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D a r 40 mie s te I i u paimit a
Vokiečiai bėga 80 

myliu fronte

Francuzu kareiviu perėjimas True trnnslation filcd witn the post- ...... . " .' . mastei- ai Chicago, August 29, 1918,
didžiausi pavojų saugumui prie-; as rCąuired by the act of Oct. 6, 1917, 
kanalo ir Somme upės padarytų ... .. i_____ 21—

šo kareivių, ir reikmenų, vis dar
tebesančių į pietus nuo upės.

'Pas prospektas išaiškina paau-

Dienos Nuostoliai 
S. K Armijos,

Franeijoj

True translation filcd wilh Ihe post- 
master ai Chicago, Augusi 29, 1918, 
as reąuircd by the act of Oct. (i, 1917

RUGSĖJO 7 GALBŪT BUS
NAUJOS REGISTRACIJOS

DIENA.

112000vokiečiu belaisvėj
Traukimasis pavirto j bėgsią
Chaulnes miestas paimtas
Anglai suėmė 50,000 vokiečių į 3 

savaites
True translation filcd wilh Ihe post- 
masler ai Chicago, Augusi 29. 1918, 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917.

112,000 VOKIEČIŲ PAIMTA 
BELAISVĖN.

Nuo liepos 1 d.

perėjimus per Sommc upę ties 
Brie ir Peronne.

Vokiečių linija trupa visame 
80 mylių fronte nuo Rassigny 
iki į šiaurę nuo Arras.

Priešas skubiai traukiasi at-
WASH1NG TON. rugp. 28.

skaičius talkininkų suimtų be

ra pažymėtas miestais Heronne 
ir Kam. Talkininkai vejasi ji ar-

ja 112,000.
’l'uo pačiu laikų talkininkai 

atėmė iš vokiečių 1.300 kanuo
lių - laukų kanuolių kalibro ir 
didesnių.

True transiation -lieti v.itn the post- 
master at Chicago. Augusi 29, 1918, 
as rcąuired by Ihe act of Oct. 6, 1917
PRANCŪZAI PAĖMĖ DAR 10

mas tose pozicijose.
Francužų kavalerija dabar vei 

kia Nesle apygardoj; smarkiau
sias mušis siaučia į pietus, kur 
Irancuzai grasina Noyon-Nesle 
keliui ir kanalui.

gardoj tarp Roye ir kanalo, kad 
paskubinus ir taipjau skubų pa
sitraukimą, kuris niekuriose vie
tose taip greitas, kad franeuzų 
avangardas nustojo susidūrimo 
su prieš ir priešo kulkasvaidžių 
sekcijos, ginančios vokiečių už-

T*1— - ^tslation filcd \vith Ihe post 
master at Chicago, Augusi 29, 1918. 
as reąuired by the art of Oct. 6, 1917
ANGLAI SUĖMĖ 50,000 VOKIE

ČIŲ.

LONDONAS, rugp. 28.

Vaičių vieni tik anglai suėmė 
5(^000 belaisvių ir 500 kanuolių.

(Gcn March vakar paskelbė, 
kad vokiečių nuostoliai nuo lie
pos t d. siekia 112,000 kareivių 
belaisviais ir 1,300 kanuolių).

True trarshdion filcd with Ihe post 
master at Chicago, Augusi 29, 1918. 
as re<|iiired by the act of Oct. 6, 1917

VOKIETIJA NUSILEIDŽIA 
ISPANIJAI.

Atiduoda internuotus laivus

SANTANDER, Ispanija, r. 27.

Vokietija priėmė yisas Ispanijos

ternuoti Ispanijos uostuose Vo-

tiduoti Ispanijai atlyginimui už 
busiančius nuostolius nuo sub- 
marinų.

Chaulnes tapo užimtas anksti

Vakarykščiame nuostolių są
raše paduodamos sekamos lie
tuviškai skambančios pavardės:

A. Kaminski, 4823 S. Win- 
chester avė., (’hieago, sunkiai

A. SlflMAITIS, Harrisburg, 
Ilk, sužeistas.

J. Jankowsky, Saeramento, 
Cal., sužeistas.

C. J. Semones, Keokuk, la., 
sužeistas.

W. Pramuš, Boston, Mass.,

J. TuehalskiJ Auburn, Mo., 
sužeistas.

F. Kalinovvsjci, Wyandotte, 
Mo., sužeistas.

J. Lapinski, Ručine, Wis., su
žeistas.

I'rue translation fiied with the post- 
.iiasler at Chicago, August 29, 1918, 
is reąuired by the act of Oct. 6, 1917.

Susirėmimas su
Meksikiečiais

100 MEKSIKIEČIŲ UŽMUŠTA 
MŪŠYJE SU AMERIKIEČIAIS.

ls amerikiečių tik du žuvo.

l>u amerikiečiai 'liko užmušti, 
20 sužeisti ir daugiau kaip 500 
maerikiečių kareivių dalyvavo

WASHINGT()N, rugp. 28.
Naujas žmonių jiegos bilius, ne
tekęs “dirbk arba kariauk” prie
do galbūt liks įstatymu prieš ry
tojaus naktį. Tas eis generaliam

t racijos dėl 13,000,000 vyrų ir 
jaunuolių, amžiuje nuo 18 iki

liaus, papuola po karine kontro-

Senato ir atstovų buto tarybi-

gininie skirtumų priimtose abe-

sidarant posėdžiui tik apie dvi 
taisykles dar nebuvo susitarta.

sipriešinimo karės departamen-

“Dirbk arba kariauk“ priedas, 
priimtas senato, bet atmestas at
stovų buto, tapo išbrauktas.

Manoma, kad senatas nenorė
damas trukdyti galutino priėmi
mo biliaus sutiks su išbraukimu

McCulloch priedas priimtas 
atstovų buto, bet ne senato apie 
draffnvimą gyventojų draugiš
kų kariaujančių šalių taipjau ta
po išbrauktas konferencijoj.

Niekurios sutartįs jau padary
tos, kitur tarybos vedamos apie 
talkininkų šalių gyventojų ėmi
mą į Suv. Valstijų ar savo salių 
kariuomenę ir senato larybinin-

dą prie, drafto biliaus vien tik

us rcąuired by the act of Oct. 6,1917.

Talkininkai neleido Horvatui 
patapti Siberijos diktatorium

Bolševikai sumušti Siberijoj
Talkininkai operuos Siberijos 

geležinkelį

us rcąuired by the act of Oct. 6,1917 
TALKININKAI PASIPRIEŠINO 
HORVATO DIKTATORYSTEI.

Ir Siberijos diktatorystė žlugo.

WASHINGT()N, rugp. 28.
Šiandie pranešama iš Viadivosto

John F. Stevcns.

master at Chicago, Augusi 29, 1918, 
as rcąuired by the act of Oct. 6, 1917,

DAUGIAU SUTARČIŲ TARP 
RUSIJOS IR VOKIETIJOS

COPENHAGEN, rugp. 28. — 
Pasak ofiaiaflės telegramos iš

Ilorvat įsteigti Siberijoj dikta- galiotiniai utarninke pasirašė po 
torystę. , | sutartimis, papildančiomis Brest

mą valdžioje tikslu pastatyti sa-

Tarp jų viena dapildo taikos 
sutartį, taipgi finansinį susitari
mą, o kita kalba apie civilius įs
tatymus.

šininku valdžios Siberijoj ir vi-

ose rytuose.

lo sumišimas^!’ ji pranešė, kad

Frue Irutisialion fiied wjth Ihe uosi 
niasler at Chicago, August 29, 1918, 
us rcąuired h\ fhc nei of Oct 6 1917 
SUV. VALSTIJOS PRIPAŽINO

UKRAINA?

dėjo veikti ir pasekmėje nuverti
mas valdžios nepavyko ir situa
cija žadėjusi likti nesmagia tapo

Eina prieky n 80 mylių 
Vokiečiai bėga.

PARYŽIUS, rugp. 28. 
tame paėjime priekyn, | 
šiame niekuriose vielose 6 my
lias franeuzų kareiviai į pietus 
nuo Somme šiandie atsiėmė 10 
miesteliu — taip paski'lbė šia-

Tarp didesnių franeuzų paim- 
i fronte. mieste|jų vra Omiecourt, apie 

'2 mylios j rytus nuo Chaulnes; 
<11 ‘1'! Ra latre. 3 mylios į šiaurryčius 

pasiekti- Rovė: Roielise ir Vernillie-

True translation filcd wilh the post- 
master ai Chicago, Augusi 29, 1918, 
as rcąuired by the act of Oct. (i, 1917

valandos susirėmime, ištikusia
me rubežinėj gatvėj tarp ameri
kiečių kareivių ir meksikiečių.

t ie faktai tapo paskelbti šią
nakt po peržiūrėjimui miesto ir

žmonių jiegos.

Horvatas yra atstovu senosios 
Rusijos biurokratijos ir yra pas
kirtu caro.

VOKIEČIŲ BATALIONAS PA?* Nors nuosl()liV Meksikos pu-

True translation filcd with the post- 
master ai Chicago, Augusi 29, 1918, 
as rcąuired by the act of Oct. 6, 1917
Viena diena sutaupįs 8,000,000

irasler at Chicago, Augusi 2!), 1918, 
as rcąuired by the act of Oct. 6, 1917
BOLŠEVIKAI SIBIRE NUVYTI

ATGAL.

KĖLĖ MAIŠTA.

Pasak gautų nuo Aisne lauko 
žinių, franeuzų kareiviais vei-

Kas dešimtas kareivis liko 
šaudytas.

su-

rubežiaus nežinoma šiąnakt, bet 
apskaitoma, kad 100 žmonių ta
po užmušta kulkų iš Amerikos 
pusės, o du syk liek, jų tarpe ir

WASHINGT()N, rugp. 28.
Kuro administracijos viršišnin- 
kai apskaito, kad arti 8,000,000

Turėjo pasitraukti atgal ant 
Usuri upės.

AMSTERDAM, rugp. 27. — 
Esseno Rheinische Westphaelis- 
che Gazette paduoda žinią iš Ki
jevo, pasekančią apkraštį Robica 
Gazela, kuris sako kad Ukrainos 
generaljs konsulas Omske, Sibe
rijoj, paskelbė, kad mobilizaci
ja Siberijoj nepaliečia ukrainie
čių, delei Ukrainos neutraliteto.

Žinia priduria, kad Amerikos, 
Švedijos ir Danijos atstovai po 
lo pripažino Ukrainos neutrali
tetą. Francijos ir Anglijos atsto
vai susilaikė, nuo davimo savo 
pripažinimo.

LONDONAS, rugį). 28.

Vokiečių traukimasis dabar 
pavirto labai greitu. Prancūzai 
ir anglai pridaro didelių nuosto
lių besitraukiantiems vokie
čiams.

Kairysis krantas Somme upės 
lapo pasiektas tarp Cizancourt 
ir Nesle miestų, taipjau

mas linkui Sommc upės molė 
vokiečius į betvarkę. Priešo Irau 
kimusis linkui rytų ir šiaurryčių 
visame franeuzų kareivių laiko
mame fronte tarp Chaulnes ir 
Noyon, yra priskubinamas gene
rolų Debeney ir Uumbert armi
jų-

kiečių kontr-ataki; ir sulaužė 
priešo bandymą persikėlti per u-

nešimo iš angių kvatieros, aus
tru liečiat pasiekė Fresncs-Hcrbe

komis tebedaro progresą į šiaur
vakarius nuo Soissons linkui

True translation filvf' vetth the post- 
niaster ai Chicago, Augusi 29, 1918, 
as reuuired by the act of Oct. 6, 1917.
VOKIEČIŲ BESI i KAUKIMAS 

VIRSTA BĖGŠTA.

Sl PRANCŪZŲ ARMIJOMIS 
FRANCIJOJ, rugp. 28. — Vokie
čių besi traukimas į šiaurę nuo

yii jis buvo pirmiau.

reivių ir varginami jų pačių niu- 
štardinio gaso šovinių, kuriuos 
jie paliko užpakalyj ir kurie da-

nuolių franeuzų artileristais, vo-

Ingon upę Nesle ir kanalo du

<lelčs opozicijos paėjo 4 Va my
lias naktį ir šiandie jo kavaleri-

sitraukiančiam priešui ant kul
nų.

