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Wilsonas tarsis su talkininkais
, f '

Tikimasi grei 
to atsakymo

Oficialis tekstas Vokietijos 
atsakymo gautas. Nesitiki

ma greitos taikos.

PARYŽIUS, spalio 22. — “Au
stro-Vengrijos valdžia greitai at
sakys į prezidento Wilsono notą, 
kadangi ji neatsakė į klausimą 
kaslink galinių sąlygų taikos ta
ryboms,” sako Čia gautoji Vien
uos pusiau oficialė žinia.

WASHINGTON, spalio 22. — 
Oficialis tekstas Vokietijos pa
skiausios notos prezidentui Wil- 
sonui gautas kabeliu šiandie 
Šveicarijos legacijoj. Šveicari
jos reikalų vedėjas Frederic Oc»- 
derlin prisirengė pristatyti ją se
kretoriui Lansing kaip tik ji bus 
perrašyta iš šifro.

Oederlino pasirodymas vals
tybės departamente liko suvėlin
tas kelioms valandoms, kadangi 
darbas atšrifavimo ir vertimo 
pasirodė ilgas ir nuobodus.

Yra nurodymų, kad negalima 
tikėties paskdlbimo prezidento 
nuosprendžio iki rytojaus. Nors 
sekretorius Lansing tarėsi su juo 
beveik iki vidunakčio pereitą 
naktį svarstydami bevielinį teks
tą, sprendžiama yra, kad bus ap- 
simainymai nuomonėmis su tal
kininkų sostinėmis. - J j j 
. TŲcimąsi, kad prezidentą? Ja-į 
bai grejtąį nuspręs ar nętą su i 
jos prižadais parepiiipui portrauį 
kos musių maJdąvnpo ir jos, ti
krinimais, kad Bėdino valdžiai 
nebėra satmliu <le»patižmu, eu-! 
tveria Mituariją, kuri užsitnrnait- 
jA veikimo.

Jei prezidentas nuspręs, kad 
nota reikalauja atsakymo, tiki
masi jo atsakymo pasiuntimo 
bėgiu kelių dienų. Jei atsakymo 
nebus siųsta, tas faktas galbūt 
bus žinomas labai greitai.

Diplomatiniai dabotojai sako, 
kad prezidentas pilnu pritikimu 
ga*li pasirinkti antrą būdą ir 
laukti išpildymo vokiečių pri
žadų nebenaikinti pasažierinių 
laivų ir sustabdyti naikinimus 
Francijoj ir Belgijoj.

Neformalė nuomonė apie ga
limą prezidento poziciją yra la
bai plati, nors ji nesiskiria di
džiąja me dalyke, kad taika nėra 
čia pat ir kad nebus suteikta 
pertraukos mūšių kitaip, kaip 
tik sąlygomis pasidavimo, ku
ris ant visados sunaikintų kai
zerio karės mašinos spėką.

Vokietijos atsakymas — tuš 
ti žodžiai.

LONDONAS, spalio 22. — Vo
kietijos atsakymą prezidentui 
Wilsonui čia skaitoma “ne daly
ku, bet vien argumentu ir pro
testą vi mu”. Valdžios, diploma
tiniuose ir politininuse rateliuo
se, yra fokia nuomonė, kad tai 
nėra atsakymas, 1x4 paprastas 
pasinaudojimas žodžiais tikslu 
pridengti stoką atsakymo.

Vokiečiai užganėdinti.
LONDONAS, spalio 22. — Pa

sak Exchange Telegraph žinios 
iš Gopenhageno, vokiečių spau
da abelnai skaito atsakymą pre
zidentui Wilsonui užganėdinan
čiu ir geru pamatu tolimesnėms 
taryboms, nežiūrint fakto, kad

didžiuma laikraščių nėra tikrais 
Jcą pirmoji dalis notos reiškia.

"" ■■■ ,11'. -- ......... JJ!' .1,1

True translation filed wlth the post- SUSTABDĖ BAŽNYTI- mils,er „t Chicgo, m, Oct. 23, W B^S"LAIDOJIMUS.

Austrija greit atsakys Wil- 
sonuL

...jster at Chicago, III., Oct. 23, 1918, 
as required by the act of Oct, ti, 1917

Prašo daugiau 
kariniu laivų

Vokietija neužilgo kapitu
liuosianti.

LONDONAS, spalio 22. — Ge
rai'žinančiuose politiniuose ra
teliuose čia yra žinoma, kad Vo
kietija kapituliuos bėgyje 10 sa- 

eis iš karės bėgyje dviejų savai
čių.

Belgija reikalauja pataisy
mo ir nepaliečiamybės.

WASI1INGTON, spalio 22. — 
“Belgijos taikos sąlygos galima 
pasakyti vienu karaliaus Alber
to sakiniu,” pasakė šiandie Bel
gijos legacija.

“Mes reikalaujame nacionalės 
nepaliečiamybės; politinės, eko-, 
ndminės ir hdHtA’rės1 fiepr^fau-j 
šohrybČs,' pa tAršĮ'fno; VokiAlfjbs; 
gvarantijų prieš atnaujinimą1 
1914* m; užpuolimo;“"*”

Prue h anslation tiled wtth the post- 
master at Chicago, III., Oct. 23, 1918, 
as rcųuiręd by Uie act of (Jtot, U, 1917

SOCIALISTAI SKELBIA 
GALĄ AUTOKRATIJAI.

Nepriklausomieji socialistai 
smerkia didžiumiečius už prisi

dėjimą prie valdžios.

AMSTERDAM. — Vokietijos 
mažumos socialistu išleistas ma- 
nifesrtas į Vokietijos darbinin
kus apie susidarymą princo Ma- 
ximiliano valdžios, dabar yra 
gautas. Jis užreiškia, kad mili* 
taristiną sistema s (t s i 1 a u- 
k ė s m u g i1'o ,> u u o 
kurio ji negalės atsigauti.’ Vo
kietijos imperializmas žhtį$o ir 
demokratinės ir socialistinės idė
jos pergalinčiai inaršuoja prie- 
kyn.

Nepriklausomoji Socialistų 
partija yra tik viena partija, 
kuri nebuvo priversta atsižadėti 
nieko iš savo taikos programo 
ir savo Stockholmo 1917 m, me
morandumo.

Užgniaužiama cenzorių ir be
sipriešinant kitoms partijoms, 
dabar ji įsigali.

Manifestas kaltina didžiumos 
socialistus už užėmimą mini^- 
rių vietų, kada buržuazinės dmiU 
gijos sąnariai įra, ir už apsiėhrij- 
mą organizuoti''nacionalį apsi
gynimą ir apginti buržuazinę 
sistemą, 'tuo atsižadant tarptau
tinio kongreso reikaliįvimų, kad 
|>t»ii 1 ikares katastrofa butų 

panaudota pakeitimui kapitalis* 
tinės sistemos socialistine.

Jis toliau kritikuoja mažumą 
jų sąlygų dalyvavimo valdžioje 
ir priduria: “Musų yra dauk di
desnės. Musų tikslu yra soci- 
lis'tinė respublika, kuri viena 
gvarantuoja pasauliui prieš ka
rių naikinimus.”

Laivyno departamentas pra
šo leisti būdavo t i 10 dread- 
nautų, Okhiizerius ir 140 ma

žesnių laivų.
WASHINGT()N, spalio 22. 

Laivyno departamentas paprašė 
kongreso autorizuoti antrą trijų 
metų laivyno budavojimo pro
gramą, pabudavoti dar lOsuper- 
dreadnautų, 6 kruizerius ir 140 
mažesnių laivų, kurie atsieis 
$600,000,000.

Tas tapo atidengta sekretoriui 
Daniels po jo pasirodymo prieš 
atstovų buto laivyno komitetą 
paaiškinti paskyrimą.

Šis aulorizayimas prašomas 
dėl sekančių fiskalių metų ir yra 
priedu prie 156 laivyno laivų, 
s u d a r a n č i ų pirmą tri
jų metų budavojimo programą, 
autorizuotą 1916 m. ir daugybės 
naujų naikintojų ir kitokių spe
cialus rųšies laivų, užsakytų nuo 
Suv. Valstijų stojimo karėti. Da-

gramo tapo suvėlintas delei ka
rės,1 bet kongresas pareikalavo, 
kad budavojimas visų laivų bu
tų pradėtas p<iėš sekamo liepos 
1 d. ! tifnd'JFl ■ »i •'t J i

True translation filed utth the post- 
ntaster at Chicago, III., Oct. 23, 1918, 
as rcųutred by the act of Oct. 6,1917. B7 Ji t <' L .' . * • r ’ * ‘ •
Vokiečiai patįs pasiduoda.

SU AMERIKIEČIŲ ARMIJA 
Į ŠIAJURVAKABIUS NUO VER- 
DUNO, spalio 22. — Pirmieji 
ženklai susilpnėjimo vokiečių, 
kurie darė atkakliausi pasiprie
šinimą amerikiečių besiverži- 
mui, pasirodė šiandie.

Trįs vokiečių oficieriai, vedan- 
tįs visą vokiečių rotą, atėjo tie
siai į amerikiečių armijas ir pa
sidavė. Tai yra pirmas atsitiki
mas šiame sektore, kati belais- 
viai liko suimta be jokios kovos.

. . rr„, ■ ■ - -—— . -

True translation filed with the post 
mastei* at Chicago, III., Oct. 23, 191.8, 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917

Maximilianas kalbės reich
stage.

Maximi'lianas ryto kal-

BĘRN, spalio 21.—Pasak Ber- 
lino Žinių, Vokietijos kancleris 
princ 
bės reichstago įžanginiame posė- 
dyj. Paskui seks debatai apie 
abehią politiką ir, tikimasi, jie 
tęsis 2 ar 3 dienas.

True translation filed With the post- 
niaster at Chicago, III., Oct. 23, 1918, 
ąs reųuired by the aot of Oct. 6.1917.

Nubaudė kontraktorių ir ka
pitonų.

NEW YORK, spalio 22. — Fe- 
teismas šiundic nuteiHČ' 

7 metalus kalėjiman už konspi- 
raiiją prigauti valdžią išdirbime 
armijai “raincoat’ų”, konlrakto- 
rių Fclix Gouled. Kapitonas 
Aubrey Vaughan nuteistas 2 me
tams kalėj inian. Gouled palei
stas už $25,000 kauciją padavi
mui apeliacijos.

GH1GAGO. Veikiantys! poli 
ei jos viršininkas A'lcock vakar 
paliepė sustabdyti prirengi mus 

mirusių nuo influenzos ir plau
čių uždegimo žmonių, kadangi 
paskelbimuose laikraščiuose sa
kė, kad bus pamaldos bažny
čioje laikomos.

Reikalinga yra, kad laidotuvė
se butų tik reikalingi patarnau
tojai, giminės ir nedaugiau kaip 
bOdraugų. Taipgi negalima lai
doti su bažnytinėmis apeigomis. 
Visokios pamaldos turi būti ati
dėtos iki nesustos siautusi epi
demija.

________—i-------------------
True translation filed with the post- 
niaster at Chicago, III., Oct. 23, 1918, 
as rcųuircd by tnc act of Oct. 6,1917

Dienos Nuostoliai 
S. V. Armijos,

Francijoj

Chicagietis liettivissužeistas. n >1 ■■»
WAS1IINGTON, spalio 22. — 

Amerikos ekspedicinių spėkų ko 
manduotojiiš praneša apie se
kamus nuostolius:

Užmušta karSs lauk 100
Prapuolė karės lauko* ..< |72 

10Sunkiui sužeisti........ ,uaiJ01
■ 0Lengvai sužeisti . g..,.. *. >.105

Mirė nuo šiaip atsitikimų 1/ 3
Mirė nuo žaizdų ...k/., m. 49
Mirė nuo ligų T 83
Sužeista nežinia kaip uun.i 145
Belaisvėj.................... . .. • 1
Mirė nuo aeroplanų .... 1

Viso..........  660.
Šiame sąraše paduodamos se

kamai lietuviškai skambančios 
pavardės:

Anton P. Glebaitis, korpora- 
lis, 3151 S. Halsted St., Ghicago, 
sunkiai sužeistas.

Stanley Majcski,. 4815 S. Lin
coln St., Ghicago, užmušiąs.

John J. Jodą, Fairbury, III., 
prapuolė.

Steve Paulinski, South Bend, 
Ind., sužeistas.

Anthony Goftrsky, Pasadena> 
Gal., užmuštas,

Frank J. Gabriel, Sacramcnto,

Walter Sobiske, Bridgeport, 
Gonn., mirė nuo šiaip atsitiki
mo.

llarry Petrowsky, New Ila- 
ven, Gonn., sužeistas.

Frank George Simonski, Sa- 
gina\v, Mich., sunkiai sužeistas.

AlbeTt J. Schuko\Vski, Detroit, 
Mich., lengvai sužeistas.

Francisek Stankiewėic, Oma
ha, Nebr., mirė nuo ligos.

Frank D. Mingus, Goary, 
Okla., užmuštas.

Joseph Jankievvich, 
Run, Pa., užmuštas.

George Banish, McKecs Rocks, 
Pa., užmuštas.

Paul Daczinkas, Fayette City 
Pa., lengvai sužeistas.

Bernare! XV. Kaminski, 

dergrlft, Pa., sužeistas.
Sylvester Rutkowski, Prince- 

ton, Wis., mirė nuo ligos.
John Runkelo, Benton, III., už

muštas.

Robert Mar i n n is, Brookline, 
Mass., užmuštas.

Morris

Van-

George B. Ilustis, WakfieldJ

True translation filed with the post- 
rnaster at Chicago, III., Oct. 23, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. ti, 1917.

“Pakart karės 
kaltininkus”

šaukia Vokietijos socialistų 
laikraštis.

AMSTERDAM, spalio 22. — 
Vokietijos provincialiai ir soci
alistų laikraščiai tebetęsia savo 
kampaniją prieš “vyriausius pik 
tedarius”, kaltus už karę. Nu- 
renburgo Frankische Tagepost, 
pirmas laikraštis Vokietijoj, at
virai pareikalavęs abdikacijos 
kaizerio užreiškia, kad nėra nė 
klausinio apie kronprinco užė
mimą sosto.

