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o kiečiai bėga iš Belgijos
15000 vokie
cm internuo
ta Holandijoj
Talkininkai eina priekyn Belgi
joj ir kitur; vokiečiai pagreitino 
pasitraukimą. Daug miestų 
/ paimta.

PARYŽIUS, ^pedio 20. — Ne- 
oficiales vakarines žinios iš fron-

prasilaužė jx’r visą \Vagnero gy
nimos sistemą ir paėjo priekyn 
penkis kilometrus (virš 3 myl.) 
linkui Marles, svarbios 
kelių vietos ant Serre 
šiaurryčius nuo Laon.

geleži įt
upės, į

LONDONAS, spalio 20. — Pa
sak atėjusių iš parubežio Ams
terdaman žinių, 15,000 besitrau
kiančiu vokiečių kareivių liko 
internuota Holandijoj, kada ei
nantįs talkininkų ofensive į šiau
rę nuo Eerlooo belgų kareiviai 
atkirto jų pasitraukimą.

Belgų kareiviai pereitą naktį 
užėmė Belgijos-Holą ndi jos rube
žių ir buvo gyventojų entuzias
tiškai priimti.

Amerikiečių lai 
mėjimai.

AMERIKIEČIAI SUĖMĖ 2,500 
BELAISVIŲ.

Įgijo žymių pergalių. 
■ -1—^

PARYŽIUS, spalio 19. — A- 
merikiečiai kareiviai, kariaujan
tis trijuose sektoriuose, šiandie 
įgijo žymias pergales.

Belgijoj. — Suv. Valstijų ka
reiviai prisidėjo prie blaškymo 
atgal sumuštų vokiečių.

Picardy. — Veikdami išvien 
su anglų kareiviais amerikiečiai 
nuvarė priešą atgal vieną myl. ir 
suėmė 2,500 belaisvių.

Arti Verduno. — Palei 15 my
lių frontą amerikiečių kareiviai 
pirmosios armijos atmetė vokie
čius atgal 1 ir vieną kcTvirtdalį 
mvlios. • H

Trut translation filed with the post- 
innster at Chicago, III., Oct. 21, 1918, 
as rcciuired by the act of Oct. 6,1917.

Rusijoje
ČECHO-SLOVAKAI LAI

MĖJO PERGALE-

SHANGHAI, spalio 12. — Bol
ševikų kareiviai einantįs linkui 
Ekaterinburgo liko smarkiai su
mušti čecho-slovakų ir sibirie
čių spėkų. Bolševikai neteko 1,čii’i pasitraukimas tęsėsi didės-, c,9 sl)eK0- noisevikai m icko i, 

niu greitumu, talkininkų spau- kareivių užmuštais, taipgi 3 
dimui didėjant.

Prancūzų kareiviai užbaigė 
užėmimą Thielt, svarbaus gele
žinkelio miesto, 17 mViių į va
karus nuo Ghent ir stumdamies 
rytų link pasiekė (i ra m mene, 
Gothem ir Wielsbeke, į vaka
rus nuo Courtrai-Deynze linijos.

Anglų kareiviai paėjo Belgijoj 
arti keturių mylių į rytus nuo 
Courtrai linkui Scheldt.

Toliaus į pietus, Francijos ru- 
bežiaus pusėj, anglai atakavo šį 
ryt 10 mylių fronte į rytus nuo 
Cambrai ir paėjo vieną mylią.

Jie paėmė Sdlesmes, 6 myl. 
į šiaurvakarius nuo Le Chateau, 
kur vokiečių priešinimasis ypač 
buvo atkaklus per keletą pasta
rųjų dienų. Augštuma prieš 
Soli’smes, įrytus nuo Seile upės, 
taipgi tapo paitma.

Field-maršalo Haig kareiviai 
jM rėjo Seile upę į šiaurę nuo Le 
Cateau, nežiūrint smarkaus prie- 
šiniinos.

lių ex-ministcriai sušaudyti.

AMSTERDAM, spalio 19. — 
Pasak žinios iš Maskvos į Ber
ibio Local Anzeiger, Vladimir 
N. Kokovcev, buvęs Rusijos fi
nansų ministeris ir princas Ša- 
kovski, buvęs pirkybos ir pra
mones ministeris tapo sušaudyti.

KazokaD veikia.

AMSTERDAM, spalio 19. — 
Kijevo žinia sako, kad Dono ka
zokų liuosnorė armija ir kiti 
pulkai apsupė bolševikų spėkas 
šiauriniame Kaukaze. Bolševi
kų pasitraukimas j Astrachanių 
ir Caryciną liko atkirstas.

Tnie translation filed with the post-mąster ai Chicago, III., Oct. 21, 1918, as rcųuired by thc act of Oct. G, 1917.

Prezidento atsakymas Austrijai
True translation filed wilh Ihc post- .
niaster at Chicago, III., Oct. 21, 1918, ;---- .. . .
as reguired by Ine act of Oct. G, 1917 jantl SflllS IT jie patįs turi 
SPĖLIOJIMAI APIE VO- spręsti apie save, sako, prezi- 
KIETIJOS ATSAKYMĄ A-1 dentas Wilsonas Austrijai.

MERIKAI.

x i_ i ' True translation Tiied with thc post-čecho-slovakai yra kanau- nastcI. ilt chicago, m., oct. 21,1918, 
• — j.? *_>•_ •„ ' ,.s j t.quired by the act of Oct. 6. 1917.

MES PRALAIMĖJOME KA
RŲ”.

Vokietija pavesianti nustatyti 
pertrauką mūšių gen. Pershing.

Prisipažįsta vengrų vadovai Ti- 
sza ir Karolyi.

True translation filed with thc post- 
master at Chicago, III., Oct. 21, 1918, 
as reguired by thc act of Oct. G, 1917

True translation filed with the post- 
masler at Chicago, III., Oct. 21, 1918, 
as reguired by thc act of Oct. 6, 1917,

Laisvės Paskola 
perviršyta

Surinkta apie pusė miliardo vir
šaus.

PARYŽIUS, spalio 20. Pa
sak Genevos žinių į L’Informa- 
tion, Vokietijos (laikraščiai rašo, 
kad Vokietijos atsakymas pre
zidentui Wilsonui paskelbs tuo- 
jautinį sustabdymą karės sub- 
marinomis ir pasiūlys politines 

i g va rauti jas.
Vokiečių laikraščiai taipgi sa

ko, kad naujoji nota atsižadės 
pasiūlymo maišytos komisijos 
apsvarstymui sąlygų pertraukos 
mūšių, “kurią Amerikos ir Vo
kietijos vyriausios komandos pa
darys karės laukose.” v

Bėrimo finansiniai rateliai, sa
koma, yra susirūpinę kalbomis, 
kad tarybos liko pertrauktos.

Nota esanti išsiųsta.

PaLONDONAS, spalio 20.
sak neoficialių žinių, Vokietijos 
atsakymas prezidentui Wilsonui 
'lapo įteiktas Šveicarijos amba
sadoriui Berline subalos vakare, 
sako Exchange Telegraph žinia 
iš Amsterdamo.

Notoje Vokietija sutinka su 
Belgijos evakuacija, bet sako, 
kad toks pasitraukimas užims 
kelis mėnesius laiko.

Vokietija protestuoja pri 
kaltinimus žiaurumo preziden
to notoje ir sako, kad ji buvo 
priverkta griebties karės subina- 
rinomis delei talkininkų bloka
dos.

Denain paimtas.

Anglų besi veržimas tęsiasi to
liau į šiaurę ir Denain, 5 myl. 
į pietvakarius nuo Vallencien- 
nes, tapo paimtas.

Didėlis talkininkų progresas 
apvalyme nuo įsiveržėlių šiauri
nės Belgijos yra paroilytas talki
ninkų vyriausiąja linija. Ji ėjo 
šiąnakt nuo Holandijos rube- 
žiaus iki Aelter, 12 ir pusė myl. 
į pietryčius nuo Bruges ir pu- 
siaunaktėj tarp Bruges ir Ghent, 
iki Lootonhulle, 10 ir pusė myl. 
į vakarus nuo Ghent, paskutinio 
svarbaus geležinkelių miesto li
nijoj einančioj nuo Thielt rytų 
link į Ghent, iki Grammene, 2
ir puse myl. į pietvakarius nuo! lai Nikolajevič sakė, kad jis gy- 
Dyenze, iki ()es<4gbem, arit Lys, vena Kryme.) . 
toliau į pietvakarius nuo Dyenze. 

True truridation filed with the post- 
; niaster at Chicago, III., Oct. 21, 1918, 

as required by the act of Oct. 6. 1917.

NIKOLAI NIKOLAJEVIČ SU
ŠAUDYTAS?

PARYŽIUS, spalio 17. — Rusų 
bevielinė telegrama anglų kal
boj, datuota Carskoje Selo, spa
lio 15, 8:25 v. v., gauta čia ir 
sako, kad sekama žinia gauta iš 
Ekaterinburgo:

“Pasak oficialių užreiškimų 
sovieto viršininkų, Nikolai Ro- 
manov buvo teisiamas ir pasmer 
k tas myriop. Jis bus sušaudy
tas naktį 16-lo.’

Kalbamas Nikoflai Romanov 
galbūt yra didysis kunigaikš
tis Nikolai, buvęs rusų armijos 
komanduotoji!.

(Vėliausios žinios apie Niko-

Priduriama, kad Vokietijos 
valdžia užginčija atsakomybei 
už žuvimą moterų ir vaikų ant 
torpeduotų ipasažierinių laivų, 
bet kad priartinus laiką, Vokie
tija yra pasirengusi laikinai su
stabdyti nesuvaržytą karę sub- 
marinomis.

Gailiaus nata užginčija teisę 
svetimoms valstybėms maišy- 
ties j Vokietijos vidurinius rei
kalus ir užreiškia, kad Vokieti
ja turi turėti tokią pat teisę prie 
savęs apsisprendimo, kaip ir ki
tos tautos.

Madrido laikraščiai rašo, kad 
Ispanija gavo oficialų praneši
mą nuo Vokietijos valdžios, kad 
admiraltija paliepė submari- 
noms tuojau* sugrįžti į savo bu
zas, sako Reulcrio žinia iš Mad
rido.

(Vokietijos atsakymas dar ne
gautas, nėra nė oficialių žinių a- 
įpie jo išsiuntimą. Kitos žinios 
sako, kad Vokietijos atsakymas 
galbūt nebus išsiųstas iki pane- 
dėlio.)

True translation filed with the post- 
niaster at Chicago, 111., Oct. 21, 1918. 
as reguired by the act of Oct. 6,1917

PARLŽIUS, spalio 19. - Tal
kininkų armija pasiekė Holandi- 
jos rubežių.

WASHINGT()N, spalio 19. — 
Prezidento Wilsono atsakymas į 
Austrijos taikos notą, pasiųstas 
šiandie sekretorium Lansing 
Švedijos ambasadoriui, yra se
kamas:

Aš turiu už garbę pripa
žinti gavimą jusy notos 7 d. 
šio menesio, kurioj jus per
davei imperialės ir karališ
kos Austrijos-Vengrijos val
džios raštą prezidentui. Da
bar aš esu įsakytas preziden- 
to prašyti jus būti taip geru kk?,įZ”pJšiuiymą padaryti tai- 
pasiųsti imperialei ir karališ
kai valdžiai sekamą atsaky
mą:

“'Prezidentas 
skaito savo pareiga pasakyti I .ii l)l,vo žiūrėta kailio į vieną 
Austro-Vengrijos valdžiai,1 labiausiai atsakomingų Austro- 
kad jis negali priimti dabar-'Vengrijos žmonių už paskelbi- 
tinių tos valdžios sąlygų, ka-‘ nKl l)r‘e^ Serbiją.) 
dangi niekurie didžiausios! Gralas Michael Karolyi, opo-

AMSTERDAM, spalio 19 
Grafas Tisza, buv s Vengrijos 
premieras, kalbėdamas Vengri
jos žemesniajame bule, pasak 
Budapešto žinios, pasakė: o

“Mes pralaimėjome karę toj 
prasmėj, kad iš priežasties per- 
simainymo sąryšio spėkos, 
mes nebegalime ilgiau tikėties 
'.aimeti karę.”

