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True translation filed witn the post- mastei* at Chicago, Sept. 18, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

True translation filed with the posl- 
inaster at (.'hieago, Sept. 18, 1918, 
as reųuired by the net of Oct. 6, 1917,
PRADEDA SIUNTINĖTI 
REGISTRANAMS “QUES-

TIONNAIRES”.

True translation filed svilti the post* 
mastei* nl Chicago, Sept. 18, 1918, 
us reųuired by the net of Oct. 6, 1917

True translation filed with the post-rtiasler at Chicago, Sept. 18, 1918, 
as reųuired by Ihe act of Oct. 6, 1917

Amerikičiai už my
lios nuo Vokietijos

Paliepta pradėti siuntinėjimą 
“ųuestionnaires” 18-36 metų 
žmonėms.

■ WI I ' ■'A!' 1

Dienos Nuostoliai 
S. V. Armijos, 

Francijoj

TALKININKAI LAIMI 
BALKANUOSE

Amerika jau atsake Austrijai
True translation filed with The post- 
master at Chicago, Sept. 18, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

AMERIKIEČIAI Už MY
LIOS NUO VOKIETIJOS 

RUBEŽIAUS.

ster ir kartu su franeuzais paė
mė Chlem, Golabilo ir Koziak 
augštumas ir tvirtumas apie

Nuolatos eina priekyn.

Su Amerikos armija Lotaran- 
gijoj, rūgs. 17. — Vyriausias 
veikimas šiandie susispietė ant 
vakarinio kranto Moselle upės, 
žemiau Pagny, kur musų spėkos 
pastūmė savo patrulius linkui 
Vandieres.

(Vandieres yra ant Moselle 
upės, už mylios nuo Vokietijos 
nibežiaufi ir pusiaukelyj tarp 
Pont-a-Mousson ir Pagny.)

Daugiau kaip 4.000 belaisvių
ir 30 kanuoliij suimta,

šios dienos žinios atidengė, | daug laiko 
kad graikų kareiviai prisidėjo 
prie franeuzų ir serbų ir kad 
jugo-slavų divizija taipgi kariau-

WASH1NGTON, rūgs. 17. — 
Gen. Crowder paliepė drafto 
boardams pradėti siuntinėjimą 
‘ųuestionnaires’ (registrantų ap 
klausinėjimą) visiems vyrams 
nuo 19 iki 37-tų metų, kurie už
siregistravo pereitą ketvergą, 
apart Anglijos ir Kanados pa val
dinių, kuriems duota 30 dienų 
Iiuosanoriam įstojimui į Angli-

I jos ar Kanados armijas.
Gen. C.rosvdcr paskelbė, kad 

10 npoš. visų ‘‘ųuestionnaires” 
bus išsiuntinėjamas kasdien, iki 
visi nebus išsiusi).

Kiekvienam registrantui duo
damos 7 dienos sugrąžinimui do-| 
kumento.

Gen. Crowder posakė:
“'Pečiaus šio ofiso viltim yra, 

kad registrantai nereikalaus tiek 
ir kad “ųueslion-

naires” (bus grelitai sugrąžinti. 
Po paskirtuoju minimum laiku 
visi “ųuestionnaires” turėtų būti

nuo

“ispaniškasis gripas” pirmiau
siai pasirodė Europoje, Ispanijo
je, kur jis gavo savo vardą. Iš 
Ispanijos jis persikėlė Francijon, 
Anglijon, Vokietijon ir Skandi 
navijon.

Suv. Valstijose pirmu kartu 
apsireiškė rugp. mėn. pirmame 
laivyno apskrityj. Pirmiau ne
gu naujo vinis gydymo mokslas 
atrado vaistų nuo jo 1)100 jūrei
vių buvo atgulusių rytuose. Jis 
labai yra užkrečiamas čiaudėji
mu ir kosėjimu.

Teroras Rusijoj tebe
viešpatauja

True translation filed with the post- 
inastcr at Chicago,- Sept. 18. 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

VOKIEČIAI DEGINA 
MIESTUS.

Talkininkai paėjo apie 5 my
lias 19 mylių fronte tarp Vardai* 
ir Dorian ežero.

Pranešimai sako, kad talkinin
kų nuostoliai iki šiol buvo visiš
kai nežymus, kuomet bulgarai 
aplaikė didelius nuostolius.

Pavyzdžiui, pasak vienos ži
nios, graikai neteko tik dviejų 
oficierių ir dviejų kareivių.

Gradesnica miestelis liko už
imtas. Pasiekę Koziak augštu
mas talkininkai valdo lą miestą, 
kuris v ra svarbiausiu ofensivo

sugrąžinti i tris savaites 
rytdienos.“

Yra vidutiniškai 6,(XM),OO0 vy
rų 19—36 m. klesose, kuriems 
bus išsiųsti “ųuestionnaires”. 
Dar 40,000 daugiau vyrų tarpe 
21 ir 31 m. amžiaus, kurie pirmu 
kartu užsiregistravo ketverge, 
taipgi bus klasifikuoti.

Traukimo diena nusprendi
mui eiles Raukinio bus neužilgo

Nesitiki laimėti karės.

Amerikos armijos kvatiera Lo 
tarangijoj, rūgs, 16. — Apart 
miestų palei Moselle upę, kurie 
pakliūtų į amerikieččių rankas, 
jei priešas pasitrauktų už Hin- 
denbifrgo linijos ir kuriuos jis 
degina, vokiečiai pradėjo kitus 
gaisrus.

Dommartiivla - Cbaunsee ir 
La Chausee miestai, abu Hin- 
denburgo linijoj, yra liepsnose.

20 divizijų išmušta. ,
Patirta yra, kad 108 vokiečių 

infanterijos batalionai lygus 20 
divizijų, lapo išskirstyti užpil
dymui skylių padarytų pereitų 
metu mūšiuose. <7

Moterįs ir vaikai yra šaukiami 
pagelbinėn tarnybon užėmimui 
vyrų vietų, Tam tukslui liko 
sumobilizuota 5,000 moterų, 
taipjau 11 metų vaikai vartoja
mi.

nuo karės ir kad nebesitiki nieko 
daugiau, kaip atsilaikyti.

True lianslation filed wilh the post- 
iiiaster ai Chicago, Sept. 18, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

TALKININKAI SUĖMĖ 
4,000 BELAISVIŲ BALKA

NUOSE.

Stumia bulgarus 19 mylių fron
te. Graikai stojo mušin.

LONjDON, rūgs. 17. — Nau
jas talkininkų bcsiveržimatkMa- 
kodonijoj tebesitęsia ir nuola-
tos plėtojasi.

šiąnakt oficialiai paskelbta, 
kad serbai perėjo Gradesnica li
pę, 20 mylių į rytus nuo Mona-

t’rue translation filed the post- 
inaster at Chicago, Sept. 18, 1918, 
as reųuired by Ihe act of Oct. 6, 1917

313 AMERIKIEČIŲ ATVY
KO EUROPON.

True translation filed with Ihe post, 
mastei* at Chicago, Sent. 18, 1918, 
as reųuired by the act oi Oct. 0, 1917
AMERIKOS ATSAKYMAS 
AUSTRIJAI JAU IŠSIŲS

TAS.

I vieną mėnesį.

—LONDONAS, rūgs. 17. - -Dau
giau kaip ketvirtdalis miliono A- 
merikos kareivių liko atgabenta 
rugpjūčio mėnesyj. Tikroji 
skaitlinė 313,000 — taip pa- 

oficialio presos 
180,000 kareiviųbiuro.

True translation filed with the post- 
niaster at Chicago, Sept. 18, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917.

PRAŠO DAR $7,347.000.000 
ARMIJAI.

\VASHINGTON, rūgs. 17.
Karės departamentas šiandie pa 
prašė kongreso paskirti dar 
$7,317.000.000 šalę pirmesnių

dimui padidinto karinio progra
mų sekamiems metams.

TFue translation filed with the post- 
masler ai Chicago, Sept. 18, 1918, 
as reųuired by Ihe act of Oct. 6, 1917
Anglai nušovė 66 vokiečių aero

planus.

LONDONAS, rūgs. 17. — Va
kar anglai palei savo linijas nu
šovė 66 vokiečių aeroplanus. 7 
liko sunaikinti viename susirė
mime su anglų eskadra.

\VAS<HlNXiTON, rūgs. 17. — 
Karės de|>artamento šiandie pa
skelbti Amerikos užjūrio spėkų 
nuostoliai paduoda 147 vardus. 
Nuostoliai tokie;,

i Užmušta karės lauke 37; pra
puolė karės lauke 12; sunkiai

[sužeisti 74; lengvai sužeisti i;ĮInfluenza Chicagos apielin- 
mire nuo žaizdų 16; mirė nuo Į kėse.
ligų 1; sužeisti nežinia kaip sun-1 --------
kiai 6. CHICAGO. — Ispaniškoji in-

šiame, sąraše paduodamos se-pkienza jau pasiekė ir Chicagos
kainos lietuviškai skamliančios I apiclinkes. Užvakar 150 susir
iša vardės: Lake Forest, o Waukegane

John Kovvnacki, 1547 Black- Į susirgo 2(X) žmonių. Chieagoj 
stone Avė., Chicago, sunkiai su- Į susirgimų dar nebuvo.
žeistas. Į ----------------------------
Brovvnsley Baltutis, Pittsburgb, 9 MERGAITĖS ŽUVO GAI-

Pa., sunkiai sužeistas. SRE.
Gregory Bonis, Utica, N. Y., I --------

prapuolė karės lauke. I Žuvo ir daugiau žmonių
- - - . - - | dirbtuvėje.

dirb-

True translation filed wnh tbe 
inaster at Chicago, Sent. 18, 1918, 
as reųuired by the act oi Oct. 6,1917

SUSTABDYS ALAUS IŠ
DIRBINĄ GRUODŽIO 1

NEWARK, N. J., rup». 17. — 
šiandie 9 mergaites, 1 vaikas ir 
1 vyras žuvo, o keli žmonės su- 

’įžeisti, gaisre sunaikinusiam A-
Nuo spalio 1 d. alus bus tik se-L, .

lyklu ir apiniu. Gn,sras kll<> apa';™™ aufište
_____ ‘ I n* greitai apėmė visą namą. Tuo 

WASHINGTON, nigs. 17. — Ia,ku name virš 300 jau- 
Prezidentas Wilsoi>as šiandie n'»vmer«e,i«- Niekurioa jų spSjo 
pasirašė po proklamacija, už- įe‘ ki,oms u«,,is atkir'
dniudžiančia po spalio 1 <1. var- !° kob«- Kehos >ner«aitės susi- 
(oti išdirbiine alaus ir <> viena užsimušė šokdama
bfcer’* (nesvaiginančio alaus) Ua 1 angus jgatvę.
kokį-nors maistą, apart selyklų 
ir opinių. ... .

Po gruodžio 1 dienos bravūrai 
turi sustoti visai išdirbinėję alų. 
Maisto administracijos valdinin
kai sako, kad kubiluose dar yra 
užtektinai alaus dėl nuo dviejų 
iki širšių mėnesių. .Jo pardavinė 
jimas nebus sustabdytas.

True translation filed with the posf- 
master at Chicago, Sept 18, 1918. 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917

ANGLAI LAIMĖJO.

j Bulgarai vakaruose.

Japonai paeme Chabarovsk
Bolševikai sumušti ties Archan

gelsku--- - ''I
812 žmonių nužudyta Petrograde 

j vieną savaitę
Truę translation filed with the post- 
master at Chicago, Sept. 18, 1918, 
as reųuired by the act oi Oct. 6,1917

TERORAS VIEŠPATAU
JA RUSIJOJ.

Bolševikai sušaudė tuksiančius 
žmonių be teismo.

True translation filed wlth the poet
iną ster a(l Chicago, Sejit. 18, 1918, 
as reųuired by Ihe act of Oct. 6,1917,
BOLŠEVIKAI TEISINA 

SAVO TERORĄ.

Nenori, kad kitos valstybės užsi
stotų už žudomuosius.

WASHINGT()N, rūgs. 17 — 
Ausi rijos taikos ofensivas yra 
jau užbaigtu dalyku, ant kiek 
tas pa liečia Amerikos valdžią.

