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Kaizerio gale esanti Vokietijos atsakymas prezidentui
apkarpyta 

1 1 *

Žmonės remia dabartinę valdžią
Vokietija paliepė sustabdyti 
skandinimą pasažierinių lai
vų ir kitus žiaurumus; val
džia esanti reformuota ir pri 
ima Wilsono pertraukos mif- 

šių sąlygas.

WASHINGTON, spalio 21.
Vokietijos atsakymas preziden
tui Wilsonui, kaip jis gautas 
šiandie 'bevieliniu telegrafu, yra 
gremėzdiškas bandymas priimti 
prezidento \Vilsono išdėstytas 
pertraukos mūšių sąlygas.

Manoma esant tikru, kad bc- 
vidlinis tekstas yra kiek sudar
kytas ir valdininkai lauks at
vykimo oficialiu teksto prieš da
rant išvadas.

Abelna nuomonė yra, kad no
ta bent neuždaro durų tolimes
niems svarstymams.

Ant tikrosios kalbos oficialio 
teksto galbūt n inos ar preziden 
tas sutiks pasiūlyti talkininkų 
valstybėms pertrauką mūšių.

Vokiečių užginčijimai, kad 
žiaurumai buvo papildyti, yra 
nesvarbus. Svarbiu daflyku yra 
tai, kad, matomai, liko paliepta 
sustabdyti žiaurumus.

Kas link tarybų apie pastovią 
taiką su Vokietijos valdžia kaip 
dabar stovi, tai yra kitas klau
simas nuo pertraukimo kariavi
mo, sąlygomis nustatytomis tal
kininkų komanduotųjų karės 
lauke. Pirm negu tokios tary- 
bos bus pradėtos, prezidentas ir 
talkininkų valdžios turi tikrai 
žinoti, jog Vokietijos karės lor
dai yra ant tiek bejiegiai, kad jie 
jau nebegali užimti kontrolės, 
jei jie jau tos kontrolės tikrai 
neteko.

Gautas Londone bevieliniu te
legrafu ir perduotas čia Vokie
tijos atsakymas priima preziden
to Wilsono sąlygas apie pert ra u 
kimą mūšių. Jis užreiškia, k;ul 
Vokietija dabar turi parlamen
tarę valdžios formą. Ji pridu
ria, kad paliepimai ta,|>o duoti 
submarinų komanduotujams ne 
beskandinti pasažierinių laivų.

Atsakymas taipgi sako, jog 
Vokietija sutinka su prezidentu, 
kad kariniai viršininkai susitar
tų apie pertraukimą mušiu ir 
sąlygas evakuacijos užimtų te
ritorijų, Užginčijama yra, kad 
vokiečiai nebūtinai buvo naiki
nančiais pasitraukimu iš užimtų 
teritorijų. H

Prisipažįstamą, kad Vokietijos 
žmonės pirmiau neturėjo balso 
paskelbime karės ar vykinime 
taikos. Nonoj i valdžia, nesenai 
sudaryta po vadovyste įprinco 
Maximiliano, sako atsakymas, 
yra atsakominga prieš reichsta
gą ir yra remiama Vokietijos 
žmonių ir tai yra ši valdžia, su 
kuria prezidentas turi reikalą. 
Užreiškiama, kad naujoji val
džia apsiėmė pataisyti Vokieti
jos imperijos konstituciją taip, 
kad davus žmonių, atstovams ga
lę ant valdžios.

Švedija remia danus.
—— —’

AMSTEBDAM, spalio 21. — 
Pasak iš Norvegijos gautų, ži
nių, Švedija remia Danijos rei
kalavimą šiaurinės Schles\vig - 
Holstein žmonių balsavimo sa
vęs apsisprendimui.

True translalion filrd with the post- 
master at Chicago, III., Oct. 22, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. Ii, 1917.

AUSTRIJA PASKELBSIA
NTI VENGRIJOS NEPRI- 

GULMYBĘ.

AMSTEBDAM, spalio 21.
Bheinsche Westfaelische Ga- 
zette Budapešto korespondentas 
sako, kad karalius Karolius ne- 
uilgo išleis manifestą vengrams, 
paskelbiantį Vengrijos eeprigul- 
įnybę.

Manifestas pasakysiąs, kad 
Vengrija turės ekonominę ne- 
prigirlmybę ir užlaikys savo ar
miją ir savo diplomatinius kor
pusus.

Vengrija padarysianti atski
rą taiką.

BEBN, spalio 21. — Vokiečių 
spauda šiandie pranašauja at
skirą taiką tarp Vengrijos ir tal
kininkų valstybių su Amerika.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Oct. 22, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

17 žmonių žuvo ant laivo.

BELFAST, spalio 21. — Airių 
laivas Dundalk tapo torpeduo
tas Airijos juroj pereitą savaitę. 
Iš virš 30 žmonių įgulos tik 13 
liko išgelbėta.

Paskendo norvegų laivas.

STOCKHOLM, spalio 21. — 
Norvegų torpedinis laivas užva
žiavo ant seklumos į pietus nuo( 
Bergen ir paskendo.

True translation filed wlth the post- 
master at Chicago, UI., Oct. 22, 1918, 
as rcųuired by the act of Oct. 6, 1917

DANIJA REIKALAUJA 
ŽEMIŲ.

Kurias Vokietija iš jos paveržė.

AMSTEBDAM, spalio 21. — 
Pasak žinių agentūrų telegra
mų Holandijos laikraščiams, 
Danija pasiuntė Vokietijai notą 
pasiūlančią, kad niekurios sąly
gos sutarčių, padarytų tarp tų 
dviejų šalių laike nuo 1860 iki 
1870 m., butų išpildytos. Vader- 
land nurodo, kad 1864 m. su
tarties, kuriaja kunigaikštystės 
Srhleswig - Holstein ir Lauen- 
burg liko atiduotos Prūsijai, 
straipsny j 5-am yni sąlyga, kad 
palįs Schleshvigo žmonės nubal
suotų kam jie nori priklausyti— 
Vokietijai ar Danijai. Ta sąlyga 
niekad nebuvo išpildyta.

LONDONAS, spa'lio 21. - 
Tekstas Vokietijos atsakymo, 
kaip jis gautas bevieliniu tele
grafu yra sekamas:

“Priimdama pasiūlymą a- 
pie evakuaciją užimtų teri
torijų Vokietijos valdžia iš 
pat pradžių sprendė, kad 
procedūra šios evakuacijos 
ir sąlygos pertraukos mūšių 
turi būti paliktos nuospren
džiui karinių patarėjų ir kad 
tikrasis stovis spėkos abiejo
se pusėse lauke turi sudaryti 
pamatą susitaikymui apsau- 
gojantiems ir gvarantuojan- 
tiems tą stovi.

“Vokietijos valdžia pasiū
lo prezidentui, kad butų duo
ta proga nustatymui smulk
menų.

“Ji pasitiki, kad Suv. Vals
tijų prezidentas neužgirs rei 
kalavimų, kurie butų nesu
taikomais su garbe Vokieti
jos žmonių ir su atidarymu 
kelio i teisingą taiką.

“Vokietijos valdžia prote
stuoja prieš kaltinimą nele
galių ir nežmoniškų akcijų 
padarytų prieš Vokietijos 
sausumos ir jurų spėkas ir 
tuo prieš Vųkietijos žmones. 
Pridengimui pasitraukimo 
naikinimai visados bus rei
kalingi ir jie vedami iki šiol 
kaip leidžiama tarptauti
niais Įstatymais. Vokieti
jos kareiviai yra po aštriau
siomis instrukcijomis apsau
goti privatinę nuosavybę ir 
sulig savo išgalės rupinties 
gyventojais. Kur prasižen

True translation filed vi t h nnc. 
masler at Chicago, III., Oct. 22, 1918, 
as rcųuired by the act of Oct. 6, 1917,
Pasikvietė ir nepriklauso

muosius socialistus.

BEBN. spalio 21. — Municho 
Neueste Nachrichten sako, kad 
kaizerio abdikavimo klausimas 
yra liuesai apkalbamas plačiuo
se rateliuose, bet sunku yra sprę 
sti kaip kaizeris, kuris yra pil
niausiai įsitikinęs dieviškąją tei
se,’ galės sulikti su tuo.

Nepriklausomųjų socialistų, 
vadovai Haase ir Lcdebour tapo 
pakviesti dalyvauti svarstymuo
se apie Vokietijos atsakymą pro 
zidentui Wilsonui.

Bavarijos socialistų priimtoji 
rezoliucija kad įsteigus teismą 
teisini ui visų žmonių kaltu ar 
atsakomingų už žingsnius prail
ginimui karės, randa atbalsį Vo
kietijos socialistų spaudoje.

Berlino Vorwaerts sako, kad 
tie teismai turi pradėti darbą 
pirmose savaitėse po įvykinimui 
taikos.

PIENAS PABRANGS.

Pabrangs 1 c. nuo lapkričio 1 d.
Chicagoje su lapkričio 1 d. 

pienas pabrangs 1 c. kaip kvor
tas, taip ir už “paintes”. Nuo 
tos dienos pienas parsidavinės 
sekamai:

Kvorta ......................... 14 c.
“Painte”......................... 8 c

gimai įvyksta nežiūrint in
strukcijų, kaltininkai yra nu 
baudžiami.

“Vokietijos valdžia toliaus 
užginčija, kad Vokietijos lai
vynas skandindamas laivus 
kada-nors tikslingai sunaiki
no gelbėjimos valteles su jų 
pasažieriais. Vokietijos val
džia pasiūlo kaslink visų šių 
kaltinimų kad faktai butų iš
tirti neutralių komisijų.

“Kad išvengus visko, kas 
galėtų sutrukdyt taikos dar
bą, Vokietijos valdžia pasi
rūpino pasiųsti paliepimus vi 
siems submarinų komanduo- 
tojams sustabdyti torpeda- 
vimą pasažierinių laivų, te- 
čiaus, delei techniškų prie
žasčių, be galėjimo gvaran- 
tuoti kad, tie paliepimai pa
sieks kiekvieną submariną 
juroje prieš jos sugrįžimą.

“Kaipo pamatinę taikos są 
lygą prezidentas stato s u- 
naikinimą k i e k- 
vienos despotiškos valdžios, 
kuri gali atskirai, slaptai ir 
savanoriai suardyti pasau
lio taiką’, Į tai Vokietijos 
valdžia atsako:

“Iki šiol žmonių atsakomy 
be Vokietijos imperijoj ne
buvo apteikta įtekme į suda
rymą valdžios.

“Konstitucija neteikė apie 
sutikimą žmonių atstovy
bės sprendimuose apie tai
ką ir karę. Tos sąlygos ką 
tik dabar liko pamatinai pa
keistos. Naujoji valdžia ta
po sudaryta pilnu sutarimu

True lianslation filed with the post- 
master at Chicago, III., Oct. 22, 1918, 
master at Chicago, III., Oct. 18, 1918, 

Karininkai 
veikia

Nori uždaryti prezidento 
burną, kad jis nebegalėtų 
tarties su Vokietija, kol Vo
kietija galutinai nebus su

mušta.

WASHINGTON, spalio 21. — 
Bepublikonas senatorius Poin- 
dexter iš Washington šiandie 
įnešė bendrą rezoliuciją, siūlan
čią kad kongresas uždraustų to- 
limesnias Suv. Valstijų tarybas 
su Vokietija tikslu suteikti per
trauką mūšių ar taiką, kol Vo
kietijos karinės spėkos nepasi
duos be jokių sąlygų. Ji atiduo
ta užrubežinių reikalų komite
tui. I

Rezoliucija reikalauja vedimo 
karės didžiausiu smarkumu ir 
talkininkų užėmimo ir kontro
lės tokių Vokietijos teritorijų, 
kokios gali būti įgytos musų ka
rinėmis spėkomis iki neužsi
baigs taikos tarybos.