Todėl, sake jis, užgiriu Vo-

,ką pamatais Wilsono 14 pric- 
| diniais punktais.
į (Grafas Tisza buvo Vengri- 

Wilsonas jos premieru. pradžioje karės.

svarbos atsitikimai, įvykę 
nuo pasakymo jo kalbos per
eito sausio 8, pakeitė pozici
ją ir atsakomybę Suv. Vals
tijų valdžios.

“Tarp keturiolikos taikos 
sąlygų, kurias prezidentas 
suformulavo tuo laiku, buvo 
sekamas:

“ ‘10. Austro - Vengrijos 
žmonėms, k u r i ų. vie
tą m e s tarp tautų 
•'.orime matyti apsergėtą ir 
užtikrintą, turi būti suteik
ta laisviausia proga autono
minio vystymos.

“Nuo laiko, kada sakinys 
buvo parašytas ir ištartas 
Suv. Valstijų kongresui, Su- 
vien. Valstijų valdžia pripa
žino, k a d kari a u j a n -

zicijos vadovas, kalbėdamas 
šiandie Vengrijos parlamento 
žemesniajame bute pasakė:

“Mes pralaimėjome karę ir 
mes turime mažiausiai bandyti 
išgelbėti taiką. Tie žmonės, 
kurie iki šiol gynė politiką su
stiprinimo susivienijimo su Vo
kietija, turi eiti. Ta politika 
prieštariauja tautų lygos idėjai. 
Jau nebebus daugiau tokių at
skirų susivienijimų.”

True lianslation filed with thc post 
niaster at Chicago, III., Oct. 21, 1918 
mastei’ ai Chicago, III., Oct. 18, 1918,
TALKININKAI IŠDIRBS BEN

DRAS TAIKOS SĄLYGAS.

Neužilgo įvyks talkininkų kon
ferencija.

t i s stovis g y v u o j a 
tarp čecho-slovakų ir Vokie
tijos ir Austro-Vengrijos impe-

onalė taryba yra de facto ka
riaujanti valdžia, turinti tinka
mą autoritetą vesti karinius ir 
politinius čecho-slovakų reika
lus. Ji taipgi pripažino pilniau
siu budu teisingumą jugo-slavų

“Todel prezidentas nėra lais
vėj priimti vien tik “autonomi
ją” tų žmonių kaipo pamalą tai
kai, bet priverstas stovėti už lai, 
kad jie, o ne jis butų teisėjais 
kokia akcija iš pusės Austro-Ven 
grijos valdžios užganėdįs jų as
piracijas ir jų supratimą jų tei
sių ir likimą kaipo nariu tautų 
šeimynoj.”

Priimkite, pone, panaujintus • premieras 
užtikrinimus mano augštos pa
garbos.

ROBERT LANSING.

\VAS11INGTON, spalio 18.
Sąlygos, kuriomis bus duota Vo 
kietijai pertrauka musių ir ga
baus taika, kurios ji prašė, bus 
nuspręstos didelėj Suv. Valstijų 
ir talkininkų taryboj. Talkinin
kų diplomatinis veikimas tary
bose su centralinėmis valsty

bėmis bus suvienytas, kaip yra 
suvienytas taįlkininkų karinis 
veikimas.

si konferencija atstovų visų 
kariaujančių šalių įvyks gal
būt bėgyje ateinančių dviejų sa
vaičių.

True translation filed with the post- 
niaster at Chicago, III., Oct. 21. 1918, 
as reguired by thc act of Oct. G, 1917

Burianas rezignavo.

BASEL, spalio 18. — Pasak 
.’iennos (laikraščių, Austrijos 

(užrubežinių reikalų 
ministeris?) baronas Burianas

Giedra šiandie ir galbūt 
nedidelė 
roję.

ryto;

True translation filed witn the post- 
niaster at Chicago, 111., Oct. 21, 1918, 
as reguired by the act of Oct. 6, 1917

Talkininkai paėmė Kadiš.
LONDONAS, spalio 18. — 0- 

ficiafliai paskelbta, kad talkinin
kų spėkos užėmė Kadiš miestą,

permaina tempera'tu-i Archangelsko gub. ir paėjo 6 
mylias į pietus nuo tos vielos.

WASHINGTON, spalio 20.
Perviršijimas ketvirtosios Lais
vės paskolos tikimasi bus ma
žesnis kaip pusė miliardo dol., 
bet kiekvienas rezervo distrik- 
tas bus perviršijęs savo kvotą, 
kada galutinos skaitlinės bus pa
skelbtos sekamo ketverge) vaka
re.

True translation filed with thc post- 
mastci* at Chicago, III., Oct. 21, 1918, 
is reguired by the act of Oct. 6,1917.

------- 1------------

Dienos Nuostoliai
S. V. Armijos, 

Francijoj

WASHINGTON, spalio 19.
Amerikos ekspedicinių, spėkųko- 
manduotojo pranešta šiandie ar
mijos ir jūreivių 1,440 nuosto
lių. Visi nuostoliai šiandie pasie
kė 51,056. Nuosltoliai tokie:
Užmušta karės lauke .. 9,985 
Mirė nuo žaizdų 3,460
Mirė nuo ligų.............. 2,758
Mirė nuo šiaip atsitikimų 1,099 
Sužeista..................... 27,967
Prapuolė, įskaitant belais. 5.787

Viso .... 51,056.

Daug lietuvių nuostolių są
raše.

WASHINGT()N, spalio 20.
Amerikos ekspedicinių spėkų ko 
manduotojas praneša apie seka
mus nuostolius:

Užmušta karės lauke .. 102
prapudlė karės lauke .. 105
Sužeista nežinia kaip sun. 278
Mirė nuo atsitik, su aeropl. 4

Mirė nuo šiaip atsitikimų 9
Mirė nuo ligų.............. 185
Mirė nuo žaizdų.......... 112
Sunkiai sužeista.......... 38

Viso.......... 1,048.
Šiame sąraše paduodamos se

kamos lietuviškai skambančios 
pavardės:

Charles Vazgonski, 6628 'Pai
ma n Avė., Chicago, prapuolė.

Alexander Staseviesh (Stase- 
vičius), 1031 Prescott St., Nori h 
Chicago, sužcisllas.

Ifernian Wasliclcwski, 1704
Zink SI., La Šalie, Ilk, mirė nuo 
ligos.

Stan'ley Gomolski, 8743 Bur- 
ling Avė., Chicago, sunkiai sužei
stas.

Paul Jagielski, 2958 Farrell 
St., Chicago, sunkiai sužeistas.

Laurencc E. Vilas, lielenanlas,
110 S. Cątharine Avė., La Gran- 
ge, III., mirė nuo ligos.

Peler Rūta, Melrose Park, IDL, 
mirė nuo ligos.

Anton E. Mateski, Gaiy, Ind., 
užmuštas.

Frank A. Bozenline, Gardner, 
Mass., sunkiai sužcisllas.

Adam Janose\vski, Hamtrack, 
Mieli., prapuolė.

Walter Lasola, Detroit, Mieli., 
sunkiai sužeistas.

Mike Sonowiež, Clairmount, 
N. H„ sunkiai sužeistas.

, | 4 . I J

Praga Cechų 
rankose

Plevėsuoja čechų vėliavos, če- 
chij pinigai apyvartoje.

COPENHAGEN, spalio 18. — 
Pasak Berline) žinios į Berlings- 
ke* Tidende, cechai yra viešpa
čiais Pragejje. Cechų pinigai yra 
apyvartoj ir cechų vėliava plevė
suoja virš Hradchang pilies.
Triie translation filed \vitli the post- 
niaster at Chicago, III., Oct. 21, 1918, 
as reųuircd by the act of Oct. 6, 1917.

AMSTERDAM, spalio 5 (su
vėlinta). — Bolševikai mano sta
tyti stovylas žymesniems žmo
nėms. žmonių švietimo komi
saras Lunačarski užsakė 63 sto
vylas vien tik ddl Maskvos.

Tarp jų 45 yru politikai ir ra
šytojai, jų tarj)e Tolstoi, Baku- 
nin, Dostejjcvski, Puškin, Ler- 
niontov, Mečnikeiv, Mendelcjcv 
ir 21 kiti rusai. Tarp svetimša
lių yra pionieriai moderniškojo 
sorializmo — Marksas, Eengels, 
Bebel ir Janres. I’aipgi bus pa
gerbti Tiberius, Gracchus, Ro- 
bešpierre, Mara t if ’Danlon.

18 stovylų bus pastatyta arti
stams, jų tarpe Beelhoven ir 
Chopin.

Michael Shalinsky, Brooklyn, 
N. Y., prapuolė.

LuiRvick Zymanski, Schencc- 
tady, N. Y., sužeistas.

Waiter Wasilewaki, M t. Car
inei, Pa., prapuolė.

Joseph Stanley Stunsky, Erie, 
Pa., prapuolė.

Mike Kincsky, Barsnell, Pa., 
sunkiai sužeistas.

Spalio 19 sąraše:
Andrevv Matzukevich, 1030 W.

Frank S t., Chicago, sunkiai su
žeistas.

John W. Shankles, New Hope, 
Ark., užmuštas.

Philiph Staubitz, Pearl, River, 
N, Y., užmuštas.

Peter Telesha, Throop, Pa., 
užmuštas.

John Vitale, Brooklyn, N. Y., 
užmušiąs.

Pau'l C. Mauk. Altoona, Pa., 
užmuštas.

John Salava, Slianiokin, Pa., 
užmuštas.

William II. Jutras, lidtenan-
taS, Manchestcr, N. H., mirė nuo 
jžaizdų.

John Kruschinsky, CIcvcland,
O., mirė nuo žaizdų.

\Vaclav Muchnicksy, Eynon, 
Pa., mirė nuo žaizdų.

Eihvard Vargo, Iron Molin
iams, Mieli., mirė nuo ligos.

Joseph Jablonskį, Sheller, III., 
sunkiai sužeistas.

Anthony Bojthrosuss, Ply- 
inoutb, Pa., sunkiai sužeistas.

Walter Laskoski, New Haven, 
Conn., sunkiai sužeistas.

John Joseph Lucas, Marble- 
head, ()., sunkiai sužeistas.

Tadis Shinkunoy, Jersey City, 
N. J., sunkiai sužcisllas.

Augusi Kausyla, New York, 
sužeistas.

William Mercavitch, 01 d
Forgo, Pa., sužeistas.

Antanas Steponavičius, Serali-
tori> Pa., užmuštas, B :1*N

J
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Diskusijos apie 
bolševikus.

.1. Rubanovičo, tarpt. Soc. Biu
ro nario.

Telephor.e Canal 1506

Redakcijai paraginus, kad
iUmi” aVmTvtnini v-

X. Taurydos Bume Steig. Su
sirinkimo atidarymo dienoj.

Baisų Įspūdį darė Taurydos 
Bumas tą dieną. Visur, pas 

! kiekvienas duris, koridoriuose,

bvilumc bijoję sušaudymo, • 
mes prie lo buvome prisirengę, 
kiekvienas mus ėjo ant lo. Bet 
mes bijojome ko blogesniu 
gyvuliško apsiėjimo. įžeidimo.
Mus buvo siiujalė, ką mes rciš- rinkimo būdą, kitos frakcijos el-

respondentai laike posėdžio pri
ėję sveikino soc. rev., sakyda
mi. kad šitame truk Sminga m e 
susirinkime, kuriam bolševikai 
stengėsi suteikti paprasto susi-

Skaityta ir apkalbėta nauji į- 
stalai.

Sesija V atsidarė 2 vai. po 
pietų.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
nedėldienius. Leidžia Naujieną Ben
drovė, 1810 S. Balsted St.. Chfcago, 
UI. — Telefonas: Canal 1506.

Užsisakomoji Kaina:
Chicagoje—pačtu:

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

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

Suvienytose Valstijose, ne 
pučtu:

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

Kanadoj, metams ............
Visur kitur užsieniuos*
Pinigus reikia siusti Pačio 
Orderiu, kartu su užsakymu.