Sekretorių Lansing šiandie pa
siuntė Švedijos ambasadoriui pe
reitą naktį prezidento VVilsono 
autorizuotą notą, dviejuose tini m 
puošė sakiniuose griežtai atme
tančią Austro-Vengrijos val
džios pasiūlymą slaptų ir nesi- 
rašaučių taikos svarstymų. At
sakymas tuojaus buvo perduo
tas kabeliui persiuntimui Vien
uoli per Švedijos užrubežinių 
reikalų ministeriją.

Prezidento žingsni, taipjau ir 
precedentą nustanlis trumpu
mas atsakymo ir greitumas jo 
suteikimo, susilaukė užgy- 
rimo Washingtone, kapitoliuj 
taip valdininkų ir taip talkinin
kų diplomatinių atstovų.

Tikimasi, kad panašų atsaky
mą duos ir visos kitos kariau
jančios su Vokietija šalįs.

True translation filed w!th the post- 
master ai Chicago, Sept. 18, 1918, 
as reųuired by the act oi Oct. 6, 1917

ORGANIZUOJA LENKŲ 
ARMIJĄ SIBERIJOJ.

HARBIN, rūgs. 7 (suvėlinta). 
— Lenkų oficieriai organizuoja 
dalį lenkų divizijos kariavimui 
Siberijoj, kaipo dalį Afrnerikos 
armijos.

liavimų. Darbino, Nikolsko ir 
Vladivostoko apygardose yra 
daugiau kaip l(X),00() tinkamų 

Yorko arcivyskupas kardinolas tuojautiniam kariavimui išlavin-
Jolui M. I'arley. tų žmonių.

Pasimirė kardinolas.
MAMARONECK, N. Y., rūgs.

Šiąnakt čia pasimirė New

Tr— *' tauslation filed with the post- 
master at Chicago, Sent. 18, 1918, 
as reųuired by the act or Oct. 6, 1917
REICHSTAGAS REIKA

LAUSIĄS TAIKOS.

Laikysis didžiumos rezoliucijos 
taikos be užgriebimų.

LONDONAS, rūgs. 17. Dai
ly Express Amsterdamo kores
pondentas sako, kad didžiumos 
vadovai reichstage “užreiškia sa
vo nesvyruojantį laikymąsi lie
pos m. 1917 m. taikos rezoliu
cijos, be aneksijų ir kontribu- 

* 1 M eijų-
Korespondentas priduria, kad 

susirinkus reichstagui didžiumos 
blokas galbūt bandys pertikrinti 
pasaulį, jog jis yra prisirengęs 
prie tokios laikos.

Ud^NpONĄS,- rūgs. 17. — 
Fielfl maršalas liaig praneša, 
kad anglai šiandie laimėjo že
mių Ilolnoon miestelio apygar
doj (12’/2 niyl. į š.-v. nuo St. 
Quentin).

šiaurinėj dalyj. vokiečių pos
tas arti La Bassce liko paimtas 
ir nauji anglų postai įsteigti į 
šiaurryčius nuo Neuve Chapelle 
ir Ploegsteert apielinkėj.

Pasak Echo Belge, bulgarų pul 
kai atvyko į užpakalį vakarinio 
fronto prigelbėti vokieččiams.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, Sept. 18, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

Senatas balsuos apie moterų 
balsavimo teises.

True translation fileil wilh Ihe post- 
master at Chicago, Sept. !8, 1918, 
us reųuired by Ihe aot of Oct. 6,1917,

750 JŪREIVIAI SERGA 
ISPANIŠKU GRIPU.

Ligoninės Great Lakes’e pilnos 
sergančių influenza; serga nepa- 

.. vojingai.

GREAT LAKĘS, 111., rūgs. 17. 
— Sergančiųjų ispaniškąja in
fluenza (liet, irtnėdė) jūreivių 
skaitlius padidėjo. Soptyni šim
tai penkios dešimts vyrų serga 
šita liga, panašia į irmėdę. Drau
ge su 800 susirgusių kitomis li
gomis jie užėmė visas ligonines. 
Bet vyriausio medikalio yficie- 
rio, chirurgo O. J. Mink’o nuo
mone liga yra nepavojinga, j

WASHIN;GTON, rūgs. 17. — 
Senatorius Jonės iš NeKv Mexi- 
-p?q hjoiour snąuĮUUiLnd ‘ oo 
savinio komiteto paskelbė apie 
senato vadovų sutartį svarstyti 
-pins ‘sofpniijsuoą aud bpaud 
kiančios moterims balsavimo tei 
sės rūgs. 26 d.

Šen. Jonės mano, kad rezo
liucija pereis 3 ar 4 balsų pervir
šiu virš reikalaujamų dviejų 
trečdalių didžiumos balsų. Ka
dangi tikimasi, kad tik keli se
natoriai svarstys, todėl galuti
nas balsavimas įvyks be didelio 
atidėliojimo.

WASHINGTON, rūgs. 17
Šiandie valstybės departamentą 
pasiekusios žinios iš neutralūs 
šalies meta naują šviesą į situ
aciją centralinėj Rusijoj, kur bol 
ševikų palaikomas viešpatavi
mas teroro padarė gyventojų pa
dėjimą labai tragišku ir statan
čiu pavojun talkininkų šalių pi
liečius, kurie negalėjo apleisti 
šalies.

Užreikšdamas, kad pasaulis 
negali turėti .tikro supratimo 
apie sąlygas, žinios sako, kad 
nuo gegužės mėnesio bolševikų 
nepaprastoji komisija prieš 
kontrrevoliuciją vadovavo kam
panija daugmeninių žudynių.

Tūkstančiai sušaudytu

Sakoma, kad tuksiančiai žmo
nių liko sušaudyti be jokio teis
mo ir daugelis galbūt visai nekal 
ti politinėse pažiūrose, už ku
rias jie tapo nužudyti.

Nužudymas Moses Uricki, 
viršininko komisijos prieš kontr
revoliuciją ir pasikėsinimas ant 
premiero Lenino gyvasties buvo 
pasekmės šios tyronybes, sako 
žinios.

tvaiko užstovus.

Bet 500 žmonių sušaudyta są- 
ryšyj su Urickio mirčia, daugelis 
kitų laikoma nužudymui, jei bu
tų padaryti tolimesni pasikėsini
mai ant bolševikų vadovų gy
vasties.

Žinios priduria, kad visi laik
raščiai Maskvoje, ajKirt bolševi
kų organų, liko uždaryti nuo lie
pos 1 d.

AMSTERDAM, nigs. 17. — 
Bolševikų užrubežinių reikalų 
minisleris čičerin parašė ilgą 
notą diplomatiniams atstovams 
Petrograde atsakymui į jų notą 
pasiųstą rūgs. 5 d. deki “Raudo
nojo Teroro”. Pasak Izvestija 
nota užsibaigia:
“Mes energiškai atmetame mai

šymąsi neutralių ir kapitalisti
nių valstybių naudai Rusi jos bur 
žuazijos, kaipo bandymą remti 
kontrrevoliuciją.”

True translation filed with the post- 
master at ('hieago, ‘ Sept. 18, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

JAPONAI PAĖMĖ CHA- 
BAROVSKĄ.

--------- o
Kartu suimta daug karinės me- 

degos.

TOKIO, rūgs. 9 (suvėlinta).—« 
Japonų kavalerijos ir infantri- 
jos batalionas rugsf 7 d. paėmė 
priešo laivynę bazą Chabarovsk.

Japonai ten paėmė 17 kanuo- 
lii\ laivų, 4 kitus laivus, bevie- 
linę stoti,120 kanuolių, 8 amu- 
nicijos'stotis, 7 svirnus, 1 amiini 
ėijps sandelį, 70 arklių, 7 aulomo 
bilius, daug spigliuotų vielų ir 
kitos medegos.

, - fi ------- ---
True translation filed with the post- 
master at ('.hieago, Sept. 18, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917, 

TALKININKAI SUMUŠĖ
BOLŠEVIKUS.

Bolševikai pabėgo panikoj Ar
changelsko fronte. .

True translation filed with the post- 
master at Chicago, Sent. 18, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917

BOLŠEVIKAI NUŽUDĖ 
812 ŽMONIŲ.

I vieną savaitę Petrograde.

STOCKHOLM, rūgs. 17. — 
Pasak gautų per Ilelsingforsą 
privatiškų telegramų, daugmeni- 
nės egzekucijos Petrograde didė
ja.

PETROGRADAS, rūgs. 11. — 
Pravda praneša, kad Amerikos, 
Anglijos ir Franeijoa pulkai pa- 
susitiko bolševikų speska mušyj 
Archangelsko fronte.

Bolševikų kareiviai po pradi
nio pasisekimo tapo atmušti an
glų sustiprinimų ir pabėgo pani
koje.

Laikraštis sako, kad daugelis 
bolševikų oficierių perėjo anglų 
pusėn.

True translation nied wiih the post- 
master at Chicago, Sent. 18, 1918, 
ns reųuired by the act of Oct. 6. 1917.

ORAS
1 ■ »

Nepastovus oras šiandie; gie
dra ryto; nedidelė permaina te
mperatūroje.

Pereitų savaitę 812 žmonių li
ko nužudyta ir dar 400 yra, pa
smerktųjų sąraše.

Visi žmonės turėję prie buv. 
caro titulą valstybės patarėjų, 
liko uždaryti kalėjimuose, ne
žiūrint jų politinių pažvalgų.

8,000 šaukiami iš Illinois.

SPR1NGFIELD, UI., rūgs. 17. 
— Adj. gen. Dickson šiandie pa
skelbė draftų kvotas, pašaukian
čias kariuomenėn daugiau 8,000 
Illinois vjįTų, išvažiavimui laike 
5 dienų, pradedant spalio 7 d.
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Telephor.e C’anal 1506
Naujienos eina kasdien, išskiriant 
nedėldienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1840 S. Halsted St., Chicago, 
(11. — Telefonas: Canal 1506.

Užsisakomoji Kaina:
(Ihicagoje—pačtu:

Metams ..........   16.00
Pusei meto .............................. 3.50
Trims mėnesiams ............... 1.85
Dviem mėnesiam ............... 1.45
Vienam mėnesiui.......................75

Chicagoje—per nešiotojus:
Viena kopija................................62
Savaitei .........................................J2
Mėnesiui .......................................*50

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
pačiu:

Metams ................................ 85.00
Pusei moto ............................ 3.00
Trims mėnesiams *............. 1.65
Dviem mėnesiam ............... 1.25
Vienam mėnesini.................... 65

Kanadoj, metams ................... 7.00
Visur kitur užsieniuose .... o.OO

Pinigus reikia siųsti Pačto Money 
Orderiu, kartu su užsakymu.

Rašytojų ir korespondentų prašome 
siunčiamus išspausdinimui laikraš
tyj rankraščius adresuoti tiesiai 
Naujienų Redakcijai, o ne Redakto
riaus vardu. Reikia būtinai rašyti 
aiškiai ir ant vienos popicros 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 autorius 
pareikalauja jų ir atsiunčia krasos 
ženklelių pakankamai persiuntimo

■ lėšoms apmokėti.

Asmeniškai Redaktorių matyt gali- 
4 >h tik nuo 5 iki 5:30 vai. vak.

Redakcijos '
Straipsniai į

True translation filed wi!h the post- 
master at Chicago, Sept. 18,* 1918. 
as reųuired by the act of Oct, 6, 1917

Vyriausias pačto viršinin
kas Burleson paskelbė per 
pačto departamento advoka
tą Lamarą, kad šios šalies 
laikraščiams busią sveikiau, 
jeigu ateityj jie vengsią sa
vo žiniose pakartoti kursto
mas kalbas ar žodžius atsi
tikimais, kur tokius žodžius 
vartoję kalbėtojai arba ra
šytojai tapo paimti tardy
mui, arba areštuoti, arba 
apkaltinti. Mat, sako, laik
raščiai, rašydami apie kalti
nimus, ir pakartodami tas 
kalbas, dėl kurių kalbėtojai 
ar rašytojai kaltinami, pi i- 
sidedą tik prie jų nelojali* i- 
gų kalbų išplatinimo.

True translation filed with the po k 
niaster at Chicago, Sept. 18, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. (i, 1917, 

Taikos diskusijos 
atmesta.

Į Austrijos-Vengrijos no
tą, kuria ji kreipėsi į kariau
jančiųjų šalių valdžias kvie
sdama pradėti taikos disku
sijas, prezidentas Wilsonas 
davė trumpą ir grieštą atsa
kymą: ne.

Suvienytos Valstijos, sa- 
• ko, negalinčios priimti ir ne- 

priimsiančios jokių kvieti
mų konferencijon dėl daly
ko, sulig kuriuo jos ne kartą 
jau aiškiai pasisakiusios sa
vo poziciją ir tikslą.