“Vokietijos žmonės j ieško kal
tininko”, sako VolkszeHung, or
ganas Nuremburgo socialistų. 
“Pan-germanai ir junkeriai tyli 
šiandie, bet mes neužmirštame, 
kad jie yra didžiausiais karės 
kurstytojais Vokietijoj, kad jie 
pasilieka parama sociales ir poli
tinės reakcijos ir kad jie yra pa
vojum ateities sveikam vystymo
si Vokietijos imperijos. Pan- 
germanų politika nusibankruti- 
jo, bet ant ndlaimės, ji nuvedė 
Vokietijos ImoneSi prie nepalai-Į 
nadsuviid priv <imiij.ovi;bjjd b r./f

(TAht'n kartuvių ( kaltininkus,

Vienuos socialistų- laikraštis 
Ąrbcįter Tfeituųg pigina y^Įųe-į 
tijos socialistus1 bo pasigailėji
mo nubausti “vyriausius pikta
darius,” pridurdamas: “Kada Vo 
kietijos kareiviai sugrįš namo 
iš tranšėjų po keturių metų ne
palyginamo kentėjimo, tada bus 
atsiteisimas su žmonėmis, kurie 
nuvedė juos prie tos katastro
fos. Vokietijos žmones nušluos 
junkerius ir pasiims savo likimą 
į savo pačių rankas.”

Mass., prapuolė.
John StraszcnVski, Bayside,

Sjtanislaw Stanathy (Stanai
tis), Erie, Pa., prapuolė.

Joseph Rudnitzski, Milltown,
N. J., mirė nuo žaizdų.

Kostyn Alcski, Throop, Pa., 
sužeistas.

Pdter Povalitus, Mahanoy Ci
ty, Pa., sužeistas.

Joseph Bruzgis, Providenec,
R. I., sužeistas.

Stanley Stankevich, Du Bois,
Pa., sužeistas.

Ąndrew Dorokowicz, Vilnius, 
belaisvėj.

Spalio 21 d. sąraše:
John Yarasiinas, Scranton,

Pa., užmuštas karės lauke.
Joseph Grabinsky, Natro^ą, 

Pa., prapuolė.
Andrevv Plivelich, Grcensbu*rg,

Pa., sunkiai sužeistas.
Domime K. Antanavičius, So.

Boston, Mass., sunkiai sužeistas.
George L. Atgus, St. Louišę 

M<>., sunkini sužeistas.
Adam Bogthmski, Baltimore,

Md., sunkiai sužeistas.
Joseph Gibąvige (Gibavb

čius?), Shenandoah, Pa., sunkiai
sužeistas. x

Mike Slaminski, Wausau,
Wis., sužeistos.

Louis Karpatva, Philadelpliia, Nepastovus oras šiandie ir ry- bučiais, sutrupėjo.
Pa., sunkiai sužeistas. to, gailiui lietus; šalčiau, . J i___

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

Riaušės Jassuose.

PARYŽIUS, spali 22. — Pa
sak gautų žinių, didelės demon
stracijos įvyko Jassuose, Rumu
nijoj.

Minia įsilaužė į valdžios orga
no Issilor Gazette ofisą ir suar
dė spaustuvę.

True translation filed witn the post- 
master at Chicago, 111., Oct. 23, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917

Lietuviai Belaisvėje.
Washington. — Karėtu depar

tamentas paskelbė sąrašą žino
mų amerikiečių, esančių karės 
belaisvėje, tarp kurių yra seka
mos lietuviškai skambančios pa
vardės:

Frank Machules, 821 W. 33rd 
PI., Chicago, yra Rasta tt karės 
belaisvių stovykloj.

Joe Gryskievicz, Nanticoke, 
Pa., yra Rastatt stovykloj.

Stanley M. Gibasievvicz, Du- 
(fuesne, Pa., yra Rastatt stovy
kloj .

John Zoleski, Mocanaųua, Pa., 
— nežinomoj stovykloj, — svei
kas.

Sįtę^hen Troy^poyich, GąĮham, 
Cdjp.j, sveikąs, uęžinon^pj stų- 
V^W??At: šonų •:

150 žmonių žuvo
l.’pj *>rfl H V. ..... ' 'J ' • 1 j

■s !' ■ ' ’:*).« I I r ! t » .. » ■ . ■ 1 *

žemės drebėjimuose.

PANAMA, spalio 22. — Pra
nešama, kad šiomis dienomis 
siautusiuose Guatema’la (centra- 
linėj Amerikoj) žemės drebėji
muose žuvo 150 žmonių.

3 žuvo eksplozijoj.

FORTH SMITH, Ark., spalio 
22. — Manoma, kad 3 žmonės už’ 
mušti ir pora.desėtkų sužeista 
amunicijos eksplozijoj viename 
4 augštų name. Darbininkai iš
šoko per langus. Daugelis ap
degi

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

Debsas apeliuoja.

WASHINGTOty spalio 22. — 
Eugene V. Dobs, kuris yra nuteis 
tas 10 metų kalėjimai! už maiš
tingą kalbą, padavė apeliaciją 
augščiausiam teismui. Jis yra 
paliuosuotas už $10,000 kauci
ją

True translation filed with the post- 
rmhster at Chicago, III., Oct. 23, 1918, 
(ą^rcquircd by the act of Oct. ti, 1917

^(Neleis I. W. W. siuntinių 
Kanadon.

t, —....... ..
WASH1NGTON, spalio 22. — 

Visi spnusdinti clulykui, išleisti 
IWW. ar jos reikalui, tapo susta

bdyti Kanados krušoj.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Oct. 23, 1918, 
as ro^uired by the act of Oct. 6,1917

Laukia Chent 
puolimo

Anglai įėjo į Valenciennes 
priemiesčius. Daugiau mie-

• stelių paimta.

LONDONAS, spalio 22. —An
glų kareiviai įėjo į vakarinius 
priemiesčius Valenciennes mie
sto.

Froyennes, 1 Vii mylios į šiaur
vakarius nuo Tournai, tapo pa
imtas.

Mhišis siautė šiąnakt už perė
jimus per Scheldt ir Poltachin.

Puolimo Ghent tikimasi laike 
ateinančių 24 valandų. Stiprios 
franeuzų spėkos atakavo Flan
drijos fronte anksti šįryt ir pa
darė (puikų progresą linkui dide
lės geležinkelių bazos.

Vokiečių priešinimasis smar
kėjo tarp Tournai ir Valencicn- 
nes, pietinio galo 80 mylių lini
jos nuo Valenciennes iki Hdlan- 
dijos rubežiaus. Anglų armijos 
tečiaus daro progresą. !/

Orčq, arčiau mylios mioTour
nai'į vakarus, tapo paimtas ir an 
gliii laiko La Šeminehe, 1* nlyt. ’į 
•i! .»>i?»mi r'.o>rvakarus nuo Valcnęienncs. . 
;, \ >b omh'jfl J»B)I ,Ki(nmnnx 

, šiaųrę>* >Tiourn»i aoigtoi 
yra palu Schęjdt $ tttylių frante, 
ir šiaurėje ir pietuose viso sėk
lom greitai 'laimi vakarinį u- 
pės krantą.

Tarp Valenciennes ir Le Ca- 
teau anglai palaiko savo spau
dimą ir pasiekė Ecaillon upę ties 
Thiant, į pietvakarius nuo Valen 
ciennes. , i ~

Laimi į šiaurius puo Serre.L i. • . • ••
Franeuzų spėkos tęsia saVb 

spaudimą fronte nuo susijungi
mo Oise upės ir Serre rytų link 
iki Vouziers. Pačioj karėj jie 
paėjo į šiaurę nuo Serre. ,

J rytus nuo Aisne ties Vouzi
ers vokiečiai sustabdė savo at
kaklias pastangas išmesti fran- 
euzus iš svarbių kalvų pozicijų.

Vokiečiai iš oro bombardavo 
amerikiečius.

SU AMERIKOS ARMIJA Į 
ŠIAURVAKARIUS NUO VER- 
DUNO, spalio 22. — Atgiežai už 
sunaikinimus, padarytus ameri
kiečių bombardavimo aeroplanų 
už prieš linijų, vokiečių aviato
riai praeitą naktį užpuolė ame
rikiečių frontą ir užpakalines a- 
pygardas, didžiausia spėka nuo 
pradžios amerikiečių ofensivo 
ant Metise ir Argonne.

Be atakavimo infanterijos vo
kiečiai bombardavo apygardas 
apie Clermont, Nfontfaucon ir* 
Rarecourt.

4 bombos 'tapo numestos ar-> 
ti Amerikos ligonbučio Rare< 
court apygardoj; viena bomba 
nuplėšė prienamį; stikliniai ga* 
lai franeuzų barakų, dabar ame
rikiečių vartojamų kaipo ligom

___________________________ .



NAUJIENOS
LITMUANIAN DAILY NEWt

Published Daily e\cept Siimiay by
Ube Lithuanian News Pub. Co^ luc.

1840 SO. HALSTED ST., 
CHICAGO, ILLINOIS.

Telcphor.e fanai 1506

Naujirnos eina kasdien* išskiriant 
nedėldicnius. Leidžia Naujienų Ben
drove, 1840 S. Halsted St., Chicago 
UI. — Telefonas: Canal 1506-

Kaina:

SG.IMJ
3.50 
l.«5
1.45

. .75

.02

.12
50

UžsiRakomoji
■Ch ieagoje—pači u:

Metams .....................
■*,' Pusei meto

Trims mėnesiams
Dviem mėnesiam 
Vienam mėnesiui .

Chicagoje—per nešiotojus
• Viena kopija..................

Savaitei ...........................
Mėnesiui ........................

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
pačiu: •

„ Metams .........................m SJ-JJ
Pusei melo .........................  3.00
Trims mėnesiams .............. 1
Dviem mėnesiam .............. 1.2o
Vienam mėnesiui.................... -65

Kanadoj, metams ..................
Visur kitur užsieniuose .... 8.00

Pinigus reikia siųsti Pačio Monej 
Orderiu, kartu su užsakymu. __

Rašytojų ir korespondentų prašom* 
siunčiamus išspausdinimui, laikraš
tyj rankraščius adresuoti tiesiai 
Naujienų lledakcijai, o ne Redakto
riaus >ardu. Reikia būtinai rašyti 
aiškiai ir ant vienos popieros pu* 
sės, 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 aulbriu* 
pareikalauja jų ir atsiunčia krasos 
ženklelių pakankamai persiuntimo 
lėšoms apmokėti. * >

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

Redakcijos ■ 
Straipsniai

Tnic translalion filed with the post. 
HrtHUT at Chieaco, III.,KR t. 23. 19LS, 
irtivųtrii the acM‘of Och 6, 19F?N H Į a

7

Pakutavojančios VokiĮsti- 
Jds valdžia rašo prezidentai

W JJ..----------- - ..--------- ..I I ...

nimui reikės progresyviems tas’ ir nekalba apie darbini

N A U .1 I E N O R. Chicago. f’..- - - 1 -4"-— * - .. --

j. pranešimai1 yra' 
žmonėms suvienyt savo jie-(akų vienijimąsi, kaipo apie užsienių

Tuo klausimu tečiaus (riziką. Ir tie žodžiai, kad 
............. 'darbininkai neturį ką pra

laimėti, o laimėti galį visą

gBS. 
atsiliepė kolkas tiktai vienas 
skaitytojas. Kiti žmonės, 
matyt, juo dar nesiintere- 
suoja.

Bet kas iš to butų, jeigu 
jie .ir interesuotųsi juo? 
Koks galėtų būt jo išrišimas 
prie dabartinio dalykų sto
vio lietuvių darbininkų ju
dėjime? Jeigu atrasi, kad 
to klausimo apsvarstymui 
reikia daryt darbininku 
važiavimą, tai kaip įvykinsi' 
tą suVažiavimą, kuomet, žy
mi dalis socialistų svarbiau
si savo uždavinį mato skal
dyme darbininkų jiegų į fra
kcijas ir frakcinėje kovoje? 
Arba jeigu ir įvyktų toks 
suvažiavimas, tai ką prakti
ška jisai galėtų nutarti, kuo
met visoks mėginimas suvie
nyt protaujančiųjų darbini
nkų jiegas bendram veiki
mui esti apšaukiamas “nusi
dėjimu”? ' -

O klerikalai su Upnin
kais kruta ir rengiasi to- 
liaus sukrusti dar smarkiau. 
Ir jie bus pusėtinai prisiren
gę prie tos valandos, kada 
atsidarys amerikiečiams ke
lias susižinoti su Lietuvą^ 
jie turės tam tyčia sutvertų 
organizacijų, turės pinigų, 
turės apgalvotą pieną — ir 
tuo budu turės visus šansus 
patraukti į savo pusę pla
čiąją publiką (darbininkiš
ką publiką!), kurios minty
se Lietuva užims pirmą vie
tą, kaip tik ateis taika.

Tie, kurie nuolatos »di
džiuojasi savo' “sūsiprąti- 
rųų”, įur-but rnanų, kadmė- 

reikalo nBOFupintie$Ht‘ais

ne į darbininkus, o į darbi
ninkų priešus! “Manifesto” 
autoriai tais ždožiais išreiš
kia. grūmojimą viėšpatatija- 
rfiipms klesoms, kad jos bi
jotų “komunistinės (t. y. so
cialistinės) e revoliucijos”, 
nes, girdi, proletarai, kurie 
iškels tų revoliucija, neturi 
ką pralaimėti, kaip tik savo 
-pančius. Pavojingu dalyku, 
vadinasi “Komunistų* Mani
feste” pastatoma ne darbi
ninkų vienybė, o revoliucija; 
pavojingu, suprantama, ne 
darbininkams, o jų skriau
dikams.

Štai kaip skamba ta vieta 
Markso-Engelso rašte:

“Tegul viešpataujančio
sios klesos dreba prieš ko
munistinę revoliuciją. Pro

mėti, kaip tik savo,pančius 
(retęžiysj. Laijnėt jie gu

**
padėta bolševikų Į Tikra liesa. Jie, ypač kairiu- rauta darbininkų 

i minislerto, čičcrimk ji, tiki, kad socializmas ramiu mokslinį socializmą, 
parašas. Jisai skamba:

alio 23, 1918

judėjimą
o prii^i- 

budu, 'bt‘ ginklų spėkos, niekad nas bolševikams, tai nemanau, 
negalėtų įvykti. Yra lokių su- kad šilas mano straipsnelis pri-

i g . .cialistų, kurie tiki, kad socializ-
surašą nubaustųjų .. ... . . . . .i . > mas gali įvykti ramiu budu, bet asmenų Maskvoje. . , ,. . . ,

• tokių niekas nevadina kairiai- 
1 siais“. Juos lai ir butų galima 
1 prilygihli prie tolstojinių. Bet 
I ir lai ne absoliučiai. Mat, te
iki nors nutiki į ginkluotą suki
limą, vadina jį pragaištingu pa- j{|| judėjimą, darbininkišką mo
čiai darbininku klesni, bet didi- 4
lė jų dauguma dabar'įtikėjo į 
ginkluctą

lętarai, vienykitės!”
Paskutinisšitos ištrau

kos sakinys yra 'socialistų 
obalsis; bet jam nereikia jo
kių “priedų”.