Rašytoju ir korespondentu, prašome 
siunčiamus išspausdinimui laikraš
tyj rankraščius adresuoti tiesiai 
Naujienų Redakcijai, o ne Redakto
riaus vardu. Reikia Imtinai rašyti 
aiškiai ir ant vienos popieros pu
sės, be to paliekant platesnius tar
pus tarp eilučių. Redukcija pasilai
ko visas teises rankraščius taisyti ir 
trumpinti. Netinkami spaudai raš
tai naikinami, arba gražinami atgal, 
jei bėgiu dvieju savaičių autorius 
pareikalauja ju ir ats’unčia krasos 
ženkleliu pakankamai persiuntimo 
lėšoms apmokėti.

Asmeniškai Redaktorių matyt gali
ma tik nuo 5 iki 5:30 ▼«!. vak-

Rusijos bolševikams, išdės-,menese

Tomis dienomis bolševikinis 
neužsilikčjimo ir aršumoteroras siautė su ypatingu žiau- 

žmonių priešams”, “bm’žuazi-rūmu.
pais ir rankinėmis granatomis j jos bernams”, kokiais jie musjik bandė atidaryti žmonėms a- 

! skaitė ačiū bolševikų melams ir^ kis į tai, kas dėjosi, buvo suslab- 
Jclasloms . Delei savo vertumo byli. Pasistengimas išplatinti

I ’čredil

Visi laikraščiai, kurie

iu ir rajonų tvarkymosi taisy
klės. Juos muturta alspausdin-

Rezoliucijų, komisija pridavė
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Redakcijos 
|| Straipsniai
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Trac tianslation filcd \vtlh Ihe post- 
nuister at Chicago, Ilk. Ocl. 21, 1918, 
as reųuired by the act of Ocl. 6, 1917

E. Breškovskaja.
Šiomis dienomis pastebė

jome viename laikraštyje 
trumputę žinią apie Ekate- 
rinos Brešlsovskos mirtį. Ji 
mirusi, girdi, nuo blogo mai
tinimosi.

Breškovskaja yra garsi 
Rusijos revoliucionierė, ži
noma kaipo “Rusijos Revo
liucijos Močiutė”. Priklau
sė soc.-revoliucionierių par
tijai ; paskutiniu laiku — de-

nui.
Bet ta žinia dar gal 'buvo 

neteisinga. Apie Breškovs- 
kos mirti, rodos, spauda bu-

Ginčai moterų 
organizacijoj.

Moterų progresyviame su
sivienijime paskutiniu laiku 
prasidėjo labai aštrių ginčų.

ševikšiką” pakraipą; ir dalis 
organizacijos narių tam pri
tarė, o kita ne.

Dabar moters ginčijasi 
delei “bolševizmo”: spaudo
je, kuopų susirinkimuose, 
konferencijoje ir ginčijosi 
nesenai įvykusiame suvažia
vime. Gaila tiktai, kad, 
kaip kitur, taip ir šitoje or
ganizacijoje, didžiuma tų 
ginčų yra tuščių girnų ma
limas. Tie asmens, kurie 
daugiausia mėgsta kalbėt 
apie bolševikus, paprastai ži
no apie juos labai mažai.

“Bolševikiškoji” (teisin- 
giaus sakant, bolševikuojan- 
čioji) srovė progresisčių su
sivienijime yra skaitlinges- 
nė. Ir nenuostabu: organi
zaciją dar jauna, narių išsi
lavinimas labai silpnas, va
dovės turi mažai prityrimo;

naujausia ir navatniausia. *
Bet kada organizacijoje 

perdaug ginčų, tai ji nukęn- 
v • — —eta.
minti

Moters turėtų tatai at

VO nuomones apie bolševi-i.Būviai ir raudongvnrdiečud 
kus, - jau apturėjome tris’aildnusinčjo lu.s.„.mula įžangos
straipsnius.

bolševikams,

bilietu. Patekti Taurydos Ra
man buvo nelengva. Vietos pu tai. kurioje mes buvome, mes

du kitu karštai *>uv<> užimtos
jiems. Jie to-l bolševiką ir jų draugų, lauryy

na i Redakciją.
Dėdami tuos straipsnius, 

mes kartas nuo karto pada
rysime pastabų delei tos ar
ba kitos juose išreikštos mi
nties; bet kritikuoti juos ne
ketiname. Straipsnių kriti-

svieji laisvos salies atstovai.
Bolševikai nesiskubino su ali

liktai kelvilrą valmi

atidarvli posėdi! Bolševikai ir 
“kairieji” soc.-rev., užėmė kraš
tutinius kairiuosius suolus, pas
kui sekė soc.-rev., menševikai ii; 
kitos frakcijos. Dešinini suolaiMes manome nuodUgniaus 

peržvelgt tų diskusijų turi-jj)UVO luš(i. Kc|elas kadetu atė- 
jusiu Į Steig. Susirinkimą nutarė 
neiti posėdin. l’okiu bildu šitogoję, kuomet matysime, kad

rašytojai jau daugiaus-ma- |)inno (il. paskutinio) Steig. Su-
žiaus išsėmė medžiaga.

Bet kad diskusijos atneš 
tų daugiaus naudos, tai rei 
kia dar kai-kas patarti daly

dalyvauti jose. Diskusijos 
yra paskirtos tam, kad ištiš- 
kinus, kas yra bolševizmas 
ir kuo jisai skiriasi nuo kitų 
“izmų”. Taigi diskusahtai 
turėtų apie tai pirmiausia ir 
kalbėti; tuo tarpu kaikurie 
žmonės gal įsivaizdino, jogei 
tas diskusijas reikia panau
dot kitokiems tikslams. -

sirinkimo posėdžio sudėtis buvo 
išimtinai socialistinė. O vienok 
koridoriaii r menė buvo pil
ni ginkluotų jurininkų ir ratt- 
dongvardiečių, lyg kad čia bu
tų susirinkę suokalbininkai

autos išrinktiniais butųmis, 
pradė'ta kumštine kova, kad mus 
su prievarta išmestų už durų 
Taurydos Bumo. O prie to vi- 

neišvengiamai vedė...

“Diria Narodn” ir kitus laikraš
čius buvo aštriai nubaustas. 
Liuosnoriai nešiotojai šitų 
laikraščių, areštuota, be pasigai-

Kokia LMPS. turi būti taktika. 
Priimta. I žiiojaulos rezoliuci
ja d. Debsui. Priimta. Rezoliu 
ciją kas dėl Mooney kom. nepra 
nešė, bei žadėjo gauti iš LSSA. 
Rezoliucija kas link LDTA., pa
tarianti LMPS. narėms neprisi-

linis ir nei sušaudymų butą, Gy-
karštų diskusijų didžiuma bai

šytojų, kuriu straipsniai jau

dalį savo straipsnio plūdi
mui’‘‘Naujienų”! Tai yra vi
sai bereikalingas “darbas”.

niai autoriai labai daug ati
džios deda ant morales klau
simo pusės, nagrinėdami tai 
bolševikų, tai jų oponentų 
nedorumą. Iš to irgi yra 
nedaug naudos. Dalyką rei-

galint, objektyviau, imant 
bolševikų partijos (arba jų 
oponentų) principus, prog
ramą, taktiką, veikimą ir tt. 
— o ne jų asmenų ypatybes.

rimas. Meldžiame rašytoju
kuomažiausia vartot niekuo

kyt, pav., kad bolševikai yra 
“geri” arba kad jie yra “blo
gi”, sakyt, kad bolševikai 
arba jų oponentai “eina ge
ru keliu”, “socialistiškai pro
tauja”, “klaidina darbinin
kus”, “tarnauja buržuazi
jai” ir tt. — sakyt tatai be

aušint burną (arba darkytį 
rašalą ir popierą). Pasaky
mai, kurių teisingumas nė
ra pats savai m i aiškus, turi 
būt paremiami faktais, išaiš-1
kinimais, palyginimais ar.

j elginui, rinkosi būreliais gatvė
se. Bet raudonoji gvardija iš

kimo dienos. Soc. rev. frakci- 
ja užsilaikė su stebėtinu tvirtu
mu, ramumu. nepasiduodama

nius.

siatarta išleisti knygelę “Ką 
kiekviena molina turi žinoti”, 
5.000 egzempliorių.

Nutaria, kad LMPS. narės,

Liet. Moterų Progres. Susivienijimo Dirva

Antrojo Suvažiavimo 
Protokolas.

nu.
Miinau, kad šito pakaks ir d. J. 

Bendokaiaui ir kitiems, kurie 
dar “nesupranta” kokiu tikslu y- 
ra įveriamas LSS. rajonas Ohio 
valstijoj.

—Jaunas kareivis.

į

Geltonasis
Bilietas.

Parašė Fra n k Harrk.

(Tąsa).

gtini ir bandžiau išeiti”, ture ji

Prasidėjo kova pirmsėdžio 
rinkimo. Didžiuma buvo išrink
tas Černov prieš balsus bolševi
kų ir “kairiųjų” soc-rev., atsisa
kiusiu net statvt savo kandidatą 
ant pirmsėdžio, o pastačiusių 
visai betinkamą tokiai atsako- 
mingai rolei kandidatūrą “kai
riajai” soc.- rev. Spiridonovai. 
Po to sekė skaitymas bolševikų 
apskelbimo, lenkų, soc. rev. ap
skelbimas (per Cernovą) ir 
menševikų ((’.erctelį). Skalymą 
sekė apkurtinantieji “savųjų” 
aplodismentai (mat buvo “sa
va” publika, ji nedarė ceremo
nijų ir maišėsi į tarimų bėgį), 

šukavimas ir švilpimai kalbė
tojams kilų partijų. -Alcivieną 
d. soc. rev. ir menševikų apskel
bimo žodi, po kuriais galėjo pa
sirašyti kiekvienas socialistas, 
bolševikai, jūreiviai ir kareiviai 
suliko paniekos atsiliepimais, 
švilpimu, triukšmu ir riksmu.

kalbai (’.ernovo, kaipo pirmsėd- 
žio ir neapkenčiamos jiems par
tijos nario. Ccretėlli, suliktas 
ntapsakoinu lerniu pamažu pa
laikė patraukti (lomą net bolše
vikų savo kalbos turinio gilu
mu.

Apskritas šito istorinio posė-

atkakliai, prisikabinamai, nepai
somai. Pagal visą jų pasielgi
mą buvo matoma, kad pas juos 
Sic ig. Susisinkimo išvaikymo 
klausimas buvo nutartas.

Spalių I d., Philadelphijoj, 
2:30 vai. po pietų atsidarė an
trasai Lietuvių Moterų Progrc- ..... 
šyvio Susivienijimo suvažiavi- dieną, 
mas. Suvažiavimą prisiėjo lai
kyti privačiame bute. Pirmą 
sesiją atidarė LMPS. centro se
kretorė, d. Z. Puišiutė. Au 
tos priduota 21 mandatai.

ir dirbančios sau ant pragyve
nimo (?) butų palliuosuotos nuo 
narinių mokesčių ir kad visi LM 

|PS. išleisti raštai butų duodami 
joms veltui.

! Nutarta užmokėt d. Puišiulci 
v. . .v ... . y. . $10.00 už kelionės lėšas ir užziavimas mano išnešti, plačiai 
apkalbėta ir palikta komisijai p 
dėl apdirbimo. Nutaria III sesi-

taką už ilų, ką sulaužiau, bet 
man nuėjus prie išėjimo, muite 
sulaikė. Man pasakė, kad aš ne
galiu išeiti be tamstos. Jiems 
rodės, kad aš galėjau tamstą nu
smaugti, ar apvogti, todėl jie. nt-

ėių.

rikienė; pagėlbininke Rice-;
Hcrman. i

dieiiotvarkis
‘ta rinkti tvar-

užsidarė

Suvažiavime dalyvavo viso 31 
narės nuo 19 kuopų ir trijų ra
jonų.

kp. ir 6 rajonai su pilnai užsi
mokėjusių 1,358 narėmis. Pini-

pietų. Protokolas antros sesi
jos priimtas. Skaityta pasvei-

mas patekt peticijos nemalonėn.

laukti. Keista vieta Hennitažas.

