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Talkininkai 
spręs apie per
traukimą mušiu
Prezidentas perduoda talki
ninkams Vokietijos prašymą 
pertraukti mušius, bet pasa
ko Vokietijai, kai tai reikš 
jos pasidavimą, nes dabarti
ne valdžia pasitikėti negali

ma.

WASHINGTON, spalio 23.
"Pasaulio šalįs nepasitiki ir ne
gali pasitikėti žodžiais tų, kurie 
iki šiol buvo Vokietijos politi
ko® valdytojais."

Toks yra Su v. Valstijų |irezi- 
dento atsakymas į paskučiausj 
Vokietijos taikos prašymą, pra
nešantis kartu, kad jai priėmus 
jo sąlygas, klausimas apie mū
šių |iertraukimą, kurio Vokieti
ja j ieško, bus perduotas val
džioms šalių susivienijusių su 
Suv. Valstijomis.

Prezidentas toliau be dvipra- 
smiavimo sako, "“kad jeigu jos 
(Suv. Valstijas) turi turėti rei
kalą su kariniais valdonais ir 
monarchiniais autokratais Vo
kietijos dabar, ar jei išrūdytų, 
kad turi turėti reikalą su jais 
vėliaus kaslink tarptautinių Vo
kietijos obligacijų, jos turi rei- 

'kalauti ne taikos. I>et pnsidavi* 
mo.”

Prezidentas sako, kad nieko 
svarbiausi dalyką nepasakytu.

Prezidento atsakymas, kuris 
tapo paskelbtas viešai 9 vai. va
karė, praneša Vokietijai, kad de
ki jos iškilmingo užtikrinimo 
priėmimo sąlygų išdėstytų jo 
kalbose, jis negali atsisakyti pa
kelti klausimą prieš valdžias, su 
kuriomis Suv. Valstijos yra susi
vienijusios karėje, klausimą per
traukos musių.

Tečiaus jis aiškiai praneša Vo 
kietijai, kad tik tokia pertrauka 
mūšių bus svarstoma, kuri prak 
(iškili reikš nuginklavimą jos 
spėkų karės lauke.

Talkininkų žodis bus pasku
tinis šiame dalyke ir jo paties 
žodžiai sustiprina žodį, kokį jie 
duos, jei dalykas taip toli mleis.

Prezidento atsakymas aiškiai 
nurodo Vokietijai kelią prie įgi
jimo laikos ir tuo pačiu laiku jis 
nupiešia veidmainystės šydrą 
nuo Vokietijos notos, kuris ją 
dengė. Jis nepasitiki nė dabarti
niais Vokietijos pseudo - refor- 
mininkais.

Bet jis kartu duoda suprasti 
Vokietijos žmonėms, kad jei jie 
pašalintų kaizerį ir visą junke
rių ir pseudo - reformininkų kly 
ką, sąlygos pertraukos mūšių bu 
tų kitokios, nes su žmonėmis 
holų galima svarstyti taiką.

Lietus šiandie; ryto apsiniau
kę; nedidelė permaina lemperu- 
hirojc.

100 VOKIEČIŲ ŽUVO ANT 
LAIVO.

Užvažiavo ant minos Baltiko ju
roj.

STOCKHOLM, spalio 22. — 
Iš Helaingforao pranešama, kad 
Ikimburg-American linijos lai
vas Habsburg beplaukdamas iš 
Rygos į DanZing pereitą seredų 
užvažiavo ant minos; 100 vokie
čių kareivių ir 4 oficieriai pri
gėrė delei panikos apimtų pasa- 
žierių puolimo j gelbėjimus val
teles, kurios apvirsdavo.

True transiation filed wllh the post- 
innslrr at Chicago, III., Oct. 24, 1918, 
as reųuired by the art of Oct. tt. 1917

SERBAI ARTI DUNO
JAUS. 

I

Suėmė 3,000 belaisvių, černo- 
gorai sukilo prieš austrus.

LONDONAS, spalio 23. - Ser
bijos legacija čia paskelbė, kad 
serbai dabar yra tik už šešių 
mylių nuo Dunojaus.

Prancūzai ir serbą isuėmė 3, 
000 belaisvių Ipek’e.

Černogorijos gyventojai esą 
kila prieš savo prispaudėjus - 
austrus.

True tninslalion filed with Ihe post- 
master at Chicago, Ilk, Oct. 24, 1918, 
as required by the act of Oct. (i, 1917

Vokietija negaus 
kolioniju.

Negrąžįs vokiečiams koloni- 
jų-

LONDONAS, spalio 23.
“Prie jokių aplinkybių nėra su
derinamas su saugumu, tikru
mu ir vienybe Britanijos imperi
jos sugrąžinimas Vokietijai ko- 
onijų”, už reiškė užrubežinių rei
kalų ministeris Balfour, kalbė
damas šiandie australiečių ir 
naujų zelandiečių Idliube.

Balfour pasakė, kad absoliu
čiai reikalinga, kad komunika
cijos Britanijos imperijos pasi
liktų saugios. Jis klausė, jei Vo- 
^/‘tijos kolonijos butų sugrąžin
us, koks butų saugumas, jog 
jų pirmesnieji valdonai nevarto
tų jų kaipo bazas piratiškam ka
riavimui.

Doktrina, kad kolonijos netu
ri būti sugrąžintos, tikrino Bal
tom’, nėra egoistinė ar imperia
listinė. Ji yra tokia, kurioje in
teresai pasaulio beveik taip pat 
paliesti, kaip ir pačios imperijos 
interesai. Jei imperija turi pa
silikti suvienyta, yra absoliučiai 
reikalinga, kad komunikacijos 
tarp jos įvairių dalių nebūtų ma 
lonėj nesąžiningos valstybės.

•---------------- i-----------
True transiation filed with the post- 
master at Chicago, III., Oct. 24, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

Hydroplanas paskandino su- 
bmariną.

RYMAS, spalio 23. — Ofici 
alis pranešimas sako, kad itah, 
laivyno aviatoriai bombardavo 
priešo subinariną ir mano, kad 
ją paskandino.

Pertraukos mušiu pasiūlymas 
perduotas talkininkams

| ---- ----------------t

Vokietija turi pasiduoti, arba prašalint kaize
rį, sako prezidentas VYilsonas

. _______ ABCHANGESK, spalio 21.
rx - .. . - • ... ■ < u . V.’ -. g. Reorganizacija šiaurės Rusijoje
Dabartiniais Vokietijos valdonais pasaulis negali <«* < <«a greitas pasekmes mobili- 

pasitikėti todėl turi reikalauti jų pasidavimo
dedant gimusiais 1893 m., tapo 
pašaukti kariuomenėn.VVASHINGTON, spal. 23. 

— Sekamas yra prezidento 
Wilsono atsakymas į pas
kiausią Vokietijos notą:

Valstybės departamentas, 
Spalio 23.

Pone: — Aš turiu už gar
bę pripažinti gavimą jūsų 
notos 22 d., perduodančios 
raštą, datuotą 20 d. nuo Vo
kietijos valdžios ir pranešti 
jums, kad prezidentas įsakė 
man atsakyti į tai sekamai:

“Gavęs iškilmingą ir aiškų 
užtikrinimą Vokietijos vald- 
džios, kad ji atvirai priima 
taikos sąlygas išdėstytas jo
kalboje Suv. Valstijų kongre 
sui s a u s i oi 8 dieną, 
1918, ir principus susitaiky
mo užreikštus jo paskesnėse 
kalbose, ypačiai kalboje rug
sėjo 27 d. ir kad ji nori svar
styti smulkmenas jų pritai
kymo ir kad tas noras ir tik
slas paeina ne iš tų, kurie iki 
šiol diktavo politiką ir vedė 
dabartinę karę iš Vokietijos 
pusės, bet iš ministerių, ku
rie kalba už didžiumą reich
stago ir už didelę didžiumą 
Vokietijos žmonių ir taipgi 
gavęs aiškų prižadą dabarti
nės Vokietijos valdžios, kad 
žmoniškumo taisyklės civili
zuoto kariavimo bus užlai
komos vokiečių ginkluotų 
spėkų kaip ant sausumos, 
taip ir ant jurų, Suv. Valsti
jų prezidentas jaučia, kad 
jis negali atsisakyti pakelti 
prieš valdžias, su kuriomis 
Suv. Valstijų valdžia yra su
sivienijusi, klausimą pertrau 
kos mūšių.

“Tečiaus jis skaito savo 
pareigą vėl pasakyti, kad tik 
tokį mūšių pertraukimą jis 
jausis teisiu perduoti apsvar 
stymui, kuris paliks Suv. Vai 
stijas ir susivienijusias su ja 
valstybes galėję priversti pil
dyti visus, kokie bus padary
ti susitarimai ir kuris pada
rys atnaujinimą kariavimo 
iš pusės Vokietijos negalimu.

“Todėl prezidentas perda-
----------JIS.----------------— U!-------

\ 'V"
True transiation filed with the post- 
miLster at Chicago, Ilk, Oct. 24, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. G, 1917

BRUGES, spalio 23. Nau- 

jas ir aiškus parodymas nežmo

niškumo Vokietijos valdžių ta

po atrastas belgų kareivių išliuo- 

suolosė teritorijose, jk rado

ve savo korespondenciją su 
dabartine Vokietijos valdžia 
valdžioms, su kurioms Suv. 
Valstijų valdžia yra susivie
nijusi kaipo kariaujanti ša
lis, su sugestija, kad jei tos 
valdžios yra palinkę įvykin
ti taiką nurodytomis sąlygo
mis ir principais, paprašytų 
savo karinių patarėjų ir ka
rinių patarėjų Suv. Valstijų 
paduoti susivienijusioms 
prieš Vokietiją valdžioms są
lygas tokios pertraukos mu
sių, kuri pilnai apgins intere
sus paliestųjų žmonių ir už
tikrinus susivienijusioms vai 
džioms galę apsaugoti ir pri-
versti pildyti smulkmenas 
taikos, su kuria Vokietijos 
valdžia sutiko, jei jie mato, 
kad tokia mūšių pertrauka 
yra galima žiūrint iš kari
nės pusės.

“Jei tokios sąlygos pertrau 
kos mūšių bus pasiūlytos, jų 
priėmimas per Vokietiją su
teiks geriausį konkretį pa
rodymą jos nedviprasmio pri 
ėmimo sąlygų ir principų 
taikos, nuo kurio visas veiki
mas paeina.

“Prezidentas jaustų savyj 
trukumą nuoširdumo, jei jis 
nenurodytų atviriausiai ga
limomis sąlygomis priežastį 
kodėl nepaprastos apsaugos 
turi būt reikalaujama.

“Kaip nė reikšmingomis ir 
svarbiomis išrodo konstituci
nės permainos, apie kurias 
kalba Vokietijos užrubeži
nių reikalų ministeris savo 
notoje spalio 20 d., neišrodo, 
kad principai valdžios, atsa- 
komingos prieš Vokietijos 
žmones jau pilnai yra išdirb
ti, ar kad yra ar projektuoja 
ma kokios gvarantijos, kad 
dabar dalinai sutarti patai
symai principo ir veikimo 
bus pastoviais.

“Daugiau to, neišrodo, kad 
širdis dabartinio keblumo ta 
po pasiekta.

“Gali būti, kad ateities ka
rės ir tapo pavestos kontro-

daugybę rusų kareivių, kurie bu
vo suimti trįs metai atgal, dir
bančius vokiečių darbininkų ro
tose. Su rusai buvo atsieinama 
kuobrutališkiausia ir buvo ver
čiami dirbti už mūšio linijos. 
Jie nieko nežinojo apie Rusijos 

j revoliuciją, caro mirtį ar Brest-
Lilovsk) laikos1 sutari j.

' - i '............... ... k L 

lėn Vokietijos žmonių, bet 
ne dabartinė karė, o tik su 
dabartine kare mes ir turime 
reikalą.

“Yra aišku, kad Vokietijos 
žmonės neturi būdų valdymo 
pasidavimo imperijos kari
nių vadovų populiare valia; 
kad gale Prūsijos karaliaus 
valdyti imperijos politiką nė
ra susilpninta; kad spren
džiamoji iniciatyva vis dar 
pasilieka tiems, kurie ikj šiol 
buvo Vokietijos valdonais.

“Jausdamas, kad viso pa
saulio taika dabar rymo ant 
aiškios kalbos ir teisingo vei
kimo, prezidentu skaito sa-
vo pareiga pasakyti be jokio 
bandymo sušvelninti, galin
čiais išrodyti šiurkščiais, žo
džius, kad pasaulio šalįs 
nepasitiki ir negali pasitikė
ti žodžiams tų, kurie iki šiol 
buvo valdytojais Vokietijos 
politikos ir dar sykį nuro
dyti, kad vykinant taiką ir 
bandant panaikinti begali
nes šios karės skriaudas ir 
neteisybes, Suv. Valstijų val
džia negali turėti reikalo su 
niekuo kitu, kaip tikrais at
stovais Vokietijos žmonių, 
kuriems užtikrintas tikras 

; konstitucinis stovis kaipo ti
krųjų valdytojų Vokietijos.