Rašąs šiuos žodžius jau 
senai aiškino šitą dalyką 
spaudoje, kritikuodamas L. 
S.S. organo paprotį iškreip
ti “Komunistų Manifesto” 
pabaigą taip, kaip ją dabar 
savo straipsnyje iškreipė 
augščiaus minėtasai auto
rius. Bet tas aiškinimas ne- 

neti
kusio papročio taip ir neišęi- 
žadėjo;,p.p.ųfljęs įgijo jį ir 
tie skaitytojoj, kurie nežirio- 
j,p. “^Qmųni|ste ■.

!n

skelbia 
mirtim 
Jie yra sekami: Keturi ofi- 
eieriai, kurie priklauso “Ša
lies ir Revoliucijos Gelbėjimo 
Draugijai’ ir kurje veikė pa- 
gdlba Jš, užsienių, gąut.i/pini
gų. Kt turi >))iivusiuji, Aleksie- 

. jevo Bąįtosios Gvardijos ofi-
cicriai. Septyniolika caro 
vnklžios žaiHlarę, kurie buvo 
pagarsėję savo kova prieš 
liaudį ii* .kurie tęsė savų koA- 
tr-rcvqlįucinį veikimą. šeši 
nusidėjėliui, gurie dalyvavo 
Baltosios Gvardijos judėji
me. Buvusieji caro ministe- 

riai: Chvostov, Prolopopov, 
ščegiovilov ir Maklakov. Bic- 
Isky, buvusis policijos virši
ninkas. Dvasiškis Vostorgov, 
žinomasis juodosios šimtinės 
vadas. Išvis 37 žmones. Iš 
jų 29 buvo nugalabinti va
kar; šiįuudie bus nugalabinti 
buvusieji. , (Basirašo) 
f)in”. .f, , . , i(

Tai dviejų .diejių lislas 
uos liktai Maskvos!

Čia m ina cl'a’K’kas' apie

duos ką gero tiems. Nes pasta
rieji toli iš kelio išėjo ir eina j 
pelkes. Dar prie to pas tuos 
buvusius draugus nematyti so- 
cialistiško protavimo; klaidina 
(uos darbo žmones, kurie niekti 
arba mažai žino apie darbinin-

daro. .Jeigu nieko neveikia, tai 
ir klaidų nedaro.

Bet ko vieno dalyko pas juos 
nerasime, kad dieną ir naktį 
jieškdlumu, tai to: darbinin
kams blogo nevelijo. Jeigu mes 
stovime už darbininkus, musų 
visų vienas tikslas pritarti bol
ševikams. —J. M. Alšys.

Pastabėlės

I.' '

iš vie-;

lai, ar

jų žmonių gyvaščiiį. d tiktai ą- 
pie lai, kai!’ hKStačrii's faktą; $)- 
gči miVličš' Uhlis^tlės "ištiesų' 
siaučia “sovietu, respublikoje“.

True translalion filed wuh the post- 
master ai Chicago, III., Oct. 23, 1918, 
as required by the acl of Oct. (5, 1917

Ginklais galima pra
šalint blogumą.'

karę. Tai visgini* 
Bet > jie. upskritui

imant; turi šiek-tick lohtojifc- 
mo. ' '

Tolstojus dar prieš pirmą re
voliuciją rašė omui Mikei laiš
ką, kur jisai pataria carui įves
ti tokias-ir-lokias permainas; 
tada, girdi, socialistai negalės 
nieko veikti, išnyks jie ir šaliai 
negręs suirutes 'pavojus. Tols
tojus tada taip elgėsi, kaip pirm 
mokslinio socializmo gadynės 
elgėsi vadinami socialislai-uto- 
pistai: jie likėjo, kad socializ
mą gali įvesti patįs kapitalistai, 
arba jų valdžia, avblv 9 karaliai, 
ciesoriai; tik rdkia juos pertik
rinti, kaip tai'bus gera visiems, 
kokia bits garbė tiems didžiū
nams' už tok)'sutvarkymą 
našiai šiandien 
tiki, kad,. girdi,

ksla ir bolševikus, tai tokie 
žmonės ir tiki, viskas negera, 
kas tik bolševikiška.

Kada mes per laikus sakėme, 
kad mes, socialistui, Karolio 
Markso mokslinį socializmą pri
pažįstame ir ^skelbiame jo prin-į 
cipus ir ubą Įsius, tai delko da-! 
bar lą patį nedaryti? Musų o-! 
balsis: “Skriauda vienam, skria
uda visiems; visi už vieną, vie
nas už visus ’. Po teisybei, tas 
obalsis buvo pei‘ daugelį metų 
pildomas, kaip buvo 
knogeriausiai.

“DRAUGAS” Grikštas, saky
damas “prakalbą“ aidoblislams, 
visuomet girdavosi, kati jis ne
randąs tokio žmogaus, kur sto
tų «u juo “į delsitus”.

Rygos Miliūnas, sulipdęs 
“straipsnį“, ^isuomel prašo, 
kad jį kas nors kritikuotų.

Bet (inkštas nesulaukė sau 
lygaus “diliatorio“, o Rygos 
Miliūnas “rašytojo”.

LAISVĖ“, negaudama lais- 
suprasta vės paskolos skdlbimų, ėmė ir 

šaukėme prote- persispausdino iš “Keleivio“ 
slo susirinkimus, kad užprotes- Cliicagos mėsos karalių skelbi- 

Na, ar ne progresas?
—Laisvės Mylėtojas.

'' 1' ■ f* 
aktojvy^ 

bė Vokietijos imperijoje 
neturėjo įtekmės valdžios 

• sudaryme. Konstitucija! 
nepažymi, kad gyventojai 

^.turėtų savo atstovus, tai- 
. Los irlaves >.pruii(limii(>- 

n stSvig'l !flaį)ar 
jaiį yrą iš pamatų pakei
stas...”

A

“Pirmutinis naujosios 
valdžios žingsnis buvo į- 
teikti reichstagui įstaty
mo sumanymą apie impe
rijos konstitucijos pakeiti
mą, taip kad karės ir tai
kos sprendimuose butų 

. reikalaujama žmonių at
stovų, pritarimo...” .
O kur Vilimas 'Antrasis, 

“Dievo malone kaizeris”? 
Kodėl jisai nesudaužo “į šu
kes” tą įstatymo sumany
mą, kuris ketina atimt iš jo

viąi . ‘ Socialistų prięęąi ga- 
i-tuo pasidžiaugti/-' • '

“Socialistų 
oljalsiai". S, M’

parjnio.,

kaip jisai kitąsyk grasino 
“sudaužyt į šukes’’ Elzaso- 
Lotaringijos konstituciją?

True translalion filed with the post- 
MUistcr at Chicago, III., Oct. 23, 1918, 
as reijuircd by the act of Oct. 6, 1917

Amerikiečiai 
ir Lietuva.

sočia-Amerikos lietuviai 
listai dabar yra tokiam upe, 
,kAd jie nenori nė galvot a- 
pie kokį-nors didesnį sutar
tiną veikimą “tautos dirvo
je”. Kitąsyk jie dalyvauda
vo bendruose lietuvių sei
muose, rinkdavo aukas Lie
tuvos revoliucijai ir nuken- 
tėjusiems nuo karės, o dabar 
jie apie panašios rųšies daly
kus tarytum visai užmiršo.

Kiek laiko atgal “Naujie
nos” pakėlė klausimą lietu
vių darbininkų suvažiavimo, 
nurodydamos, kad, besiarti
nanti taika pastatys prieš 
musų visuomenę ištisą eilę 
paujų reikalų, kurių aprūpi-

Pastebėtina, kaip ‘lengvai 
<monės pripranta prie klai- 
iingii žodžių ir pasakymų, ir 
taip sunkiai jie paskui ne
atsikrato to papročio.

Kitoje vietoje šio “Nau
jienų” numerio vienas žmo
gus rašo šitokį “socialistiš- 
<ą obalsį”: “Darbininkai vi
nį šalių, vienykitės! Jus nie
ko nepralaimėsite, tik rete
žius, o laimėsite pasaulį”. 
Bet tokio obalsio socialistai 
neturi. ’ Augščiaus paduo
tieji kabliuose žodžiai yra 
minčių mišinys, < neturintis 
jokios prasmės,. ‘.

Tas mišinys yra padary- 
1 as iš sakinių, paimtų itš “Ko
munistų Manifesto’^ bet su
jungtų visai ne taip, kaip ta
me rašte. “Komunistų Ma
nifeste” žodžiai “Visų šalių 
proletarai, vienykitės” yra 
pačiam gale; po jų dauginus 
nėra jokių žodžių; “Manife
stas” jais baigiasi. Sakiniai- 
gi apie pralaimėjimą retežių 
ir laimėjimą pasaulio stovi 
prieš tuos žodžius.

Iš tokio sudėjimo tų saki
nių, koks yra pas minętąjį 
rašytoją, išeina, kad darbi
ninkai (proletarai) priyalą 
vienyties, nebijodami %!) 
nieko, kadangi jie neturį' 
kuo rizikuoti, o laimėti gįlį 
daug! Bet tokia mintis yra 
visai nesąmoniška. Vieniji
mąsi juk nėra toks pavojin
gas dalykas, kad darbinin
kai galėtų jo bijoties, ir kad 
todėl butų reikalo drąsinti 
juos prie jo. Pati idėja apie 
vienijimąsi gali greičiaus pa
žadinti darbininkų sieloje 
drąsos, negu baimes.

Bet “Komunistų Manifes-

yra laikas dajfiįj. 
šia. “reformą”,., ,Ęęjk,įą jijj;

luirinos iwx4afo>s ,1« 
“Marksas” ir “socialiiMna* „ 
jj.ęn^ką.^ttęijsitfgąi ,paka;rn

, svaibiąųsiąjj, ir, sociąjis, 
tų,UW . MPuleriškidusUjii 
Markso, obąlsį. .. f.,

“Naujienos“ labairJbųikįpijp! 
nėjo “kairiuosius“ ,

ti... Nese,Miq(Ni 2JLz!spalio ; 
jxMliyiŠOju«|ljr.r i«'. i, > įU/' .JIi 
i nšilaHi^iikliLs ,rwl<’v
v i/siHj«I daid vag>rį ln • ipasakųH -,.j| »diį 
įginkJhM cH^AvgidįnHll ppa^lpr,

’ kailio ąvnjįi-
>*<»ihi ui ! uj L 1L

n

sMi.'.ayį’iai il‘'Uvniizži į

Apžvalga

Pa
tilti socialistai 
valdžia, nors 

ncsociahstiska, įvykius gyveni-, 
milu tą, ką mes per iMitcšimls 
įlietu skelbėme. Industrijas 
(pramones) vieną po kitai val
džia paimanti į savo rankas, ka
pitalizmas nykstąs, ir lt. ( Taip 
rašo buvęs radikališkai “revo
liucinis“ socialistų laikraštukas 
iš Girard, Kaus. Taip sako ir a- 
napus vandenyno esanti socia
listai}.

illhį, '/bf. !H’ ) r.]'
Jie užmiršta, }k,ąd: P11 nia, per 

daugelį metų, jie (M skelbė sA 
ta turi bijj

J f 
sisako balsuoti ..uz. Socialistą

tavus prieš kapitalistų pasikė
sinimą ant kokio darbininkų 
vado. Rėmčme streikuojančius, 
kovojančius prieš carizmą ir lt.

Žodžiu sakant, pildėme obal- 
sį “Visi už vieną, vienas už vi
sus“. Taipgi dar svarbų obalsį 
“Darbininkai visų šalių vienyki
tės! Jus nieko nepralaimėsitc, 
tik retežius, o laimėsite pasau
lį.” Vienijomės visų šalių darbi
ninkai Į Internacionalą. Vienam 
žuvus, kitą tvėrėm, ir paskira
jam griuvus dėl pasaulinio kri
zių, vis,vien bus kada pas darbi
ninkus vienybė, jeigu mes skal
bsime tą obalsį.

gyvenimo

mą.

i Ji ziWii:ww H|ųi‘lįn;i
į.i i suką ‘(r “J aba ii i/ Ia4 ml i u r I rhl j; H i 

iYiidin:)M)Hojin;r»kaitM‘jri\> aocįąlj s.| 
bų’jį r/t ikbJ (T)'>ili> giiil. I ii

.U'tohMl'toOii kiminui

l'rue translntion fil^d with the nnst- 
inaslei* ai Chicago, III., Ori. 23, 1918, 
as feųuircd by the act of Oct. 6, 1917,

MIRTIES BAUSMĖS 
RUSIJOJE.

• • L • - J f i < ,' • ♦ k ’ * ■ ’ 1 i
TMegt’amos iš Rusijos nuola

tos skelbia, kad bolševikų val-

jinio badilž'ia mirtim savo opo
nentus. ,,Bolševikų pritarėjams 
l< kios žinios .yra labai nemalo

nios, kadangi visas svietas žino, 
jogui jų garbinamieji bolševi
kai griežčiausiu budu smerkė 
mirties bausmę, kol jie buvo o- 
p< zicijoje, ir vadino Kerenskio 
valdžią “kruvinąja“ už. lai, kad 
ji pritarė mirties bausmės įve
dimui vien už kariškus prasižen
gimus: dabar-gi bolševikai ne 
tiktai patįs įvedė mirties, baus- 
mę4 o ir vartoja ją (ko Kerens
kio valdžia nedarė); ir vartoja 
ne vien už kariškus prasižengi
mus, o ir už politiškus “nusidė- 
jimus’?. Taigi bolševikų prita
rėjai, stengdamiesi išteisinti 
bolševikus, paprastai sako, kad 
žinios apie bolševikišką terrorą 
esančios “buržujų prasimany
tos'“.