“Ar žinai, ką, tu man patinki, 
kad šitaip rūpiniesi tuo ruk y tu
kli,” tarė jis, atkišdamas ranką 
į ją. Ji priėjo prie jo ir pabučia
vo Ji;

“kitaip lai kas kita!,, tarė jis”. 
Padarei didelį žingsnį pirmyn. 
Žiūrėk išmokai gražiai pabu
čiuoti i dvidešimts keturias va- 
landas; lai labai greitai.

“Tas lengva, kuomet širdis 
mokina ‘lupas,” atsakė ji drąsiai.

Iii ii »>i Ilz, VI i I !•! II11 i 11

Dr-ges Kliumiutes-Grincicnės 
auka “M. B.” $5.00.

Dg. Ramanusko, iš Minners- 
lle. Pa., su $1.00.

ir'. 17 kp., iš Detroit, Mich., 
$10.00.

ir kitas komisijas visam su
važiavimui.

D-gc Ptdšitilė, daugiausia bal
sų gavusi, liko sekretore; d. Jas- 

Ko-
misija sutvarkymui kuopų įne- 
Šimų: dd. Šukiene, Žcmiulė 
Dundulienė, 
dd. Bockhilė 
muite.
dd. Petrikienė 
Be nis-šukienė, 
žiu te;

pagelbininke.

II

Presus komisija:
Dundulienė), Že- 

Rezoliucijų komisija: 
Rice-Herman, 

Puišiutė ir Bu-

Iždo sek r.
raportas priim-
raportas su ma-

Administratorės, redaktorės ir 
iždininkės raportai nepribuvus 
joms likos alidėla anl toliau.

Skaityta pasveikinimai:
Nuo 9 kp. LMPSA., iš Chica- 

go, III., su auka Moterų Balsui 
$50.00.

III., auka $2.00. »
29 kp., iš Clricago, III., su 

$10.00.
25 kp., iš Roseland, III., su

Lėni-, $10.00.
tieki-! 13 kp.. iš Cicero, 151., su $5.00.

niinu tylėjo, anl galo po publi- i 36 kp., iš Minnersville, Pa., su 
kos akių alsidrebe anl suolo $10.00.
buk miegąs. Lunačarskij iš 
minišlerių suolų su paniekinimu

3 Ra jonas su $5.00.

SU

su $2.00. ■*. .22 kp. iš MonteHo, Mass., su 
$10.00,

52 kp., iš Stoughton, Mass., 
su $5.00.

Dr-gė M. Astrei su $2.00.
Įnešimas, kad viena ypata už

imtų sekamas Įstaigas: Redak
toriaus, Administratoriaus ir Iž
do Sekretoriaus, po ilgų diskusi
jų dviem balsais didžiumos pri
imta ir nutaria mokei $20.00 j 
savaitę. Susinešimų Sekretorė 
palikta kaip ir dabar atskirai.

$75.00 Į metus. Nutarta dabarli 
nei Iždo Sekretorei užmokėti 
$50.00 už visą jos darbą iki už

 

baigimui jos tarnystės! Iždiniu

(liuli '‘Moterų Balo” izdą\putar- 

 

la surengi prakalbų, maršrutą ir 
rinkt aukas. Nutarta paimti iš 
centro iždo $ 100.00 į “Mot. Bal.” 
iždą. Nutarta leisti “Moterų Bal 
są” du syk mėnesyj ir pakelt’ 
prenumeratą iki $2.00 metams. 
(Narės gaus veltui.) Kada “M.

nesi, darbininkė, užimanti tri
jų ištaigų vieta, bus apmokama

kailiu dd. M. M. Rice-Iterman, 
Petrikienė, Puišiutė, M. Dundu
lienė Benis-Šukienė ir Žilinskiir-

Trečiu m suvažiavimui vietos 
nominuota: Chicago, III., Cleve- 
land, Ohio, Boston, Mass.

' L.S. Sąjungoje

ATSAKYMAS J. I). BENDOKAI- 
Č1UI.

“Naujiem’,” n r. 212 išspaus
dinta d. J. D. Bendokaicio straip-

gams Ohio valstijoj

parodyt, jogei sumanymas tver-

sumanytojai nepagalvojo apie 
sumanymo galimybę ir naudą.”

Bereikto d. Bendokaitis 
mums primeta tą negalvojimą. 
Mes ir patįs žinome, kad visos 
LSS. kuopos, gyvuojančios Ohio 
valstijoj, “sumuviniti į Clevelan- 
dą ar Akroną negalima. Rajo
ną įveriame lodei, kad galėjus 
sparčiau agitacijos darbą vary-

LSS. kuopos Ohio valsti joj ne-

Lyg kad norėdamas nusikra
tyti nepriprasto jausmo, jis at-

su:

vo gražiau užlaikomi negu jos;

klas.

ir aš, pats nežinau kodel> aš no
rėjau tikrai ką-nors gera tau pa
daryti,” sakė jis.

sės,” tarė ji ateidama pas ji ir

mis.
“Aš miniau, kad tu gal pamy-

ją ranka aplink juosmenį; “bet 
man. kažkodėl norėjosi, kad tu 
bu tu m laisva, visai laisva; tai
gi aš išėjau ir apkrikštijau tave, 
žydžiuke”, ir jis ranka pritrau
kęs gražų degantį jos veidą pa
bučiavo ją į lupas.

tumu:

vikova, o ne Rebeka Rabinovič

kitokiais kokiais prirodinė-11 Vi) vlc,’nln 
jimo budais. Tvirtinimai.KG.c'.r,v-'"""j"8 vel,ri"lui- 
turi būt išvedami iš argume-j1!' ' " snvo ,’,’v<,'ve' 
ntų, o ne užimti argumentų Y"11^ .ZIUSJ, MK‘ J*11?"

Skaitytojai-gi malonės at- Anlgalo bolševikai nuėjo; pa- 
idžiai (ir kantriai!) sekti.skui ’uos’ žin(),na’ nuC‘j° ir l<lau 
diskusijas ir svarstyt, kame ‘■Labieji sos.-rev.” Pasili- 
tiesa, kame ne I kusios frakcijos priėmė soc. rev.

Truc translation filcd with tlic post- 
master at Chicago, III., Oct. 21. 1918, i 
as reųuired by the act of Oct. C, 1917 rankas (soeializacija

Kaip Rusifos kaimiečiai ko
vojo už steigiamąjį

suUrinklmą.

ėjimo visų žemių į visuomenės

| Jūreiviai ir

Pasveikinimai su pasižadėji
mais prisiųsti pinigus:

jo “M. B.“' $50.00
13 kp., So. Boston, Mass 

dėjo -10.00.

Redaktorė turėtų teisę apmokė- 
i “M. B.” bendradarbiams ne

daugiau kaip penkis dol. už vie
ną numerį, ir kad ant “M. B.” 
viršelių Liūtų naudojamas tas 
pats paveikslas per visą metą. 
Kiti paveikslai nemokami.

(kurios priklausė ar dar priklau
so) prie XI Rajono Mieli, valsti
joj mums tiek tereiškia, kaip 
kad priklausytume prie lokio X

savo rajonų. Pav„ Clevelando 
ir Akrono kuopos sudaro apie 
350 pilnai užsttmokėjusių sąjun-

ža
dėjo $10.00.

po-

rija užsidaro 7:30 v. v. Nutar
ia antra sesija atidaryti 9 vai. 
rvlo, ir kitam btile.

(švariu badu pareikalavo, kad Spalio .> d. atidaryta II sesija 
i kaip 9:30 vai. ryto. Tvarkos vedė

Rice-Herman; 
Jasinskiulė. 

jųyie' Pirmos sesijos protokolas pri
imtas. Redaktorės raportas 
priimtas. Administratorės ra

Pranešimas Tarptautiniam j Mes turėjome išsiskirstyti,, išrinkta d. 
Socialistų Biurui Annos Rakit-i pasakojo paskui Steig. Susirin- l):’3 Ibiniuke <1 

.. ‘ • • i i j 1 i>:..:nikovos. j kimo nariui, pasakodami
Hrmsėdės Piki. Komiteto, šilą Iragingą minutę kaim. al- 

Sov. Kaim. Atstovų, stojusių už stovų Sov. Kom. susirinkime— 
Steig. Susirinkimą. Su įžanga Mes turėjome eiti ne dėlto, kad

tiško slrapsnio turinio, už ..tokius

N u taria, kad centro vatdVba 
butu renkama referendumu.

Sesija užsidarė 8:30 vai. vak.
Sesija IV atidaryta 9:10 vai. 

ryto. Tvarkos vedėja išrinkta d. 
Žilinskiutė, pagelbininke Paulio 
nienė. Protokolas praeitos sėsl

tad ji bunie pavartojama kitų 
silpninu gyvuojančių kuopų sti
prinimui.

Kada turėsime savo rajoną.

iki šiol pakrikdavo ir garnį skait

stebėdamos.
“Taip,” tarė jis, imdamas po-

visa gali nupirkti, ir ve aš bu
vau išėjęs tau puspūrių nupirk
ti; nupirkau jį Vi eros Noviko-

vikova gali gyveiVt'i Maskvoje 
kur lik tau patinka ir kaip tik 
tau patinka, niekas tau nieko ne-

Seka pasveikinimai:
Nuo d. Rijpkaus su auka “M.

B.” $2.00.

“M. B.” 50 c.
Nuo d. Vaidžiulienės su auka 

“M. B.” $9.86.

sdavo veiklesnieji nariai. Kada 
turėsime rajoną, šito neims. Kuo 
mėlt Ims patčmyfta, kad ta ar ki-

pagdlbą ateis rajonas. Bet tai, 
rodos, turėtų būt aišku kiekvie
nam. jogei lik ta organizacija ga

“Koks tamsta geras! Aš ži
nojau. kad tamsta esi geras. Bet 
tas Ramstai turbut atsiėjo daug 
pinigų?” klausė ji.

“Ne. tarė jis, linksniai žiūrė
damas jai į akis. “Ne, Vieni, 
mažiau negu geltonasis bilietus. 
Sakei, kad už geltonąjį bilietą 
reikalavo ,|>enkiolikos rublių. 
Aš už šitą užmokėjau dvyliką. 
Matai, jis pigesnis.” Ir jis pada-

Mergina paėmė jį ir ipaihažu. 
lyg kad pati sau tėrė:
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|Sergėkite savo akis įSkaitytoju Balsai

Jonas V e takas

Dr, A. R. Blumenthal

Pranciškus Andriekus Kazimieras Guzauskis

minios

15 iki

Valandos: Kasdien 9 iki 4. Nedėldieniaia 10 iki 1. Tai| 
lyj, Seredoje, Pėtnyčioje ir Suhatoje vakarais nuo 7 iki

Palieka dideliame nubudimi 
brolis Petras Andriekus ir dė
dė Steponas Lingvenis.

būti 
po partija 
pirmutinė pr 
l):? bar

įpru- 
palio 

1918. 11:25 vai. ryto, per-

1225 So. Lea-ritt St 
Kampa* 22nd pi.

Valandoa: 6 iki I vakaro 
Phona Canai 4129

DR. A. MONTVID
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Pasilieka nubudime
Moteris, vaikai ir brolis

Pavelykite man hutid®* 
justi gydytoju šiuose kares laikuose

Dali Coym 
ei. Maine 2

Dar vienas žodis apie tai, kas 
butu baisiai klaidingu suprati
mu m 
kiu nemastingę pasidavimą mu 
sų protėvių idealams 
’luomi nesakau, 
nors bus galima

SAPNININKĄ 
kurs “išguldo Visokius sap
nus, koki tik žmonėms pri
sisapnuoti gali.”
Kaina: su apdarais 75 c.; be 
apdarų, 50c.
Gaunamas “NAUJIENŲ” 
Knygyne, 1810 S. Halsted 
SI., Chicago, III.

8. G O R D O N 
1415 A Kalstei SU Cbieam. Iii

Pasilieka nubudime
Ona .Šatienė.ILS H BI TE 

Aš Lgelbėjuu daųgum 
pajiegti padai

komunizmą. Kokia la c
kiška komunisiii.sk;
bus

Pramogai ir laiko praleidi 
m ui įsigykite •

2650 Archer avė. ir 39 Place 
Archer Limils, Chicago 
Tek McKinlcy 4120.

Vyriškų 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 
$35 siutai ir overkotai, nuo $7.50 iki 
18 doleriu.