“Jei ji turi turėti reikalą 
su kariniais valdytojais ir
monarchiniais autokratais 
Vokietijos,ar išrodytų,kad ji 
turės turėti reikalą su jais 
vėliau kaslink tarptautinių 
Vokietijos imperijos obliga
cijų, ji turi svarstyti ne tai
kos tarybas, bet pasidavimą.

“Nieko negalima laimėti 
paliekant šį svarbiausi daly
ką nepasakytu.’’

Priimkite, pone, panaujin
tus užtikrinimus mano aug- 
štos pagarbos.

ROBERT LANSING.
Ponui Frederick Oederlin, 

šveicariojs Charge d’Affair- 
es, ad interim, vedančiam Vo 
kietijos reikalus Suv. Valsti

jose. i *

DULUTH, Minn. — Apskai

toma, kad iš priežasties girių gai 

sro 1,307 formos St. Louis pavie

te aplaikė nuostolių už $3,500, 

000, Iš jų tik $500,000 yra pa

dengti apdrauda.

True transiation filed with tbe post- 
iniister ai Chicago, III., Oct. 24,1918, 
as reuuired by the act of Oct. 6,1917.

Prancūzai paėjo 3 mylias.

LONDONAS, spalio 23. — Į 
šiaurryčius nuo Ltion franeuzų 
kareiviai pasiekė Serre upės li
niją, paeidami nuo 2 iki 3 my
lių priekyn 8 mylių fronte.

True transiation filed with the post- 
master ai Chicago, III., Oct. 24, 1918, 
as re<|iiired by the act of Oct. (i, 1917

Mobilizacija šiaurės Rusijoj.

True transiation filed with the post- 
niaster ai Chicago, III., Oct. 24. 1918. 
as rcųuircd by the act of Oct. 6; 1917,

Amerikiečiai eina priekyn 
Rusijoj.

ARCHANGELSKi spalio 23.— 
Amerikiečiai ir rusai paėjo vidu
tiniškai 7 mylias palei Om-ga li
pę, susitikdami tik mažą pasi
priešinimą. l>vina, Vaga ir Vo- 
logda sektoriai gana ramus per 
pastarąsias kelias dienas.

True transiation filed with the post- 
inaster at Chicago, III., Oct. 24, 1918, 
as required by tne act of Oct. 6, 1917

2,000,000 ameri- 
kiečiu Francijoje

VVASHINGTON, spalio 23. — 
Tuo pačiu laiku, kada tapo pa
skelbtas preaidento atsakymas 
Vokietijai, Baltasis Narnas pa
skelbė korespondencija tarp se- 
kreliriaus Baker ir prezidento 
VVlisono, kad daugiau kaip du 
milionai amerikiečių kareivių 
išplaukė dalyvauti karėje už j u- 
ryj. • • <

True transiation filed with the post- 
master al Chicago, III., Ocl. 21, 1918, 
as reųuired by tne act of Oct 6,1917.

Kruvinos riaušės 
Petrograde

Jurininkai Petrograde už
protestavo prieš Zinovjevą 
ir daugelis jų sušaudyta.

ŠTOCKHOLM, spalio 21. — 
Sulig čia atvykusių neutralių, 
keli tuksiančiai sukilėlių jūriniu 
kų sustabdė perstatymą Marins- 
ki teatre Petrograde spalio 14 ir 
priverto orkestrą vadovauti jų 
miaršavime į Smblny Institutą 
Užprotestavimui prieš Petrogra
do komunos viršininko Zinov- 
jevo paliepimą, rekrutuojantį j u 
rininkus.

Bolševikai suorganizavo pa
sipriešinimą ir jurininkai tapo 
užpulti ir sumušti. Daugelis jų 
vėliau liko nužudyta. %

Mūšiai gatvėse ir riaušes tę
sėsi keletą dienų.

Kartu su sukilimu Petrogra
de, buvo sumišimų Maskvoje, 
bet jų didumas nežinomas.

True transiation filed witn tne post- 
muster 8l Chicngo; III., Ori. 21,1918, 
ax reųuired by the act of Oct. G, 1917, 

Amerikiečiai vi
sur laimėle

Amerikiečiai paėjo priekyn, 
Valenciennes paimtas. Vo
kiečiai evakuoja Ghent. 2, 
000 vokiečių belaisvių suim* 

ta
LONDONAS, s|)fli^23. An

glų ir amerikiečių kareiviai ata
kavo anksti šįryt 10 mylių fron
te tarp Le Cateau ir Solesmes ir 
įgijo svarbių laimėjimų.

Nežiūrint smarkaus priešini
mosi, atakuotojai paėjo nuo vie
nos iki dviejų mylių visame'a- 
takos fronte.

2,000 belaisvių suskaityta šian 
die vakare.

Valenciennes, didelis geležin
kelių centras 18 mylių į rytus 
nuo Donai, dabar yra pilnai an
glų rankose delei šios dienos a- 
takų.

šiaurėje, Belgijoj, einanlįs ant 
Ghent franeuzai, sulig vėliausių 
pranešimų, paėmė Mohuiboek, 
tiesiai J pietvakarius nuo jų sie
kinio ir laimėjo vakarinį kran
tą Lys nuo Machelen iki Driesch, 
nežiūrint atkakliausio priešini- 
mos.

Pasak holandų pranešimų, e- 
vakavjmas Ghent eina dideliu 
greitumu.

Paskutiniai laivai iš Ghent 
skubiai traukianri linkui Selzae- 
tc, arti Holandijos rubežiaus į 
pietus nuo Sasoangenl.

Franeuzai taipgi laimėjo į 
šiauryČius nuo Laon, kur gen. 
Mangin armija šiąnakt pasiekė 
Serre upės liniją. 'Pas reiškia 
paėjimą nuo 2 iki 3 mylių 8 my
lių fronte.

Naujas gen. Mangin paėjimas 
reiškia, kad vokiečiai prisirengę 
trauklies iki Belgijis ruhežiauH 
ir ten pasislėpti dideliuose miš
kuose.

Amerikiečiai triuškina vokie 
čių priešinimąsi.

SU AMERIKIEČIŲ ARMIJA | 
ŠIAURVAKARIUS NUO VER- 
DUNO, spalio 23. Smarkiau
sias mušis amerikiečiu ofensive C
į vakarus nuo Meuse siautė šian
die. Linija svyriuoja priekyn 
ir atgal.

Grand Pre apygardoj, vakari
niame gale fronto, amerikiečiai 
atmetė atgal pakartotinai smar
kias vokiečių atakas.

Šiauriniame pakraštyj Grand 
Pre šiandie amerikiečiai suėmė 
52 belaisvius, jų tarpe tris oficie- 
rius. Jie taipgi paėmė 8 priešo 
kulkasvaidžius. v

Bricules miestas, ant vakari
nio krauto Meuse, kuris buvo 
atkakliai vokiečių ginamas, ga
ilaus tapo priešo atiduotas.

’------ 1---------------------

Influenza Argentinoj, - 
r ’* i

BUENOS AIRES, spalio 23.-4 
Ispaniškoji influenza, trukdanti 
pirklybą ir visą veikimą, greitai 
plėtojasi. Valdžia paliept už
daryti visas mokyklas,
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Naujienos eina kasdien, išskiriant 
nedėldienins. Leidžia Naujienų Ben» 
drovfi, 1840 S. Halsted St., Chicago. 
Dl. — Telefonas: Canal 1500.

Užsisakomoji Kaina:
Chlcagoje— pačtu:

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

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

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
pačtu: ‘

Metams .....'............
Pusei meto ............ ..
Trims mėnesiams ... 
Dviem mėnesiam ... 
Vienaip mėnesiui ....

Kanadoj, metams ........
Visur kitur užsieniuose
Pinigus reikia siųsti Pačio Money 
Orderiu, kartu su užsakymu. ___

Rašytojų ir korespondentų prašome 
siunčiamus išspausdinimui laikraš
tyj rankraščius adresuoti tiesiui 
Naujienų Redakcijai, o ne Redakto
riaus vardu. Reikia būtinai rašyti 
aiškiai ir ant vienos popieros pu
sės, be to paliekant platesnius tar- 
Eus tarp eilučių. Redakcija pasilai- 

o visas teises rankraščius taisyti ir 
trumpinti. Netinkami spaudai raš
tai naikinami, arba gražinami atgal. 
Jei bėgiu dviejų savaičių autorius 
Sareikalauja Jų ir atsiunčia k rasos 

enklelių pakankamai persiuntimo 
lėšoms apmokėti.

Asmeni&kai Redaktorių matyt gali
ma tik nuo 5 iki 5:30 vai. vak.

Redakcijos
Straipsniai

True trnnslation filed with the pn«»- 
master at Chicago, III., <><•!. 21. 1918, 
us required by the act of Oct. 6. 1917.

Reformos 
Vokietijoje.

“Didžiausia žiaurumas] jai? Kokias pasitraukimo 
tikrenybėje yra didžiausis 
žmoniškumas. Jeigu bu
tų galima sugriaut visą 
Londoną, tai tatai butų 
žmoniškiau, negu duoti 
vienam musų viengenčių 
pralieti kraują ir pražūti 
mūšių lauke, kadangi toks 
radikalis vaistas kuogrei- 
čiausia atvestų prie tai
kos.

“Anglija pavogė mums 
da”giaus kaip 400 pirkly- 
binių laivų. Atsakymui į 
tai, musų lakūnai turėtų 
už kiekvieną laivą sugria
uti vieną anglų miestą ar- 

.....i/.:,. » •

sąlygas statys Amerika su 
talkininkais, ir ar jie sutiks 
apie tai tarties su Vokieti
ja?.... Šitokie klausimai da
bar svarstoma vienoje ir an
troje valstybių koalicijoje.

Kolkas dar, reiškia, yra 
geras galas kelio iki taikos. 
Bet pasaulis visgi artinasi 
prie jos.

telli “kruvinuoju* už tai, kad 
jisai bųtsiivo už įvedimą mirties 
bausmės tiktai armijoje (prieš 
kareivius, kurie neklauso vyria
usybės paliepimų arba kurie ei
na plėšt rami ils gyventojus ir

turi kur prisiglausti, bet dar 
kaip kada ir veikėjų vardą į- 
gyii.

PaviršutiniAi žiūrinčiam,

24, 1918 ■>
4’ 

v?

Apžvalga

vTaį toks yra tasai taikos 
apaštalas ir katalikų parti
jos Vadas Vokietijoje. Lie
tuviams jisai yra tuo žino
mas, kad jisai parodė žemai
čių vyskupui Karevičiui ke
lią prie generolų Hindenbu- 
rgo ir Ludendorfo ir padėjo 
įteigti Lietuvoje “konserva- 
tvviai-krikščionišką monar-

Vokietijos”.
Musų klerikalų spauda, 

kuri mėgsta taip plačiai pa
sakoti apie savo bendramin
čių nuopelnus visose šalyse 
ir apie socialistų “nusidėji
mus” prieš pasaulį, turėtų

sai yra jų žmogus.

True trnnslation filed vvllh fhe post- 
mastei* ai Chicago, III., Ori. 21, 1918, 
as reqiurc<l by the act of Oct. 6. 1917 

4r bus taika?
Kiekvienas dabar klausia 

savęs, ar bus taika iš tų dis
kusijų, kurios nesenai pra-

True translntion filed with the posl- 
maslcr ai Chirngo, III., <)rl. 24, 1918, 
as rcųuircct by the act of Oct. 6,1917

GINKLŲ VARTOJIMAS 
IR KITI GALAI.

Kancleris Maximilianas, 
kalbėdamas reichstage, pas
kelbė keletą naujų reformų, 
kurių sumanymus dabarti
nė valdžia prirengė reichs
tago apsvarstymui. Pagal 
vieną tų sumanymų, reichs
tago nariai galės patapti mi- 
nisteriais, nerezignuodami 
iš savo vietų; o pagal kitą 
sumanymą, kanclerio atsa
komybės užtikrinimui bus į- 
steigta tam tikras valstybės 
tribunolas (teismas).

Šitie sumanymai, lygiai 
kaip ir pirmesnieji Maximi- 
liano paskelbimai apie tai, 
kad kancleris dabar bus at- 
sakomingas prieš reichsta-' 
gą (parlamentą) ir kad vai-1 
džia bus sudaroma iš parla
mento didžiumos partijų at
stovų. daro Vokietijos tvar
ką iš pusiau-autokratinės 
parlamentine. Ir tai taip 
staigiu budu. Mat, bėda pri
spyrė.
Garsusis Vokietijos socialis 

tų vadas, K. Kautsky, teisin
gai pasakė, kad parlamenti
nę tvarką Vokietijai davė 
generolas Foch (talkininkų 
vyriausis komanduotojas),-*’ 
lygiai kaip kitąsyk visuoti
ną balsavimą jai davė kuni
gaikštis Bismarkas.

True translation filed with the pnsf- 
mastei* ai Chicago, III., Oct. 21, 1918, 
as required by the act of Oct. 6,1917.

Vokietijos 
klerikalų vadas.

Anglų spauda paskelbė į- 
domių ištraukų iš pirmes
nių straipsnių Motiejaus Er- 
zberger’o, Vokietijos kleri
kalų vado, kuris patapo da
bar valdžios nariu ir dar
buojasi kartu su princu Ma- 
ximilianu, kad įvykinus “tei
singą ir demokratinę tai- 
ką”. i

Vasario mėnesyje 1915 
m. tasai katalikų Centro stu
lpas rašė; _.

