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True translation filed witb the pout-nmtcr at Chicago, August 30, 1918, as rcquired by the act of Oct. 0,1917

Prancūzai paėmė Noyon miestą
TR?S

[ a lig kitu svarbiu Jie turės evakuoti tą kišenių la
bai. greitai, arba atsidurti dideliu 
me pavojuje franeuzų palei So- 
mine klonį apsupimo jų pozici
jų iš šiaurės.

miestu paimta True translation filed with the post- 
innstcr nt Chicago, August 30, 1918, 
as rcųuircd by the act of Oct. 6, 1917,

ANGLAI UŽEINA Iš ŠONO
• PERONNE.

True trunslatton Tilcd wlth the post- 
muster at Chicago, August 30, 1918, 
as reguired by the act of Oct. 6,1917.

ui" ■ »S>| ij-e.'.’-1—P"*'.!'..

Dienos Nuostoliai 
Š. V. Armijos, 

Franci] o j

True translation filed with the post- 
master at Chicago, August 30. 1918, 
as required by the act of Oct. 6,1917.
JAPONAI LAIMĖJO SIBERI- 

JOS MŪŠYJE.

Talkininkai nuginklavo gen.
Horvato liusnorius.

True translation filed with the post- master at Chicago, August 30, 1918, 
as requirod by the act of Oct. 6, 1017.

Suv. Valstijos bus
Kili miestai apsupti

1,000,000 vokiečių trati 
kiasi atgal

Bapaume paimtai; Combler 
greit irgi puls.

LONDONAS, rugp. 29. — Su
lig vėliausių pranešimų iš mūšio 
lauko, anglai be paėmimo Ba
paume, vyriausio Vieškelių cen
tro šiaurinėj Picardy, šiandie e- 
są Le Boeufs ir Morval mieste
liuose.

i •

Anglai suėmė 26,000 vokiečių
True translation filed with Ihe post- 
niastcr at Chicago, August 30, 1918, 
as reguired by the act of Oct. 6, 1917.
FRANCNZAI PAĖMĖ NOYON

PARYŽIUS, rugp. 29. — No-' 
yon miestas tapo užimtas šian
die franedzų kareivių. Svarbi 
vokečiu baza buvo atakuojama 
iš trijų pusių per daugiau kaf]; 
48 valandas. e

Prancūzai prasimušė perėji
mą per Somine-ir paėmė Morla- 
ncourt kitoj pusėj upės.

i

Maršalo Foch nenuoalsios fr
aneuzų ir anglų armijos be per
traukos tranko vokiečius, imda- 
inos miestą po miesto ir tūks
tančius vokiečių.

šiandie amerikiečių kareiviai 
stojo mušyn ir jgyjo puiki^per
galę.

Amerikiečiai paėmė Javigny 
miestelį.

7 WASHINGTON, rugp. 29. — 
Amerikos ekspedicinių spėkų 

nuostoli' sąrašas šiandie paduo
da 347 vardus. Nuostoliai lokic: 

Užmušta karės lauke .... 76 
Mirė nuo žaizdų....... .  24

Mirė nuo Gigų .................. 12
Mirė nuo šiaip atsitikimų . .2 
Sunkiai sužeisti ...............108
Sužeisti nežinia kaip.......... 92
Prapuolė kare .................... 33
šiame sąraše jNiduodamos se- 
mos lietuviškai skambančios 

povą relės
Combles miestas, svarbi gele< AntHbny J. Schukatek, Crivitz, 
žinkelių vieta šiaurvakarinėj Wis, užmuštas karės lauke.

Picardy, yra praktiškai apsup-( juyU8 sigorski, Alpena, Wic., 
las. Anglų kareiviai yra vakari- užmuštas karės lauke.
niuose pakraščiuose Maurepas,’ Walter J. Jablonskį, Detroit, 
už vienos ir puses myl. į pietus Mich., sužeistos.
nuo Combles, kuomet gi pati^ peter Kąsmanski, 1345 S. 49 
liai įėjo į Les Boeufs, 2 mylios ave„ Cicero, 111., sužeistas, 
į šiaurę ir Morval, viena ir pusė 
myl. į šiaurryčius.

{ pietus nuo Pcronne anglų sp 
ekos šiandie pasiekė rytinį pa
kraštį Somc upės tarp Peronne

Julius Sigorski, Alpena, Wic.,

Vincent Kupczuishas, Hazel- 
ton, Pa., sužeistas.

Stanlęy Ticzką, 8430 Baker 
Avė., So. Chicago, sužeistas.

m cidij omui upio U4i p r vruiuii
ir Happlinoourt tuo uidami Į™’™X

True translation filed with the'post- 
inaster at Chicago, August 30, 191A 
as reguired by the act of»0čt. 6, 1017

FRANCUZAI MYLIOJE UŽ 
NOYON.

True translation fiieu vvitti the post- 
masler at Chicago, August 30, ,1918, 
as reguired by the act of Oct. 6, 1917
FRANCUZAI PAĖJO 12 MYLIŲ

Pasiekė Ham miesto apielinkę.

sausos
Bolševikai vėl sumušti

PARYŽIUS, rugp. 29. Fran 
euzai |M) paėmimui šiandie smar 
kiame mūšyje miesto Noyon, tc- 
betęsė savo besiveržimą ir dabar 
laiko atramą ant pietinio šlaito 
Mont St. Simeon, daugiau kaip 
už mylios į rytus, — pasak tya- 
fčs ofiso pci*MČšimo,

♦ Jie taipgi paėmė Landrimont 
ir Morlincourt ir keliose vietose 
perėjo Ailette upę.

PARYŽIUS, rugp. 29. — Pa
sak Intransigeant, niekurie, pul
kai gen. Debeney ir gen. Hum- 
IktI ariniji/|į šiaurę nuo Noyon 
vakar paėjo priekyn daugiau

Laikraštis patvirtina praneši
mus, kad franeuzų kareiviai pa-

True translation fikc' * rtn the post- 
master at Chicago, August 30, 1918, 
as rcauired by the act of Oct. 6, 1917.

PASISTŪMĖ Už NOYON.

SU PRANCŪZŲ ARMIJA FR
ANCI JO J, rugp. .29. — Trečioji 

. franeuzų armija, tebeveikianti 
apie Noyon šiandie paėjo vedan
čiu į Gtiiscard keliu ir užėmė 
Happlicourt ir manevrų lauką.

(Haplincourt yra už vienos 
ir puses mylios į šiaurryčius nuo 
Noyon).

True translatioą tilcd with the post- 
inaster at Chicago, August 30, 1918, 
as reguired by the act of Oct. 6,1917.

1,000,000 VOKIEČIŲ BĖGA

Amerikiečiai stojo mušyn ir ap- 
laikė pergalę. s

LONDONAS, rugp. 29.— Arti 
J

milionas vokiečių kareivių, žie
dų kaizerio armijos, bėga šią
nakt 85 nelaimingų mylių fron-

Jie bėga Linkui Cambrai St. 
Qucntin-Laon linijos, iš kur jie 
pradėjo pereitą pavasarį besiver 
žinią linkui Parayžiaus.

iš šono Pcronne miestui.
Tuoj į pietus nuo Bapaume 

anglai pasiekė Bapaume-Beau- 
lencourt kelią. Priekiniai karei
viai eina Beaulencourt keliu įi 
patį Bcauleucourt.

Anglai taipgi pasiekė augštu- 
mą į šiaurryčius nuo Gueudc- 
court ir beveik pasiekė Le Tran- 
sloy. \

as reguired by the act ef Oot. 6, 1917
50,000 DARBININKŲ PAKEL

TA ALGA.

8 vai. darbo diena įvedama 66 
Bridgepoft, Coiuu dirbtuvėse.

WASHINGTON, rugį). 28. - 
Algos pakėlimas visiems darbi
ninkams uždirbantiems mažiau 
kaip 78c fvalandą 66 Bridgeport, 
ęonn, amunicijos ir giminingo
se dirbtuvėse tapo suteiktas arbi-

jog neišrodo, kad vokiečiai įs
tengtų kiek ilgiau laikyti Guis- 
card. Guiscard yra ant vieškelio 
’nrp Noyon ir Ham.

Į , , ’ • ’ ♦

Vokiečiai pražudė tris pilnus 
amunicijos traukinius Breuil’e, 
5 mylios į vakavus nuo Ham. jų 
greitame pasitraukime.

Tikrasis užėmimas Ham mie
stelio galbūt bus pavėlintas, ka
dangi besitraukiantįs vokiečiai 
palieka visus griuvėsius prileis
tus nuodingų gazų.

B reti ii miestelis, kur paimta 
vokiečių amunicijos yra ant ka
nalo du Nųrd.

Champion miške, Ercheu ir 
kitose vielaose linijoj į pietus 
nuo Neale, kur priešas bandė 
sulaikyti franeuzų besiveržimą 
rytų link, — sako Liberte, —- 
vokiečių reargardas mušėsi iki 
paskutinio žmogaus ir atsisakė 
pasiduoti.

fine translation filed with the post- 
nuistcr at Chicago, August 30, 1918, 
as reguired by the act of Oct. 6, 1917
VOKIEČIAI NAUJAME KIŠE- 

NIUJE

SU FRANCUZŲ ARMIJA FR- 
ANCIJ0J, rugp. 29. — dviejų 
pastarųjų dienų veikimas pasta
tė vokiečius j naują kišenių tarp 
du Nord kai falo ir Aisne upės.

True translation filed wttn the poyt- tratoriaus Otto M. Eidlitz, kurį 
as reąuired'by the act of OcL 6,1917, skyrė nacionalės karės darbo ta-

SU AMERIKOS ARMIJA FR- ryba išrišimui ginčų tarp kom- 
ANČIJdJ/ rugp. 29. —šiandie 
po uBf amerikiečiai laikė pozi- 
cijaFniušio linijoj Soisons apy-

panijų ir jų darbininkų.
Nuosprendis paliečia apie 50,- 

(MM) darbininkų, tarp kurių bu-
gardo)1, besitęsiančioj šiaurių * vo neužsiganėdmiinas jau gana
link nuo Chavigny. ilgą laikų. Gręsiančio streiko bu

vo išvengta pereitą savaitę, kada 
Frank P. WaOsh, pirmininkas

VLADIVOSTOKAS, rugp. 26. 
— Skaitlingas priešas despera
tiškai atakavo pereitą subatą U- 
Įšuri fronte.

Visos talkininkų spėkos apart 
amerikiečių, dalyvavo mūšyje.

Daugiau kaip 300 priešų tapo 
užmušta. '

Ant japonų gidė visas sunku
mas mūšio. Jie paėmė du ap- / «
ginkluotu traukiniu ir keletą lau 
kų kanuolių.

Pasak sužeistųjų čechų, japo
nai labai užpyko radę mūšio 
lauke sukapotus jų draugus ir 
išblaškė priešą nežiūrint smar
kios kulkasvaidžių ir šautuvų 
ugnies.

Japonai praneša, kad taikiniu 
kai nuolatos eina priekyn.

Talkininkų ir čcchų-slovakų 
pa troliams šiandie pasisekė nu
ginkluoti visus rusų liuosnorius, 
kurie sukilo ir perėjo lieut. gen. 
Horvato, anti-bolševikų karinio 
vadovo rytinėj Siberijoj, pusėn.

Komanduotojų taryba įteikė 
sukilusiems skaičiuje 40(1 karrl- 
.viams iltimatumą. Jiems buvo 
pasakyta, kad ga
li s u g r į š t i » p r i e gen. 
Tolstov, tuo atgaudami pirmes
ni jį stovį; prisidėti prie gen. Se- 
mionovo spėkų Manžurijoj, ar 
pasiduoti nuginklavbnuį.

Pereitą naktį talkininkų ir če* 
cho-slovakų patruliai pasirodė 
gatvėse kazarmių apielifikėje ir 
beveik apsupę sukilėlius. Pas
tarieji matomai buvo persergė
ti ir jie uždare duris talkininkų 
emisarams ir per ištisas valan
das atsisakė tarties su jais.

Tečiaus pagalios jie prievar
tos pasidavė nuginklavimui. 
Tuo užsibaigė nepakenčiama si
tuacija, žadėjusi lokalius šumi- 
šimus. /

Šiandie galutinai bus pr imta 
drafto bilius

True translation filed with the post- 
niaster at Chicago, August 30, 1918, 
a^ reųuired by the act of Oct. 6, 1917
StJV. VALSTIJOS BUS SAU
SOS LIEPOS 1, 1919 SENATO

NUTARIMU r

Išdirbimas svaiginančių gėrimų 
justos sekamą gegužės mėn.

___________ ,

jei bent atsirastų kokios netikė
tos kliūtis. ■ •

Senato ir atstovų buto tary- 
bininkai šiandie pilna susitarė 
išbraukdami Penrose pri dą: 
kad palis local board’ai nuspręs
tų į kurią kksą registrantą nn<lė 
B i)r kad nereikėtų jiems reikala
uti“ paliuosavimų......................

1 Po valandos debatų atstovų 
butas priėmė konferenccijos ra
portą ir pasiute jį atgal senatai 
Senatas beąbejonės jį patvjrtįs 
rvto. . * * • .

Registraccijos diena sulig nau
juoju biliu, dar tebėra nenuspręs 
ta. Tečiaus sprendžiama, kad 
karės departamentas atsižadėjo 
pieno padaryti ją rūgs. 5 ar 7 ir 
ąvbrsto apie rūgs. 10, 11 ar 12.

GUBERNATORIUS SUŽEISTA

/ WASHINGTON, rugp. 29. — 
Ši šalis pataps visiškai “sausa” 
liepos 1 d. 1919 m., jei bent pre
zidentas AVilsonas pavartotų sa
vo veto galę prieš kongreso nu
tarimą. Sena Uis šiandie jau pri 
ėmė Shepardo substitutą Jonės 
prohibicijos priedo prie žemdir
bystės praplėtuno biliaus.

Atstovų butas, tikimasi, pri
ims jį irgi be atdelojmo.

Svarbiausi parodiniai priedo 
yra šie::

Uždraudimas! pardavinėjimo INDIANAPOLIS, rugp. 29.-3- 
kokių-nors svaiginančių gėrimų Indianos gubernatorius James P. 
po birželio 30 d. 1919 m. , Goodrich vakar galbūt mirtinai

Uždraudimas išdirbimo alaus tapo sužeistas jo automobiliui 
ir vyno po gegužės 1 d. 1919.
(Degtines išdirbimas jau senai 
uždraustas). z

Suteikimas prezidentui galės 
tuo jaus paskirti prohibicijos zo- 
nus apie amunicijos dirbtuves ir 
anglių kasyklas. „

Priedas bus galėję iki armijos ‘j^uū^iš Kentucky nuo
demobilizacijos, o sausieji ii | j|- nervų ligos.

susidūrus su gatvekariu.

PASIMIRĖ SENATORIUS. •

WAS'HINGTON, rugp. 29. — 
Vakar John Hopkins,ligonbutyj 
Baltimorėj pasimirė senatorius

Truc translation filed with the post- kar&> <««rbo tarybos kreipėsi prie 
master at Chicago, August 30, 1918, darbininkų maldaudamas kan
as reguired by the act of Oct. 6,1917, _______ trumo.
ANGLAI PAĖMĖ 5 MIESTE

LIUS.

SU ANGLŲ SPĖKOMIS FRA
NCI JO J, rugp. 29. — Praneša
ma, kad field-maršalo Haig spė
kos paėmė Gindey už 2 myl. į 
šiaurryčius nuo Combles.

Anglai taipgi paeinč Belloy, 
Asservillers, Herbecourt ir Fcu- 
illers. Visi šie miesteliai yra už 
mažiau kaip 4 myl. nuo Pcron
ne.

Suėmė 26,000 vokiečių,
| pietus nuo Sommc anglų 

spėkpH tebetęsia savo spaudimą 
ant priešo ir eina priekyn rytų 
link. Nuo rugp. 21 d. anglai 
lUiĮmį 26,000 belaisvių ir 100 ka
nuolių .

Nuosprendis įveda minimum 
mokestį 42c įv valandą dėl visų 
darbininkų, 21 m. ar daugiau 
amžiaus ir minimum 32c į valau 
<lą dėl moterų darbininkių 18 
metų ar senesnių.

Jis taipgi išpildo darbininkų 
reikalavimą pamatines 8 vai. 

darbo dienos visose dirbtuvėse; 
įsteigia teisę darbininkams ko
lektyviai rišti nesutikmus, stoti 
į unijas ir kad moteris atliekan
čios tą patį darbą ką ir vyrai tu
ri gauti lygų mokestį.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, August 30, 1918, 
as reguired by the act of Oct. 6,1917.
Voiečiai gabena maistą ir kul

kas aeroplanais.