Pilnas pasirinkimas kailiu pamuž- 
tų overkoty.

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.

Atdara kasdien*, nedaliomis ir va-

Telephone Yards 5834.

D r. P.G. Wiegner 
Priėmimo valandos nuo 8 iki 12 
ii ryto ir nuo 7 iki 9 vaL vak. 
3325 So. Halsted St„ Chicago.

V>nuogė 
Vynuogė 
V\nuogė 

Dabar yra laik 
midus pasibaigs.

Klauskite

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

LIETUVIS GYDYTOJAS 11 
CHIRURGAS 

10731 So. Miehlgau Ava. 
Roacland, rll. : <

tai dar 
kad kuomet 
ar net pagei

daujama numesti praeitį į šal 
Ir pradėti išnauja ant grynai in- 
leleklualio pamato. Tie, kurie 
mano, kad tas galima padaryti, 
įurbul, nesupranta kaip reikiant 
žmogaus prigimties.

Pačios musų įgaidos permai
nas daryli yra paremtos praei-

gyvens savo 
tarpu kol jie 
sitraukit visi 
no j i gvardija

Kas ne su

Dr. Leo Awotin
Gydytojus, Chirurgas, Akušeris 
1920 So. Halsted SU Chleago. 
Kalba lietuviškai, latviškai ir 

rusiškai.
Valandos: 10—12 rytą; 6—9vą- 
kare. Tel. Canai 4367.=====^fltt2

N.’ Amen Collese Prep. School
103 So. Halsted St., Chicago, III

DOCTOR ROSS
Chicagos Specialistas

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

Privatiškas Negales.
35 So. Dearborn St. kampas Monroe, 

CHICAGO, ILLINOIS
Room 506 ir 507 Crilly Bldg. Važiuok 

elevatorių iki Penkto aug&to.
Panedė- 

valandai.

bolševikus. Netik 
dr liga; taip kaip 

Tlu” (influrnza) vienas bolše- 
.ikuojantis žmogutis užkrečia 
šitą ir galų gide pasidaro tikras 
iiupinys. Žinoma, čia, mums, 
mierikiečiams, iš to bolševikiš- 
<o šiupinio nieko gero nebus, 
icl daug blogo galės būti. LSS. 
>ales nuo bolševizmo nukentė-

Laidotuvės įvyks ularninke, 
spalio 22 dienų, 9 vai. rylų, j 
Liet, Tautiškus Kapines.

Gerbiamieji giminės ir. pa
žįstami malonėkite atsilankyti 
į šermenis po num. 3910 Uni
on avė., ir dalyvauti laidotu-

Neušsitikėkit savo regėjimo pir
majam by kokiam neprityrusiam 
aptickoriui ,auksoriui ar kėliau* 
lančiiun pardavėjui, nes jie su
teiks jus akims tik daugiau blogo.

Aš turiu 15 metų patyrimą k 
!la|iu ištyrt jus akis ir pririnkti 
um$ akinius tikrai. Darbą atlkh 
u belaukiant, užtikrintai.
Jei jums akiniai nebus reikalin

gi, mes tai jums pasakysima.
JOHN SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS 

1141 So. Ashland Ava.
. Kampas 18-tos i 

3-čios lubos, virš Plati 
Vd.X^‘»."Tva). ryto U 

• vaL vakaro. Nedėlioję nuo I 
vaL ryto iki 12 valandai dianą.

AKIU SPECIALISTAS 
Akis Lgzanriaaoja Dykai 
1 Gyvenimas yra

A v tuščias, kada pra 
”jksta regėjims.

jLZ Hes vartojame 
'SSt/ jf’ pagerintą Oph- 

9jgw ftj thalmometer. Y- 
ji patinga doma at-

• 'T kreipiama 
kus. Vai.: nuo 9 ryto iki _ 
nedėldieri. nuo 10 iki 11 dieną. 
4649 S. Ashland Av. kamp. 47 st 

Telephone Yards 4317 
Boulevard 6487.

DR. M. HERZMAN 
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams Žinomas per 16 me
tų kaipo patyręs gydytojas, chirurgas 
Ip akuSeris.

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

Ofisas ir Labaratorija: 1025 W. HA 
St. netoli Fisk St.

VALANDOS:’ Nuo 10' -12 pietų, ir 
6-8 vakarais. Telephone Canai 311S. 
GYVENIMAS: 3412 S. Halsted Street

VALANDOS: 8—0 ryto, tiktai.

numanomai kontroliuojama pa
davimų idėjų. Aš nesakau, kad 
minių sprendimas gali būti pri
imtinas kiekvieniųne žmogaus 
gyvenimo klausime, nes yra 
daug klausimų, kurie savo te- 
elminiu bndu yra neprieinami 
jų supratimui. Neigi aš tikiu, 
kad teisingo klausimo išrišimo 
smulkmenįs visuomet galima 
rasti miniųse; bet aš tvirtai ti
kiu, kad klausimas pats, jų ma
tomoj šviesoj
jos nori matyti įvykintu, yra 
saugesniu vadu musų pasielgi
mui negu idealas intelektualus

Į grupės, kuri stdvi suvaržyta is
toriniu padavimu ,kuris atbu
kina jos pajautimų šios dienos 
reikalu.

Jonas Masiliūnas 
mirė Camp Tayor, Ky.» 32me
lų amžiaus, paimtas kariuome
nėn ištarnavo keturis mėne
sius.

Velionis paėjo iš Kaimo g., 
Panevėžio pavieto, Smilgių 
parap., Tarvidų kaimo, paliko 
Amerikoje moterį ir brolį.

Kas norite platesnių žinių 
kas link velionio gyvenimo, 
atsišaukite šiuomi adresu:

A .Masilionis, 
695 Oak st., Carlinvillc, III.

Pranešu visiems giminėms ir 
pažįstamiems šių liūdnų žinių, 
kad mylimiausia mano moteris 
ir musų motina šv. atminties 

Marijona Mare nklewicz 
iš mimų Mai.iisz.eu ska po tru
mpos ir sunkios ligos persis
kyrė su šiuo pasauliu, 
pinta šv. sakramentais 
18 d 
gyvenus 38 metus amžiaus.

Laidotuvės įvyks ularninke, 
spalio 22-rą dienų, 9:30 vai. ry
to, iš namų 1516 S. Ilonore st., 
i šv. Kryžiaus bažnyčių, iš ten 
j šv. Kazimiero kapines.

l’žkviečiami visi giminės ir 
puž|stami atsilankyti į šerme
nis ir dalyvauti laidotuvėse.

Pasiliekame nuliūdime vyras 
Jurgis Marei nk ievvicz ir 

Riminės.

Pataisome visas užduotis 
.Jei lekcijos nepatiks, sugrąžinsi

me jūsų pinigus.
Jeigu nori greitai ir lengvai išmo

kti angliškai kalbėti, skaityti ir ra
šyti. lai mokinkis savo mimuose iš 
musų ypač tani tikslui^ sutaisytų 
lekcijų. Jose ištarimas angliškų Žo
džių ir vertimas tietuviškon kalbon 
\ ra paduota taip aiškiai ir praktiš
kai. kad kiekvienas išmoksta be va-

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS 
ant Durą. Lentų. Rėmų ir Stogam* Popiero

SPECIALIAI: Maleva malevojimni stiliuj išvidnus. po $1.40 už gal.

CARR BROS. WRECK1NG CO. . .
wes-Ml* S. Hat.led St. Chlcag.. III.

Apšviestujy klesti proli 
uis atsinešimas.

Velionis priklausė prie Ge
dimino Draugystės Boselande 

Laidotuvės atsibus utarnin 
ke, spalio 22 dienų, 2:39 vai 
po pietų, iš namų 2911 \V. 31 
Place, į lauliškas kapines.

Kviečiame visus gimines 
draugus ir pažįstamus atšilau- 
kyli į šermenis ir dalyvauti lai
dotuvėse.

Moteris L. Guzauskienė

Paskolos S30$300
Legalė rata 3'/2% mėnesyje. 
Vytui ar moteriai, dirbančiai 
ar užlaikančiai namų.

Ant rakandų, piano, vietro- 
los, sankrovos fixtures, ve
žimų. automobilių, Liberty 
Bonds ir Inmirance Policlea. 
Skoliname Stockyard’ų, fia- 
po» ir dirbtuvės darbinin
kams, gelžkJio ir biznio 
žmonėms, klerkams ir tt. 
Ateikite i ofisą ir mes vis
ki) smulkmeniškai išaiškinsi 
me. Atdara utarninkais, ket- 
vergais ir sukatomis iki 8 
vai. vakare. Panedėliais, se- 
redomis ir pėtnyčiomis iki 
6 vai. vakaro.

LOCAL LOAN COMPANY, 
TKOS. F. KERtVIN, Mjrr.

4647 So. Halsted Street
Po valstijos priežiūra.

Te!. Drover 2116. 2-ras augStas

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliais Permaina, 
t’anedėlyj. Ketvergę ir Subatoj 

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

1c ir 2c kariškos mokestis
4 DIDELi AKTAI KASDIEN 
HALSTED ir 82-ra GATVĖS

AKIĮ
Jeigu jus turit 

s nas ir nesveik 
kreivas akis ; 
paliečia jūsų

ausų skausmų, t 
į kurtumo.
nosies katarą ari 

mos, arba bile silpnumą bronchini 
atsilikime aš noriu pasakyti, kad dau 
pasekmė nebojimas nosies ir 
linsile priežastį, kil 
lodei

lodei neįstabu, 
žmonių — kurių prisirišimas 
prie pareities yra sulyginamai 
menkas ir kurie dirba, greičiau 
ir virgiau atsiliepia į būtimis 
landos reikalavimus negu 
šviestosios klesos ir kad etiniai 
idealai geriausių jų tarpe yra 
žmoniškais idealais, o ne idea
lai atsiskyrusios klesos. Dėlto 
aš visuomet greičiau priimčiau 
minių sprendimą apie pamati
nius žmoniškumo klausimus, 
kaip sprendimą inteligentijos,

iteina. 
bolševikais, tų:- 

prieš bolševikus. Aišku kaij:
dieniu A. ž-tas

didesnę padavimų minties for
mų laisvę pas inteligentus — 
bent tiek, kiek kalbama dogma 
yra liečiama. .'I'aipogi butų per
dėjimu sakius, kad minios gali 
atjausti tikrąjį kelią savo idea
lams pasiekti, nes jie reikia su
rasti skausmingu prityrimu ir 
mokslo pritaikymu. Vienok nei 
katras šitų ribotumų nepaliečia 
musų pamatinio tvirtinimo, bu
bėti t, kad minių įgaidos yra 
žmoniškomis platesnėj prasmėj 
negu igaidos klesti.

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

Darykite patįs 
savo vyną

persiskyrė su šiuo pasauliu 
spalio 20 d., 2:30 vai. po pie
tų, 1918 m. Velionis paėjo iš 
Kauno gub., Baseinių pav., Ši
lalės parapijos, 38 m. amžiaus, 
gimęs 1880 m. Paliko nuliū
dime dukterį Birutų, I mėne
sių, ir moterį Liuciją Guzaus-

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

U' MANIM DABAB 
kurtumo ir džiovos ir galiu 
įlįs ateisite į laiką. 

DĖL AKINIU 
cad liga neišgydoma. Mano

Čia, Amerikoje, suprantama, 
kitaip. Kiekvienas norįs paro- 
dvli esąs “karštas revoliueionie-* c

rius”, žiūrėk, tuojau pasivadi
na bolševiku, na, ir davai plepe- 

i į visas puses, kad bolševikiš
ki kikliką ir darbai, (ai grynai 
’larptauliškai-proletariški”. Kas 
lolšev.ikus drįsta kritikuoti, tas 
era jų amžinas priešas; Rusijoj 
is gautų kulką pakaušiu, o čia 
oeial-patrioto”, arba dar kokį 
ik norint vardą.

Aidoblistai juk visi pasidarė 
jolševikais. Tas, kuris samiu
os neturi susiriiikimuose ir 
pandoj plepėti, irgi smarkiau- 
ius bolševikas.

lai atsirado savo rųšies spor
as lošti į 
■porlas, l>et

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

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

SPECIALISI'AS 
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. Nedalio
mis vakarais ofisas uždarytas. 