AMSTERDAM, rugp. 27.
Telegraf parubežio koresponden

frontan, jis vieinbalsiai atsisakė, 
po ko kas (lesintas kareivis liko

priešinęsi.

Truc translation filcd wilh the post- 
inaslci at Cliicago, August 29, 1918, 
as reąuired by Ihe act of Oct. (>, 1917

Gompersas Anglijoj.

LONDONAS, rugp. 28. 
merikos Dhrbo Federacijos 
zidentas Samuel Gompers ir jo

r~O RAS

p re-

Išdalies apsiniaukę ir šalčiau 
šiandie; ryto galbūt gičdra.

“Naujienų” Piknikas 
Labor Day 

Panedėlyje, Rugsėjo 2-rą dieną 
G. M. Chernaucko darže

ko sužeista.
Mušis išliko po Meksikos mui-

tijas vieną meksikietį. Amerikos 
sargas bandė sustabdyti jį. Du 
meksikiečiai šovė j sargu nuo

dešiniąją ranką. Šūviai buvo su 
gražinti Amerikos patroliaus, o 
kada meksikiečiai iššėjo iš na
mų šaudyti skersai rubežių, šau
domasis pasidarė visuotinu.

VILLOS BANDITAI PRIEŽAS- 
ČIA ŽUVIMO 100 ŽMONIŲ 

Užmušė sužeistuosius nelaimėje 
su traukiniu.

EL PASO, Tex„ rugp. 27. — Pa
sak ofieialės žinios iš Chihua- 
hua Cityv Vilios banditai išardė

anes, Meksikoj, nušoko nuo bė
gių ir nusirito žemyn nuo sta
taus kranto. Toj nelaimėj žuvo 
100 žmonių,, o 05 sužeisti.

Bet Villislai tuo neužsigane- 
dno. Jie dar užmušė pagaliais 
sužeistuosius Carranzos karei
vius, kuire veikė kaipo traukinio

ip to prašė vakar administrato
rius Gariie'ld.

žinių,, Usuri fronte, į šiaurę nuo 
Vladivostoko, bolševikai pasi-

True translation filcd svilti Ihe post 
master at Chicago, Augusi 29, 1918, 
as rcąuired by the act of Oct. (i, 1917

UŽGNIAUŽIA VOKIETIJOS
SOCIALISTŲ PRAKALBAS.

Žinia priduria, kad japonų ir 
amerikiečių kareiviai išvažiuoja

True translation filcd with the post- 
niaslei ai Chicago, August 29, 1918, 
as reąuired byjhc act of Oct. 6, 1917 
Važiuoja kariauti prieš bolševi

kus.
ATLANTIKO UOSTAS, rugp. 

28. - 12 buvusių Rusijos armi
jos oficierių, kurie nematė savo 
šeimynų ir namų per 1 metus 
šiandie atplaukė į čia iš Anglijos. 
Jie tuojaus išvažiuos į Pacifiko

Turi iškalno paduot savo kalbas 
kariškai valdžiai.

LONDONAS, rugp. 28. — Na
riai Vokietijos socialistų mažu
mos (nepriklausomieji) dabar 
yra verčiami priduoti karinei vai

kias jie mano laikyti.
Dvi kalbos, kurias turėjo lai

kyti Bernstein Haase nesenai bu
vo užgniaužtos tuo pamalu, kad

laike šio
krizio.

“Naujienų” Piknikas 
Labor Day 

Panedėlyje, Rugsėjo 2-rą dieną 
G. M. Chernaucko darže

Žinių iš fronto mažai, kadan
gi japonai apėmė pri rengimą y- 
žinių nuo cechų, o japonai yra 
nepaprastai nekalbus žmonės.

True translation Fiied with the post- 
masler at Chicago, Augusi 29, 1918, 
as rcąuired by the act of Oct. (i, 1917
SEMIONO V PERĖJO RUBEŽIŲ

Talkininkai apėmė geležinkelių 
operavimą.

PEKINAS, rugp. 23. — Anli- 
bolševikų vadovas gen. Semio-

divostoką, kur jie pasiūlys savo 
patarnavimus veikiančiomis Si
berijoj talkininkų spėkoms.

master ai Chicago, August 29, 1918, 
as rcąuired by the act jf Oct. 6. 1917 
260,000 vyrų svetimšalių priešų 

Amerikoje.
\VAS1 IINGTON, rugp. 26. —

se. užsiregistravo prie policijos 
ir k rasos viršininkų sulig svetini 
šalių priešų reguliacijoims. Ra
portas apie užsiregistravimą dar 
nėra pilnai užbaigtas, bet mano
ma, kad ir jų bus 200,000 užsi- 
registravusių. Į šį skaičių neį
eina internuoti vokiečiai, kurių

atsiėmė Macievki stotį, į vakarus
nuo Mančul, nuimdamas belais
vių.

Japonų kareiviai mušasi su
bolševikais arti Dauria.

Pranešama, kad talkininkai a-
pėmė oiK'ravimją geležinkelių.' skaičius niekad nebuvo viešai
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J840 SO. KAUSTEI) ST,
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Tclephor.e CanaI 1506
Naujienos eina kasdien, išskiriant 
nedčldienhis. Leidžia Naujienų Ben
drove, 1840 S. Halsted St., Chicago, 
III. — Telefonas: Canal 1506.

Užsisakomoji Kaina:
Chicagoje—pačiu:

Metams ............................ 16.00
Pusei meto .......................... 9.50
Trims mėnesiams ............. 1.85
Dviem mėnesiam ............. 1.45
Vienam mėnesiui....................75

Chicagoje—per nešiotojus:
Viena kopija...........................02
Savaitei ................................... 12
Mėnesiui................    '.......... 50

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
pačtu:

Metams .....................  S5.00
Pusei meto ........................ 3.00
Trims mėnesiams ............. 1.65
Dviem mėnesiam ............. 1.25
Vienam mėnesiui....................65

Kanadoj, metams ...........  7.00
Visur kitur užsieniuose .... 8.00
Pinigus reikia siųsti Pačto Money 
Orderiu, kartu su užsakymu.

Rašytojų ir korespondentų prašome 
siunčiamus išspausdinimui laikraš
tyj rankraščius adresuoti tiesiai 
Naujienų Redakcijai, o ne Redakto
riaus vardu. Reikia būtinai rašyti 
aiškiai ir ant vienos popieros pu
sės, be to paliekant platesnius tar
pus tarp eilučių. Redakcija pasilai
ko visas teises rankraščius taisyti ir 
trumpinti. Netinkami spaudai raš
tai naikinami, arba grąžinami atgal, 
jei bėgiu dviejų savaičių autorius 
pareikalauja jų ir atsiunčia krasos 
ženklelių pakankamai persiuntimo 
lėšoms apmokėti.

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

Redakcijos
Straipsniai 1

True translation filed xvith thc post, 
mastei* at Chicago, Augusi 2t>, 1018, 
as reijuired by the act of Oct. 6, 1917 

Horvatas diktato
rius Sibire?

Telegrama, turinti rugp. 
25 d. datą, praneša, kad gen. 
Horwato jiegų komanduoto- 
jas Sibire, gen. Pleškov, pa
sigriebė i savo rankas ko
mandą ant visos rusų ka
riuomenės tolimuose Rytuo
se. Liuosnoriai, girdi, per
ėję į Horvato pusę.

ja bolševikus.
Šituos atsitikimus “Nau

jienos” permatė jau tada, 
kada Rusijoje apsireiškė 
ginkluoto sukilimo ženklai 
prieš dabartinius centralių 
Rusijos gubernijų valdonus; 
ir “Naujienos” persergėjo 
skaitytojus, kad ateityje jie 
gaus vis dažniaus girdėt a- 
pie žiaurumo darbus iš vie
nos ir antros kovojančiųjų 
Rusijoje pusių. Tų žinių( 
paskutiniu laiku mums teko 
jau paskelbti gana daug.

Bet tie žmonės, kurie iki 
šiol aklai garbino bolševikų 
režimą (kaipo “tikrai darbi
ninkišką” ir “socialistišką”), 
nepajiegia da ir dabar pra- 
regėt; ir iš tų žiaurumų, ku
rie šiandie dedasi Rusijoje, 
jie stengiasi pasidaryt nau
jo politinio kapitalo. Kad 
bolševikų priešai ima žudy
ti bolševikus, tai tie žmonės 
sako: “Ar matote, kokie tie 
anti-bolšėvikiški gaivalai y- 
ra blogi? O bolševikų kriti
kai dar prikaišioja žiauru
mą Lenino ir Trockio parti
jai!”

Kaikurie-gi tų žmonių pri 
eina net iki to, kad skelbia, 
jogei terroras, kurį dabar 
pradėta vartoti prieš bolše
vikus, tai esą “menševikų 
darbai”!

Bet ištiesų, tai tie atsiti
kimai turi visai kitokią rei
kšmę.

Rusijoje stiprėja reakcija. 
Bolševikų šeimininkavimas 
nepatenkino žmonių, nes jie 
nesusilaukė iš jų nė ramu
mo, nė duonos, nė asmens 
a]išaugojimo. Laisvės, ku
rias žmonės iškovojo pereitą 
metą kovo mėnesyje, tapo 
viena po kitos atimtos iš jų.

Žmonės ėmė priešinties, 
ir tolyn vis smarkiaus. O 
bolševikai, kurie remiasi 
mažuma gyventojų, buvo 
priversti vis dažniaus var
lį t ginkluotą spėką savo ga
lios apgynimui. JTatai-gi sa- 
r keliu stūmė žmones vis 

prie didesnio pasipriešini
mo.

IMS MMRMMiai U—

Apžvalga
Ketvergas, Rugp. 29, 1918.

IšeJO “KARDAS”.

šiomis dinomis išėjo naujas 
“Kardo”‘•numeris. Dabar jį lei
džia nesenai susiorganizavusi 
Lietuvių Laisvamanių Federa
cija Amerikoje. Metinė pre- 
numeratura $L0(K Adresas:

tiktai

Laisvamanių rederacija, kti; 
rios sekretorium yra J. Micke
vičius, ketina paversti “Kardą” 
rimtu populcriu mokslo žurna
lu; satyros jame busią 
tam tikrame skyriuje,
me “Kardo” numeryje jau pa
daryta tam gera pradžia. Jame 
išspausdinta keletas visai rimtų 
ir įdomių straipsnių: apie Gali
lėjų, apie Kristų, apie dorą ir 
apie popiežius.

Be( žymi “Kardo” turinio da
lis dar vis susideda iš satyros. 
Tarpe satyros raštų vertas pa
žymėjimo yra 
žiu” arba 
rais”, kai

su pipi-

— ir gerai už-
sūdyta! į

Žurnalas papuoštas gražiais

“Karde” telpa Laisvamanių 
Federacijos sekretoriaus prane
šimai. Tarp kitko tenai ragi
nama laisvamanių kuopas svar
styti suvažiavimo klausimą, ku
ris esąs kilęs Federacijoje.

True translation filed vvith the Rosi
mas trr ai Chicago, Augusi 29, 1918, 
as rcųuircd by thc act of Oct. (i, 1917,

TARPE TAUTININKŲ.

Gen. Horvatas tai vienas 
atžagareiviškųjų pretenden
tų prie diktatoriškos val
džios Sibire. Kiek žinoma, 
jisai stoja — lygiai kaip ir 
gen. Semionovas, veikiantis 
Mandžurijoje — už monar
chijos atsteigimą Rusijoje.

Augščiaus minėtoji tele
grama praneša taip-pat, kad 
tas Horvato žygis tapo at
liktas prieš valią Sibiro val
džios, kuri buvo demokratiš
ku budu išrinkta šių metų 
sausio mėnesyje ir kuri pas
kui buvo nuversta bolševi
kų ir nesenai vėl atsteigta 
su čechų-slovakų pagelba.

Talkininkų atstovai Sibi
re esą labai susirūpinę gen. 
Horvato žygiu ir svarstą, 
kas daryti.

Taigi matome, kad iš tos 
anarchijos, kurion pateko 
Sibiras, pradeda kilti stiprus 
monarchistų judėjimas. To
kių pat pasekmių gali susi
laukt ir visa Rusija, jeigu 
joje ilgai neįvyks tvarka.

True translation filed with the post- 
niaster at Chicago, Augusi 29, 1918, 
as reąuired by thc act of Oct. 6, 1917.