Ii jos kanclerio ir Suv. Val
stijų prezidento. ,

Paskutinė Vokietįjos no
ta yra labai nuolanki. Berli- 
nas priima visas Amerikos 
sąlygas ir sutinka pilnai at
sidėti ant prezidento Wilso- 
no valios, išreikšdamas vil
ti. kad jjsai nenuskriausiąs 
Vokietijos. Po to palieka 
tiktai dar vienas žingsnis, 
tai padėti ginklus ir galuti
nai pasiduoti Amerikai ir 
talkininkams.

Bet Vokietijos priešų pu
sėje, to neveizi nt,\ garsia 

 

skamba balsai, kad\reikią 
pertraukti diskusijas Vo-

lutino jos sumušimo. Tai y- 
ra karinės partijos balsai. 
Prezidentas Wilsonas jos 
patarimo veikiausia nepri
ims. Bet neišrodo taip-pat, 
kad jisai dabar jau sutiks 
pradėt taikos derybas su 
priešu. Kolkas dar ne tik
tai negalima tikėties, kad

bus su mušiu pertraukimu 
(armistice). Telegramos iš 
V/ashingtono praneša, kad 
valdžia autorizavusi žinių 
agentūras paskelbti, jogei 
prezidentas Wilsonas neį
teiksiąs talkininkams Vokie
tijos pasiūlymo delei mūšių 
pertraukimo, koliai centra-
lių valstybių armijos nebu
siančios ištrauktos iš užim
tųjų teritorijų. Tą patį da
lyką Amerikos valdžios gal
va užreiškė ir tada, kada at
ėjo pirmoji kanclerio Maxi- 
miliano nota.

Vadinasi, dabar dar eina 
klausimas apie Vokietijos 
armijų pasitraukimą iš 
Francijosv ir Belgijos. Ar 
Vokietija norės grąžinti sa
vo kariuomenę namo, pirma 
negu bus padaryta sutartis 
sulig musių pertraukimo? 
Ar Amerika ir talkininkai 
reikalaus, kad Vokietijos 
kariuomenė pasitrauktų to
kiu budu, kokį jie padiktuos

Vakar išspausdinome J. B. 
straipsnį “Ginklais galima pra
šalint blogumą”, kuriame jisai 
pBlemizuoja su “Naujienomis”, 
prirodinedarnas, kad “kairioji” 
socialistai nepritarią tolslojinci 
idėjai “nesipriešinimo piktam”.

Atsakydami į tai, mes turime 
pirmiausia konstatuoti, kaipo 
faktą, lą dalyką, kad vadina
mieji “kairieji” socialistai ištie
si) vartoja (ir lai, gana dažnai) 
savo kalbose tokį argumentą, 
kokį “Naujienos” kritikavo 231- 
ain numeryje; mes dėlto jį ir 
kritikavome, kad jį teko mums 
daug karių girdėt iš “kairiųjų” 
lupų.

Stengdamiesi prirodyl, kai 
negerai elgiasi lie socialistai 
(šioji* arba kitose šalyse), kuri( 
remia karę, jie sako, kad prita
rimas karei yra priešingas so 
cializnio principams, kad vai* 
lojimas ginkluotos jiegos kova 
su svetima šalim yra militariz 
mas, kad inililarizmu negalima 
prašalint militarizmą, kad gi
nantis šalį nuo užpuolimo yra 
toks-pal nusidėjėlis, kaip ir už
puolikas, ir lt. Pagalios, J. B. 
lur būt žino, jogei kiek laiko 
atgal tūli musų “kairieji” ir 
spaudoje skelbė, kad yra blo-

I

i

carhi su bolševikais tuomet mi- 
’ties bausmę smerkė, ę kaipo 
principiatiai blogą dalyką (“kru 
viną”, “barbarišką”, “despotiš
ką”, “kčntr-revoiiucinj” ir lt.); 
o dabAr jie pritaria jai!

J vii ną ( ile su tais “kairiai
siais,” deja, stoja ir pats J. B., 
kuris pažymi; kaipo “dešiniųjų 
socialistų” nuoilėmę, kad jie 
“dabar įtikėjo į ginkliiolą ka
rę”. Pagal jį tai ir Marksas su 
Engelsu buvo “dešinieji sociali
stai”, nes juk yra visiems žino
ma, kad juodu taip tikėjo į gin
kluotų karę, jogei net patįs jos 
reikalavo (prieš Rusiją) I ' Bet, 
liesų pasakius, tai tuodu moks
linio socializmo įsteigėjai turė
tų, pagal J. B., nebūt skaitomi 
nė socialistais, kadangi, jisai sa
ko, kad lokių, tikinčių į karę so
cialistų atsirado liktai “dabar”.

Ve delko ne liktai buvo pa
mato, o jr buvo reikalo nurodyt 
j tų “kairiųjų” Socialistų prota- 
v'iino klaidingumą. Mes nekal
bame apie kairiuosius socialis
tus apskritai (lodei ir kablelius 
vartojame), o liktai apie tam 
tikrą rūšį socialistų, kurie “kai
riomis” frazėmis dengia savo 
protavimo m*revoliucingumą 
(arba visišką stoką).

AGITUOJA Už I.W.VV\

Laisve paskutiniame savo 
numeryje išspausdino straipsnį, 
kuriame prirodinėjama, jogei iš 
Amerikos Darbo Federacijos !
nieko gera darbininkams net
eisių, ir kad socialistai privalą 
remti “prąmoniečių” imi ją. Sn-

“socialistinę tėvynę” nuo ^kapi
talistinių šalių užpuolimo!

Akyvaizdoje šilų faktų, kvo-

“kairieji”, kurie atmetą ginklų 
vartojimą, kaipo priųcipialiai 
blogą dalyką, — yra mažių-ma- 
žiausia keista.

apie kokį ginklų vartojimą eina 
čionai, ir ėjo pirmesniame strai
psnyje, kalba: apie karę. Mes 
daug karty sakėme ir sakom? 
dabar, kad tas, kas pricipialiai 
atmeta karę, skaitydamas ją 
blogu daiktu, neatsižvelgiant į
lai, kokia ji yra, — yra suzmus 
arba iH'sužimis lolstojizmo pa
sekėjas. Ir mes manome, kad 
socialistas, kuris laikosi tokios 
nuomonės apie karę, nėra įsi
gilinęs į savo mokslą, .leigu-gi 
jisai prie to dar tiki į ginkluotą 
revoliuciją, lai jisai neturi logi
kos.

.1,. B. lečiaus kaip lik lokių ne
logiškų žmonių nelogiškumu 
sli ilginsi juos apginti. Girdi, 
jeigu jie pripažįsta ginkluotą

dc racijoj. Ar verta socialis
tam dėti spėkų, auginant tą 
reakcijos milžiną?* Jeigii vi
si socialistai sutartų remti I. 
W.W., tai ta unija netik iš
augtų, o ir galėtų būti išgydy
ta nuo tūlų savA Klaidų, ku
rių ji, be abejonės, turi, ’la 
unija, šiaip ar taip kalbant, 
yra darbininkų klesos kovo
janti organizacija ir taip iš
didžiai į ją žiūrėti nevertėtų. 
Tai kas, kad prie jos prisi
plakę įvairių negeistinų ele
mentų (įpač pas lietuvius). 
Jeigu socialistų minios prisi
dėtų prie organizacijos, tai 
dalykai pasitaisytų. Aš as
meniškai esu tos' nuomonės, 
kad socialistai turėtų atsisvei
kinti su F(*deracija ir'labiau 
palinkti prie I.W.W.
Visai nenuostabu, kad tas 

“Laisvės”, šulas agituoja už 
pramoniečius. Jau senai visi, 
mato, kad tas laikraštis persiė
mė “aidoblizmo” drąsią.

ŽIUPSNIS KATALIKIŠ
KOS SATYROS.

loterįa būtinai turi eiti tuo bol- 
ševikuojančiu taku—geriau sa
kant—šuntakiais. O man išro
do, kad jos turčių pasimokinti 

gal pasirodytų, kad čia jau'iš esančios dabar “bolŠevikiš- 
- kos” suirutes ir veikti moterų 

apšvietai ir labui, bet ne gaudy
ti “bolševikiškus” vėjus. L. S. 
Sąjungoj jau, matomai, apsirei
škė suirutė; jau tas pats slapu
kas ir skilimą pranašauja. Juk 
to paties gali susilaukti ir L.M.- 
P. S., jeigu paklausys tų bolše-

viskas nprupinla viskas su 
tvarkyta. Bet pasirodo kad 
ne. '

štai “Darbininke” pakelta 
klausimas paršų ir kiaulių 
reikalų sutvarkymo. Mat, 
m(*s paprastieji žmoneliai va
lgomo sau tų gyvulėlių mėsą,

mą ir kitus jų reikalus nei- 
kiek nesirūpiname. Tuotarpu 
tikrai mylintieji savo tautą, 
musų didvyriai, lygiai myli 
viską, kas lik lietuviška, net 
ir lietuviškų paršų ir kiaulių 
nepamiršta.

Todėl aš* iš savo pusės visiš
kai pritariu tam “Darbinin
ko” sumanymui steigti par
šams ir kiaulėms laikraštį, 
nes lai yra pilnai galimas dai
ktas. Taip daug musų tar
pe yra e.x-rcdaktorių specija- 
listų žinojime tos garbingos 
giminės ypatybės, kad ne tik 
paršų ir kiaulių laikraštį pa- 
sekmingai gal redaguot, 1x4 
dar trumpame laike, dėka jų 
pasidarbavimui, gali atsiras
ti paršų ir kiaulių sąjunga su 
nuosavu organu, kur tojo

Tiems bolševikuojanticms ar
dytojams dabar, kas tik neturi 
pridėto vardo “bolševikas, lai 
jau tns ir .šioks ir toks. Tokį jie 
be jokių cercmonių priskaito

bn kur tik norit.
Jeigu ištiesų tame tik yra bol

ševizmas, kad kilus niekinus, 
aš sakyčiau, kad su lokiu “bol
ševizmu” - good night!

Nuo tokio bolševizmo reikia 
bėgli galvą susiėmus, nes jis y- 
ra ne darbininkų organizacijos 
pagerinimui, o darbininkų orga
nizacijos suardymui.

Suprantama, ardyti darbinin
kų organizaciją, nėra sunkus 
darbas. Ir aš bijau, kad jau 
“bolševikai” turi pasisekimo ši
tame darbe. Žiūrėsime, kaip 
eis tolinus. Jeigu tiesa, kad da-

projekto sumanytojas galės. |)ar >Tll (|,tr<>nij s|.l|)tii h, jp vll()i.
..Ic/Ua >£iUC • ... .v ............ ...................visoje savoje pilnybėje išlieti 
savo kiauliškumus. f
' Džiaugsis tuomet paršai. 
Džiaugsis kiaulės. Džiaugsis 
jų globėjai. Džiaugsis visa 
musu tauta!v

Juk tikrai didvyrių tauta 
esame.

Skaitytoju Balsai
I Už išreikšta* šiame skyriuje 
nuomones Redakcija neatsako.]

Ardytojai.

“Lflsvės” bendradarbis, kuris 
vartoja dabar įvairius sla py var
va rdžius, mėgsta kalbėti visų 
bolševikuojančių elementų var- 

jaučiasi esąs jųdu. Matomai
autoritetu.
slapyvardžiais rašytojas, mėgs
ta ir apie jam nepatinkamas y- 
patas savo dekčelą išduoti. Jei
gu kokia ypatų prasitarė neprie
lankiai bolševikuojanticms žino 
giukams, tuojau jisai išduoda

palą juodomis spalvomis. Bet jo 
tas dekretas lik juodas jam pa
čiam. Jis kito žmogaus gerą 
vardą savo dekretais nepaže
mins, tik greičiau laikraštis, ku
ris talpina jo raštą, ir jis pats, 
nustos savo vardo;

Ar<ji gali būti nusidėjimas, 
jeigu kas pasako, kad reikia au
kauti Lietuvos Laisvės Fondui? 
Kol tas fondas šavo darbais nie
kam blogo, o tik gerą neša lie
tuviams darbininkams, lai pro
tingas žmogus peikti jo negali.

nami, “bolševikiški suokalbiai” 
ir tuose suokalbiuose vra išne
šami slapti dekretai, tai jau de
dasi nepaprasti dalykai. Tokių 
šposų dar LSS. ligšiol nebuvo.

Na, o bolševikuojantjs eleme
ntai pasakoja, kad reikią būti 
atviriems. Bet * jeigu jie daro 
slaptus suokalbius, — tai kur
gi tas jų atvirumas? Vadinasi, 
“bolševikai” vienaip sako, o ki
taip daro, — kunigiškai.

-A. ž—tas.
(Turime pastebėti, kad tas 

begėdis, kuris savo kurstymais 
stengiasi pasėli demoralizaciją 

| socialistų tarpe, nesidrovi nuo
latos šlykščiai užpiildinėl ant 
“Naujienų“ redaktoriaus 
mens, nors pats jisai savo var- 

(dą slepia kiekvieną kartą vis po 
naujais |)seudonimais. Jisai už
miršta, kad tokiu savo elgimusi 
jisai darosi panašus j banditą, 
dengiantį savo veidą maska. Jei
gu jisai nepaliaus varęs tą sa
vo šlykštų darbą, tai “Naujie
nos“ bus priverstos galų gale 
nutraukti maską nuo jo veido 
ir parodyt publikai, kas jisai 
yra per vienas. Red.)

as-

Del Lietuvių In forma 
ei jos Biuro Washing 

ton, I). C.
Broliai viengenčiai, sunki gadynė, 
Musu pagelbos meldžia tėvynę...