Ji paskelbtu nelegaliu bile ko
kiam Amerikos valdžios valdi
ninkui kokiu nors bildu atsa
kyti į notą, pranešimą ar repre
zentaciją nuo Vokietijos val

su norais žmonių atstovybės 
paremtos lygiu, visuotinu 
slaptu ir tiesiu balsavimu.

“Vadovai didelių partijų 
reichstage yra nariais šios 
valdžios. Ateityj jokia val
džia negali užimt iar pasilai
kyti vietoje, kuri neturi pasi
tikėjimo didžiumos reichsta
go.

“Imperijos kanclerio atsa
komybė prieš žmonių atsto
vybę yra legaliai išvystoma 
ir apsaugojama. Pirmuoju 
aktu naujosios valdžios buvo 
įteikimas reichstagui biliaus 
pataisyti imperijos konstitu
ciją taip, kad sutikimas žmo 
nių atstovybės yra reikalau
jamas nusprendimui apie ka
rę ar taiką.

“Tečiaus pastovumas nau
josios sistemos yra gvaran- 
tuotas netik konstitucinėmis 
apsaugomis, bet taipgi nesu
drebinamu pasiryžimu Vo
kietijos žmonių, kurių didelė 
didžiuma stovi už tų refor
mų ir reikalauja energiško 
jų tęsimo.

“Prezidento klausimas — 
su kuo jis ir susivienijusios 
prieš Vokietiją valdžios turi 
reikalą — todėl yra atsaky
tas aiškiu, nedviprasmiu bu- 
du pranešimu, kad tas taikos 
ir pertraukos mušiu pasiūly
mas paeina nuo valdžios, ku
ri yra liuosa nuo visokios 
sauvališkos ir neatsakomos 
įtekmės, yra remiama užgi- 
rimu didelės didžiumos Vo
kietijos žmonių.

SOLF.”

džios ar Vokietijos žmonių, ar 
nuo bile kokio atstovaujančio ar 
prasmėj atstovaujančio juos, 
dalyke laiko s a r 
pertraukos musių, kol Vokieti
jos ginkluotos spėkos nebus pa
sidavę.

WASH1NGTON, spalio 21. — 
Bendra rezoliucija, laikanti ne
leisti prezidentui ar bi'le kokiam 
kitam valdininkui Suv. Valstijų 
valdžios tarties su Vokietija, kol 
Vokietijos armijos nesudės sa
vo ginklų, tapo įnešta šiandie se 
na tori u Poindexler.

Bezoliucija bando priversti 
Suv. Valstijas prie, smarkaus 
vedimo karės ir patvarkyti, 
kad joks atstovas Vokietijos 4^1 
džios negali būti leistas sėdėti 
prie laikos stalo ko1! nebus pa- 
kviestas tai padalyti Suv. Valsti
jų ir talkininkų valdžių.

>■■1 > »I. >1 ■ ,1. ii.-įii y ,1

True translation filed with the post- 
master at Chicago, 111., Oct. 22, 1918, 
as reųulred by the act of Oct. 6,1917. 

Popiežius ragina lenkus prie 
vienybės.

RYMAS, spalio 21. — Popie
žius Benediktas pasiuntė apašta 
lišką laišką Varšuvos arcivysku- 
pu? griaudenantį Lenkijos kuni
gus ir žmones “duoti pastogę 
jų dievobaimingumui ir vieny
bei šioj istoriškos reikšmės va
landoj dėl jų persekiojamos tau- 
tos-”

Talkininkai eina priekyn 
Belgijoj

Svarbus amerikiečių laimėjimai
Perėjo Scheldt kanalą. Ar
tinasi prie Tournai ir Valen- 

ciennes.

LONDONAS, spalio 21. 
Smarkiuose mūšiuose, kurie tę
sėsi per naktį ir dieną didelia
me lietuje, vokiečiai liko visur 
nustumti dar toliau rytų link.

Belgijoj talkininkai yra už 3 
mylių nuo Eecloo ir visam plo- 
tyj tarp Courtrai ir Holandijos 
rubežiaus anglai, franeuzai ir 
belgai stumia prieš save vokie
čius* artindamies prie Ghent, 
nuo kurio jie yra arčiau 7 myl.

Centre mūšio lauko anglai y- 
ra vakarinio kranto Scheldt 
daugiau 10 mylių ilgyj į šiaurę 
nuo Touruai.

Frontiniai anglai pasiėmė po
ziciją arčiau 4 mylių nuo Valen
ciennes. Į šiaurvakarius nuo Va 
lenciennes jie įėjo į didelį ,Vi- 
coigne - Raismes mišką.

Apygardoj į šiaurvakarius 
nuo Lilio anglai stumiasi abel- 
non linkmei) linkui Le Quesnoy, 
mušdamiesi už kiekvieną pėdą 
žemes.

Daugiau belaisvių suimta. 
Trečioji armija vakar suėmė 2, 
500 belaisvių.

Vokiečiai šiandie pradėjo di
desnes atakas nuo (pradžios jų 
pasitraukimo. Jie padarė smar
kius antpuolius prieš anglus pa
lei Cambrai-Amerval kelią. Jie 
visur liko atmušti, praneša field 
-maršalas Haig.

Francuzų ir anglų kareiviai 
beveik apsupo Audcnarde ant 
Scheldt, 15 mylių į pietvakarius 
nuo Ghent ir kas valandą tiki
masi puolimo šio miesto. Scheldt 
lapo pereitas įvairiose vietose ar
ti Audenarde, kuris yra 30 myl. 
į vakarus nuo Belgijos sostinės 
Brusselio. Vokiečių priešinima
sis silpnėjąs šioj vietoj.

Artinasi prie Maubeuge.

Anglų trečioji armija perėjo 
Seile ir eina linkui Mons per 
Quesnoy ir į šiaurę nuo Mormal 
miško, kuomet gen. Ba\vlinson 
4-ji armija pasiekė pietinį galą 
Mormal miško į Sambre klonį 
linkui Maubeuge.

AMERIKIEČIAI PAĖJO 13 
MYLIŲ.

Mūšiuose ties Le Cateau.

SU ANGLŲ - AMERIKIEČIŲ 
SPĖKOMIS Į RYTUS NUO LE 
CATEAU, spalio 21. — Ameri
kiečių spėkos, kariaujančios ša
lę anglų armijų, išviso paėjo 
priekyn 13 mylių bėgyje pasta
rųjų 6 dienų mūšiuose šiame sc- 
ktore.

Amerikiečiai nušovė 17 aero
planų.
u—------ įj j Giedra Šiandie ir ryto; nedidį

SU AMERIKIEČIŲ ARMIJA Į le permaina temperatūroje^ t

ŠIAURVAKARIUS NUO VEB- 
DUNO, spalio 21. — Vienų a- 
merikiečių bombardavimo eks
pedicijoj pėtnyčioj užpakalyj vo 
kiečių linijų amerikiečių vaiky- 
mos aeroplanai nušovė 17 vo
kiečių aeroplanų. Didžiuma per 
galių oficialiai patvirtinta. Ne 
vienas iš amerikiečių aeroplanų 
nežuvo. Tai žymi diena Ame
rikos aviacijos istorijoj.

AMERIKIEČIAI PAĖMĖ 
MIŠKĄ IR KALVĄ.

SU AMERIKOS ARMIJA Į 
ŠIAURVAKARIUS NUO VEB- 
DUNO, spalio 21. — Amerikie
čių ataka šiandie, nors palygi
namai mažoj skalėj, buvo pilnai 
pasekminga.

Bors De Bappc ir baisi kalva 
299r, abi vietos strategiškos svar
bos, tapo paimtos ir apvalytos 
nuo prieš į tris valandas, .nežiū
rint nepaprastos kulkasvaidžių 
opozicijos.

Talkininkai už trijų mylių 
nuo Valenciennes.

SU TAIKININAIS ŠIAURINĖJ 
FRAKCIJOJ, spalio 21. — Cy- 
klistai pasiekė Hulchin ant 
Scheldt mažiau 3 mylių atstume 
į pietvakarius nuo Valenciennes. 
Infantcrija seka Inoj už prieki
nių spėkų.

Oise kanalas tapo pereitas pla
čiame fronte nuo Etieux pietų 
link. Visur talkininkų kareiviai 
pasitiko atkaklų priešini mos. 
Amerikiečių kareiviai perėjo ka
nalą po smarkia ugnim.

True translation filed with tho post- 
tnaster ai Chicago, III., Oct. 22, 1918, 
as rcųuired by the act of Oct. 6,1917,

Prižada reformų.
BASEL, spalio 21. — Nauja

sis Bulgarijos premjeras Mali- 
nov išdėstė prieš Sobranje nau
josios valdžios programą. Nau
jojo kabineto nariai lapo persta
tyti posėdyje Sobranje nariams. 
Malionv paskelbė, kad jo tikslu 
yra nuraminti šalį, sustiprinti 
valdžią ir sutverti sąlygas, kiH 
rios leis realizavimą Bidgarijos 
demokratinių aspiracijų.

Naujasis užrubežinių reikalų 
ministeris gen. Fcodorov davė 
smulkmeniškus išaiškinimus ko
kios politikos jo departamentas 
laikysis.

True translation filed with the posl- 
master at Chicago, III., Oct. 22, 1918, 
as rcųuired by the act of Oct. 6, 1917

NEW YORK, spalio 21. — Pe
ticija, prirengta komiteto, vado
vaujamo pianisto Ignac Jau Pa- 
darcwski, raginanti prezidentą 
Wilsoną pripažinti Lenkijos šalį, 
tapo pasiųsta Washingtonan.



Uta minkąs, Spalio 22, 1918.

NAUJIENOS
LITHUAN1AN DAILY NEWf 

hiblishrd Daily except Sunday by 
’ Lithuaaian News Pub. Co., Ine.

18J0 SO. HALSTED ST., 
CHICAGO, ILLINOIS.

»<
rinkimai ir prakalbos. Iš to 
bus nauda kapitalistų parti-

bininkų organizacijos talki-1 lik apsirikimus iš ‘•Naujieną“
ninku šalyse redakcijos pusi.'s, bei ir didelis

Bet tos sąlygos turi ir at- jos nusidėjimas prieš dnrbinin- 
kaklių priešų. Dėlto kad jos ku*-

Telephor.e CanaI 1506

agitaciją per milžiniškus 
laikraščius ir per skaitlingą 
būrį apmokamų agentų. Bet 
mes bijome, kad daugelis so-

kraujo praliejimo ir jie toliau 
n ei vi e n o nei s m a u- 
g ė, n e i ž u d ė. N o r s mes 
negulime žinoti visą smulkme
ną ją veikimo, bet turime pri-

jienas“. jc.i ji; patikėjo ją tvir- parodymą, kad jie savo progrn- 
bolšv vikus,. turėjo mo vykinimui nevartojo jokio

j ienos” niekuomet neatsisaky
davo duoti balso bolševikams 
arba ją šalininkams (jeigu lik
tai jie norėdavo pasinaudot tuo
balsu tinkamu bildu); ir “Nau-jkai norėjo juos 
jieną“ špaltose daugelį karią ti-| rankas. Vėliam

tai joms nepritaria iaristo 
kratai ir imperialistai, kai)): tinimais api
Europoje, taip ir Ameriko

keletą dienu nuo los valandos, . c <
kada bolševikai pakėlė maištą;
tas pats darėsi paskui kone vi
suose miestuose, kada bolševi-

paimt į savo

Namicnos eina kasdien, išskiriant 
nedčldicnius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1810 S. Halsted Si.. Chicago 
III — Telefonas: CanaI 1506.