Reakcija
Rusijoje. <

Rusijos viduje verda to
lyn vis aštresnė kova. Tai 
bolševikai, tai jų oponentai 
užima atskirus miestus, ir 
po to neišvengiamai seka 
pergalėtųjų naikinimas: kur 
bolševikai paima viršų, te
nai jie grudžia į kalėjimą ar
ba šaudo savo priešus; kur 
jų priešai laimi pergalę, te- 
pai jie areštuoja ir galabi-

Šitokiose aplinkybėse at
sirado patogi dirva ir kontr
revoliucionierių organizavi- 
muisi, ir čechų-slovakų vei
kimui, ir talkininkų įsikiši
mui į Rusijos reikalus. Tos 
spėkos kiekviena randa pri
tarimo ir paramos Rusijos 
žmonių miniose (be žmonių 
pritarimo, pav., visai nebū
tų galimas daiktas keletui 
dešimčių tūkstančių čechų- 
slovakų, atsidūrusių Rusijos 
viduje, užimti milžniiškus 
žemės plotus, didelius mies
tus, tūkstančius mylių gele
žinkelio ir tt.).

Taip ta kova ir didėja die
na iš dienos. Visokie atža- 
gareiviški gaivalai, kurie 
geistų carizmo atgaivinimo, 
naudojasi esančiomis sąly
gomis ir stengiasi atgauti 
tą, ką jie pralaimėjo pernai. 
Sibire, pav., gen. Horvatui 
jau net pavyko įsigalėt prieš 
laikinosios valdžios ir talki
ninkų valią.

Jeigu kontr-revoliucionie- 
riams pasiseks xpaimt viršų 
visoje Rusijoje, tai jie iššau
dys ne tiktai bolševikus, o ir 
menševikus ir socialistus- 
revoliucionierius. Visos re
voliucijos jiegos bus sutriu
škintos.

Štai prie kokių pasekmių 
veda mažumos diktatūra ir 
demokratijos jiegų suskal
dymas: ne prie “revoliucijos 
pagilinimo”, o prie reakci
jos.

Iš oficialio tautininkų parti
jos organo “Sandaros” ,|)atiria
me, kad jų organizacijoje gy
vuoja labai keisti santykiai. 
Saujalė žmonių, girdi, veikia 
Sandaros vardu, nesusižinoda- 
mi nė su cenjru, nė su organo 
redakcija. Prie to, tie politi
kieriai esą artimai susibičiulia
vę su klerikalais, kuomet žymi 
sandariečių dalis yra visai prie
šinga lokiai politikai.

štai ką rašo “Sandaroje” tū
las Naujas Sandarielis:

'P. Taryba be jokios kont
roles iš savo pusės pasirašė ir 
pavedė darbą varyti (parašus 
po protestais prieš kaizerį) 
klerikalams ir, žinoma, to da
rbo visą naudą jiems laip-gi 
pavedė. L. T. Tarybai susi
laikius su klerikalais ALT. 
Sandaros sekretorius po visas 
kuopas išsiuntinėjo tuos raš
telius ir kuopų nariai dirbo, 
rinko ir siuntė Wasliingtonan

šau raštelį ir atsako redakto
rius: “Jūsų raštelio nedėsiu, 
nes jau taryba atšaukė savo 
nutarimą”. Labai gerai, bet 
kodėl žmonėms nepasakyti, 
kaip išrodo dalykai? Redak
torius plačiau rašo, kaip jam 
išrodo: “pritarimas ir siunti
mas atstovo reikštų užgyri- 
mą klerikalų darbų, kurie, 
kaip pasirodo, yra priešingi 
musų principams ir talkinin
kams”. Na ir kodėl rodos 
nebuvo to pasakyti.

Bet musų politikėlė vis dir
ba. Įvairiausiais budais da
romi T. Tarybos tarimai, ku
rie dažnai baisiai naįvųs ir 
tiesiog kenkianti. Kaip jus 
manote tokia T. T. gali gerai 
užsirekomenduoti L. Troc
kini pasiųsdama telegramą, 
tokiu seimo šaukimu ir t. p. 
Vienok apie lai vis dar visko 
nepasakoma.

šiai pastaruoju laiku T. Ta
ryba nutaria išleist anglų kal
boje kun. Prapuolenio knygą 
“Lenkų Apaštalavimas Lietu
voje”. Vėla man didelis siur
prizas ! Tautinė-dėmokrati.- 

nė taryba išleidžia kun. Pra
puolenio knygą, kuri visame 
nėra demokratinėj dvasioje 
parašyta. Dar belo, ji ameri
konams visai nesuprantama. 
Ta knyga gali būt įdomi kai- 
kuriems lenkams ir lietu
viams, bet kiek ji įdomumo 
suteiks amerikonams. ..

Ve, vėla, Informacijų biu
ras Wasliingtone jau vieton 
politikos užsiėmė rekomen
davimu savų klebonų, chorų, 
taip, kad išrodo, jog Pittslo- 
no choras daugiau važiavo 
pas Ballimorės kleboną negu 
j iškilmes, ir šitos reklamos 
laiitininkų-demokratų 
doje išspausdinamas.

Nugi, broliai, dabar

Tiue translation filed wifh thc post- 
master at Chicago, Aufpist 29, 1918, 
as rcųuircd by thc act of Oct. 6, 1917
SLAPTA SPAUDA
RUSIJOJE.

Rusija susilaukė to, jogei so
cialistai vėl ėmė slaptai leist sa
vo rašius, kad galėjus paskleisi 
savo mintis žmonyse.

Švedijos socialistų 
“Sočiai Demokratei)” 
holmc) perspausdino

organas 
(Stock- 

iš vieno

leisto Maskvoje 7 d. rugpjūčio, 
Rusijos Social-dcmokratų Dar
bininkų Partijos ir žydų Bundo 
atsišaukimą j visų šalių sociali
stus. Tas atsišaukimas turėjo 
būt telegrafu išsiuntinėtas į už
sienį, bet bolševikų valdžia jį

imi gauti iš Wanamakerio san
krovų menedžerių ir skyrių ve
dėjų jų nuomonių ir statistikos 
žinių, kurios parodytų, ar su
trumpinimas darbo sankrovose 
blogai atsiliepė į jų darbininkų 
dvasinį ir socialį gyvenimą. Bet 
mes, socialistai, žinome išanks- 
lo, ką tokia statistika parodytų.

Dabratinėj darbo kovoj dėl 
maisto kūnui, darbininkų protas 
ir siela visados turėjo budėti. 
Kiekvieną sykį, kada darbinin
kų reikalavimai trumpesnės da
rbo dienos buvo išpildomi, jiems 
tuojau plačeliau atsidarydavo 
vartai ten, kur jie galėtų tą au- 
gštesnį, pakilesnį savo alkį pa
tenkinti. Įvedus (i valandų dar
bo dieną, tie variai dar plačiau

UZ^IIlilU/.V.

Atsišaukime nurodoma, kad 
valdžia suareštavo 40 delegatų, 
išrinktų įvairiose dirbtuvėse ap
svarstyt klausimą sušaukimo

žiavimo. Areštuotieji delegatai 
yra atiduoti j rankas ‘‘revoliuci
nio tribunolo”, kuris turi ga
lios skirti mirties bausmes.

Atsišaukime sakojna, kad 
tarpi' suareštuotųjų esą keletas 
įžymiausių Rusijos socialistų va 
du. Jisai baigiasi žodžiais: 
“Mes reikalaujame visų sočia-1 
listų partijų įsimaišymo, kad 
sulaikius tas pasibaisėtinas

spau-

Musų Moterims

SIJONAS.'—Pav. No. 8934.

8WTrumpesne darbo diena su
teiks darbininkui progos ne 
vien savęs kullurinimui. Ji leis 
dar jam daugiau laiko pašvęsti 
bendrenybės ir meno intere
sams. Jis pataps labiau socialis 
esimas, o mažiau toks žmogus, 
kur priverstas žiūrėti vien tik 
pelnymo duonos plutos ir dėl 
tos plutos nuolatos kovoti.

N. Y. Call. 28 colių per juosmenį

SkaitytojoBalsai
[Už išreikštas šiame skyriuje 
nuomones Redakcija neatsako.]

kad stengiamos kiek 
rci-

“Naujienų” Piknikas 
Labor Day 

Panedėlyje, Rugsėjo 2-rą dieną 
G. M. Chernaucko darže

dariečių darbą sunaudotų ir 
pasakytų: “Štai, mes katali
kai, kiek parašų surinkome. 
O kur jus tautininkai?” Taip 
nepasielgs pasaulyje jokia

’)(.

buvo kreiptasi į 
bet “Sandaros” 
atsake: “Drau-

kaip pasielgė šiuom laiku A. 
L.' T. Sandaros centras. Nors 
i o ir kitų buvo tas patė- 
i •• ■, nėr, 

M 
1 5v

i' 'eterius 
ge, lik susimildamas nekelk 
vaidų. Aš rašiau pirminink. 
apie tai, užvilkau įdėli tą pro
testą, Jai raštininkas, p. R. 
Adžgauskas jau klausimus 
darė, kad nesipykti, lai dėjau, 
bet, brolau, aš nieko negaliu 
nuo savęs padaryti. Pirmi
ninkas vėla dėl ramybės tik, 
sako, tylėk ir ką bedaryti. Del
ramybės ir Jūsų raštelio ne- htis, nė su narių nuonjonėmis. timui, besitobulininiui.

Ir ta politika taip-pat varoma

pasa- 
tokią 

musų partijos, Sandaros, po
litiką?

Bet ir tai ne viskas dar. 
štai Chicagoje susirenka ir 
tariasi su socijalistais ir kle
rikalais musų šulai. Išgirdęs 
iš “Darbininko” apie buvu
sias tarybas su klerikalais 
tuojau griebiu plunksną ir 
klausiu musų partijos orga- 
ii(į, ‘‘Sandaros”, redaktoriaus, 
o kaip ten Chicagoje buvo, 
kaip ten yra, juk Tamstai tie 
dalykai bus puikiai žinomi, 
nes lai centras ir be jūsų ži
nios nieks tartis negalėtų ar
ba Jums turėtų pranešti apie 
pasekmes.

Sulaukiu iš 
laiškelį, ugi nabagas 
nežino apie tarybas, 
dabar turi žinoti? 
kas turi teisę daryti? 
pagalios, patsai mandagumas

Redaktoriaus 
nieko 

Kas-gi 
Pagalios 

Dar,

no redaktorius turėtų būti bū
tinai paimformuotas ar tenai 
kokios pasekmes buvo ar jo
kių. Pas klerikalus tas daro
ma. “Sandaros” redakto
rius dar prirašo: “Aš, brolau, 
nežinau ką dešinė daro, bet 
žinau, ką kaire mano daryti. 
Mane jie niekados ne.infor- 
mavo ir neinformuoja, o jie 
veda kas sau politiką ir vis 
vardu pu 
kad nei g
no apie tai, nei kiti valdybos 
nariai.”

ti.jos. Žinau tiek, 
pirmininkas neži-

’i'ai labai primena dalykų sto
vį socialistų Sąjungoje. Čia taip- 
pat būrelis žmonių daro visą or
ganizacijos “politiką”, nesiskai
tydami nė su organizacijos įsta-

“Soc)ial-Demokraten”, be to, 
rugp. 9 d. išspausdino vieno so-! 
cialislo pranešimą iš Pctrogra-j 
do, kad menševikų ir socialistų- 
revoliucionjerių organizacijos 
esančios suardytos, visi laikraš
čiai, išimant bolševikų, uždrau
sti. Visos pastangos vėl pradėt 
leist Gorkio “Novaja Žizn” ne
turėjusios pasisekimo.