•—Uetuvių Bauda.

svarbus klausimas piusų likimo. 
Kas musų “Biure” dedas? Ar 

koks ten darbas eina, ar tik už
kulisiniai aktorių vaidui ir. kei- - 
kimai, kuriuos nuo mus kurti
na dengia? Nieko mes nežino
me. “Draugas” praneša, kad 
Dr. Šibupas ten atstovauja ne 
lietuvių dalį, bet laisvamanybę. 
Priimkime, jog tas yra tikra tei
sybė. Bet, jeigu tas yra tikra 
teisybė, tad lygia teisybe yra, 
jog tie kiti atstovai ten atstovau
ja ne kitą lietuvių dalį, bet 
katalikybę, nes tik tos akcijos 
pasekme galėjo būti Šliupo reak
cija. iš to, matome, jog Wa- 
sbingtone, D. C., atstovaujama 
yra tik katalikybė ir laisvamimv- 
bė — lietuvių lėnai nėra.

Liūdnas tai apsireiškimas mu
sų gyvenime luom) liūdnes
nis, jpg jis rodo mus svietui vi
siškai liek ui t uriais, ^isteriškai 
paskydusiais. Tie m ilsų atsto
vai tenai riokso it ženklas, kad 
lietuvyste, anot mus jųii-šų, yra 
tuščiu gandu gyvenine josios 
nėra. 

> J.. ji; **
Bet ne šiandien yni kritikos 

laikai. Ne šiandien, taipgi, lai
kai reformų. Aiandien tik spar
ti ir rimta akcija yra ivikalinga. 
Aš tatai josios vardu ir kalbe
liu.

Dabar, argi nėra korrelalyvių 
punktų, idant darbavusis išvien? 
Mes visi suprantame musų rei
kalus. Mums reikia Liisvos 
Lietuvos. Mums reikja gerų, 
pilnu vaizdu gyvenimo spindin
čių piliečių. Mums, musų pil
name gyvenime, reikia kataliky
bės ir laisvamanybės ir kitų “y- 
bių”. Nieko mus gyvenimui 
neprivalo trukti. Musų gyveni
mas neturi spinksot ta ar ana 
šviesa, bet turi žėrėt giedra vi
sais spinduliais. Jeigu jam trūk
sta katalikybės ar laisvamany
bės, ar kitos kokios “ybės”, pa
stanga musų butų kuopirmiau- 
siai tą sutverti. Bet. kaip daly
kai dabar stovi, incs tas visas 
“ybes” turime, natūralus ir dirb
tines nieko mums tverti ne
reikia: kibus žodžiai^ sakant, 
mes turime visas žmonių silpny
bes ir jiegas, kurias visi ir visur 
gyvenanlįs žmonės turi. Per tai 
jos yra nc-žingeidžios ir neaky- 
vas-r-su jomis garsinties gali tik 
nesubrendęs ir paikas žmogus, 
neturintis nei elementarinės gy
venimo pažinties. Kas svietui 
akyva žinoti, o mums svarbu 
jam pasakyti, tai lietuvybė, ku
rios mes vieni visame sviete gai
vintojais ir tvėrėjais esame. Per
statymą to mus ypatingo budo, 
esybės ir reikalų žingeidžiam 
svietui nėra dviejų takų, čia 
mus partijos ir “ybės” yra visos 
lietiiviškos partijos ir “ybės”, 
prieš svietą mus frontas vie
nas.
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paunl ginklų varlojihio. Bet 
lame lai ir yra dalykas, kad tie 
žmonės, kalbėdami apie karę, 
skelbia tokias teorijas, kurios 
visiškai pasmerkia ginkluotos 
jiegos vartojimą, o kalbėdami a- 
pie revoliuciją, tos teorijos vi
sai nesilaiko.

Logikos stoka, tai didžiausia 
tų “kairiųjų” socialistų liga. Tik 
pažiūrėkite, kaip jie šiandie gi
na Rusijos bolševikus delei ter- 
roro: kad bolševikai smerkia 
mirtin ir galabija savo politiš
kus priišus, lai esą menknie
kiai; “buržujai” dar, girdi, galį 
džiaugties, kad bolševikai dau
ginus ju neišnaikina. Bet lie 
“kairieji” gynė Rusijos bolševi
kų poziciją ir metui laiko atgal,' 
kuomet bolševikai vadino (’ere-

Kk'rikalų tarpe, ėmė irti san
tykiai. Kiek laiko atgal susipy
ko su “Draugu“ ir pasitraukė iš 
jo redakcijos kitu. Kemėšis? o 
dabar kartkartėmis “Drąugas” 
susikerta su kitais dviem kleri
kalų laikraščiais, “Darbininku” 
ir “Garsu”.1 Vakar, polemizuo
damas su “Darbininku”, Chica- 
gos kunigų organas pavaišino jį 
šitokiais pi pirais:

Per ilgus metus gyvenome 
čią*. Amerikoje, diilžįausioje 
belvąrkčje. Neturėjome jo
kių organizącjijų. Pąvėjus 
pražuvimo tar^ęsvetimtaučių 
jau ėmė grasinti, štai atva
žiuoja iš Lietuvos diflis oi’ga-(
nizatoridk (kun. F.,Kemėšis? ^kaityti jų

—Petronėlė Baliekienč.
Nepersenai išgirdome, jog 

Washingtone, D. C., kur rimtai 
mananti lietuviai, sunkiai uždiiy 
btu savo skatiku, įsteigė vietovę, 
kuri jų reikalus svietui aiškintu. 
Iš visų musų mokytų vyrų, Dr. 
šliupas sakys svietui, jog mes ne
są mc tuščiu gandu pustynėje, bet 
subrendusia tauta, kuri gaivina 
savyje vieną gražiausių kalbų 
- puikią ‘lietuviškąją kalbą, jog 
turi didžią kultūrą, puikią istori
ją ir kad norėtų liuosa tarp svie
to tautų tą gaivinti ir plėtoti. 
Visi nudžiugome ta žinia ir per
stojome veik apie musų reika
lus manyti, tikėdami, jog tie mu
sų vyrai gerai atliks tą darbą. 
Vietoj gi to, šiadie pasklido ži
nios, kad stengiamasi Dr. šliupą 
iš ten pašalint, vien todėl, kad 
jis, anot mandagaus “Draugo”, 
kaip jį cituoja visad ant pulso 
mus gyvenimo laikančios ranką 
“Naujienos”, kad jis tenai “ne
atstovauja tautininkus, bet lais- 
yamanybę.” Jeigu pirmąja ži
nia buvome džiaugsmu apkaitę- 
ir savo klausimų nes varstėme, 
paskutinė žinia mus* it ledinis 

Jam išrodo, kad akmuo šaldo ir vėl mums rupi

tą fondą peikia, bet ir ypatus, 
kurios tam fondui pritaria.

Nesuprantu, kaip galima pęL 
k Ii ką nors už gerą ir naudingą 
darbą. Jeigu jau taip nori pei
kti, tai pirma turėtų prirodyti, 
įlelko peikia. Bet faktų neturi 
prirodymui blogų darbu to fon-

Ar todėl jisai plepa, kad pasi
slėpus po slapyvardžiu, tai jati 
galima rašyti kas lik norima? 
Ar tai tam yra laikraščiai loi- 
džiauti, kad jie žmones klaidin
ai? Ar tai tas vadinasi žmonių 

apšvieta?
Juk, taip besielgdami, tie ra

šytojai ir tie laikraščiai sau duo- 
( kasa. Juk skaitytojai gali la

užtai ir ... nelie
kas tada? Gal au- 

Bet ir aukų ar•*N.” Reti.). Pritverė bcfiulę ?’» maldauti? 
jvairių-įvairiausių organizaci-. kas benorės < 
jų. Ir šiandie jau kiekvienas O LMPS-ą kaip tas rašytojas 
vyras, kiekviena boba netik glamonėja!

Redakcijos Atsakymai
Petronėlei Balickienei. J dė

sime, nors ir nepritariame nuo
monėms, išreikštoms jūsų strai
psnyje.

Kazimieras; Gugis

l eda visokius reikalus, kaip i rlminalilkuose 
taip ir dvilitkuose teism toae. įkiro 

visokius dokumeruus ir i opieras.
Namų Ofisas:

1121 S. Nalsted Si.
Ant trečių lubų

Tel. Drover 1810

Mieto Ofisas?
III II. teirboai lt. 

’ III -lt Unily *l4t*
Te!. Centrą 4411

CENTRAL MANUFACTURINfi 
D1STRICT BANK 
1112 W. 354a ftafivč

. (Tel. Droycr 6310).
Yra atdara dėl biznio nuo 9 ryto iki 
3 po pichp Subntoniis iki I po pietų. 

VAKARAIS
• SeredofniR ir SubatoiniN nuo 6

8 vai. vakare.
Mane galite rnalyli banke, hel 

kalni atsiradus kreipkitės prie 
nes i namus.

• 3343 I.osve avė.,
(Tol. Boulevartl 9983)

1 floras, užpakalyj. Nūn 6 iki 10 v.v.
A. PRTRATJM-

iki

rvi-
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EXPERTAS
Ar jos raudonos, 

vandenėtos arba 
uždegtos? Ar jąs 
kenkiate nuo už- 
bliurimo, užaugi* 
moi užgriuvusią 
voką, kreivą akią 
arba kokios kitos 
forniCM akią ligų? 
Jąs negalite lauk
ti atid6lio<laini gy- 

laikas yra brangus.d^tnosi, kudungi
Beveik visos akių ligos galimu išgy
dyti, jeigu imtis laiku. Kuo ilgiau 
jus atidėliosite nuo sutikimo tikro 
gydymo, tuo pavojingesnis bus iš
gydymas Ir didesnis išsigelbėjimas 
niio apakimo.

Jeigu reikalingi akiniai juos gali
ma gauti už nebrangių kainą.

PAAUKSUOTI 86. $7, >8, $9, $10 i ( 
TIKRO AUKSO $7. $8, $9, $10. $121, 

Pritaikoma dirbtinos akis.
Apsigyventa 21 meiaa prie State gat.

EkANKLIN O. CARTER. M. D.
No. 120 So. Stale St.. Antra* Augštas
Virnoa dorja į žiemius nuo The Falri .

Valandos: 9 iki 7. Nedėliomi* ia|KCIHC 
iki 12.

Antanas Bartašius
Mirė Spalio 22 dienų. 1918

Sulaukęs 29 metus amžiaus.
Velonis paėjo iš Kauno gub., 

Telšių p<av., Salantų parup., Ar 
lėnų sodos. Paliko dideliame 
nuliūdime moterį ir 6. mėne
sių sūnų. Priklausė prie Pa
talpinės Draugystės Brjdių ir 
Seserų.

Laidotuvės įvyks šiandien, 
Spalio 24 d., 9 vai. ryto iš na
mų 349 — 115 St., Kensington, 
Ilk į Visų šventų Parapijos 
luižnyčių, o iš ten po pamaldų 
—į šv. Kazimiero Kapines.

Kviečiu visus gimines, dra
ugus ir pažįstamus dalyvauti 
laidotuvėse.

Pasilieka nubudime,
BEKTAšlENĖ.

A M E N W B. m,

zika griežia. Bokštai šokinėjai | lyginosi su ‘(Naujienų” red. P. 
Rodos, užeina viesulą, net me
džius išrovus ueša į padanges.
Kai kada mano lova iš už debe* 
sy kad jau. |u*is. .. Jlodos, jau 
bus po manim, Ir dftbAr da, 
kai nutylame šnekėję, laį vitu^ 
rys čjršĮcia. .. ' J

Jackus klausės ir xko tai blA 
jodamas i^ėjo gult.

Ryte dirbtuvėje jis pradėjo 
ję». irgi atsikėlė ir džiaugėsi. 1Darbdavis gvrai žino-Į 
kad jį. liga greit paleido. Atkri-|i°- kus per .vienas yya Jackus. BIC-voIUį kelti kiekvienas papras
to. Iš antrojo svkio. kai pra- kaiin k''r««vęs nuo vaistų bon- tas žmokelis gali: nerokių jam 
įėjo krutinę degint, jam rodėsi, k‘"f- P^pyl? ių aliejaus, kur jokio mokslo ne praktikos. Ta- 

liepsna verčia-P1"*4““'8 ,el^’ »>rit' la<;-1 *»*»•*•. sakaisi,esi išsimo-
* kaus ir tarė: [Įtinęs, turįs savo ’ pasutilųžval-

Bijau. kad tu neatguliumlgas, — tokie žmonės juk privii-l 
netekčiau paskutinio geresniopo duoti faktų atremti priešiiĮ 

dai*b|ninko. Musų name vienas užsipuolimus! Bet tamista juk 
Išgijo ir štai Ūko vaistų.