Atsakymas buvo prezi
dento nuspręstas ir sufor
muluotas dagi be pasitarimo 
su oficialiais savo patarė
jais, ir tą pačią dieną per 
Švedijos valdžią, pasiųstas 
Austrijai.

Moterų darbas 
ir teisės.

Šiais laikais, kada vyriš
kos žmonių jiegos visose ša
lyse vis labiau išsemiamos, 
kada jų vis mažiau belieka 
visuomenei reikiamam nau
dingam darbui nuveikti, jų 

•ietos noroms-nenoroms te-
nką užimti moterims, ir jos mokralijos vadovų, pp. Lenino,

" • K .i ; I 11 L r:1 h i

pranešimus apie darbo sąly
gas ypatingai užsieny], pa
stebėjo, kaip ten įvairiausio
se pramonės šakose moters 
visur užvaduoja vyrus, dagi 
tokiuose darbuose, kurie dėl 
savo sunkumo, pavojingumo 
ir nesveikumo, rodės, mote
rims visai neatsakomi, ne
tinka.

Būtinas reikalas privertė 
prie to, ir tuo budu proleta
rių moterų veiklumo sritis 
labai išsiplėtė.

Šioje šalyj toksai dalykų 
padėjimas taipjau vis labiau 
pradeda apsireikšti: moters 
darbininkės įvairiausiose 
darbo įstaigose pradeda už
imt vyrų vietas ir dirba tuo 
pačiu intensivumu, kaip ir 
vyrai. Ir juo labiau ta mo
terų priedermių sritis plėto
jasi, juo didesnė visuomenei 
reikalingo ir naudingo dar
bo našta gula ant moterų pe
čių, tuo labiau didelė dvasi- 
n o ir kultūrinio žmonių gy
venimo dalis turės būt mote
rų atstovaujama ir išlaiko
ma.

Bet jeigu tokios prieder
mės gula ant moterų pečių, 
jeigu jos tą naštą turi nešti 
visuomenės labui ir gerovei, 
tatai pats iš savęs turėtų 
būt suprantama, kad jos pri
valo ir lygių teisių su vyrais. 
Jos privalo turėt lygią su 
vyrais politinių ir pilietinių 
teisių, lygią balsavimo teisę. 
Amerikoj šiandie tik kurio- 
se-nekuriose valstijose mo
ters turi balsavimo teises, 
bet ir tai, didžiumoj, labai 
apkarpytas.

Socialistai visose šalyse 
visados kovojo ir kovoja už 
1 uteikima moterims lygių su 
vyrais politinių teisių.

True translation filed with the post- 
mastei* at Chicago, Sept. 18, 1918. 
is reųuired by the act of Oct. 6, 191"

Socialdemokratų atstovai Au
strijos parlamenti* padavė in
terpeliacija. kuria reikalauja, 
kad reįchsratas paragintų val
džią ludjau susižinoti su Vokie
tija reikalu bendro abiejų val- 
stvbių karės tikslu ir taikos sa- 
lygų nustatymo. Abidvi val

džios turinčios dar pakartoti 
k ;d jos pasirengusios daryti tai 

■ a be aneksijų ir kontribucijų
Socialdemokratai pripažįsta, 

kad Vokietijoj vis dar. bent kul
kas. tebeviešpatauja mililaristų 
partija, ir kaltina Austrijos-Ve
ngrijos valdžią, kad ji nė kiek 
prieš tuos militaristus nesispi- 
i'ianli.

Dviem šimtais penkiolika ba- 
'sų prieš šimtą devyniasdešimt 
šešis .taigi tik menka didžiuma, 
reichsratas priėmė provizorinį 
biudžetą kartu su 6000 milijo
nais kronų karės kreditų. Prieš 
biudžetą ir karės kreditus bal
savo visi ir visų Austrijos tautų 
socialdemokratų atstovai, taip
jau visi čekų atstovai.

I'rnc translation filed xvith the post, 
niasltr at Chicago, Sept. 1S. 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

Slaptieji doku
mentai.

Slaptieji Dokumentai
Apie kaizerio valdžios santykius 

su Rusijos bolševikais.

Dokumentas No. 5.

(Gr. General Slab, Central 
Ablcilung, Section M., Spalius. 
1917. Berline.)

Slaplasai departamentas, No. 
31.

Žmonių Komisarų Tarybai: — 
Sulig sutarimu, kurs buvo pa
darytas Kronštadte liepos mė
nesyj, šių metų, tarp musų ge- 
neralio štabo valdininkų ir Ru
sijos revoliucinės armijos ir (le

Trockio, Raskolnikovo ir Dybe- 
likos, musų genvralio štabo ru
siškoji divizija veikianti Fin- 
lendijoj siunčia Petrogradu n sa
vo oficierius, kurie bus musų 
štabo informacijų departamen
to tarnystėj: Mnj. Luberls, jo 
slaptas parašas Agasfer; Maj. 
von Baelke, slaptas parašas 
Selini t; Maj. Bayermeisler, slhp- 
las parašas Ber; Leit. Ilarhvig, 
slaptas parašas Henricb.

šnipavimo ' departamentas, 
kaip sutarta su pp. Leninu, Tro
ckio ir Zinovjcvu sekios svetimų 
šalin ambasadas, karines misi
jas ir kontr-revoliucinį judėji
mą ,o taipjau pildys šnipinėji
mo ir konlr-šnipinėjimo darbą 
viduriniuose frontuose; tam tik
slui bus paskirti agentai į šni
pinėjamuosius miestus. Karlu 
su šiuo paskelbiama, kad žmo
nių komisaru valdžios reikalui 
yra paskiriami patarėjai: užsie
nio dalykų ministerijon p. von 
Scboenemann, finansų minisle- 
rijon p. von Toli. Vokiečių ge- 
nrra lio štabo rusų divizijos vir
šininkas, O. Rausei), Adj. F. 
Wolff.

(Apačioj, ant to palies luiš 
ko): Užsienio dalykų komisa
rams: Pažymėti šiame rašte
oficieriai buvo prisistatę kari 
niam revoliuciniam komitetui ii 
su Muravjovu, Roie ir Daniševs 
kiu susitaikė dėl jų tarpusavio 
veikimo sąlygų. Patarėjai ai 
vyks, kada lik bus šaukiami. 
Darbininkų ir Kareivių Atstovi 
Tarybos Karinio Revoliucinu 
Komiteto pirmininkas A. Joffc 
sekretorius P. Kruševič.

Dokumentas 6.

(G. G. S., Central Ablciluių 
No. 813. Lapkr. 19.)

Žmonių Komisarų 'Tarybai: 
šiuo pranešame jums, kad Bu 
sų valdžiai kariniais patarėjai' 
tapo paskirti sekami asmens 
Maj. Ericb, Maj Bode, Maj Sass 
Maj Zimmerman, Maj. Anders 
Leit. I Įnaše, Leit. Kkjįn. Leit. 
Breilz. šitie oficieriai sidaisy 
kad ra iš tinkamiausių oljcierii 
'sanciu musu kaliniu sarašuosi<• S- 4. C

ir jais Rusų valdžia galės visa 
dos naudoties, kaip kad būvi 
sutarta konferencijoj Stockhol 
ne, kuomet Leninus, Ziuovjcva! 
ir kiti buvo pakelinį važiuoja!)' 
jiems į Rusiją. Vokiečių ge 
norulio štabo Rusų sekcijos vir
šininkas O. Rausei), Adjutantai-

\Volff.

(Pastaba.—Maj. Anders pri 
ėmė rusų pavardę RubUkov, c. 
Maj. Erich —Egorov. > 'Turiu 
laiško fotografiją).

Dokumentas 7.

((i. G. S., Nacbricblen Bu- 
reau, Section B., Sausio 12, ’ 18.)

Konl idencialis.
Užsienio Dalyku Komisarui: c

-Vokiečių generalio štabo vie
los departamento įsakymu, na- 
jhriebten (šnipų biuras pranešė 
mums vardus ir charakteristi
kas svarbiausiųjų kandidatų, 
kurie bus iš naujo renkami i 
ceiilr-.ilinį pildomąjį komitetą.

Generalis štabas įsako mums, 
kad mes reikalautume, idant 
būtinai butų išrinkti sekami 
'.monės: Trockis, Leninas, Zi- 
novjevas, Kamenevas, .loffe, 
Sverdlovas, Lunačarskis, Kollo- 
ulai, Fabričius, Martovas, Slek- 
lovas, Golmanas, Frunze, Lan
doms, M ilk, Preobrazenskis, 
Sollers, Studeras, Goldbergas, 
Avanesovas, Volodarskis, Ras
kolnikovas, Slneka, Peters ir 
Nebūtas. Meldžiu pranešti ta
rybos prezidentui apie šitokį gc- 
neralio štabo norą. - Departa
mento galva, Agasfer, adj. I len-1 prieš 
ricb. |

(Pastaba. Ant dokumento j 
liudijimai: ‘/supija atiduotai 
Darbininkų ir Kareivių Atstu-1 
vų Tarybos pirminink(ii, No. 
956").

True translation filed wilh the poM 
mastei* ai ChicAgo, Sept. 18, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

Mums reikalinga dar- 
bionikų klesos įsta- 

tymdavystės.
Kad Amerikos darbininkams 

yra reikalinga tiesioginė atsto
vyste, tai tas kas sykis vis dau- 1 
ginus paaiškėja. Jei net Suv. 
Valstijų aiig.ščiausio teismo pa
naikinimas vaiku darbo įslalv- 
tuo butu vieninteliu atsilikimu 

i

baisios galybės sudarytos prieš 
darbininkus, lai jau to viso už
tektų šito reikalavimo parėmi
mui. Bet lai nėra vienintelis 
atsilikimas.

Kituoju yra nesenai atsilikęs 
Bethlcht mo darbininkų ginčas 
ui kompanija, ginčas, kuris pa
sibaigė kares darbo tarybos pri
pažinimu mažne visų darbinin
kų reikalavimų. Bet tas ncki- 
mela taip labai į akis akyvayz- 
doje daugelio lokių pripažini
mu. Didelju dalyku yra tas, 
’<ad svarbiausias Belhtehcmo 
miesto‘ autoritetas buvo Įleik- 
’as kompanijos viee-preziden- 
ui ir jo paskirtam žmogui.

Bisbee’s nedorybės; sąlygos 
a išla\inlii darbininku, kurie 4 *
organizuojasi i I. \V. \V. uniją 
'r yra persekiojami po viena ai* 
eita priedanga nž jų išdrįsimą 
dreil.uoti, kad geresnes sąlygas 
šgavu.s; (’.levelando ploščių siu
vėju streikus, pagimdytas bado 
nokeslics, mokamos darbinin

kams $8(10 į melus skaitoma 
užtenkamais darbininkai užlai
kyti save ir šeimyną per metus 

vi’si tie dalykai garsiai šan
kia darbininkų isla tvindą vystės.