Žydų Social-Dcmokralų Par- jr ^nukia, kad nėra dievo, ir pa- 
tijos (Bundo) vadovai sėdi ka-Įskui keikia (|įevų. Ar taį ne 
įėjime, apkaltinti už darbininkų juokillga, kad keikia tą, ko nė- 
suvažiavimo organizavimą. ;fa? Ir katras labiau niekina 
—-------------------------------------- ’ kunigus, tas mano, kad jis dau-

6 valandų darbo : giaus darbuojasi socializmo la-Į 
diCIVI j bui. Gi tokie draugai tik ter-

I šia socialistų vardą taip daryda-j 
| mi. O jei kada pasitaiko atva- 
J žinoti kokiam dviragiui kapuci
nui ar Maliauskui, tai tie drau
gai bėga į bažnyčią ir ten daro 
__ šmą; kada gi davatkos ap- 
kumščiuoja, ir jie su jomis su- 
sispjaudo, tai parėję giriasi vi
siems, kad jie smarkus kairieji 
kovotojai. Ar tai taip tinka so
cialistams daryti? Taip daro

i L.S.S. vadovai daugiaus turi 
aiškinti draugams apie 

socializmą.

šiais laikais, 
galint tausoti materijos, mada 
kalauja včl siaurų sijonų, betgi ne 
taip siaurų, kad jie kenktų patogu
mui. Dailų sijono modelį paduoda
me čia. Žemutinis sijono kraštas 
tiesus; susegimas priešakyj, kairėj 
pusėj; dešinėj pusėj dailus kišenius. 
Juosmens diržas platus, priešakiu 
truputį dar giliau įkirptas, ir išsa- 
giotas guzikais.

Tokiam sijonui pavyzdys No. 8931 
sukirptas trejopos micros: 21, 26 ir

j. Žemutiniu 
kraštu sijono plotis IMs jardo. Sijo
nui reikia 2’4 jardų materijos 36 

! colių platumo.
Kaina pavyzdžiui 10 centų.
Norint gauti tokiam sijonui 

sukirpti /r pasiųti pavyzdį, prašom 
iškirpti Žemiau paduotų blankutę, pa
žymėti miera, parašyti savo vardų, 
pavardę ir aiškų adresų ir, idėjus į 
konvertą kartu su 10 centą (markė
mis ar pinigais) atsiųsti mums, šiaip 
uŽadresavus: NAUJIENOS, PAT
TERN DEPT., 1840 S. Halsted Str„ 
Chicago, 11).

Pastaruoju laiku tiek daug 
prisirašė prie LSS. naujų drau
gų, kurie neturi mažiausio su
pratimo apie socializmą; tan- 

. kiausia tie socialistai karčiamo-

NAUJIENOS Pattern Dept.
1840 S. Halsted St., Chicago, III. 

čia įdedu 10 centų, ir prašau at-

Micros......... colių per juosmenį

(Vardu ir pavardC)

(Adresu)

(Adresas)

Kazimieras Gugis

Kad Ne\v Yorko valstijos so-t 
cialistų konvencija savo platfor-i 
mon įdėjo reikalavimą šešių va-J 
landų darbo dienos, buvo tuo-JsT 

. ... . . ... .v y triukšjau girdėt protestų ne lik iš sa-j 
lies, bet ir iš pačios parti jos ei- < 
lių. Sakė, kad toks reikalavi-Į 
mas esąs perdaug radikalis, per- i 
daug toli nusiekęs.

Ret štai pasirodo John Wana- 
maker, nelik teori joj, bet ir pra
ktikoj. Savo didžiulėse depar- 
tamentinėse sankrovose New,' 
Yorke ir Pliiladelphijoj jis ėmė 
ir sutrumpino darbo dieną — į-‘' 
vedė lik šešias ir pusę valandas I ho-gi 
darbo dienoje, arba, atskaitant į va^<:,s 
dar tris-ketvirtdalius valandos j l okių ( 
pietums, sankrovos datjiininkai: Philadelphi joj 1-oj kp. 
ištikro tedirba tik penkias va-į LSS. vadovai turėtų susirin- 
landas ir 45 minutes. | kiniuose, prakalbose ir per lai-

Laikraštis The Tradc Record, t k rašei us (langiaus aiškinti nau- 
pažymėdamas šitą nepaprastą | jiems draugams, kaip jie tikrai 
atsitikimą darbo lauke, pastebi, Į turėtų 
kad tai pilnai sutinką su vis la-1 draugai, 
biau prigįjančiu 
kad visas darbas, 
pagaminimui visa 
žmonių gyvenimui 
būt atliktas per pusę tiek laikoj 
kiek dabar jo suvartojama. |

Socialistai skelbė tatai per me
tų metus.

Daugeliui darbininkų, sunku 
dagi įsivaizdinti sau, kas tai bu
tų per gyvenimas, jeigu jie te
dirbtų tik šešias valandas die
noje, arba dagi šešias ir pusę, o I 
17*41 ar 18 valandų kasdien tu
rėtų liuosų ir apverstų jas gy
venimo malonumams, besišvic-

kalbas. O jei davatkos juos ap
spjaudo, tai turite tylėti, nes tai 

J yra labai žema. Anot tos pa- 
į_j sakos, kvailą ir bažnyčioj muša, 

ten lįsti pas tas da-

Bet musų vadovai ne- 
įsitikinimu, ; turi tam laiko; jie visą savo lai- 
reikalingas j ką pašvenčia šmeižimui 

to, ko 
reikia,

tik j jienų”, “Keleivio” ir 
gali ninku Tarybos.

pusės

au-
L. Darbi-

patarčiau 
jie kiek

vienas užsirašytų visiems me
tams “Naujienas”, ir jas aty- 
džiai skaitytų, nes tik “Naujie
nose” aiškiai ir teisingai sociali
zmą skelbia. A. A. Garliauckas.

Sveikatos Skyrius

dėsiu”.
— Atsakymai į klausimus.

Darbininkų labo priešai, pasi-
Po kiek laiko vėla išgirdau, slaptybių patamsyje^ Juk net tyčiodami, gali klaust, ką, aps- 

kad jau T. Taryba sutiko sa-, “Laisvės” redakcija, kuri šliau-, kritai imant, darbininkas darv-
I V ! • I

vo atstovą siųsti į Šveicariją, žioja ant pilvo prieš Sąjungos tų. turėdamas tiek daug liuoso
• t « 4 • « • • ! 1 / Y 1 __ _ _ _ « ■ C L • 1 •

redakcija, kuri šliau-. kritai imant, darbininkas dary-

Tuojau redaktoriaus klausiu, bosus (žinoma, dėl 
o kaip manai? “Priešinsiuo- 
si visomis galemis, tai jau

daug kartų dejavo, kad ji nieko 
nežino apie tai, kas tariama

skandalas; bet vėla mane ter
lios, vienok nežiūrėsiu”. Ra-

konspiralyviškuose Šukio ar atsakymą, 
kompanijos susirinkimėliuose, laiką suvartok

laiko.

Į tokį klausimą darbininkas, 
žinoma, visados ras prideramą

J. G. J., iš St. Joseph, Mo., 
klausia:

1. Kas yra circumcision?
2. Ar verta turėt šitą operaci

ją, jei daktaras pataria?
1. Circumcision yra apskritas

Jis žino, kaip tą arba aplinkui odos nupjovimas, 
Labai butų įdo- kuris pas lietuvius yra žinomas

Veda visokius reikalus, kaiplriminališkuose 
taip ir civiliškuose teismuose. Daro 

visokius dokumentus ir yopieras.

Namų Ofisas:
3123 S. Halsted St.

Ant trečių lubų
Tel. Drover 1310

Mteyto Ofisas)
HT N. Dearborn St.

111 -11 Unity BUg.
Te!. Central 4411

kaipo apipjaustymas, kokį pats 
ponas dievas yra turėjęs laike 
krikšto.

2. Verta. Žydai tai daro laike 
krikšto. Pats Kristus buvo api
pjaustytas. Matyt, Maižiaus lai
kuose jau buvo žinoma, jog ne
apipjaustymas kenkia daugeliui 
vyrų. Su laiku, kaip publika 
labiau apsipažins su sveikatos 
dalykais, apipjaustymas bus va
rtojamas labai plačiai.

L. Guščiunas iš Montello, 
Bass., klausia: — Ar žmonės 
su širdies ligomis yra imami i 
kariuomenę?”

Atsakymas. — Paprastai ne. 
Bet širdies ligų ir suirimų yra 
keletas ir tie suirimai būna i- 
vairaus laipsnio, lodei žmonės, 
su nesvarbiais širdies mechani
zmo suirimais (kaip fibritacija) 
ir suirimais mažam laipsnyje, 
gali būti imami. Jei ne j ka
riaujančiu, kareivių eiles, lai 
bent j kitus armijos skyrius.

[ Redakcijos Atsakymai j
J. S. Mokiniui, Chgo. — Ei lu

tes atidavėme Jaunuomenes 
Skyriaus vedėjui. Gal jis galės 
jas suvartoti.

Rygos Dimikratui, Chgo.
Žinutę apie tą atsitikimą (pane- 
dėlio ulini.) mes paėmėme iš an
glų dienraščių. Tamsta kitaip 
apie tai rašai. Gal tamstos ži-

negalime, dėlto kad nenorime 
eiti į teismą.

Naujienų” Piknikas
Labor Day

Panedėlyje, Rugsėjo 2-rą dieną 
G. M. Chernaucko darže



Ketvergas, Rugp. 29, 191§. NAUJI E N 0 S, Chieago, III, ________ / ' , , ’______ ' ' ' " ' " ’ ' r "~ f
2L—n ■ _■■.■■...______ ----- "11 ‘"■i—-j.---------- ............................................................................................. n.i.1^ ■■ ■■—.  .i—-1- -—: ••• ..... i ii nu

IAUJIENU BENDROVESr?1

s

Draugės ir Draugai! Rengkitės j NAUJIENŲ Bendrovės

PIKNIKĄ G. M. Chernaucko Darže
Lyons, III

kuris įvyks
Pradžia 9:30 vai. ryte. Piknikas tęsis iki vėldps vakaro.

Užkviečiame visus Naujienų skaitytojus, dalininkus ir 
pritarėjus.

Šokių vieta taip įrengta, kad negali kenkti nė lietus, 
nė sniegas.

Kurie manote važiuoti j “Naujienų” pikniką, iškalno pirkite ti- 
kietus Naujienų Ofise, arba ant Bridgcporlo, Naujienų Stotyj, 32.38 
So. Halsted Slr., — sutaupysite keletą centų.
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Rugsėjo 2 d. (arba Labor Day)

Geresnis už Bergeną
Turiu daugybę namų ir lotų- kurie turi būt grei

tu laiku parduoti. Kaip namus taip lotus galite pir
kti ant labai lengvų mėnesinių išmokėjimų. Skoli
name pinigus ant pirmo ir antro morgičių ir prii
mame pinigus ant pirmo morgičio, už kuriuos mo
kame 6 nuošimtį. Norėdami daugiau informacijų 
dažinoti, malonėkite kreipties į musų ofisą*

F. M. JOGMINAS, 
11212 Michigan Avė., Roseland-Chicago, III.

Tel. Pullman 439.-

DR. A. MONTVID
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

222S So. Leavitt St.
Kampas 22nd pL

Valandos: 6 iki 8 vakaro 
Phona Canal 4629

Nedėldieniais tik pagal autartj

Rezidencijos Telephnnc Albany 1546

1553 W. Madison st.
Suite 600-612

Valandos: 10 iki 12 ryto
Phone Haymar

DOCTOR ROSS
Chicagos Specialistas

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

Privatiškas Negales.
35 Sp, Dearborn St. kampas Monroe, n* D U DACC l'^1'CHICAGO, ILLINOISUle Da Iri a HVVV Koom 506 ir 507 Crilly Bldg. Važiuok 

elevatorių iki Penkto augšto.
Valandos: Kasdien 9 iki 4. Nedėldieniais 10 iki 1. Taipgi,Panede- 
lyj, Seredoje, Pčtnyčioje ir Subatoje vakarais nuo 7 iki S valandai.

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS 
ant Dury, Lentų, Rėtny ir Stogams Popiero

SPECIALIAI: Maleva malevojimui stisby i.švidaus, po $1.40 už gal.
CARR BtfOS. \VRECKING CO.

3003-3039 8. Halsted S L, Chieago, III.

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

kelio, ir partraukiame snhižusius. Darbi) atliekame gerai, greitai

ADAM WIDZES, '
3222 S. Halsted St., Chieago, III.Tel f. Drover 2186.