27 ŽMONĖS ŽUVO KASYKLOS

AMSTERDAM, rugp. 29. — 
Pusiau oficialė žinia iš Berlino X c *
^sako, kad laike nuišio panedė- 
lyj vokiečių aviatoriai aprūpino 
savo linijas amunicija ir maistu.

(Tų galima priimti kaipo pri
rodymą suįrimo niekuriosc apy
gardose vokiečių tnmsportaci- 
jos sistemos,) •

True translation filed with the post, 
master at Chicago, August 30, 1918, 
as reguired by the act of Oct. 6,1917 
2 ar 3 mlionai vokiečių užmušta

LONDONAS, rugp. 29.
spertaiapskaito, kad vokiečių 
nuostoliai yien tik užmuštais 

siekia virš 2,000,000 ir galbūt ar
tinasi prie 3,(MX),000.

kiši, kad iki ‘to laiko Shepard 
priedas prie konstitucijos bus 
patvirtintas 
valstijų.*

Priedas buvo pirimtas senate 
be vardašaukio. Draugišku susi
tarianti nė vienas nereikalavo' 

užrekordavimo balso. Niekurie 
iš senatorių kiek bijo jos galimo 
pakenkimo jų balso jų politinei 
ateičiai, ypač dabar ęsant arti 
rudeninių rinkimų. Atsižvel
giant į jų jautimosi buvo tylus 
susipratimas išrišti klausimą 
“viva voce” (žodiniu) balsavi
mu.

i True translation filed with the post 
master at Chicago, Augusi 30, 1918,trijų ikclvirtdalių master at Chicago, Apgust 30, 1918,

* * u s reguired by the acf of Qct. 6.1917
Armija ir laivynas išsiėmė už 30 

miliardų apdraudos.
WASHINGTON, rugp. 29. — 

, Sekreterus McAdoo paskelbė, 
kad karės rizikos biuras išrašė 
armijai ir laivynui UŽ f 30,000,- 
000,000 apdraudos. Su gautom 
šiandie, yra virš 3,400,000 apli
kacijų. Virš 90 nuoš. kareivių 
ir jurininkų yra apsidraudę.

Ek-

Tik trįs ištraukti gyvais

“Naujienų” Piknikas 
Labųr Day 

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

i i ...■

TAKOMA, Wsh., rugp. 29. — 
Bunett miestelyj Pacific Coast 
Coal Co. kasyklose vakar ištiko 
eksplozija. Kasykloje buvo 30 
darbininkų, ir tik 4 iš jų ištrauk
ti gyvais, bet vienas jų vėlau mi
rė. Manoma, kad likusieji 26 li
ko užmušti ant vietiis.

Truc translation filed with the post- 
niaster at Chicago, August 30, 1918, 
as requlred by the act of Oct. 6,1917.
DRAFTO BILIUI BEREIKIA

TIK SENATO PRIĖMIMO.
.........j. .

AstoviJ baitas jau galutinai priė
mė jį; registracija galbūt bus a- 

tidėta. ‘

“Naujienų0 Piknikas 
Labor Day

I • , ' 9

Panedėlyje, Rugsėjo 2-rą dieną

G. M. Chernaucko darže

A

ORAS
r

“Naujięnų” Piknikas 
Labor Day \ 

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

WASHJNGTON, rugp. 29. — 
žmonių jiegos bilius, nustatantis 
drafto amžių nuo 18 iki 45 m., 
bus prirengtas prezidento Wilso-» 7:28 vai. Mėnuo teką 1:25 vai 
no pasirašymui rytoj po piet, ryto subatoj.

Nepastovus oras šiąndic ir ry
to; galbūt lietus; biskj šilčiau.

Saulė teka 6:13 v., leidžiasi



CHICAGOS
ŽINIOS

Inžanga 25c porai

Pjūties Piknikas
Pastabėlės

Didžiausias ir Puikiausias

PIKNIKAS

F.O. Carter,M.Dsocialistai

Pranešimas

MILŽINIŠKAS

piKNIKAg
Parengtas Draugystes Meiles Lietuvių Amerikoje

CICERONedėlioję, Rugsėjo 1, 1918

užreiškia:
klerikalai

paskui paimkite Lynus ka 
Benas Jonę Bernoto.

D, Haywood, IAVAV 
vadas, paklaustas teisėjo Landis, 
ar jis turi ką pasakyti pirma ne
gu jis bus nuteistas, pasakė:

Lenktynės arkliais. 
Lenktynės riebių vyrų. 
Lenktynės riebių moterų 
Lenktynės vaikų. 
Lenktynės vilberių.

Šioų pranešame, kad mes ati 
darėme pirmą didelį išpardavi 
mą puikiausių paskučiausios ma 
dos moteriškų drabužių už nu 
pigintą kainą.

True translation filcd wlll> the post- 
master ai Chicago, Augusi 30. 1913, 
as rcųuired by the act oi' Oet. 6, 1917

CHICAGO LAW SCHOOL

Jonas Sinkus su savo žmona 
Frane, gimimu Žuraičiute, abu-

lauke ties įėji
>00 žino

[elbėta. Sunkus dvėsa

visiems sveika;
Užtikrinam, kad atsi

neš prisijuoksite iki sočiai.
Kviečia KOMITETAS

Pakilę tonsllai išgydomi, Ištinę gč- 
lės gydoma, užkimimas ir sunkumas 
dvfcsavime paliuosuojama. Tonsitai 
gydomi gyduolėmis-ir išgydomi per 
operaciją.

Vienas tik daktaras 
yra tikrasis lietuvių 

Jis ir atrodo kaip 
ninka. —Jonas.

Parengtas
CHICAGOS 5-kiy PROGRESYVIŲ DRAUGIJŲ SPĖKOMIS

Valandos: 8:30 iki 7 P.M. dienomis 
Nedėldieniais 10—12

Ryto, 'rugpjūčio (Aug.) 31 d. 
ii. Jankaičio svet., Įvyks LSS 
138 kuopos Netikėtas Balius 
Bulius rengiamus vieloj išva
žiavimo j lefrersono girias, ku- 
i is neįvyko rugp. 18 d. Todėl, 
kurie turite išvažiavimo tikie- 
tus, jie bus geri įėjimui į ba

rny, įžymus
Chicago Law 
narys, dabar 
ir laiko pra- 
žmonių mi-

sisake man, kad susitinką dar 
ir ypatingų kliūčių. Mat, esąs 
toks “ruling”, kad naujų dien
raščių negalima leisti. J.

■ ■■l.i. ■■|l! ... ■■■■■». ■■■I.——

3352 So. Halsted St., Chicago

LIBERTY LAND AND INVESTMENT CO.
(Chicagos Ofisas) ' b (Ant farmų Wisc. Ofisas)
3301 S. Halsted Str., . RIHNELANDER, WlS.

CHICAGO, ILL. WOODBOR(), R. F. D. Rputc 1.

“Naujienų” Piknikas 
Labor Day 

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

pasargos žodis 
I0WA ŠTATE 

SAV1NGS BANK
Kapitalas ir Perviršis - 

$120,000.00.

S. Ę. Cor. Fourth anų 
Jackson Sts.

SIOUX CITY, IA.

Physician and Surgeon
120 So. STATE ST., 2-ros LUBOS

DR. S. NAIKELIS
Lietuvis Medikas ir Chirurgas 

4712 S. Ashland Avė., Chicago, III 
Telef. Drover 7042.

Ofiso Valandos Nuo 11 ryto iki 4 
p.p. ir nuo 7 iki 9 vak. Nedėlio- 
mis nuo 10 iki 12 d.

Prezidentas Wilsonas, kulbė 
damas į visų kolegijų preziden
tus. studentus ir jų levus, paša

True translation filcd witK thc posi- 
mąster ai Chicago, Augusi 30, 1918, 
as reąuired by the act of Oet. 6, 1917

Laisvės Bondsų pirkėjams 
žinotina.

Liet. Baltos žvaigždės 
Paš^lpinio Kliubo

-Labor Day-
Panedėlyj, Rugsėjo 2 d. 1918

STICKNEY PARKĘ v 
Lyons, Itl.

Prasidės 9 vai. £te.
Muzika A. Budrio. Tikėt Z5c ypatai.
Visi yra kviečiami: Kliubai, Draugi
jos, šeimynos ir pavieni lietuviai, 
nes bus visokį šokiai žaismės, tyras 
oras, graži yieta ir puiki muzika vi
sus paknksiyins.

Įvairumai štai kame šio Pikniko:
1. Farmeriai patįs patarnaus

./AlZA publikai, kas bus juokinga ir

2. Valgiai bus visi gyvi ir ką
pagauti nuo fanuos, kas 
gardu.

3. Cigarai žali, saugiai džio- 
vinli, kvapas įvairus.

ryto 
ryto 
ryto 
ryto 
ryto 
ryloN Lenktynes maišuose.
ryto Lipimas į nutaukuotą stiebą

DR. J. J. VIZGIRDAS
LIETUVIS GYDYTOJAS

Gydo Vyrų, Moterų ir Vaikų ligas 
pagal vėliausios santifiko metodos. 
2401 So. Broadway St., St. Louis Mo. 
Ofiso Telefonas; Bell Sidney 170 
.......................... Kinlock Victor 1026 
Namų Telefonas: Central 7864 R.

REDAKCIJOS ATSAKYMAI 
Audros Bildesiui, Chgo.

Jūsų rašto negalėjome įskaityl 
Stcngkites rašyti aiškiau.

įvairios rųšies pasistiprinimai. Daug gerų valgių 
Pamatykite visą programą?

s Pasilinksminkite linksmame mieste.

KAS NORI ŽINOTI kaslink pigių farmų 
Mjchigane ,meldžiu atvažiuoti, ir aš jums 
duosiu gerą patarimą. Aš taipgi išvažiuosiu 
ant farmų 13 rugsėjo, ir jeigu kas norės, ga
lės važiuoti.

Namuose mane lik galima matyti seredo- 
mis ir Ket vergais vakarais, nuo 6 iki 9 vai. 
Mano adresas:

’i’rre tianslation filcd wilh thc pūsi
mą Jer at Chicago, August 30, 1918, 
;m> reųuired by the act of Oet. 6, 1917

DARBO DIENOS PARODAI
IMS 5 VALANDOS PRAEITI.

v imąs, užsiglaudę nosis, čiaudėjimas 
ir dusulis isdydomi per speciali gy
dymą ir operaciją.

Gerkle:

Vakar • teisėjas K. M. Landis 
atmetė prašymą naujo nagrinė
jimo bylos 1(M) IAVAV. narių. 
Pirma nuteisimo jų jis šaukė 
kiekvieną kaltinamųjų pas save 
ir klausė jo, ar jis turi dar ką pa
sakyti pirma pasiuntimo jo į fc- 
deralį kalėjimą Fort Lcavcn- 
worth*e, Kan.

Teismo kam baris buvo pilnas 
augštų federaflių viršininkų ir ke 
Ii pirmeiviai vadovai buvo. Sep- 
tynesdešimts policinių tam tyčia 
stovėjo teisme 
mu nuo Adams gatve 
nių susirinkę lauke žinios apie 
nuteisimą.

Apginėjas Geo. F. Vanderveer 
prašymą naujo nagrinėjimo 
rėmė minimu, kad karinis senti
mentas paėmė viršų ant teismo 
posedininkų ir jie išnešė greitą 
nusprendimą apkaltinimo kiek
vienam iš 100 kaltinamųjų. Tei
gėjas Landis nesutiko ir ėmė tei-

Leafy Grove—Blinstrupo Darže 
Wlllow Springs, III

Pradžia 10 valandų ryte

1) Draugystės D. L. K. Keistučio; 2) Draugystės Apšvietimo Brolių;
3) Draugystės L. Ik ir Seserų Amerikoje;. 4) Draugystės Jaunikaičių 
Dainos Mylėtojų, ir 5) J. L. D. Pašelpinio Kliubo

py kojinių Lietuvos špaltose. 
, Šit ip, bent čia Bridgcportc, nie
ką; juo nesiinteresuoja, niekas 
apie jį nė neužsimena. Iš žmo
nių, kurių teko klausti, ką jie 
m: ną^.apie tą dalyką, paprastai 
gavau, ironišką atsakymą:

Well, biznis. Kaip nors ir 
kam nors turi žmoneliai spaus
tuvę iškišti. •

B t didelio ūpo, matyt, nėra 
ne pačiuose klero-ta učių dien
ia ffo promotoriuose/. Vic'nas 
jų, geras; mano pažįstamas, pa-

Sulig Chicagos Federalio Re
zervus Banko valdžios bondų 
departamento gautomis žinio
mis, lik apie $95,000,000 Laisvės 
Bondų, nešančių 4,% tapo iki 
šiandie žmonių paduota, kad pa
vertus juofc į nešančius 4*41% bo
lidus.

Privilegijos paversti Pirmo
sios ir Antrosios Laisvės Pasko
los bondus, nešančius 4% 
baigs lapkričio 9, 1918. 
jau nebebus galima jų paversti į 
didesnį procentą nešančius Su
vienytųjų Valstijų bondus, ko
kie vėliau bus išleisti. Togidel 
tie, kur turi Laisvės . Paskolos 
bondų nešančių lik 4%, tegul pa
sistengia dabar duoji juos paver
gti į didesnį procentą nešančius 
bondus. Paverčiant tuos boli
dus jie gaus ne tik % nuošimtį 
palūkanų daugiau, bet po lapkri
čio 9, 1918, be abejo, pasidarys 
da keliais punktais skirtumo rin
kos kainoj tarp nešančių 4% ir 
4‘/2% bondų.

Žmonės, pirkusieji valdžios 
bondą, geriausia ga'li paversti 
juos į daugiau procentų nešan
čius bondus tuose bankuose, kur 
jie tuos bondus pirko; bet tie, 
kur persikėlę gyvent kiton vie
ton, įpdi tatai padaryt by-kuriA- 
me kitame banke.

Nauja Lietuviška 
Krautuvė

Pirma, kad visi mokiniai pa
siliktų mokyklose ir kolegijose 
karės laiku.

Antra, kad vyrai ir moters, 
labiausia išsilavinę ir sugabųs, 
bus labai reikalingi po karės. 
Taigi reikia rengties, kad užė
mus alsakomingas vietas.

Sužinojome, kad Daniel A. 
Urelz, kurs yra baigęs Chicago 
Ixiw School ir dabar yra tos tei
sių mokyki 
vėl kandiduoja į teisėjus. Praė
jusiais rinkimais jis buvo gavęs 
70 lukst. balsu. Šiais rinki
mais jis, be abrfo, turės dideles 
žmonių paramos.

CJarcnce S. Dai’f 
advokiitas \ir 
School fakulteto 
važinėja 
kalbąs didelėms 
niųms.

Įias nori gera

“Aš manau, kad nusprendi
mas šioj byloj tai viena didžiau
sių paklaidų, kurias komet tiesos 
padarė Aš manau, kad nei aš 
pats, nei kuris nors iš šitos or
ganizacijos nėra nusikaltęs ko
kiu nors pasielgimu, kuriuo bu
tų trukdoma šita tauta karėje 
su vokiečių imperialistų valdžią.

“Jei aš tapsiu paliuosuotas, 
lai aš nematau nieko kito, ka aš 
galėčiau veikti, kaip principus 
skelbti ir laikyties jos įžangos 
taip kaip aš tą buvau daręs nuo 
jos priėmimo.

Petc Dailcy iš St. Paul buvo 
vknintėlis, kuris tuojaus buvo 
teisėjo Landis paliuosuotas pir
mi* negu abelnas nuteisimas bu
vo padaryta. Dailey sirgo nuo 
bylos nagrinėjimo pradžios ir y- 
ra manoma, kad jis savo laisvės 
nepanaudos propagandai prieš

Cicero, III., Ofisas ir Rezidencija: 
Kumpus. Lllh gatvės ir 49lh avė 
Telef. Cicero 39, arba Cicero 252. 
Valandos: nuo 9 iki 10:30 ryto, 
nuo 4:30 iki 6:30 vakaro ir neda
liomis—pagal sutartį

Pradžia 7:30 vai. vak. Inžanga 
15c ypatai.

KOMITETAS.

True translation. filcd vvith thc post- 
master at Chicago, August 30, 1918, 
as reųuired by the act of Oet. 6, 1917
100 I.W.W. ORG. NARIŲ
NAUJO NAGRINĖJIMO
BYLOS NEGAVO. •

išmokti, lai 
skaito kitoj vieloj išspausdintą 
skelbimą apie teisių ir bevielio 
telegrafo kurdus.

toliuose, bet dabar gyvenančiu 
•savo ukyj, Woodbor0, Wis., šią 
savaitę susila.ukė dukters.

‘ O daktaras Graičiunas tai tik
ras bepartyvis žmogus. Vieną 
minutę jis sako1:

—Tautininkai ii 
lai Židikai.