Jackus žiuri.
Išgerk! Vistiek, ar busi gy

dytojui mokėjęs, ar dc — bile 
tnu »v«4ki«u.

lik, kad neprisieitų, pa-| •fa’kl,s P“ėm« bonku'ę ir žiu" 
leidžiant. ĮrL
tuo šposų nėr, bet aš ’ - Čia sako: “Paskaluok pirm 

'naudojimo”. O čia žemiau pa
rašyta: “Gerk arbatinį šaukštu
ką sykį kas trįs valandos.” 

Kur dabar gaut šaukštuką?
- O ar žinai, kode! jie tik po 

šaukštuką teleidžia gert, kas trįs 
valandos?

- Kas ten juos suseks.
* Todėl, kad greit nepagy- 

tmn. Jie. mąt nenori tuos ligų! 
gyvūnėliui greit išnaikint... 
Kada tu busi sveikas, aišku, kad {

Sloga
Vaizdelis.

Ta limpančioj! sloga pirmiau
siai patiesė į lovą Andrių. Bai
siai kamavo. Giltinė savo dal
giu jau taikėsi padaryt smagų 
kirtį, bet jis atsikėlė.'

Sabukas, porą dienų pagulė-j

kad ir durnai ir 
si iš gerkles.

šykštuolis Jackus kosėjo ir

—Tu, Jackau, gulkis.
- Kodėl? - jis nusistebėjo.

Tavo krunėsimas panašus j 
manąjį.

Aš gal vaikščiodamas šiaip- 
taip...

nčiu kas
—Su

jaučiuosi drūtas.
Andęius išsiėmė iš kišeniaus 

dėžutę burbuliukų, kuriuos jis 
sirgdamas nesunaudojo.

— Kas tie?
Čia — vaistai.

Ir Jackui matant padėjo juos
ant lentynos.

—• Ar buvo nuo jų kiek ge
riau?

— Pradžioje ligos jie labai

Julijonas
Balčiūnas

26 metų amžinas

Mirė Spalio 18 d., 1918 m. 
Palaidotas Lietuvių Tautiškose

Kapinėse Spalio 22 d.
Velionis paėjo iš Kauno gub., 

Šiaulių pavieto, Joniškės pa
rapijos, Paldruvės sodžiaus.

Del platesnių žinių kreipki- 
' lės j:

Pranciškų Kazimieraitį, 
2711 \V. 39 P., Chicagd, III.

■*

kažin kur gavęs nuo vaistų bon

kilus ir tarė:

Niekam nematant Jackus pri-pu nene^ daktarui pinigų, 
limpino prie lentynos, įsibėre į 
saują kelis žirniukus, vapt ir 
prarijo.

Atsikėlęs iš lovos Sabukas sė
dosi ant kėdės.

-4 Na, o kaip tau?
Buvo blogai, Jackau!

O nuo kokių vaistų pasi
darė geriau? \j

Sabukas išsiėmė, iš kišeniaus 
bonkutę ir parodė.

— Tai nuo tų?
- - Taip, Jackau.
Jackus žiuri į bonkutę, kosti!
ryja seilę. Sabukas paliko 

bonkutę aut lango ir išėjo. Jac
kus greit atsikhnšo ir užsiver
tęs tik kliukt, kliukt, kliukt — 
net pusę išgėrė. Sabukas su
grįžo ir nusigando, pamatęs, kad 
vaistų liko tiek mažai. Vaikai 
jam papasakojo, kad Jackus gė
rė.

Vakare vėl visi susirinko. Jac
kus pilnas baimės ir žingeidu
mo žiuri 1 sunykusį Sabuką ir 
kalba:

Papasakok, kaip ten buvo?
Baisu! Aš nenorėčiau, kad 

man dar kada nors taip butų.
Kas gi su tavim dėjosi?

taip?
— Beveik.
Kitas šalę dirbdama^ išgirdo 

ir tesakė:
Judu šnekat lyg kvailiai...

— Čia mat atsirado išmintin
gas! Pasakyk gi tu?

Todėl gydytojas teleidžia 
vieną šąukštelį, kad vaistai yra

ff

rodis, paveikslai šokinėja. Už
simerkiu, tai parodos eina. Mu-

išgėręs žmogus kristų.
■ F3k jau! į

— Tu, Jackau, tyčia ant ma
no atsakymo išgerk pusę tos 
bonkutčs dabar, tuojau! Pama-J 
tysime, kas teisybę sakė — jis,! 
ar aš.

Jackus užsivertė ir išmaukė. I 
O ką?

! — Glitus tokie.,.
žinai, vaistas. Nenorėk, I 

kad butų kai medus.
'Lą dieną Jackus dirbo gerai. | 

Namo parėjęs da pasivogė vai
stų ten nuo lentynos... Ant ry
tojaus, po pįetų, jį pradėjo šal
tis krest. Nobegdlėjp sint. Ten, 
pa I darbdavis apmetė jį sermė
gomis ir Jackus užmigo.

—ŠUburis.
I, > ... į ■ I ... Į

Gruid Rlpldt, Mieli
.:.rT : : .P, ...

Atsakymas P. Kaušiui.

D R. A. MONTVID
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

m» so. l»i
Sulle 600-612 Kampas Z

VaiauhM: 10 iki 12 ryto Valandos: 8 Iki • vakaro
Pbnna Hayrnarket 2563 Phone Canal 4898

Nadšldleniaia tik pagal sutarti
Rezidencijos Telephone Alhany 5546 ‘

štai

i t K MA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS 
ant Durų, Lentų, Rėmų ir Stogams Poploro

lALIAlt Malėja malevojimul atubų Išvidaus, po 81*40 ui gaL
CARU BROS. WRECKING CO.

>wM-zoss S. Halsted 8L, Chfeago#

Grigaičiu, “Ket” red. Michelso- 
nu- ir tt. Buto, jis sako, kad 
mes tuos drąpgus išvadinę bu
vusiais socialistais - kaip ir jj, 

’ kuris nekartą, bet kelis kartus į- 
stpjp L.&S. 51 kuopom ir vėl 
“nukvitino” ją... Bet kam čia 
tos puikybės? Kalba ėjo apie 
“apšmeižimą ypatos”, apie me
lus. Tad tamista turėjai užgin
čyti tai, kas buvo pameluota.

tas žinokelis gali; nereikia jam

neužginčini to, kad buvo susto
jęs visoks progresyvių žmonių 
judėjimas. Neužginčinai nei ir 
to, kad buvai parsikvietęs detek- 
tivus. Tik tiek pašaknį, ka^l <le- 
tektivai buvę idant apsaugojus 
tamista nuo “konspirantų”!

Tai yra neteisybe. Pakvietl- 
bims detektyvų tai buvo jūsų, 
(kelių žmonių sumoksiąs. De- 
| tekti vai buvo pakviesti slaptoj ir 
I pastatyti kitam kambaryje §n 
[jais buvo ir vienas lietuvis, tūlas 
Į J. R„ kuris išaiškino jiems vis
iką, kas buvo kalbaba. Mųt ant 

to, susirinkimo tamista palietei 
tūlų “ypatingų” dalykų ir ma
nei gal (turis iš tamistos oponon 
tų išsitars, ką nors “nereikalin
ga”... O tuomet — žinia kuri

I * I ! ’*tokiems vieta! Bet Viskas ėjosi 
gerai, tvarkoje ir jus negalėjo
te prisikabinti. Tik tuome|, ka
da buvo duotas įnešimas ,kad 
pirmininką nubaust už nepildy
mą dr-jos konstitucijos ir patai
symas, kad atšaukti jį nuo pir- 
mininkystės, tada tai tamistai 
neleidai pataisymą per balsus. I 
O kada tamstos oponentas no
rėjo paaiškint, kad pataisymas 
turi eiti pirma negu originalisĮ 
įnešimas, tamista Suktelei “co- 
nie in!” Durįs atsidarė ir du 
nepažįstami “dėdės” įsivertė į 
vidų... .Tamsta liepei tą žmogui 
areštuoti, čia betgi kilo baisus' * * • ' i

termas ir kad kiek pats būtum 
buvęs išvežtu. .. Kaipgi taipišta 
manai: ar tai yra geras darbas? 
Ir dar sakaisi, kad į jokiu^ už
metimus neatsakysiąs! į ko
kius gi užmetimus tamista turi 
itsakyti? Juk tai nėra iš piršto 
įlaužta, šimtas žmonių taj ga-| 
• » ’ 1 • 1 • • į

“Naujienų” nr. 227, rašyda
mas apie vietos lietuvių veiki
mą, inrp kita aš suminėjau I\ 
Kausiu, būtent jo nederamus 
pajtidįplHnus, būnant jam Lietu
vos Sūnų Hr-jos pirmininkų. 

( Ta lai rašydaiiias aš npuorč^ 
jau kelti eikštėn visus to as
mens įiasielgimus. Paminėjau, 
ai tik kaipo faktą. Aš pasakiau,; 

‘<ad kaip tik p. Kaušius liko L. S.,
Įiirminiiiku, tuoj nustojo vi

soks progresyvių žmonių veiki
mas minėtoje svetainėje; ir kaip 
tik jis paliovė būti jos pirminin
ku, išvaževo, visa po senovei ju
ta kruta: rengiama koncertai; 
orakalbos' ir tt. sodžių, ir vėl 
“senas gyvenimas naujam pa- 
utulyj”.

Tegul nors vienas likusių P-’ 
vaušiaus šalininkų šitą užginči- 
na. 1 ■ ;

“Naujienų” nr. 240 P. Kail
ius rašo, kad K. Bijūnėlis tarp 
ilų melų apžineižė mano ypa- 
\ storai primelavo” ir tt. Ir 
•lop užreiškia, kad su tokiais 
temintais, kaip K. B., į ginčus 
įeisiąs. Suprask, aš 
žemos rųšics žmogus.

vieną

Bell System

ATSIŠAUKIMAS Į 
TELEFONO PRENUMERATORIUS

. J .

p

Sergėkite savo a

Neuizitikftklt mto regėjimo pir
majam by kokiam neprityruniaju : 
aptlekoriul ^lukzoriui ar kėliau 
jaučiam pardavėjui, nei Jie su
teiks jąs akims tik daugiau blogo. Į

Aš turiu 15 metą patyrimų 1** į 
italių i&tyrt jąs akis Ir pririnkti j 
ums akinius tikrai. Darbų atli6- 
;u belaukiant, ultikrintai.

Jei jums akiniai nebus reikalln- Į 
fl, mes tai jums pasakysime.

JOHN SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS 

1841 So. Aahland Ava. Chieaf-.

.... — I1 —J .,

i 1

Musų taipjau sumažintos ope 
ra torių spėkos, dėl Karės Sąly 
gų, yra ir vėl išsemtos išsipili 
lojusia liga Ihfhienzu. lodė

Malonėkite kaip galima 
' mažiau naudoties

w TCmykite j mano parafų 
Valandos nuo D-tos w. ryto ih 
• vai. vakaro. Nedėlioję nuo I 
▼ai. ryto iki 12 valandai dienų.

j Dr. A. R, Blumentiial I
Apleisdami Visus Bereikalingus šaukimus

CHICAGO TELEPHONE COMPAN.Y

ponas Kaušius reikalavo paliu
dijimo! Kodėl tamista, dabar 
nereikia jokių paliudijimų? Po 
tamistos išvažiavimui buvo ke
li koncertai, prakalbos ir tl. ir 
vis be paliudijimų.

Kas dėl mano pseudonimų ir 
rašymų į įvairius laikraščius, 
tai mano dalykaš. Apie tai gi- 

| nčyties aš nenoriu; žinau, kad 
vistiek aš tamistos nepertikrin- 
siu. Bet štai ką aš padarysiu: 
Duodu tamistai visą mėnesį lai
ko. Jeigu surasi visus tamistos 
minimuŠ organus ir rasi nors 
vienam ką nors parašyta ant so
cialistų, ir šineištų ant pamiš
tos ypatos, prisiųsk tai į “Nau
jienų” red. Priduok jai mano 
slapyvardį, pravardę su tos re
dakcijos paliudijimu. Tupmet

Darykite 

savo vyną

Vynuogės
Vynuogės
Vynuogės

Dabar yra laikas jas gauti, iki se
zonas pasibaigs.

Klauskite
Dan Coyne,

Tel. Maine 2835

Coyne Bros. A
119 W. South Water St.

Didelis laikrodis virš durų.

AKIU 8PECIAĘI8TA8 
Akis Erutmtanioja Dykai 

Gjr»»nin>», yra I 
tuHla», kada. pra I 
pyksta teMiimt, I 
Mes ▼anojame I

tnalmometer. Y- I 
fstinaa dortia at- I 

reipuiina i vai- I
ku<. Val.f nuo 9 ryto iki I rak. 
ne lėldien. nuo 10 iki 11 diena. 
4618 S. Ashland AV. karna. 47 si I 

Telephone Yards 4117 
Boulevard 6487.

■»

iUzid >88 S. AshUnd Bivd. Chleagtf 
Hayaarkvt >144

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

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Valkų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 8354 S. Halsted St., Chleag1 
T«l«pbma« Drevar >•»

VALANDOJ t 19—11 ryto; z—4 ■m<Hs 
f •» te 1» 4Wn»

aš prisiųsiu “Naujienų” : red. ..Chicago, III. 
$10. Už $5 gausi dienraštį, $2 
už savo “darbą”, d $3 liks Re
dakcijai už apskelbimą. Žiū
rėk, tamista, kad nepamirštum 
tai, padaryti. Kitaip tai likąi ne
teisingų paskalų skleidėju!