Užsisakomoji Kalas:
Chicagoje—pačiu:

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

Chicagoje—per nešiotojus
Vieni* kopija..................
Savaitei ...........................
Mėnesiui .........................

Suvienytose Valstijose, ne ChicagoJ, 
pačtu:

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

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

Pinigus reikia siųsti Pačto Money 
Orderiu, kartu su užsakymu.

S6.00 
3.50 
1.85 
1.45 

. .75

.02

.12

.50

15.00
3.00
1.65
1.25

. .65
7.00

.. m

Rašytoju ir korespondentu prašome 
siunčiamus išspausdinimui laikraš
tyj rankraščius adresuoti tiesiai 
Naujienų Redakcijai, o ne Redakto
riaus vardu. Reikia būtinai rašyti 
aiškiai ir ant vienos popleros 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 atąal, 
Jei bėgiu dvieju savaičių autorius 
pareikalauja jų ir atsiunčia krasos 
Ženklelių pakankamai persiuntimo 
lėšoms apmokėti.

Asmeniškai Redaktorių matyt gal. 
m a tik nuo 5 iki 5:30 v»l. vak.

| Redakcijos !t__ • • • '
s Straipsniai

Truc translalion filcd with ihe posl- 
ngo, ilk, Oct. 22, 1918, 
Ihe act of Oct. (i, 1917as reąuircd I

te Nepriklausomųjų socia!- 
clemokratų partijos vadus, 

Haase ir Ledebour’ą, daly- 
vauti svarstyme atsakymo 
prezidentui Wilsonui. Apie

valdžia grasino tiems pa 
tiems social-demokratų va 
dams kalėjimu.

Austrijos pavyzdys gera

džioms. Ilgą laiką ji viso
mis keturiomis spyrėsi prieš 
savo mažųjų tautų reikala
vimus, iki šios, pagalios, su
kilo prieš ją. Dabar Austri
jos valdžia pati siūlo če
kams, pietiniams slavams ir 
rutėnams autonomijas, pri
tardama 14-ai prez. Wilsono 
punktų; bet tos tautos jau 
reikalauja nepriklausomy
bės, ir prezidentas VVilsonas 
remia jų reikalavimus.

talkininkams? Todėl, kad 
pas juos įsigalėjo bolševikai' 
Jie taip įsigalėjo tenai, kad

darė iš bolševikų!
Taip rašo bolševikuojantis 

Brooklyno laikraštis.
Bet? tarpe tų žmonių, ku

rie energingai stojo už Bul
garijos pasitraukimą iš ka
rės, buvo ir senis caras Fer
dinande 
Borisai 
sakant, “

as ir jo sūnūs, caras 
s. Tad jie yra, taip 

•»

Naujasis Bulgarijos mini- 
sterių pirmininkas, Malinoff 
(arba/ “draugas Malinoff”)

garijos parlamente), kad 
naujoji valdžia (“bolševikiš
koji”) stengsiantis “nura
minti šalį, sustiprinti tvar
ką ir įvykdint demokrati
nius Bulgarijos siekimus”. 
Caras (tariant “draugas”) 
Borisas pilnai pritariąs tam 
proeramui.

Ispaniškoji influenza be
ik panaikins šių metų rin
nu

neša linkui rinkimų kampa
nijos, tarytum jie iškalno 
rengiasi suversti visą bėdą 
ant “flu”.

demokratinių Amerikoj šiuo

“Mokslinio socia
lizmo skyrius.

Kelios dienos atgal vienas 
“Naujienų” skaitytojas iš
reiškė pageidavimą, kad 
dienraštis įvestų “mokslinio 
socializmo skyrių.”

Ta idėja mums nėra nau
ja. Redakcija galvoja apie 
tai senai. Jau pereitaisiais 
metais ji buvo pasiryžus j-

pranešė skaitytojams; bet 
buvo aplinkybių, sutruk
džiusių to pieno įvykinimą.

“Mokslinio socializmo sky 
riaus įvedimą Redakcija

Jau pradžioje vasaros, kad

Propagandos Mokyklą, “Na
ujienų” redaktorius išreiškė

gams tą mintį, kad lavini
mui socialistų, kurie neturi 
progos lankyt Mokyklą, rei
kėtų pašvęst keletas špaltų 
dienraštyje. Paskui buvo 
net kalbama apie tai, .kad

Šitą sujungimą, tiesa, Re-
kcija Įsivaizdina kitaip

Jisai mano, kad laikraštyj

mos Propagandos Mokyklo
je, arba bent skelbti tų lek
cijų turinį. Bet tai butų

gu jam. rodosi. Redakcija

manė, kad Mokyklos komisi-

šiuromis kaikuriuos geres
nius raštus, kurie tilptų sky
riuje: tuomet apsimokėtų 
padėt daugiaus darbo tokių 
raštų gaminimui.

Bet minėtojo skyriaus i- 
vedimas priklausys ne nuo 
musų vienų noro. Pirmiau
sia jam reikia atliekamo lai
ko; o iš kur Redakcija galės 
jo paimti, tai “vienas Ponas 
Dievas” težino. Keletas

no labai gabaus darbininko, 
ir dabar, nesenai, ją apleido 
kitas gabus ir patyręs darbi
ninkas. O darbo prie laik
raščio neina mažyn. Dien-

ti .yt raštais, o ir žymią dali 
jo turinio (žymesnę, negu 
kokiam kitam lietuviu laik-

€

bon. Be to, “Naujienų” re

gu kitas kuris žmogus soci-

kai ne ilk nėra socialistais, ku- cijos nebuvo iš ją priešu pusės; 
riuos paklaidino ją netikusi tai;- net carą, kuris buvo labai pavo- 
lika, bei ir nėr5 dorais žmonė- jinga laikyti, jie nutc'isė, paskir- 

v -,: ' “vaujieną“ redakei- darni mirties bausmę lik tąsyk, 
i yra kuomet senos tvarkos šalinin- 

katėmė renglies panaudoti jį 
savo tikslams: monarchijos į- 

sukčiu, be jokios sąžinės ir do- steigimui; socialistui, kokio jie• t I • tros žmonių, kurių vieninteliu plauko nebuvo, visi turėjo pro- 
tikslu yra pinigas. Bolševikai 
pasak “Naujieną” redakcijos y

tada, kada prezidentas Wll- nūs. Nulig Naujieną re<tai< _ 
Šonas neatmetė naujosios VO. i(,s tvirtinimai# bolševikai v._ 
kiečių valdžios taikos pasiu- kas daugiau, kaip gauja par-( 
lymo ir neatsisakė vesti su įdavusių už pinigus vokiečian^ 
ja diskusijas apie taiką; ma
tėme, kokį triukšmą tuomet 
nukėlė didžioji spauda ir

mbarduot” telegramomis į- 
vairios šovinistinės organi-

Tie ponai Amerikoje, ku
rie nepritaria Wilsono tai
kos sąlygoms, nori, kad Vo-

biaus pažeminta ir nuskriau

butų galima, tiktai visiškai 
sutriuškinus centrales val
stybes, tai anie elementai ir

tų karę iki paskutinosios

niai.
darė, lai neragino skaitytoju 
prie specialią diskusiją apie bol
ševizmą, c

gą įeiti į ją sovietus ir veikti 
juose atstatymui Rusijos ant 

ra nusidėję ne tik prieš žmoniš-' pramoninės demokratybės pa
kiniui, bet ir prieš darbininku matą. Ir tik kuomet šitie “so- 
klcsos reikalus: jie yra konlrc- cialistai“. atsakę jii.lns, kad 
voliucionieriai. šitą visa “Nau-1 jiems verčiau numirti, negu dė-

jienos“ iki šliol rašiusios apie 
bolševikus, “pasiremdamos lik 
gandais“. O tai yra neteisingas 
ir visai nepadorus prasimany
mas. Jeigu imli bent taktus, 
kurie buvo skelbiami “Naujie
nose“ apie bolševikus, tai dide
lę didžiumą (arba bent svar
biausius) ją skaito tikrais fak-

bolševiką valdžios ir tarpe pro
vinciją; ir ji verda dar iki šiol. 
Kruvina kova, pagalios, persi
metė ir į sodžių... O Darbinin
kui vaidinasi liktai bolševiką 
priešų riaušės, keliamos prieš 
ramiai įsteigtą “proletarinę tva-

kodėl “Naujienos” pavadino 
bolševikišką perversmą “augš- 
čiausiu revoliucijos kįlimo pun
ktu,“ mėgina išaiškint, kad jos 
lik “per neapsižiūrėjimą“ pripa- 
žimisios. malonu bolševikams

tąja laika su vokiečiais “kad ir

ir visais budais trukdyti ją dar
bą, matome bolševikus įvedant

kimo išvaikymas, mirties baus- mas buvęs I
mes vartojimas, i
laikraščiu

kus ėmusius nuo vokiečiu pini
gus ir dariusius su vokiečiais 
kuojuodžiausius suokalbius, ir vi. Kad tas žingsnis buvo reikali- 
visais tais kapitalistu laikraščiu nga jiems padaryt apsaugojimui 
ir Busijos “revoliucionierių darbininku reikalą ir apgyni

Taigi aš čia ir noriu parodyti, 
id bolševikai nėra tuo, kuonoma, mato tą opoziciją, ir!

ji stengiasi atremti jos ata-j.i"”s "Nmijicnos" ir visi kiti jų 
kas. štai ką nesenai pasakė, priešai upiaukiu.

i i žinoti, kad ateinančioji 
taika nebus pastovi, jeigu 
tie žmonės, kurie bus įgalio
ti padaryt didžiausią sutar-

met-nors matęs, — parašys 
jos sąlygas piktume ir vado
vaujantis kerštu, o ne aš
triausiu teisingumu”.

neapkęsti visų tų, kurie bu
vo verčiami tarnauti centra- 
lių valstybių autokratams;4r v 7

kurie žino ir kurie nežino, 
tarpe tų, ant kurių puola at
sakomybė ir ant kurių ne, ta 
rpe ponų ir tarnų.

Bet p.

pavojaus iš reakcionierių

ri atkreipti savo domą darbi
ninkai.

Skaitytoji! Balsai
| Už išreikštas šiame skyriuje 
nuomones Redakcija neatsako. ]

True translation filcd with Ihe posl- 
inaster ai Chicago, III.. Ori. 22, 1918. 
as re<|uired by Ihe act oi’ Oct. 6, 1917

BOLŠEVIKAI.

Kuo jie nėra.

“Naujienii” redakcija nutarė 
duoti bolševiku šalininkams vie-

vo nuomones apie bolševikus.

dininku.

jimas. Ir ve šiluo žvilgsniu n 
noriu pasinaudoti “Naujienąlaiko dalyvavimu agitacijos 

ir propagandos darbe ir į- 
vairiose organizacijose.

Todėl tas dalykas vis ati- i°g “Naujieną
; r;«u lą ypatingai dcllo, kad ma- 

redakcija 
s.,v<» sprendiniuose apie bolševi-

Truc translatinn titcd wnn Ihe posl- svbės 
master at Chicago, III., Oct. 22, 1918,1 ’ 
as rcąuired bv the uct of Oct. 6,1917.