Telephone Yards 687
PRANEŠU gerb. visuomenei, kad 

1-mą rugsėjo dieną, 1918, aš persikė
liau iš po No. 1812 S. Halsted st., 
po num. 2650 XV. 39th Place, prie 
Archer avė.

Mis. Agne Džugas 
Lietuvė Akušerė

Susikalbėti su bolševikuojan- 
?iais elementais vargiai bus, 
bent luom tarpu, galima. Jie 
vis savo giedos, kaip bolševikai, 
taip bolševikai. Mat dėl labai 
paprastų dalykų: (leda, dora, 
žmoniškumas, tai “buržuazijos 
išmistas”, lodei bolševikai nepa
iso jų. Užtat kas nori dabar su 
bolševikais susikalbėti, turi 
tuos “buržuaziškus’ dalykus už
miršti. Žinoma, dar su la pa
sarga, klausytį to ką bolše
vikui sako.

Kares klausime bolševikai sa
ko: “mums nereikia nei karės, 
nei laikos”. Suprantama, logi
kos tame pasakyme nėra; bet 
kam la logika, juk ir ji buržua
zijos išmislas”.

Nuvirto caras, nuvirs kaize
ris, bolševikų diktatūra irgi al-

() luom 
Rusiją, pa
neš raudo-

Keiid. 933 S. Aahhnd Blrd. Chle«c< 
T»l«phoB« HayaiarkM 3544

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGĄ*

Specialistas Moterišką, Vyriiką, 
Vaiko ir risy chroniško liffO 

Ofisas: 3354 S. Halsted St.. Chlea«« 
Telephone Drover *4tS

VALANDOS) 10—11 ryto; 2-1 
7—S vakare. Nodėliomto 10—13 ŠUa*.

Coyne Bros.
119 \V. South \Vater SI. 

Dideli* laikrodis virš durų

Kadangi tiek daug jaunesnių 
lajus gal Imt nenutaietc į 1 
dėl jei ji 
spvcialisl 
moks!

Jonas Salys
28 melu amžiaus, mirė spalio 
19 d., 1918, 12:35 nakties.

Velioųis paėjo iš Kauno g., 
'leisiu pav., Plungės parap., 
Kalklėnų sodos.

Paliko nubudime moterį Oną 
Salime iš namų Žaliniutę ir 3 
melų sūnų Vytautų, 2 seserį 
Zuzaną ir Stanislovą.

Laidotuvės įvyks šiandien, 
spalio 21 d., rylą iš namų 671 
\V. 18 si., į Apveizdos Dievo 
bažnyčią, po pamaldų į šv.,Ka
zimiero kapines.

Kviečiami visi giminės, dra
ugai ir pažįstami atsilankyti į 
šermenis ir dalvvauli laidolu-

1553 W. Madhon st.
Suite 600-612

Valandos: 10 iki 12 ryto
Phono Haymarket 2563

Nedėldieniais tik pagal aatartj

Rezidencijos Telephone Albany 9949

>a gerklės, spjovimo arba plėg- 
ii.i dūdų arba plaučių, — tokiame 

g susidėjusių ligų yra liesi 
keblumų ir pakol jus pra.ša- 
suleiks tik laikiną pagelbą,—

' Piiešinguman inteligentams, 
minios musų namjovinių mies
tų gyventojų mažiaus pasiduo
da padavinio mokinimo įtek
mei. Jie yra atplėšiami nuo 
mokyklos pirm negu ji guli 
Išdaryti neišlrinamą įspūdį į jų 
protus ir jie gali niekuomet ne
žinoti konservacijos įtekmės na
mų, kur tėvai ir vaikai gyvena 
Bendru gyvenimu. Juo marges
ne draugja, kurioje jie gyvena, 
ir juo daugiau sudėtines gru
pės yra liuosos nuo istorinių į- 
tekmių, arba juo daugiau jos at
stovauja įvairius istorinius pa
davimus, juo mažiaus jie laiky
sis praeities. j

Butų perdėjimu, jei mes tai
kytume šitą pažvalgą prie visų 
žmogaus gyvenimo išvaizdų. Aš 
čia kalbu tik apie tuos pamali-1 
nius gero ir blogo supročius, ku | 
rie išsivysto atsiskyrusiosie kle- ! 
sose ir miniose. Draugijoje, L 
kur tikėjimai, yra perduodami ' 
su dideliu ašlrujnu, negalėj i-f
mus ramiai žiūrėti į eretiko pa
žiūras ir darbus apsireiškia a-h 
bejose grupėse. Kuomet, ačiū • 
mokslo minties pažangai dog-j 
malinio tikėjimo pamatai būva L 
supurtomi tarpe intelingentų, o 
ne tarpe minių, tąsykomes ma-

lies kritikavimu ir jos nukryp
tų kiton pusėn, jei aplinkybes, 
kuriose mes gyvename, butų 
kitokios. Mes tveriame savo 
naujus idealus, pasinaudodami 
protėvių darbu, net peikdami jį; 
ir las pats bus ateityje. Ką mu
sų gentkartė nepasiektų, ji pa
sieks laiko bėgiu lą pagerbiamą 
išvaizdą, kuri surakins pančiais 
musų ainių didžiųjų minių pro
tus ir reikės naujų pastangų pa- 
liuosuoti busimąją gentkartę 
nuo tų pančių, kuriuos mes ka
lame. Jei mes pripažįstame ši
lą procesą, lai mes turimi' žiū
rėti. kad musų uždaviniu butų 
ne lik pasiliuosUoti patiems nuo 
padavimų prietarų, bet ir jieš- 
koti praeities pavidale to, kas 
butų naudinga ir teisinga ir ste
ngtis paliuosuoti busimųjų geni 
karčių protą taip, kad jiems ne
reikėtų laikytis prisikibus mu- 
sl| paklaidų, o kad jie galėtų luo- 
jaus jas atitaisyti.

mirė spalio 29 d., 9:30 vai. va
kare, 25 metų amžiaus.

Velibnis paėjo iš Kauno 
gub., 'felšių pav., llakių parap., 
Bunaičių kaimo.

Laidotuvės įvyks ularninke, 
spalio 22 d., apie 8:39 vai. ry
te, iš namų 1221 S. Artesian 
avė., Chicago, III., į Nekalto 
Prasidėjimo Paneles šv. baž
nyčią, po pamaldų į šv. Kazi
miero kapines.

Kviečiami visi giminės, dra
ugai ir pažįstami atsilankvti į 
šermenis ir dalyvauti laidotu-

Al SC, NOSIES IR PLAUČIU
Linkusius akių vokus, raudo- 
įkiš, optikos nervų kėblumus. 

bile kokį kitą stovį, kuris 
jimą.

Tel Yards 3654. AKUAERKA 

w Mrs.A.MIchnlewlcz 
Eį-*®‘lalKUfti Akušerijoe Ko- 
I *Mlegij«; ilgai praktika, 

■rusi PennsylTanljąs 
^ ■■hGspitalėse ir Phtla. 

e NWde,l)hiiol- Paaekmia- 
gai patarnauju prie 
.gimdymo. Duodu rodą 
▼isokioae ligoto mote
rims ir merginoms. 
311$ So. Halsted Str. 

I (Ant antrą lubą) 
Chicago.

Nuo G iki 9 ryte, ir 7 iki vilo vak.

kreiptis — lo- 
palarnavimo. iulikim‘» 

kuris pašventė daug laiko ir 
vienai atskirai šakai medicinos.

ATEIKITE PAS MANE.
20 metų pasekmingai gydžiau visas li-

28 metų amžiaus, mirė nedė- 
lioj, spalio 20 <1., 11:30 vai. ry
lą, 1918 m.

Velionis paėjo iŠ Kauno gub., 
Panevėžio pav., Pašvitinio pa
rap., Vaiškonių kaimo. Paliko 
dideliame nulimlime savo mo
terį ir 3 dukteris Albiną, (Il
gą ir Emiliją, ir brolį Juoza-

; rue translalion filed \vilh the post, 
m: sler ai ( hieago. III., Del. 21, 1918 
is re,;uired bv tlie ari of Oet. 6, 191/ 

bolševikai.

Ant pabaigos kirksimos lekcijos 
s ra užduotis, kurią mokinys išrašo 
ir prisiunčia mums dėl pataisymo. 
Mes pataisome ir sugrąžiname mo
kiniui.

Pirma šito kurso kaina buvo $10.00 
o dabar paskyrėme 500 kursų po S2. 
vien tik išplatinimui savo inelodos, 
po to ir vėl bus $10.00.

Uisirašvk šį kursą dabar 
kuliai gali guli už $2.

Prisiųsk $2 pinigais ir už 15 cen
tų markių nusiuntimui, mes hiojaus 
nusiųsime visas lekcijas. Jeigu lek
cijos nepatiks, sugrąžink už trijų 
dienų, mes nusiųsime atgal jūsų pi-

leigu jus turite 
arba kokį laipsnį 
Jeigu jus turite i

PASIMATYTI 
nuo apakinu 

ti tą patį dėl jūsų, jei| 
akys išbandomo:

Aš nepriimu gydyti, jeigu aš matau, 
kainos prieinamos visiems.

W. M. LawhOii, M .D.
Valandos: 9—8. 219 So. Dearborn st.
Ncdėliomi.s: 10—1. Prieš pačią

uių. Gal las kam ir iH'paliiika 
bei ką galimu kitą <l:ll\Vli. Ar- 
.411 men I u nerti klutisyti
kuomet visokie priešui upKUię 
iš visų pusių.

Kuomet viskas, taip sakant, 
nusistovės karė pasiliaus sia
utusi. tuomet bolševikai pradės 
vykinti gyvenimai! bolševizmą— 

bolševi- 
Ivarka 

ifrkalno negalimu praneš- 
Sttprantanui, išpradžių ją 

reikės saugoti ginklais, kad kas 
jos nepaveržlų iš bolševikų ran
kų. Jeigu prisieitų arba prisi
eina ir daug žmonių nužudyti, 
bet juk tume dar nėra taip blo
ga; karė kiek dabar jų išžudo...- 
lai kodėl bolševikams nevalia 
žudyti savo oponentus.

Vienas klausimas labai skilus 
ir aiškus: su bolševikais arba 
prieš bolševikus? Jeigu pritarsi 
’iaip bolševikai sako, gali gyve- 
nli. nepritarsi, gali susilaukti 
kulkos kakton. Tai taip Rusi-

nasi tai “proletarų dikta- 
las gauna kulką kaklui.

kalėjimą. Susimylėjimo 
Žmoniškumas dingo 

yra lik diktavimas bolše 
Kitaip suvaldyti mases 

žmonių negalima be pagelbo: 
aštriausiu bolševikiškų prieinu

KIS ANGLIŠKAI NAMIE 
išmokti 

leKcijų buvo $10.00. 
Dabar tik .^2.

Kad “Naujienos nori, kad is- 
ąi: kii.us kas lai yra bolševikai 

komunistui, šiuomi šiek-liek 
paaiškinsiu. Suprantama, gal 
man reikės ir keletą straipsnių 
tam dalykui pašvęsti.

Bolševikai lai atskala 
dsimetėliai nuo Soeial-Demok- 
i.du Partijos. Soeial-Demokra• 
tu Partija bolševikams pasida
rė perdaug lėta, lodei jie nuo 
jos atsisakė. O kuomet atsisa- 
<ė. suprantama, kovojo ir ko- 
ros su ja. Nes bolševikų vadas

Leninas didelis užsispyrė-Į 
jis pasakė, taip turi iri 

Žinoma, bolševikai, kai-1 
norėjo ir nori bulil 

valdžios vairo. I 
kuomet jiems pavyko. I 
Iba ginklų, paimli šalies | 

iltlvmą į savo rankas, nėra a I 
>jonus, kad palaikymui los vai-Į 
•ios. prisieina vartoti ginkįią I 
ii ?i iš čia išeina taip vadina Į

komunisiii.sk
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Chicago ir Apielinke
True Iranslnlion filert wlth the post- 
master at Chicago, III., Oct. 21, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917
CHICAGA “OVER
THE TOP”.

laip uoliai 'kamavo vietos kleri-j Lietuvos laisvę, kaip tiri nurody 
kalams. Priešingai — jie turį, ta įsteigiamoje rezoliucijoje, 
būt pavaryti.