. ’ —K. Bijūnėlis.

Springfield, III.
—

“Kaip danguj, taip ir ant žemės”
» * j-...

Anot tos patarlės, “kaip dan 
guj, taip ir ant žemės”.., KaĄ 
kituose miestuose, taip ir. pas^ 
mus, Springfielde, siaučia ispa
niškoji influenjta. Turbųt, į 
Springfieldą ji atsibeldė kokiu 
nors “spešeH” traukiniu, kad 
daugelis žmonių nespėjo nė da- 

Tiesa, kai-

AKUŠERKA
Tol. Drover 4136.

Mrs. Mary Jankauckicnė pirniiaus 
gyveno West Sidč.j, 2303 S. Oakley 
avė., dabar persikėlė į naujų vielų, 
3412 So. Halsted st. (ant ^-rą lubų),

» r s 5032

I Paskolos $30lkl $300 1

I
Legalė rata 3*/i% menesyje, 
Vyrui ar moteriai, dirbančiai |

3109 S. Morgan sL Chicago
VALANDOS* Nuo 8 ’ld 11 ryto 

Ir nuo 5 iki 8 vapate

užlaikančiai namų.
Ant rakandu, piano, vletro- 
Ior, sankrovos fixturea, ve
žimu, automobilių, Liberty 
Honda ir Insurance Policies. 
Skoliname Stockyard’i), Aa- 
pos ir dirbtuvės darbinin
kams. gelžkdio ir biznio 
žmonėms, klerkams ir tt. 
Ateikite j ofisą ir mes vis
ko smulkmeniškai iiaiikinsi 
me. Atdara utarnlnkals, ket
vertais ir sukatomis iki 8 
vai. vakare. Panedėliais, se- 
redomis ir pltnyčiomia iki

1
4 vai. vakaro.

LOCAL LOAN CO
THO8. F. KERWIN, Mrr.

DR. 6. M GLASEK 
Praktikuoja 27 i nei a i 
Gyvenimas ir Ofis:r.

3149 S. Morgan St.. keri 32 irt. 
Chjcago, Ii*.

SPECIALI ŠIA S 
Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų 

Taipgi Chroniškų Ligų 
OFISO VALANDOS: 

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

Telephone Yards 687

7'amista rašai, kad aš be sai
ko liejąs tulžį ant tautininkų ir 

ų P’l »!«•.■ A J 4 i’.' . • t

klerikalų. Na, bet ar jus, kartu 
,ni vyčiais, nedainavote
‘himną”: socialistus pergalėsini 
Uc. ctc.? Tik ačiū jūsų (tautj- 
iinkų)j “tėvo šliupo” išsišoki- 
nųi ta vienybė suiro paskui., pa- 
;ak jūsų “tautininkai pąilso”... 
“Pailso”, kada po visos eilėms sa
votiškų lekcijų, kurias jus ren-|ktaro pasišauki...
gete, žmonės vistiek neėjo su | kurio jų pirmiausia puolėsi į 
jumis.

O kas dėl to varžymo lais-jmct jų vaistai negelbėjo, ta| ėjo 
vės, tai aš juk nesakiau, jogei pas daktarą.
tas varžymas buvo tam, kad rei-Į 
kia užsbnuket randai Laisvės 
varžymą aš matau ve kame. Ta-1 
,'ipista juk išmislinai tą naują I 
•‘piadąV, kad Kuopa ar draugi-f 
ja rengianti kokią nors prąiuo-1 

mintos draugijos svetainėje, 
turi parodyt tamistai miesto 
valdžios paliudijimą! Kitaip 
nevalia. LSS. 51 kuopa i’cngė 
tarptnutišką l$opcertą, buvo 
daug tjkietų išpurdavus. Ir tu
rėjo koncertą ‘sustabdyli vienj 
deltos kad tamįsta ri'ikalavail 
paliudijimo! Vėliau LMPS 3^! 
kuopa rengė koncertą, jos bu-į 
vo dar daugiau iškaščių pasidari 
rę. Tuomet jos turėjo prašyt 
valdžios to neva paliudijimo.] 
Miesto valdžia jų paklausė: o j 
kam jums reikia /paliudijimo, 
Kad jus savo svetainėj rengiate? 
JOą atsakė; “kad tos svetainės 
jponas to reikalauja. Jie nusi
juokė ir išraše paliudijimą.

Koncertas susidėjo iš dainų, 
Mat, jis monologų ir deklamacijų. Ir

slaptąsias “špikauzes”, o jkuo-

4647 So. Halsted Street 
Po valstijos priežiūra. 

Tol. Drover 2116. 2-ras augštas DR. M. HERZMAN
Milda leatras

VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 
Vodevijiaus Permaina.

Pafcedėlyj, Ketverge ir Sukatoj
BirmCV Floras 15c. Balkonas 10e

Priešių kainų priskaitoma ii* 
1 c ir 2c kariškos mokestis

4 DIDELI AKTAI KASDIEN
HALS^D ir >2-ra GATVĖS

šiaip ar taip, bet padėjimas 
Spriiigficlde yra labai opus. Vi
soks judėjimas čia veik sustab
dytas. Pa v., miesto valdžios į- 

Įsakymu tajx) uždarytos bažny
čios, teatrai ir, apskirtai, viso-, 
ki pasilinksminimo vakarai. De
ki tos priežasties vietine LMPS. 
16 kuopa, kuri rengiasi pasta
tyt i Br. Vargšo dramą “Kry-, 
jius”, turėjo tatai atidėti iki “ge 
resnių laikų”. Apskritai, visos 
draugijos deki to daugiau ar 
■mažiau turės nukentėti.

Bet užtaigi kunigai, daktarai 
ir graboriai, tie tai prasigyvens...

—-Liepelės žiedas.

■' ...............

JOSEPH YUSHKEWITZ 
Lietuvis Notarijušas.

Išpildo, padaro ir 
Doliudija visokius raš
tus. Išjieško ir iško- 
lektuoja visokias nc- 
utgaunamas skolas vi
sur. Reikale kreipki
tės sekančiu antrašu: 
3114 So. Halsted Str., 

Chięago, Illinois

Gerai lietuviams tinomas per 16 me
tų kaipo patyręs gydytojas, chirurgas 
ir akufteria.

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

Ofisas ir Labaratorij*: 1025 W. 18th 
St. netoli Fi.k St.

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, ir 
6—81 vakarais. Telephone Canal 8110. 
GYVENIMAS: S412 S. Halsted Street

VALANDOS: 8—9 ryto, Ūktai.

t

Pramogai ir laiko praleidi
mui įsigykite

SAPN1NINKA 
kurs “išguldo visokius sap
nus, koki tik žmonėms pri- 
sisapnuoti gali.”
Kainą:' su apdarais 75c.; be 

apdarų, 50c.
. Gaunamas “NAUJIENŲ”
; Knygyne, 1840 S. Halsted 

’įSL, Chicago; III.
■ t • ‘ ’

Telephone Yards 5834.

D r. P.G. Wiegner 
PriSmirao valandos nuo 8 Iki 11 
iš ryto ir nuo 7 iki 9 v«L rak. 
3325 So, Halsted SU Chicago.

Dr. Leo Awotin 
Gydytojas, Chirunas, Akušeris 
18M So. Halsted SL, Chicago. 
Kalba lietuviškai. latviškai ir 

rusiškai.
Valaades: 10—12 rytą; 6—1 va
kare^ ' Tel. Ganai 4367.

Vyriškų Drapaną Bargenai
Nait.II, neatimti, daryti ant užsa

kymo įsiūtai ir overkotai. vertės 
830 ikn 850, dabar parsiduoda po 815 
ir 25 oleriua.

Nauji daryti gatavi nuo 811 iki 
835 siui ai ir overkotai, nuo 87.50 iki 
18 dolei ių.

Pilnai pasirinkimas kailiu pamuš
tu overl otų.

nąžal vartoti siutai ir over- 
rtjs nuo 825 iki 885, dabar 
ičiau. Kelnes nuo 81.50 iki 
alkinams siutai nuo 83.00

kasdiene nedaliomis Ir ya-

r1-*

18 dole
J ' 

tų overlįVisut! 
kotai, ve 85 ir auį 
84.50. 
iki 87.50.

Atdara 
karais,

UI* < B SU Cbleate, J1L

Tol Yards 3654. AKUŠERKA

Mrs.A.M1dinlewicz
lalguei Akušerijos Ko- 
egiių; ilgai praktika- 
rugį Pennaylvaniįos 
oapitalūae ir Phila- 

elpliijoj. Pasek m in*
i patarnauju prie 
mdymo. Duodu rodų 

taokloao liffo** mate* 
rims ir merginoms. 
3113 So. Halsted Str.

(Ant antrų lubų) 
<7 w Chirago.



NORĖJO PARŪKYT

NAUJIENOS, Chicago, IU Ketvergas, Spalio 24, 1918.

ir1 Apielinke

Grūmoja atėmimu 
laisnių.

SUSIRGIMŲ SKAIČIUS 
MAŽĖJA.

Lietus — geresnis vaistas 
nei serumas.

Influenzos komisija žada imti 
nagan kai-kurias Chicagos ligo
nines. Mat, vakar tapo patirta, 
kad “tūlos ligoninės skaito esant 
negalimu priimti susirgusių in- 
fluenza žmonių.’ Vadinas, atsi
sako suteikti jiems reikiamo pa
tarnavimo — gydymo. Vietoj 
to jose gauna “malonaus patar
navimo” tokie žmonės, kurių li
gos skaitosi nepavojinomis. Ta
tai, sako, gali privesti prie to, 
kad kelintas ligoninių neteks lai
snių. Sveikatos reikalų įstaigos 
tokiuose svarbiuose atsitikimuo
se, kaip kad šiandie, turi įgalio
jimo veikti sulig geriausiu nusi
manymu. Jos turi teisę uždaryti 
visokias įstaigas, kurios būda
mos atdaromis gali prisidėti prie 
(epidemijos išplatinimo. Ir jos, 
l>e to, gali panaudot įvairių prie
monių tinkamam susirgusiųjų 
prižiūrėjimui bei gydymui. In- 
fluenzos komisija todėl žada pa
žiūrėti “kas reikės daryti" su mi
nėtomis ligoninėmis. Pažiūrė
sime ir mes.

kęs ('bieagą lietus padarys dau
giau gero, nei Mayo instituto se- 
runuis. Padarys tą, kad nu
plaus nuo gatvių ir slogų visas 
“pavojingasias dulkes” ir suma
žins naujų susirgimų skaičių. 
„Siaučiamoji epidemija, kaip 
skelbia sveikatos reikalų komi- 
sionierius, daugiausia pasirenka 
sau žmones nuo 20 iki 10 metų 
amžiaus. Esą daug atsitikimų, 
kur giltinė pasiėmė “abidvi šei
mynos galvas” • tėvą ir moti
ną. Liko maži našlaičiai, kuriais 
rupinties turės miestas, arba 
tam tikros “labdarių" organi
zacijos. Jau pradedama kalbėt 
net. apie įsteigimą specialiu fon
do šelpimui minėtų “epidemijos 
aukų?’

“Dėdė* Jeremiah D6wncy va- 
<ar įėjo į “sautsaidės” gatveka- 
rį ir užsirūkė savo makarkinę. 
Bet kadangi “sautsaidės” gatve- 
kariai nėra išskirti nuo influcn-

vienas pasažierių kreipėsi į ger-| 
biamąjį dėdę, kad jisai teiktųsi 
padėt savo makarkinę.

O tu, kas? Nori a įsi tūpt į 
šaltąją? riktelėjo jam “dėdė” 
Downey.

Žmogelis, žinoma, į šaltąją 
sėsli nenorėjo. Jis tik nutykojo 
“dėdės” numerį ii’ patelefonavo 
“kur reikia.”

šiandie “dėdė” Dcnvhey galės 
sėdėti savo kambaryj ir rūkyti 
kiek tinkamas. Jis — suspen
duotas.

kad automobilius buvo pavog
tas.

Kur dubai* randasi tas vikru
sis pons X dėdė Dibbs nežino. 
Bet jisai esąs pilnai patenkintas 
kad ir tuo, kad jį neištiko toks 
pat likimas, kaip aną nutomobi- 
iiy-

REIKALAUJA PAŠALINT 
ŠEŠŲS MOKYKLŲ 
TARYBOS NARIUS. 

• ♦
“Loebo tarybos” advokatas va

kar pareikalavo, kad kuogrei- 
čiausiai butų pašalinti iš mokyk
lų tarybos šeši majoro Thomp- 
sono įstatyti jos nariai “So-

PRISIPAŽINO.

VE, KAIP 
“ŽMONIŲ

JIEMS RUPI
LABAS?’

Vakar šioje vietoje buvo mi
nėta, kad gatvekarių ir elevato
rių ha romi i tyčia laiko uždarę 
“barnėse” daug karų. Gatveka-

las žudeika, kur pereitos su
katos naktį nužudė senelį - sar
gą, jau prisipažino. Juo yra tū
las 19 metų vaikėzas--- Bay
Taylor, 1708 N. Le Claire Avė.