Danbiiry’o skrybėlninkų ir 
mgliukasių bylos, (arėjo buli 
\incrikos Tali Valc’s byla. kuri, 
idžiunioje, prisidėjo prie da 

partinės Anglijos Darbo parli
ps atsiradimo. Bet ne, Ame- 
•ikos darbininkai sėdi ir žiuri, 
iri ekonominis šitos šalies dar- 
liniukų padėjimas butų nrsu- 
yginaniai kiloniškesnis nž An- 
li.įos darbininkų padėjimą, lai 

•‘alcliimc su!, vii. kad nėra n i- • u
šalo šiloj šalyj darbininkam*; 
lolilikos partiją turėti. Bei taip 
nėra. Viena dėlto, kad Angli
us darbininkų priimtieji kilo- 
lišlki programai gražiai, galėti) 
ikli musų sąlygoms;ir, antra, 

kas yra svarbesniu dalyku, mes 
iiiume prie darbininkų įslalym • 
lavvstės. Bt I darbininkų įsla- 
vindavvslė, igvla su demokra- 
ų ir rrpublikonų partijų pagel

ia. luri perdaug skylių, dėl kil
ių negalima pageidauj;unų iš- 
lavų gauti; šilai kadir panaiki
nimas \aiku darbo islalvmo. V 4 v

Kad darbininkų priešai labiau 
gina savo reikalus, negu darbi
ninkai savo, lai užtenka nnro- 
lyli į susijungimą dviejų senų
jų parlijų tam tikruose apskri- 
čiuose tuoju tikslu, kad sumu
šus socialistus. Dangstytis “iš
tikimybės" dangčiu liek pat 
liuką paslėpimui savo tikrosios 
susijungimo priežasties - bai
mes. kad socialistu partija uciš- 
dlglų, kaip ir kiekvienu kilu 

bildu.
O darbininkai ką jie daro 

sulvirlininiui solidarumo, ką T 4-
iii* veikia palaikymui to, ką jie 
laimėjo šitos karės laiku algo
mis ii* valandomis? Koki užtik- l 
rinimą jie luri, kad visa lai 
Ims užtikrinta po karės? Perei
tame gruodžio mėnesyj augš- 
čiausias teismas pasakė anglia
kasių byloji', kad jei kur darbi
ninkai lutės padarę individua
lius kontraktus, lai drausmė 
(ii)junclion) galės buli išduota 

uniją net nž priminimą 
darbininkams dėtis prie jos. Da
bar karės taryba gali gauti į ka
ili, kad'pasakė, jog:

Kur samdytoju kompanijos 
vi*,i privertusius darbininkus in-’ 
dividinius kontraktus padaryti. 

lai Iii* kbnlraklai yra panrtikl- 
niimi kares laikui dėlto, kad jie 
varžo liuosa darbininku teise

4. <- ( *■

organizuotis".
Mes pabraukiame žodžius 

ir pramoniniai.
dar didesnes sunkenybei;.

vaduos juos nuo prailginimo 
i. uos 

nimo.

ku. jei nei lokiu sinkiuoju lai
ku negulima tureli “sandermės 
tarpi* darbo ir kapitalo", (ai

Garmenl Guller).

inaslrr ai ( hieago, Sopi. 18, 1918, 
as rciiuired by 1 tie act of Oct. Ii,,1917.

PRASERCĖJIMAS OP
TIMISTAMS.

(‘Kl'l’te musu
singni aiškindami didžiuosius 
žingsnius, daromus linkui val
džios paėmimo pamatinių pra- 

nūs kapitalistų sistemos 
m i džiugi sai’ 
gadvne arti. tvirtinti, 

; dabar
vyksi; i. bu Ii n ii 
bin linus prie 
pramoninės ot n

nuliu. vii I irs

yra visai nc-

mažiau negu pilną savo (tarno 
vertę; šita sąlyga gali pasilikti 
ir kari i pasibaigus. Dabartinė 
\isuoinenės ir pramonės tvarka, 
kini teisingai galima pavadinti

ir jei darbininkai

jog reikia atimti loji

numano

i.snaiidoli savo vergus laip

Kad pasaulio finansininkai 
jau nei dabar daro pienus, kaip 

Straipsnyjefinansų skyriuje.
aiškinama pienas steigimo pa-

finansininkams 
mandaguolio sutartį dėlei klausi
mu, kilančiii iš baisiu kares sko-

C ’ C t C

Kapitalislai visai nemano ap
leisti to sosto, nuo kurio jie valdo 
pasauliu; priešingai, jie rengiasi 

niuku darbo nebuitį sunaikinta.< c

matoma iš pradedamojo sakinio 
“Ledger’io" straipsnyje, kuris 
skamba šitaip: “Negerasis pasau
lis reikia pavesti globėjams, ku
rie sumažintu dabar esančius 
blogumus ir apsirūpintų sunkiai
siais padėjimais, kurie paseks po

kai ' in apJ.i-aiili 1 ;mii :1 \ ei

tus, apystovos darbininkų, išsi- 
liuosavimni niekuomet nebuvo 
geresnės kaip dabar. Bet jei jie 
nori buli liuosais nuo vergystės,1 
lai jie luri buli palįs liuosi. Jei1 
išnaudojančiai klesai Ims leista 
valdyti visuomene, lai ji turės

“dirbk arba kovok laikos laiku 
nebus sutrumpintas į vieną žodį 
“dirbk", kuris, išleistas kaipo į- 
sakymas, bus paremtas skaitlin
gų slovimųjų kareivių durluvais.

Ar visuomenė įžengs ar ne į 
ta gadvne, kuria Jack London

ir laivynus, su kuriais prisivers
laiku, gali Imli alimla ktįrei pa
rbaigus. ir jei darbininkai ne

pilti suvirintas šios dienos sąly
gas į pramoninės demokratybės 
formą. Socialistų partija kaipo 
vadovė proletarų kariuomenės.

bes. Kooperalyvis valdymas ne
bus atsiektas dabar, jei darbinin
ku. klesa io nereikalaus. Plėši

n* !>(■• sunKeiiy
\is;»p:isa iltinė

Jltnikai palįs nenuspręs kitaip, 
ž •• I • • v • • | 1

Po karės, greičiausiai, bus ko
kia nors lyga apimanti visas di- 
desniąsias pasaulio valstybes. 
Ar ji bus valdoma kapitalistų, 
ar darbininkų? Atsakymą į 
šilą klausimą priklauso nuo pa
čiu darbinnikų.

4

N. Y. REDAKTORIUS, 
KURIS NUŠOVĖ PAČIĄ, 

PASIDAVĖ.

laikraščio 
redaktorius,

‘Evdiing Worl(T 
miesto skyriaus 
kurio policija jieškojo po atra

mas, kad jis yra Mr. Cliapin, ku-

Kaip jis ją nušovė neatsime
na. Savo laiške vienam savo 

-ausi šilą laišką, lai aš busiu ne
gyvas. Mano pati man tokia ge
ra. kad aš jos nenoriu palikti

Chapin buvo tolimas giminai- 
is turtuolio Russell Sage ir po 

jo mirties aplaikė $50,000. Pats 
■'įnė algos $20,000 į metus. 'Tu
rėjo 07 mi lus; jo pati buvo kiek 
jaunesnė.

'True Iranslation fiicd with the post- 
iiiastcr ai Chicago, Sept. 18, 1918, 
as re<|iiired by the act of Oct. 6, 1917

5 KAREIVIAI NUMIRĖ
ANT KARTUVIŲ-

Negrai pakarti »Fort Sam Hous- 
tone už dalyvavimą maište.

17. Penki negrai kareiviai 
karės teismo pasmerkti mirtin 
už dalyvavimą maište Housto- 

no prez. \Vilson, tapo pakarti 

tani. Korimas atlikta didžiau-

Pakartieji visi priklausė kom-

Jie buvo karės teismo nuteisti 
spalio men., 1917 m. Dešimčiai 
kilu karės teismo nuteistų pa- 

amžiui. .Iii' vakar nusiųst: 
l'orl I .eavemvorlho kalėjimą.

Moterįs!
štai kenčiančioms mo

terims yra pranešimas 
nuo Mrs. W. T. Price iŠ 
Public, Ky.: “Aš kentė
jau nuo skausmų... ji ra
šo. “Aš sunykau dėl 
silpnumo mano nugaros 
ir narių... Aš jaučiausi 
esanti be vilties, be drą
sos. Aš beveik nebesi
tikėjau pasveikt kuomet 
nors, kuomet draugė su 
užsispyrimu reikalavo, 
kad aš

Imčiau

GA RO III
Moteiy Tonikas
Aš pradėjau Cardui. 

Trumpu laiku aš patė- 
mijau žymų skirtumą. 
Su kas kartu aš vis stip
rėjau ir jis išgydė ma
ne. AŠ esu stipresnė, 
negu buvau pirm kiek 
meti). Jeigii jus kenčia
te, jus galite pagodoti 
reikšme — būt stipria ir 
sveika. Tuksiančiai mo
terų duoda Cardui’jui 
kreditą už savo gerą 
sveikatą. Jis jums pa- 
■elbes. Mėgink Cardui. 
Pas visus aptiekorius.

E-73

“Iron Ileel" ((ieležinė Kurka), 
ai tas priklausys mm to, ar dai
lininkai pasinaudos dabar jų tu
rima proga paimti valdžios galią

kuria gins jų reikalus. Todėl 
niekuomet socialistams nebuvo 
laip reikalinga skleisti klasinį so
lidarumą tarpe darbininkų, kaip 
dabar. Visuomene yra virimo

S^veros Gyduoles uzlaikoB

Nusilpnėję žmones
reikalauja sustiprinimo pirma negu 
nesveikata juos visai apvaldo ir pir
ma negu visokia pagalba būva per
pili. Jie reikalauja tokio sustiprin
tojo. kuris sustiprintų visą kūną. 
Nedaryk iimtginimų. Niekuomet 
nesigallisi, pareikalavęs

Severa’s 
Balsam of Life
(Severas Gyvasties Balsamo). Jis 
yra žinomas kaipo geras stiprinan
tis ir taisantis vaistas besigydant 
nuo kietų vidurių, nevirškinimo, 
drugio, abclno nesveikumo ir kepe
nųligų. Mes patariame jį visiems, 
ypatyngai gi seniams ir silpniems. 
Pamėgink. Kaina 85 centai, gau
namas visose aptiekose.

W. F. SEVERĄ CO.g 
CEDAR RAPIDS, IOWA

r

P. GALSKIS
Notary Public

Vz.tvirtina visokias legaiiškas 
{Mipieras, priima apdraudimą 
nuo nelaimingų atsitikimų. Su
teikia geriausius advokatus dėl 
įvairių bylų visuose teismuose, 
nes bendradarbiauja prie ge
riausiu advokatų.
Kreipkitės šiuo adresu:
1356 N. Hoyne Avė.,. Chicago. 

Tek Ilumboldl 8360.

Kazimieras Gugis

Miesto Ofisas» 
m M. Burbirn lt.

III -13 Inlty Bld(.
Tel. Central 4411

Veda visokius reikalus, kaip t. riminaliikuose 
taip ir civiliškuose ietsnuiose. Daro 

visokius dokumentus irpopieras.

Namų Ofisas:
Už) S. Halstcd St.

Ant trečių lubų
Tai. Drorer 1310

A. Petratis
perkėlė savo Real Estate ofisą j

CENTRAL MANUFACTURINfi
IISTRICT BANK
1112 W. 35th Street

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

Telefonas DROVER 6310

Redakcijos Atsakymai
Racine, Wis. — Iš lam- 

dvi: tą dalį, kur kalbama apie 
aukas ii* asmens, dalyvavusius 
parodoj, išskyrėme iš bendro ap
rašymo apie parodos rengimą. 
'Tikimės, atleisite.

“NaujienŲ” skaitytojui, Cligo. 
—Pinigų į Rusiją dabar negali
ma siųsti.

J. M. M. O., Detroit. — Paaiš
kinimą jūsų į klausimą rasite

219 ulini.
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as rcųiiired by the act of Oct. 6, 1917;

Kapitalistų Sabotažas

Chicago Telephone Directory
Klijuodama spaudon

SPALIO 10
Jei vra kokios permaino* dabartinių antrašų 

turi bnli atlikta luojaus.

Official 100
(D y k a i)

CHICAGO TELEPHONE COMPANY
TO KEEP THE III N ON TI1I-: RUN 

Bl Y KOLT.TH LIBERTY LOAN BONDS

W. M. LAWH0N, M. D.
Akiu, Austi, Nosies, Gerklės ir 

Plaučių Specialistas

Aš per daug melų atkreipiau specialę donią i š| 
; !ski< i| skvi ių medicinos ir esu geriau prisiren- 
ges negu dauguma daktarą pasekmingam jūsų 
g\ <l> imu.
Aš gjuat: visas ligas ir silpnumus akių, tokius 
kaip Silpnumas, vandenėtos akjs, apaugę vokai, 
sk.u'dviiai žvvzdžio, optiška nervų kliūtis arba 
bite kokia kita priežastis prasto regėjimo.
V įsa Ibčjau daug nuo aklumo.
\š gvdau kreivus akis be skausmo.

Aš pritaikau akinius teisingai.
Kuriunias. triukšmas galvoje, ir visi ausų keblu
mai gydoma kėliausiomis moksliškomis ineto- 
(loiHU

Kataras ir jo komplikacijos nosyje ir gerklėje atkreipiamas ypatin
gos domos. Nepraleisk neatkreipęs (lomos i dusuli, slogą ir bron
chito keblumus. Leiskite man išegzaminuoti jus, gal jus turite kokj 
plaučių sdpnumą.

“Džiovą ga’ima išgydyti, jeigu teisingai gydysite išanksto.” Atei
kite j mano ofisų ir leiskite man išaiškinti jums svarbą teisingo 
nMlaikyjno dėl AKIU. A' SU, NOSIES, GEBKLRS IB PLAUČIU.