ASMENŲ J IEŠKOJIMAI REIKIA DARBININKŲ

Sergsti saliunus
NAUJI PATVARKYMAI 
APIE LAIDOJIMĄ.

Gyventojai bus čiepijami 
už dykų.

Naujų susirgimų ir mirčių 
skaičius užvakar buvo kiek ma
žesnis. Viso susirgo 2,1’6 as
mens: 1,613 infhienza, 523 plau
čių uždegimu. Mirė: 205 nuo 
influenzos, 140 — plaučių užde
gimo. Viso — 
Praeitų i^tnyčių 
381, susirgitnų -

Gyventojų čiepijimas turbūt 
prasidės šiandie, sį ryt sveika
tos departamentas aplaikys 100, 
000 dožų naujojo serumo iš 
Mavo instituto. Čiepijimas bus 
nemokamas tiems, kurie krei|>- 
sis j miesto daktarus,
daktarai galėsiu pareikalaut 
“už savo patarnavimų.“

345 asmens, 
mirčių buvo

- 2, 372.

e-Kovai prieš besiplėtojančių 
pidemijų pagalios jianaudota ne
lik daktarai, o ir policija. Su-

sų eilę saliunų ir kur rado per
daug besilinksminančių ‘^likimo 
draugų“, areštavo ir nuvežė juos 
policijos stotin išsimiegotų.

Vakar paskelbta, kad Chica
goj sudaryta reikiamoji ketvir
tosios laisvės paskolos kvota 
252 milionai dolerių. Dar ir 
suvirs. Spėjama, kad Chicagoj 
laisvės bondsų užrašyta už 275 
mil. dol. Bondsų pirkosi apie 
vienas milionas žmonių, taigi 
kone pusė visų (’bieagos gyvem 
tojų. Galutinos skaitlinės bus 
paskelbia šiandie.

BRIDGEPORT

Motery susirinkimas neįvyko.

Privačiai
lik

REIKALAUJA 
INDŽIONKŠENO.

Scotch Woolen rūbų siuvimo

Ii visus saliunus, kad juose ne
būtų didelio susikimšimo. * Kos- 
tumerių” skaitlius juose neturįs 
l>u!t didesnis kaip dvidešimt gal.

NEMOKAMAS DAKTARAS.

Visi tie lietuviai, kur, susirgę 
ispaniškuoju gripu-inlluenza, ne 
turi pinigų kad pasišaukus dak-

Rerkalau.ja indžiokšeno prieš A- 
malgamated Clothing Workers 
unijų. Sako, tos unijos nariai 
(o Scotch Woolen darbininkai) 
trukdo jos biznį: atkalbinėja 
srteiklaužius, kad jie neužimtų
sllreikininkų’i vietas.

Taipjau paskelbta naujas pa
tvarkymas kas dėl laidotuvių. 
Veikiantysis Doliciios viršinin-

lyvaut tik patįs artimieji miru
sio giminės, ir jų skaitlius — l)e 
graboriaus, jo pagelbininkų ir 
kunigo neturįs būt didesnis 
kaip 10 asmenų. Lavonų vežt 
į bažnyčių neleistina.

Sveikatos reikalų komisionic- 
rius, be to, din ė instrukcijų ba
žnyčių valdytojams, kad jie, lai-

mi dvi vieti: Main 447 ar Local 
108. Iš ten jums bus atsiųsta 
nemokamas daktaras. Kreipki
tės kada tik matote reikalo — 
dienų ar naktį.

TAI — IR IŠSIGELBĖJO.

Miesto iždininkas Pike gali bu 
Ii “be bėdos“: ižde pinigų įva- 
les. Chicagos bankininkų asoci
acija susimylėjo (už penktą nuo
šimti!) ir paskolino miestui net 
aštuonis milionus dol.

PATEKO BĖDON

Bmvman, 
e., pateko bėdon. Ir 

už pačius niekus: nežinomos pa
sakosi, 
norėjęs 
krautu- 
nusipir-

jį “kur-nors radęs ir 
varduoti brangakmenų 
vėn. Pastaroji, vietoj 
kus tų 3,000 dol. vertės “radinį,”
užrodžiusi polici jų. Dabar Cbar

sas duris ir langus ir kad pačios 
pamaldos butų atlikta kaip gali- 

Mat, ta įstaiga 
nga”, bet — labai

JIEŠKO AKŠERĖS.

ina greičiau, 
nors ir “reik:

Padės gatvekariv baronams.

LMPS. U-tos kuopos mėnesinis 
susirinkimas. Bei ddl tūlų prie
žasčių jisai negalėjo įvykti. Beje, 
Šiame susirinkime kuopos dele
gatės turėjo išduoti raportų iš 
LMPS. suvažiavimo, bet kad su
sirinkimas neįvyko, lai ir rapor
to nebuvo nors buvo atvykę

muite ir Dundulienė. Vis dėlto, 
raportų narės galėsiančios pama 
tyt pirmiau negu sekamasai kuo 
pos susirinkimas būtent laik
raštyj. Lauksime.

“Kur-nors“, “kokio-nors” ko
miteto nariai praeitos subatos va 
karų svarstė ... žinote kų? — Iš
mest iš Sąjungos du baisiu “men 
ševiku”. Tų “menševikų“ var
dus skelbt — aš ne įgaliota. Ta-

vo negarbei

Kazimieras Gugis

Mtento Ofisą* i
I1T N. Detrborn lt.

III UVnity BMg. 
Tel. Centrą* 4411

Vc</'» visokius reikalus, kaip I riminaliikuose 
taip ir civihikuose teism uose. Daro 

visokius dokumentus ir \ opieras.

Namų Ofisu:
1121 S. Halsted it

Ant trečių lubų
Tel. Drover 13’0

C.hicagos biznierių organiza
cija ir Association of Commerce 

atėjo talkon gatvekarių ba
ronams. Ji žada daryti visa. 

Į kad nau joji sutartis (traction or 
Idinance) gautų reikiamų skaičių 
balsų lapkričio 15 d. Bet ka
dangi, delei siaučiamos epidemi
jos, susirinkimų laikyti negali
ma, tai ponai biznieriai žada pa
naudoti telefonų ir specialius a- 
geiitus, kurie vaikščios iš buto j 
butą ir agituos už naujųjų sular-

Policija jieško tūlos nežino
mos akušerės, kuri, norėdama 
ipgaut ponų garnį, numarino 
jauna panelę Auna Kelson.

NETURITE DAKTARO?

iki
ALCOCK’AS — 
NE SLACKERIS.

Visi tie lietuviai, kur, susirgę 
■spaniškuoju gripu-influenza, ne 
turi pinigų, kad pasišaukus dak
tarų, tegul patelefonuoja į seka
mi dvi vieti: Main 417 ar Local 
108. Iš ten jums bus atsiųsta 
nemokamas daktaras. Kreipki
tės kada tik matote reikalo 
diena ar nakllį.

CENTRAL MANUFACTURIN6 
DISTRICT BANK 
1112 W. 35-ta gatvė 
(Tol. Drover 6310).

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

VAKARAIS 
Seredomis ir Subatomis nuo 6

8 vai. vakare.
Mane galite matyti banke, bet 

kalni atsiradus kreipkitės prie 
nęs į namus.

3343 Lowe avė., 
(Tel. Boulcvard 9983)

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

iki

rei- 
ma

v.v.

' JOSEl’H C. W0L0N
LIETUVIS ADVOKATAS 

29 S. La Šalie St 
Telephone Central 6SM 

Vakarais: 
2911 W. 22nd Street 

Telephone Rockwell 6999

Pons VVarsIey turi 
užsimokėt $25.

Pons advokatas, Ambrose A. 
Warsley, dabar žino, kad vei
kiantysis policijos viršininkas, 
John Alc(X’k, ne slackeris. Pri- 
saikintieji teisėjai rado jį esan 
kaltu už sustabdymų Alcock’o 
pirmam “gasless* nedėldienyj ir 
nedžentelmoniškų užreiškimų: 
“tu slackeris”. Džiodže pasakė, 
kad pons advoka'fas turi užsimo 
kėt 25 dol. pabaudos ir padengi 
teismo lėšas.

SUSIBARĖ DEL
ANGLIŲ IR...

Franz^Albreclit, 3046 N. Lea- 
vitt St., užvakar susibarė su sa
vo prisieka Elze delei “to tono 
anglių,“ už .kurį ji užmokėjus 
“daugiau negu reikia”. Pasek
mė to buvo tokia: Albrecht pa
stvėrė revolverį ir, pašovęs savo 
moterį, kilų kulka paleido pats

AGITACIJOS SAVAITĖ 
ATIDĖTA.

Laisves Bondsai
perkami už cash. Ėmei and Co., 740 
W. Madison, kampas Halsted gal., 
room 232, 2-ras augštas, virš Famous 
Clothing Store. Atdara vakarais iki 
K. Nedčldieniais 10 ikil.

UŽPUOLIMAS
ANT SALIUNO

•į«
Trįs nepažįstami banditai va-

P. A. BaUranas
Pirmos klcsos 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 Boulcvard 7351

John Sėlis, 1858 W. Huron gt. 
Uždarę jį “bcizmantan” piktada
riai iškraustė registerį (išėmė 
70 do.) ir pabėgo. Piktadariai

Kadangi delei siaučiančios e- 
pidemijos miesto valdžia uždrau 
dė rengti visokias viešas sueigas 
-pasilinksminimo vakarus, pra
kalbas ir 11., tai LMPS. III Ra
jono Agitacijos Savaitė prisiėjo 
atidėti. Kuopų nares ir prakalbų

nepagauti.
meti.

LMPS. III Raj. Valdyba.

RADO NEGYVĄ MERGELĘ.
Name, 813 Cresccnt gatvėj 

1>olicija vakar rado negyvų mer
gelę. Širdies liga.

CICERO.

žada nutempt Klenhų 
į prokuroro raštinę.

REIKIA AGENTU kiekviename mieste Suv. 
Valst. Amerikoje priiminėti užsakymus ir par- 
davoti šį naujai patentuotą TELEFO-DESK 
kiekvienam turinčiam telefoną arba deską. Var
tojama raštinės, sankrovose ir namie. Pama
tyk jo naudingumą! 1) Telefono įtura alfabe
tiškai surašyta 500 vardų, atidaromas kaip 
knygutė, užsidaro nematoma sprendžina. 2)

1 v iv 10 — UeSK Dviems melams kartos kalendorius 2 spalvų. 
3) Pasižymėjimams lapeliai 100 lapų dėl atsiminimo. 4) Kasdieninis 
lakštas kalendoriaus dėl kiekvienos dienos (—365). 5) Paišelio laikytojas. 
6) Volelis dėl šaukimo telefonų — padaryta iš vieno šmoto išvynioto 
plieno, juodas, 4 colių pločio, 10 colių ilgio — sveria 1 svarą, kaina $2.00. 
Agentai padaro *5.00 iki $20.00 į dieną. Tiktai vienas pavidalas siunčia
ma agentams. Užmokama kaip atsiimate. Išsiunčiama visur Suv. Valst. 
Amerikoj, aplaikius $1.00. Antrašas:
TELEFO-MANUFACTURER, 210 Temple Court BIdg., Chicago, IIL

Šerifas Traegeris praeitų suka
tų rūsčiai pagrūmojęs Cicero 
gaspadoriui KHenhai. Būtent, še 
rifas pasakęs, kad jeigu Klenha 
nepasuruĮpins išvalyti dviejatų 
“netvarkių įstaigų’’, jis busiųs 
>akviestas į valstijos prokuroro 
Vfclay Hoync raštinę...

Traegeris sako, kad jo raštinė 
neturinti užtektinai žmonių, kad 
Hidalgus Ciceroj 'tvarkų. Tai j 

turį atlikti patįs pono Klenlios
policistai, kurie kiek laiko atgal nifiai Yra suvartojami kovai už

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.