Antrą minutę jis
—Tautininkai ii

tai išgamos.
O trečią minutę, 

vėl šaukia:
Socialistai ir klerikalai tai 

plėšikai.
Išliesų.

Graičiunas 
Mesijošius. 
tikra dievo

Subatoje, Rugsėjo 7, 1918
M. MELDAŽIO SVETAINĖJ, 

2242 W. 28rd Plnce, Chicago, UI.
Pradžia 7 valandą vakare. Inžanga 25 ir 35c ypatai

1:00 dieną Patriotiškos prakalbos pavieto atstovo W. I). Ju 
day ir kitų AVisconsino žemdirbystės atstovų.

MUZIKA RIEK’O ORCHESTRA

4. Invairių skanių gėrimų, padarytų iš auksinių miežių
5. Baltoji košė grynai iš raguotinčs pi 

džiovinti, saldus, saldžiausi ir įvairiaią
6. Grieš Visį farmeriai muzikantai su karkliniais vamzdeliais laši

niais ir triubais fajuicriškus Šokius, kuriuos turės progos ir mies
telėnai pasimokinti, po tam šokti mokslas dykai, litini
7. O kas tolinu, mes nesakysim, bet kaip atsilankysit pamatysit, na ir
vi;d ura, seni-seniausi, jauni-jauniausi, kad ir gautinai griūvantis, bi 
tik gyvas atsilankykil į ši furmerių pikniką. Visi/ o visi pilnai busite 
užganėdinti, paminėtais ir dar neminėtais Įvairumais, ks, mes tikrai 
užlikriname, kad grįšit namon visi kaip vienas jaunas, linksmas ir 
smagus. Kviečia vistis alsilank.vli FARMERIAI.

Ligos išgydytos, nčra pavojaus, nė
ra skausmo. \J)aug serijoznių akių 
ligų buvo išgydyta tik *ų vienu atsi
lankymu. Žyajrioii ateįs? silpnios a- 
kįs, galvos skaudėjimai ir ūžimai y- 
ra priežastimi akių nuovargio.

Ausįs:
■ - I

Kurtumas ir slogų ligos esti praša
linamos per spccialę gydymo metodą. 
Skambėjimas, užimąs ausyse prašali
nami. rusų tekėjimas. Išgydoįria dve
jopai: per speciali gydymą ir opera
cijas.

Nosįs:

Didelis lenktynių programas įgijimui dovanų
10:30
10:45

’ 10:50
11:00
11:10
11:20
10:40

\VOODBORO, WIS.

Nedėlioję, Rugsėjo 1
Parengtas Patriotiško Komiteto 

Raudonojo Kryžiaus Naudai

JONAS BERNOTAS
663 W. 14 1’1., Chicago, III

Tėvynė rašo:
“..kįla klausimas, ką LSS., 

per visą birželį išleisdama su- 
virš 11 šimtų dolerių, padarė 
gero darbininkų klcsai?. Ką 
ji padarė gero badaujančiam 
proletariatui?
Nusiimkite akinius, tai pa

matysite. Bet į klausimą klau
simu: Ką tautininkų partija,
ką Sandara, arba ką Šliupas, iš
leidęs tuksiančius žmonių su
dėtų pinigų, gera padare lietu
viams?

Nagi, meldžiamieji, pasaky
kite! > i

Ponas Balutis sako, kad kle
rikalai ir socialistai — abeji esą 
lygus despotai.

Šitaip? Ir tu man taip laižy- 
kies tiems despotams klerika
lams, kaip kad Kuutis laižosi!

Ant galo išduota galutinės in
strukcijos 250,000 organizuotų 
darbininkų, kurie maršuos did
ini sčio gatvėmis ateinantį pir

madienį Chicagos didžiausioj 
Darbo Dienos parodoj.

Įvairių pnijų atstovai buvo ap
rūpinti žvaigždėmis maršuosian- 
iiems ir braižiniais, parodančiais 
ncbilizaviino vietas kiekvienai 

divizijai ir maršo linijai. Pasiir
ta maršalai kiekvienai divizijai 
ir adjutantai didžiąjam marša
lui, kuriuo bus Simon O’Don- 
nell. N

Gliicagos policijos skyriaus 
’imnastikos mokytojas, maj.

Baudei- mokino Icaip mar- 
šuoti. Parodai praeiti ims ma

da tįsia penkios valandos.

įvairus Piknikas
Rengia Lietuvio Farmeriai

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

VodeviliauB Permaina.
Panedėlyj, Ketverge ir Subatoj 

Pirmas F1 o r ii 15c. Balkon as IBcb 
Prie šių kainv priskaitoma ir 

1C ir 2c kariškos mokestjs 
4 DIDELI AKTAI KASDIEN 
HALSTED ir 3?-ra GATVES

r rogramu w
Keistučio Dramos Skyrius, vadovaujant p. Dundulienei, suloš 

trijų veiksnių komediją:
“DAKTARAS IŠ PRIEVARTOS”

Gerbiamieji lietuviai ir lietuvaitės, kas mvlitė praleisti linksmai 
laiką ir smagiai pasijuoki), o juokties yra malonu 
malonėkite atsilankyti į viršminėlą vakarą 
lankę į šį vakarą bus pilnai užganėdinti .... i.

ficriausias badas dėl jtrinime
Neturi stokuot nei viename Jiame^ 

D-ro kichtcr'lo

MIN-EXPELLER
Jau nuo 50 metų yra vienu iš numylėtų 

.naminių būdų pas letuvnikus ir 
visame pasaulyj.

Tikras tiktai su pažymėta marke 
“ĮKĄRĄ“

85c. Ir 05c. buteliukas visose aptiekoso arba 
stačiai nuo

AD> RiCHTER & CO.
74-80 VVashlngton Street, New York, N. Y«

Kaęs norite pirkti ^toalonėkito 
pasinaudoti šia progaiKlcro-taučią padangėj.

Viso’, kas girdėt apie klcro- 
lui’čių rengiamąjį leist naują

Inžanga 25c
* T> ' ' W. ' '

................  .. lietuvaitės, malonėkite atsilankyti į au- 
kščiaus minėtą pikniką, kur esate visi kviečiami be skirtumo kaip 
seni ir maži, taipgi vaikinai ir merginos, nes husite visi pilnai už
ganėdinti, nepraleiskitę šios progos. Grieš lietuviški muzikantai 
visokius Šftkius ir bus skanių gėrimų ir užkandžių ir taip visokių 
pamarginimų ir trauksis pasilinksminimas iki vėlai nakties, nes 
ant rytojaus šventa (Labor Day), taigi bus laiko pasilsėt.

# Kviečia visus skaitlingai atsilankyti KOMITETAS.*
PASARGA ^-Važiuokite bile kokiais karais iki Ogd^n avė., pas

kui Ogden gve. karais ikį pasibaigs 
rus ir važiuokite iki daržui.



Cleveland, Ohio

Mes dabar turime pardavimui po

Vinkšnaitienės nusižudymas

su-šiuo laikrodėliu

Atei

TAI YRA DYKAI

CHICAGO
TORRINGTON, CONN

LIETUVIŠKA AUTOMOBILIŲ TAISYMO ŠAPA

keblu 
meto

<1. LDLD. 22 kp. tu 
Buvo ir progra 

duinų, prakal- 
Kalbėjo A 

J. Ihiubara

Kataras ir jo komplikacijos nosyje ir gerklėje atkreipiamas 
gos domos 
chito keblumus.
plaučių silpnumą

“Džiovą ga’ima išgydyti, jeigu teisingai gydysite išanksto 
kitę į mano ofisą ir leiskite man išaiškinti jums svarbą teisingo 
užsilaikymo dėl AKIŲ, AUSŲ, NOSIES, GERKLES IR PLAUČIŲ.

ypatin-
Ncpralei.sk neatkreipęs domos į dusulį, slogą ir bron-

Leiskitc man išegzaminuoti jus, gal jus turite kokį

(Prieš Pačtą) Chicago, III

nes 
gauti patinkančių.

Taipgi pagerinau valymą 
ir prosijimą senų drapanų. 
Kurie norite turėti suprosy- 
tas

Bugp. 22 ir 23 kalbėjo čia mo 
ksleivis A. Bimba. Prakalbai 
jam rengė L. S. Lygos 4 kuopt 
ir LSS. Ji kp. Po prakalbai 
rugp. 23 buvo renkamos pačiam 
moksleiviui A. Bimbai aukos 
Surinkta 30 dol. suvirsimi, Kaip 
pirmą, taip ir antrą vakarą žmo
nių į prakalbas lankėsi nedaug.

CIGARETAI
Turkish Trophies Ci- 
giiretai — 15c pūkelis 
Ui ....................... I2c
Falima Cigaretai —pu 
kelis už .......... 13c
O-mjrr Cigaretai — pa
kelis už ............. 16c

“Naujienų” Piknikas 
Labor Day 

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

W. M. LAWH0N, M. D. ’ 
Akių, Ausų, Nosies, Gerklės ir 

Plaučių Specialistas

Į labai dievobaimingą lietuvių 
šeimyną atsilankė aniuolas Ga
brielius. Jis nusileido kamini 
į surukusią bakūžę ir apreiškė 

jūsų jaunulė dukrelė pagim
dys kūdikį. -- Ir žodis stojosi 
kilnu ir gyvena tarpu musų.

—J. Veiverietis.

Kuponas geras tik 30 dienų.
Union Novelty Co., Dept. 92.

671 N. Carpenter St., Chicago, 111. 
GERBIAMIEJI:—

Malonėkit išsiųsti man 21 akmens 
paauksuotą laikrodėlį, kurį parduo
date už pigesnę kainą sykiu su 19 
daiktų, kuriuos jus duodate dykai su 
laikrodėliu. Gavęs daiktus užmokė
siu $13.95. Jeigu kuomi nebusiu už
ganėdintas su laikrodėliu, pagrąžin
site man pinigus.
Vardas .............................................
Adresas ......... . .................................

REIKALAUJAME
10 gerų agentų. Didelis uždarbis, lengvas darbas

Rugpjūčio 17 čia įvy^o pir
mas LDLD. kuopos balius. Da
lyvavo gražus būrys draugų ir 
draugių ne tik vietos, bet ir iš 
eitų kolonijų.

Kai-kurie lietuviai gorėjo ir 
šiaip ir taip tam jaunimo ba
tui pakenkt, bet nepasisekė, 

dagi išėjo kaip tik priešingai. 
Kaip girdėjau iš komiteto, pel
no likę apie keturias dešimt do-

Rugpjučio 21 d. gazu nusitro- 
;kino Marijona Vinkšnaitienė. 
?rieš nusižudymą parašė kelis 
'aiškus giminėms. Tuose laiš
kuose ji sako, kad ji nieko ne- 
mskriaudžianti, tik savo vaiku
čius. Ji prašo, kad ją palaido
tų šitaip: nuneštų į Tautišką 
Namą ir pakviestų kalbėtojus— 
1. B. Smelstorių ir Puišiutę.

t •
Buvo prisirengus prie nusižu- 

lymo taip: pusipirkus ilgą pai- 
pą, prijungė ją virtuvėj prie gu
zo įvados, ir sienoj išdurta sky
le įsivedąs ppipą į gulimąjį ka
mbarį ir prie lovos prisitaisius. 
Vyras dirbo; vienas sūnūs buvo 
krautuvėlėj, kitas kitur kur. Du
kterėlę išsiuntė pas gimines, pa
sisakius, kad ji pati kažin kur 
risianti. Taigi pasilikus viena ji

Apie mano darbą ir pritaikymą 
daugmetinio prityrimo Rusijos ir

Dekuodamas visiems 
mais pasilieku su tiko

i diržas. 
_______________ ___ _ ___ .......... _ In kaklaraištį špilka 

boxas su veidrodžiu ir šepetuku. 9. Ašutų šepetys. 10. Metalinė cigaretams dėžė. U 
nas atidaromas I 
rnyčia. 15. Atidarymui bonkų ir kenų 
raktų rinkis, atidarymui bonkų, gręžtuvas, nupjaustymui cigarų 
folio dėl popiėrų, pinigų ir dokumenų. ' 
veikslo ir ..-.1 1*1T_ r___ _____________ .
mums užsakymą dėl šio laikrodėlio, kurį mes parduodame už dirbtuvės kainą 
daiktus. j ’ 
užmokėsite $13.95. Jeigu jus esate neužganėdinti su 
gražinti mums ir mes sugrąžinsime jums pinigus, 
ši kuponą mums tuojaus.

UNION NOVELTY CO., Dept. 92.

MIDLAND 
UNIVERSITY 

Dieninės ir Va
karinės Law & 
High School kle- 
sos. 22 metų pa
sisekimas. 2,009 
baigusių mokslą. 
Kursai priveda 

prie LL.B. priė
mimo į “B a r”

PEOPLES INVESTMENT COMPANY
343 So. Deąrborn St., Room 1200 Chicago 
Ofisas atdaras ir nedėliomis nuo 11 iki 3 po pietų.

Plaukų kerpiama mašina. 4. 
PypkĄ. 8. Skustis 

................ .....v ..._____ ______  ___ Paslaptingas delmo- 
tik tos ypatus, kuri žino paslaptį. 12. Tabakui mašnelė. 13. Laikrodžiui retežėlis. 14. Ciga- 

ištraukimui korkų ir gahmdymui peilių. 16. Žiedas. 17. Sudėtinis 
,  “J ir atidarymui gazo. IK. Skurinis port-

_r_______ __________  . Su kalendorių ant vienos pusės ir viela dėl jūsų adreso ir pa- 
korčiukės ant kitos pusės. 19. Laisvės slovyla padaryta iš metalo. Kiekvienas, kas atsiųs 

. ;.... .......... ‘ ‘ ’ I. gaus šiuos naudingus 19
Nesiųsk pinigų su savo užsakymu, bet įdėk kuponą ir kuomet jus aplaikysite laikrodėlį, jus 

‘ laikrodėliu, kuomet jus jį gausite, jus galite jį su
jus nesate niekuomet atsakomingas, taigi išsiųskite

671 Carpenter St., Chicago, Illinois.

drapanas be glenciaus
> shine). tai visada gau- 
pas mane. •,

Irabužiu žinote iš manov 
unerikos miestuose.

įž rėmimą iki šiol savo užsaky
ta garba,

ALEKNO
SIUVĖJAS VYRIŠKŲ ir MOTERIŠKŲ RŪBŲ

911 W. 33 St., Chicago. Prieš pat šv. Jurgio badyčių 
Tel. Drover 6836. j *

Tel. Pullman 342
Dr. J. Bagočius, M.D. 
LIETUVIS GYDYTOJAS I* CHIRURGAS

10731 So. Miehlgae AvS. 
Bose! and, TU.

Mes esame ekspertai tokiuose dailiuose. Sutaisome sugedusius ant 
kelio, ir partraukiame sulūžusias. Darbą atliekame gerai, greitai 
ir pigiai. Reikale kreipkitės pas: ADAM WIDZES,
Telf. Drover 2186. 3222 S. Halsted St., Chicago, Iii.

WALENTY SZYMANSKI
pirklys
H. E. OTTE 

vice-prez. Nat. City Bank
GEO. C. W1LCE

JOZEF SIKYTA
kasierlus

PERVIRŠIJA $6,000,000.
KALBAMA LIETUVIŠKAI

Maistas palaiko 
vėliavą taip pat, 
kaip ir kareivius! 
—Taupykit j j dėl! 
abiejų.

Pačios Vėliausios Rudeninės Stailės
Kurios palaiko vyrus jaunais ir suteikia jauniems vy
rams puošnią išvaizdą — puošniosmaterijos — wor- 
steds, cassimercs ir cbcviots, dryžuoti .maišyti ir pa
prastų spalvų. Mes taipgi priskaitome visus vilno
nius tamsiai mėlynos spalvos sergės, konscrvątyvės 
ir naujausios mados. Mieros pritaikytos vvramš vi
sokio ūgio — dideliems ir mažiems.

Taipgi reikalaujame kelias dešimtis žmonių, dirban
čių įvairiose dirbtuvėse ir miestuose, turinčių didelę 

pažintį tarp savo bendrų. Musų darbą gali atlikti va
karais ar liuosu laiku ir užsidirbti gerokai pinigų.

Jaunų Vaikinų 
Drapanos

Puošnios eiles siutų nau
jos vestės, karinių mode
lių, priskaitoma daug vi
sų vilnonių tvirtų spalvų 
jureivijos sorge 8OA 
statai po........ CU

Socialistai ir šiaip progresy
vieji maža ką teveikia. O tai 
dėlto, kad, viena, vasaros karš
čiai ir kiekvieniAn rodžiau lais
vu 'laiku pasilsėti; antra, daug 
energingo ir veiklaus jaunimo 
išėjo tarnyston.

Kai oras kiek atves, žinoma, A A i 
judėjimas ir veikimas vėl gy
viau prasidės.