TAI YLA DYKAI.

W. M. Lawhon, M .D
219 S. Dearborn St., (Prieš Pačtą) Chicago, III.

D R. A. MONTVID
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS

1553 XV. Mudison st. 3223 So. Learitt St.
Suite GOD 612 Kampas 22nd pi.

Valandom: 10 iki 12 ryto Valandos: 6 iki B vakaro
Pbenr Hayniarkei 2563 Phona Canal 4626

Nedėidienlaia (ik parai a u tart į
Itezidrneijos Telepboue AJbany 554$

DOCTOR ROSS
Chicagos Specialistas

Gydo Užsėdėjusias, Nervų Ligas, širdies, Vidurių, 
Kepeny, Inkstų, Pūslės, šlapymo ir Visas 

Privatiškas Negales.
35 So. Dearborn St. kampan Monro*, d- D M DACC CHICAGO, ILLINOIS Ule Ds m. BlUvv Koom 506 ir 507 Crilly Bidg. Važiuok 

elevatorių iki Penkto augšto.
Valandom Kasdien 9 iki 4. Nedėldieniaia 10 iki 1. Taipgi Panedė- 
lyj. Seiedoje. PėtnyČioje ir Suimtoje vakarais nuo 7 iki £ valandai.

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

kelio, ir partraukiamo sulužusius. Darbą atliekame gerai, greitai 
ir pigiai. Reikale kreipkitės pas: ADAM VV1DZES,
Telf. Drover 2186. 3222 S. Halsted St., Chicago, III.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th St. Tel. Kedzie 8902 
Paulina Tel. We»tern 15 
3514-16 W. I2lh at., arti 
St. Louia Avė. Ir 1115*17 
So. Paulina St.. arti 12th 
St., Chicago, III.

šai su dideliu atsidėjimu pasi
rūpino sujungti sabotažo vardą 

įsu darbininkų judėjimu taip 
arti, kad daugeliui žmonių tie 
du dalykai atrodo neatskiria
mais. Vienok dar nei sykį sa
botažas nebuvo priparodylas 
darbininkų judėjimui. Arčiau- 

I sius panašumas į jį tai streikuo
jančių darbininkų atmokėjimas 
už smurtą, vartojamą prieš juos

Sabotažas iš darbininkų pu
sės yra nesuprantamu dalyku. 
Nei vienas darbininkas negali 
palaikyti darbą, jei jis neišpil
do to, ką jam darbdavis pasa
ko. Kiekvienas darbininkas no
ri pasilaikyti savo darbe,
užlaikius save ir savo šeimyna. ¥ * 
Nėra priežasties, kam jis tu
rėtų vartoti sabotažą. Jis juo-

Prie išsinarinimo ir Jsipjovimui

PAIN-EXPELLER
Nuo 50 metų nesuvadžiojantis ir letuv- 

nikų numylėtas naminis būdas
Tikras tiktai su pažymėta marke 

“ĮKĄRĄ”
35c. Ir 65c. buteliuką# vhoie aptlekoie arba 

stačiai nuo
F. A D. RICHTRR A CO.

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

darbininkų. Kaip sakėme aug- 
kad I šciaus, darbininkams nerupi

niu laiku, kuomet kiekvienas 
darbininkas žino, kad sabota-

a Ii prarasti.

laimėli labai daug savo sabota
žu. Nesąžiningasis išdirbėjus

au mirtį kam nors tų, kurie jam 
yra brangus. Belo, darbininkai 
paprastai verčiau daro gerą kaip

ar pirklys vartoja jį ir greitai 
1 pralobsiu. Įstatymai prieš fal- 
' suolus vaistus ir maistus bei ki
tokius apgaudinėjimus visuo- 

j menės yni užtenkamu priparo- 
dymu to, kad taip yra daroma.

Kokiu kriminalingu ir apga- 
vingu nebūtų toksai sabotažas 

i paprastaisiais laikais, (okiuoju

; uis.
Viena karės laiko sabotažo 

forma tai pasipelnyslė. Ji yra 
pavojinga Amerikos žmonių ge
rovei.

Bet aiškiausia kapitalistų sa
botažo forma yra toji, už kurią 
nuteisė šią savaitę keletą išdir- 
bėjų, dirbusių neperlyjamus 
plošėius Amerikos kareiviams.

Kas gali būti bjauresnio ir 
kriminalinihii neištiki mesnio,

sumušti musų kariuomenę, pa
rūpinant musų kareiviams be
verčius daiktus, kurie yra per- 
Iridžiami kaipo geriausi ir ku
rie išdirbėiui neša gerus Ame-

Tas pats noras, kuris skatina 
neperlyjamų plošcių dirbėją 
pardavinėti valdžiai beverčius 
plošcius už gerus Amerikos do- 

; lerius, kurie negali apsaugoti

broliti kariuomenėje,

šimts metų atgal; maistą, kuris 
sunaikina Amerikos kareivių 
sveikatą pirma negu jį vokiečio 
kulka pasiekia. Tas pats noras 
taipgi veda šovinių dirbėją lal- 
šuoti savo išdirbinius. 1

pino geležines lentas karės lai-

j lės, nors geros kainos buvo už
mokėta už jas.

Kiekvienas nuteistųjų išdir- 
1 bėjų paėmė kontraktą iš val
džios kaipo “patriotingą prie-
dermę”. Ir dėl tos priežasties 
jis užsivarinėjo ant savo^Krbi- 
ninkų ir niekino juos kaipo “ne- 
palriotingus”, je 
vo iš jo geresnių 

Kai kuriuose 
didesnes apšiįs

atsitikimuose 
neperlyjamų

kam neverti po to, kaip jie bu-

ir pristatyti Francijon siųsti.
Kuomet šitas faktas yra ap

kaltinimu kapitalistų pasipelny- 
stės, sabotažo — jis taipgi

darbininkų, jų užimamoje vic-

• Abeji drabužini, gerieji ir Mo

da verčia daryti'* kuogeriausia 
ir tas vra lengviau padaryti
’cgu tyčia daryti bloga. Bet 

gaunantis algą turi pildyti algos 
mokėtojo įsakymus. Jei jis al

darbininkas neteks vietos, jei jis 
atsisakys sabotažu daryli. Prie
kapitalizmo darbininkas (aip 
Imi šokli, kaip jam jo ponas 
groja. — Advance.

Racine, Wis
Parodos atbalsiai.

ta apie buvusią liet, rankų dar-

šysiu. Aš noriu pabrėžti kelia- 
lą žodžių apie parodos rengi
mą, c

Kaip žinia, prie surengimo 
minėtos parodos prisidėjo seka
mos draugijos bei kuopos: Lie
tuvių Brolių Draugija, l.SS. 121 
kp., SLA. 100 kp., T. Batelis, 
LDLD. 65 kp. ir Lietuvių Benas. 
Bažnytinės draugijos neprisidė
jo. nors muši’ delegatus Įsilei
do i savo susirinkimus ir iškloti- c
sė jų pranešimų. Viena leciaus, 
Sv. Kazimiero dr-ja vis dėlto pa-

vietinė IMI). 121 kuopa.
* I r 
fie-

atsiuntė savo delegatus. Bet...

pažeminta “lietuvių k 
pasitraukė. Dalykai 
šitaip:

kuopoje. Kuopa išrinko tam ti
krą komisiją, kuri, kaip jau mi

progresyvės vietos

tam li
tu lai- c

pelnas, kuris liks nuo surengi
mo Liet, rankų darbų parodos, 
turi būt išdalintas visoms paro
dą rengusioms draugijoms —

pasipriešino TMD. 121 kp. dele-

nas butų skiriamas 
nors Tautos Fondui.. . 
nymui, suprantama,

kokiam
J u suma-C

nieks ne-

legatai pradėjo svyruoti ir už-

mą ir ten nutarsią... Už poros 
dienų gauname laišką — atsa
kymą parodos rengimo komisi
jai. Jisai buvo toks:

Aš labai sirgau per 3 metus, nuslabnėjes pilvelis buvo. Dispep
sija. nevirluhnas pilvelio, nuslabnėjimas. Kraujo, inkstų, Nervu ir 
abelniis spėkų nustojhnas viso kūno, ir buvau nustojęs vilties, kad j 
begyvensiu. Visur jieškojau sau pagetbos, nesigailėjau visoje Ame
rikoj ir už rubežių, bet aiekur negavau savo sveikatai pagelbos.

Bet kada pureižtaluvnu Salutaras vaistų, Bitteria, Kraujo valvto- i 
Jo, Nervalona, Inkstų ir Reumatizmo gyduolės, tai po suvartojimui i 
minėtos gyduolės pradėjo mauo pilvas atsigaut, stiprėt, gerai dirbt. 
Kraujas išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbt. Inkstai atsigavo. Rcu- 

'' mutizmas pranyko, diegliai nebebadė po krutinę, Vidurių rėžimą' 
išnyko po užmušimui visų ligų. Bėgiu 3 mėnesių išgsrdjivav kas sa
vaitė po buteli Satutaras, Bitteria, ir po 3 mėn. savo paveiksle pa 
mačiau tokį skirtumą kaip tarp dienos ir nakties. Dabar jaučiuos 
smagiai ir esu linksmus ir 1900 sykių dėkuoju Satutaras rnylistų ge- 
radėjistei ir linkiu visiem savo draugam ir pažjstainiem sl lokiais 
atiitiMiniHis patariu inioširdiai kreipties pre Salutaras:

SALŲ T ARAS
CHEMICAL INSTITUTION J. Ballrenas, Prof.

1707 So. Halated Si., Telephone Canal 6417. Chicago, 111
, . .. .......................................... .. .««■.!.—■,-,-,7bį, n ■ ,,, nnrrn—

I
, PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS

ant Dury, Lentų, Rėmų ir Stogams Popiero
SPECIALIAI: Malevn malevojimui stabų iavidaus, po $1.40 už gal.

CARR BROS. WRECKING CO.
3003-3088 S. Halated St., Chicago, III.

60 DIENŲ IŠBAN
DYMUI DYKAI.
l’risiusk 29c dnbiir 4

Meskile netikusias gyduoles! Jeigu tu
rit (hisuli, reumatizmą, neuralgiją, parnli- 
žus, nerviškumą, slogas, bronchitj, silpnu
mą pečių, silpnumą, užkietėjimą ir daugy
bę kilų ligų, arba skausmą Bile kur. Pri- 
sių.skile 20e dėl vyriško diržo arba 30c dėl 
moteriško diržo, idant pagelbėt užmokėti 
prisiuntimo kaštus. In ketais valandas 
mano stebėtinas diržas rasis jūsų pačte. 
Užmokėki! rankpinigių #3.98. Užsidėkite 
luojaus ir nešiokit kasdien pagal nurody
mus per du mėnesiu, tada traukije 60 die
nų jei nebūsit užganėdintas, sugrąžinkite 
diržą atgal, o aš sugrąžinsiu jūsų $3.98. 
Nereik laukti, pilnas užganėdinimas. Ad
resuokite taip: A. P. O\VENS, Dept. 55-E. 
152 XX. J 4 Street New York.

“Kadangi musu kolonijoj ne
siranda profesionalu amatnin-

mia lą prakilnu darbą ir šilas 
darbas nelundamenlališkai pra
dėtas tai mes, IMI). 121 k p., 
neprisidėsime prie ranku darbo 
parodos, kad nepažeminus lie-j 
tuviu kultūros (?!), nes musu;

Malonėkite nedėti ant programų 
mus TMD. 121 kp. vardo.” Pa
sirašo valdyba — pirmininkas, 
sekretorius ir iždininkas.

‘kultūriškas”. Guriems tėvynai
niams smerkti tai, ko musu 
žmonės išmoko senojoj savo lė- 

kaip jus manote: dera 
Ir kokiu gi būdu paro-

vynėj 
ar ne? 
dos surengimas gali pažeminti 
“lietuviška kultūra”? Bodos, 
Irk jau reikėtų turėti daugiau 
sveiko senso ir mandagumo... 
Dabar, po parodos, tikiu, nė vie
nas negalės pasakyti, kad tai 
buvo pažeminimas “lietuviškos 
kultūros.” Paroda, kiek tai bu
vo galima lokiai nedidelei ko
lonijai kaip Bucine, buvo kuo- 
pasekmingiausia. Išdirbinių bu
vo netik iš Bucinės ir jos apie- 
linkiu, o ir c
Vadinas, los 
turėjo jokio

kuopos baimė ne
pamato. Kaip lik 
l:ii !•<»<(<> illllsti su —

brendimą,v

'l iek apie
—A. . č

GAISRAS.