Tas sočial-bolševikas biznie
rius, kur nuolatos kalba apie so 
ciall-buržujus-menševikus, mie
lai patarnauja social-bolševikiš- 
kiems “proldl'arams“: suteikiųs 
jiems ramios vietelės neoficia- 
lėms social-bdlševi'kiškoms “kon 
ferencijoms”. “Konferencijų už 
davinys esųs kuopaprasčiausias: 
kaip pasekmingiau įnešus orga
nizacijoj ... suįrutę ir atsakan
čiai! visų “tų, tų, tų, — buržu
azijos uodegų!”

—Kita Progresistė.

Į SKAITYTOJUS IR 
BENDRADARBIUS.

Savo bendradarbių ir koris 
pondentų labai prašome, kų 
nors rašant, kiek galint prisilai
kyti šių nurodymų:

Rašyti visados tik rašalu, o ne 
paišeliu.

Rašyti kiek galint aiškiau.
Rašyti tik ant 

ros pusės.
Rašant, palikti 

platesnius tarpus 
— bent pusę colio.

vienos popic*

kiek galint 
tarp eilučių

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 prasišalino nuo manęs 17 d. rugsC- 

' ... jo, 1918 m., tssivezdama 5 melų mer-
3c. nuo Žmogaus, O taipgi ren- gaitę Magdulę. Paliko mane didelia- 
ui'i Imlius vakarus urakallms vargt“ su keliniais sužais vaiki gia uanus, vakarus, pranašas Haig yfo(erjs yra 32 metų amžiaus, 
ir tt. Lietuvos Laisvės Fondo 5 pMų 6 colių, sveria 170 svarų, juo- 
naudai.

6. Aukų rinkimu į Lietuvos 
Laisves Fondų užsiima visi A. L. 
D. Tarybos 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.

Pajieškau savo pačios Marės Skir
kimės, po tėvais Dcreškiutė, kuri

Kiekviename rašinyj, jei kas 
pasirašo slapyvardžiu, paduoti 
taipjau ir tikrų j į savo vardų-pa- 
vardę ir pilnų adresų.

Rašant biznio reikalais (kaip 
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 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 atskir 
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 galima išvengti tų už
trukimų, kurie dažnai pasidaro 
dėl skaitytojų neatskyrimo biz
nio reikalų nuo Redakcijos.

LIETUVOS LAISVĖS FONDO 
TAISYKLĖS.

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

2. Lietuvos Laisvės Fondo pi-

REIKALINGAS kriaušius ant kos- 
tumeriško darbo, kuris supranta ge
rai savo darbą. Darbas yra pasto
vus, gera mokestis; ir finišerka, ku
ri supranta kostumerišką darbą ir 
laip pat reikalinga katra moka dir
bti skyles, gera mokestis; lietuviška 
dirbtuvė.

A. Badmnas,
1575 Ogden avė., ant antrų lubų. 

Tel. Monroe 703.

5 pėdų 6 rolių, sveria 170 svarų, juo
dų plaukų, mėlynų akių. .Jei kur ją 
patėmysite, malonėkite man praneš
ti. Kas pirmas praneš, duosiu $10 
dovanų.

Motiejus Skirka,
203 \V. \Vashinglon si., Pana, III.

Pajieškau pusbrolio Mateušo Gi- 
riuno, Kauno gub.. Novoaleksandro- 

’ ( vsko pavieto, Rokiškės parapijos, 
Budelių sodos. Meldžiu atsišaukti, 
arba kas ji žinot, malonėkite prane- 

.hiozapas Mainelis, 
Oelvein, Iowa

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 
mėnuo pasiunčia A.L.D.T. cen
tro komitetui. Pinigai siunčia-

p.

JIEŠKO DARBO

REIKIA merginų dėt lengvo dirb
tuvės dnrbo. Gera mokestis.

Englandcr Spring Bed Co 
3931-61 Lovve avė., Chicago

uffeur), galiu važiuoti ant visokių 
karų, turiu patyrimą gerą. Atsišau
kite ne vėliaus iki ketverge, Oct. 24 
dienos. Klauskite Naujienų ofise J.' 
Kuntz. "

REIKIA DARBINIAM

STOCK’AI-šeROS.
PIRKSIU SUV. VALSTIJŲ BON

DSUS Už CASH. PASIMATYKITE 
SU M. MUŠI L, 
3003 SO. HOMAN AVĖ., CHICAGO.

PARDAVIMUI
PARDAVLMUI — iš priežasties li

gos turiu parduoti pirmos klcsos 
liučernę ir grosernę naujoje lietu
vių vietoje, su narnu arba be namo. 

Anlon Praszky.
2856 Emerald avė., Chicago

pirmos klcsos

PARSIDUODA barber shop iš prie
žasties savininko ėjimo į kariuo
menę. Atsišaukite greitai.

Frank žolis, 
3205 S. VVallace si., v Chicago

AUTOMOBILIAI
PARSIDUODA 7 pasažierių auto

mobilius “Packard — 1914”. Parsi
duoda dėl priežasties ėjimo į kariuo
menę, labai pigiai.
1727 Union avė., Chicago, III.

VALSTYBINIAI NEMOKAMI DAR
BO PRIRODYMO BIURAI

(U. S. Free Employment Service)
J ieškantieji darbo kreipkitės šiais 

adresais:
116-122 N. DEARBORN ST. 

arba
105-107 SO. JEFFERSON ST.
Už darbo parupinimą visuose tuo- 

__ valdžios įsteigtuose ir užlaikomuo
se biuruose nereikia nieko mokėt.

Yra daug vietų, kaip Chicagoj, 
taip kitur, kur reikalauja, visokios 
sykius, j ukius, f šiaip įvairias įstai
gas — kaip vyrų, taip moterų ir vai
kų, kaip amatininkų, taip papra
stiems darbams.

RAKANDAI

se

~ * * o lilip Kiliu, Kili i Lin<i i ’ujei
mi išpirkus money orderį ant rųšies darbininkų— į fabrikus, į ka-

1 •'t Ltl/lok i iiI.hk i ę i < 11 r i ivmrifts islul-

vardo K. Gugio, A.L.D.T. iždi
ninko, 3233 S. Halsted str., Chi
cago, 111.

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

Rezidencija 1926 S. Kedzie avė.

Kl. Jurgelionis,
A.L.D.T. Laik. K-to

Vicc-Pirmininkas.

Pranešimai

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

Smulkus Skelbimai
Smulkiems pasiekeibimams kaino...

1 colis, syki, SO centų; dedant 
tą pati skelbimą ilgiau, u! kiek
vieną kartą colis vietos 25 centai.

šios Naujienų Smulkiųjų 
Skelbimų skiltis tai geriausia 
Criemonė tiek biznio tiek dar- 

o žmonėms Įvairiais savo rei
kalais pasiskelbti ir greičiau
sių pasekmių turėti.

Naujienas kasdien skaito 
tūkstančiai žmonių. Jie turi 
visokiausių reikalų. Jie Jieš
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.

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI
Pajieškau savo sūnų Juozapo ir 

Vincento Ūdrų, Kauno gub., Novo- 
aleksandrovsko pav., Avinosto so
džiaus, taipgi ir draugų Simono ir 
Petro Pielinskų. Meldžiu atsišaukti.

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

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

Vladislovas Jonušas,
1131 S. Clinton st., Chicago, III.

Pajieškau savo brolio Antano ir 
sesers Elzbietos Kūniškų. Paeina iš 
Suvalkų gub., Mariampolės pavieto, 
Jovaravo gmino, Klcviškės kaimo, 
Turiu svarbų reikalą. Meldžiu at
sišaukti šiuo adresu:

Corp. Joseph Kunisky,

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

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

REIKlA shearmenų ir leiberių. į 
Šerių) Irau Yard. Gera mokestis. 
Pastovus darbas. Atsišaukite į 1G32 
W. Kinzie st., Chicago.

REIKIA moterų prie tvarkymo 
knygų ir popieros.' Gera mokestis. 
Pastovus darbas. — Miller and Co- 
hen, 1116 Bhie Island avė. Telc- 
phone Canal 857.

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

A. Pctroshus, 
139 —E 1071h St„ Chicago, 111.

REIKIA prityrusių langų plovėjų, 
$3(1 į savaitę.

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

REIKIA merginų arba moterų 
prie tvarkymo skudurų. Geistina 
prityrusių, bet ne būtinai reikalinga.

Dry and Co.,
1(55—167 N. Green ,st., Chicago, III.

REIKIA moterų mokinties austi 
rankinėmis staklėmis. Gali uždirb
ti 15 iki 20 j savaitę. Gera mokes
tis mokinanties pusę dienos suba- 
loj. Olson Rug C6»
2800 So. Laflin st Chicago

PEIKIA merginų ir moterų tvar
kyti seną popierą, gera mokestis. At
sišaukite j Western Paper Stock Go. 
1456 Indiana avė., Chicago.

REIKIA vyrų į vvarehouse. Pasto
vus darbas. Atsišaukite į

\Veslern Paper Stock Co.
1456 Indiana Avė., Chicago

RelKIA vyro dirbti i muilo dirb
tuvę. Prityrimo nereikia. Pasto
vus dalbas. 40c Į valandą pradžio
je; 9 valandos į dieną.
1319 W. 82 Place, Chicago

REIKIA moterų dirbti i lumber 
yardą.

Roos Mfg. Co.,
161h and Fisk sts., Chicago

Reikalinga mergina arba moteris 
prie abelno namų darbo. Gera šei
myna. Gera mokestis. Gera mo
kestis. Maža šeimyna. Turi kalbėti 
angliškai arba vokiškai. Alsišau-

Mrs. Kausiu.tn.
5138 Michigan Avė., 2 apartmentas.

REIKIA merginų prie prosijinio.
Fred Slraus Dye Works, 

2649 Shefficld Avė., Chicago
Tel. Lincoln 1688.

REIKALINGAS atsakantis kuko- 
rius į lietuviškų valgyklą. Darbas

69 Infantry,' Co. B. Camp Fiinslon, pastovus. Atsišaukite greitai.
Kansas, U. S. Army. 3305 S. Halsted str., Chicago

PIANAS parsiduoda labai pigiai, 
pardavimo priežastis: savininkas iš
eina į kariuomenę. C. Grigalis,

706 Garficld avė., Phone, Lincoln 
7874.

NAMAI-ŽEMĖ
PARDAVIMUI 1618 Ruble st. Lo

tas 24x100 2 mediniu namu už $800. 
Užtikrinti raštai. Del platesnių ži
nių atsišaukite Į 2315 So. Robey st. 
arba Tel. Ganai 2926.

REIKALINGAS geras namui lotas 
mainais ant 2 fialų, 4521 S. Halsted 
si. Rando $300,.

McDonnell, 
2630 W. 3«th St., Chicago

REIKALINGAS automobilius mai
nais už 5 kambarių namelį, visi pa
gerinimai, ąžuolu pagražinta.

McDonnell,
2630 W. 38th St., Chicago

PARDAVIMUI 4 kambarių name
lis ir didelis nau'jas garage, arba 
vištų būda; lotas 60x125, $201) cash, 
likusius $20 mėnesyje, arti 51-mos 
ir Archer. Gera vištų farma.

McDonnell,
2630 W. 38th St.,

MOKYKLOS

Chicago

VALENTINE DRES8MAKING 
COLLEGES

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

137 Mokyklos Su v. Valstijose. 
Siuvimas, Petrenų Kirpimas, De- 
signing, dėl biznio ir namų. Vie
tos duodamos dykai. Diplomai. 
Lengvi išmokėjimai. Gvarantuo- 
ta išmokinti jus pasiūti suknea ui 
ŠIO. Phone Seeley 1649

SAKA PATEK, Pirmlalakl

AMERIKOS LIETUVIŲ MOKYKLA
Mokinama: angliškos ir lietuviškos 

kalbų, aritmetikos, knygvedystčs, 
stenografijos, typevvriting, pirklybos 
teisių, Suv. Valstijų istorijos, abel- 
nos istorijos, geografijos, politiškos 
ekonomijos, pilietystės, datliarašys- tes. »

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

Uždirbkite $15 iki 
$35 į savaitę.

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

MASTER SEWING SCHOOL
J. F. Kasnicka, Prezidentas,

118 N. La Šalie st., Prieš City Kx!l. 
Atsišaukite ant 4-to augšto.