Demokratine taika 
ir jos priešai.

mo

net ir paviršutinės.

kadir šilas laktas, jog ji lik da
bar suprato duot kaltinamąja! 
pusei, ar jos šalininkams progą

“14 savo žodį tarti, o apie per metus
l 1 . > 1 . . . ■ , . . » » .. , . I X / V 1 . . . T I 1 ' 1 1 L* >Prezidento Wilsono ' 

taikos punktų” ir kitos, jo 
prakalbose išdėstytosios, 
taikos sąlygos sutinka su de
mokratijos reikalavimais. 
Wilsono taikos sąlygoms to
dėl pritarė socialistų ir dar-j‘nul anl visados.

laiko rašė apie bolševikus pasi
remdama lik gandais, kurią aiš
kiu ir suprantamu liksiu buvo 
diskredituoti bolševikus ir tuo 
užmušti visą darbininką judė- 

Tai buvo ne

ctc.). Bet 
kiną vien

i “augščiausis revoliu- 
uždarinėjimas cijos kilimo punktas , tai jisai 

areštai, Bresl l.ilov- buvo “ai riglil“. Mes tam rašv- 
Busijos 

“Naujienos 
pranešimais apie al-

nesiten- Žmogus padarė lokį didelį šuolį, 
kad puldamas išsisuko kojas. 
Tas punktas, kurio jisai pasie-

atskirus atsitikimus “sovietą

rni vienas sveiku protu žmo
gus. Kad bolševiku pusėje taip-

muose'apie bolševikus; jos taip- 
pal perspausdino bolševiku pro
gramą, ir jos nuolatos nagrinė-

įdėjimą, užsikarščiavimą, tai ne- 
į gali būti nieko stebėtino tame. 

Pirmiausia, bolševikai nėra. Ir nei aš. nei bolševiku šaliniu- 
konlrevoliucionieriais. Jie su- kai, tikiu, neskaito bolševiku

Bet
ar los klai

d'ją, bet prieš Kerenskio alslo- darė klaidą gal ne vieną, 
vaujamą buržuažinę valdžią, ^ia turime žiūrėti 
1 tiri buvo besikelianti ant cari
zmo griuvėsiu, šita bolševiku

* ’ C v v

sukilimą “Naujienos" pačios, 
Ijirbul per neapsižiūrėjimą, pri-

daliuos jas su socializmo moks-į 
lu. !

Toliaus, Darbininkas daro vi
sai nepamatuotą ir neišmintin-j 
gą priekaištą “Naujienoms“ dė
lei išspausdinimo keleto žino
mąją “dokumentą“ apie bolše
vikus. “Naujienos“ juk, kaip

sis, kokio jisai kada-nors buvo 
atsiekęs. Bet dabar, išsisukęs 4> K
kojas, jisai ne liktai šokinei ne
gali. o ir žingsniu nepaeina... 
lai lygiai tokį šuolį padarė ir 
Busijos revoliucija, kurstoma
bolševik ą.

'Tai yra atsakymas liktai j 
dalį lą priekaištą, kuriuos Dar-

limo, apsvarstymo ar gero no
ro. ar dėl priežasčią ne nuo ją 

“angščiausiii revoliuci- paeinančią. Ir jei mes šitaip į 
ui įmuktą“. Taigi, su-'juos pažiūrėsime, lai atrasime,'jr straipsnį pitrašė apie lu “do 
.. ,« »• . ..i. ■ . ., •• • < ... it-'. ... . r • - . • v. .

. mas yra <

lu” vertę. Bešališkiaus, 
negalima nė pasielgti.

les (as IJiulis. kurios shibde lo laukti.

je “Naujienoms"! nuodugniai 
atsakinėti j visus juos butą per- 
ilgas darbas. Bet, kaip jau bu
vo aiškinta, tie straipsniai apie

i bolševikus ir nėra rašomi tam,

mlorium vestą polemikas. Bol-

mis ( kovo pasielgimus šaltu protu ' rodos, 
l , iiuinit, iic vii utilimit buv<i i-s in!

‘ ‘ Brt

vo vienintelis nlsilikiiikis. katlu 
“Naujieną“ špaltose buvo kal
bos apie bolševiką “parsidavi
mus". Dienraštis šiaip niekuo
met neprikaišiojo bolševikams 
“parsidavimu" ir “pinigą", o Vi
suomet kritikavo juos, pasirem
damas ją mokslu, ją darbais ir 
Rusijos socialistą atsimetimu 
linkui ją.

buvo lik tolesniu tesimu Rusijos . ' v., v. . .. . ..(ginu, negu šitam raštui vra duo- 
revoliucijos ir lo<IH,su<liiiti .1! ...... „„„„l,,.:,, jiL

nedarė su vokic

už ką “Naujienos" ant. j u ypa
tingai užsivarinėja. Jie pasira
šė po vokiečiu imperialistu sąly-

negalėjo daryti. Naujienos 
žir.o, r.r bent turėtu žinoti, kad 
misijos kariuomenė buvo sude-

ma privaryta prie suirimo sto-' 
vio dar prie caro valdžios ir kad 
visas kis stovis dar labiaus. pa- 
arščjo prie Kerenskio režimo;! 
taigi bolševikams paėmus šalies 
valdžia i savo rankas net be 4. 4
rimto pasipriešinimo iš laikino
sios Kerenskio valdžios pusės, 
pasinaudojant vien telefoniniu 
: i'.sinešimu tuoju laiku, kuo
met Rusijos mililaris, moralis

Pastabėlės

kau bolševikai savo revoliucinio 
visuomenės perorganizavimo 
darbams ne tik neturėjo tokios 
progoj, kokios “dar niekur re-

kaip sako “Naujienos", bet at
bulai: jokie revoliucionieriai ne-

ki B NORS“. Amerikoje, kle-

sako, tvirčiausia visam sviete; 
jos štabas pati klero-tautų 
smelonėlė: kunigai, klierikai, 
bevaisčiai daktarai etc. Tas

\ ienok Darbininkas į pons šlubas, sako, (išradęs to
li, iš kurios iššautos 
ia į visas puses ir vic-“Naujieną” redakcija piešianti kulkos (ei 

bolševikus, kaipo “gaują parsi- nu kariu

Įsunkus, liek jis yra trukdomas sukčių“! 
ir stabdomas iš visu pusių no tik !

so pasaulio senosios tvarkos re-Į 
mėją. Ir jau vienas tas, kad jie! 
atsilaikė per melus taiko šitam 
baisiam ją galingą priešu spau- 
dmui iš visu pusią, yra dideliu

jiems pripažįsta ne tik pažan
gieji viso pasaulio žmonės, bet 
ir atviresnieji ją priešai, kapita
listai.

'Trumpai
miausio nupuolimo ir pairimo 
laipsni, visi buvo pailsę nuo ka- _ .........................

/. | nėra kontrrevoliueiomeriais; neres, visi norėjo atsikvėpti jr vi-, .................
* » a » ■ a a. «« •« - . 4 a I .. a I. ..

si norėjo laikos.

bolševikai

.'.{erai la žino* ’ A
jie negavo nuo

Bet bolševi-'.; , ‘ ‘ .. .. ,,'Brest tjlovske; ne nėra vokie-ir Naujienos . v. . .. ' ..... . cią agentais; be nėra kalti uz ta
I 11/ i \ 1 / \ I/ o t n ’ *

laiBininku ne « k
lik paramos ją kovai su vokie
čiais, bet ir atsakymo į ją pra-
svma.. c

Bolševikai nėra vokiečiu age- 
nlais ir jie neparsidavė jiems už 
pinigus. Tie “dokumentai’, ku
rie gavo “Naujienose“ vielos, y-

n< lik n'galinui nieko jlikinli, 
bei rimtam žmogui negulima

žino

ll-

irutę, kuri, jei ji yra, yra daro
ma ją 'socialistiniu ir nesociąli- 
stimą priešą, užTspyrusią $u- 
gi iailii proletarą darbininką de
mokratinę tvarką ir jos vieton 
pastatyti algai buržuazinę. Visi
žinome, kad bolševikai įvedė ši- liniukams progą savo žodį tar
tą proletarinę tvarką be , jųjiioIi.“ Bet tas jo “prirodymas“

Naujienos” apie bol-pmo"™ "c'>il<l0 H'-ro-tautiškos 
„.vi..i.» i.»ib.» <n I V,(,,GS artikulą. Kulkos praini- 

a “informacijom’’.
Maža pastabelė: “inforniaci-Bet jos kartu im-

kininkai, kurie neparėmė Rusi
jos ir nesutiko peržiurę! savo

jos valdžia, kuri nepakankamai 
energingai spaudė talkininką 
valdžias, kad jos priimtą Busi
jos programą; ir viešpatauvusis 
Rusijoje žmonių skurdas; ir ka
riuomenės pailsimas, ir amuni
cijos stoka, ir lt. Vadinasi, “Na

tciraulą kaip ten tokie dalykai 
vadinosi “kramolos“ malšini
mo laikais, —žlžė.

draugišką vakar., kad supažindi
nus visus tos kuopos narius ir

mo ryšiu.” O “supažindinta“ jie

inen.šc-
cjų agentais; jie nerti Kam uz tą uji(.|los'’ niekuomet netvirtino, vikai... 
suirutę, kuri yra dabar Bosijo- j<n(j bolševikai esą vieninteliai j 0(u i yjcs 
je; ir jiems negalima daryt prie-į (()S gCdillgos laikos kaltininkai;! ‘ jllk v
kaisto, buk jie nieko gero liepa- ~ n' i()S aiškino, kad irir, pagalios, jos aiškino, kad ir 
darę, nes ją nuveiktieji darbai 
yra perdaug dideli, kad juos ga
lima butą ignoruoti.

Darbininkas.

bolševiku, pareina ne ant ją no-

i, mes, mes darbininkai 
juk visiems aišku, kad mes 

darbininkai? Nu, tai ir bukime 
darbininkais, o jie“.. .

—Katalikas.

Redakcijos prierašas.
Prie augščiaus išspausdinto jo 

straipsnio mes esame priversti

torius leido sau prirašyti daug 
neliesos apie “Naujienas”.

“Naujieną“ paraginimą, kad 
žmonės, kurie mėgsta ginčylies 
delei bolševikų, išdėstytu savo 
nuomones dienraščio špaltose, 
Darbininkas vadina prirodymu, 
kad jos “tik dabar suprato duo
ti kaltinamajai pusei, ar jo su

o ant ją netikusios taktikos: agi
tacijos už laiką kadir čia dar 
taip, priešinimosi gynimuisi 
nuo Vojkictijos, skelbimo “bro
liavimosi“ Liejos, ir it. Bei Da
rbininkas nori įkalbėt žmonėms, 
kad bolševikai visai neprisidėję 
prie kaizeriškos laikos įvykimo, 
ir smerkia “Naujienas' už

Redakcijos Atsakymai
-------------------------------- v—

K. G. Trainiui ir k.

tai
jos. Nesuvartotas 
arijas naikiname.

nuomonei“!
Ir dar keletas žodžią apie bol 

e.viku “revoliuciją“. Kad ji į

Kazimieras. Gugis

mo,“ kaip tvirtina Darbininkas, 
tai vra gryna pasaka. Kauliu

Mhvjto Oflsns •
127 N. Dearbern St m n Unlty BMf.
Tel. Centrą’, 4411

Veda visokius reikalus, kaip kriminaliSkuose 
taip ir civih&kuose teismuose. Daro 

visokius dokumenius ir yopieras.

Namų Ofiaas:
1)23 S. Halsted St.

Ant trečių lubų
Tel. Drover 13’0



t apninka? N A n T1 E N O S, Chicago. IH
True translation l’ileil wilh the post- įvairiu išiieškoįimo agentų, ku- 
m.ister at ChiCBgO, III.. Oct. 22, 1918, 
as ivųniretl by the art of Ocl. 6, 1917

DOMAI GIMINIŲ IR KITŲ
KURIE GAUNA PAŠAL

PĄ Iš KAREIVIŲ.

rie nori nuskriausti jų moteris, 
motinas ir kilus mylimuosius 
tų karžygių, kurie mirė begin
dami demokratijų, jis įieško pa

2. Visokie nuodai ir

nuodus.