Didžiausia Knygų Krautuvė Amerikoje.
Didelis pasirinkimas rekordų: lietuviškų, rusiškų, lenkiškų ir 

angliškų. Gramofonai nuo $10.00 iki $250. Parsiduoda ant leng
vo išmokėjimo. NAUJA DIDELI KATALOGA knygų, laikrodėlių, 
žiedų, lenciūgėlių, gramofonų rekordų, drukuojamų mašinėlių pa
siunčiu kiekvienam, kas prisius 3c. štampą.

JUOZAPAS F. BUDRI K, 
3343 S. Halsted st.------------Tel. Drover 8167--------------Chieago, III.

Jau Atspausdinta Ir Galima Gaut

Paskendusis Varpas
Penkių Aktų Pasakos Drama 

(Gerhardo Hauptmano. Vertė A. Lalis).
Yru lai puikiausias literatūros veikalas—pasaka-drania—kokio 
ligšiol dar lietuvi y kalba neturėjome. Kiekvienas, kas tą vei
kalu skaitys, skaitys ne sykj, bet dešimt ir dvidešimt sykių, 
ir vis negalės atsigėrėt jo puikumu.

TEATRŲ MYLĖTOJAI, LOŠĖJAI!
Pasiskubinkite tą veikalą kuogreičiausia jsigyti ir pastatyti 
scenoje! Nepraleiskite progos. Kaina 50 centy. Adresuokite:

1840 So. Halsted St., Chieago, III

Šio pikniko programe dalyvaus visi Naujienų) nešiotojai 
bei pardavėjai. Kalbės keletas gerų kalbėtojų, kuriuos labai 
seniai girdėjote. Programas bus kuoįvairidusias.

Kaip nuvažiuoti: Važiuokite iki 22-ros gatvės, 22-ros 
gatvės karais — iki Ogden avė., Ogden avė. iki Lyons karų, 
Lyons karais iki daržo.

3 rup translation filed with the posf- 
inaster at Chieago, Augusi 29, 1918, 
as rcąulrrd by the act of Oct. 6,1917.

SUOMIAI KAIPO VOKIEČIŲ 
VERGAI.

True Ininshition ttlcct wun ll/c post- 
jnaster at Chicugp, Augusi 29, 1918, 
as rcąuired by the act of Oct. 6, 1917

Registravimos klau
simai.

FARMOS
Pranešimas iš Stockholmo, 

j nesenai atspausdintas laikrašty- 
1 jo “Vienna Arbeiter Zeitung”, 
papasakoja kaip vokiečių kon
troliuojamoji Suomijos valdžia 
gelbsti sustiprinti vokiečių pra
monę, pavesdama vokiečiams 

i tuksiančius raudonosios gvar- 
| dijos imtinių, kurie išliko nuo 
kruvinojo baltosios gvardijos ir 
patalkinusiųjų vokiečių keršto 
po apmalšinimui revoliucijinio 
judėjimo pereitą pavasarį. Ta
sai pranešimas skamba šitaip: 
“Suomių valdžia įteikė Land- 

I tagui sumanymą, kad suimtieji 
revoliucinės kariuomenės karei
viai butų nubausti. Išlyga tame 
sumanyme suteikia valdžiai ga
lę išsiųsti kalinius svetur ir pri
versti juos sunkų darbą dirbti 

j užsienyj.
“Ką tas reiškia, lai buvo iš-

Į kuriuos turės atsakyti re- 
gistrantai amžiaus nuo 

18—20 ir nuo 32—45 metu

Provostas maršalas generolas 
Crowder išsiuntinėjo jau vi
siems vielų rekrutavimo boar- 
dams visose Suvienytose Valsti
jose instrukcijas apie registravi
mą vyru amžiaus nuo 18 iki 20 
ir nuo 32 iki 45 melų.

Ant registravimo kortų yra 
dvidešimts klausimų, į kuriuos 
registrantai turės atsakyti. Tie 
klausimai truputį skiriasi nuo 
tų, kurie buvo vartojami regis
travimui vyrų nuo 21 iki 31 mc-

Box 96

siu pirma padavimo sumanymo 
legislaturai. Senas suomis Ka- 
nramo aiškiai pasakė, kad yra 
norima pavesti darbo pajiegą 
Vokietijos valion, idant gavus 
po tašo druskų parsigabenti. Ag- 
ra rimukas Lautto pasipriešino 
tam, sakydamas, kad jis neno
rįs Suomijos piliečių lygiomis 
mainyti ant potašo, o jauna-suo- 
mis prof. Stalberg pasakė tie
siog, kad tokiu įstatymu Suo
mija pastatys save už civilizuo-

Klausimai yra toki:
Klausimas 1 — Vardas? (Rei

kia paduot pilnas vardas ir pa
vardė; pav.: Jonas Karklaitis).

Kl. 2 — Nuolatinis namų ad
resas? (vadinas, kur dabar nuo
latos gyveni, o ne kur dirbi ar
ba kur gimęs; pav. 1000 Union 
Avenue, Chieago, Illinois).

Kl. 3 — Kiek turi metų? (tai 
yra, kiek metų suėjo, o ne ke
lintus eini; pav. 39).

Kl. 4 — Gimimo diena, mė- 
nesis ir metai? (pav. spalių 20, 
1879).

Kl. 5 — Baltas? (tai yra, ku
rios žmonių rasės registrantas. 
Lietuviai priklauso baltajai ra
sei, j .šį klausima ir atsa-

1
Hart, Michigan. j

-U-

i;

Sergėkite savo akis

Tik $8.50 j abi pusi i musų kolonijas. Geriausiai važiuoti La- Į 
bor Day (Darbo Dienoj), nes nesugaiši darbo laiko.

Pirk gerų farmą, geros žemės., per gerus žmones .geroje vietoj, 
tarp lietuvių, kur bus rainu. Iš “Naujienų” ofiso, 1840 S. Halsted 
st., išvažiuosim 6 vai. vakare. 'Ateik po piet pasikalbėt.

M. WALENčIUS,
Neužsitikčklt savo regfijimo pir

majam bv kokiam neprityrusiam 
aptlekoriui ,auksoriui ar keliau
jančiam pardavėjui, nes jie su
teiks jys kims tik daugiau blogo. 

Aš turiu 15 metų patyrimą i- 
palių ištj > t jys akis ir pririnkti 
jums akinius tikrai. Darbą atlie
ku belaui.iant, užtikrintai.

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

JOHN SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS 

1891 So. Ashland Avė. Chicaf
Kampas 18-tos gatvės 

S-čios lubos, virš Platro aptiek?* 
Tėmykite j mano parašą 

Valandos nuo 9-tos vai. ryto ilft 
8 vai. vakaro. Nedalioje nuo I 
vai. ryto iki 12 valanda) dieną

alistus Passivuori, kuris prieši
nosi sukilimai ir kurio lodei re
akcija negalėjo išversti iš seimo, 
patarė net pirkliauti vergais.

“Smulkesnis to dalyko apra
šymas yra randamas Helsingfo- 
rse, švedų-suomių didžių kapi
talistų organe Huvudstadsbla- 
det. Tame laikraštyje rašoma 
apie Suomijos didelį trukumą 
potašo ir jjric to priduriama, 
kad, sutartis ant didelės papė
dės lapo padaryta, nes dabarti
niu laiku Vokietijos pramonijai 
labai trūksta darbininkų. Tai
gi Vokietija pasakiusi, kad tas 
dalykas galima bus sutvarkyti 
taip, kaip suomiai nori, jei Suo
mija pasiųs Vokietijon rckalau- 
jamą apstį darbo pajiegos. To
dėl kįla klausimas, ar revoliuci
onieriai, kurie buvo pasmerkti 
piažiausia trims metams prie 
sunkių darbų ir kurie sutinka 
atlikti juos vokiečių potašo 
pramonėj, nebus pasiųsti ten? 
“Reikia pastebėti, kad pagal 
Iluvudsladesbladel išsiuntimas 
pasmerktųjų priklauso nuo jų 
sutikimo. Tik yra gerai žino
ma, ko tokia liuoso noro tarnys- 

] to praktikoje verta. Bet vald- 
žios pasiūlyme net šitos išlygos 
nėra žiūrima”. .

Kl. 6 — Negras?
Kl. 7 — Rytietis?
Kl. 8 — Indijonas pilietis?
Kl. 9 — Indijonas nepilietis?
Kl. 10 — Ar čia gimęs Suvie

nytų Valstijų pilietis? (Jei kas 
ir svetur gimęs, bet jeigu jo tė
vai buvo Suv. Valstijų piliečiai, 
kada jis gimė, tai jis vistiek

Kl. 11 — Naturalizuotas Suv. 
Valstijų pilietis? (Naturalizuo- 
tais piliečiais vadinasi tie, kur

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

VodeviliauB Permaina.
Panedėlyj, Ketverge ir Subatoj

Pirmas Floras T5ė. Balkonas
Prie šių kainų priskaitoma ir 

1c ir 2c kariškos mokestis
4 DIDELI AKTAI KASDIEN
HALSTED ir 3?-ra GATVĖS*

šalies esi pilietis arba valdinys? 
(1 šitą klausimą atsako tik dc- 
klarantai ir neturintįs nė pirmų
jų amerikoniškų popierų. Jie 
turi pasakyt vardą viešpatystės, 
kurios valdiniais skaitosi ar 
skaitėsi, pav. “Russia” ir prie to 
dar vardą šalies, iš kurios kilęs, 
pav. “Lithuania”).

KL 6 — Dabartinis užsiėmi
mas? (Vadinas, ką dabar dirbi, 
ar kokiu amatu užsiimi).

Kl. 17 — Samdytojo vardas? 
(tai yni, vardas ir pavardė to 
žmogaus, ar kompanijos, ar fir
mos, kuriems dirbi. Jei patsai 
savo bizni turi, taip ir reikia pa
sisakyt).

Kl. 18 — Darbo arba biznio 
vieta? (t. y. adresas tos įstaigos, 
kur dirbi).

Kl. 19 — Vardas ir pavardė 
artimiausio giminės? (jei vedęs 
į— pačios; jei nevedęs, arba naš
lys — tėvo, ar motinos, ar bro
lio, ar sesers, ar šiaip artimo gi- 
hiinės, arba artimiausio drau
go)-

Kl. 20 — To artimiausio gi
minės adresas? (t. y. namų nu
meris, gatvės vardas, miestas, 
jonuty ir valstija).

Kada registratorius visa sura
šo ant kortos, registrantas pasi
rašo ant jos, apačioj.

amerikoniškas popieras”. Kurie 
tik “pirmąsias popieras” tetu
ri išsiėmę, jie skaitosi tik dek- 
larantai, o ne piliečiai).

Kl. 12 — Ar Suvienytų Valsti
jų pilietis, nes tėvas patapo na
turalizuotas pilietis? Registran- 
tui dar esant nemečiui? (Natu- 
ralizuotų tėvų vaikai, turėjusieji 
mažiau kaip 21 metus amžiaus 
laiku, kada jų tėvai naturaliza- 
yos, jeigu jie gyveno Suv. Val
stijose ligi pasieksiant pilnų me
tų, skaitomi šios šalies pilie
čiais).

Kl. 13 — Ar ateivis deklaran- 
tas? (Dėklą ra n t n vadinasi as
muo, kurs atvykęs į šią šalį, na- 
turaliazcijos teisme padare de
klaraciją, jog jis nori būt šios 
šalies pilietis, arba, kaip papra
stai sakoma, “išsiėmė pirmas 
amerikoniškas popieras”).

Kl. 14 — Ar ateivis nedekla- 
rantas? (tai yra, ar neturi nė 
pirmų popierų išsiėmęs?).

Kl. 15 — Jeigu neesi Suvieny
tų Valstijų pilietis, tai kurios

! Nauji Raštai.
Redakcijai atsiųsta paminėti:
Lietuviškos Dainos. Dviem 

balsam (Skiriamos mokyk
loms). Sutaisė Petrauskų Mi
kas. V sąsiuvinys. Išleido Lie
tuvių Muzikos Konservatorija, 
769 F. Rroadway, South Boston, 
Mass. Kaina 50c. Telpa viso 34 
dainos su gaidomis: — 1. Inr- 
nas: Lietuva Tėvynė 
žinkapių daina 
ant svieto
Kiškelis. — 6. Kikilis. — 7. Se
sutėle. 8. Avižėlė. •— 9. Biru
lė. — 10. Strazdelis. — Varg-

2. Mil-
3. Ilgu man

- 4. Piemenėlis. —5.

duok tabokos. — 13. •— Karvelė
li. 14. — Pavarsaryj sodeliai

jau. — 16. Motušaitė miela. — 
17. Vai berneli mano. — 18. 
Prirodino. — 19. Mažas pieme
nėlis. — 20. Rudens melodija.— 
21. — Spragilų dainelė. — 22. 
Geismas ir svajones. — 23. Nau
joji gadynė. — 24. Atneša die
das kukulių viedrą. — 25, Mo- 
čiutt\mano. — 26. Miclaširdyslė. 