W. KASPAR 
prezidentas 

>rro KASPAR 
vice-prezidentas 

^ILLIAM OETTING
prez. Oeting Bros. Ice Co. vice-prez. T. Wllce Co.

CHARLES KRUPKA -----------------------
vice-prezidenh 

PADĖJIMAS 
PERVIRŠIS 
KAPITALAS

SCHOOL
visose Valstijose

Mokinusieji legalius mokslus kole
gijoj arba prie advokato, ima augš- 
tesnį stovį.

Praktika yra specializacija.
Moteris kviečiamos į visas k lesąs 

Rudeninis terminas prasideda Rūgs. 
23. Del kataliogo adresuokite:

Chancellor J. J. TOBIAS.
53 \V. Jackson Blvd., Chicago.

tas pakilus smnaifymas bus įvy
kintas.

Rugpjūčio*22 dieną, pietį, 
laiku, A. S. W. kompanija buvo 
surengus mitingą vėrauzėj. Pat
sai superintendentas savo pra
kalboj ragino svetimtaučius 
mokinties šios šėlies kalbos ir 
rašto, imties popieras ir patap
ti piliečiais. Jis patsai žadėjo 
padėti įkurti mokyklą ir parū
pinti tinkamą mokytoją. — Pa
skui kalbėjo dar šiaip įvairių 
tautų kalbėtojai, o pagaliaus bu
vo pristatytas kalbėti lietuviš
kai Antanas Sutkus, buvęs ka
daise kuniginio Draugo spaustu
vės darbininkas. Lankome, 
kad jis tikrai ką-nors gera pasa
kys, bet apsivylėme? Vos kele
tą žodžių išstenėjęs, ir gudbai 
nuo pakįtimo. Po to dainuo
ta šios šalies himnas, o finų be
itas sugriežė keletą lengvų mar
šų. — Laisvės Aitvaras.

Aš per daug melų atkreipiau specialę doma į šį 
Hskirą skyrių medicinos ir esu geriau prisiren
gęs negu dauguma daktarų pasekmingam jūsų 
gydymui.
Aš gydau visas ligas ir silpnumus akių, tokius 
kaip silpnumas, vandenėtos akįs, apaugę vokai, 
skauduliai Žvyzdžio, optiška nervų kliūtis arba 
bil<- kokia kita priežastis prasto regėjimo. 
Aš išgelbėjau daug nuo aklumo. 
\Š gydau kreivas akis be skausmo. 
Aš prilaikau akinius teisingai.
Kurtumas, triukšmas galvoje, ir visi ausų 
n ai g} doma vėliausiomis moksliškomis 
domis.

Kaipo tikras prirodymas, 
kitos sąkrovos parduoda 
juos po $35. Jie yra $35 ■
siutai ir mes turime tos 
pačios rųšies siutų po $35 
ir vėliaus, kuomet tie, M I
kuriuos mes dabar turi- 1

— I
jeigu jus esate protingi, ■■■■■
jus nusipirksite šiame 
išpardavime ir sutaupy
site šiuos dešimts dole rių—nusidėsite juos j ba 
nką arba nusipirksite Thrift Stamps už juos.

Eiti Siutus
visi vilnoniai mėlynos

, tvirtos spalvos, su
pamuštom trurfipom

Waukegan,lll.
Darbai vielų dirbtuvėj einu 

silpnai, bet vis tiek darbo leng
vai galima gauti. Mat jaunuo 
menės daug netekus, su darbi
ninkais pasidarė trumpa.

- Lietuvių judėjimas kiek 
apsistojęs. Tik parapijonįs ren
gia kas nedelia jomarkus, bazd- 
rus ir klykauja ligi vidurnak-

Šiuomi pranešu gerbia
miems savo kostumeriams, 
kad jau aplaikiau apie tris 
tuksiančius pavydalų (se- 
mpelių) vyriškų ir mote
riškų gerų vilnonių* mate
rijų rudeniniam ir žiemi
niam sezonui.

Todėl, kam bus reikalin
gos drapanos, nesivėluokit, 

sezono negalima

dalyvavo piknike nuo pat tyto; 
lekurie patekę po bausme, bu
vo darbininkai, ir ne vieną gir- 
lėjau užreiškiant, kad jis bau- 
unės nemokėsiąs, nors jam pri
sieitų netekti dr-stės nario tei- 
dų, Kiti jų griežtai smerkė to
nas dr-stes, kurios eiųn prieš 
visuomeniškas įstaigas. Koo- 
jeracija, sako, mums yra daug 
irtimesne, negu tos dr-stės, ku
rios darbuojasi klerikalų tiks
lams. Kooperaciją turėtų rem
ti visi eieeriečiai gyventojai, y- 
>atingai virfft? lietuvių draugijos, 
les tai ?yra įstaiga ekonominei 
covai prieš privatinius žmo
nių išnaudotojus. 4

Šiaip piknikas pavyko, žmo- 
i5s gražiai pasilinksminę, vaka
rop išsiskirstė.

Bet man rodėsi, kad šiame pi
knike truko reikalingiausio dai
kto - programo,' o ypatingai 
kalbėtojo. Daugumas žmonių 
iriešingi kooperacijai dėlto, 
kad jie nesupranta, ką koopera- 
•ija reiškia. Tokiu budu vi
luose kooperacijos viešuose pa
bengi muose reikia pasirūpinti 
Kirs kalbėtoją, kuris nušviestų 
cooperacijų reiMingumą ir pa
varytų agitaciją už ją.

k —Cicerietis.

Society Brand 
Drabužiai

Kuppenheiiner Sinccrity 
ir kitų pagarsėjusių A- 
nierikoniškų drapanų siu 
vėjų, žinomu stailių, pri
taikymo ir kokybės, kai 
nos po $^C virš $CE

Cicero, III.
Kooperacijos piknikas.
Rugpjūčio 25 d. Chernaus- 

ko darže, Lyons, RL, įvyko Ci
cero Liet. Kooperacijos pikni
kas. Diena buvo labai puiki ir 
buvo tikėtasi daug svečių sulau
kti; bet susirinko neperdaugiau- 
sia. Tcčiaus, kaip girdėjau, lik
sią nemažai pelno.

Kooperacijos piknikui pasis
tengė užkenkti klerikalai. Tą 
pačią dieną prasidėjo Antaninės 
bazanrjs, kurį pradėjo su cere
monija maršavimo gatvėmis. 
Kaikuiįos draugijos (vadina
mos tautiškomis) nutari daly
vauti b)je procesijoje po baus
me $.1.00 kiekvienam, jeigu ku
ris drįstų atsisakyti. Tečiaus

Musų didis pasiulijimas
Kiti pardavėjai nori $18.00 ir $20.00 už laikrodėlį, kuris 

nesulyginamus su’šiuomi. Nelauk ilginus, bet išsikirpk šį ku
poną dabar, todėl kad šis pasiulijimas tik per 30 dienų.

Mes nesigiliname plačiai Į aprašinėjimus šio laikrodėlio, 
kadangi ten yra daug gerų nurodymų, kurious aprašinėti im
tų daug vietos ir laiko, lodei mes duodame tik svarbiausias 
ypatybes apie tą dalyką. Laikrodėlis turi puikų greviruota 
ir paauksuotą viršelį, 21 akmenį, laiko teisingai laiką ir nei 
minute nesivėlina, nė neina anksčiau, dėlto kad turi speciali 
reguliatorių, kuris palaiko laikrodį vienodame judėjime ir tu
ri gerą mechanizmą. Mes gvaranluojamė laikrodėlį ir virše
lius ant 20 metų, šis laikrodėlis yra žinomas visose Suvieny
tose Valstijose, Kanadoje ir Europoje. Veik kiekvienas žino, 
kad šis yra geriausio darbo laikrodėlis, ir jus galėsite patįs 
pcrsitikrinli, kuomet nusipirksite. . Klausk ko nors kiek kai
nuoja lifkiodėlis su 21 akmeniu, kuris yra gvarantuotas ant 
20 melų ir jie pasakys jdms, kad jis moka mažiausiai $25.00. 
Jus galite jį gauti nuo musų tiktai už $13.95 sykiu su 19 kitų 
naudingų daiktų, kurių yra sekanti: 1. Naujai patentuotas 
skustuvas su aštriomis abiejose pusėse geležimis. 2. Skustuvui 
Fountaninė plunksna. 5. Retežėlis ir raktams rinkelė. 6. I

Vaikams
VAIKU—DVEJOS KELNĖS 

PRIE SIUTO
Puikus Cassimere arba maišyta 
tvveeds, puošnios kokybės, visi 
naujausios rudeninės mados dėl 
vaikų mieros nuo 7 iki 18, su dve- 
om porom pamuštų kel- $Q95 
nių .............  ©

W. M. Lawhon, M .D
219 S. Deąrborn St

Nesiųskite dargi ne cento
šis praktiškas ir puikus paauksuotas laikrodėlis, turintis 21 akmenį ir nė permažas ir nė perdidelis, 

taip kad kiekvienas gali lokį įsigyti. Mes mielai jį atsiųsime jums be gtsiuntuuo mums iškalno pinigų. 
Jus patįs persitikrinsite, kad jis yra toks puikus ir parankus ir taip gerai laiko laiką, kad jus jį pirksite 
nelaukdamLnė trumpo laiko. Iškirpkite šį kuponą ir atsiųskite mums. Kam jus mokate augštą kainą už 
laikrodėli, Kuomet galima jj gauti nuo mus už “dirbtuvės kuiną”.

Viena saugiausiųjų Bankų.
ATIDARYKITE TAUPYMO SĄSKAITĄ CHICAGOJE 

Magioje ir Tikroje Banko j o, 28 metus Teisingai Vedamoje Bankoje. 
!*• Priežiūra Valstijos ir Susivienijimo Bankų (Charing Hrouse) Depozitą 

ir Taupymo Padėjimų.*

KASPAR STATE BANK
1900 BLUE ISLAND AVE^ kamoaa 19 gatvte. ----------------- --------------------- --------- y F MASHEK 

prez. Pilsen Lumber Co.
J. PESHEL

sekr. Turk Mnfg. Co, 
OTTO KUB1N 

prez. Atlai
[Brewing Co

Bugp. 25 
rėjo paniką 
mas, susidėjęs 
l>ų ir deklamacijų 
Bimba ir vietinis 
Buvo ir skrajojanti krasa. Ypa 
tos daugiausiai gavusios atviru 
čių, laimėjo Rusijos Revoliuci
jos paveikslą, knygą “Moteris ii 
Socializmas“ ir ‘“Moterų Bal-

Už pelnytus baliuje skatikus 
manoma pradėti kas veikti. Bu
vo sumanymas kurti vakarines 
pamokas, bet tuo tarpu tatai ati
dėta; kol kas žadama surengti 
prakalbas, o vėliau gal sugebėsi
me ir paskaitas įvesti.

Draugai, kurie švietimo rei-1 
kalu interesuojasi, kviečiami bū
tinai dalyvauti sekamame susi
rinkime, kuris įvyks rugsėjo 1 
dieną pas d. S. Kaušių, 51 Wa- 
shington- avė. Gavę didesnių 
draugų skaičių, be abejo galėsi
me nemaža gerų darbų nuvei
kti. Reporterių.

9>ūrirttt Uratiii (EIūUjfb

Laikas Pirkti
Puošnus Norfolk Si ulu i 
mados užpakaliu, surauktu 
su diržais stailės, puošnios mai
šytos materijos, geros kokvbės 
Mieros vaikąms 7 iki 18 $E9;‘ 
metų...............................

bos skyrius galvoja apie steigi 
mą viešo knygyno. Tani prita 
ria visos progresyviosios (Irau 
gijos, todėl reikia tikčties, kad I gazą atsisuko ir atsigulė į lovą, 

I įsikandus paipą. Taip ir užmi
go ant amžių.

Vaikas, parėjęs iš kažin kuri 
mėgino įeiti į namą, bet durįs 
buvo užrakintos. Jis nuėjo tada 
į krautuvėlę pas savo broliuką, 
kuris jam paaiškino,,kad mama 
kažin kur išėjus ir kad vidun 
negalima įeiti, kol ji neparei
sianti. K

Vakare vyras parėjęs iš dar
bo atkėlė langą ir įlindo į vidų. 
Rado savo moterį negyvą.

Del kokių priežasčių, ji nusi
žudė, nežirria, nors, žinoma, 
žmones visaip spėlioja. Palai
dota rugpjūčio 24 dieną. Svieto 
susirinko daugybė, vieni palydė
ti, kiti... Buvo ir jos geidauti 
kalbėtojai. P-lė Puišiutė prie jos 
namų pasakė trumpą atsisveiki- 
nim,o kalbelę, o paskui dvide
šimt šeši automobiliai draugų ir 
draugių palydėjo į kapines, kur 
d. J. B. Smelstorius pasako pra
kalbą.

Velionė prigulėjo prie LMPS., 
prie Birutės Draugijos ir prie 
Vienybės.

■ Paliko dideliame nubudime 
savo vyrą, du sunu ir dukterį.

Tebūnie jai lengva šios šalies 
žemelė. —Kuršėnų Studentas.

Mokyklon 
Vaikų 
ge siutai 
žais 
nnitėm, ypatingos vertės 

lik po .......................

Nėra žmogaus šiame mieste, kuris nenorėtų mokėti $35 už vienų

Siu Naujų Rudeninių Siūty

f JOSEPH C. W0L0N

I
 LIETUVIS ADVOKATAS 

29 S. La Šalie St 
Telephone Central 6398 

Vakarais: 
2911 W. 22nd Street,

Ncpralei.sk
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Published Daily except Sunday bj 
Hd- Ulhuanian News Pub- Ine

1840 SO. HALSTED ST., 
“CHICAGO, ILLINOIS.

Telephone Canal 1506

Chicagn

Nttu.licnos cinu kasdien, išskiriant 
•edėldienius. Leidžia Naujieną Bcn- 
druvė, 1840 S. Iluhtcd St., Chicagn. 
|H. - Telefonas: Canal 1503.

U lai Rako moji Kaina:
Chicaffoje—pučiu:

M ei Mm s ...........................
Pusei meto ...................
Trims mėnesiams ........
Dviem mėnesiam ........
Vienam mėnesiui ..........

Cliicagoje—imt nešiotojui
Vienu kopija .................
Savuilci ...........................
Mėnesiui ...l...........

Suvienytose Valstijose, ne Chicago), 
pučiu:

.Metama ... !............
Pusei melo .........................
Trims mėnesiams .............
Dviem mėnesiam ....A..
Virbam mėnesiui..........L

Kanadoj, metams .................
Visur kilur užsieniuose

Pinigus reikia siųsti Pačto 
Orderiu, karto su užsakymu.

66.00
3.50
1.85
1.45

. .75

65.00
3.00
1.65
1.25

. .65
7.00

.. 8.00

Moncy

Rašytoju ir korespondentu prašome 
•iunčituiius i.šspHusuininiui laikraš
tyj runkruščius adresuoti tiesiai 
Naujieną Redakcijai, o ne Redakto
riaus vardu. Reikia būtinai rašyti
aiškiai ir ant vienos popicros pu
ses, be to 
etis tarp ei

o visas teises ran
trumpinti. Netinkami spaudai raš
tai uaikinnmi, arba grąžinami atgal, 
jei bčgiii dvieju savaičių autorius 
paretkabiiijn ją ir atsiunčia krasos 
ženkleliu pakunknuai persiuntimo 
IčMims apmokėti.

fialiekanl platesnius tar- 
učią. Redakcija pasilai- 

kraščius taisyti ir 
caini snaudai raš-

AsmeniŠkai Reduktorių matyt gali
mu lik nuo 5 iki 5:30 vai. vuk.

Į Redakcijos
! Straipsniai

Truc trnnslation filcd wiin the post- 
nhistor at Chicago, August 30, 1918, 
as reguired by the act of Oct.‘6, 1917,

Sibiro valdžia.
Paskutinės telegramos iš 

Sibiro, gautos Washingtone, 
sako, kad monarchistui Hor- 
vatui talkininkai nedavė nu
versti Sibiro valdžią ir pa
tapti diktatorium. Talkini
nku atstovai Vladivostoke 
užreiškė gen. Horvato pa- 
gclbininkui, Pleškovui, kad 
jie neremsią valdžios, kuri 
nėra pačių žmonių paskirta.

Tuo budu paliko galioje 
laikinoji Sibiro valdžia.