28 melų amžiaus, mirė neilė

tų, 1918 m.
Velionis |>aėjo iš Kauno guli., 

Panevėžio pav„ Pašvitinio ua- 
iap„ Vaiškonių kaimo. Paliko 
dideliame nuliudime savo mo
terį ir 3 dukteris Albinų, Ol- 
gų ir Emilijų, ir brolį Juoza-

Laidotuvės įv\ks utarninke,

Liet. Tautiškas Kapines.
Gerbiamieji giminės ir pa

žįstami malonėkite atsilankyti 
į šermenis po num. .3019 Uni
on avė., ii* dalyvauti laidotu-

Pasilieka nubudime 
Moteris, vaikai ir brolis.

Pranciškus Andriekus
mirė spalio 20 d., 9:30 vai. va
kare, 25 metų amžiaus.

Velionis paėjo iš Kauno 
gub.. Telšių pav.. Dūkių parap., 
Bunaičių kaimo.

Laidotuvės įvyks utarninke, 
spalio 22 d., apie 8:30 vai. ry
te, iš namų 4221 S. Artesian 
avė.. Chicago. III., į Nekalto 
Prasidėjimo Panelės šv. buž
ui čia. po painaklųrf Šv. Kazi
miero kapines. Z

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

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

Jonas Masilionas
mirė Camp Tavor, Ky., 32 mė
li; amžiaus, paimtas kariuome
nėn ištarnavo keturis 'mėne
sius.

Velionis paėjo i.š Kauno g., 
Panevėžio pavieto, Smilgių 
parap., Tarvidų kaimo, paliko 
Amerikoje moterį ir brolį.

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

A .Masilionis,
605 Oak si., Garlinvillc, III.

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

VodrGliaus Permaina.
.‘ancdėljj. Ketverge ir Subatoj 

irmas Floras 15c. Balkonai 1 fte
Prie šių kainų priskaitoma ir 

1c ir 2c kariškos mokestį* 
t DIDELj AKTAI KASDIEN 
HALSTED ir 12-ia GATVES

Relcuscd by the Committee 
Public Information.

oil

Žmonėms, kuriuos oficieriai 
ir kareiviai užlaikė arba tiems.

teisėmis nereikia jieškoti kieno

mokėjimų, pragyvenimui paski
riama. pašttlpų ir apsaugų. Pi- 
nigyno Departamento karės ap
saugos biuras atlieka tuos visus 
dalykus ir visus reikalavimus

šktmlienv

Alkreipiama doma j tai. jog 
kai kurie pašaliniai agenati 
teisėtu keliu nori įsisiulinli, kad

ne-

•iiirlics pranešimu eina iš karės 
departaniejilo pramušimas, jog 
išjieškojiniui pašalpos nereikia

nigyno Departamento sutarimu 
legalis patarimas koks lik butų

lalarnavimui .specialiu komite- 
o. l ai galima gauti iš vietinio 
teisių patarimo komiteto, kuris 
randas kiekviename drafto dis- 
I rikte.

jui. kuris butų samdomas pada

apsaugos
giau mokėti kaip $3.00 už kick-

liau-

■tgenlų. nei advokatų, jei nėra 
kokių nors nesutikimų tarp ap
saugos reikalaujančio ir biuro. 
Msilikus ncsutikinnri leidžia
ma agentui išmokėti nedaugiau 
kai penktų nuošimtį nuo iš biu
ro gautųjų pinigų, bet ant kar
ti nedaugiau kai vienų dešim- 
a dalį nuo kiekvieno gaunamo 
išmokėjimo, pakol pilnai bus

leidžia nubausti kiekvienų as
menį, kuris tiesioginiai ar ne
tiesioginiai reikalautų didesnio 
mokesnio, negu viršui pasakv-

ima, jis bus baudžiamas ne
daugiau kaip $500, arba nedali

mo, arba abiem.

kurie mil e, ar buvo užmušti nuo

D R. A. MONTVID
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1553 W. Madison st. 2226 So. Leavitt St
Suitc 600-612 Kampas 22nd pi.

Valandos: III iki 12 ryto Valandos: 6 iki I vakaro
Phoue llaymarket 2563 Phouo Cinai 4999

Nedėldieniaia tik pagal sutarti
Rezidencijos Telephone Albany 5149

DOCTOR ROSS
Chicagos Specialistas

(»ydo Užscnėjusia*, Nervų Ligas, širdies, Vidurių, 
Kepenų, Inkstų, Pūslės, šlapymo ir Visas , 

Privatiškas Negales.

M. 35 So. Dearborn St. kampas Monro*. DACC CHICAGO, ILLINOIS
• nVVV Room 506 ir 507 Crilly Bldg. Važiuok 

elevatorių iki Penkto augtito.
Valandų*: Kasdien 9 iki 4. Nedėldieniaia 10 iki 1. Taipgi Panedė- 
lyj. Fredoje, Ratnyčioje ir Sabatoje vakarai* nuo 7 iki 8 valandai.

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS
ant Durų, Lentų, Kėnių ir Stogama Popiero

SPECIALIAI: Maleva nialevojimui atubų išvidaua, po $1.40 už gal.
CARR BROS. VVRECK1NG CO.

S- Haleted St, Chicago, HL
t. ........................................... . ,:V,. *

Amerikos piliečio kurie lut i pra
nešti žinomus jiems atsitiki-
mus,

I'rue Iranslalion fih'd with the pnsl 
mastei* ai Chicago, III., Ocl. 22, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 191'

PAAIŠKINIMAS KAS DEL KA
LĖDINIŲ SIUNTINIŲ KAREI
VIAMS SU AMERIKOS KAREI- 

VIJOMIS UŽSIENYJE.

Kad užganėdinus širdingus 
pageidavimus šeimynų tų vyrų, 
kurie tarnauja užsienyj. Kares 
Skyrius nusprendė, kad kiekvie-

vo šeimynos kalėdinį pakelį pri
imto didumo 
linu daiktu. < * 
ryta sutartis 
riaus, Krasos

ir maždaug priim- 
šituo tikslu pada- 
larpe Karės Skv- 
Skvriaus ir Ame-

su

dėti surengti ir pasiusti šituos

Patvarkymai.

mo ir padavimo klaidingo ad
reso, kariuomenės vvriausvbės

dinio pakelio lėbelį kiekvienam 
kareiviui, šita priemonė būvi 
reikalinga dėl pasiuntimo pato 
gumų trukumų. Raudonasis 
Kryžius negali priimti pakučio 
be kupono nuo to kareivio 
riam pakutis adresuojama.

2. Kareiviams bus išakyta & *
siųsti tų lėbelį namon savo 
ulinėms, ar draugams, kurie 
vę jį, nuneš į arčiausių skyrių

k u

rodyta Raudonojo Kryžiaus. Te 
na i jie gaus vienų kartonų 3 eol

3. Gavusis šilų kuponų, gal 
pridėti ji tokiais daiktais, kurie

ša nesiunčiamų daiktų). Pilių 
pridėjus ir aptaisius siuntimui

I. Užsidegamieji daiktai, pri- 
skaitant braukiamuosius brie-

5. Pragar'nės mašinos ir me
chaninės cheminės ir kitokios 
prielaisos ar sudėtjs, kurios ga-i 
Ii užsidegi i ar sprogti.

Pastaba. Prie šitos rųšies pri
klausys eigaietams gedtuvčliai 
ir tt. >

lai, dužtami įlaiklai ir kiti pri
imtini dalykai', jei nėra suri
kuoti pagal Krasos įstatymų ir 
Pa tvarkymų rvikalavimus.

7. Visi kili daiktai, kurie ga
li užmušti, ar šim’p ptrkcnkli, ar 
sugadinti kilus suintinius ar ki
ta nuosavybę. t /

Akron, Ohio

gis ir tas. P / * f

Nescnai čia įsisteigė mišrus 
choras “Aušra”. Chore jau pri
klauso apie 10 narių daini
ninku ir dainininkių. Chorą

A *• A

mokina d. Valentinas, iš C.leve- 
lando.

Reikia pasakyti, kad chorus 
labai veiklus, nors ir jaunutis. 
Pa v., spalių 12 d., jis buvo su
rengęs pirma |Kisilinksminimo 
vakarėlį. Visa nusisekė kuoge- 
riausia ir chorui liks virš 50 
lol. pelno.

Choro repeticijos būna kas 
tedėldienį, 9 vai. ryilo, 50 Ho\v- 
trd st. Vielos lietuviai, ypač 
aunuomenė. turėtų spiestis a- 
>ie A krono “Aušra”.

lėlės prakalbos Akron Music 
Hallėj. Kalbėjo d. Kale Ri- 
•hard.s, iš St. Louiso. Reikia 
>asakyli, kad d. K.> R. turi dide- 
į gabumų. Kone po kiekvieno

iplodismentai

dar di- 
. . lesnės prakalbos. zinomasai 

kaip 3 svarus. Iš Raudono o | . , ... .. .L. -ii- i i •• I 'OCialistų partijos veikėjas, d.

išimtų visokius raštelius ar pra
nešimus, jei jie butų įdėta prie Lietuviai, kur supranta angių 

kalba, tegul atsilanko. Tuo la-

I. Asmuo, siunčiantis pakelį, 
im i po akių Rami. Kryžiaus vir
šininko užlipinti kr.asos ženkle
liu tiek, kiek reikia nusiustimui I • c | ’
jo į llobokenų, 
limo kaina kalėdiniams pake-

I.

inė d. Dėbso prakalba. Dėlei 
‘nepriklausomų aplinkybių“ 
iis tūlam laikui turės pasitraukt 
:š musų eilių.. .

Iki šiol vielos lietuviai 
u«...... ..............  i—.-,*>• ...... įkerai sugvveno. Peštvnii
rla klesn, arba pakelinės krasos Lv(i Nįa, ,lctlll.cji;i)le 
juostos kaina. I visko “.lūšių ga

Pakeliai prirengti siutimui |,ils|.1I.ll(,j,1 |.,iku 
pasiliks Barni. Kryžiaus žinioje! ](|s .1|)|link() ..(s, 
iki jie bus atiduoti krasos vy-l ||.()... h. snk(( s

(j. Kalėdinių pakelių negalima 
bus siųsti po lapkričio 15, 1918.

7. Pakeliai turi būti kietai 
pridėti, bet neprivalo pūpsoti.

Daiktai nepriimami krasoj.

Žemiau yra paduota surašąs 
svarbiausių kiršų daiktų, kurie 
nėra priimaiųi krušoje, vis vii-

1. Visoki spiritiniai, vyniniai, 
salykliniai, fermentuotieji ar ki-

Pramogai ir laiko praleidi
mui įsigykite

SAPNININKĄ 
kurs “išguldo visokius sap
nus, koki tik žmonėms pri-

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

Knygyne, 1840 S. Halsted 
SI., Chicago, III.

■■

gana
nc-

lietu-

dažniau

eieiliku
dar neužkabina. Agituoja tik 
už bažnytėlės pastatymų. Nors 
norinčių būti parapijonais čia

kiu. kur būtinai nori turėt

U ’ '
Yra čia ir tokių “parapijonų”, 

kur nori išgirst “kun.” Moc
kaus pamokslų. Jų norus žada 
išpildyt vielos draugija “Lais
vė”. l ik kad tas Mockus vis 
llar nesiskubina. —J. Mėta.

So. Chicago, III
Plieno darbininkų organizacijos 

reikalais.

Kaip jau buvo “Naujienose

-■■-■■"y1 .................. — i ..i—......................... .... 11_

Motina, kodėl Jus
Ir Nesat Stipri ir Sveika, Neįgyjat Gražumo, Rausvumo Jūsų 

Veidui, Vietoje, Kad Būt Nery uotą, Nerami1 Visų Laikų ir Iš
rodanti Visai Suvargusi, Sena?—-Gydytojas Ko-tai Davė Susie 
Smith’s Motinai. Ji Buvo Dar 
bar, O Dabar Ji Atrodo Net

Blogesnė, Negu .Jus Esate Da- 
daug Jaunesnė, Jaučiasi Gerai

Bile Moteris, Kuri Greitai Nuvarg
sta ir Nervuota, Suirusi, Turi Pri
iminėti Nuxated Iron Kad Pagel

bėjus sustiprinimui Savo Svei
katos, Tvirtumo ir Gyvumo.