 

4— 27.Wakaras. — 28. Man gai
la. - 
Pa vasarid\ gėlei

32
33. Au olair de la 
Frere

9. Valio, dagele! — 30.
31. Fuchs 
A lies men

(vokiška).
Imte (francių). — 34.
Jacųucs atįcuzų, taipjau lie
tu ai ir rųšiškai).

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

LIETUVIS GYDYTOJAS IK 
CHIRURGAS

10731 So. Mtrhigaa Ava. 
Roseland, TU.

DR. M. HERZMAN
Gerai lietuviams žinomas per 16 me

tų kaipo patyręs gydytojas, chirurgas 
ir akušeris.

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

Ofisas Ir Labaratorlja: 1025 W. 18th 
St. netoli Fisk St.

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, ir 
6—8 vakarais. Telephone Canal 3110. 
GYVENIMAS: 3412 S. Halsted Street

VALANDOJ!: 8—0 ryto, tiktai.

1 
r 
<

I Dr. A. B. Blumenthal

DR. 6. M. GLASER
Praktikuoja 27 metai 
Gyvenimas ir Ofisas 

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

SPECIALISTAS 
Moterišku, Vyrišku ii' Vaikų 

Taipgi Chronišku Ligų 
OFISO VALANDOS:’ 

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

Tclcphone Yards G87

Naujienų agentas Roseiande, Ken- 
singtone
Pranas Grybas,

125 East 104th st.

AKIŲ SPECIALISTAS 
kis Egsaantasoia Dykai 

Gyvenimas yra 
tuščias, kada pra 
nyksta regėjimą.
Mes vartojame 

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

kus. Va!.: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
nedėldien. nuo 10 iki 11 dieną. 
4649 S. Ashland Av. kamp. 47 st 

Telephone Yards 4317 
Boulcvard 6487.

stotis:
O. Žalienė, 114 E. 107 st.
M. G. Valaskas, 373 Kensington av.

Laisves Bondsai.
perkami už cash. Ėmei and Co., 740 
W. Madison, kampas Halsted gal., 
ruoni 232, 2-ras augštas, virš Famous 
Clothing store. Atdara vakarais iki 
8:00. NedCldieniais ir .šventadieniais 
10 iki 1.

R«zid. 933 S. Ashland Blvd. Chieago 
T«laphon« UaTnsrkM 2S44

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAI 

Specialistas Moteriškų, Vyriški, 
Vaiky ir viay clironišky ligy

Offaaa: 3354 S. Halsted St., Chicag* 
Teįvyko o e Drover 949>

VALANDOS: 10-11 ryto; t-l popiety 
*T » v».kar» N'»d41iomi» 10-—U dlooą.

Tclerhc

DR. S. NAIKELIS
Lietuvis Medikas ir Chirurgas 

4712 S. Ashland Ąve., Chieago, III 
Telef. Drover 7042.

Ofiso Valandos Nuo 11 ryto iki 4 
P.p. ir nuo 7 iki 9 vak. Nedėl to
mis nuo 10 iki 12 d.

Cicero, III., Ofisas ir Rezidencija: i 
Kampas 14th gatvės ir 49th avė.1 
Telcf. Cicero 39, arba Cicero 252. 
Valandos: nuo 9 iki 10:30 ryto, 
nuo 4:30 iki 6:30 vakaro ir neda
liomis—pagal sutarti

C JOSEPH C. W0L0N
LIETUVIS ADVOKATAS 

29 S. La Šalie St. 
Telephone Central 6390

Vakarais:
2911 W. 22nd Street, 

Telephone Rockvvell 6999

Vyrišką Drapaną Darganai 
i Nauji, neatimti, daryti ant užsa
kymo siutai ir overkotai, vertes nuo 
830 iki $50, dabar parsiduoda po $15 
ir 25 dolerius.

Nauji, daryti gatavi nuo $15 iki 
$35 Siutai ir overkotai, nuo 87.50 Iki 
18 doleriu.

Pilnas pasirinkimas kailiu pamuš
tu overkotų.

Vilai mažai vartoti siutai ir over
kotai, vertės nuo $25 iki $85, dabar 
$5 ir atiRščiau. Kelnės nuo $1.50 iki

Vaikinatus siutai nuo $3.00 
iki -$7.50.
( Atdara kasdfetii. nedaliomis ir va* 
karais.

S. GORDON
UIS S. Habted SU Cbkago, I1L

Dr. M. StupnJcki I
3109 S. Morgan st. Chieago i

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

Telephone Yards 5834. i

D r. P.G. Wiegner
Priėmimo valandos nuo 8 iki 12 | 
iš ryto ir nuo 7 iki 9 vai: rak. 1 
3325 So. Halsted St., Chieago. ■

Dr. Leo Awotin
Gydytojas, Chirurgas, Akušeris 
1920 So. Halsted SU Chieago. 
Kalba lietuviškai, latviškai ir 

rusiškai.
Valandos: 10—12 rytą; 6 —9 va- 

Tel. Canal 4367.kare.

Tel Yards 8654. AKUŠERKA1

Mrs.A.MIchniemlcz
InigTsi Akušerijos Ko- 

giją; ilgai praktika- 
usi Pennsylvanijos 

hospitąlėse ir Phila- 
dolphijoj. PaHekmin- 

ai patarnauju prie 
įrodymo. Duodu rodą 

visokiose ligose mote-1 
rims ir merginoms. 
3113 So. Halsted 8tr.

(Ant antry labą) 
Chieago.

Nuo 6 Iki 9 ryte, ir 7 iki vėlo vak.... -- --------



NAUJIENOS, Chicago, III Ketvergas, Rugp. 29, 1918.

Chicago ir Apieiinke
True trdnslation filed with the post- 
inaster at Chicago, August 29, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917
PLENUOJA RUSUS IMTI 
KARĖS DARBAMS.

34 Paliuosuojamosios tarybos 
nariai rengia eilę pamokinan
čiu susirinkimų Chicagos 
ateiviams.

Penki šimtai dvidešimts išva
žiavo 9 vai. ir penki šimtai tris
dešimts vienas puse valandos 
vėliaus, lai buvo antras trau
kinys stovyklon Wadsworth, 
papildymui Chicagos skaitlinės 
•1000 vyrų, kuri iki rūgs. 1 d. 
turi būti pilna.

Meisel buvo areštuotas Win- 
dsor teatre, kur jis pasakė, kad 
jis niekuomet nekovos už Suv. 
Valstijas.

Sulig policisto Henry Wil- 
kins tvirtinimu, Meisel pasa
kęs: “Prezidentas Wilson yra 
aršesnis negu kaizeris“.

Varšavos universiteto studen
tas ir buvusis pinmisis leitenan
tas rusų raiteliuose A. Broel- 
Plater žada laikyti eilę susirin
kimų Chicagoje tuoju tikslu, 
kad supažindinus Amerikos 
drauginguosius svetimšalius, y- 
patingai nepiliečius. paeinančius 
iš Rusijos, kurie yra ištikimi ir 
nori pagelbėti Amerikai karę 
laimėti, bet nežino kaip.

Astuoni šimtai svetimšalių 34 
paliuosuojamosios tarybos ap
skrityj, kurie tapo priskaityti 
prie paliekamosios klesos, nes 
nebuvo išsiėmę valstietybės po
pierių turės susirinkimą šian
dien 8 vai. vakare Sabin School 
svetainėje, 1432 N. Leavitt st.

Vyrai iš kitų šaukimo tarybos 
panašiu bildu bus 

ateiti į susirinkimus,

True translation filed wlth the post- 
master at Chicago, Augusi 29, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917,
25 svarai cukraus šeimynai 
vaisiams sudaryti.

Apskričio ir vietos maisto ad
ministratoriai vakar gavo įga
liojimą *isoj Illinojaus valsti
joj išdavinėti paliudijimus vai
sių taisymui, su kuriais galima 
bus gauti 25 svarai cukraus kie
kvienai šeimynai tam tikslui.

Sugavo du vaikėzu automobi
lių bevagiant.

Du vaikėzai: Frank De Paul, 
17 metų amžiaus, ir Felix Black, 
16 metų amžiaus, bandė auto
mobilių pavogti, bet savininkas 
pamatęs sukėlė triukšmą ir po
licija juodu suėmė.

\Vilbur C. Perkins, Perkins 
fonografų kompanijos galva, 
paliko automobilių gatvėje ir su 
savo partneriu Lotlis Kucki įė
jo j Majestic viešbutį. Kucki 
atsigrįžęs pamatė, kad jų auto
mobiliu kažkas važiuoja. Jis ė-

kviečiami 
kurie bus

Jai pagriso pasaulis; ji 
nusinuodijo.

Rickey Couchman, žmona 33 
metų amžiaus, parašė raščiuką: 
“Aš nenoriu ilgiau gyventi šita
me pasaulyj“, ir paėmė nuodų. 
Kiek vėliau ją atrado dejuojan
čią priemenėj josios namų, po 
num. 334 So. VVinchvster Avė. 

Kaimynai sakė, kad ji nesenai

True translation filed with the post- 
masler at Chicago, August 29, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917,
Jei automobiliai Chicagoj ne- 
dėldieniais nevažinės.

Jei Chicagos žmonės nedėl- 
dieniais paliaus automobiliais 
važinėtis, tai tuomi užvaduos 
Chicagai ir Cook apskričiui, 
kaip vienas žinovas pasakoja,

šitame apskrityj, anot jo, iš
duota apie 150,000 automobilių 
leidimų. Iš jų 125,000 yra pa- 
sažieriniai. Kas nedėldienis va-

griuvęs pradėjo rėkti. Tas su
kėlė policiją ant kojų ir ji ėmė 
du jaunu vagiliu vytis. Kuomet 
vienas policistas paleido kelis 
šūvius, važiavusia pasidavė, o 
jo draugas leidosi kiek drūtas 
bėgti. Bet galų gale ir tas li
kosi suimtas.

True translation tiled with the post- 
master at Chicago, August 29, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917.
DARBO TARYBA JIEŠKO
DARBININKŲ.
Federaliai viršininkai bando 
surasti 1,000,000 darbininkų 
besvarbėse pramonėse.

Federale visuomenės darbo
plojama mažiausiai 100.000 i. j ChicaRai ir apielink&ns
I* L J-vumuc iii vi /111 f i n i ni . ... . .  kiekvienas jų padaro vidutiniai 
50 mylių, taigi per visus pasida
ro apie 5.000,000 mylių. Viduti
nis suvartojimas gazo išeina po 
15 mylių vienas galionas.

ežerų, kuriuose, žuvies yra kibai 
daug, o uogų ir grybų tai pilni 
laukai, žodžiu sakant, yra labai 
linksma vieta, lodei mes čia ir 
apsigyvenome, nors dar trum
pas laikas kaip jie pradėjo žemę 
pardavinėti tik trečias mėnesis, 
o jau šiandien yra gražus būre
lis lietuvių ir vis kas kart dau
ginasi, tai galima sakyt, bus ti
krai didžiausia lietuvių koloni
ja ir patįs lietuviai valdys mies
telį ir visas žemes aplinkui.

Norintieji gauti kokių plates
nių paaiškinimų, meldžiami ra
šyti į Korporacijos ofisus. Chi
cagos ofisas po n u m. 3301 So. 
Halsted str., Cliicago, 111., o ant 
farmų ofisas, L1BEBTY LAND 
and INVESTMENT CO., P. O. 
Bhinelander, WOODBOBO, WI- 
SCONSIN?^

Mes visi, gyvenanti Woodbo- 
ro mieste ir apiclinkčj pasira
šomi

P. A. Paliulis 
John Paulius 
Teodor Urbas 
Vincas Gilius 
A. Leschauskas 
A. Vainauskis 
Martin Vaitkus 
John Sinkus 
Kazis Tolis 
Kazis Stulgaitis 
L. Krikščiūnas 
Jonas Maksvitis 
F. Gotautas 
L. Kukuraitis 
J. Zurba

i J. Szlikas ,
Antanas Glėbas.

j (Apgarsinimas).