Ją paskyrė laikinoji Sibi
ro apskričio Durna sausio 
mėnesyje 1918 m., Tomsko 
mieste. Ta Durna susidėjo 
iš atstovų visų gyvenančiųjų 
Sibire tautų, iš atstovų dar
bo žmonių sovietų, pripažįs
tančių visuotino balsavimo 
teisę, iš Sibiro miestų atsto
vų, iš atstovų zemstvų, ko
operacijų, augštesniųjų mo
kslo įstaigų, kariuomenės 
dalių ir kitokių organizaci
ją

Sibiras skaitosi autonomi
ne' Rusijos dalim. Apskričio 
Durnos paskirtoji valdžia 
turės sujaukt viso Sibiro 
Steigiamąjį susirinkimą, 
kuris pagamins Sibirui kon
stituciją.

Tą valdžią pripažino Sibi
ro Ūkininkų Atstovų Sovie
to prezidiumas, social-demo- Tnie trnnshition filcd with Ihe post- 
. ... ... • nuisler at Chicago, August 30, 1918,
kratų partija, SOCiallStU-re-( us rc.iuiral by Ihe act of Oct. 0. 
voliucionierių partija, liau- AUSTRALIJOS DARBININKAI 

partija,' ir TAIKOS TIKSLAI.dininkų-socialislų partija, 
Vladivostoko miesto durna 
ir Pajūrio Apskričio zemst
va.

Civilė galia Sibire yra pa
vesta į tam tikro emisaria- 
to rankas, kurį paskyrė Si
biro) valdžia. Emisariatas 
susideda iš atstovų durnos, 
zemstvų, social-demokratų 
partijos, socialistų-revoliu; 
cionierių partijos, liaudinin- 
kų-socialistų partijos ir Si
biro valdžios.

Karės reikalų vedimui y- 
ra paskirta karės štabas.

Tai tokių žinių suteikia a-,
pie Sibiro valdžią irfforma- kė savo

cinis tos valdžios biuras. 11’ėHli. šita konferencija priė- 
Ta valdžia buvo laikiusi, sekamą rezoliuciją apie par

tijos alsinešlmą linkui karės:

t. Dhrbo Partijos atsineši- 
mas linkui viešai paskelbtųjų 
karės tikslų palieka toks-pnt, 
koks buvo karės pradžioje, 
būtent: (a) už laisvę ir deino- 
k ra lybę ir mažųjų tautų ne
priklausomybę; (b) už viešai

nuversta bolševikų, bet bir
želio mėnesio 29 d. ji tapo 
vėl atsteigta, kada čeęhai- 
slovakai Vladivostoke nuve
rtė bolševikus.

Kaip matėme, jai grūmoja 
pavojus ir iš dešiniųjų, mo- 
narchistų, pusės. Todėl yra 
klausimas, ar jai pavyks at
silaikyti ir sušaukti steigia
mąjį Sibiro susirinkimą.

True trnnslHtion filecl with the post 
nia.'ler at Chicugo, 'Augusi 30, 1918 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917,

Karė ir02 \n.cire ir 
m \demokratyb(>.

Talkininkai muša vokie
čius. Jau kelinta savaitė, 
kaip Hindenburgo pulkai 
vis traukiasi ir traukiasi at
gal, palikdami tūkstančius 
lavonų musių laukuose ir 

I tūkstančius belaisvių priešo 
rankose.

Vokiečių imperialistų vil- 
tįs sutriuškint talkininkus 
nyksta galutinai. Nyksta ir 
karingas žmonių ūpas Vo
kietijoje. Prasideda kalbos 
apie pasipriešinimą valdžiai 
ir apie reikalingumą taikos.

Viename Vokietijos mies
te, sako, skaitlingas žmonių 
susirinkimas pasveikino en
tuziastiškais' aplodismentais 
prezidento Wilspno vardo 
paminėjimą, kuomet Nepri- 

I klausomosios Social-Demo- 
[ kratų Partijos kalbėtojas 
aiškino Suv. Valstijų val
džios paskelbtuosius taikos 
tikslus. (

r Bet antroje pusėje dedasi 
priešingai. Amerikoje ir 
talkininkų šalyse dabar vis 
garsiau skamba balsai, pas
merkiantis susitaikymo tai
ką ir reikalaujantįs “padik
tuotos taikos'’;

Tik-ką dabar Londoną pa
siekė Samuel Gpmpers, A- 
merikos Darbo Federacijos 
prezidentas; ir, kaip jo pri
tarėjai skelbia, jisai nuvyko 
tedai kovot su Anglijos Dar
bo Partijos vadu, Henderso- 
nu, ir su socialistais delei jų 
“pacifizmo”. Tuo-gi tarpu 
Hendersonas stoja už tuos 
taikos principus, kuriuos 
paskelbė prezidentas Wilso- 
nas!

Vokietija pralaimi — to
dėl tenai žmonės ima pritar
ti demokratinei taikai. Tal
kininkai ima viršų — todėl 
čionai ima rasties priešingas 
demokratinei taikai ūpas.

Bet demokratybė yra toks 
dalykas, kuris privalo sver
ti daugiaus, negu pasiseki
mai arba nepsiasekimai gin
klų kovoje. Tikras demok- 
ratybės šalininkas turi lai- 
kyties savo principų ir per
galėje ir pralaimėjime.

..........  i,, ,1,111,

Apžvalga

Australijos Darbo Partija,'ku
ri buvo viešpataujanti partija 
Australijoje iki karės, suskilo 
delei konskripcijos klausimo. 
Partijos vadas, W. M. Hughes, 
kuris užėmė ministerių pirmini
nko vietą, išsireiškė už konskrip- 
ciją; jam pritarė ir dalis partijos 
narių. Partijos didžiuma te- 
čiaus buvo priešinga konskripci- 
jai. Tuomet Hughes sutvėrė 
naują partiją, po vardu Natio-

Oficialu Australijos Darbo 
Partija (didžiuma) nesenai lai- 

konferenciją mieste

mą; (c), už viešos tarptauti
nės teisės palaikymą.

2. Darbininkų uždaviniai, 
dalyvaujant karėje, yra seka
mi: (a) remti Didžiąją Brita
niją, prie.Jaisvanorių tarna
vimo sistemos, atsiekime vie
šai paskelbtųjų tikslų, dėl ku
rių ji įstojo į karę (kaip išdė
styta augščiaus paduotame 
paragrafe), kiek tatai atsako 
musų jiegoms ir sutinka su 
pamatiniais Australijos reika
lais; (b) įvykinti pastovią tai
ką pasaulyje lygybės ir teisy
bes sąlygomis visai žmonijai.

Tolimesnis dalyvavimas ka
reivių rekrųtavime turi pri
klausyti nuo sekamų sąlygų:

(a) Kad talkininkai išleistų! 
, aiškų ir autoritetingą paskel

bimą, užreiškiantį, jogei jie 
yra prisirengę pradėt taikos 
derybas’tuo pamatu, kad ne
būtų jokių aneksijų ų pinigiš
kų bausmių.

(b) Kad Australijos vyrų 
ėmimas į kariuomenę butų

j šalies apsaugojimą; (2) į 
pramonijos reikalavimus.
Australijos Darbo Partijos 

konferencija tarp kitko nutarė 
nepripažint pp. W. M. Hughes 
ir J. Cook, kurie dabar vieši Lo
ndone, kaipo Australijos darbi
ninkų ir liaudies dfestovų; ir apie 
šilą nutarimą telegrafu pranešt 
p. W. M. Hughes’ui ir Anglijos 
Darbo Partijos vadui, Hender- 
son’ui.

Konferencija paskelbė šito
kias “Australijos darbininkų tai-

(1) Mažųjų tautų (taip- 
pat ir Irlandijos) teise prie 
politinės nepriklausomybės.

(2) Kad Europos šalįs, ku
rias karės laiku užėmė prie
šo armijos, butų tuojaus pa- 
liuosuotųs nuo įsiveržėlių.

(3) Kad šalįs ir teritorijos, 
delei kurių kilo ginčų, pačios 
pasiskirtų tinkamiausią val
džios formą, arba, kad jų pri
jungimą prie kitų Valstybių 
nuspręstų visuotinas gyvento
jų balsavimas,/sulig tuo de
mokratiniu principu, kad 
kiekviena teisinga valdžia tu
ri remties valdomųjų sutiki
mu; šitų klausimų išrišimas 
privalo būt įvykintas, prisilai
kant; politinės lygybės sąlygų, 
po priežiūra tani tyčia paskir
tos tarptautinės komisijos. 
Pastaba: Šituo kelAi (apsau
gojant mažumų teises terito-, 
rijose, apgyventose įvairių ta
utų, tokiomis priemonėmis, 
kurias paskirs taikos konfe
rencija) butų atsiekta galuti
no išrišimo ginčų delei Elza- 
so-Lotaringijos, Lenkijos, 
Trausylvanijos ir kitų kraštų.

(1) Pirma negu demobili
zavus armijas ir pirklybinius 
laivynus, ku^ yra vartojami 
karės tikslams, jie turėtų būt 
panaudoti, prie organizuotos 
laisvanorių tarnavimo siste
mos, atstatymui nuteriotųjų 
teritorijų Įsiveržusiųjų valsty
bių lėšomis, iš kuirų taip-pat 
turi būt atlyginta našlėms ir 
šeimynoms visų nekareivių, 
taip-pat ir jurininkų, kurie 
neteko gyvasčių rezultate ka
rės.

(5) Kad užimtosios koloni- 

taikos konferencijoje nebus 
galima prieit prie draugiško 
susitaikymo, butų laikinai pa
statytom po tarptautine kont
rolė.

(6) Kad butų užtikrinta 
i 'jurų laisvė tais pamatais, ku

riuos išdėstė savo kalboje, pa
sakytoje Wasbingtone gegu
žės mėnesyje 1916 m. Ameri
kos prezidentas Wilsonas, kur 
jisai išsireiškė už tautų susi
vienijimą tikslu užtikrinti ke
lių saugumą ant jurų nevar
žomam viso pasaulio šalių 
naudojimuisi.

(7) Pašalinimas giklų pii*- 
klybos ir uždraudimas priva
tinio ginklų gaminimo.

(8) ''Panaikinimas privers
tino kareiviavimo visose šaly
se vienu laiku.

(a) Užsienio santikių kon
troliavimas demokratiniu bil
du, paremtu viešumu vieloje 
dabartinės slaptosios diplo
mą Ii jos sistemos.
' (10) Kad esančioji tarptau

tinės urbi t racijos mašinerija 
butų išplėsta, idant ji apglėb 
tų visas Europos valstybes ir 
pagalios pavirstu, viso pasau
lio parlamentu, kaip tatai ne
senai išdėstė prezidentas Wil- 
sonas savo pranešime Ameri
kos kongresui.

finte translation filcd with the post- 
masler ai Chicago, Augusi 30, 1918, 
us re<p»ired by the act of Oct. 0, 1917

FRANCUOS DARBININKAI
IR KARE.

Generalė Darbo Konferencija, 
Francijoje, laikė savo kongresą 
ir priėmė rezoliuciją sulig kares 
ir taikos.

Ta rezoliucija, po tūlo įžen
giamojo apkalbėjimo naminių 
da’lykų, užreiškia, jog debatai 
parodė, kad sindikalistinės or
ganizacijos ir Generalė Darbo 
Konfederacija (C. G. T.), kuri 
yra jų tautinė išraiška, yra į- 
kvėplos išimtinai atsidavimu da 
rbininkų klesos ir pasaulio tai
kos reikalams, ir sutinkamai su 
jais išreiškia savo pasitikėjimą. 
Ji patvirtino rezoliucijas, priim
tas Clermont-Ferrand konferen
cijoj, kur buvo pasmerkta besi- 
laikymas slaptosios diplomatijos 
ir veikimas be žmonių žinios ir 
reikalaujama, kad žmonės butų 
supažindinti su tomis sąlygo
mis, kuriomis visuotinoji taika, 

padaryta; tosios sąlygos privalo 
apilnti sekamus dalykus: Be a- 
neksijų; teisė žmonėms kontro
liuoti savo pačių reikalus; atas- 
teigirnas dabar užimtųjų šalių 
su jų nepriklausomybe ir terito
riniu čiehimii; atlyginimas už 
padarytuosius nuostolius; beka- 
rėą kontribucijos; be ekonomi
nės karės po karei; laisvė jurų; 
įsteigimas priverstino trečiųjų 
teismu sutaikymui tarptautinių 
nesusipratimų; Tautų Draugijos 
įsteigimas, tai sąlygos, pareikš
tos Prezidento Wilsono, rusų 
revoliucijos pradžioje ir patvir
tintos visų taprtalkininkinių ir 
tarptautinių paskelbimų ir net 
Zimmei*waldo. Ji primena dar
bininkams, kad gavimas puspūr
ių, jau Clerniont-Ferrand kon
ferencijos reikalautas, priklauso 
didžiumoje nuo jų stiprumo ir 
disciplinuoto veikimo, padedan
čio C. G. T. pastangoms visomis 
jiegomis ir visomis pasigauna- 
moinis priemonėmis prisiversti 
valdžią, sujungta demonstracija, 
jei reikalas butų, augščiaus išdė
tus proletarų norus išpūdyti. Ji 
stoja prieš ginkluotą talkininkų 
tautų įsiveržimą į Rusiją, prie
šais pačių Rusijos žmonių va
lią ir gabaus kviečia visas dar
bininkų klesos organizacijas me
todingai veikti taip, kad darbi
ninkų teisių pripažinimas butų 
visuotinai pareikalautus. Už ši
tą įnešimą balsavo didelė didžiu
ma, 908 prieš 253, susilaikiusių 
buvo tik 46.

“DARBAS” PASIRODĖ.

Pirmas siuvėjų unijos organo 
numeris vakar išėjo iš spaudos. 
Jisai turi 8 pusi., pusę mja-

žesuio formato, kaip kiti laik
raščiui. Visas numeris pripildy
tas žiniomis ir straipsniais. Ap- 
garsnimų nėra.

Daugiausia žinių paduodama 
iš 'siuvėjų judėjimo; J)et yra ži
nių ir apie abelną darbininkų 
judėjimą. Yra žinių ir straij^- 
nių ir apie politiką, paliečiančią 
darbininkus. Numeris daro 
malonų įspūdį.

Įžengiamam straipsnyje “Da
rbo” redakcija rašo apie tai, 
kcip 'laikraštis atsirado, ir apie 
jo uždavinius:

Jau senai buvo pageidauja
ma, kad Amalgamated Cloth- 
ing Workers Unija pradėtų 
leisti savo organą tarp kitų ir

ir turi nebemažą skaičių lietu
vių durpininkų savo eilėse, ir 
nors tas skaičius gal būt ne
mažesnis negu kitų tautų na
rių skaičius, bet užtai lietu
viai yra pasižymėję kaipo vie
ni iš veiklesniųjų unijos na-

Ąnialgamated Clotliing Wo- 
rkers Unija iki šiol leido sa
vo organus keliose kalbose, 
būtent, anglų kalboj,Mitalų kal

boj ir čecbų kalboj. Leisti 
lietuvių organą buvo sutikta 
jau senai, tik vis atsirasdavo 
įvairių klinčių, dėl kurių or
ganas negalėjo pasirodyti. Da
ba r-gi paskutinė Amalgama
ted Clotliing tVorkers Unijos 
konvencija įvykusi šiemet 
Baltimorėje ne tik nutarė 
steigti lietuvių organą, bet 
dar ir paskyrė, kad organas 
turi būti pradėtas būtinai šie
met.

Sulig šituo nutarimu tatai 
dabar pasirodo svietai) “DAR
BAS 
ted Clotliing Workers Unijos 
organas. Jis eis kas savaitė, 
tokio dydžio kaip šis nume
ris, ir bus siuntinėjamas kiek
vienam unijos nariui, kurs jo 
pareikalaus per savo lokalą. 
Tuo budu lietuviai siuvėjai, 
nors turėjo ilgokai palaukti 
savo organo, pagalios jo susi
laukė, ir gaus jį taukiaus ne
gu lenkai ir čechai, kurių or
ganai eina kas dvi savaiti ir 
tik keturių puslapių vietoj aš-

oficialia Amalgama-

Savo organizacijos reikalai, 
suprantama, “Darbui” visuo
met stovės pirmoj vietoj. Jis 
stengsis atvaizdinti, aptarti, 
apsvarstyti visus svarbiuosius 
organizacijos darbus, sieki
mus, kovas, laimėjimus ir ne
palaimas. Jis stengsis palai
kyti nariuose tą darbininkų 
vienybės, solidariškumo ir 
pažangos dvasią, kuri buvo ir 
yra “amalgameitų” veikimo 
pamatu ir akstinu.