Vienok tos žinios nėra prasi
manymas; Karštai pritariantis 
bolševikams laikraštis “Ne\v 
YoirkcT Volkszeilung“ pereitą 
kelvergą išspausdino vieną ofi
ciali bolševikų valdžios prane
šimą apie ištisą eilę mirties nuo
sprendžių ir bausmių; ir po tuo

bent tūli

turiu pažinčių sti jais. Aš žinau 
nemaža dešiniųjų socialistų, kat
rie smarkiai stodavo prieš gin
kluota sukilimą. Butų gerui, 
kad “N.“ aiškiai pasakytų, k|ir 
tokių kairiųjų ynu arba įvar
dytų juos, jei aplinkybes lo ne
kliudytų... Pačios “Naujienos“, 
matyt, tokius nevadina' tikrais 
kairiaisiais, neš rašo lą žodį 
su kablukais’:1 ‘^kairi^ii“.’ didu
ma, jų 'taip negalima ' vadiųti^ 
jeigu tam’ žodžiui prasmę duo
dame lą pačią, kokia biivo pirių 
kares, kares'laiku (langelis go
džių ir net ištisų oi 
kitą prasmę, arba 
žmones nori tai <lti<
miesi (uos žodžius-obalšus sau. 
Juk jau nčra naujena, kad at- 
galeiviški mus tautininkai ir kle
rikalai vadinasi “demokratais“, 
“progresyviais“ ir pasisavino 
(nuo socialistų) obalsį: “Laisva 
Demokratiška Respublika!“

Panašiai gal ir tūli neva so
cialistai vadinasi “kairiaisiais“, 
o ištikrųjų jie yra kokiais nors 
idealistais ar lai tikybiškais, 
kaip TdlstOjaiis pasėkėjai, ar 
šiaip buržuaziniais.. Mokslinio 
socializmo pasekėjai nėra idea
liškai likrli itk) žodžio prasme. Jie 
žino, jie patyrę moksliškai, per 
istorijos ir gyvenimo faktus, 
kad tas evangelistiškas obajsis

laip sau pasakyti žodžiai, visai 
nemoksliški, neišbandytmi, ne- 
įkunijami ir tinka tik tikybiškai 
sėklai.

Pati “Na u j.“ redakcija tam 
pačiam straįpsnyj sako: “Bet 

socialistai tą tiesą juk sena i ži
no: jie tiki juk į ginkluotos re
voliucijos naudingumų!? ;,i. ,

ką nebus gtįlįiiiię pusi tursinti, įir 
niekas nepateisins, jeigu mes 
išsižadėsi m(4jn4Fičl|ių, dnilshiib’ 
(Irdųgų shvo, . kpiietJ«,ovpja{|<ž 
pasiliųt^ųiną i^»rtlgi^. vtSęgįT 
jos. Del pavyzdžio lW|T|įsfąįy- 
'<j i))c, (,Rą|^s- 
kimu Nam kad‘kelį; draugai su- 
dtažių. ką-ųiy> toki<Latriekti.‘tr 

likd^iatsirkwi»,i pu$istatu> 
s^bbifž‘p?iii(?fjA|;^čikd ’kAV nčįSii- 

iB'SilGdiia^ utopiški,>misri•»minti*ta^fo’

I 4|7plb'(l ;/ / 
•įsės kandidatų

awwi jiit,i4ie> <tušiaiojt> sdėiifdšt iL 
yrb kIyyęijHi su tohtojiniais mnafe 
ebis'tnisi J Bi t ką apie1 ginklų varj- 
tojimą, tai jiV'imo šiųijų skiria
si tiek pat (tik ne taip pat), kiek 
ir kairieji. Tiktai kur ir prieš 
ką ginklus vartoti — tiktai ta
me klausime visas skirtumas 
tarpe dešiniųjų ir kairiųjų. Be- 
reikalo, tat, musų dienraštyj bū
na lų n u rodi nej imi', į kairiuo
sius, kad jie neva esą “žioplo 
tolstojizmo“ pasekėjais. Kairie- 
jie, ki(‘k jię duodąsi lųums ma- 
kyi’, .neturi, nė to “lolstojizmo’t-

vairių šalių dCšiniejie socialistai 
dabartiniu ląjku.

’ —J. R.

Skaitytoju Balsai
| Už išreikštas šiame skyriuje 
nuomones Redakcija neatsako.]

Triie Irtmskition fil»'«l v'lh the nosį- 
mastei* ai Chicago, III., Oct. 23, 1918, 
ils roųulred by Ine acl of Oct. Ii. 1917

DELKO TURIME PRITARTI
BOLŠEVIKAMS.

...... .....
spaudoje ir kalbėta sus'irinki- 

linuose apie tą bei tam panašų 
klausimą, delko turime pritarti 
bolševikanis. Jau, rodos,Jgalė- 

*jo būti aišku kiekvienam
tisini ir uesocialistui, kliH^ntik

. • ? T? *
interesuojasi šio gyveninio ano- 
nunlu.

žinomas dalykas, kąd niekas 
negalės užginčyti to fakto; so- 
cialisati ir nesocialistai, kurie 
maždaug turi supratimo apie 
darbininkų judėjimą, mokslinį 
socializmą ir žino, kas yra bol
ševikai, tai didelėj daugumoj 
pritaria bolševikams.

'Taipgi yra ir lokių, kurio sup-

Ligšiol jeigu man kas pasa
kydavo, kad “Laisvė“ tik nu
duoda esanti tokia koiri-bplše- 
vi kiška, idant intikl “kairiau
siems” sąjungiečiams. tai aš a- 
bejodavi^u. Bet perskaitęs jos 
atsišaukimą “į dr^igus ‘Lais
vės’ skaitytojus“ (nr. 78), aiš
kiai pamačiau, kad “Laisvė“ iš
tik rujų nori pasigauti sąjungin
ėms. Ji, pavyzdžiui sako, kad 
visi socialistai turėtų nusipirkti 
nors po vieną “Laisvės“ šėrą 
už -$10.00. Ir toliau: “sąjungoj 
yra 4 tūkstančiai narių, o ‘Luis

ui-

sai linizai nuo sąiungiečių vci- 
kaladjtb Jdk vienai‘ŽSras |10. 
ė> iį’tukbtimėil# žtjjitogicčių i 
tų^ih'diiiyti tik $40,0(10! Ir ‘

wĮe(jiU^I
Žinoma, jeigu koks ‘sociajpa- 

lri6laš” imtų ir pasakytų, lad 
ii l.u paskįrliflu

čia yra . principų laužymas L
tų jokius pagelbos.;,. "
iškiaus išvedus, kad

KW 'flW1 k.VJH W
fSAt^Iliįiilvieiuj. thi kiti užpili-

Arba dar a
ant kelio jie prieitų vandenį, ku
ris reiktų jiems pereiti, bet kad 
kitaip nėra galima, kaip tik per 
prastą, siūbuojantį liejitą. Nuo 
ant žut būt nutarta ir daugelį 
sykių pakartota: reikia savo ti
kslas atsiekti: tai ir reikia ejti 
per tą .siūbuojantį lieptą. Kada 
pirmas eina ir puola į vandenį, 
įpuolęs bando plaukti, šaukia 
pagelbos, jo draugai, pasilikę 
ant kranto,.žiuri ir tyčiojasi; 
vietoj duoti pagelbą, ima akme
nis ir meta į galvą plaukian
čiam, kad užmušus.

Ar ne las pats šiandie yra su 
bęilŠMvikais, kada tokios gyveni
mo aplinkybės susidarė, kad 
niekas kitas negalėjo duoti dar
bininkams, ką davė bolševikai. 
Žinoma, kad bolševikams vra 
bloginus padaryti galutiną per
mainą šalyje, negu tam įpuolu
siam į vandenį išsigelbėti, nes 
j pastarąjį tik jo draugai meta 
akmenimis, o ant bolševikų ver
čia kalnus buržuazija, monar- 
chistai ir kitokie gaivalai!

Ir kad sakyti, kad jie to ver
ti, nes jie nedarė kas reikalinga 
šaliai. Jeigu mes netikime ste
buklais, tai galime suprasti, kad 
.lįubankriityti šalį ar kita ką yra 
fkngviuus. negu atstatyti; o Ru
sijos valdininkai taip nuvaldė, 
kad nuožmiaus yra negalima. 
Jeigu nebūtų taip, tai caras ir 
jo valdininkai galėtų valdyti. 
Dabar proletariatas, paėmęs j 
savo rankas valdžią, varo atsta
tymo darba. * 1

aplinkybėse, kad viso pasaulio 
buržuazija
nori paskandinti juos. Žinomu,' 
klaidas visi daro, jeigu ką lik

Tokiose sunkiose

ir sočia l-patriohii

UUUUui-

Redakcijos Atsakymai •
J. W. R. — Išspausdinsime, 

tiktai bukite taip geras prisiųsti 
pilną savo pavardę. Tokia jau 
yra taisykle visose redakcijose, 
kad jos reikalauja autorių var
dų adresų. Gal ir Jus esate 
apie ją girdėję?

KLAIDŲ PATAISYMAS.

Redakcijos prieraše prie Dar
bininko straipsnio, vakar, pali
ko neištaisyta dvi statytojo klai
dos. Trečiame. to prierašo pa
ragrafe sustatyta skliauteliuose 
tokie žodžiai: “Rusijos sukili
mas ętc.“ Vietoje “-su kili ura s” 
turėjo bu t suskilimas. Penkta
me paragrafe sustatyta “Rusi
jos socialistų atsimetimu linkui 
jų“, o turėjo būt “Rusijos soci
alistų atsinešimu linkui jų ’.

“Naujienų“ n r. 248 buvo iš
spausdinta ilgokas pranešimas 
apie Liet. Moterų Progresyviu 
Susivienijimo suvažiavimą. 
Pranešimo antgalvyj tečiaus j- 
siskverbė nemaloni klaida, ku
rią čia atitaisdine. Tai buvo ne 
antrojo suvažiavimo protoko
las, bet Presus komisijos prane
šimas.

Kazimieras Gugis

Mtvito Ofltns t
117 N. Detrborn lt.

III 4>tMt*BMg.
Tel. Centr*'. 4411

Veda visokias re/Aa/ae, kaip Irimfnalikkuotr 
taip ir civitiikpose taūnriose. Daro 

visokiusdokttmenitu iryopHraa.

Namų Ofhaa:
IM> t Halsted St.

Ant trečių lubų
Tel. Drever 1.110
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jusu gydytoju šiuose kares
Kadangi liek daug jaunesnių gydytojų iššauk
iamus gal bul nenutarčle J ką kreiptis — to
dėl jei jt.is reikalaujate patarnavimo užtikinio 
specialisto, lokio, kuris pašventė daug laiko ir 
mokslo vienai atskirai šakai medicinos.

ATEIKITE 1»XS MANE. * "
Aš per 20 imlų pusekmlngai gydžiau visas Ii- I

,.«as • -i, , ,. •AKI Vi Ausy, NOSIES IR PLAUČIŲ
Jeigu jus hirite užblukiišhis* akrų vokus, raiifkU15 
nas ir nesveikas akis, optikos nervų kčlduiniVy 
kreivns likis arba bile kokį kitą stovį, kuris 
paliečia jūsų regėjimą. • • L d

Jeigu jus turite ausų skausmą, tekančias ausrs, triukšmą gtilvoje 1 
arba kokį laipsnį kurtumo. t (W,< » , . , ’
Jeigu jus turite nosies taiturą arba gerklės, spjovimo arba įdeg
inus, arba bile silpnumą bronchhiliti <iudų arba plaučių, — tokiame 
atsilikime uš noriu pasakyti, kad daug susidėjusių ligų yra tiesi 
pasekmė nebojimas nosies ir gerklės kėbhimų ir pakol jus praša- . 
linsite priežast), kitas kokis gydymas suteiks tik laikiną pagclbą,— 
todėl

JUS Tl’RITE PASIMATYI’I SU MANIM DABAR
Aš išgelbėjau daugumą nuo apakimo, kurtumo ir džiovos ir galiu 
pajiegti padaryti lą palj dėl jūsų, jeigu jus ateisite j laiką.

. AKYS IŠBANDOMOS DEL AKINIŲ
Aš nepriimu gydyti, jeigu aš matau, kad liga neišgydoma. Mano 
kainos prieinamos visiems.

W. M. Lawlion, M.D.
9' i t . • 1 ’

Valandos: 9—8. .219 So. Dearhorn ut.
Nedaliomis: 10—1. Prieš 0ačtą

■aWJJJJLL!U»ILlL 1Ų.M. I I . IIŲLIl|l 
l'rue tnmslnllon f lieti with lite pbst- 

ninslor ai Chlchltor IILOčt/22,' 1918.' 
its rcųuircd h.v tne^act of Ool. 6, 191J 

DOMAI Gl^iNlŲ IK KITŲ 
KURIE GAUNA PAŠAL

PĄ Iš KAREIVIŲ.
<■/ f k* t-'' 1 . .*'3$ I

Released by the Committęe 
Public Information.

Testamento Darymas.

on

Jtyidinio, kad jie guli įpušųuVli PP- jis tfali pudaryli lokį. alidavilų ... 
licislų ir.(U'i.sęlui reikalĮiuti,( kad! arba dannlymų jpfięš kamep- 
klišį žmogų suųręjįtuolų. Nors dantų (Caininąndiiig Oficer) su

..„L.,.aiiAb.lo pasielgimas tokilmis put (ejsėinis, kaip kad 
butų pi*lisižengimi|, tyg bųtų padaryta prieš Regi-Įi

i Įnirai* o f J,Į>ų Lįpįjęd States Landi

Nuosavybė Pirkte ant I
1 mo.

toks nelegalįškas pasielgimas tokilmis put (eilėmis, kaip kad ! 
žinogaiis f 
prieš jstulyuiiis.

n •-rJIU..4Jei kareivis pipko nuosavybę 
ant išmokėjimo ir daVe ant rhij-

Sergėkite savo akis

1553 VV. Madison st.
Saite 600-612

Valandom: 10 iki 12 ryto
Phone Hayrnarket 2563

Nedžldieniala tik pagal aatartj
Kezidencijos Telephons Albany HM

GYDYTOJ AS IR CHIRURGAS
322i So. Lbavttt St. 