Užtroško šešios moters.

Kilęs gaisras Robbins budin
ki', 177 S. \Vater gi., vakar pa-J 
pastatė mirties pavojun 200 dar
bininku, daugiausia motery, dir
busiu įvairiu kompanijų) ofisuo-

tapo užblokuoti ir lik

Šešios moters teėiairs

dyli. Nuostolių padaryta už a- 
pie 1,000 doleriu.

Nusitroškino.
Herman I. FtuL 1911) ('leve 

land gt, vakar rasta nusitroški 
n n-s į gasu savo miegruimyj. Sau 
žudybės priežastis nežinoma.

TcL Pūliniai) 342
Dr. D.J. Bagočius, M.D. 

LIETUVIS GYDYTOJAS IR 
CHIRURGAS 

10731 So. Michigan Avė. 
Roseland, TU.

JOSEPH C. W0L0N
LIETUVIS ADVOKATAS 

29 S. La Šalie St. 
Telephone Central 6380 

Vakarais!
2911 W. 22nd Street, 

Telephone Rockwell 6999

1 j ui > v . vu amą

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

AŠ turiu 15 metų patyrimą i" 
!atiu ištyrt jus akis ir pririnkti 
imis akinius tikrai. Darną atlie- 
:u belaukiant, užtikrintai.

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

JOHN SMETANA
AKTŲ SPECIALISTAS 

1341 So. Ashland Avė. Chlcaf 
Kampas 18-tos gatvše 

8-ėios lubos, virš Platt’o aptiehM 
Tėmyklte j mano parašą 

Valandos nuo 9-tos vai. ryto iki 
8 vai. vakaro. Nedėlioję nuo I 
▼ai. ryto iki 12 valandai dieną.

AKIŲ SPECIALISTAS 
Akis Egsamdnaoja Dykai

K. G. Trainis&Co
I »* <Į l •! i .■ Perka, parduoda ir maino 

namus, lotus ir farmas
i INŠIURINA TURTĄ

nuo ugnies ir vagiu
GABUS ADVOKATAS

visuose teismuose.
NOTARY PUBLIC

dokumentus ir popieras.
751 W. 31 St., arti Halsted St 

Tel. Boulevard 6399.

.Pranešimas.
Kriaučių darbas rude
ninio sezono.
Siuvu ant orderio vyry, 
moterų ir merginų dra
bužius. Valau, taisau ir 
p r ošinu.

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

Tel. Drover 7058

CICERO, ILL
------------ ------------

“Naujienų” Skaityto= 
jų Domai.

A. Rudiiis- 
stotis bus

Pasitraukus “Naujienų” 
Matuliui, jo vietų užėmė 
kas. Dabar Naujienų
1 109 So. 19th avė. Taipgi galima
gani i ir šiose vietose: senojoj vie
toj 1137 S. 19 C.I., pas siuvėją .1. Ba- 
bičių, 1339 So. .">01 h avė.

Dabartinis Nauienų agentas

A. Rudi nekas,
1 109 So. 491h avė., Cicero, III.

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliuus Permaina.
Panedėlyj, Ketverge ir Subatoj 

Pirmas Flora* 15c. Balkonas 10$' 
Prie šių kainų, priskaitoma ir 

1c ir 2c kariškos mokėsi j s -
4 DIDELI AKTAI KASDIEN 
HALSTED ir 88-ra GATVftS

Gyvenimas yra 
tuščias, kada pra 
nyksta regėjimą. 
Mes vartojame 

pagerintą Oph- 
thahnometer. Y-
patinga doma at- 
kreipiama i vai

kus. ' ai.: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
nedėMien. nuo 10 iki 11 dieną. 
4649 S. Ashland Av. kam p. 47 at 

'l'ehpbone Yards 4317 
Boulevard G487.

Rezid. 933 S. Ashland Blvd. Chteag< 
Telepbuna Haymarkei 2M4

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAb

Specialistas Moteriškų, Vyrišką, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 8354 S. Halsted St., Chicagt 
Teleyhooa Dreaer

VALANDOM: 10-11 nto; 2—S popiata
7—s vakarą N»ą»Homla 16—11

Vyriškų Drapanų Bargenai
Nauji, neatimti, daryti ant užsa 

kynio siutai ir overkotai, vertės nu< 
$30 iki $50, dabar parsiduoda po 31 
ir 23 dolerius.

Nauji, daryti gatavi nuo 815 ik 
$35 siutai ir overkotai, nuo $7.50 ik 
18 dolerių.

Pilnas pasirinkimas kailiu p am ui 
tų overkotų.

Visai mažai vartoti siutai ir over 
kotai, vertės nuo $25 iki $85, dabai 
$5 ir augščiau. Kelnės nuo $1.50 ik 
$4.50. Vaikinams siutai nuo $3.01 
iki $7.50. .

Atdara kasdieną, nedaliomis k vs 
karais.

S. GORDON
1411 S. Halsted SU Chicago, I1L 

. ........... ... 111111*1 * ■> *'1

Tchplvne Yards 5032

Or. M. Stupnicki i
.3109 S. Morgan st. Chicago i

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

DR. M. HERZMAN į
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 1C me
tų kaipo patyręs gydytojas, chirurgas 
ir akušeris.

Gydo aštrias ir cbroni&kas ligas, vy
rų, moterų ir vaikų, pagal naujauaias 
metodas X-Ray ir kitokius elektros prie
taisus. '

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

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, ir 
6—K vakarais. Telephone Canal 3110.
GYVENIMAS: S412 S. Halsted Street 

VALANDOS: S—o ryto, tiktai.

I
 Telephone Yards 5834.

D r. P.G. Wiegner 
Priėmimo valandos nuo 8 iki 12 
iš ryto ir nuo 7 iki 9 vai. vak. 
3325 So. Halated St.. Chicago.

Dr. Leo Awotin
Gydytoju, Chirurgai, Akuierią 
1920 So. Halated SU Chicago. 
Kalba lietuviškai, latviškai iri 

rusiškai.
Valandos: 10—12 rytą; 8—9 va-|
kare. Tel. Canal 4367J

--------------------*
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NETVARKA.

Miesto valdžia nesirūpina 
ižkolektuot jai priklausan
čių mokesčių.

Neveizint to, kad miesto ižde 
amžinai stoka pinigų, kad jo iž
dininkas dažnai negali sudurt ga
lų su galu, vakar tapo patirta, 
jjogei Chicagos gatvekarių kom
panija miesto vahlžiai skolinga 
apie 250 tūkstančių dolerių. Tie 
pinigai miestui priklauso už va
lymų tų gatvių, kuriomis vaikš
to gatvekariai. Dar daugiau. Pa
sirodė, kad atsakomosios įstai
gos nesirūpina iškolektuot rei
kiamų mokesčių ir iš kitų “žino 
mų Šaltinių“.

Miesto trybos t. v. teisių komi
sija ]xaragino korporacijos ad
vokato raštinę “imties darbo.“

Suvažinėjo.

Visu greitumu bėgus VVestern 
Avė. galvokuos netoli Polk gt. 
yakar mirtinai suvažinėjo John 
Prydų, gyvenusi 137 S. \Vhirrle 
gt-

Tiue translation filcd with the post- 
master at Chicago, Sept. 18. 1918. 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917
Kfu* dalyvauja dabartinėj 
pasaulio karėj?

Tas klausimas šiandie stato 
kėblinu padėjimai) Chicagos 
boarrtus. Tai pasekmė nesenai 
priimtos pataisos prie parinktino 
kariuomenėn ėmimo aklo, lei
džiančios neutralių šalių valdi
niams, išsiginusiems pirmas pi
lietybės popieras bet išsižadėju
siems patapti šios šalies pilie
čiais, būti išskirtais nuo karinės 
tarnystės.

Pasekmėje, to centralio regi
stracijos komiteto pirmininkas, 
David B. (Janu, išleido patvar
kymų, kad tos šaJįs, kur per
traukė diplomatinius ryšius su 
centndėmis valstybėmis, bet ne
apskelbė karės, — nėra neutra- 
lėmis. Todėl vienintelės neutra
lūs pasaulyj šaljs, sakoma, yra 
šios: Šveicarija, Holandija, Dani
ja. Švedija, Norvegija, Mexika, 
Argentina. Paraguay. l’ruguay 
ir Afganistanas.

Kas pavogė?
Kažkoks pajotžarga vakar mik 

ti įsilaužė Maxwell polisteišino 
kortan ir pavogė visas elektri
nes ilcmpas. Pons džiodžė ir ad
vokatai rytų turėjo daryti rink
liavų. kad nuspirkus žvakių, 
kių.

Sakykite, kas galėjo iškirsti 
ta begėdystę Maxxvell polisteiši
no dėdėm*#-'

Naujas moralybės reikalų 
inspektorius.

Veikiantysis policijos viršinin 
kas. John Aleėck, pagalios pa
skyrė antrąjį policijos superin
tendentų ir moralybės reikalų 
inspektorių. Juo yra buvęs Ci- 
vil Service komisijos pirminin
kas. Charles E. Frazier. Tas 
pats, kur tyrinėjo savo pirm la
kūno. Funkhouserio, “griekus.“

Rezignavo viešųjų darbų 
komisionierius.

Viešųjų darbų komisionierius, 
Frauk I. Bennett, vakar įteikė 
savo rezignaciją majorui Thomp 
šonui. Bennett gaunas lokį jau 
džiabų nuo gubernatoriaus Low- 
den.

RENGKIMfiS.

Spalio 20 d. įvyks metinė Chi
cagos Lietuvių Darbininkų Ta
rybos konferencija. Chicagos 
liet, darbininkai privalo rengties 
prie jos iškalno. Sukako metai 
laiko kaip Taryba gyvuoja. Svar
bu todėl bus pažiūrėti jos nuveik 
tu darbų ir aptarti naujus veiki
mo pienus einantiems metams.

Juodieji gaivalai dėjo paskuti
nes pastangas, kad musų Tary
ba liktų lik ant popieros. Jų 
pastangos buvo veltos: apie Chi- 
•agos Lietuvių Darbininkų Tary
bą susispietė kelios dešimtįs į- 
tekmingiausių Chicagos ir apie- 
linkės draugijų ir juodieji turė
jo nutilti, šiemet jie ir vėl ban
dys atkartot savo atakas. Ne
suteikime jiems tos progds. Vi
si kaip vienas, dar kartą nutar
kime dalyvauti su visais susipra
tusiais darbininkais — Chicagos 
Lietuvių Darbininku Taryba!

—Delegatas.

NAUJIENOS, Chicago, III. Seredii ®msr n-** r
.... . “.....................................     įtv- ■

True translation tiied with the post- 
master at Chicago, Scpt. 18, 1918, 
hs reųuired by the act of Oct. 6, 1917. 
Pardavinėjųs registracijos 
korteles. ? j

Federalės valdžios agentai va
kar areštavo tūla ('lement v
Rurns, pas kurį rasta apie 150 re
gistracijos kortelių. Areštuota- 
sai prisipažinęs, kad savo tavo- 
rų jisai pardavinėdavęs po 10 
dol. už stukį. Kiek tų kortelių 
jisai pardavė, kol kas dar nepa
tirta.

BRIDGEPORT
Iš moterų veikimo.

LMPS. 9 kp. ir vėl žada veik
ti. Ar šiemet tečiaus musų vei
kimas duos tokių pat pasekmių 

nenoriu spėti. Pagyvensime 
ir pamatysime. Tuo tarpu gali
ma pasakyti lik tiek: ir progre- 
sistės pradeda sirgti frakcinių ki
virčų liga. Tiesa moterims dar 
nėra už ką ginčyties: Oficialiame 
musų organe viso pasirodė tik 
vienas “revoliucingas“ straips

Prakalbos su Paveikslais
Rengia Lietuvių Laisvamanių Federacija

Kalbės M. X. Mockus J ’ \
ŠIANDIEN, RUGSĖJO-SEPT. 18

Bridgeporto apielinkėje

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

Visi vietos lietuviai nepa-mirškite atsilankyti, nes turė
site progą pamatyti puikių paveikslų ir išgirsti M. X. Moc
kaus kalbą. Kviečia KOMITETAS.

nis. Tai tas, kur patariama skai 
tyt kapitalistų laikraščius. De
ki jo taigi truputį pasiginčyta, 
ir vėl ramu. Bet jeigu “Mote
rų Balso“ redaktorė teiktųsi pa
rašyti ir daugiau tos rųšies “strai 
psnių“ — susikirtimas butų neiš
vengiamas. Ir tai butų “ant svei 
katos“ tik lietuvių darbininkų 
priešams. “Kairumas,“ vadinas, 
susibėga su atžagareiviškumu.