“Darbas” tečiaus, išeida
mas kaipo Amalgamated U- 
nijos organas, tampa lietu
viuose pirmu organizuoto da
rbo organu apskritai. Jo už
davinys todėl prasiplečia. Lie
tuviuose jam reiks atstovau
ti ne tik savo Amalgamated 
Uniją, bet aiškinti ir ginti u- 
nijiznią apskritai, o ypačiai 
naują unijizmą, kurio išreiš- 
k?ja yra musų unija. Taigi, 
ant kiek tai tik^bus galima, 
“Darbas” stengsis atvaizdinti 
ne tik siuvėjų, bet ir visos da
rbininkų klesos judėjimą, 
ksfip šioj šalyj, taip ir svetur. 
Amalgamated unijos nariai 
tuo negales nusiskųsti. Anai
ptol, jų organas nuo to gal ir 
jiems patiems bus indomes- 
nis: skaitydami jį, jie aiš
kinus matys, kaip jų judėji
mas rišas su viso pasaulio 
darbininkų judėjimu, jie kar
sčiaus atjaus kaip svarbu yra 
auklėti visos darbininkų kle
sos solidari^kumas.

“Darbo” uždavinys tad yra 
kitoniškas negu kitų laikraš
čių: jis yra siauresnis negu ki
tų laikraščių, nes turi omenė-

je tik vieną dalyką, tik vieną 
reikalą, ir nereikalauja apim
li visatini; žinių ir visatines 
politikos; bet kartu jis yra ir 
platesnis, nes apima labdf di
delį dalyką, labai didelį rei
kalą — darbininkų judėjimą,

“Darbo” redakcija tikisi, 
kad broliai nariai ir skaityto
jai ateis jai j pagelbą to svar
baus uždavinio vykinime: tai 

/raštais, tai patarimais, tai agi
tacija už savo organą, už savo 
uniją, už unijizmą, už darbi
ninkų klesos reikalą, už lai
mingesnę darbininkų ateitį, 
už geresnį šio pasaulio surė
dymą.

Socialistu Partijoje
Tnie translntion tilert xvith the post- 
masler at Chicago, August 30, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917

ARTINASI SOCIALISTŲ 
BYLOS. '

■ . j.----------- L

Sekamą menesį bus, turbūt, 
nagrinėjamos dvi didelės bylos, 
kurios paliečia visą socialistų 
judėjimą.

Viena, Clcvelande, Ohio, bus 
tardoma byla Eugene V. Dėbso, 
kaltinamo dėl jo kalbos pasaky
tos Ohio valstijos socialistų kon
vencijoj, Cantone; antra byla 
tai prieš sbcialistų partijos na- 
cionalio komiteto narius, kurie 
dar kovo mėhcsyj šių melų lapo 
apkaltinti.

Dėbso bylos nagrinėjimas pa
skirta rugsėjo 9, ir greičiausiai 
jis nebus atidėtas ant toHiaus.

Partijos gi viršininkai, kurie 
tapo atiduoti teismui už kalbas, 
kurias jie kada kalbėję, už strai
psnius, kuriuos jie'kada rašę ir 
už jųp kaipo socialistų partijos 
viršininkų darbus, yra šie: soci
alistų partijos nacionalio pildo
mojo komiteto narys ir Milwau- 
kee Leadcrio redaktorius Victor * i •L. Bcrger; nacionalis sekretorius 
Adolph Geriner; laikraščių A- 
merican Socialist ir The Eye O- 
pener redaktorius J. Louis En- 
gdabl; rašytojas ir kalbėtojas 
In^vin St. John Tucker, ir Young 
Peoples’ Socialist League direk
torius ir tos organizacijos orga
no Young Socialist Magazine re
daktorius William F. Knise.

Kad turėjus pinigų toms apsi
gynimo 'byloms vesti, Socialistų 
partija savo paskelbtame atsi
šaukime^ sako:

“Lai kiekvienas socialistas ir 
šimpalizuotojas supranta dalyko 
svarbumą. Šalies Socialistų pa
rtija reikalinga pinigų, kad galė- 
lj) padengti visas tas nepapras
tai dideles išlaidas surištas su 
šia milžiniška kova dėl konsti
tucinių Amerikos piliečių teisių 
išlaikyme.

“Kiekvienas socialistas ir sini- 
patiziiolojus, todėl, tegul sten
giasi kiek galėdami aukoti, kad 
surinkus kuodaugiausia pinigų 
nacionaliam Apsigynimo ir Ka
mpanijos fondui.

“Aukojimus siųskite adresu: 
Oliveę C. VVilsou, 803 W. Madi- 
son si., Chicago, III.”

Amalgamated Siuvėjų 
Unijos Domai.

Jau išėjo pirmutinis numeris 
“Darbo”, organo Amalgamated 
Clotliing Workers Unijos.

Unijos nariai teateina į uni
jos ofisą pasiimti pirmutinio 
“Darbo” numerio.

Nariai vėliaus “Darbą” galės 
gauti pačiu, jei priduos savo va
rdus ir adresus per savo lokalą 
i genex«‘lį Unijos ofisą New Yo- 
rke, 31 Union Sųuare, New 
York, N. Y.

Chicagiečiai “Darbą” dabar, 
gali atsiimti unijos ofisuose* 
405 S. Halsted str. ir 1579 Mil- 
\vaukee avė?

y

Pagelbėkime- moks 
lieviams.

Mes, progresyviška visuome
nė, norime, idant moksleiviai 
darbuotųsi visuomenės ir darbi
ninkų klesos ląbui, taigi musų 
priedermė neapleisti tų mokslei
vių, kurie dirba. Jie aukauja 
darbo žmonių klesos švietimui 
savo laiką ir spėkas, bet jie ne
gali pinigiškų aukų aukauti, nes 
neturi, r

Štai, rugpjulio 4 d. drg. A. 
Bimba buvo pakviestas į Gary, 
Ind., skaityti paskaitą. Juoda- 
šimčiai-klerikalai duoda mela
gingų donosų ant jo ir prelegen
tą areštuoja. Išlaukus 5 dienas 
po kaudja jį paliuosuoja. 1 d. 
rugpjūčio buvo teismas. Kada
ngi jokio prisikabinimo negalė
jo rasti, tat tapo visai išteisin
tas.

Be vargo ir rūpesčio, d. A. 
Bimbai šita byla atsiėjo dar apie 
du šimtu dolerių. Mes žinome, 
kad d. A. Bimba mokinasi jau 
senai, taigi visus sutaupintus pi
nigus išleido mokslui. Ir dabar 
bylos lėšoms padengti turėjo 
skolinti iš draugų.

. Toksai smūgis moksleiviui y- 
ra perskaiulus, todėl visuomenė 
turėtų jam padėti, nes jis buvo 
kviestas visuomenės, ir neatsisa
kė jai patarnauti, 'lokiu budu 
visuomenė turėtų nors pinigiš- 
ką smūgio dalį prisiimti ant sa
vo pečių, nes kitaip moksleivis, 
matydamas esąs visuomenės ap
leistas, apleis ir ją. Kitaip ir 
būti negali. Nes išk’ur gt mok
sleivis gali padengti tokias dide
les lėšas, kuomet nei cento ne
turi. \

Pijųgpesyviška visuomene, o 
lalįiąi.j^iųųLSS. kuopos, turėtų 
kuįjgreičiausiai pagelbėti d. A. 
Bimbai, šis šiuo laiku apleido 
mokyklą ir išvažiavo į rytines 
valstijas.

Norėdami susižinoti su d. A. 
B.; rašykite šiuo adresu: 751 Cy- 
rus sl., Valpa raišo, Ind., o Čia 

bus pasiunčiami laiškai. —
LSS. 120 kp. sekr.

J. G. Blažis.

Padėkos žodis clevelandie- 
.n čiams.

šiuo tariu širdingą ačiū vi
siems draugams ir draugėms 
clevelandiečiams, kurie aukavo 
sušelpimui manęs kaipo moks
leivio. Iš, viso aukų aplaikiau 
$86.00.

menės prijautimas suteikė man 
daug naujų pajiegų, kurios lie
pia kojoti už darbo žmonių kle
sos reikalus, nežiūrint -kokie b
priešai bandytų pastoti kelią. 
Šitos aukOš yra labai didele man 
.parama mokinanties toliau. 'I\ 
kili, kad turėsiu progą alsiteisli 
clcvelaniliečianis, jeigu ne fi- 
nansiškni, tai, reikalui dumi, 
patarnaudamas visuomeniškos 

dirvos veikime. —A. Bimba.

Kazimieras; Gugis

Veda viaokins reikalai 
taip ir civiliikuust 

visokius dokuniti

Namų Ofisas: 
1123 S. Halsted SI 

Ant trečių lubų 
Tel. Drover 1310

lip ir irninalilkuosc 
isiii.iose. Daro 

p ir i opierus.

MU'ito Ofisas?
I2Y U. Daubom St. 

111 13Q»iiyBI4F.
Tol. Ccnl/ul 44 »1

A. Petratis 
pcrkClė savo Benį Estate ofisų į 

CENTRAL MANUFACTURIN6 
DISTRICT BANK 
1112 W. 351 h Street

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

Telefonas DROVER 6310,

“Naujienų” Piknikas
. , Labor Day 

Panefkėlyje, Rugsėjo 2-rą dieną
GJiMyGhęrnaucko darže

■ . ■



Šikšnosparnis
š 1 i b u r i o — vaizdelis.

Andrius Kvašas buvo išvažia
vęs toliau nuo gyvenančios 
vietos uždarbiauti. Namie liko 
jo pačiutė ir ramus įnamis — 
Stepas. K vąšui nė į omenį, nie
kuomet neužėjo, kad tarp jo pa
čiutės ir Stepo Įvyktų kas nors 
negera.

Po didelio dienos kariščio ir 
vakare vėsios vietos rasti) nebu
vo galima. Prie namo žaliavo 
medis ir tas duodavo šiek tiek 
pavėsio — nors trepai netaip į- 
kaisdavo nuo sąUlės. Vakare 
ant jų sėdėt, tai būdavo vienin
telis atsivėdinimas. Sirtemus, 
būdavo. Kvaišiepė ir kvakso iš
tiesus patyčias. Stepas iAėjo iš 
vidaus alsuodamas ir atsisėdo.

Tu, Stepai, jau turbūt ir mi^ 
i'si senberniu?

- Kodėl? . *
—Nė tau merginos rjupi, nč 

kas.
NdTs Stepas mažai kalbėdavo, 

bet dabar jis Ilgai nelaukęs at-i 
sakė:

— Man mergos menkai terūpi,1 
teisybė, bet prisisukt prie gra
žios moteries, kartais Velnias 
mintį įvelka į galvą. |

Matai, koks tu! \
Dabar jau jis daugiau bešne

kėjo. Snaus'K nesnaudė,\ nes 
Kvaišienė šnair<uXpažv< ^g<kima I 
malė, kad jo akįs mirksi. Jai nu
sibodo ir ji atsikėlus nuėjo gul-| 
ti. .

- Vaja! — sukliko į miega-1
mąjį kambarį įėjusi ir atbėgo I 
atgal. I t I

— Kas ten?
Šikšnosparnis. Oi*! — nusi-l 

spjovė ir pridūrė: — Kaip bal-j

ka- 
ne- 
bet

Mat, kokia tamsta gera! 
Juk aš irgi noriu miego.

—Tai eik šian gult šalę ma
nęs.

- Taip tai nieko.
Jiedu užmiršo apie tą velnio 

paukštį ir sumigo. Stepas ser
gėjo Kvaišienę kelias savaites, 

[kad šikšnosparnio nepagautų.
Parvažiavo Kvašas — ne tiek 

užsidirbęs, kiek pnfšvilpęs. Te- 
čiaus jis dabar nesupranta, 
me dalykas, kad jo pačiutė 
rodo netik savo išsiilgimo,
nė pašnekint nenori. Jis jai ret
karčiais primeta vieną, kitą rus
tų žodį, bet to ji visai nepaiso. 
Manytų jis ką apie Stepą, bet 
tas, kaip ir pirma, atrodo toli
ntas.

| Puota.
'Ji pasipuošė ir nieko vyrui ne- 

rnkius išėjo lėbaut. Vyras nir
šo. Keikė, spjaudė, kėdės tran
kė ir ant galo nuėjo gult. Gi 

po žmona pakrepesojo vidur- 
takčiu. Jis apsimetė miegąs.

! Bet visą naktį negalėjo užmigti. 
Ryto metu 

Į trankosi, o 
ga.

! —Tekle! 
pamint.

Ji atidengė' užklodą, parodė 
jam nė šį nė tą ir sako:

- šia tąu pusryčiai!
Už tai vyras jai kailį išdirbo 

raudonai ir mėlynai. Kailis jot? 
atliko nuklotas rumbų rumbais. 
Ii pasiskundė policijai ir Kvašą 
areštavo.

Teismas.
Teisėjas, žiūrėdamas į Kvašą. 

trašneko;

Pasiuntė ji mažytį pas tėtę. 
Vaikytis nuėjo ir'sako:

- Mama sakė, kad ji verkia 
ir prašė, kad tėtė ateitum.

- Ar mamos ašaros bėga?
—Ne.
- Tai kum meluoji?
—Aš nemeluoju, tik mama 

liepė taip sakyt.
— Gerai. Te pinigų, bėgk pas 

mamą ir sakyk, kad aš ateisiu.
Kvašienė žiuri pro langą ir 

griežia dantimis. Užėjo pas ją 
nuo viršaus nulipus Tulpienė. 
Vanduo ant ugnies verda, net

atsikėlęs vaikščioja, 
ji knarkia -— mie-

Kelkis pusryčių pa

- Ką taip smarkiai virini?
- Vandenį. Ateis tas mano 

gramozdas. Pilsiu verdančiu 
vandeniu tiesiai į akis.

- Kas bus paskui?
—Tegu nusprogsta!
- Tave už tai pakars.
— Už tokį gramozdą?! Saky

siu, kad atėjęs pradėjo smaugt 
užtai, kad negrįžtu pas jį gy
vent — gyniausi.

—Taip nedaryk!
—Kad tu, paikše, žinotum, 

kokie čia tie teisėjai besą geri, 
tai tu tuoj pradėtum jot savo 
vyrui ant sprando.

— Aš visai neturiu noro taip

Ar įsivelt norėjo?.'..
Ne. Tįk Sa* ša Pro pat 

mano galvą.
-Tokia didelė ir bijai 

mažo!
Kad žinotum, mano

tokio

visos

Ji vėl klakt ir atsisėdo, 
kui alsuoja smarkiai ir pridėjus 
prie krutinės fa n ką tarė:

Tai širdis kai muša t'
plūst, phist-phist, plust-plustI

Kai šikšnosparnis, — pri
dūrė Stepas. .

Sėdėdama ji neturėjo 
bes. Vis atsisukus žiuri, 
išlekia tas lakūnas. Vėl 
ji tarė:

Eik, Stepai, išvyk tą 
paukštį. Matai, 
miego.

- Jau gal išlėkė.
Eik, išvyk, o kad ne — aŠ 

eisiu su tavim gult...
- Su tuo mane ir pagąsdinsi...
jis atsakė. >

Dabar ji atsistojo ir tempda
ma Stepą už rankovės, sakė:

— Eikime!
Stepas atsikėlė ir nuėjo. Abu

du įėjo į miegamąjį kambarį, 
ša, ša, ša —< plūst, ir atsimušė į 
sieną. Vėl ša, ša, ša pro Kvai- 
šienės gaivą. Ta vos nenumirė 
nuo nusigandimo ir, kad jau 
suspiegė:

—Vaja-a-a!
l’ylek! Auliniai manys, kad 

smaugia.
Oi, neaįgaunu kvapo.

Stepas susisuko abrusą ir pra
dėjo gaudyt Šikšnosparnį. Vieną, 
kitą sykį plumpt su abrusu. Ty
la. Rodos, kad jau užmušė, bet I 
vėl ša, ša, ša! Skrajoja. Pas
kui sykiu pranyko. Ir dabar 
nežinia, ar jis primuštas, ar pro 
langą išlėkė.

Jau nėra, tarė Stepas.
Bet, Stepai, aš gulėt vistiek 

bijosiu.
—Tai ko? 1 7' I

Nežinau, kur tas velnio pa
ukštis.

Jo nėr. Ko‘-gi bijot?
- Žinai ką, Stepai?

Pas-

ramy- 
ar ne- 
Stepui

velnio
kad aš noriu

—Tu sėsk čia, nors kol aš už
migsiu. a a

—Aš jau patyriau. Pasakai 
ant vyro keikią kvailystę, tai ti
ki. Vyras jįali didžiausią tikry
bę prirodyt, tai jie, paikše, ne 
klausyt nenori.

—Kad tu jo taip baisiai neke
nti, kodėl nesiskirt?

—Kas man teks iš to?
Tulpienė žiuri.

lai

—Mušiau.
—Už ką ją mušei? ,
—Už tai, kad ji nepadaro 

man valgyt; aš nevalgęs negaliu 
lirbt.

Teisėjas, žiūrėdamas į Kva- 
nenę, tarė:

—Tamsta nedavei valgyt? •
— Aš pamigau, nesuspėjau pa

daryt, ir už tai jis mane su gu
miniu rimbu mušė.