Kampas Mnd pi.
Valaadoa: 6 iki I vakaro 

Phona Canal 4IX

<$ x • I

DOCTOR ROSS
' 1 Chicagos Specialistas
Gydo įjžsenėjusiai, Nu rvų Eigas, širdies; Vidurių, '

> Kcpenųy Inkšti^ T.uslfti,’ šlapymo ir Visai"11 u 
uj.a 4 Negales. ■<''"‘t 1 ^*. |

B- nUw>l eartok^'St.1 hampaa* Madtčii,1 j |
M t chicago, Illinois .„(1|4 ■

a m. flV V O K QO m. 506 i,r 507 Crilly BĮ d r. yailaę k ■ 
ėleVatoriu iki kenkto kolito. ” . 1 

dddteateto 10 iki lj Talpri PandM- IValandos: Kasdien 9 iki iNd^ldteMak 10 ilO’lb Taipgi______ ,
lyj. Sorcdojė, Pėtnyčioje ir Si bątoįą,T»kąr|dj nūo Į iki 8,yaland<L Į

ri'

Rusiškos ir Turkiškos Vanos

PIRMA NEGU PifttfsUGAUK MUSŲ KAINAS į
x " tUi’rą.ll^ntą.’Rėmu ir Stogą m s J>opiere .j, , . » I

‘FFECJALIAI: Maleva malevoįhntH slbljąišvldavs, po fl'.4O už gal.
— CARR BROS. VVRECKENG CO. '

*003-303* S. Halsted Sl, Chlcaca, Ui.

12th St. Tel. Kedzie 8902 
Paulina Tel. Weatern 15 
3514-16 W. U|h -t., arti 
St. Louis Avė. Ir 1115-17 
Su. Paulina St., arti 12th 
St., Chicago, Iii.

VIENATIMS KKGUTRUOTA3 RUSAS APT1EKOKIUS Al/T BR1UGEPORTO 

VYRĄMS IR SUAUGIEMS
Akiniai aukso rėmuose nuo $8.00 ir au- 
ąMteu. Sidabro rėmuose nuo $1.00 ir 
auifJčiau. Pritaikome akinius užtiyką. 
Atminkit: Galvos Bopijiii.as, nerviiku- 

f r ma*. akių skaudėj imas, užvilkimas tr
ųK-i tt- >ra įvairių ilgų, kurios ga-

** serų akinių pritaky-
J>»■ /į 4 n>u' IHyrimas uždyką, jei periti ar

V rf U'w £ skauda akla. Jei jos raudonos, jei gal- 
i 1 f va sopa, jei blogai matai, jei akis silp-
A Į ’ /flrirVV sta. netę.k ilgiau, o jieikok pagelbos

v, aptiekoj, kur kiekvienam pritaikoma a-
• Ii y N kirliui uždyką. Atmink, kad mes kož-

' • Ir r J* num gvarantuojam akinius ir kiekvie-
> ^*W; *i*. " ilum gerai prirenkam.

S. M. MESIROFF, Ekspertas Optikas.
Jei jus sergate ir reikalaujate patarimo arba vaistų, ateikit pas mane. Ai buvau ap- 
tieknrius Rusijoj viri 10 metų, Amerikoj lė metų. Ai duodu patarimus DYKAI. Galiu 
padaryti bile kokius rusiikus vaistus. A$ rekomenduoju tik GERUS daktarus. A$ esu 
draugas Žmonių. 8. M. MES1R0FF, 3149 SO. MORGAN 8T„ CHICAGO, ILL. ;

I ri. Pulhnan 342
Di. I)J. Bagočius, M.D 
LIETUVIS gydytojas ib 

cbirurgas
10731 So. Mlchigaa Avė. , 

RoseJand. J1L__

(j Nors ir nu^J^Įsių miusavybę ^.os ar pradėjo išmokėjimų,pipn 
turėdamas, kareivis turi išeisią- negu buvo pašauktas j kareivius, 
mus į kųrę padarai,tęslameiftų, pardavėjas neturi gaktos njio- 

> .Kitaip, jei kas atsitiktų; jam iš?P«vybes atsiimti be ypatingi* į| 
ėjus, giminės ncirėthimi payel-1 teismo leidimo ' * 1 ’
itlėti miosav\4u‘s, mokesnius iš1. .....

T ‘ »♦*• M | • 4 j » |

skolininkų atsiiinli ir panašįai, 
gali turėti di^ug uepudonunių 
Kareivis turi nueiti,j Home Sęi>! 
vlee Section savo miešto, jie su 
sipešę su advokatais padės karei- 
viui viską sulvarkyti kaip rei
kia. 'lai visa turi būti gerai pa
daryta Nereikia laukti kol nu-1 
eisi i stovyklų, nes 'tas gali butil

* * . I

i geriausia atlikta mieste, kuria-1 

Ulė 1 gyvenamai.
(eampėje) viskas skubiai ir su-Į 
mišime sunkinus lai gerai ppdaį 
ryti. Bet jeigu nėpaspėtų tai pt; 
likti namita.'tai reikia nueiti į 
Raudonojo Kryžiaus Home 
vlee Skyrių, kreivis f ten: ras 
žmogų, kuris padės viską sutvar-

*1 * • ' ‘''J?
>. Jei toks lėiįdvr 

| mus yra reikidaujumas, l|aą 
nors kareivio 'vardu lųri teisnitM 
pranešti,, kad jis yra i.ššauktas į 
kareivius ir jei teisinas manys, 
jog kaix(vii/< išėjus išmokėji
mas yra apsunkintas, gali p a
tęsti mokėjimų arba, liepti almoj 
keti pirkėjui inmoketūs pinigus 
pirm negu atsiimti savo nuokirl

Stovykloje I Kareivio šeimyna turi žinoti, jei 
. -r ■ kas norėtų tokių nuosavybę al

inti be specialio leidimo iš tųis*' 
rn'o, tas prasižengtų prieš istaij 
mų ir gali būti suareštuotas.

Mortgage.
. ..

Ingaliojimas.
L '' •'•■b. .o-,'.
Prieš išeinant iš namųkarei; 
ui dažnai reikia duoti ingalio- 

j imu savo moteriai arba kitnir
tinkamam asmeniui. Su ingU' 
’iojimu toksai asmuo gidi vest 
visus biznio reikalus karelvic 
vardu taip, kaip ir jis pats, kati 
butų ant vietos. Del ingalioji-1 
ino reikia taip-pat kreipties < 
Home Service Sęction, jie pade-į 
danl geram advokatui padedr

ii Tęismišk|r>Paįykaiv );t /

J ei koki(‘; 1 nl>i*s (Mfein'i’Ški‘' tekį 
Valai butų užktyfctl įSričš išė'jki^.

kariMvĮ. khM. kŪs ifoFš kjif- 
čt’rvio k’aKUi pPrt'Aešti •1 tėišA e!1 
jog |is via painitak Į' kareivius'1 
ir jei teismas mt (U;il;g »> V ,|i apgynimus png

J

jli|i‘’ngoWjiė j’uf; 
kareivioj jiš gpljiMsų byJų ^sulAi 
kyti iki trijų:mėnesių po pai/gįj 
žhntib iiš katės nam.<j>» 'arba'ii 
trumpesnį luikų.l kokis teričjiL;; 
pasirodys gerialutisn i .I;i t)i,; J

J. r
• <

Teismus kareivio nebus, jau 
■T namie*neesant be ypatingo teisė į

AKUŠERKA
r<*l. Drover 4136.

Mis. Maiy Jankauckicnū pirmiaus 
gyvena \Vest Sidėj. 2303 S. Oakley 
avė., dabar persikėlė į naują vietų,

('foliau bus.) 
.. ..............-

b-M P

Waukegan, >111
Aukos.

I »avo nuosavybės (property) aš* 
uita pirm;.kovo 8, 1918 m. ir

I jeį jis valdė tq nuosavybę prieš 
I paštiukin^ jo į kareivius, morl- 
I {age negali būti atmestas ir njuo 
Į tavybė. negali būti parduota be 

ipecialio leidimo iš teismo. Jei 
kas norėtų tokį leidimų gaųti^ 
kas nors iš kareivio pusės turi 
'eismui pranešti, jog jis yra iš
bluktas ir teismas, jei matys 
’eikala, arba atidūs visa dalykų,, 
irba padarys taip, kaip išrūdys 
teisingiau? ’ •' 'vu-fii-m/'

j <■' > n (i i -< •• . ■ ■ i ii:;!' |
[ x Apsisaugoji|pasr Draugijos;

Jėli kalvi vis' prieš išėjimų ■ i^ | 
namų yra tųisisaugojęs (turi i 
suntAee) '1arba priguli prie Ii 

itbHudteš''Draugijos irihbrs viv

; Laikytame Soe. Parį, lietuvių 
[skyriaus susirinkime, spalių 6 d., 
tarp kita buvo svarstoma valsti- 

Ijos sekretoriaus,^.*Wflsoii:>, laiš 
Įkas, kuriame kviečiama aukoti 
Į $oe. Partijos apsigynimo fon-Į 
|dan.‘ Nariai Sutiko ir nutarė pa-1 
Iškirti tam1 tikslui iš kuopos iždo 
|$10. Be to, tapo išrinkta sjiecia- 
flė komisija, kuri įgaliota rinkti 
I tam tikslui aukų iš privačių as- l 
hnenų. Koinisijon įėjo dd. Juo- f 
Itas Kadavičia ir Povilas Sprin-Į 
I * . 4 V , ' ; 1
dis. i

• Komisija iki šiol ‘ surinko:!
' S. Deikus ir K. Sabaliauskas 

po $2.00; A. BĮtvinskis, K. 
Dirnša. P. Gura, F. Belskis, b. 

I Sprindis, S, Kibelis, P. Juškevi- 
čia, J. Muši lininis, J. Milaševi- *' *.' < Y I
čia, J. Šidlauskis ir J. Radavicia

po $1.00; A. Petkus. J. Rainis, 
A. Paulikaitis, B. Januševičia, J. I 
Sinkus, V. Sireika, J. Jokūbai- I

Moteris! i 
štai, kenčinnrioins mo- M 

tcriin^ yra jį ancšinias 
t* p, 'ri R 1H Public, Ky,: jaš kentč- M 

jau nuo skausmu... ji ra- fi| 
šo. “ĄA sijiiykuu dėl l,H. 
silpnumo mano nugaros IIH 
ir barių... Aš Jaučiausi

■ esanti, be vilties, b<* drą- ■
j. I sos. Aš beveik nebesi- ■!

■ likčiau pasveikt kuomet ■ I
gM nors, kuomet draugė su ■! 
□Jm užsispyrimu reikalavo, M I 
įMĮM kad aš ĮhI

?IU Imčiau iML

GARDUI
Tonikas

Aš pradėjau Gardui. 
Trumpu laiku aš patč- 
mijau žyniu skirtumą. 
Su kas kartu aš vis stip
rėjau ir jis išgVde ma
ne. Aš esu stipresnė, 
negu buvau pirm kiek 
mėty. Jeigu jus kenčia
te, jU* galite pagodoti 
reikšmę — būt stipria ir 
sveika. Tūkstančiai mo
terų duoda Cardui’jui 
kreditą už savo gerą 
sveikatą. Jis jums pa
gelbės. Mėgink CarauL 
Pas Visus flmiėkorius.

Neuisitikėkit savo regėjimo pir
majam by kokiam neprityrusiam 
aptiekoriul .auksoriui ar keliau
jančiam pardavėjui, nes jie su
teiks Jus akims tik daugiau blogo.

AŠ turiu 15 metų patyrimą I* 
galiu ištyrt jus akis ir pririnkti 
jums akinius tikrai. Darną atlie
ku belaukiant, užtikrintai.

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

JOHN SMETANA
• AKIŲ SPECIALISTAS 

IMI So. Ashland Avė. Cbkar >, 
Kampas 18-tas/ntvls
lubos, viri Platt’o aptieMa

..Tfjnyklta j mano jparalą 
Valandos nuo 9-tos vai. ryto Iki 
• v«d. vgkaro. Nedėliojo nuo 4 
vaL ryto iki 13 valandai diena.

Dr. A. R. Blumentbal |

AKI 
Aki*

tekūnas, .1. Motiejaitis, J. Noi- 
butas, J. Damijonaitis po 25 
c. Viso $30.00. Aukos pasiųs
ta d. J. VVi'lsuno antrašu. Vi
siems aukojusiems tariame šir
dinga ačių.

Lcgalė rata 3!/»% mėnesyje. 
Vyrui ar moteriai, dirbančiai 
ar užlaikančiai namą.

Ant rakandu, piano, vietro- 
lo.«, sankrovos fixturex, 
žirni), automobilių, Liberty 
Ilondx ir Insurance Policlei*. 
Skoliname Stockyard’ų, Ša- 
pos ir dirbtuvės darbinin
kam*, telžkdio Ir biznio 
žmonėms, klerkams ir tt. 
Ateikite | ofisą ir mes vis
ki) smulkmeniškai išaiškinsi 
me. Atdara utarninkais, ket- 
ve r arais ir aukštomis iki 8 
vai. vakar*. Panedėlials, se- 
redomis ir pėtnyčiomis iki

tnhuioja Dykai
Gyvenimas yra 

tuščias, kada pra 
nyksta regėtinu.
Mes vartojame 

’ pagerintą Oph- 
thahnometer, Y- 
patinga doma at- 

, _ kreipiama t vai
kus Vai.: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
ncdridien. nuo 10 iki 11 diena. 
464J> S. Ashland Av. kam p. 47 st 

Telephone Yards 4317 
Boulevard G487.

—Komitetas.
- A M: \'.'J
' m*’ * ■ i .f;

t-

Westville, III.
Epidemija. > i;

ii ■ii-m'.O T riv '• :i

I
reaomiM ir pemyciomis iki 
6 vai. vakaro.

LOCAL LOAN C0.
THOS. F. KERWIN. Mgr.

1
 4647 So, Hplsted Street

l’o valstijos priežiūra/
Tel. Droiier 2116. 2-ras augŠtas

RdMtiA. *33 8. Ashland Blvd. ChUar* 
Telsphnns Hayrnarket 2S<4

DR. A. A. ROTH
RU8A8 GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialiataa Moterišką, Vyriški 
Vaiką ir visą chronišką ligą 

Ofisas: 3354 S. Halsted SU Chicar 
Telephons Drovor

VALANDOS: 10—U ryto ; ‘Z--1
2 -nkars Nedėliotais

» _________

l
Ir Wcslviltoj priidčj <> siausti' 

ta nelauktoji viešnia isįianiš- 
[ žmonių 

Miesto valdžia 
[įsakė Uždaryti visašllmokyklas,

btltljl'mokėjęs pvibA ru {s. j.koji intliHlhza. ■\ Italtg
. . -.i .1   • ... i.. . rt . • I  ______j..' •   :
1 <l.’'7917' iii.; 'iHjiš niaiiytų, j 
tegalės išsimokėti išėjęs, jis j, 

i( !toUi(> mokesniai nžšivil 
jillėllglau kilty* ūži metus) išgauti

tš savo komcddanto (Gomuriui-’ 
Jing Oficer) tam tikrų popiecų.