* * *

šiandie bus pirma LMPS. 9 
kp. choro repeticija Mark White 
Square svetainėj. Chorui mo
kytojaus, kai ir pernai, geri). N. 
(iugienė. Butų geistina, kad ir 
šiemet chore dalyvautų kuodau- 
giausia senųjų dainininkių. Per
nai chicagiečiai nekartą gėrėjosi 
musų choru. Nuo musų taipgi 
priklausys, ar šiemet jie galės 
taippat pasigėrėti. '

Pirmas LMPS. pramogų vaka
ras Įvyks rugsėjo 29 d., taigi už 
poros savaičių. Scenoj bus sta
toma “Nutrukusi Styga.“ Vaka
ro pelnas skiriama “Moterų Bal
so“ (to, kur pataria mums skai
tyt kapitalistų laikraščius) nau
dai. —Kita progresistė.

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI ASMENŲ JIESKOJIMAI REIKIA DARBININKŲ NAMAI-ŽEMA

CICERO
Steigia viešą knygyną.

Progresyvių draugijų veikėjai 
i ejuokais subruzdo. Ant žul būt 
jie pasiryžę įsteigti viešą knygy
ną, c

Nėra abejonės, šilam geram 
sumanymui turės pritarti visi 
protaujantis lietuviai. Knygy
nas Cicero j jau senai reikalingas. 
Jisai butu mums tikru “kultū
ros centru“. Čia žmonės galėtų 
gauti netik įvairiu turinio laikraš 
ciu, o taippat ir knygų. Beto, 
tokia Įstaiga daug prisidėtų prie 
sumažinimo visokių nereikalin
gų užsiėmimų: girtuokliavimo, 
lošimo ir šiaip menkos ve ulės 
iueigų. Žmogus, turėdamas kur 
“užkliūti“, visuomet užkliūtų 
viešajame knygyne* ir pasimoky
tų.

l ik vienas dalykas, sumany
mo vykintojai pravalo vežti tą 
vežimą iki galui. Mes mat pratę 
greit “atsikąsti.“.. .

* ♦ ♦

Vietos vyčiuose pilnutėlis nu
siminimas. l’žgirdę, kad laisva
maniai išlošė savo bylą, jie dil
bai- nebeįmano kas daryti. Skų
sti kitą syk jie veikiausia nė ne
bandys, nes ačiū jų donosams 
miestas dabar turės keliatą šim
tų nuostolio: reikės padengti vi
sas bylos vedimo lėšas. Miesto 
valdžia, vieną kartą “pamokyta“, 
veikiausia nebenorės klausyti 
klerikalų trubos balso... 

★ * *
“Jaunųjų veikėjų“ spėkos pas 

mus žymiai sumažėjo. Dabar 
naujas rūpestis: gal neužilgio ne
teksime kelia (o senesniųjų mu
sų veikėjų. Bet dėl to nėra ko 
nusiminti: dirbsime už juos mes 
ir — trigubai. —Vietinis.

Aukos.
Susirinkimo LMPS. 43-čios 
kuopos narės, Cicero, Iii.

6 /
Aukojo sekami asmens:
Po $1.00: Z. Pūkis, P. Balizu- 

nas, J. Šimkus, M. Šimkus, F. 
Striško. M. Varubauckaitė, A.- 
Jacino. V. Šileika, K. Katiklas,
K. Peckauskis, A. Kaiazinsk., M. 
Dermasth, A. Gilis, F. Pedzukai- 
tis, P. Lunkus, K. P. Gugis, A. 
Karsok, P. Sadula, K. Jamanta,
L. Kukulskis, M. Babučiutė ir J. 
Areška; A. Alterman $1.30; po 
50c.: J . D a r g i s, A. V o- 
verys, J. Pernuskis, B. Einoris, 
J. Stankansa, J. Audikas, J. 
Šimkus, S. Ancik, V. Kučinskas, 
Dausakunas, J. Valbosius, J. Ku
činskas, M. Bačinskienė, M. Ra
kauskienė, J. Rakauskas, V. Bu
činskas, M. Bučinskiutė, J.Pueir, 
Adomaitis, A. Jusas, A. Pukys, 
V. Martinaitis, J. Dukšaitis, S.

Pajieškau savo pačios, Onos Maksvitienčs, 
iš namų — Bartkytė, paeina iš Suvalkų gub., 
Naumiesčio pavieto, Blagoslavenstvos guli
no, arba Pleksėdžių, Misiurkės kaimo; prasi
šalino Rugsėjo 10 d., š. m. Apsirėdžiusi buvo 
rusvu kautu ir drese, kainavusia/$48, o kitas 

siutas žalsvas išvieno, kainavo$34.50; turėjo 
laikrodėlį, vertą $35, branzalietą vertą $11, vi
duryje atspausta Anė Maksvitienė, ir daug ki
tokių drapanų turėjo su savimi. Sveria 220 
svarų, 5 pėdų ir 8 colių mėlynai žilos akis, 
prie kairios akies ant nosies nežymus randas, 
28 metų, tamsiai geltonais plaukais, kumpa 
nosis, kalba vien lietuviškai. Kas kur patėmy- 
site tokią ypatų, duokite man greitai žinią, aš 
busiu dėkingas ir gerai atlyginsiu.

Juozas Maksvitis,
506 Ames Avė., ICast Hammond, Ind.

Butman, J. Dokatis, A. Grina, 
A. Dockienč, J. Anziulaintis, M. 
Pūkis, W. Biliūnas (?), S. Bal
čiūnas, A. Alkačiunas, M. Šim
kus, T. Šimkus, J. S. Pūkis, A. 
Stuparienč, K. Stupars ir A. Stu- 
pars; po 25c.: J. Radcn, S. Ra- 
den, A. R. Liutkus, G. Gabus, 
S. Valaskas, B. Tuskeniene, C. 
Tuskenas, D. Likas, P. Jaradaus 
kiene, T. Mitan, J. Urbonas, K.

hieka, G. Drebickus, J. Bilauls, 
V. Stanislavai!?, D. Dukautas, F 
Masola, K. Sereika, V. Jandziuk, 
K. Vaičiuskis, S. Gulekys, J. Nu- 

, T. Dainor 
Antanas, M.

tnut, S. Slavinskas 
(?), J. Mikulčnas, 
Dolan.
Nuktis

T. Dolan, N. larvnl, J.
J. Budris, M. Mažeika,

Bartkus, S. Kanapeckas, V. Pe- 
terlis, J. Pelanis, J. Gavėnas, J. 
Pazorskis, T. Gurauskis. P. Sėliu 
lis, F. Talkonis, W. Bredis, M. 
Šlakys, .1. Grigaitis, J. Mikolai- 
tis, A. J. Supekodis, P. Galskis, 
J. E. Juška, J. Glebauskas, G. 
Šilaitis, J. Sauskol, J. Jaudrius, 
J. Vikšris. H., A. Meilius. J. Drus

Atkocetis, V. J. Čeponis,

Bimkus, M. Bučinskas.

būtis, A. Levanienč, E. B. Klo- 
lauskienė. P. Jurgelionis, J. Jo- 
kubonis, V. Ascitą, J. Siniuth,

VALSTYBINIAI NEMOKAMI DAR
BO PRIRODYMO BIURAI 

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

adresais: 
116-122

105-107
N. DEABBOBN ST.

arba
SO. JEI’FEBSON ST.

Už darbo parupinimą visuoseUž darbo parupinimą visuose tuo
se valdžios įsteigtuose ir užlaikomuo
se biuruose nereikia pleko mokėt.

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

PAJIEŠKAU savo brolio J. Astra
usko ir sesers, |x> vyru A. Difonienė, 
devyni metai atgal gy veno Nevv Yo- 
rk’e. Kauno gub., Panevėžio pav., 
Pumpėnų parapijos, Pakaušio so
džiaus. Jis pats tegul atsišaukia, 
ar kas jį žinote praneškite jo adre
są.

kią auką $8.00. Viso $101.00.
L. M. P. Ss kp., jos narėms 

rinkėjoms, kartu ir aukavu
siems tariame nuoširdų ačiū už 
tokį pritarimą ir pasidarbavi
mą.

—“Kardo“ Administracija.

Pranešimai
Kun. M. X. Mockaus prakalbos su 

paveikslais įvyks seredoje, rūgs. 18 
d., Mildos svetainėje, 7.SS .. 
kare, 
centų

7:30 vai. va- 
Padengimui lėšų įžanga 15 
ypatai. —Komitetas.

Liet. Teatralė Draugystė Rūta No, 
t nutarė surengt vakarą lapkr. 16 d., 
Meldažio svetainėj. Statys veikalą 
‘Per Vėlu’’. Kitos draugijos prašo
ma nerengi tą vakarą jokių pramo
gų. ' —J. I). Doveika

L. T. Dr-jos Rūta No. 1 repeticija 
veikalo “Per vėlu’’ bus šiandie, rūgs. 
18 d., Chernausko svet., 1900 Union 
avė. Lošėjai prašomi atvykti laiku.

—J. D. Doveika

A. Astrauskas, 
51st et., Cicero, UI.

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

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

Pajieškau Mykolo Jakšto. Girdė
jau, kad jis yra miręs, ar užmuštas 
(’hieago, III. Norėčiau platesnių a- 
pie jį žinių. Kas žinot praneškite, 
bus atlyginta. Mrs. B. Stažas, 
119 E. Main St. Westville, III.

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

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

BEIKI A gerų tvirtų moterų dėl 
dirbtuvės darbo. Gera mokestis. 
901 181h st., Chicago, III.

BEIKI A važnyčių

ir pastovus darbas.
1632 \V. Kinzie st.

ir leiberių j 
Gera mokestis 

Atsišaukite j
(Chicago

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

Marozas Bros.,
4617 So. Paulina st., Chicago

PABDAV1MUI: Lengvi išmokėji
mai, priimsiu lotą arba automobi
lių, pirmu įmokėjimu. 5140 ir 5142 
So. Kotner avė. 2 namu, nauji lo
tas 60x125, elektra, guzas ir tt. Kai
na $2800.
McDONNELL, 2630 W. 38th Street, 
Atdara 9 ryto iki 9 vai. vak. kasdie. 
Telefonai: McKinley 3543 ir 1643.

1119 W. 47th St. 5—5 ruimai, ran
da $252.00. Kaina $2500. 
McDONNELL, 2630 W. 38th Street, 
Atdara 9 ryto iki 9 vai. vak. kasdie. 
Telefonai: McKinley 3543 ir 1643.

3228 Paulina st. 7 kambarių na
melis, maudynė, beizmentas, ąžuolo 
floras. Kaina $2000.
McDONNELL, 2630 W. 38th Street, 
Atdara 9 ryto iki 9 vai. vak. kasdie.

Į Telefonai: McKinley 3543 ir 1643.
4125 School st., arti Milvvaukee, 

Cravviord ,4—5 kambariai .tinkavo- 
la, lotas 37x125, elektra, skalbykla, 
cemento beizmentas, kaina $4,000. 
McDONNELL, 2630 VV. 38th Street, 
Atdara 9 ryto iki 9 vai. vak. kasdie. 
Telefonai: McKinley 3543 ir 1643.

5635 Oakley avė., 5 kambariais, 
btmgalovv, elektra, cementinis beiz- 
rnentas, eonerete pamatas, lotas 34x 
125, kaina $3000.
McDONNELL, 2630 W. 38th Street, 

I Atdara 9 ryto iki 9 vai. vak. kasdie. 
'Telefonai: McKinley 3543 ir 1643.

3443 Oakley avenue, 2 pagyveni
mų murihis, 2 lotu, elektra, gesas ir 
tt. Kaina $3500.00.
McDONNELL, 2630 W, 38th Street, 

1 Atdara 9 ryto iki 9 vai. vak. kasdie. 
Telefonai: McKinley 3543 ir 1643.

4521 S. Halsted Št. 6—6 kamba
riai, maudynės, ir tt. renda $300. 
Kaina $2500.00.
McDONNELL, 2630 W. 38th Street, 

• Į Atdara 9 ryto iki 9 vai. vak. kasdie.
Telefonai: McKinley 3543 ir 1643.