“Negali bul stipri, sveika, graži, 
rausvais veidais moteris be Iron”, 
sako Dr. l-'erdinand King, Nvw Ynr- 
ko gydytojas ir medikalis aulinius. 
“Aš stipriai patariu 
kad gydytojai turė
tų prirašyt daugiau 
Organic Iron-*-Nu- 
\ated Iron — savo 
nerviškiems, suvar- 
gusierns ligoniams, 
blogai išsižiurinči- 
oms ligonėms mo
terims. Nubalintas

reiškia anaemių. A- 
naemiškos moters 
oda > ra nubalusi, 
raumens suvytę, 

muskulai silpni, pl
otas suniuręs, bet 
nykstanti atminti ir 
dažnai jos tampa 
silpnos, nervuolos, 
greit pykstančios 
nubudę, sutingę. 
Kuomet Iron’as apleidžia moters 
kraujų, tuomet ir rožinis dažas ap
leidžiu jos veidų.

Paprasėiuusiame amerikoniškame 
maiste, kaip lai: krakmole, cukruje, 
syriipc, saldainiuose, nugrūstuose 
ryžiuose, baltoje duonoje, soda kre
ivėse, makaronuose, spageluose, ta- 

1 pioka, sago, farinoje, degerininuoli 
corn meal nesiranda Iron’o. Jų pri- 
rengimo procesas atima nuo minėtu 
maistų gamtos jiems suteiktų Iron’ų. 
I'ai|)g) nesumaningi naminio virimo 
budai, perdaug vandeniu išplaunant 
prirvngimas maistui daržovių, sunai-

vykt plieno darbininkų unijos

žaslies epidemijos siautimo vi
sos susirinkimų virtos tapo už
darytos. lai ir organizacijai 
policija itŽklrdinlČ4 laikyti savo

Tolinus paimkite 
du po penkis gra
nus ploikelius pap
rasto Nusaled Iro* 
n'o tris kardus kas 
dienoje po valgiais,Koks j u: ų atsakymas ? 

apleidžia
išmėginkite save ir palėmykite, kiek 
Jus pagerėjote.

Daugelis nervuotų, suirusių žmo
nių, kurie ilgų laikų negaliavo, ste
bėtinai padidino savo spėkų ir iš
tvermę, liktai priimdami teisingoje 
formoje geleži, kurie per keletu mė-

jus turite parūpinti Iron’o štokų sa
vo maistui, vartodami kokį nors bū
dų, kad panaudojus Organic Iron, 
taip, kad jus vartotai druskų, kuo
met randate jūsų maiste jos štokų.”

Geležis balinai reikalinga prigel- 
bėjimui jūsų kraujui permainyti jū
sų maistų j gyvuojančius audinius. 
Be jos, nežiūrint kiek ir kų jus val- 
gylumėle, jūsų maistas tik pereis 
kiaurai jus nepadaręs jums nieko 
gera. Jus negausite be jps stiprumo 
ir tuokart jus tapsite silpnu, išblyš
kusiu ir išrodančiu sergųs, taip kaip 
augalas mėginantis augti žemėje, ku-

Jeigu Jus nesijaučiate stipriu ir 
sveiku. Jųsų pareiga yra padaryt 
sekantį savęs išmėginimų: Palėmy- 
kite, kiek ilgai galite dirbi, arba 
kiek toli galite nueit be nuovargio.

«■--------

NOSIES LIGOS
IČ n V n n M A \ Re Pavojaus IdulUuMA / De Skausmo

9

Ar jus greit 
pagalinate šaltį? 
Ar jūsų nosis už 
sikemša? Ar ju
ms varva glite

džiūsta j tisų no- 
Ar jums varva iš nosies? 
»• a įsi lik imu nosies ligo

je, lokių kaip užkimusios no
sis, kalariškas išsiskyrimas, iš- 
sausėjimas nosies ir II., buvo

be skausmo metodą. Aš esmi ap
sigyvenęs per 21 metus prie Sta-

Tekančios ausys — skambėji 
mas ausyse ir užkurtimas gydo 
ma. Be operacijos gydoma sc-

Pasitark su manimi šiandien, 
mokestis nebrangi.

DR. FRANKLIN O. CARTER,
Akiu, Ausų, Nosies ir Gerkles.

120 S. State str.

2-ras augstas. Valandos 9 7.

susirinkimus. Bet įstoti uni-

ularninko, se
si Vieta: ant

ki rtęs Baltimore ir 92nd

kr nė jokios pagclbos.
Bei neimkite senų formų susilp

nintos geležies acetate geležies, ar
ba lincinre geležies, vien lik sutau- 
pymui keleto centų.

(ieležis reikalaujama molinos ga
inios <lel raudono spalvuoto daikto 
kraujtrje josios vaikų yra, ant nelai
mės, ne los rųšies geležis Jus turite
imli geležį formoje, kuri galėtų len
gvai praryti ir asimiliuoti ir pada
ryti jums kų nors gera, kitaip ji ga
li suteikti bloga negu gera.

IŠDIRBSIU PASTABA: — Nuxa- 
led Iron, kuris yra prirašinėjamas ir 
rekomenduojamas per gydytojus, nė
ra paslaptinis vaisias, bei gerai \i- 
siems apliekoriams žinomas. Nepa
našus senam Inorgauic. Iron’ui, jis y- 
ra lepgvai asimiliuojamas ir neuž
gauna liautų, nepajuodina jų, bei ne
sugadina vidurių. Jo išdirbėjai gva- 
ranluoja pasekmingas ir čielai už
ganėdinančias pasekmes kiekvienam 
pirkėjui, arba jie sugražins Jums pi
nigus. Jos yra parduodamos pas 
visus gerus aptickorius.

PRANEŠU gerb. visuomenei, kad 
l-mų rugsėjo dienų, 1918, aš persikė
liau iš po No. 1812 S. Halsted si., 
po num. 2650 W. 391 h Place, prie 
Archer avė.

Mrs, Agnė Ožugas
Lietuvė Akušerė

2650 Archer avė. ir 39 Place 
Archer Limils, Chicago 
Tel. McKinley 4120.

AKUŠERKA
l’el. Drover 1136.

Mrs. Mary Jankauekienė pirmiaus 
gyveno \Vest Sidėj, 2303 S. Oakley 
avė., dabar persikėlė į naujų vietų, 
3112 So. Halsted si. (ant 2-rų lubų),

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

LIETUVIS GYDYTOJAS IK 
CHIRURGAS

10721 So. Michigaa Ava.
 Roseland, fll.

Neužsitikėkit savo regėjimo pir
majam by kokiam neprityrusiam 
aptiekoriui ,auksoriui ar keliau
jančiam purdavčiiri, nes jie su
teiks jus akims lik daugiau blogo. 

Aš turiu 15 metų patyrimą i- 
galiu ištyrt jus akis ir pririnkti 
Jums akinių* tikrai. Darbą atlie
tu belaukiant, užtikrintai.

Jei jums akiniai nebus relkalin- 
<1. mes tai jums pasakysime.

JOrtN SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS 

įsai 8o. Ashland Avė. Chicar
Ktmpai 18-to* gatvča 

t-čios lubos, virš Platt’o aptieks* 
Tėmyldte į mano parašą 

Valandos nuo 9-tos vai. ryto Iki 
I vai. vakaro. Nedėlioję nuo t 
vai. ryte iki 12 valandai dieng.

Dr. A. R. Blumonthal |

AKIU SPECIALISTAS 
A kin Egaamt»Boja Dyka* 

Gyvenimas yra 
J* v tuščias, kada pra 

nvkst* regėjhn*.
Mes vartojame 

Jlv Pagerintą Oph-
< ’U*** thalmometer. Y- 
ĮilkTAi patinga doma at- 
- '* kreipiama j vai

kus Vai.: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
nciDldien. nuo 10 iki 11 dieną. 
464^ S. Aahland Av. kamp. 47 at

Telephone Yards 4317
Boulevard 6487. 0

Rezid. 939 S. Aahland Blvd. Chieagi 
Talephtma Hnymarket >144

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistas Moterišku, Vyrišku, 
Vaiky ir Tisų chronišku ligi 

Ofisas: 8354 S. Halsted St., Chkar 
TelephoSa Drorar

VALANDOS t 10—11 ryto; 2—S poplatv

iv Yari’s 5032

3109 S

ik:

BH. M. GLASER
Praktikuoja 27 melai
Gyvenimas ir Ofisą.

3’49 S. Morgan Si., keri
Chicago, H1.

SPECIALISTAS

Taipgi Chroniškų Ligų
OrlSO VALANDOS: 

iki 9 ryto, nuo 12 iki 2 po piel 
ir nuo 6 iki 8:30 vak. Nedalio
mis vakarais ofisas uždarytas.

Telephone Yards 687

Vyrišky Drapanų Bargenai 
, Nauji, neatimti, daryti ant užsa- 
I kvmo siutai ir overkotai, vertės nuo 
$30 >ki $50, dabar parsiduoda po $15 
ir 25 dolerius.

Nauji, daryti gatavi nuo $15 iki 
*35 siutai ir overkotai, nuo $7.50 ikf 
18 doleriu.

Pilnas pasirinkimas kailiu pamuš
tu overkoty.

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

Atdara kasdieną, nedaliomis Ir va
karais.

8. G O R D O N
1411 S. Halsted SU Chlcav* m

Bet dėl to nėra reikalo nusi
minti: kaip lik bus galima tuoj 
bus sušauktas unijos mitingas 
ir apsvarstyta visi musų reika
lai. Belo, kurie dar neprisira- 
šėle prie unijos, padarykite lai 
urnai, urs mes atsieksime savo 
tikslų.' Kas dėl sekamo susirin
kimo, tai sekite Naujienų skil
tis. Naujienos, kaip ir visada, 
užtaria darbininkų reikalus. Jos 
užtars ir dabar.

—Fotografo Gizelis, J.

Paskolos $30lkl $3001
Lcgale rūta 3,/j% menesyje. 
Vyrui ar moteriai, dirbančiai Į 
ar užlaikančiai namą.

Ant rakandų, piano, vietro- m 
los, sankrovos fixturės, ve
žimų. automobilių, Liberty 
Honds ir Insurnnee Policics. 
Skoliname Stockyard’ų, fia- į
pos ir dirbtuvės darbinin- -
knnts, celžkUio ir biznio —
žmonėms, klerkams ir tt. !
Ateikite i ofisą ir mes vis- j
kų smulkmeniškai išaiškinsi |
me. Atdara utarninkais, ket
vertais tr su bato mis iki 8 
vai. vakare. Panedėliais, se- —
redotnls ir pėtnyčiomis iki ■

LOCAL LOAN COMPANY, 
TUOS. F. KERVV1N, MKr.

4647 So. Halsted Street 
l’o valstijos priežiūra.

Tel. Drover 2116. 2-ras augstas

DR. M. HERZMAN iŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomą* per 16 me

tų kaipo patyėęs gydytojas, chirurgas 
ir akušeri?.

Gydo aštrias ir chroniškas linas. '-Į>- 
rų, moterų ir vaikų, panai naujausias ‘ 
metodas X-Ray ir kitokius elektros nrie- 
taisus.

Ofisas ir Labarato;-ija: 1025 W. 131h 
St. netoli Fisk St.

VALANDOS: Nuo 10--12 pietų, ir 
6—8 vakarais. Telephone Canai 3110. 
GYVENIMAS: 8412 S. Halsted Street

VALANDOS: 8—0 ryto, tiktoi.