Ji verkia.
—Tamsta nori su juo skirtis?

Ji jam 
s sąvo sopulius.

—Tai nori su juo gyvent?

—Tai kaip nori?
Ji šniurkši nuo įsisvyravimo 

teverkdama. Biskį susilaikius 
”i tarė:

—Noriu, kad jis gyventų at
skirai ir duotų man pinigų pra-

Teisėjas Kvašai sako:
—Nori su ja gyvent?

Ji sako, kad aš ožiu smir
dąs. Jei ji pasitaisytų/ aš ją 
mylėčiau.

* Ar jūsų vyras smirda ožiu? 
—Taip, — ji atsakė ir pridū

rė: — jis retkarčiais atsiduoda

—Ar prieš apsivedimą jis ne
smirdėjo?

—Nuo kurio laiko jis pradė- 
į jo smirdėt?

—rApie pusę metų atgal.
Bet juodu turi apie penkių 

| metų kūdikį ir tatf čia pat teis- 
| me. Tas gražus vaikytis nenu- 
I vokia, kame čia dalykas, bet 
I mato, kad nuima yerkid, ir jis 
Į verkia.

Teismas nusprendė, kad Kva
šas mokėtų aštuonis dolerius per 
savaitę užlaikymui kūdikio. Tai
pgi davė teisę Kvašienei išsikra- 
ustyt ir pasiimt geriausius ra
kandus. Ji apvalė viską, liko 
tik sienos ir lentynos.

Naujas gyvenimas.
• Ir tai negera. Stepo niekur 

nesusieina. Apmąstė, kad ir 
pinigų permaža. Išnaujo ji krcD 
peši. į teisiną su reikalavimu, 
kad vyrh$ butų priverstas mo
kėt penkioliką dolerių savaitė
je. Teismas buvo priešingas ši
tam kaprizui ir nusprendė, kad 
vyras gali visai nemokėti. Jei jj 
nori, gali grįžt ir gyvent su vy
ru. '"

KvaŠien^ nusiminė.
'■' Į ' į

man namas liktų, t
Dabar Tulpienė išėjo ir pas

iautomis davė žinią, kad Kvašas 
neitų pas pačią.

Kvašienė niršdama persikrau
stė atgal. . /

Kuomet pas Kvašus atsivėrė 
jragaras, tai Stepas išsikrąustė 
kitur gyvent. Ir dabar Kvašie- 
lė labai išsiilgę Stepo, 
ta
r štai ji pakvietė jį einant. Iš- 
!jo ir laukia, kad pasimačius ir 
itgaivinus širdužį saldžiais žo- 
leliais. Jų akįs susitiko. Jie 
glostėsi malonia šypsą. Kvašie- 
ie, rodos, apkabintų Stepų, pri- 
ipaustų prie savo širdies ir ne- 
laleistų niekados.

—Oi, kaip pasiilgau tavęs, Ste
pai !

Stepas pasveikino ir baugiai 
dūri, ar kartais pro langą nema
to Kvašas. Gi Kvašienė čiulbė
jo šit.aip:

- Kad tu, Stepai, žinotum, 
kdkią puikią atmintį mano šir- 
lyje paliko tie šikšnosparnio 

laikai! " x
Stepas šypsosi.

sapnuosiu tas laimingiausias 
mano gyvenime valandas.

tas brangu, kas užginta.
Dabar ji ant kulnies apsisuko 

įplink, tarsi jauna mergaite, 
čiupinėja savo Stiebės kutą ir sa
ko**!

i

- Vyras juk namie.
Tu visai nepaisyk! Kad tik 

jis ką, tai aš jam tuoj šitaipf..

—ęikinie!
—Ne. '
Kvašas už durų užsiglaudęs 

dovėjo ir girdėjo viską. Dabar 
jam buvo atidengta paslaptis, 
kodėl jo žmona jj taip baisiai 
kankino. Jis drebėjo visas iš 
keršto. ♦ ' .

už rankos.
Stepas papurtė galvą rodyda

mas, kad jis nesutinka.
—Stepai! Padaryk niielašir- 

dystę, kad prašo... — prašneko 
vyras. '

Baisiausias aktas.
Ji kinematdgrafe matė akto-

’ ! < I • j j • | * į ' - • ’ ’

rę, Thedą Barą, lošiant močia- 
kos rolę. Theda Bara kalbina 
savo posūnį, nori jį suviliok Po
sūnis atsisako. Theda Bara, pa-

Chitzago, 111. Pėtnyčia, Rugp. 30, 1918

Sergėkite savb akis}

puikios kokybes vilnono 
sorge. Žiponas yra trijų 
čverčių ilgumo, pyne ap
siūtas kalnicrius ir kiše
nini, specialiai po

Taupykite L. Klein 
vaizbos štampas.

Subatos Vakare 
atdara iki 9:15HALSTED & 14T? STS.

Telephcnc Yarfs 5032

Rezld. 933 S. Ashland Blvd. Chicagtf 
Telaphono llayMarket 2544

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir G’ftlRURGAb

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaiky ir visų chroniškų ligų

Oflaas: 8354 S. Halsted SU Chicag* 
Talephone Drovar MM

VALANDOS i 10—11 ryto; 1—0 popiet* 
t -H vakaro 10—11 4>au*.

ALIU SPECIALISTAS 
Aki r Egaambauoja Dykai
V Gyvenimas yra

v tuščias, kada pra 
nyksta regčjims. 

vartojame 
E wPagerintą Opb- 

thalmometer. Y- 
mį patinga dorna at- 

kreipiama i vai
kus. Vai.: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
nedėkben. nuo 10 iki 11 dieną. 
4649 S. Ashland Av. kamp. 47 at 

Ttienhonfe Yards 4317 
Boulevard 6487. .

Neužsitikčkit tavo regėjimo pir
majam by kokiam neprityrusiam 
aptiekoriui .auksoriui ar keliau
jančiam pardavėjui, nes jie su
telks jus akims tik daugiai! blogo.

Aš turiu 15 metu patyrimą ir 
!:aliu ištyrt jys akis ir pririnkti 
ums akinius tikrai. Darbą atlia- 
;u belaukiant, užtikrintai.

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

JOHN SMETANA.
AKIŲ SPECIALISTAS 

IMI So. Ashland Avė. Chicar^.
Kampas 18-tos gatvės 

l-čios lubos, virš Platt'o aptiek?* 
Tėmykite j mano parašą 

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

...................... - — - .

gražiai Pasiūti Rudeniniai Siutai
c. šie siutai užpildo kiekvieną pageidavimą rudeninių fasonų, ir y- 

p^tingai yra geri dėl greito dėvėjimo. Kiekviena mada visai ski
riasi nuo kitos ir perstato naujausią ir geriausią, kuri yra labiausia 
pageidaujama pirmame pasirinkime.

Padaryta iš Cliiflon 
bfoadcloth navy, taupė, 
rusvo ir juodo. Žiponai 
pamušti storu satinu ir 
puikiai pasiūti. Drabu
žis puikiai nudirbtas. Ne 
paprastai gera vertė

matė, kad gatve pareina jos vy-, z 
ras ir posūnioutėvas. Ji užsuko 
raktą duryse, mpasileido savo 
plaukus, persiplėše sijoną ir ap
sikabinusi į glėbį savo posūnį, 
kiek tik gerklė leidžia šaukia: 
“Gelbėkit!” Tėvas pro langą 
pamate, kad jo vaikas glėbiuo- 
jasi su jo naujaja pačia. Išlau
žė senis duris ir perskyrė. The
da Bara verkdama skundėsi, 
kad jo vaikas norėjęs ją 'išnie
kint.

Pasirodžius Kvašai tarpdury
je,^Stepas tuoj nuėjo. Gi Kva
šienė pasiėmė plytkraštį ir tu
rėdama Thedos rolę mintyje ei
na į vidų. Priėjo prie durų ir 
sako:

tik

—Aš tau dabar rėšiu.’
Jai bemėginant užsikčs/' 

nutvėrė jos ranką ir, kiek 
spėkos turėjo, suspaudęs krėtė
žemyn. Ji greit pasileido ir su
sitaršė savo plaukus. Paskui, 
griebus už anties, persiplėše pa
ti netik savo šlubę, bet ir marš
kinius net iki juosmenio. Su 
nagais persidrėskė sau žandų, o 
su kita ranka nepaleisdama vy
rą, kaip tik žaptai leidžia, pra
dėjo šaukt:

—Gelbėkit! Vaja! Oi! Gelbė
kit! Tas pasiutėlis mane smau
gia !

Iš šalinių namų ir nuo gatvės

rado ir policija. Visiems atro
dė, kad KvaŠas neteko proto ir 
smaugia savo pačią. Jis tuo- 
jaus buvo areštuotas ir uždary
tas už geležinių štangų. Tik 
čia jis rado ramumo ir nuvar
gęs užsnūdo.

Užlaiko visokias gyduoles ir 
fturopiškas. Reikale kreip
kitės pas nyįne.

Jokūbas Raslaviče
3700 Wallace St. Chicago, III
Phone Yards 458. ir

■ fliv’

Vilnono pop- 
lino siutai
Yra keturi puošnus 

modeliai pasirinkimui 
už šią nebrangią kainą. 
Žiponai ilgesni negu šie 
parodyti praeitame se
zone ir daug gražiau pa
siūtos išveizdos. Labai 
specialiai po

Vilnono serge 
siutai

šis elegantiškai pusiu-

DR. A. M0NTV1D
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

' 1553 W. Madison st 
Suite 600-612

Valandoa: 10 iki 12 ryto x
Phone Haymarket 2563

2225 So. Leavltt St 
Kampas 22nd pi.

/ * „ 
Valandoa: 6 iki 8 vakaro

Pbona Canal 4626
Nedėldieniaia tik parai au.tartj

Rezidencijos Telephone AJbany U46

s 3109 S. Morgan st. Chicago

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

DOCTOR ROSS
Chicagos Specialistas '

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

Privatiškas Negalei.

Ii So. Dearhorn St. kampan Monroe, 
CHICAGO, ILLINOIS

_________  ____ ___________ ooin 506 ir.507 Crijly Bhlg. Važiuok 
elevatorių iki Penkto augšto.

Valandofl^Kaadien 9 iki 4. Nedėldieniaia 10 iki 1. Taipgi Panedė- 
lyj, Seregoje, Pėtnyčioje Ų* Subatoje vakarais nuo 7 iki 8 valandai.

D R. G. GILASER
Praktikuoji! 27 metai 
Gyvenimas ir Ofisas 

3149 S. Morgan f'L. kertė 32 st.
Chicago, Iii.

SPECIALISTAS 
Moteriškų, Vyrišku ir Vaikų 

Taipgi Chronišku Ligą 
OFISO VALANDOS; • 

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

Tclcpho'ne Yards 687

Rusiškos ir Turkiškos
l?th St. Tel. Kedzle 8902 
Paulina Tel. TVeatern 15 
3514-16 W. 12th st., arti 
St. Louis Avė. Ir 1115-17 
So. Paulina St., arti 12th 
St., Chicago, Iii.

Vanos

WSSlAN

. i. *... ....  ... . ..-2...... ....
!gxgcCTEMae^^WAMn^ ^ri lanamM—BiųRm .■

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS
>»r»t Darų; Lentų. Kerny Ir Stogam* Popiero

SPECIALIAI: Maleva malevojimui Htubų išvidaus, po $1.40 už gaf.
CARR BROS. WRECKING CO.

8003*3030 S. H.lated St., Chicago, III.

Naujienų agentas Koselande, n o n 
singlone
Pranas Grybas,

125 East 104th si

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

Laisves Bondsai*
perkami už cash. Einel and Co., 740 

; \V. Madison, kampas Halsted gat., 
rootn 232, 2-ras augštas, virš Famous 
Clothing store. Atdara vakarais iki 
8*00 Nedėldieniais ir šventadieniais 
10 iki 1.

AUKAUKITE LIETUVOS 
LAISVĖS FONDAN.

Vyrišką Drapaną Darganai
Nauji, neatimti, daryti ant užsa

kymo siutai lr overkotai, vertės nuo 
$30 iki $50, dabar parsiduoda po $15 
ir 25 dolerius.

Nauji, daryti gatavi nuo $15 iki 
$35 siutai ir overkufai, nuo $7.50 iki 
18 dolerių,

IHInas pasirinkimas kailiu pamuš 
tų overkolų.

Visai mažai vartoti siutai ir over 
kotai, vertės tolio $25 Iki $85, dabai 
$5 ir aukščiau. Kelnės nuo $150 iki 
$4.50, Vaikinams siutai nuo $3.00 
iki $7.50. 1

Atdara kasdieną, nedaliomis Ir va 
karais.

S. G O R D O N ‘
1411 S. Ilalated 8Ū Chicago. III.1 

■.......................................................................—............. f

DR. M. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomai, per 16 me
tų kaipo patyręs gydytojas, chirurgas 
ir ukušeris.

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

Ofisas ir Labarntorija: '1025 W. 18th 
St. netoli Fisk St.

VALANDOS: Nuo 10-12 pietų, ir 
6—« vakarais. Telephonc Canal 3110.

MAS: &412 S. Halsted Street 
sTDOS: B—o rytu, tiktai.

J

___ _ Jards 5834.

Dr. P.G. Wiegner 
Priėmimo valandos nuo 8 iki 12 
Iš ryto Ir nuo 7 iki 9 vai. vak. 
3325 So. Halated St., Chicago.

ir. Leo Awotin
Gydytoja*, Chirurgas, Akušeris 
1920 So. Halsted SU Chicago. 
Kalba lietuviškai, latviškai ir 

rusiškai.
Valandoa: 10—12 rytą; 6—9 va
kare. Tek Canal 4367.

Tai Yards 3654. AKUŠERKA

Nuo 6 iki 9

Mrs.A.MJchniewicz
laigual Akušerijoj, Ko
legiją; ilgai praktika
vusi Pennsylvanijoa 
hospitalčae ir Phila- 
delphijoj. Pasekmin
gai patarnauju prie i 
gimdymo. Duodu rotfo 
visokiose ligose mote
rims ir merginome. 
SI 13 80. Halsted Str.

nt antrų lubų) 
Chicago.

ir 7 iki vėlo vak.
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j Chicago ir Ąpieiinke
inbarys.”
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vilnas į VVashingtoii Hcights miš-

True translation fiied wilh the post- 
master at Chicago, August 30, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. G, 1917 
Chicagoj doleris susitraukė 
iki 59 centų. 

% ■"* 

ą - 2

Sulig apskaitymu, vakar pas
kelbtu Darbo skyriaus, perka
moji $1 i>ajiega maisto pirkime 
D£P*paskutinius penkelis metus 
sumažėjo: Chieagoje ir New Yo- 
rke iki 59 centų; Washingtone 
ir BalHmorėje, iki 54 centų; 
Philadelphijoje iki 57 centų; 
San Francisco iki 63 centų.

Kitaip sakant, maisto brangu
mas padidėjo per tąjį laiką 69 
nuoš. Chieagoje; 85 nuoš. Wa« 
shingtone, 84 nuoš. Baltimorė- 
je, 77 nuoš. Philaddlphijoje, 68 
nuoš. Ne.w Yorke ir 59 nuoš. 

% San Franciscoje.
Labiausiai diaistas 

kaip skaitlinės parodo 
pos 1917 m. iki liepos
Per tą laiką kainos pakilo 22 
nuoš. San Franciscoje ‘21 nuoš., 
Washingtone ir Philadelphijoje 
20 nuoš., Raltimorėj .17 nuoš., 
New Yorke ir 11 nuoš. Chiea- 
«oj.

imo lie-
1918 m.

Telefono kompanija pasiuntė 
miestui čekį ant $306,875.12

Vakar miestas apturėjo čekį 
nuo Chieagos Telefono kompa
nijos ant $306,875.12. Šita su
ma padengia 3f/ visų įplaukų 
nuo sausio 1 d. iki birželio 30 d.

■■ I •**

Plėšikas užmušė arbatos san- 
krovos perdetinį.

Vakar įėjo negras Atlantic 
and Pacific kompanijos sankro- 
von po num. 5(MM) Ashland aveų 
kur vedėju buvo 67 metų senis 
Frcd Theiner ir, palaukęs kol 
buvusis kostumeris išeis, užpuo
lė ant sankrovos perdetinio su 
lazda; jis užmušęsš jį. paėmė 
$48 ir pabėgo. Už pusės valan
dos įėjusi kostumierė pirkti, ra
do sankrovos perdėtinį negyvą. 
Policija mano,* kad užmušiku 
buvęs negras, kuris pereitą še
štadienį prašėsi sankrovos lant 
gus plauti, bet jam buvo pasa
kyta, kad jis ateitų pirmadieny/;

Trut translation filcd with the post- 
master at Chicago, August 30, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917.
Kreiva prisieka pasiuntė 
du | kalėjimą.
('.haries Catanzaro ir Peter Cal- 
chone tapo teisėjo Hebelio nu
bausti kalėjimu — pirmas 30 die 
nų, antras, 90 dienų už pamoką. 
Jie buvo kaltinami kreivu prisie- 
kimu išgavimui pirmų pilietybes 
popiery savo draugui,

True trąnslation fiied with the post- 
niaster at Chicago, August 30. 191 B, 
as reųuircd by thc act of Oct. 6, 1917
415,000 CHICAGOS VYRŲ 
REGISTRUOSE.