ASMENŲ MEŠKOJ IMAI REIKIA DARBININKŲ

Pajieškau savo pačios, Marijonos 
Norvillo, (po tėvais—KibortailO), 
kuri prasišalino rugpjūčio lt, 1918.

Ji yra 27 metų amžiaus, 5 pėdų 5 
colių augščio, mėlynų akių, ant vir
šaus dešinės rankos turi išdegintą 
randą. Paeina iš Kauno gubernijos, 
Raseinių pavieto, Pagramanco pa
rapijos, Tamošaičių sodžiaus.

Meldžiu jos pačios atgal grįžti, o 
bus priimta ir mylima. O jeigu kas 
kitas duos man apie jų žinot, tai 
gaus $10 dovanų.

} John Norvillo,
3337 Auburn Avė., Chicago, 111

NAMAI-ŽEME

Pametė mašnelę su $125 pini
gais ir už $2,400 raštais.

J. J. McLinden, gyvenantisTrue translation filed with the post- 
mnster at ('hieago, August 29, 1918* 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917 j po num. 591;) So. Albany avė
1051 CHICAGOS VYRAS 
IŠVAŽIAVO.

Antroji grupė miesto 4000 
skaitliaus išvažiavo stovy k- 
lon Wadsorth, S. Car.

T ūks tau tis penkiosdešim ts 
vienas jaunas kareivis apleido 
Chicagą vakar.

ropodavo policijai, kad jam 
pražuvo mašnelė su perleidžia
muoju raštu ant Joliet Tautinio 
Banko sumoje $600, nota ant 
$1,800 ir $125 pinigais. Jis buvo 
ties 51 gat. ir Ashland avė., kuo
met mašnelės pasigedo.

REIKAL1NGA ledų traukėjų ir 
darbininkų į ledų svirnus, 40c. į va
landą, 10 ir 11 vai. darbas.

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

PARSIDUODA labai pigiai 2 fia
lai — 5 ir<5 kambariai ir naujas mū
rinis namas ir 6 Jotai, 54th st. ir 
kampas Milard avė. Namas 3610 
West 54 st.. Atdara nuo 8 ryto iki 
8 vakaro kasdien.

Barich Bros.
REIKIA gerų tvirtų moterų dėl 

dirbtuvės darbo. Gera mokestis.
900 W. 18 St., Chicago.

;REIKAIj\UJAME merginų dabo
jimui laiko. Turi mokėti skaityti, 
rašyti ir vesti rokundas. Geistina 
pabaigusių gr.uninar school.

Link Beit Co.,
329 W. 39th st., Chicago, 111.

GERA PROGA lenkams arba lie
tuviams pirkti puikų kampinį biz- 
niavą namą su groserne ir bucerne. 
Geriausia lietuvių ir lenkų apielin- 
kė. Savininkas turi parduoti kadan
gi išvažiuoja iš šio miesto.
1758 W. 19 st., Chicago

RAKANDAI

REIKALAUJAM gero bučeriaus 
kaipo vedėjo j Lietuvišką Kooperaci
ja. Geistina, kad galėtų kalbėti an
gliškai, lenkiškai ir lietuviškai. Ge
ra mokestis. Malonėkite greit atsi
šaukti, phičiau paaiškinsim per laiš- 

A. Balčiūnas,
M- ,
6 Gaugh SI., Easthampton, Mass.

PARDUODU rakandus, visai nau
ji, užteks (i kambariams. Atsišaukite 
greitai po 7^ vai. vakarais^ 

Kazimieras Kurmauskas,
4600 S. VVood st., Chicago, III. 

3-čias augštas, priekis.

REIKALAUJAMA moterų ir mer
ginų prie lengvo dirbtuvės darbo. 
Geriausia mokestis.
Ralhborne, llair and Ridgway Co. 
2279 S. Union Avė., Chicago.

Pajieškau savo pusseserės, Barbo
ros Balčiūnaitės, paeina iš Kauno 
gub., Šiaulių v., Papilės parap., Kal
niškių sodos. Girdėjau, jog ženota 
ir gyvena Ne\v Yorko ar Michigano 
valstijose. Malonėsite atsišaukti al
kas kitas pranešti apie ją, už ką bu
siu labai dėkinga..

Elzbieta Šlcmonienė
6060 S. Lafayette avė., Chicago

Aš, Malvina Kirsnovskaitė, pajie
škau dviejų pusseserių, Adelės ir 
Antaninos Kirsnovskaičių paeina iš 
Kauno gub. ir Kauno pav., iš Me- 
dinkos. Girdėjau, kad gyveno»apie 
New York. Meldžiu atsišaukti al
kas kitas praneškite, turiu svarbų 
reikalą.

M. Kirsnovskaitė, 
River Rougc, Mich. Box 771

REIKALAUJAMA moterų ir mer
ginų prie lengvo dirbtuvės darbo. 
Geriausia mokestis. 1418 W. 22nd St.

REIKALAUJAMA darbininkų ir 
darbininkių į virtuvę (Kitchen help) 
Chicago Beach Uote), 51 st St. and 
Cornell avė.,

PARSIDUODA dėl apmokėjimo 
slo-age rcndos sekantieji daiktai: 
graži didelė Victrola su brangiais 
rekordais; puikus, tikros skuros par- 
lor setas, kuris turėjo kainuot $150; 
puikus septynių šmotų dining room 
setas, taipgi 4 aliejaus piešiniai, šie 
rakandai ir Victrola yra praktiškai 
nauji ir vėliausios mados, naudoji 
liktai penkis mėnesius. Pirmas pa- 
siiilijimas nuperka. Mes taipgi par
duosime tuos daiktus atskirai. Mes 
priimsime Liberty Bondsus kaipo 
užmokesnį, ir pristatysime daiktus 
bile į kur dykai. Atdara iki 9 vai. 
vakaro. Nedėliomis iki 4 vai. p. p. 
Ateikite tuojaus.

WESTERN STORAGI 
28’10 \V. Harrison st.,

HOUSE, 
Chicago

REIKALAUJAMA patyrusių langų 
plovėjų. 62 XV. \Vashington St., 
Rc.om 2, Chicago.

$50 NUPERKA mano $200 Victro- 
Ją, desantinės adatos, ir rekordus. 
Taipgi $850 player pianą už $225. 
Taipgi rakandus, naudotus tiktai 
90 dieną. Priimsiu Liberty Bond 
sus. Prisiųsiu daiktus “C. O. D.” 

REIKALAUJAMA patyrusių par- Mrs. A. Schwartz,
davėjų (merginų). 2448 S. Oakley av Rezidencija, 3222 Jackson Blvd., arti 

---------  * I Kedzie

A. Petratis 
perkėlė savo Rcal Estate ofisą į 

CENTRAL MANUFACTURIN6
DISTRICT BANK
1112 W. 35th Street

Su paskolom, inšurinais ir su
šokiais reikalais malonėkite lankytis 
šičia.

Telefonas DROVER 6310

True translation filed with the post- 
master at Chicago, August 29, 1918. 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917
Vodevilinis aktorius suareštuo
ta už pasipriešinimų pašaukai.

vi-

Frank Meisel, vodevilinis ak
torius, 38 metų senumo, aust
ras, kuris buvo išsiėmęs pirmą
sias pilietybes popieras, vakar 
buvo uždarytas, belangėj. Tai 
yra pirmutinis chicagietis sua
reštuotas už pasipriešinimą na
ujai pašaukai.

vakar išsiuntinėjo 100,000 at- 
klausiamųjų lapelių darbininkų 
samdytojams distrikte. Šalis 
reikalauja milijono neišlavintų 
darbininkų ir taryba bando su
rasti kur jie yra ir kam jie rei
kalaujami.

A (klausiamuose lapeliuose 
klausiama, kiek darbininkų sa
mdoma. kokios lyties ir spalvos, 
kiek reikalaujama, ar kokia 
nors išdirbinio dalis tiesioginiu 
ar aplinkiniu bildu eina valdžiai 
ir ar besivertimas priskaitytas 
prie svarbiosios pramonės, ar 
ne.

Visuomenės darbo tarybon į- 
eitia valdžios tastovas Joseph 
Badenoch; darbo narys G. J. 
Thompson ir darbdavių atsto
vas l)r. A. II. B. Atwood. Drau
ge su a (klausiamuoju lapeliu ji 
išsiuntinėjo atsiliepimą į visus 
darbdavius, prašydami jų pa
matyti svarbą pritaikymo darbo 
padėjimo prie karės sąlygų ir 
pasakydami, kad tik per atklau- 
siamąjį lapelį valdžiai bus gali
ma gauti reikalingos informa-

Pranešimai
Bridgeporlo apielinkės Naujienų 

dalininkų susirinkimas įvyks pėt- 
nyčioj, rugp. 30 d., 8 vai. vak., Dar
bo Žmonių Knygyne, 3238 So. llal- 
sted st. — Meldžiame atsilankyti 
skaitlingai, nes bus daug svrabių rei
kalų apkalbama; bus ir Naujienų di
rektoriai. —J. B. Aglinskas.

įvairus piknikas, rengiamas Lie
tuvių Farmcrių, nedėlioj, Rugsėjo 
Imą dieną, 1918, Leafy Groye—Blin- 
srupo darže, \Villow Springs, III. 
Pradžia 10 vai. ryte. Inžanga 25c po
rai. Kviečia visus atsilankyti.

Kenosha. Wis. — SLA. 212 kuo
pos susirinkimas bus subatoj, rugp. 
31 d., 7:30 vai1, vakare, Schlitz Hali. 
Malonėkite vįši ateiti. Ant tolinus 
susirinkimai biis visada prieš Imą 
kiekvieno mėnesio, suimtomis.

—Kaz. Braževičius.

Cicero. —Vyry ir Motery Apšv. 
Dr-stės susirinkimas Įvyks nedėlioj, 
rugsėjo 1 d. J. Neffo svet.,*15()() So. 
49th Avė. Pradžia 2 vai. popietų. 
Kviečiami visi nariai ,ncs yra svar
bių reikalų. —Valdyba.

FARMŲ TEŠKANTIEMS.

Brighton Park. — Naujos kuopos 
(? Red.) susirinkimas bus ketver
ge, rugi>. 29, 8 v. v., Liberty svet., 
3925 So. Kedzie avė., kampas 39th 
pi. — Visi nariai atvykite, nes yra 
daug svarbių reikalų svarstymui.

—Valdyba.
’LSJL. 1 kuopa rengia draugiškų 

išvažiavimų į Jackson parkų ant 
Lietuviškos salos, nedėlioję, rūgs. 
1 <1. Pradžia 12 vai. pietų. Kviečia 
visus, Komitetas.

Pajieškau Onos Tamulevičienės, 
kuri prasišalino nuo savo vyro, An
driejaus Tamulevičiaus, apie balan
džio 7 d. Malonėkite pati atsišaukti 
arba kas jų žinote praneškite, nes

reikalinga prižiūrėjimui vaiką, vai
kas 6 melų, mergaitę paliko 6 sa
vaičių senumo, nes nėra kam juos 
prižiūrėti. Ji yra 5 pėdų, 8 colių, 
geltonų plaukų, pailgo veido, nosis 
biskj raudona, ant nosies karpa.

Joe Falmcn,
1428 Union avė., Chicago, III.

PAJIEŠKAU pusbrolio Mykolo 
Briedžio, paeina iš Kauno gub., Pa
nevėžio, pav., šidinbiravo parapios, 
Sibičiu sodžiaus, gyveno Joliet, III. 
Aš paeinu iš Kauno gub., Panevėžio 
pavieto, Smilgių valsčiaus, Keizėnių 
sodžiaus. Meldžiu atsišaukti šiuo 
adresu. Aleksandra Stukinis.
56 E. 101 Place, Roseland, UI.

Pajieškau Juozapo Mikėno, Kaulio 
gub., Panevėžio pav., Ramygalos pa- 
rap., Daniunų kaimo. Liepos 23 d. 
išvažiavo iš 'l'homa, W. Va. Malo
nėkite atsišaukti arba kas žinote 
praneškite jo adresų, turiu svarbų 
reikalų.