LMPS. 29 kuopos mėnesinis susi
rinkimas Įvyks serpdoj rugsėjo 18 
d., 7:30 vai. vakare, Northsidės Liet. 
Draugijų Sąryšio svetainėj, 1822 
VVabansia avė.—Visos drauges malo
nėkite atsilankyti pažymėtu laiku, 
nes turime daug svarbių reikalų.

—Valdyba.

Rocklord, III. LDLD. 29 kp. susi
rinkimas jvyks 22 d. rugsėjo 1:30 v. 
po pietų, Vokietaičio svetainėj 1012 
S. Main gi. 
meldžiame ateiti, nes randasi blan- 
kos. balsavimo ir nominavimo virši
ninkų. Taipgi kurie dar nesate už
simokėję už 1918 metus, ateikite už
simokėti. nes kitaip šių metų laidos 
negausite. — Įlaši. A. Meldnžis.

Draugai ir Draugės,

Cicero. — I.SS. 138 kuopos susi
rinkimas 
va’, vak., 
\V llih 
susirinkti

bus scredoj rūgs. 18, 8 
, .Linkaičio svetainėj, 4827 
st. Murinėkite visi nariai 
, nę.» yra daug svarbių rei- 

i suopis taip ir Sąjungos.
—Ii. Kaminakas, Šekr.

LSS. 22 kuopos ekstra susirinki
mas Ims ketverge, rūgs. 19, 8 vai. 
vak., Meldažio svt l. Visi draugai mi
tinai atvykite, res yra svarbių da
lykų tarimui, ypač balsavimas kon
stitucijos projekto. —A. Jusas.

LMPS. 9 kp. choro pirmutine re
peticija po vadovyste p. Gugienčs j- 
•’yks seredoj, rūgs. 18 d. 8 va. va- 
ka o. — Visos dainininkės malonė
kite susirinkti pažymėtu laiku ir na
ujos, kurios mylite dainuoti, kvie
čiamos atsilankyti j Mark White S. 
parko svetainę, prie Halsted ii 29 
gaivių. —Komitetas

Aš Kazimiera Simkevičiutė pa- 
įieškau savo 3-jų pusbrolių: Felikso, 
Viktoro ir Mykolo ŠimkeviČių, Kau
no gub., Šiaulių pav., Badviliškio 
miestelio. Girdėjau gyvena Balti- 
more. Md. Meldžiu atsišaukti arba 
kas juos žinote, praneškite.

Juoz. Neson,
3401 S. Halsted si., Chicago, III.

PBIE GELŽKELll) darbas Young- 
ovvod’e, Penna. .1. Tover Barr, kon
traktinis inžinierius. Atsišaukite į 
United States Employment Service 
Office, Boss ir Diamonl si., Pitts- 
burgh ,Pa. Klauskite M. B. King. 
Alsimškilt' šį apgarsinimą.

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

PARDUOSIU arba išmainysiu dai
lų mūrinį naują namą ant 2-jų pagy
venimų, po 8 ruimus, garu šildomas, 
Bandos neša $f»»i.0(i mėnesyje. Na
mas yra vertas $8000.00 su 2-m lo
tais. Mainysiu ant loto arba for
mos. Be skirtumo, Gary ,Ind ,arbn 
Chicago, Norintis mainyti ar pirkti 
atsišaukite num. 3740 So. Rock- 
wcll Si., Phone McKinley 4585.

Pajieškau savo moters Lucijos Bu- 
belienčs-.luodauekaitės, skaistaus 
veido, geltoni plaukai, mažo ūgio, 
4 ir pusės pėdų, 20 metų amžiaus, 
gerai kalba angliškai ir lietuviškai, 
gimusi Anglijoje. Paliko mane rug
sėjo (»<|., 1918 su mažu kūdikiu. Ed
vardu, 10 mėnesių. Kas ją patėmy- 
htle, praneškite man, už tai busiu 
labui dėkingas. Petras Bobelis, 
1008 S. Maple\vood avė., Chicago. III

BEI KALINČIA dviejų kriaučių — 
prie moteriško kostumieriško darbo. 
Gera m ikeslis, pastovus darbas. At
sišaukite greitai. L. ZKaspar, 
3145 So. 51 h Avė. Tel. Yards 2263.

PABSIDUODA 30x130 lotas, gro- 
žioj vietoj, tinkamas gražiam namui. 
Parsiduoda pigiai, jeigu pirksit* 
greit, nes turiu išvažiuot į mokyklų. 
Vladas Vilnius, 2943 S. Halsted st.

PARSIDUODA graži farma 70 a- 
kerių su viskuo ir kuliamomis ma
šinomis, arba galima mainyti į na
mą. Atsišaukite j

> uoli .spėka siuva,uomis .uašiuouus. I ,S' 'inu-ral.l avė., ari, H-kled 
‘„■rus Valandos. Pastovus darbas irt' * *8”
gera mokestis.

VVestern Bag and Burlap Co.,
2149 \Vallace si., Chicago

C.hicago, III.

AUTOMOBILIAI

Pajieškau savo brolio Kazimiero 
Butkaus, Kauno gub., Baseinių p., 
Tauragės valsčiaus ir parapijos.

i Antanas Butkus, 
1414 S. Jcfferson st., Chicago, III.

Pajieškau savo moters Magdelenos 
Misiūnienės, prasišalino nuo manęs 
rugsėjo 2 d., palikdama su vaikais 
nuliūdime ir atarose. Meldžiu su
grįžk, pasigailėjus savo kūdikių, o 
bus viskas gerai, gyvensime kaip 
gyvenę.

J in gis Misiūnas,
151 N. 7th st., Chicago, Indiana

JIEŠKO PARTNERIŲ
PAJIEŠKAU šviesaus kambario 

Bridgeporto apielinkčj, tarp 31 ir 
35tos su valgiu arba be valgio. At
sišaukite laišku arba telefonu: Ga
nai 2700.

Petras 
1918 Canalport

Povilaitis, 
Avė., Chicago

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
KEIKALAUJU įnamio. Kambarys 

šviesus, garu šildomas elektra, ma
udynė ir nebrangus. Labai tinka
ma vieta laisvų pažvalgų vaikinui. 
Pageidaujanti tokio kambario kreip
kitės šiuo adresu:

A. Jakštas,
1681 Milvvaukee avė., ant 3 lubų

RANDAI
ATIDUODAMA randon sankrova. 

Gera vieta grosernei ir bučernei. 
3216 Einerald avė., Chicago, III.

REIKIA DARBININKU

REIKIA jaunų merginų dėl sulan- 
kslymo ir sudėjimo 
nių.

2845

pačios siunli- 
Pnstovus darbas.

Robson Bros.,
\V. 19th st., C.hicago

REIKIA vyrų — apysenis žmo
gus apdirbs. Lengvas darbas.

Dengias Balhs,
3.>16 \V. 12 st., Chicago, III.

BE1KIA 2-jų lietuvių pardavėjų- ru ir 9-in i.. . ........ a....,vyrų ir 2-ju pardavėjų — 
Geistina prityrusių. Gera 
?........... ! Pastovi vieta.pradžiai, 
eitis.

merginų1, 
mokestis 
Gera al-

PARDAVIMUI
PARSIDUODA pianas, vargonai ir 

french-boi n. Taipgi parsiduoda į- 
rankiai cigarams dirbti. Pardavi
mo priežastis — savininkas turi iš
važiuoti. Taigi, kam reikalingi virš- 
minėti daiktai, kreipkitės sekančiu

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

3416 Aulmrn avė., ('.liicago

PARDAVIMUI grosernė ir bučer- 
nė. Be kredito. Visi įtaisymai, du 
vežimai ir arklys. Gera viela len
kui arba lietuviui. Atsišaukite laiš
ku Į ‘ Naujienų’’ ofisą paž\ mėdami

RAKANDAI
$50 NUPIBKSI $250 Vielrola, $165 

paimsi mano $50(1 pianą. Bakandai 
pigiai, vartoti 90 dienų. Bezidenci- 
ja 3222 Jackson Blvd., arti Kedzie 
avė.

PARSIDUODA pigiai 2 pečiai, vie
nas kukninis, o kitas šildomas.
2224 \V. —23 Si. 3-čios lubos.

NAMAI-ŽEMĖ
DOHII-V ŽEMĖ UKES

Mes savinamės apie 100,000 akrų 
puikios ūkės žemės Menominee pa
viete, Upper Peninsula Michigan’o, 
arti Green Bay krantų, kuriuos mes 
pardavojnme ukėms po 40 akrų, ir 
augščiau. Žemė yra su moliu, tin
kanti abelnai ukininkystei, kvie
čiams, miežiams, avižoms, rugiams 
bulvėms, cukriniams burokams ir tt. 
Čia ūkininkai turtėja versdamiesi 
pienininkyste ir augindami kiaules 
ir avis. Ten yra puikus keliai, ge
ros mokyklos, bažnyčios, kaimiška 
prisiunlimo krasa, geri kaimynai ir 
viskas yra arti kas reikalinga. Apsi
gyvenusiam nėra taksų per penkis 
metus. Kodėl neįdėti savo pinigų 
į gerą žemę, kur jie bus saugus ir 
aprūpins ateitį. Eikite ant ūkės, 
kuomet jus busite prisirengę, bet 
pirkite dabar, kuomet ši gera žemė purduodaina pigiai.

Kasykite mums dėl platesnių žinių 
kas lįnk labai žemos kainos ir leng
vų išmokėjimų.

Mes galime duoti jums gerus nu
rodymus.

S. CBAWE0BD & SONS 
645 First National Bank Building, 

Chicago, III.

Klein Bros.
20th and Halsted sis., Chicago

N’OBIU mainyti grosernę ant'2-jų 
fialų prie 1119 \V. 47lh Si., arba 
4521 So. Halsted si. Geri bargenai. 
McDonnetl. 2630 \V. 381h Si., Chgo.

REIKALAUJAM gero kriaučiaus 
prie koslumeriško moteriško darbo. 

\Vm. Pocius
3549 Ogden avė., Chicago

REIKIA bučerio. Pastovus dar- 
bast. Gera mokestis. Atsišaukite į 
3453 So. Halsted st., Chicago

PARDUODU mūrinį narna 8 kam
barių, po 1 kambarius ant 3 augštų 
ir allika. Galima gauti $62 rendos. 
Pardavimo priežastis — tėvas mirė.

* Atsišaukite po 6 vai. vakarais.
Mrs. Blei,

(>67 \V. 181h St., Chicago III.

PARDAVIMUI pigiai automobi
lius “Pecker”, 1914 metą. 7 sėdynių. 
Mažai vartotas. Turiu eiti j kariuo
menę.
1727 S. Union avė., Chicago

PABSIDUODA automobilius “Mrt- 
chell”, 7 pasažieriams, 1916 mode
lio, geram padėjime. Priežastis par
davimo — savininkas eina Į kariuo
menę.
3415 Wallace st., Chicago

ĮVAIRUS SKELBIMAI

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

MOKYKLOS
AMERIKOS LIETUVIŲ MOKYKLA

Mokinama: angliškos ir lietuviškai 
kalbų, aritmetikos, knygyeilystės, 
stenografijos, typcwriting, pirki y bos 
teisių, Suv. valstijų istorijos, abel- 
nos istorijos, geografijos, politiškos 
ekonomijos, pilietystės, dailiaraŠys- 
tės.

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

vValentine dressmakino 
COLLEGE8

6205 So. Halsted «L, 2407 W. Ma
dison, 1850 N. Wella St.

137 Mokyklos Suv. ValstijoM. 
Siuvimas, Petrenų Kirpimas, Da- 
signing, dėl biznio ir namų. Vie
tos duodamos dykai. Diplomai. 
Lengvi išmokėjimai. Gvarantvo- 
ta išmokinti jus pasiūti suknaa *1 
S10. Phone Seeley 1641

I 8ABA PATEK, Pirmtviakl
—---------------- —---------- !/

Drapanų Skitai
Darymas petrenų, kir
pimas, pritaikymas ir 
drapanų siuvimas. Len
gvai išmokiname trum
pu laiku, dienę ir vaka
rais.
SPECIALIS SKYRIUS

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

MASTER SEWING SCHOOL
J. I\ Kaanicka, Prezidentas.

118 N. La Saite st., Prieš City Hali.
Atsišaukite ant 4-to augšto.

IMPERFECI IN ORIGINAI