JIE — “DARBUOJASI.

by viešai užreiškė, kad tai esąs 
melas. Vakar gi Chicagos Jour- 
nalo žmonės surado, kad laike 
t. v. “rush hours” barnėse buvo 
uždaryta net keturi šimtai karą!

Rockford, III. — LSS. 75 kp. vai- 
dybos ir komisijų susirinkimas įvyks 
ncdčlioj, spalio-Oct. 27 d., 1:30 vai. 
po pietų d. A. Petronio bute, So. 
Main ib Islaųd avė. gatvių.—Drau
gai ir draugės, susirinkimas svarbus, 
lodei kurie jaučiatės puvėsių kok| 
nors darbų, priimkite pažymėtu lai
ku. —Org. S. Darginavičius.

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

Jubiliejinis apvaikščiojimas 25 me
tų gyvavimo Simano Daukanto Dr- 
jos, kuris turėjo įvykt subatoje, spa
lio 26 d., tapo atidėtas delei siau
čiančios epidemijos ir uždarymo 
svetainės. Kurie turite nusipirkę 
tikietų, malonėkite pasilaikyti. A- 
pie pramogas bus pagarsint]) laik
raštyje. —Rengimo Komitetas

REIKIA DARBININKU PARDAVIMUI

Tie “Solid six” tai tokie žmo
nės, kur nešoka sulig kiekvienu 
džiugų smuikus suč^pinui.

NUŠOVĖ SAVO 
NUMYLĖTINĘ?

Roseland, III. LMD. “Aido” choras 
nutarė pertraukti dainų repeticijas 
dėl siaučiamos epidemijos. Laukite 
tolimesnio pranešimo. Su visokiais 
reikalais meldžiu kreipties šiuo an
trašu: F. Brukšaitė, 173 E. 115th st.

ASMENŲ JIESKOJIMA1

REIKIA moterų mokinties austi 
rankinėmis staklėmis. Gali uždirbti 15 iki 20 į savaitę. Gera mokes
tis mokinanties pusę dienos suim
toj. Olson Bug Co.
2800 So. Lnfliii st Chicago

KEIKIA merginų ir moterų tvar
kyli senų popierų, gera mokestis. At
sišaukite i \Vestern Paper Stock Co. 
1450 Indiana avė., K Chicago.

PARSIDUODA krautuvė, groser- 
nč, kendžių taboka ir visokių smul
kių daiktų Štaras. Bandas prie pat 
škulis (mokyklos). Biznio patyri
mas nereikalingas. Kiekvienas biznį 
gali daryti. I 
proga kiekvie 
Ii krautuvę. 
3537 So. Wall;

e patyrimo geriausia 
lam, kuris norit pirk-

sice St., Chicago

RAKANDAI
REIK/a vyrų į warchouse. Pasto

vus darbas. Atsišaukite j
AVestcrn Paper Stock Co. , 

1456 Indiana Avė., Chicago

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

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

Tol. Pu 11 man 5444.

GA! Priversti parduot 
aiktus; dailus dining 
r bedroom setas, taip- 

pianas tiktai už $230
Taipgi parsiduoda a- 

Viskas naudota 
sium. Priimame Laisvės 
ikite turyjaus.
a 1926 S. Kedzie avė.

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

RETA PRO
už pusdykę: miklus 5-kių kambarių 
apartmento taiklus; 
room setas i 
gi $850 pluyeįr
ir $200 Victrola su brangiais rekor 
dais už $55. T..:, 
liejiniai piešiniai, 
tiktai 3 mėnq,r' 
Bondsus. Ate

Rezidcnci,

PIANAS pi 
pardavimo pi 
eina į kariuomenę. C. (irigalis,

706 Gm’fielil avė., Phone, Lincoln 
7874.

arsiduoda labai pigiai, 
riežaslis: savininkas iš-

C. (irigalis,

Naujų susirgimų skaičius po- 
valiai mažėfa. Vakar susirgo 2, 
102 asmens: 1,689 influenza, 413

Imančių uždegimu. Mirčių 
skaičius lygiai toks pat kaip ir 
už pastarąsias tris dienas—343. 
Vadinas, vakar mirė: 219 nuo 
influenzos ir 124 nuo plaučių 
uždegimo.

Sveikatos departamentas, be 
to, vakar užreiškė, jogei aplan-

dinas, daro visa, kad sumažinus 
epidemijos siautimą, o gatveka
rių ir elevatorių baronai daro 
visa, ka<| pasipelnius iš dabarti
nės žmonių belaimės! Kode!.' 
Reika'iinga mat “priparodyt”. 
kad dabar vra ”kas nors bloga

nui... Mat, artinasi balsavimų 
diena, kurioj piliečiai turės už
tvirtinti naująją sutartį, kuri tu
rėsianti pagerinti “blogą dalykų

Visi Chicagos didlapiai, išski
riant vieną Joumal’ą, išsijuosę a- 
gituoja už naująją miesto tary
bos sutartį su gatvekarių baro
nais. Spausdinama netik papras 
tos žinios, bet ir specialiai para
šyti straipsniai, dargi — edito- 
rialai. Daugiausia tečiaus už tą 
sutartį agituoja Chicagos džiu
gų Tribūne. Ji būtinai nori įti
kint balsuotojus, kad balsavimas 
orieš tą sutartį reikštų ne ką ki
ta, kaip lik nusidėjimą prieš 
Chicagos gyventojus.

Socialistai ir visi pažangieji 
tsmcits bei draugijos tečiaus dė
bt visas spėkas, kad toji galio
ja sutartis butų atmesta.

Name, 1140 Fulton gatvėj, po-1 
licija vakar rado nušautą jauną 
mergelę, Eleanor Carlton. San- 
ryšyj su tuo areštuota namo sa
vininkės sunūs, John Donabue, 
sako, mergelės numylėtinis. A- 
reštuotasai ginasi, bet aplinki
niai gyventojai tvirtina, jogei jie 
matę Donahue išeinant iš namo 
po to, kaip ten girdėta vaidai ir 
paskui šūvis.

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

REIKALINGA 10 moterų patyru
sių rinkime skudurų, ('.eras darbas. 
Gera užmokestis.

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

REIKIA tvirto vyro už pagelbinin- 
kų. $15 iki $17 i savaitę. Ateitis 
užtikrinta.
170 W. S. Water st., Chicago

KAS ŽINOTE TĄ VAGĮ?

PIKTAS “BURDINGIERIUS”.

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

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

fel. Yards 6682.

REIKTA merginų vynioti marga- 
rines. Gera mokestis. Geros darbo 
sąlygos.

W. J. Moxley,
541 W. Randolph st., Chicago

PARSIDUODA 4 kambarių rakan
dai, priežastis pardavimo — moteris 
mirė, 
kitę.

Kam

3358 S. Ha 
užpakalyje,

butų reikalingi, alsišau-
,1. Jomonis,
sted st., 3-čias aukštas, 

Chicago

NORIU plii 
kukn i n j peilių, 
te laišku j “J

rkti pigiai gerą vartotų 
Kas turite praneški- 

„ i Naujienų” ofisų pažy
mėdami Nd. 5(1.

AUTOMOBILIAI

MOTERS!
MOTYNOS!

DUKTERYS!
J ų s, ku

rios greitai 
pailstai: e- 
sate išbalu
sios, suny
kusios ir nu 
sikainavu- 
sios; Ser
vuotos arba 
greit susi-

I A.

True translation filed wųn the post- 
mastei’ ai ChicagO, III., Oct. 24, 1918. 
•s rcųidred by the act of Oct. 6,1917,
PACTAS SULAIKĄS 
SOCIALISTŲ 
KANDIDATO LAIŠKUS.

Illinois socialistų kandidatas j 
Su v. Valstijų senatą, William 
Bross Lloyd, Vakar paskelbė Chi 
cagos Tribūne, buk vietos pač
ias sulaikąs jo laiškus — rinkimų 
kampanijos literatūrą ctc. 
Lloyd delei to (*są kreipėsįs i pač
io ofisą, bet ten negavęs jokio

Pons Harry Groff, 3566 Bbodcs 
gt., vakar kreipėsi į Cottage 
irove polystešinį paklausimu ar 

jonai “dėdės” kartais nežino tą 
vagį, kur vakar naktį įsilaužė 
jo butan ir išsinešė apie už 3,000 
dol. brangakmenų? “Dėdės” jo 
nežiną.

Ponia Ethel Benson, 1014 N. 
Fourth A ve., turi piktą “burdin- 
gierių”. Neveizint to, kad, jam 
susirgus ispaniška influenza, po
nia Ethel jį prižiūrėjus “kaip 
savo brolį", pasveikęs jisai už
vakar jslinkęs jos miegrnmin ir 
nė iš šio nė iš to pradėjęs ją mu
šti. Ponia Ethel ištrukus.Tada jis 
pradėjęs muši jos mažą dukterį. 
Nežinodama kas daryt Ethel jį 
pašovė.

“Burdingieriuš" dabar guli pa 
viečio ligoninėj. Galbūt mirs.

Pajieškau šavo brolio Stanislovo 
Buivydos, Kauno gub., Telšių pav., 
Kartenos valsčiaus, Budaviškių kai
mo. Gyveno Braddock, Pa. J iš pats 
tegul atsišaukia arba kas žinote 
praneškite jo adresų.

Kazimieras Buivydas, 
3347 Auburn avė., Chicago, III.

Pajieškau savo brolio Kazimiero 
Valento, Kauno pub., Panevėžio pa
vieto, Kupreliškių parap, Septyni 
metai kaip gyveno Phlladelphijojc, 
Pa. Jis pats tegul atsišaukia arba 
kas jį žinote praneškite jo adresų. 
« Jonas Valentas,
10710 Edbrooke avė., Chicago, III.

REIKIA leiberių. Gera mokes
tis. Pastovus darbas. Atsišaukite į 

\Vestern Felt Works,
4115 Ogden avė., Chicago

REIKALINGAS geras barberys. 
20’Zjrvirš 30. Nuolatinis darbas va
karius. Trumpos valandos.

Jonas Zvmančius, 
722 W. 31į>l St.? Chicago

NEVALGYKITE ORANDČIŲ.

sakė
Nevalgykite Grandžių. Jie 

dabar kainuoja — du už 25 c: 
bereikia duot save išnaudot Ca'li-

UŽMARŠI MOTERĖLĖ.

PARSIDl“()D/\ labai gražus ir ge
ras automobilius, 7 pasažierią. la
bai pigiai. Priimsiu lotų, arba 
bondst) kaipo dalį įmokėjimo. Turi 
būt parduotas į trumpų laikų. Atsi
šaukite tuo.jaus pas

Joseph J. Szlikas, 
3301 S. Halsted st., Chicago

Phoiįc Buolevard 6775

NAMAI-ŽEM®
REIKALINGAS geras namui lotas 

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

McDonnelI, 
2630 W. 381h St., Chicago

REIKAIJNGAS automobilius mai
nais už 5 kambarių nameli, visi pa
gerinimai, ąžuolu pagražinta.

McDonnelI,
2630 W. 3«lb St., Chicagn

duodate ine
lancholijai arba “numėlynavę”, iš- 
egzaminuokite savo kraują dėl sto
kos geležies. Nuxated Iron paimtas 
tris syk į dienų po valgio padidins 
jūsų stiprumų ir pakantrumų į dvi 
savaiti laiko daugelyj atsitikimų.— 
Ferdinand King, M. p.

IŠdirbėių Pastaba.—Nuxated Iron 
rekomenduotas viršminėto Dr. Kin- 
g’o galima gaut pas kiekvienų gerą 
aptiekiu pilnai pasitikint geromis 
pasekmėmis, arba grąžinami pini
gai. Gydytojai paprastai užrašo du 
penkiagraniu plėskeliu ėmimui tris 
sykAis į dieną po valgio.

Tuo reikalu L.loy<i dabar krei

pėsi į pačto departamento soti-

Ii užmiršo —ne rišulius, 
bet vaiką.
Ponia Orą Berger, iš Mihvaukes, 
vakar sukėlė nemažą skandalą 
traukinyje einančiam iš Evans- 
tono j Mihvaukee. Sėsdama 
traukiniu ji nešėsi su savim viso
kių didelių ir mažų ryšulių ir 
pasidėjus juos sale savęs atidžiai 
suskaitė ar kurį jų rteužmir- 
šus stotyje. Buvo visi. Tik urnai 
ponia Orą riktelėjo:

Pajieškau brolio Mikolo Maknau- 
sko; paeina iš Suvalkų gub., Mari- 
ampolės pav., Mokolų gmino, 22 m. 
amžiaus, raupuotas, smailios nosies, 
5 pėdų augščio, pastaruoju laiku 
gyveno 645 W. 14 Place, Chicago. Ji
sai pats ar kas apie 'jį žinot, praneš
kite.

George Maknauskas, 
661 W. 14 Place, Chicago

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

Illinois Markct Co., 
3432 S. Halsted st., Chicago

PARDAVIMUI 4 kambarių name- 
J ■ garage, arba 

vištų būda; lotas 60x125, $200 cash,
lis ir didelis naujas

Pajieškau savo draugo Jono Ma
čio, 40 amžiaus, gyvena Amerikoj 
12 metų. Paeina iš Suvalkų gub., Ma- 
riampolčs pav., Šunskų gmino, atsi
šaukite šiuo adresu:

George Maknauskas, 
661 W. 14 Place, Chicago, III.