,g I Serga ir miršta.
ii- Į.
<ę|(teaftnW,1 flokiiį' :i1*'•' susirinkimų

Svetainės Kfti-knt1 ser^a » visos 
šeimynos, 
k

jo įsakymo. TVlsėjas gali pa. I 
skirti advokatų kareivio reikalui 
apginti, bet ioks advokatas nega
li kareivio priversti pildyti pa
darytus prieš jį nusprendimus

Namų Randa.

Kareiviui išėjus iš namų, j? 
šeimynos niekas neturi teisės iš
varyti iš namu be ypatinga lei<* 
difno iš teismo, jei randa, kuri? 
nloka už namus neišeina dau
giau kai $50 į mėnesį. Jei narni; 
savininkas reikalautų lokio lei2 
dinufi^teil.’Įiįo, JAi bile kO* ka 
rėivifr vanta’turi pranešti teisės* 
juk jog kareivis yra tarnystėje 
ir. jei teismas matys, jog raudos 
išmokėjimas yra apsunkinta}' 
kareiviui išėjus, teismas guli ar
ba nukelti visų reikalų ant (riji 
mėnesių arba gali tpip padaryti, 
kaip j^iu pasirodys teisingiau! 
Kareivis gali, jei nori, paskirti 
dalį savo inotesnio kas mėnuo 
randos Išmokėjimui. Namie pa 
silikusi knrehio šcjmynh tihi ži-

Vylstijų, j^|<l jį, nekisti
*o išbraukti iš apsisaugojimo dr- 
)a fraternales draugijos narių 
pakol jis atgal nesugrįš. Kaip 
‘ai padaryti visi patarimai yra su 
teikiami ant vietos.

Pardavimas Žemės už Taksus.

Jei kareiviui išėjus iš namų
1 teitų laikas mokėti taksus pž 
nuosavybę, kuria arba jis pats ąr
2 ■ ■ ■ ' '' !•> t _• • • ■

♦yvęnimųi, ar tai bizniui djir 
urięš jo išėjimų į tarnystų ir ku
ri tebebūtų tam ipaciam tikslui 
užimta arba, jo šeiinyuos arba 

ij >. 11 > ■1 • ■ /i •

^imdinĮnkų, bu užtenka, kad 
kas^nors kareivio vardu prj|>il- 
lytų atidavit.ų , pas viršininkų. 

■ ’ ’ i i ?

kuris Juos taksus renka, nuro
dant, jog kareiviui išėjus .inv^- 
ko pernuiiuos, dėl kurių negali
na taksų užmokėti. Piidąrips 
tokių afi(|avitų, nuosavybe nega
li, būti parduota, kad išriiil|ti 
taksus be special|o leidim<> iš 
teismo ir teismas guli aitdeti lš- 
niokęjiiUų iki poJjęšių menesjų 
|M> karės. Jeigu teismas nętar

eaplčnkia Ir liėtu- 
ių? šiomis dienomis pasimirė 

du liMuvIiVr: Petras Kirdeskis ir 
Boleslovas Š'liakis. Abudu jauni 
vyrai po 26 m. amžiaus. Piiv 
masai nevirtęs, antrasai vedęs. 
Paliko jaunų sergančiu moterį ir 
11 mėnesių kūdikį. Aa šliakis 
paėjo iš Kauno gub., Panevėžio 
pav., Ramigalos parapijos, kai
mo Gudelių. Kadangi tai buvo 
neturtingi žmonės, tai laidojimu 
pasirūpino velionio geri draugai 
r;‘ Jonas Galinanskas, Povilas 
Tvarkųnas ir Kasp. Rutkauskas. 
Velionis, beje,, turėjo Chicagoj 
gintimi’,,.alų vienas jų buvo at
vykęs pasižiūrėti ir tuoj išdūmė 
šuvaiš keliais, 'l ai keista...

Iki šiol velionio moterim rūpi
nosi pp. •(ialinskicne ir T’varku- 
nienč. Jos žada ja rupiiities ir 
ateityj. Vadinas, svetimieji mo
ka geriau užjaust ir sušelpt negu 
giminės.

Aa šliakis palaidotas 16 d. spa
lių su tautiškos bažnyčios apei
gomis. Palaidotu tautiškose ka
pinėse.

Q nflfl Parduota į 
U|UUU vieną metą
Dabar išleista (re,čia laida knygos, 
kurių kiekvienas turi perskaityti —

TCUINQO3

Jeigu dar jos 
neturi, Inujaus 
ją įsigyk. Kai
na 25c. Adres.:

kurias kiekvie
na moteris Bei 
mergina būti
nai privalo ži
noti. Ją parašė 
žinomas Dr. b'. 
Matulaitis.

M. G VALASKAS 
373-5 Kensington Avė., Chicago, III.

Milda teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliaus Permaina.
Pancdėlyj, Ketverge ir Subatoj 

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

1c ir 2c kariškos mokestįs 
4 DIDELI AKTAI KASDIEN 
HALSTED ir S2-ra GATVES

«-------------- :------------------------------
| Pramogai ir laiko praleidi-
1 mui įsigykite

I SAPN1NINKA
nūs, koki tik žmonėms pri-

Kasp. Rutkadskas.

3109 E. Morgan bC Chicago |i
., »1

VALANDOS* Nuo 3 ii-i 11 ryto i 
D ,ir ntu h ik: <S vakare

DR. 6. M, GLftSER 
Praktikuoja 27 uiciąi 
(•jveniniai ir

3149 S. Morgan St.. keri5 32 si, 
Chicago, III.

SPECIALISTAS 
Moteriškų. Vyrišku ir Vaiką 

Taipgi Chroniškų Ligų 
OFISO VALANDOS: 

iki 9 ryto, nuo 12 iki 2 po piel 
ir nuo (i iki 8:30 vak. Nedėiio- 
mis vakarais ofisas uždarytas.

Tclcphone Yards 687

DR. M. HERZMAN

D r. P.G. fliegner 
Priėmimo valandom aab 8 iki 12 
iš ryto ir ntto 7 iki 9 vai. vak. 
3325 So. Halsted St., Chicago.

Ii.isiip.1 ^■■įįi.iiil.llaB\4jyįŪs!’i1'

Dr. lęo Aivotin 
Gydytojas, Chirurgas, Airatoris 
1*20 8o. Halsted 8L, Chicago. 
Kalba lietuviškai, ^latvižkai ir 

Valaadas: 10-43 rytą; 8—9 va- 
kare. • Tek Canal 4067.

Gerai lietuviams žinomns per 16 me
tų kaipo patyręs grydytojas, chirurgas 
ir akušeris.

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

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

VALANDOS: Nuo 19—J2 pietų, ir 
6—8 vakarais. Telcyhone Canal 3110.
GYVENIMAS: 3412 S. Halsted Street 

VALANDOS: 8—6 ryto, tiktai.

UtUim PVI3IKCIV f liuujq > . p . > f

Chk ago ,|,j‘|lste(* st* ^ant "*rl* išmanių be ypatingu iš teismo
.»  JJ d V " ........  ' *f ■ >    $ ............... ................    i I i . ^; l> '

.    ............ , —-j—-į-į t......... . ........... ...11,11 ii"iv*.i'igiyw|b*"1'
AS, ADOMAS A. KARAIAUSKAS,;'SBKAtfigM*^AtjDJy_ 

Ai labai sirgau per 3 metiS, nuslabnfjes
sija, neyirinimas pilvelio, nuslabnėjirnas. Hfhujo, inkstų, Nervu JT 
abelnas spčkų nustojimas viso kūno, Ir buvau nu4toRpywnes, kad 
begyvensiu. Visur Jieikojąu $ab pagelbos, neąĮgailėjau visoje Ame
rikoj ir už rubežių, bet niekui*: negavau savo iveil

Bet kada pareikalavai! Saluturaa .haiitu, BJtterl 
Jo. Nervatona, Inkstų ir Reumątiimo jyduolfls, ta 
minėtos gyduolės pradfiJo uwnb pilvas alsiggUt, Ml 
Kraujas išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbt- 10*41 
mutizmas pranyko, diegliai nepebadf po krutinę, 
išnyko po užmušimui visų lijnj. RSpitj 3 tn6hM(ą ii 
vaite po buteli Salutaras, Bitteria* Ir p*o B fn3n». W 
mačiau tok| skirtumą kaip tarp dienos ir. naktiėfl 
smągiai ir esu linksmas ir 1000 sykių dykuoju Salti 
ratteiistei ir linkiu visiem savo draugam ir paHst 
atsitikimais patariu uuo&irdial kreipties ptą Sali

SALUTARAS / _
CHEMICAL INSTITUTION Jr. Bdttetui. Prtrf- , ; ' ‘į.

1707 So. Halsted St., Telephone Canal 6417: Chicago, 1J1.
———t-—t---— i, n i imiiiii irriiiiiMitoaiiiBiatoM»iMadh^*todhesiaiaįMi

jikithi pagalboj t’' 
BttteriM Kraujo viįtyto- 

Mi po suvartojimui 
tmt; <er3i dirbt, 

f; rnkdA atkfMVO. R4U-

bę, tai kareiviu gali jų atgal, $1- 
(SiilllU nevėliau kaip po šešių mč 
nėšių karei jiasibaigiis, užmoKČ- 
clųmųs tiek, k(ek prigulėjo iiž 
taksus ir sėslųjį nuošimtį palū
kanų.

Jei kareivis prieę išėjima bu
tų užsiėmęs “homešteada”, nu 1- 
nas arba kitaip švatnius publi
ka j a žente, toks siavihimas nen|i- 
>(o vertės dėl išėjimo nuo že
mės tol, kol jis bais \militar ij 
tarnyboj. Jei reikia jam pada
ryti kokį nors altdavifų arba dį- 
rodymų, kad užtikrinti tokį š^1- 
vininios, kaip yra įstatymų rei
kalaujama tokiuose dalykuose, mele!

Springfield, III

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

, Spalių 15 d. ant visados per- 
.siskyre ąu giinįpėm ir pažįsta-’ 
inais aa Motiejus Launikonis. 
Mjrū plaučių uždegimu. Paliko 
dideliam nuliųdibie savo jaunu 
moteij. . .

Velionis buvo jaiinas ir taikus 
žmogus; prjklausė vietinei Šv. 
Juozapo draugystei. Palaidota ji- 
sąi, į katalikių kapines su visomis 
reikia įnamis Apeigomis. Laido- 
tuvese, beje. daĮyvayo ir Av. Juo 
zap<) dratigysJČs napįaį. , Tebu- 
ųic jum lengva šios šalies že- 

! —A. S. Raulinaitis.

......s.ijiirfi'N hiė.t.a ....

VyriškųDrapanii Bargenai
Nauji* neatimti, daryti ant užsa- 

JfZ!11/? jk* overkotai, vertis nuo 
f 30 Ud 850, dabar parsiduoda pa 115 
ir 25 dolerius.

Nauji, daryti gatavi nuo III iki 
135 ąiutal ir overkotai, nuo 17.10 iki 
18 doleriu.
: Pilnas pasirinkimas kailiu pamni* 
tu ovėtkotų.

.Visai mažai vartoti siutai ir ovpr- 
kdtaf, vertes nuo 325 iki $85. da 
35 ir augMiau. Kelnės nuo 11.50 
14.50. Vaikinams siutai 
Iki 37.50.

Atdara kasdieną, nedlliomla ir va j 
karais,

St GOJl DON 
1411 S. Kalstei Su Chieaco 111

. -Vj v į J» T™ ,

inai 
nuo 31.50 Iki 
i nuo 4.1.00

. Tai Yardt 3654. AKD6ERKA

K™Mrs.A.MIchni8Wicz
paigafl Akušerijos Ko- 
legfit; jlgal praktika- 
tusi Pennajlvanijoa 
hoapitalČM Ir Phila- 
delphijo). Pasekmin
gai patarnauju prie 
gimdymo. Duoda rodą 
ĮVisokiose I|gąąe 
rims ir merginu 
ŠI 13 So. Halsted

■

ir.
Chicago. B ■ 

Nuo • Iki 9 ryto, ir 7 iki vilo vak.



NAUJIENOS, Chlcafro, m.

Į*" Chicago ir Apielinke

Kaltina elevatorių 
kompaniją;

EPIDEMIJA DAR 
SIAUČIA.

Kiti miestai šaukiasi 
t 

pagelbos. «
v

Padėjimas galvekariuose ir 
virtutinių linijų karuose dau
giau negu blogas. Juose, pasak 
sveikatos reikalų komisionie- 
riaus, randa našiausių dinų da
bar siaučiamoji epidemija. Lai
ke taip vadinamų “rush hours 
jie iki nemieros perpildyti paša- 
žieriais. O tuo tarpu, kaip sako 
tas pats komisionicrius, dauge
lis gatvekarių ir viršutinių lini-* 
jų karų stovi uždaryti ‘ barne- 
se”..

Sveikatos reikalų komisionic- 
rius ki’t'ip^si į public Service ko- 
raisionierių, John P. Garmerį, 
reikalavimu padaryti nuodugnų 
tyrinėjimą.

Epidemija dar siaučia — to- 
kiuo pat smarkumu kaip iki šiol. 
Naujų susirgimų vakar buvo 2, 
244. Iš jų 1,761 susirgo influ- 
enza, 483 — plaučių uždegimu. 
Mirė gi: 217 nud influenzos ir

TAIGI — JIE į
PALIUOSUOTI. i jį

viena nesitiki pergalėti. Todėl 
ji dabar pradeda vest “ugadas” 
su Thompsono šalininkais. Su 
jais, sako, lengva butų atsjlui- 
kyt, tik reikią gauti Thompsono

Westville, III JIEŠKO DARBO

Sereda, Spalio 23, 1918.
....... ........

STOCK’AI—ŠĖROS.