Telephone Yards 5834.

D r. P.G. Wiegner
Priėmimo valandoa nuo 8 iki 12 

' iš ryto ir nuo 7 iki 9 vai. rok.
8325 So. Halsted St^ Chicago.

Dr. Leo Awotin
Gydytoja*, Chirurgas, Akašoria 
1920 So. Halsted St, Chicago, 
Kalba lietuviškai, latviškai Ir 

rusiškai.
Valandos: 10—12 ryta; 6—• vi
kare. Tol. Canai 4167.
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NAUJIENOS, Chicago, III. Utarninkas, Spalio 22, 1918.

Susirgimų ir mirčių 
skaičius mažėja.

-•» x--------- . i
MIRTIS RENKASI j j
IR LIETUVIUS. I | j

---- f y
Persergsti gobšus. f

Naujų susirgimų ir mirčių 
skaičius trupitį suniežėjo. laip, 
bėgiu pastarųjų 4K valandų 
už nedėlią ir panetlėlj — naujų 
susirgimų buvo 2,900. Iš jų 2, 
(HM) susirgo influenza. 680 — 
plaučių uždegimu Mirčių gi 
buvo 686.

Mirtis pradėo rink ties ir lie
tuvius. Ypač daug jų serga ir 
miršta 18 ir Ibdsted gatvių apic- 
iinkėj. Mirtis, žinoma, dažniau
sia apsilanko į 'tuos butus, kurių 
savininkai ndpaiso sveikatingu
mo taisyklių: gyvena kaip ne 
žmonės. Susirgę jie netik kad 
nesirūpina tuo, kad pasveikus, 
bet dar užkrečia ir kitus savo 
draugus bei kaimynus.

Sveikatos reikalų komisionie- 
rius vakar paskelbė titlu patvar
kymų kas dėl žmonių čiepijimo. 
Tarp kita ten persergstima tie 
daktarai, kurie iš kiekvienos 
žmonių nelaimės stengiasi “pa
daryt sau pinigų”. Komisionic- 
rius sako, kad daktarui neleisti 
na imti kokį nors atlyginimų už 
vaistus (serumų), kuriuos duo
da miestas, (ii už “malonų pa
tarnavimų” esu jie gali imti tik 
tiek, kaip ir už paprastą vizitų.

Bet gyventojai, taigi ir lietu
viai, noriu lįs išvengti (o išveng-

Darykite patįs 
savo vynų

Vynuogės j*
Vynuogės
Vynuogės

Dabar yra laikas jas gauti, iki se
zonas pasibaigs.

Klauskite
Dan Coyne, 

Tol. Maine 2835

Coyne Bros.
119 W. South Water St. 

Didelis laikrodis virš durų.

CENTRAI MANUFACTURING
DISTRICT BANK
1112 W. 35-ta gatvė
(Tel. Drover 6310).

Yra atdara dėl biznio nuo 9 ryto iki
3 po pietų. S ubą tom i s iki 1 po pietų.

VAKARAIS
Seredomis ir Subatomis nuo 6 iki

ti, nors’dalinai, gajima) to “ma
naus patarnavimo?*, turi užsilai- 
kyl deramai, taip kaip ne kartų 
jiems buvo nurodyta.
CHICAGA NETENKA / / 1 

10 MIL. DOLERIŲ. / '

Augščiaasias valstijos 1 f 
teismas “dovanojo” juos • 
gaiso baronams. /

’ U žvestoji byla prieš Chicagos 
gaso kmpanijų kaipir, pralošta. 
Ta dešimtis milionų dolerių, ku
priuos miesto valdžia pasiryžo 
atgauti iš Cliicagos gaso baronų, 
tapo jiems “padovanota” augš- 
Čiausio valstijos teismo nuo
sprendžiu, kuris vakar užreiškė, 
jog’ei išleistasai 1905 metais įsta
tymas (leidžiųs miesto valdžiai 
nustatyt gaso kainas) yra nc- 
konstitucingas.

Kaip atsitiko? f

Praeitų žiemų, kada miesto 
advokatas, Donald Bichberg, ke
lintų kartų stipriai prispyrė prie 
sienos gaso kompanijos advoka
tus ir visa rodė, kad miestas gali 
laimėti, iš kažin-kur susirado 
tūlas Sutteris, kuris patraukė ga 
so kompanijų tieson. Reikala
vo sugrąžinti, permokėtų už ga- 
s o ‘‘bilus’’ s u m a , 
prie kurios, sitlig miesto valdžios 
patvarkymu, gaso kompanija ne 
turėjo teisės. Ir netikėtu bud u 
jis laimėjo. Teismas pripažino 
jo reikalavimų esant pamatuo
tu ir paliepė kompanijai sugrų- 
žinti reikalaujamų sumų. Kom
panija apeliavo į augščiausį tei
smų ir vakar laimėjo.

Miesto advokatas tuoj pasa
kė, kad šitoji byla yra gudrus 
liuksas: bandymas užbėgti už 
akių miesto užvesta ja j bylai. 
Pasirodo, jis žinojo ką kalbus. .

Kas tuo pasinaudos?

Augščiausio teismo nuospren
dis yra dideliu smūgiu Chicagos 
gyventojams. Gaso kompanija 
dabar atsieks to, prie ko ji senai 
ėjo: didesnių gaso kainų. Mie
sto valdžia dabar negalės pastoti 
jai kelių. Ji reikalo turės tik su 
taip vadinama Public Utilities 
kompanija, susidedančia iš ke- 
liato asmenų, kuri, kaip jau pa
sirodė, moka suprasti gaso baro
nų reikalus..

užreiškė, kad “dėdė” čia norįs 
iškirst nedoyanotiną kiaulystę: 
“Tai yra tik svečiai” — jisai pa
suke ir liepė visiems sėslios. 
Dėdė nepaklausė ir vesdamas 
juos į stotį pasakė, kad visa jie 
galėsiu pasakyti ponui džiodžei.

BEGĖDIS BANDITAS.

Ponia Mary McGourthy, 1103 
N. Dearborn gt., kreipės į poli
cijų, idant, ji sujieškotų tų begė
dį banditų, kur užvakar naktį 
pasitiko jų netoli jos buto ir par- 
sivertęs atėmė šerno'lę su dvy- 
ka dolerių pinigų.

JIEŠKO 
AUTOMOBILIAUS.

Chičagos policija įieško dide
lio juodo “overlando”, kuris už
vakar naktį ant vietos užmušė 
artistų George Howc ir mirti
nai sužeidė jo moterį netęfli įla
vinta. Tas automobilius esųs 
“pasislėpęs“ kur nors — Chica
go j-

LINDA JOSE NUBAUSTA.

“Stebėtinoji mergelė”, Linda 
Jose, kitaip Gabriele Segata, 
vakar lapo nubausta 18 mėne
sių kalėjimo ir 2,000 dol. pini
ginės pabaudos. Jų nuteisė fc- 
deralis teisėjas Landis.

Praeitų žiemų ji buvo suareš
tuota Union geležinkelio stolyj. 
Jos lagamine rasta 36 lazdutės 
dinamito ir revolveris. Ko
kiems tikslams ir kam jijė vežė 
dinamitų — nepasisekė sužino
ti.

galvų.. Bado nors vienų dau
giau — ir bėda. Apie susirin
kimų nėra nė kalbos.

J c, tai “gadynė.” t

Praeitos pelnyčius vakarų čia 
buvo surengta pramoga “po at
viru dangum” — ant kertės 
Oakley ir 23-rd PI. Kalbėta an
gliškai ir lietuviškai. Buvo ir 
muzikos.

“Naujienų” šeimynėlė vis au
ga. Auga neveizint to, kad prieš 
dienraštį varo neatlaidžią kam
panijų vyčių armijos likučiai ir 
pats tėvelis. Gi davatkų.organas 

vis darosi retesne retenybe 
“musų Wcs't Sidėj.”

lai tas draugijų sąryšis, kur 
andai apdovanojo visa tūkstan
tine Yčo ir makaronų šinkuotojo 
sosaidę Voroneže, jau “kaput”.

Na, o su sociajlistų svetaine — 
“amžinų atsilsį,” ar ne?

“jį*" *"•**

West Side pasigenda daug 
jaunų gabių draugų, kuriuos iš
blaškė po platųjį pasaulį susidė
ję “sunkios a'plinkybės.”

—Westsidietis.

8. A.L.D.T. skyrių vietiniai 
komitetai ir draugijos surinktas 
L.L.F. aukas ir atskaitas kas 
mėnuo pasiunčia A.L.D.T. cen
tro komitetui. Pinigai siunčia
mi išpirkus inoney orderį ant 

' vardo K. Gugio, A.L.D.T. iždi
ninko, 3233 S. Halsted str., Chi
cago, III.

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

Vicc-Pirmininkas.

ASMENŲ JIESKOJIMAI
Pajieškau savo sūnų Juozapo ir 

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

Jurgis Ūdras,
1006 S. Halsted si., Chicįgo, III.

REIKIA DARBININKŲ
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. Silverman, 
3322 S. Halsted St., Chicago.

SAUŽUDYS.

Kol kas policija dar nepatyrė, 
ar pono Softo arklys norėjo tik 
užprotestuot prieš tų sunkenybę, 
kurių jo ponas teikėsi uždėt ant 
ratų, ar jisai papildė paprastų 
saužudybę — įstumdamas veži
mų ir pats save kanalai) ties N. 
Brandi gatve. Koronicrių teis
mo nereikėsią.
TlSų^MUVINTIS Į ŠALĮ.

GARFIELD PARK.

šis ir tas.

įlinkimams besiartinant pas 
mus vis daugiau pa jaučiama sto
ka soc. agitacijos. Kažin ką be
veikia šioj apielinkėj gyvenan
tis soc. partijos skyriai...

" • • •""

Vielinė LSS. 58 kp., nor po- 
valiai, bet auga. Praeitame su
sirinkime, spalių 8 d., kuopon 
įstojo dar vienas nau jas narys— 
d. Jonas Rudaitis.

• *" " • •

Muštų, kuopa į centralinį (ra
jono) komitetų nominavo dd. 
Čiepaitį, Jamontų, Liutkų, But
kų ir Tveri jonų.

. t —L. šiaurys.

LIETUVOS LAISVĖS FONDO 
TAISYKLĖS.

RADO UŽMUŠTĄ 
SARGĄ

8 vai. vakare.
Mane galite matyti banke, bet rei

kalui atsiradus kreipkitės prie ma 
nęs i namus.

3343 Lowe avė., 
(Tel. Boulevard 9983)

1 floras, užpakalyj. Nuo 6 iki 10 v.v.
A. PETRATJLbL

Chicago Grain and Salvage kom 
ponijos jarde, 1864 N. Lc Claire 
gt., vakar rasta užmuštas jardo 
sargas, Victor Alliman — 73 me
lų amžiaus. Kokiuo įtiksiu at
likta tasai biaurus pasikesini-

JOSEPH C. W0L0N 
LIETUVIS ADVOKATAS 

29 S. La Šalie SL 
Telephone Central 63N 

Vakarais: 
2911 W. 22nd Street.

Telephone Rockwell 6Wf

inas, niekas nežino, 
ško piktadario.

TIK SVEČIAI

Kuomet “dėdė” Muloihill liz

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

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

REIKIA įvirto vyro už pagelbinin- 
kų. $15 iki $17 į savaitę. Ateitis 
užtikrinta.
170 W. S. Waler st., Chicago

STOCK’AI—šeROS.