JOSEPH C. W0L0N 
LIETUVIS ADVOKATAS 

29 S. La Šalie St 
Telephone Central 6>M 

Vakarais: 
2911 W. 22nd Street 

Telephone Rockwell WM

GUDRUS BANDITAS.
Policija įieško tūlo bandito, 

kur vakar dieną įsilaužė James 
Beynoldo?butan,122() Hyde Park 
gt. Daugelis pašalinių žmonių 
matė, kaip banditas laužė duris, 
bet kadangi jis buvo jūreivio u- 
niformoj, tai nieks netikėjo, kad 
jis banditas.

tiems |)lėšik<inis„, Geriau val
gyt vynuogių, tų - iš Floridos. 
Jos taipjau geros ir daug piges
nės.

Bet kada tą patį padarys ir 
gerieji Floridos vnuogių au
gintojai kas tada ?

Pons geras žmogus galės tada 
pasakyti: nieko nevalgykite... 
Kam duot save išnaudot tiems 
orandžių, vynuogių ir kitų reik
menų spekuliatoriams.

Pajieškau Elzbietos Draugeliutės, 
paeina iš Suvalkų gub., Vilkaviškio 
pav., Pažeriu valsč., Šunskų parap., 
Oželių kaimo.
Ali t >i ti i ii n Bumo įminint O-Stu lilori ei>£. 
420 So. Aurora St., Oilliii.sville. III.

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

MEDŽIOKLĖ.
Policija vakar naktį surengė 

medžioklę. Name, 4718 Ken- 
morc gatvėj, ji užklupo “links
mą kompaniją”. Areštuota aš- 
tuonios pandlės ir penki vyrai, 
keturi jų — rudinėse. Visi kalti
nami “ne tvarki u ei gimusi" — 
ištvirkimu.

NORĖJO PALENKTYNIUOT.

u (u v

SALIN SKAUSMAS!
Būdamas sveiku, darbe rasi smagumu, 
nepaisant kaip arnikų* tas darbas butų.

t Kiekvieno priederme yra aaugot save nuo Ilgu. Turint dalti Ir nebtuidanl 
ji prašalint, gali iinlvystyt I pavojingą Ilgu. Menkiausi* nikMterejinias 
gal! vėliaus būti labai pevojlngu, Jeigu tuoj nebus prižinretss.

P AIN - EXPELLER
tai užtikrinanti namine gyduole, kuri turi rastis kiekvieno na
muose, Išgydymui AalMo krutinėjo, skausmu donose Ir nuga
roje, rumatlzin^ Ir neuralgija, trumpai sakant visokius skaus
mus raumenyse ar sąnariuose Paln-Krpeller ira gerlauses.
Neapsigauk pirkdama* pigiu* vaistus didelese bonkose. 
Kelk alau k gerbusiu. Kuomet pirkai Palu-Kxpeller, persi
tikrink ar yra IKARA, vaistais n kl i s ant taksiuko. VISU 
KITOJCIU NEIMK. 35 dentui Ir 65 centai ui bonkntę. 
tiuuiismo* visose aptlekosa ar tiesiog is laboratorijos.

DESTROYS ANY

F. AD. RICHTER * CO 

74—M Wa>hington St., 
New York. J

Tas pons “dėde” Dibbs ir pons 
vagis X, turbūt, norėjo palcnk- 
tyniuot. Ir laimingai. Buvo taip. 
Vakar naktį “dėdė” Dibbs susta
bdė vienų automobilių ant 31 ir 
Michigan gatvių. AutOmobi- 
liaus savininkas tečiaus jam pa
sirodė esąs abejotinu f raktu. 
Dibbs trumpai užkomandavo:

Važiuokime į steišeną!
Pons X paklausė. Bet netoli 

Coltage Grove gatvės jis paleido 
automobilių visu smarkumu ir 
pats lapt. iššoko. “Dėdei” 
Dibbsui neliko nieko kita, kaip 
tik pasekti jį, nes pats automo
bilių “runyt” nemokėjo. Lai
mingai. Automobilius gi smogė 
į vieną neatsargų stulpą ir liko 
krūva šipulių. Vėliau pasirodė,

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

LIETUVIS GYDYTOJAS IB 
CHIRURGAS 

10711 So. Mtchigaa Ars. 
Roseland, Tll.

ką! Vaikų, vaiką, vaiką!...
Nebuvo kas daryti — mašinis

tas turėjo “bekiuoti” traukinį 
atgal į stotį ir leist poniai Orai 
pasiimt savi) vaiką, kuris ramiai 
miegojo ant suolo.

SIŪLYMAI KAMBARIU
ATIDUODAMA rendoh puikus švie
sus kambarys.
3409 S. Union avė., Chicago

JIEŠKO DARBO

NORĖJĘS MUZIKOS.

“Dėdė” pasipriešino — 
sumušė jį ir pabėgo.

Du nepažįstami “koštumeriai” 
vakar naktį įėjo W. Noonans sa
ldinau, 5644 So. Latlin gt. Be- 
girksncMlami jie užsimanė muzi
kos. Ten pat stovėjo automatiš
kas pianas. “Kostumeriai” pra
dėjo mesti j jį “nikelius’’. Sa- 
liunininko protestų neklausė. 
Tada įėjo “dėdė” Collins ir “pa
aiškino” jiems, kad “visokis pa
silinksminimas” dabar uždraus
ta. “Kostumeriai” netik kad ne
paklausė “dėdės” Collinso perser 
gėjimų, bet dar biauriai sumušė 
jį ir išėjo savo keliais.

Policija dabar įieško tų “ne
pažįstamų dviejų koštu merių”.

KAS NORITE barberio nuo 5 v. 
vakaro iki 8 kas dien, malonėkite 
atsišaukti.

Bol. Džimitas,
221 E. 115th st., Roseland, III.

Tel. Pullman 2686

REIKIA kalvių ir pagelbininkų 
60c. i valandų. Pečkurių ir pagel- 
bininkų 45 iki 50c. j valandų. Dai- 
lydžių 52Va iki 60c. į valandų. Pas
tovus darbas. Prie gręžiamų maši
nų, išmušimo skylių ir drill preso 
operavimo, tekorių prie medžio ir 
geležies, 10c. į savaitę. Valdiškas da
rbas. Apysenių vyrų prie įvairių 
darbų S18 iki $25. Vyrų prie ele- 
veitoriaus. Vaikų 14 melų ir augš- 
čiaus prie įvairių darbų $10 iki $18. 
Invairių darbininkų į hotelius ir re
storanus. Nedėliomis nedirbama, 
$60 iki $75 ir valgis. Janitoriaus 
$80 j mėnesį 8 valandos. Nedėlio
mis nedirbama. Parankaus vyro 
45 iki 60c. Į valandų.. Mašinistų ir 
pagelbininkų, valdiškas darbas. Alie- 
juotojų 45c. j valandų. Sargų.

MOTERŲ REIKALAUJAMA. Ge- 
mokestis ktiomel noi’*» *-x>a- 

siuJyta moterims. Dabar yra pro- 
ga moterims užimti vyrų vietas ir 
mokestis prie įvairių darbų. Fabri
kuose, mašinų šapose, koteliuose ir 
restoranuose, taipgi janitorkų, trum
pos valandos, naktimis ir dienomis. 
Rakandus nudulkyti, $65, 8 valan
dos. *

SOUTH PARK EMPLOYMENT 
AGENCY

4193 S. Halsted st., 2-ras augštas.
Visi darbai South Norlh ir West 

pusėje. (Kalbama lenkiškai).

likusius $20 mėnesyje, arti 51-mos 
ir Archer. Gera vislų farina.

McDonnelI,
2630 W. 38th St., Chicago
ir Archer.

NAMAI IR FA R MOS.
Pirmiau negu pirkti namų, farmn 

arba lota, klauskite informacijų. 
Mes skoliname pinigus.

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

Room 336.

PARSIDUODA beveik už pusę 
prekės kampinis namas dviejų aug- 
štų po 6 kambarius su maudynėmis. 
Lotas 70 pėdų pločio ir 170 pėdų il
gio. Abi gatvės išbrukuotos ir vis
kas apmokėta, šitas namas su lo
tu pilnai I vertas $0000.00. bet jei«,i 
kus teeitai pirks, gaus tsj tik-tai už .$3,950.00. Keikia įmokėti lik
tai $1090.99, likusius ant lengvų H- 
mokėjiinij. Del platesnių žinių krei
pkitės į
Liberty Land and Investment Co., 

3301 So. lalstcd st.,
Phone Boulevard 6775

Del platesnių žinių krei-

RANDAI

Chicago

REIKIA DARBININKUI

VALSTYBINIAI NEMOKAMI DAR
BO PRIRODYMO BIURAI

(U. S. Free Employment Service)
Jieškantieji darbo kreipkitės Šiais nrlrAcai* •
116-122 N. DEARBORN ST. 

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

se valdžios įsteigtuose ir užlaikomuo
se biuruose nereikia nieko mokėt.

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

REIKALINGA lenų traukėjų ir 
darbininkų į ledų svirnus, 40c. j xva
landų, J G ir 11 vai. darbas.

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

Pranešimai
Norlh Sidės Viešo Knygyno dele-

galų susirinkimas įvyks pėtnyčios 
vakare, spalio 25. 7:30, Knygyno 
svetainėj. Malonėkite visi pribūti, 
nes randasi svarbią reikalų.

Pirmininkas.
---------- - v

LMPS. 29 k p. repeticija veikalo 
“Graži Mageliona” įvyks pėtnyčioj, 
spalių 25 d.. 8 vai. vakare, I.iuosy- 
bės svet., 1822 \Vabansia avę. Ger

biami lošėjai ir lošėjos. Malonėki
te pribūti paskirtu laiku.—Komitetas

Knygyno
• <_ - a •

REIKIA shcarmeny ir leiberių į 
Scčap Iron Yard. Gera mokestis. 
Pastovus darbas. Atsišaukite į 1632 
W. Kinzic st., Chicago.

REIKIA moterų prie tvarkymo 
knygų ir nopieros. Gera mokestis. 
Pastovus darbas. ~ Miller and Co- 
hen, 1416 Blue Island avė. Tele
phone Canal 857.

REIKIA prityrusių įaugu plovėjų, 
$30 į savaite.

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

REIKALINGAS geras bartende- 
ris. Gera mokestis ir geras darbas.

P. Metrukas
2100 So. Halsted st., Chicago

GERA PROGA lietuviui biznieriui 
— pasinmdavoja krautuvė (Storas) 
su ruimais arba be, po num. 836 W. 
20111 st., kampas Peoria st. Labai 
tinkamas bučernei ir grosernei. Ra
nda ne brangi. .Savininkas vakarais 
ant vietos.

REIKIA malėjų į malūnų, pasto
vus darbas ir gera mokestis geriems 
žmonėms. Atsišaukite tuojaus į
. Star Cereal Co.,

2132 W. Chicago Avė., Chicago, III.
.... ........................ -< . i.111.. i. 11 ..........................   —

REIKALINGA moters prie namų 
už gaspadinę. Aš esmi našlys, turiu 
mumis ir rakandus. Duosiu pragy
venimų ir užmokėsiu už darbų. Ne- 
{Hiisyčiau kad turėtų kokius du val
iu. Atsišaukite kuogrciėiausiai. Už 

tikietų užmokėsiu.
Joe Malinski,

P. O. Box 92. Indiana Co.,
Wehrum

STOCK’AI—šeROS

Pa.

PIRKSIU SU V. VALSTIJŲ BON- 
DSUS UŽ CASH. PAS!MATYKITE 
SU M. MUŠI L,
3(103 SO. HOMAN AVĖ., CHICAGO.

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI — iš priežasties li- 

gos turiu parduoti pirmos klesos 
učernę ir grosernę naujoje lietu

vių vietoje, su namu arba be namo.
Anton Prasz.ky.

2856 Emerald avė., Chicago

PARSIDUODA labai pigiai saliu- 
nas. Biznis gerai išdirbtas per dau
gelį metų. Pardavimo priežastį pa
tirsite ant vielos. Atsišaukite laišku 
į “Naujienų” ofisų pažymėdami No. 
51.

gJJJL1—LUĮ ! !- ...J. , i     ■■■iii

MOKYKLOS

VALENTINE DRESSMAKING 
COLLEGE8

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

137 Mokyklos Su v. ValstijoM, 
Siuvimas, Petrenų Kirpimai, Da- 
signing, dėl biznio ir namu. VU- 
tos duodamos dykai. Diplomai. 
Lengvi išmokėjimai. Gvaraiituo- 
ta išmokinti Jus pasiūti suknia ui 
$10. -£ Phoue Seeley 164S

SARA PATEK, Pirmiuiakl

Uždirbkite S15 iki 
$35 į savaitę.

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

MASTER SEWING 8CHO0L 
J. F, Kasnicka, Prezidentas,

118 N. La Šalie st., Prieš Citj HaII.
Atsišaukite unl 4-to augšto

'   M'yi-g. ... . i ■ i .......................

iMi’i; Į;n m in ohkhnai
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