Vadinas, padėjimas dar neat
simainęs ir žmonės privalo būti 
atsargus, idant epidemija dar 
daugiau ntišsiplčtotų. , . j

Vis dėlto, Oūcagoj padėjimas' 
yra daug geresnis negu tulosę ki
tose vietose -r valstijoje. j 
mažiame miestelyje, Peorįjme, Į 
susirgo arti keturi tukstaiii i 
žmonių. Iš jų virš šimtas jau 
mirė. Tas (pats tiflose kitose, 
vielose; paRockforde ir ki
tur. \

Iš kelių miestų vakar kreipta
si į sveikatos reikalų departa
mentų reikalavimu pasiųsti t. 
“anti-influcnza” serumo. Svei-' 
katos departamentas, todėl rupi-, 
naši, kad juo veikiau pasigami-, 
mis minėto serumo čia pat, vie
tos laboratorijose ir kiek galima! 
pasiuntus jo į vietas, kur jisai 
yra būtinai reikalingas. ’• >

KAS REIKALINGA ŽINOTI

Kad apsisaugojus nuo f 
influenzos.

126 nuo plaučių uždegimo. Viso ( 
vakar mirė 343 asmens, arba 
lygiai tiek pat kaip ir pirmąsias

numėlyntlvę”, iš-

MOTERS!
• MOTYNOS!

Iir/rt /|ibi.mm< n * •’

! DUKTERYS!įKv,. iiTni'^ip u

jHoą, greitai 
paristai «iC;
fMtąt išbalu- 
rioSy suny- 

ir nu 
sikamavu- 

nėr- 
Vųųlos 
mrit iziųąi-

i. rftaMnios, 
kurios parin 
duodate tue

lancholijal arba 
egzaminuokite savo kradją dėl sto
kos «<l<Wv!|.l/N4xąU<i Iran ytiimtas 
tris sJkFl irųą’pO vąJHiio padidins 
jūsų stiprumą ir pakantrumą į dvi

Išdirbėją Pastaba.—Nuxated Iron 
rekomenduotas viršminėto Dr. Kin- 
g’o galima gaut pas kiekvieną gerą 
aptiekiu pilnai pasitikint geromis 
pasekmėmis, arba grąžinami pini
gai. Gydytojai paprastai užrašo du 
penkiagraniu plėskeliu ėmimui tris

- sykius į dieną po valgio.

Darykite patįs 
savo vyną

Vynuogės
Vynuogės
Vynuogės

Dabar yra laikas jas gauti, iki 
zhnas pasibaigs.

Klauskite
Dan Coync,

Tel. Maine 2835

Coyne Bros.
119 W. South Water SI.

Didelis laikrodis virš durų.

se-

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

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

VAKARAIS
Seredomia ir Subatomis nuo 6 iki 

8 vai. vakare.
Mane galite matyti banke, bet 

kalui atsiradus kreipkitės prie 
nęs j namus.

3343 Lowe avė., 
(Tel. Boulevard 9983)

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

rei- 
ma

JOSEPH C. W0L0N 
LIETUVIS ADVOKATAS 

29 S. La Šalie St 
Telephone Central 6SN 

Vakarais: 
2911 W. 22nd Street 

Telephone Rockvell 6999

->»

Laisvės Bondsai
pertam! už cash. Eniel and Co., 740 
W. Tdaditon. kampas Halsted gat., 
room 232, 2-ras augštas, virš Famous 
Clotbing Store. Atdara vakarais iki 
8. Nedėldiehials 10 ikil.

Taigi, tie gojbšai, ačiū kuriems 
liepos 24 d., 1915 metais tapo pa
skandinta virŠl aštuonių šimtų į pritarimų, 
žmonių — vyrų, moterų ir vai
kų — dvokiančioj Chicagos u- 
pej, jau 'liuosi. Vakar tapo iš-1 
mesta iš kriminalių reikalų kor
to rekordų penkios bylos, užves
tos prieš Eastlando kompanijos 
Odininkus. Valstijos prokuro
rė kuris visuomet šūkauja apie 
prideramų kaltininkų nubaudi- ?
mų, užreiškęsjogei tatai padary Į tvarkiųjų (ištvirkavimo) įstai- 
ta tikslu.. apvalyti surašų nuo I gų savininkų. .
senų bylų. Nugi! Į -------- *

Gal dėlto ir džiugų Tribūne da- 
rbar paliovė šūkauti apie majoro 
“bolšcvikiškumų”. /

NAIKINS... ISTVlkKAVIMĄ.

, Detektivų biuro perdelinis va
kar paskyrė dar dešimtį dctek- 

’tivų specialiai persekiojimui nc-

Duosiu “šventų ramybę”
CICERO.

Laidotuvės. Byla,
Spalių 14 d. čia pasimirė lietu

vis, Olesius šlekis. Mirė sulau
kęs vos 28 m. Paliko dideliame 
nubudime sergančią moterį ir 
vienų kūdikį. j

Spalių 16 d. įvyko laidotuvės. 
Velionis palaidota su neprigul-Į 
aringosios bažnyčios apeigbinis. 
Beje, laike pamaldų bažnyčion 
įėjo vienas “prigulmingos” pa
rapijos narys ir pradėjo Krėsti 
labai negudrų juokų —* rūkyti 
cigarų. Vargšas, gavo pasėdėt 
belangėj ir vėliau užsimokėję

! $10.20. Tai tau ir juokas.

PAJIEŠKAU cxtru darbo už šoferį 
(cbauffeur) nedaliomis arba vaka
rais, galiu važiuoti ant visokių karų, 
turiu gerą patyrimą. Atsišaukite ne
vėliau* iki ketvergo, Oct. 24 dienos 
— laišku i “Naujienų” ofisą.

J. Kuntz. _

PIRKSIU SUV. VALSTIJŲ BON- 
DSUS UŽ CASH. PASIMATYK1TE 
SU M. MUSIL.
3003 SO. 4I0MAN AVĖ., CHICAGO.

PARDAVIMUI
KAS NORITE barberio nuo 5 v. 

vakaro iki 8 kas dien, malonėkite 
atsišaukti.

Bol. Džimitas,
221 E. 115111 st., Roseiand, III.

Tel. Pullman 2686

REIKIA DARBINIAM

PARDAVIMUI —- iš priežasties li
gos turiu parduoti pirmos klcsos 
bučernę ir grosernę naujoje lietu
vių vietoje, *u namu arba be namo. 

Anton Praszky.
2856 Emcrald avė., Chicago

PARSIDUODA taisymo šiaučių 
šapu su mašinomis ir tavoru; gera 
vieta ir geras pelnas, priežastis par
davimo — mirė vyras. Kas mano 
pirkti, duosiu ir ant išmokėjimo.

M. Gasiunienė,
323 Broad Street, Kenosha, Wis.

VALSTYBINIAI NEMOKAMI DAR
BO PRIRODYMO BIURAI

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

adresais:
116-122 N. DEARBORN ST. 

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

se valdžios įsteigtuose ir užlaikomuo
se biuruose nereikia nieko mokėt.

Yra daug vietų, kaip Chicagoj, 
taip kitur, kur reikalauja visokios 
rųšies darbininkų — | fabrikus, i ka
syklas, | ukius, į šiaip įvairias įstai
gas — kaip vyrų, taip moterų ir vai
kų, kaip amatininkų, taip papra
stiems darbams.

RAKANDAI

Šiomis dienomis buvo dviejų 
lietuviškų kūmučių byla, kurių! 
vaikai susipešė ir suvedė jiedvi' 
į “nezgadą”. Buvo ko pasikla
usyt, kada kūmutės jiradėjo at
kartot tai, kaip viena kitę išva
dinus... Svetimtautės moters 
turėjo apleist kortą! Ak, tu ta
msume, tamsumėli... Vytis.

Pranešimai
/ PASIUTĘS TfiVAS.

Papiovė moterį, keturis 
kūdikius ir pats save.

Peter Marrazzo, italas, gyv<> 
nęs 850 So. Morgan g(., vakar 
nutarė kartų ant) visados apsiJ 
dirbti su savo sergančia moteria, 
keturiais kūdikiais ir — pats sa- 

?' i-i I Pasiėmęs britvų jis per- 
"a piove jiems gerkles ir vėliau tų 

patį padarė ir su savaja. Mb-

Sveikatos departamentas sa-1 
ko: ■ ;

Negyvenkite tamsiuose butuo-1 
se.

Neuždarinėkite savd kamba
rio langų taip, kad į jį ne_ _t 
įeiti saulės są>fndu'liai.

Neužmirškite išvėdinti kamba I
rius nors viehą kartų dienoj.

Neužmirškite užsilaikyti šva- I g)avĮe^įo kalėjimo ligoninėj. 

rU'L i............................... .. i Vargiai bepasyeiksiųs.
Nesįlan y ite j nerci a mgas || ^arrUzzO moteris ir kūdikiui 

sueigas. ; >,),». <». •ui. •• Į jau kelinta diena sirgo *L(y. is-
Nedraugaiikite su žmonėmis, 1nišknja 

lznri<» ar čiaudint npužsi- / -T*
i fiCT 
sukvail

toris ir. kūdikiai jau palaidoti, ka< 
gi pats Marrazzo dar tebesikan^

ChičaRos Liet. Soc. Vyrų choro 
repeticijos bus kaip ir pirmiau bū
davo. nes salės manageris pavelijo. 
Taigi, draugai, malonėkite susirin
kti visi. —K. Shaikus

REIKALINGA lenų traukėjų ir 
darbininkų i ledų svirnus, 40c. | va
landą, 1b ir 11 vai. darbas.

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

REIKIA shearmenu ir leiberių i 
Serap Iron Yard. Gera mokestis. 
Pastovus darbas. Atsišaukite i 1632 
W. Kinzie si., Chicago.

. ■■ —' ----- • i - . j r -

REIKIA moterų prie tvarkymo 
knygų ir popieros. Geru mokestis. 
Pastovus darbas. — Miller and Co- 
hen, 1416 Bhie lslnnd avė. Tele
phone Canal 857.

RETA PROGA! Priversti parduot 
už pusdykę: puikius 5-kių kambarių 
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 
tiktai 3 mėnesius. Priimame Laisvės 
Bondsus. Ateikite tuojaus.

Rezidencija 1926 S. Kedzie avė.

bedroom setas, taip- 
pianas tiktai už $230

Taipgi parsiduoda 
liai. Viskas naudota

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

706 Garfield avė., Phone, Lincoln 
7874.

NevaMokite “bendča rankšludr ylų*’ it) i’i'OHin rpfp- į
' **1.(111/ * ILGIUI: I f < - ' »■ ; U !’<*(• ’ ’
NcužinirŠKite pildyti tai, ko 

jus mokinate kitus.
u\ oru rii ;’i‘ ?.^Nentivarginkite save kūniškai. 

Apie 10 valandų vakaro ęjkite į 
lova. Miėgut paveskite viduti
niai nuo 7 įki 9 valandų kap nųjtį-

NęUžniirsicite kuotaniciausia 
išeiti ant gatvės — geriausia į 
parkę.

Neužmirškite atidaryti savo 
miegruimio langų kuomet einate 
gultų. į

Neužmirškite, kad jūsų gyve
namieji kambariai visuomet bu
tų švarus ir šilti.

Nevengiate, jei gyvenate arti • 
savo dirbtuvės, nueiti pėsti.

ticpza. Tėvas, iši 
įo.ar kyt matęmu,

MdTfckis SUVAžINfiJO

lan gt., vakar užsimanę ,p|\$b

' Poniute tcčiaus taniutė tečiąus tųip( jsįęinagiięų, 
kad aiA keęt&> Stųtę ir

1 pavojingai sužeidė kitę
moterį, A. Henshel,

ŽADA ĘYLINftTIS.

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

PIENAS IR VfiL
PABRANGS

Nuo lapkričio 1 reiks . 
mokėt 14 c. kvortai.

Pienas dar karių brangsta. 
Pradedant lapkričio 1 d. chica- 
giečiai turės mokėt 14 c. kvor
tai. Toks yra maisto admini* 
s t racijos patvarkymas, kuri sa
ko, jogei naujos kainos nustaty
ta atsižvelgiant į tai, kad pieno 
kompanijos dabar turį daug di
desnių išlaidų negu kad pirma 
turėjusios. t

STUDENTAS ”T
— BANDITAS.

Policija vakar areštavo vienų 
Chicagos universitetą studentų, 
tūlų Frederickų Pareirų. Keti
namas užpuolimu ant ęjusjįęs 
gatve moters ir atėmimų jos šer- 
nolės su 176 dol. pinigų. Arę$- 
tuotasai paliuosuotas užstačius 
už jį 1,500 doj. kaucijos.,

JOSEPH YU8HKEWITZ 
Lietuvis Notarijušas.

Išpildo, padaro ir 
paliudija visokius raš
tus. Isjieško ir iško- 
lektuoja visokias ne- 
atgaunamas skolas vi
sur. Reikale kreipki
tės sekančiu antrašu: 
3114 So. Halsted Str._

Chicago, Illinois

šeši majoro Thompsono šąli-Į šis ir tas. , 
įlinkai, kurie tapo sumišti per-Į ---------
eitose nominacijose ir kurie vė-Į Lietuvių Laisvamanių Federa- 
liau pareikalavo naujo skaitymo Icijos 2 kp. praeitoj savaitėj tu-Į 
balsų, dąbar nutarė duot visam I įėjo lavinimas vakarę. Disku- 
kam “šventą ramybę”, taigi at-1 suojama buvo šie klausimai: kas 

•sisakyt nuo savo reikalavimo, lyra laisvamanybė ir ar reikalin- 
, , I ga laisvamanybė. Labai tinka,

< I pirmas lavinimos vakaras ir to- 
/ [kibs sunkios temos. Tečiaus dis

kusijų paseknlės išėjo zero. Ko
kios tos diskusijos bus sekamuo
se vakaruose^ pamatysime.