J. YNCHARAS,
P. O. Box 82, Thomas, W. Va.

JIEŠKO KAMBARIŲ
PAJIEŠKAU kambario prie laisvų 

žmonių apiclinkčj Halsted ir 18 gi., 
ir geistina, kad šeimininkė pagamin
tų valgį. Todėl kas turi tokių vie
tų, prašali pranešti šitaip:

J. J " “
732 W. 18th st.

REIKALAUJAMA pagelbininkų į 
liejyklą, gera mokestis ir sąlygos. 
Atsišaukite tuojaus.

The Loewenthal Co., 
201h ir Sangamon sts., Chicago

REIKALAI MAMA leiberių dirbti 
pašaro krautuvėj. $1 į dieną.

ED\V. J. BUTLER and CO. 
6427 Wentworth Avė., ChicUflo

i RETA PROGA! Priversti parduot 
I už pusdykę: puikus 5-kių kambarių 
Į apartinento daiktus, $150; parlor se- 
I tas, tikros skuros, $25; dailus dining 

room setas ir bedroom setas, taip
gi $850 player pianas tiktai už $225 
ir .*200 Victrola su brangiais rekor
dais už $55. Taipgi parsiduoda a- 
liejiniiii piešiniai. Viskas naudot:* 
tiktai 3 mėnesius. Ateikite tuojaus.

Rezidencija, 1926 S. Kedzie avė.
e!W! » | 1 | - -

REIKALINGA gera mergina prie 
abelno namu darbo. No. 407 \Vhit- 
ney avė., \Vilkinsburg, Pa. Telefo
nas Franklin 1436 — R.

REIKALINGAS darbininkas i bar
ni* prie arklių; pirmą mėnesį $85, 
Daskiaus — daugiau.
1129 Emerald avė. Phone Yards 1076

PARDAVIMUI
PARSIDUODA pigiai seniai įstei

gia apticka lietuviškoj apiclinkėj. 
Turiu balinai parduoti, nes esu dt*aJ 
ftuotus. Ateikite tuojaus.
1816 C.analport avė., Chicago

NEPAPRASTA proga lietuviui — 
kriaučiui. — Parsiduoda kriaučių ša- 
pa—naujų darbų, taisymo, valymo ir 
prosijimo. Biznis labai gerai eina, 
randasi lietuviškoje apiclinkčj, arti 
bažnyčios, išdirbtas jau per 10 me
tų. Būtinai parsiduoda iš priežas
ties stojimo kariuomenėn. Kreipki
tės laišku adresuodami: No. 31, Nau- 
ienos, 1840 S. Halsted SI., Chicago.,

PARSIDUODA bučernė ir groser- 
nč geroj, lietuvių ir lenkų apg>*Ven
toj, vietoj. Biznis gerai eina. Prie
žastis — turiu kitą biznį.
1102 S. Campbell avė., Chicago

ĮVAIRUS skelbimai

TAUPYKITE PINIGUS.
Atnešk savo senas šynas (tires). 

Duok jas perdirbt kaip naujas musų 
užtikrintu perdirbimo procesu.
Vulkanizavimas Musų Specialybė 

HOFF BROS. 1603 S. Halsted Str., 
Pardavimui naujos ir vartotos šynos 

Phone Canal 1173.

MOKYKLOS
Pasisiųk pati suknią.

Mes išmokinsime pa 
sidaryti petrenus, su
kirpti ir pasiūti bi 
kokios stailės suknią 
trumpu laiku. Maža 
mokestis.

Specialis skyrius 
Mokiname rankomis 

išsiuvinėti ir siūti elektros mašino
mis dienomis ir vakarais.

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

118 N. La Šalie st., Prieš City Hali. 
Atsišaukit ant 4-to augšto.

Pjūties Piknikas
W00DB0R0, WIŠ.

Nedėlioję, Rugsėjo 1
Parengtas Patriotiško Komiteto 

Raudonojo Kryžiaus Naudai

Didelis lenktynių programas įgijimui dovanų
10:30
10:45
10:50
11:00
11:10
11:20
10:40

ryto

ryto 
ryto 
ryto 
ryto 
ryto

Lenktynės arkliais.
Lenktynės riebių vyrų.
Lenktynės riebių moterų.
Lenktynės vaikų.
Lenktynės vilberių.
Lenktynės maišuose.
Lipimas į nutaukuotą stiebą.

1:00 dieną Patriotiškos prakalbos pavieto atstovo W. D. Ju- 
day ir kitų Wisconsino žemdirbystės atstovų.

MUZIKA RIEK’O ORCHESTRA
Įvairios rųšies pasistiprinimai. Daug gerų valgių. 
Pamatykite visą programą.

Pasilinksminkite linksmame mieste.

LIBERTY LAND AND INVESTMENT CO.
(Chicagos Ofisas) (Ant farmų Wisc. Ofisas)
3301 S. Halsted Str.. RHINELANDEB, WIS.

CHICAGO, ILL. WOODBORO, R. F. D. Route 1.

i-...-.. ii* iii- • I Roseland, III. — LMPS. 25-ta kp. pilki Luiną, bet atiast tokia vie-I rengia teatrą ir balių spalio 20 d., 
ta, kur butų visi parankumai irl!S >of svc|ainėje, naudai Moterų 

v - . . . I Halso; scenoj bus Matoma veikalasgera žeme, tai yra sunku, nes Į “Kunigas Macochas ’, Vietos drau- 
vietomis dar žemė kad ir butu H1?,?,,.'1 • k|U.o,)0 prašom tą dieną ne- 

..... _ I engti jokių pramogų, kad neužken-
gera, bet kelių nėra, geležinkelis |j kus vieni kitiems. — Komitetas 
ir miestai toli, tai yra labai 
paranku ir turint parduot 
kilis savo produktus, pertoli 
žineti į turgavietes.

Mes visi lietuviai, žemiau
sirašę, norime pranešti kitiems 
savo tautiečiams ir kaimynams, 
kad mes kol suradom tinkamas 
vietas dėl ukininkystės, tai tu
rėjom gana daugįišvažinėt po

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
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ko-
va-
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ASMENŲ JIEŠKOJIMAI
ANT PANDOS kanibaris pas jau

nus laisvus žmones. Kanibaris yra 
garu apšildomas, elektros šviesa, ma 
udynė ir telefonas randasi pas 

Wn». Valentine,
3341 Auburn avė., ant 2-rų lubų.

ATIDUODAMA rendon “fronti
nis” kambarys, vienam arba dviem 
vaikinam. Elektros šviesa, garu šil
domas. vana.

J. Uktveris, 
lalsted st., Chicago 
Tel. Drover 8448.

Chicago
AUTOMOBILIAI

ATIDUODAMA rendon frontinis 
kambarys vienam vaikinui prie ma
žos šeimynos. Graži vieta prie Mark 
White Sųuare parko. Tel. Yards 3111 
Mi s A. Dobkevičienė, 2956 Poplar av

PARDUODU šį 8 sėdynių auto- 
niabilių, arba mainau ant kokio 
kito vasarinio autoinobiliaus arba 
truko. J. Slankas, 821 W. 341h Str., 
Tel. Drover 4789 Chicago.

Jauni ir seni vyrai, ir mer
ginos taipgi, gali mokytiem 
čia barzdaskutystės amato.

Pilnas kursas $15.00. Daug 
mokinių gali uždirbti nuo 
$12.00 iki $15.00 savaitėje 
mokindamiesi. Daug dar
bų. Ateikite ir pasimatyki- 
te su mumis tuojaus.
BURKEBARBER SCHOOL
612 W. Madison St., Uhicago.

PIGIAI parduodu motorcyklc “In- 
dian” 1917 in su sidekariu, ir visu į- 
laisymu. Geras ir senam žmogui 
turėti. 2917 So. Lowe Avė.

1 VALENTINE DRESSMAKING 
COLLEGE8

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

137 Mokyklos Suv. Valstijose. 
Siuvimas, Petrenų Kirpimas, De- 
signing, dėl biznio ir namų. Vie
tos duodamos dykai. Diplomai. 
Lengvi išmokėjimai. Gvarautao- 
ta išmokinti jus pasiūti sukuos ai 
$10. Phone Seeley 1649

SARA PATEK, PlrmlniaU

Home praleisti daug laiko ir pi- 
ni«ų.

Bet mes dabar atradome, kad
LIBERTY LAN!) and INVEST
MENT CO. turi išrinkus labai 
gerą vietą, kad visi parankamai 
yra ant vietos, geležinkelis eina | k«y. tamsiai geltonų plaukų. Pašie
pei- vidurį miesto ir musų že
mes, o aplinkui visur yra* geri

' keliai ir miestelis yra pačiame I 822 W. 331(1* PI?, 
viduryj žemes, kad visiems far-1 —— 
meriams su reikalais yra visai 
arti, 
auga viskas, nes šįmet gražu
mas javų tą liudija. Daugumas 1 adresą.’ 
farmų stovi ant krantų gražių

Pa^ieškau savo pačios Juozapus 
Gedgaudienės (po tėvais Plačaitė), 
kuri prasišalino rugp. 22, 1918. Ji 
yra 5 pėdų 7 colių augščio, rudų a-

mė su savim 3 metų dukterį. Ji pa
ti ar kas ją žinote, meldžiu atsišau
kti, už ką busiu labai dėkingas.

Juozapas Gedgaudas, 
, Chicago, III.

Pajieškau savo pusseserės Vero-
A _ .alkos Grinkauskaitės, Kauno gub.,
Žeme yra gera, ant ku l’ios | Panevėžio pavieto, Remygalos par., 

Šleikų kaimo. Malonėkite atsišau
kti arba kas jų žinote praneškite

Dominika,s Krauju lis, 
12230 Grecn sh, West Pullman,

_ .___

REIKIA DARBININKŲ NAMAI-ŽEMĖ

VALSTYBINIAI NEMOKAMI DAR
BO PRIRODYMO BIURAI.

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

adresais:
843 S. WABASH AVENUE.

116-122

524-526

105-107

arba
N. DEARBORN ST. 

arba
SO. DEARBORN ST. 

arba
SO. JEFFERSON ST.

DIDŽIAUSIAS bargenas pietvaka- 
rų pusėj: 5 blokai nuo (jane’o, 8 
Halų namas ir 5 lotai, priskaitanl 
gerą bizniavą kampą, visos gatvės 
ištaisius ir išmokėtos.

melus. Kaina $5900. 
kitę greitai.

MeDonnell
2630 W. 38th st.,

Remia .*772 
Pasiskubin- FIA5TER 5Y5TEn

('.hieago
kas mėnuo

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 — į fabrikus, į ka
syklas, į ukius, į šiaip įvairias įstai
gas — kaip vyrųt taip moterų ir vai
kų, kaip amatininkų, taip papra-

111. sliems darbams.

$100 cash, likusius $15 
nupirksi po num. 2915 ___
kambarių namą ir maudynę, ištai
syta gatve, viskas išmokėta.

McDONNELL, 
2630 W. 381h St., ('hieago

Atdara nedėliomis.

No. 4147 Princeton avc. 6—6, ma
udynė, gesas, ištaisytos gatvės, nau
jai pcrmalevota ir dekoruota. Leng
vi išmokėjimai. $2000. Romios $360.

McDONNELL,
2630 W. 38th SI., Chicago

MOKYKIS KIRPIMO IR DKSIGNING 
VYRIŠKŲ ir MOTERIŠKŲ APBfiDALV

Musu sistema ir y^atitkan mokinimas oar 
darys jus tinovu | trumpą laiką.

Mes turime didžiausius ir geriausius kirpk 
mo-designing ir siuvimo skyrius, kur mes su
teiksime prnktiAku t'atyrimą kuomet jų t»o 
kysitė*.

Elektra varomo* mstinos mimų siuvimo sky
riuose.

Jus esate ul.kvieAiami aplankyti ir pama
tyti mu:«ij mokyklą hile laiku — dieną Ir »a^ 
karais ir gauti speciali&kai pigią kainą.

Patrenos daromos pagal Jūsų mierą — bite 
'tai1& arba dydiio, ii bile tnadų knygoe.

MASTER DEfllGNING SCHOOL 
J. F. Kasnicka, Perditinte.

118 N. La Saite gat., prieš City Hali 
Atsišaukit ant 4-to augšto.