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

vakar įkrapeno pono J. Garidi- 
so, 139 N. Wells gt., saliunan 
ir radęs ten linksnių kompani
jų paliepė visiems eiti į poly- 
steišenį, ponas Goridi rūsčiai

i» 1 Oi * i » ■> iii! iW

DRAUGAS NELAIMĖJE!
Mainieriai, mechanikai, audėjai, fabriko# ir alap visokie 
darbininkai, dirbanti viduj ir lauke, yra amžini draugai

Neapsigauk pirkdamas pigius vaistus didelese bonkose. Reikalauk geriausiu. Kuomet pirksi 
Paln-£xpeller, persitikrink ar yra IK A RA, vaisbaženklia ant baksluko. 35 centai ir 05 centai už 

bonkutę. Gaunamos visose aptlekose, ar tiesiog is labortorijos.
F. AD. R1CHTER & CO., 74-80 Washlngton St., New York, N. Y.

PAIN-EXPELLER
Jau suvirft penkios deilmtys metu 
kaip iita pluki gyduole yra var- 
tuojama su geriausioms pasek
mėms, išgydymui rumatiimo, 
skausmu krutinėję, šonoae ir rau
menyse, neuralgijos, strėnų die
gimą, šalčio ir kosulio.

Augščia tįsias vaflstijos teismas 
nusprendė, kad geležinkelio til
tas lies Jackson bulvaru turįs 
būt “numuvintas” nuo upės. Jis 
apsunkinus susinėsimų. Kom
panija žada apeliuot į Washing- 
tonų.

IŠŠOKO PRO LANGĄ.

Susirgus plaučių uždegimu ir 
pradėjus klejoti vakar naktį p- 
nia, E. Hjerpe, 2865 E. 93 gt. iš
šoko pro langų nuo antrojo aug- 
što. Užsimušė.

Ištruko trįs mergelės.

Paviečio ligoninės valdyba va
kar kreipės į policijų reikalavi
mu sujieškoli tris ištrukusias iš 
ligoninės mergeles - ligones: 
Grace Da|wb, Eleanor Millcr ir 
Mynlle Nclson. Išbėgę pereitų 
nedėldienį apsaugos laiptais 
(tire escape) nuo ketvirtojo aug 
što.

Reikalauja sustabdyt 
gembleriavimų.

Morgan Parko kunigėliai vakar 
kreipės į apšvietus tarybų rei
kalavimu, kad ji darytų reikia
mų žingsnių sustabdymui gem- 
bleriavimo - lošimo augštesnėse 
Chicagos mokyklose.

WEST SIDE.

Trupinėliai.

“Oi, ta ‘impluzes’ komisija” 
— skundžiasi vvestsidiečiai. Esu, 
visur bijok: ir saliunan eidamas 
žiūrėk, kad nepatektum bėdon. 
Girdi, išlys koks nepakviestas 
dėdė ir pradeda skaityt kiek čia

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

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

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

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

5. Draugijos bei kuopos di
džiumos savo narių nutarimu 
užsideda mokestis ant sa^o ren
giamų balių ir kitokių pramogų 
ir ima extra įžangos nuo lc. iki 
3c. nuo žmogaus, o taipgi ren
gia balius, vakarus, prakalbas 
ir tt. Lietuvos Laisvės Fondo 
naudai.

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

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

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

I SKAITYTOJUS IR 
BENDRADARBIUS.

Savo bendradarbių ir korės 
pondentų labai prašome, ką. 
nors rašant, kiek gulint prisilab 
kyti šių nurodymų:

Rašyti visados tik rašalu, o ne 
paišeliu.

Rašyti kiek galint aiškiau.
Rašyti tik ant vienos popie- 

ros puses.

Rašant, palikti kiek galint 
platesnius tarpus tarp eilučių
— bent pusę colio.

Kiekviename rašinyj, jei kas 
pasirašo slapyvardžiu, paduoti 
taipjau ir tikrąjį savo vardų-pa» 
vardę ir pilną adresą.

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

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

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

Pranešimai

LMl’S. 9 kuopos Choro repeticija 
dcl lutų priežasčių neįvyks. Prasi
šalinus trukdymams, sekama repeli- 
cija bus pranešta “Naujienose”.

—P. S. K.

Roseland, 111. LM1). “Aido” choras 
nutarč pertraukti dainų repeticijas 
dėl siaučiamos epidemijos. Laukite 
tolimesnio pranešimo. Su visokiais 
reikalais meldžiu kreipties šiuo an
trašu: F. Brukšaitč, 173 E. lllth st.

Smulkus Skelbimai
Smulkiems paslskclbimams kaino, t-

1 colis, syk|, 50 centų; dedant 
tą pati skelbimą ilgiau, ui kiek
vieną kartą colis vietos 25 centai.

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

o žmonoms įvairiais savo rei
kalais pasiskelbti ir greičiau
sių pasekmių turčti.

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

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

ASMENŲ J1E AKOJIM A i

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

Corp. Joseph Kunisky,
69 Infantry, Co. B. Camp Funston, 
Kansas, U. S. Army.

Pajieškau pusbrolio Mateušo Gi- 
riuno, Kauno gub., Novoaleksandro- 
vsko pavieto, Rokiškes parapijos, 
Rudelių sodos. Meldžiu atsišaukti, 
arba kas jį žinot, malonėkite prane
šti jo adresą. Juozapas Mainelis, 
P. O. Box 218, Oelvein, Iowa

Pajieškau senos moteries pridabo- 
įinnu “hatizos” ir dviejų vaikučių. 
Palaidojau savo moterį. Aš pats tu
riu dabot savo krautuvę, kalia yra 
tam pačiam name; yra trįs kamba
riai. Atsišaukite norėdami darbo, o 
su sąlygomis susilaikysime.

J. Petraitis,
1152 W. 51 si st., Chicago, III. 

Tel. Yards 6682.

JIEŠKO KAMBARIŲ
PA.IIEŠKAI' vienam vaikinui ka

mbario su valgiu arba be valgio, 
Bridgeporlo arba West Sidės apie- 
linkėje. Greitai praneškite.

Kl. Purlius,
2(109 S. Union avė., Chicago, III.

JIEŠKO DARBO
PAJIEŠKAU cxtra darbo už šoferį 

(chauffeur) nedėliomis arba vaka
rais, gakįu važiuoti ant visokių karų, 
turiu gerą patyrimą. Atsišaukite ne
vėliau* iki ketvergi), Oct. 24 dienos 
— laišku i “Naujienų” ofisą.

J. Kuntz.

REIKIA DARBININKŲ

PIRKSIU SUV. VĄJ.STI.IU RON- 
DSUS UŽ CASH. PASIMATYKITE 
SU M. MUSIL, 
3003 SO. 1IOMAN AVĖ., CHICAGO.

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI — iš priežasties li

gos turiu parduoti pirmos klesos 
bučerne ir grosernę naujoje lietu
vių vietoje, su namu arba be namo. 

Anton Praszky.
2856 Emerald avė., Chicago

VALSTYBINIAI NEMOKAMI DAR
BO PRIRODYMO BIURAI

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

adresais:
116-122 N. DEARBORN ST. 

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

se valdžios įsteigtuose ir užlaikomuo
se biuruose nereikia nieko mokėt.

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

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

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

REIKIA shearinenų ir leiberių i 
Scrap Iron Yard. Gera mokestis. 
Pastovus darbas. Atsišaukite į 1632 
W. Kinzie st., Chicago.

REIKIA moterų prie tvarkymo 
knygų ir popieros. Gera mokestis. 
Pastovtis darbas. — Millcr and Co- 
hen, l IKi Bluc Island avė. Tele
phone Canal 857.

REIKIA prityrusių langų plovėjų, 
$39 j savaitę.

Chicago Windo\v Clcaning Co., 
62 W. Washinglon SL, Room 2

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

Dry and Co.,
165—167 N. Green si.* Chicago, III.

REIKIA moterų mokinties austi 
rankinėmis staklėmis. Gali uždirb
ti 15 iki 20 į savaitę. Gera mokes
tis mokinanties pusę dienos suba- 
toj. Olson Rug O).
2800 So. Laflin st Chicago

N

REIKIA merginų ir moterų tvar
keli seną popierą, gera mokestis. At
sišaukite į Western Paper Slock Co. 
1456 Indiana avė., Chicago.

REIKIA vyrų j warehou.se. Pasto
vus darbas. Atsišaukite į

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

RelKIA vyro dirbti į muilo dirb
tuvę. Prityrimo nereikia. Pasto
vus darbas. 40c j valandą pradžio
je; 9 valandos į dieną.
1319 W. 32 Place, Chicago

REIKALINGAS atsakantis kuko- 
rius į lietuvišką valgyklą. Darbas 
pastovus. Atsišaukite greitai.
3305 S. Halsted str., (’hieago

REIKIA leiberių dėl scrap iron 
yard. Gera mokestis.

Price Iron Steel Co., 
671h st. and 48th avė., arba 851 
Peoples Gas Bldg., Chicago

+ REJKALINGAS pirmarankis bake
lis arba kepėjas. Atsišaukite adresu 
12001 Indiana avė., C.hicago, III.

Tel. Pulhnan 5444.

REIKALINGA moteris ar mergina 
dėl apžiūrėjimo namo. Gera mokes
tis. Atsišaukite adresu:
2065 W. Coulter st. ir kampas Hoy- 
ne avė., Chicago

REIKALINGA 10 moterų patyru
sių rinkime skudurų. Geras darbas. 
Gera užmokestis.

J. Goldman,
1820 W. 14th st., Chicago

AUTOMOBILIAI
PARSIDUODA 7 pasažierių auto

mobilius “Packard — 1911”. Parsi
duoda dcl priežasties ėjimo i kariuo
menę, labai pigiai.
1727 Union avė., A Chicago, III.

RAKANDAI

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

Rezidencija 1926 S. Kcdzie avc.

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

706 Garfield avė., Phone, Lincoln 
7874.

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

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

NAMALŽEMĖ
PARDAVIMUI 1618 Rublc st. Lo

tas 24x100 2 mediniu namu už $800. 
Užtikrinti raštai. Dcl platesnių ži
nių atsišaukite į 2315 So. Robey st. 
arba Tel. Canal 2926.

R EI KALINGAS geras namui lotas 
mainais ant 2 fialų, 4521 S. Halsted 
st. Rando $300,.

’ McDonnell,
2630 W. 381h St., Chicago

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

McDonnell,
2630 W. 381 h St., Chicago

PARDAVIMUI 4 kambarių name
lis ir didelis naujas garage, arba 
vištų būda; lotas 60x125, $200 cash, 
likusius $20 mėnesyje, arti 51-mos 
ir Archer. Gera vištų farma.

McDonnell, 
2630 W. 38th St., Chicago

NAMAI IR FARMOS.
Pirmiau negu pirkti namą, farmą 

arba lotą, klauskite informacijų. 
Mes skoliname pinigus.

R. A. C. A.
2!) So. La Šalie si., ‘ Chicago 

Room 336.

RANDAI
GERA PROGA lietuviui biznieriui 

— pasirandavoja krautuvė (Storas) 
su ruimais arba be, po num. 836 \V. 
201h si., kampas Peoria st. I^abai 
tinkamas buČernei ir grosernei. Ra
nda ne brangi. Savininkas vakarais 
ant vietos.

MOKYKLOS
1 VALENTINE DRESSMAKING ^ 

COLLEGE8
6205 So. Halsted st, 2407 W. Ma

dison, 1850 N. Welia St.
137 Mokyklos Suv. Valstijoaa. 

Siuvimas, Petrenų Kirpimas, Da 
signing, dėl biznio ir namo. Vie
tos duodamos dykai. Diplomai. 
Lengvi išmokėjimai. Gvarantoo- 
ta išmokinti Jus pasiūti sukoea ai 
$10. Phone Seeley 1643

SARA PATEK, Pi r mini d kl

Uždirbkite S15 iki 
$35 į savaitę.

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

MASTER SEW1NG SCHOOL
J. F. Kasnicka, Prezidentas,

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

i
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