Cicero Lietuvių Kooperacija 
gyvuoja įėrai. Kostumeriai, 
'kaip girdėt, įrra patenkinti. Re-
'mia neliek lietuviai, bet ir svetini- Jubiliejinis apvaikščiojimas 25 me- 

taučiai. Praeitame šcrimnkų su į jos, kuris turėjo įvykt subatoje, spa- 
sirinkime išdubta raportas; pa- |V.° 2®. <l * ta.P° atM®tH? (,clcj siau* 
sirodo, kad Kooperacijos turtas svetainės. .Kurie turite nusipirkę 
nžnimn dnmrimi dviinihai Rn- tJ.klc,U’ malonėkite pasilaikyti. ».A- uzaugo (raugiau uvigunai. na pie pi.amogas bus pagarsinta laik- 
porte pažymėta, kad Šeras, kurį I raštyje. —Rengimo Komitetas 
adaise pirkta už $10.00, dabar >. --------

yhi vertas $21.00. šitokia
.racijos stovis užtenkamai gali I dėl siaučiamos epidemijos. Laukite 

P.1(pailsti jos (|ah- reikalais meldžiu kreipties šiuo anr 
•įlinkais' ir tiems,;kurie pirmiau I : F« BrukšaUė, 173 E. ll^th st. 
Abejdjo.’' PasiMdnįkrle visi tap-l-"^ .11 JJ|I; . f 4—

Saikus Skelbimai
pO įlUOIHAUi įZlIĮUftO' ‘.MAO ir>

ti šios įstaigos dalininkais. į

ĮM/jųnr* 
paveikslų tcatrėhus, l Smulldems pąatekųibimams ,
nc^eSrAicnypiuli Vietiniai sportai - ‘ '
vaikšči«jo-iš ivietioH į vietų ir de- 
jaivpciiYnėsa?k<ir dėti^P./> !'• *

f

> | ■» i ‘i >j,>i ;. '.(« ; I 
True translation iiled wnn the nost- 

inastemat Jdiicngo, III., (Irt. ^1,* 1918,1
as reųuire^ OcL 6, ,1917.1

Kareivio Laiškas.

REIKIA prityrusių langų plovėjų, 
$30 i savaitę.

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

PARSIDUODA 4 kambarių rakan
dai, priežastis pardavimo — moteris 
mirė. Kam butų reikalingi, atsišau
kite.

‘ J. Jomonis,
3358 S. Halsted st., 3-čias augštas, 
užpakalyje, Chicago

NORIU pirkti pigiai gerą vartotą 
kukninį pečių. Kas turite praneški
te laišku į “Naujienų” ofisą pažy
mėdami No. 50.

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

Dry and Co.,
165—167 N. Grecn st., Chicago, III.

NAMAI-žĖMfi

Miesto advokatas, Donald B. 
Richberg, vedęs miesto bylę 
prieš gaso kompanijų, vakar už- 
reiškė, kad jisai 'tę’s minėtų bylę 
neveizint to, kad augščiausias 
valstijos teismas rado esant ne- 

ikonstitucingu 1905 metų priim
tąjį legisliaturos patvarkymų. 
Richbergas sako, kad gaso kom
panija sužiniai paniekino teisino 
patvarkymų nuo 1911 m., .ku
riuo jai buvo leista padidinti ga- 
so kainaš po 80 centų už kiek
vienų tūkstantį kubišU^ų. pėdų. 
Tas patvarkymas, teisingiau in- 
džionkšenas prieš miesto val
džių, dar tebėra neatšauktas. 
Vis dėlto, kompanija ir vėl pa
didino gaso kainas.

PAšOVfi KRAUTUVININKĄ.

Du krautuvininko Leonarde 
Sansonc, 821 Farųuer gt., “kos- 
tupieriai,” Sani Santagelo ir 
Francesco Santagdlo, vakar mir
tinai jį pašovė. Vaidų pasekmė, 
^ųpsone, sako,, nesugrųžinęs 
jjęnis reikiamo “čenčiaus”. 
Krautuvininkas nuvežta į pavuj- 
čįę ligoninę. Vargiai bepasveiks. 
Vienas užpuolikų sugautas, ki- 
tųp, dar slapstosi.

Lietuvis kareivis—chicagietis, 
Pov. Baublys, rašo p. P. Pilkiui 
(729 W. 18 gt.) iš Francijos. 
Tarp kita jisai sako:

Tamstos laiškų aplaikiau, li
čiu. Jus, beje, buvote žadėję at
siųsti cigarų ir kita ko, labai a- 
čiu. ' Afe'a'š turiu pasakyt, kai ? i * • ■ T1/i
čia mes ga’unajme cigarų ir ci- 
garetų per pdįę pigiau negu jus 
ten, Amerikoje. Žirtoma, Fran- 
cijoj tabakas dabar labai bran
gus ir mažai jb tėra. Bet mums, 
amerikiečiams, jo įvales. Kur 
tik sustojame, iėn turime mažų 
savo krautuvėlių, kur mums 
(vien tik amerikiečiams) par
duoda visokių reikmenų t. v. 
“wholesale” kaina.

Ir mes, važiuodami iš Ameri
kos, prisipirkom daug cigarų ir 
cigaretų, bM atvažiavę į Fran- 
ciją pamatėme, kad tie patįs ci
garai ir cigaretai čia daug pige
sni negu Amerikoj.

v|«ną kartą colis vletbs 29 cehtaC 
c f cj n ’ ‘ ’ i i h _i' ’l / ’

priemonė ttek>biztffO‘H& tfaP- 
bo žmonėms įvairiais savo rei-

lenas kasdien šlaito 
čiai žmonių. Jfe turi 

reikalu. Jie jieš-
. . , _ ‘°gų. 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 Naujieną 
Administracija, 1840 S. Halsted 
st.. asmeniškai, pačtu, arba te
lefonu: Canal 1506.

REIKIA ^noterų mokinties austi 
rankinėmis staklėmis., Gaji uždirb
ti 15 iki 20 į savaitę. Gt. 
lis jupkiniH)ties pu^ę da 
toj. Olson Rug Co. 
28(T0'"Sb.' L'aflin šf 
r?!>o liKirm / . •

ši ..H i
REIKIA mė/kAiti iF’nVdtėrų^ar- 

kvti seną pepierą,- gewrm<MteJrtisrAt* 
sišaiikįteri WesU>rn Paper Stoek Co. 
1456! Indianą ąve., bj|.»,i ęhieago. 
ti..< D..ūn i.tŲ ■. i nu »f.»

U fe IKI A vy'rtj f * ’vvrit-ęfldffsd. Pasto
vus dorbasi ■ -.Atoėšatikiie - į...... . ...... - •

Western Paper Stoek Co. 
1456 TniHaiia 'Avė.V ..........“'“Chicago
T .ki !’• UJLJ ■<!______ (UM lĘp

ąji ųždirb- 
era luokes- 

ieuos suba-

" Chicago

PARDAVIMUI 1618 Rubie st. Ix»- 
tas 24x100 2 mediniu namu už $800. 
Užtikrinti raštai. Del platesnių ži
nių atsišaukite į 2315 So. Robey st. 
arba Tel. (kiliai 2926. l;

i 11 iii—r. r • v ■■■ui.' ? i ‘ ■
REt/KALtNGAS geras namui lotas 

mainais ant 2 fintų, 4521 S. Halsted 
st. Rando $300,.

i < Mellonnell, 
263(0 W. 38th St,* Chicagi)

n v. ......... , ....... . ...... , vi i.«
ilElKALINGAS automobiliu^ IUIH: 

nnts už‘5 kambarių namelį, visi pa; 
gerinimai, ąžuolu pagražinta. " v 

McDonnell,
2680 W. 38th St 10

GAL SUSITAIKYS.

“Pažangiojo” majoro Thomp
sono ir tribuninio McCornicko 
frakcijos galbult susitaikys. Mat, 
republikoniŠkiems ‘‘darbininkų

I draugams” labai svarbu sumušti
tokius jau “draugus” - demo- Sudiev! 
kratus. McCornicko frakcija

tiems pažįstamiems. Nereikia 
daug rupįnties lito rūkymu. Be 
kita, mes kas savaitė gauname 
po du pakiuku tabako dykai.

Giminėms ir pažįstalmicms 
leista siųsti mums tik pančiakų 
ir švederių. Bet ir tų dalykų 
mes (kurie neturime) galime 
gauti iš Raud. Kryžiaus.

Vienu žodžiu, mes esame vi- 
sukuo aprūpinti ir mums nieko 
nestoka. Amerikos armija yra 
daug geriau užlaikoma ir apmo
kama negu kokios nors kitos 
valstybės armija.

Aš - sveikas ir linksmas.
Jūsų P* Baublys.

‘‘ tukstarii 
visokiausiu reikal 
ko įvairių pro;

ASMENŲ JIESKOJIMAI

Pajieškau pusbrolio Mateušo Gi
nimo, Kauno giib., Novoaleksandro- 
vsko pavieto, Rokiškės parapijos, 
Rudelių sodos. .Meldžiu atsišaukti, 
arba kus jį žinot, malonėkite prane
šti jo adresą. Juozapas Mainelis, 
P. O. Rox 218k Oelvein, Iowa

Pajieškau senos moteries pridabos 
jimui “hauzos” ir dviejų vaikučių. 
Palaidojau savo moterį. Aš pats tu
riu dabot savo krautuvę, katra yra 
tam pačiam name; yra tris kamba
riai. Atsišaukite norėdami darbo, o 
su sąlygomis susitaikysime.

1 Petraitis
1152 W. 51st st. Chicago, III. 

Tel. Yards 66«2.

PAJIEŠKAU kambario pas laisvus 
žmones, kad butų šiltas kambarys 
ir kur neužlaiko daugiau vyrų kaip 
vieną arba du. Geistina, kad atsi
šauktų tarpe 107 st. ir tarpe 103 st. 
Indiana avė. ir Wentw»orth avė. lai
šku. Atsišaukite greitai.

Stanley S. Kimbras, 
10524 Indiana avė., Chicago, UI.

Pajieškau savo brolio Stanislovo 
Bnivydos, Kauno gub., Telšių nąv., 
Kartėnos valsčiaus, Rudaviškiųfkai
mo. Gyveno Rraddock, Ra. Jis pats 
tegul atsišaukia arba kas žinote 
praneškite jo adresą. • •

Kazimieras Buivydas, 
3347 Auburn avė., Chicago; 111.

1 —•
Pajieškau savo brolio Kazimiero 

Valento, Kauno gub., Panevėžio pa
vieto, Kupreliškių parap, Septyni 
metai kaip gyveno Philadelphljoje, 
Pa. Jis pats tegul atsišaukia arba 
kas jį žinote praneškite jo adresą.

Jonas Valentas, 
10740 Edbrooke avė., Chicago, 111.

JIEŠKO KAMBARIŲ
PAJIEŠKAU vienam vaikinui ka

mbario su valgiu arba be valgio, 
Rridgeporto arba Wcst Sidės apie- 
linkėje. Greitai praneškite.

Kl. Purlius
2009 S. Union avė.,

RelKlA’^itvo, (Ihibli L nutilo dirb
tuvę. , Prityrimo nereikią. .Pastom 
vus darbas- 40c i, valandą pradžio
je; 9 valandos i dieuą. s f - 
1319 W. 32 Place, Chicago

I’ArdaVIMVI 4 kambarių.name, 
lis ir didelis naujas garage, arba 
vištų būda; lotas 60x125, $200 čakii, 
likusius $20 mėnesyje, arti 51-mos 
ir Archer. -Gera vištų farma. 
<’ > ,Jl MoDorinėll,’ » 

2630 W., 38111 St., • •Chicago

REIKIA leiberių dėl 
yard. Gera mokestis.

Prįce Iron Steel 
67th st. and 48th avė., 
Pedples Gas Bldg.,

serap iron

Co., 
arba 851
Chicago

I NAMAUHR* FĄRMOS.
Pirmiau negu pirkti niuną, fanną 

arba lotą, klauskite informacijų. 
Mes skoliname pinigus.

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

’ Room 336.

REIKALINGAS pirmarankis bake- 
ris arba kepėjas. Atsišaukite adresu 
12001 Indiana avė., Chicago, III.

Tel. Pullman 5444.

RANDAI

REIKALINGA moteris ar mergina 
dėl apžiūrėjimo namo. Gera mokes
tis. Atsišaukite kdresu:
2065. W. CoUlter st. ir kampas Hoy- 
nc avė., Chicago

GERA PROGA lietuviui biznieriui 
— pasirandavoja krautuve (Storas) 
su ruimais arba be, po num. 836 VV. 
20th st., kampas Peoria st. Ulbai 
tinkamas bučernei ir grosernei. Ra
nda ne brangi. Savininkas vakarais 
ant tyleles.

MOKYKLOS
REIKALINGA 10 moterų patyru

sių rinkime skudurų. Geras darbas. 
Gera užmokestis.*

J. Goldman,
1820 .W. 14th st., Chicago 
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REIKIA prityrusio bartenderio. 

Turi būti blaivas ir sąžiningas ir 
pats pasidaryti naudingu po likie- 
rių namą. Gera mokestis. Pasto
vus darbas. Atsišaukite gatavai j 
darbą.

II. B. Silvcnnan,
3322 S. Halsted St., Chicago.
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VALENTINE DRESSMAKINO
COLLEGE8

6205 So. Halsted 2407 W. BU- 
dison, 1850 N. Wella SL

137 Mokyklos Suv. Valstijose. 
Siuvimas, Petrenų Kirpimas, De- 
signing, dėl biznio ir namo. Vie
tos duodamos dykai. Diplomai. 
Lengvi išmokėjimai. Gvarantuo- 
ta išmokinti jus pasiūti suknes ui 
110. Phone Seeley 1643

SARA PATEK, Pirmluluki

REIKIA tvirto vyro už pagelbinin- 
ką. $15 iki $17 j savaitę. Ateitis 
užtikrinta.
170 W. S. Water st., Chicago
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REIKIA merginų vynioti marga- 
rines. Gera mokestis. Geros darbo 
sąlygos.

W. J. Mosley, 
541 W. Raodolph sL, Chicago
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REIKIA leiberių. Gera mokes
tis. Pastovus darbas. Atsišaukite i 

Western Felt Works,
4115 Ogden avė., Chicago

REIKALINGAS geras barberys. 
20% virš 30. Nuolatinis darbas va
karais. Trumuos valandos.

Jonas Zymančius, 
722 W. 3tst St., Chicago

REIKALINGAS atsakantis bnče- 
ris. Pastovus darbas. Gera mokes
tis.

,, Illinois Markei Co.,
Chicago, III. 3432 S. Halsted st., Chicago

AMERIKOS LIETUVIŲ MOKYKLA
Mokinama: angliškos ir lietuviškos 

kalbų, aritmetikos, knygvedystCs, 
stenografijos, typcwriting, pirklybos 
teisių, Suv. Valstijų istorijos, abcl- 
nos istorijos, geografijos, politiškos 
ekonomijos, pilietystės, dailiarašys- 
tės.

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

Uždirbkite S15 iki 
$35 į savaitę.

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

MASTER,SEWING SCHOOL
J. F. Kasnicka, Prezidentas,

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