Pašaukos tarybos rengiasi prie 
veikimo pagal naują 18-45 
Įstatymą.

Chicago yra pasirengusi regis
truoti vyrus naujų šaukimo am
žių, nuo 18 iki 45 metų. Yra sa
koma, kad registravimo diena 
bus valdžios pasikrta rūgs. 5 ar

Yra apskaitoma, kad 415,(MM) 
miesto gyventojų yra tų amžių, 
kuriuos naujas įstatymas skiria.

Vietinės tarybos pakvietė išrin, 
ktus jų teisėjus ir raštininkus į 
susirinkimą, kad aptarus regis
travimo budus.

Chieagos biznieriai vakar pra
dėjo skaityti savo darbo jiegas.

Apskaitymai vakar padaryti 
tam tikruose miesto bizniuose 
ir pramonėse parodo šitokius 
šaukiamų vyrų skaitlius:

Automobilių pirkilų ir 
taisytojų .............

Iš valgomų daiktų san
krovų ...

IŠ cukrinių
Mėsininkų ..

Iš čeverykų sankrovų .. 2,100 
Iš mastinių prekių san

krovų ..................... 2,000
Iš vyrų daigtų sankrovų 2,000
Iš cigarų sankrovų .... 2,000
Iš komisinių firmų .... 3,200

Įdeklės bankininkų, apdrau- 
dos pa tvarkytojų ir 

agentų.:........... 3,000
Iš geležinių daiktų san

krovų ..................... 1,800
1,400 
1,800 
. 300

Iš aptiekų............
Iš vaizbos tarybos

Chieagos Juristų susidrauga
vimo narių registruosią apie 
2,400 iš viso skaitliaus 6,000; 
mokytojų iš miesto mokyklų a- 
pic 850. Iš dirbančiųjų gėrimų 
pramonėse registruosią nuo 18,- 
(MK) iki 20,000 vyrų.

True translation fiied with the post- 
master at Chicago, August 30, 1918, 
as rvųuired by the act of Oct. 6,1917
UžDAVfi “MICKEY FINN” 
MILTELIŲ.

Philip J. Barry ir Russel J. 
Fellovves, slaptosios policijos vir 
šininko Hintono G. Clabaug^i pa- 
gelbininkai, staiga smarkiai su
sirgo pasivalgo pietus Mąrigold 
gardens valgykloj, kuri pirmiau 
vadinosi Bismark gardens. Bar
ry susirgo tik andai, o Felloives, 
kelias savaites atgal. Abudu me
na, kad jiems buvo užduota “Mic

True translation fiied wilh the post- 
master at Chicago, August 30, 1918, 
ns reųuired by the act of Oct. 6, 1917.
Suv. Valstijų smūgis atidengia 
didelį išdavystės suokalbį.

Vakar išėjo į aikštę suėmimas 
pūgai “šnipystės įstatymą’’ suvir 
šunį-2,000,0(M) laiškų ir kitu siu
nčiamųjų dokumentų — visi ta
riamos maištiškos reikšųiūs — 
sulig daugiau kaip 300 kratos 
varau tų Sekretoriaus išduotų 
tkrasos inspektoriams, veikiau 
tiems išvieno su Suv. Valstijų 
prokuroru Charles F. Clyne.
Laukiama naujų šaukimų tieson

Į valdžios rankas pateko inkri
minuojantieji priparodymai, ku
rie pranašauja skaitlingus nau
jus šaukimus tieson visoj šalyj 
pagal šnipystės įstatymą. Yra 
sakoma, kad skundimo viršinin
kai turi savo rankose surašą be
veik visų vokiečių propagandis
tų ir karės trukdytojų visose Suv 
Valstijose.

Tarpe paminėtųjų dideliame 
kratos va rantų pi uoste yra šie:

Socialistų Partija, priskaitant 
ytfas filijines federacijas, jos sya 
rbiausius viršinjnkus ir leidinius 
priskaitant “The Eye Opener”.

Pasaulio Pramonės Darbinin
kai, jų gynimo fondo organizaci
jos, propagandistai ir viršinin
kai, '

Tarptautinių Pirmeivių rate
lis ir prisidėjusios organizacijos, 
priskaitant “Dili Pickle Club” ir 
jo viršininkus.

Kaltinama už naudojimąsi 
pačtu. v

Yra kaltinama, kad šitos orga
nizacijos ir dešiintįs pavienių, 
vyrų ir moterų, paminėtų kra
tos varaji tuose, ne tik “prasižen
gė neramumu, neištikimumu, 

maištu” ir “atkakliai trukdė nau 
jokų šaukimo ii4 ėmimo darbą”, 
bet dar pasinaudojo pačtu “per- 
siuntinėjimui siuntinių, skelbiau 
/ių išdavystę, sukilimą ir pasip
riešinimą vieku S. Valst. įsta
tymams, liečian tiems vedimą 
dabartinės karės su vokiečių cie- 
sorine valdžia.”

Kampanija maišto stabdymui 
yra vedama iš mažo kambario 

6,400 ketvirtame Federalės trobos au- 
| gšte. Ant durų yra iškaba su 

2,800 ’ gąsdinančia reikšmę “Dead Lct-

valdžiai į rankas, laikraštis Chi- i nedalioj, rugsėjo 1 d. Įšviečiami visi 
_ atsilankyti, nes tai bus vienus gal

cago Tribūne, suglaudęs paduo-> paskutinis išvažiavimas šių vasarų, 
da taip: • -Komitetas.

Kad socialistų partija bando 
surinkti milijono dolerių fondą 
rudeninei politikos kampanijai 
tuoju tikslu, knd išrinkus taikos 
ir prieškarinius kandidatus į vie
šas vietas ir kad specialia “žaidi
mas“ yru duodama •žmonėms 
vokiečių kilmės.

Kad iš Chieagos buvo vedamas 
rinkimas gynimo fondų !.W.W.
socialistams, pirmeiviams, pa

šaukus vengcjains, ir “sąžinin
giems priešininkams”, apkaltin
tiems už prasižengimus, šitie 
fondui siekia tūkstančius dole
rių.

Tiesus pasipriešinimas karės 
pi'ogramui, kareivių ėmimui, ka
res darbu užimtų šalies pramo
nių vedimui, drauge su'slęelbimu 
ir drąsinimu pavienių karės pas
tangas trukdyti. •

Kad žmonės/nuteisti už maištą 
ir vengimą pašaukus įstatymo, 
buvo prižiurimidr drąsinami ka
lėjime, o fondai buvo renkami 
per pačtą.

Kad yra tiesus “praktiškas su
tarimas“ tarpe organizacijų prie 
šingų ainerikonybei, kurios vei
kia kad karei pakenkus.

Kad bolševikų atstovai buvo 
Chieagoje. ir lankėsi j nagrinėji
mų 1’00 I.W.W. vadovų, nesenai 
pasmerktų, kaipo tarptautinin
kų atstovai.

Rockford, III. — LDLD. 29 kp. su
sirinkimas įvyks rugsėjo 2 dieną, 
7:30 vai. vakaro, Vega Hali.—Drau
gės ir draugai, ateikite' visi, ir ku
rie esate neužsimokėję už 1918, už
simokėkite, nes kitaip negausite 
knygų. Be to bus balsavimo blan
kai v —Bašt. A. Meldažis.

Cicero. — Lietuvią Raudonos Ro
žės Pašelpinio Kliubo mėnesinis su
sirinkimas bus laikomas rugsėjo 6 
dienų, 8 vai. vakare, J. Neppo svetai
nėj, 1500 S. 49th avė. —Valdyba.

REIKIA DARBININKŲ Į
REIKALAUJAMA moterų ir r— 

ginų prie lengvo dirbtuvės darbo.' 
Geriausia mokestis.
Rathborne, Hair and Ridgway Co. I 
2279 S. Union Avė., Chicago.

IAKANDAI

I rua translation filcd wilh the post- 
ni’Miter at Chicago, August 28. 1918, 
i*j» vcųuired by the act of Oct. 6, 1917

šiandie, rugpjūčio 30, Wesl 
Side Auditorium salėje žinomas 
sočia lis tas-revoliucionierius ge
nerolas Obručev skaitys lekciją 
I nia: “Rusijos revoliucija eina
muoju momentu’’.

Gen. Oberučevas — senas ru
su revoliucionierius, sėdėjęs

metų atgal; Kovo revoliucijos 
dienomis sukilę žmones paliuo- 
savo jį iš Kijevo karinio kalėji
mo kazematų; paskui Kievo 
darbininkų ir kareivių taryba 
paskyrė jį Kijevo karinio aps
kričio kariuomenės komanduo
toji!, kurią priedermę jis pildė 
bėgiu penkių ar šešių menesių.

jį Chieagos Rusų Sočial-Demo- 
kratų kliubas:

vakaro. Įžangos bus imama 20

BRIDGEPORT
Naujieniečių susirinkimas.

Bridgeporto apielinkės Nau
jienų Bendrovės šėriuiukai te- 
guPnenžmiršta, kad šiądie įvyk.4 
jį susirinkimas, (ty vai. vaka
ro) Darbo Žmonių Knygyne, 
3238 S. Halsted gt. Susirinki
mas labai svarbus, lodei kiek
vienas tos apielinkės Naujienų 
Bendrovės dalininkas

ti. Šiame susirinkime dalyvaus 
taipjau direkcijos narių.v

Susirūpinimas.
Kunigų lapo agentėlis, pers-

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

Pajicškau savo pačios, Marijonos 
Norvillo, (po tėvais—Kibortaitė),

REIKALAUJAMA patyrusių langų 
plovėjų. 62 W. WashJngton St., 
Room 2, Chicago.

Tcwn of Lake. Liet. Mot. Progr. -kuri prasišalino rugpjūčio 11, 1918.
KIV i* iii: i t*i tl Ir i 111 lk Kliu L. — — •Sųsiv. 58 kuopos susirinkimasį bus, j, ra 27 metų amžiaus, 5 pėdų 5 

laikomas nedėlioj, rugsėjo 1 dieną, .. ,
1 vai. po pietų, Dnvis S<|. svet., prie.col|V augščio, mėlynų aklų, ant vir- 
46-tos ir Paulinu galvių. Kuopos na-1 Šaus dešinės rankos turi išdegintų 
rėš malonės susirinkti laiku.—Drau- * ” *
glškai, LMPS. 58 kp. sekretorė 

-rS. I^aurynavičiutė.

LSJL. 1 k p. ir LSS. 4 kp. bendras 
lavinimus susirinkimas įvyks rugsė
jo 1, 9:39 v. ryto, Aušros svet., 3001 
So. Halsted St.—Lekciją'iš politinės 
ekonomijos skaitys A. Dvylis*. Visi 
draugai ir draugės sitsirinkite.

—J. J. Jonuševičias.

randą. Paeina iš Kauno gubernijos, 
Baseinių pavieto, Pngramanco pa
rapijos, Tamošaičių sodžiaus.

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

John Norvillo,
3337 Auburn Avė., Chicago, III

; PARl)UODU<raknndus, visai nau- 
v m.cl ‘ i ii užteks 6 kambariams. Atsišaukite 

Mūvės darbo, greitai po 7_val, vakarais.
Kazimieras Kurmauskas, 

4600 S. Wo<xi ,st„ Chicago, III. 
3-čias augštas, priekis.

REIKALAUJAMA leiberių dirbti 
pašaro krautuvėj. $4 į dieną.
• EDW. J. BUTLER and CO. 

6427 Wentworth Avė., Chicago

REIKALINGA* gera mergina prie 
abelno namų darbo. No. 407 Vvhit- 
ney avė., Wilklnsburg, Pa. Telefo
nas Franklin 1436 — R.

PARDAVIMUI

Chieagos Lietuvią Vyrą Choras 
turės repctiei'jų šiandien, rugp. 30, 
7:30 vai. vakare, Antano Račkio 
svet., kertė 32ros ir Auburp avė. Re
peticija dviejų veikalų, “Kaizeris 
Pekloj” ir “Pasiutęs Studentas”.

—-Kviečia Komitetas.

Dr-jos Lietuvių Darbininkų Sąju
ngos mėnesinis susirinkimas bus 
pelnyčius vakare, rugpjūčio 30 <1., J. 
Chernaucko svet., 1900 S. Union av. 
Visi nariai malonėkite atvykti, nes 
yra svarbiu reikalų.

Bašt. A. Gurskis.

Sietyno Choras renjfia spek
takli “Caras Sibire“, spalių 19 <1., 
Meldažio svet. • Meldžiame kitų or
ganizacijų tų dienų nerengti pana
šių vakarų, kad nepakenkus vieni ki 
tiems. —Komitetas.

BridRepąrlo apielinkės Naujieną 
dalininkų •susirinkimas įvyks pėt- 
nyčioj, rugp. 30 d., 8 vai. vak., Dar
bo Žmonių Knygyne, 3238 So. Hnl- 
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 Farmerių, nedėlioj, Rugsėjo 
Imą dieną, 1918. Leafy G rovė—Blin- 
srupo darže, \Villow Springs, 
Pradžia 10 vai. ryte. Inžanga 25c 
rai. Kviečia vislis atsilankyti.

III. 
po-

Kenosha, Wie. —- SLA. 212 kuo
pos susirinkimas bits subatoj, rugį). 
31 d., 7:30 vali vakhre, Schlitz Hali. 
Malonėkite visi ateiti. Ant toliaus 
susirinkimai bus visada prieš liną 
kiekvieno mėnesio, subatomis.

—Kaz. BraževiČius.
Į

Cicero. —Vyry ir Moterą Apšv. 
Dr-stės susirinkima'š įvyks nedėlioj, 
rugsėjo 1 d. J. Neffo svet., 1500 So. 
49tli Avė. Pradžia vai. popietų. 
Kviečiami visi nariai ,nes yra svar
bių reikalų. —Valdyba.

Melrose Park, III. — LSS. 43 kp. 
susirinkimas įvyks nedėlioj, rugsė
jo 1 d., 9:30 vai. ryto, Frank ir Ja
mes svet., 23 avi\ ir Lake gat. Drau
gai, malonėkite visi susirinkti laiku 
Bus konstitucijos balsavimas, taigi 
ir daugiau svarbių dalykų svarsty
mas. ’ — Org. A. J. StašRus.

Roseland, 111. — LMPS. 25-ta kp. 
rengia teatrą ir balių spalio 20 d., 
K. of P. svetainėje, naudai Moterų 
Balso; scenoj bus r.tatomA veikalas 
“Kunigas Macochas*. Vietos drau
gijų ir kuopų prašom tą dieną ne
rengti jokių pramogų, kad neužken
kus vieni kitiems. — Komitetas

ASMENŲ J IEŠKOJIMAI

kad bažnytines mokyklos vai
kai pardavinėja Naujienas šlap

stebo. Dabar jis bėgioja ir se
kioja vaikus, bet lai jam jie kaip 
sekasi,. Vaikai pamatę jį prie 
vieno kampo, pasmuksi į kitą 
kampa... —Jonas.

Pajicškau savo pačios Juozapos 
Gedgaudienės (po tėvais Plačaitė), 
kuri prasišalino rugp. 22, 1918. Ji 
via 5 pėdų 7 rolių augšrio, rudų a- 
kių, tamsiai geltonį plaukų. Pasiė
mė su savim 3 metų dukterį. Ji pa
ti ar kas ja žinote, meldžiu atsišau
kti, už kų busiu labai dėkingas.

Juozapas Gedgaudas, 
822 VV. 33rd PI., Chicago, III.

Pranešimai

LSJL. 1 kuopa rengia draugišką 
išvažiavimą j Jackson parką ant 
Lietuviškos salos, nedėlioję, nigs. 

,1 d. Pradžia 12 vai. pietų* Kviečia 
visus, Komitetas.

Pajicškau savo pusseserės Vero
nikos Grinkauskaitės, Kauno gub,, 
Panevėžio pavieto, Remygalos par., 
šleikų kaimo. Malonėkite atsišau
kti arba kas ją žinote praneškite 
adresą.

Dominikas Kraujalis, 
12230 Green st., Wcst Pulhnan, III.

Pajicškau savo pusbrolio Wiliino 
Skvereckio, liepos 27 atvažiavo iš 
Cleveland, ()., ir dirbo Illinois Cėn- 
tval Railroad Co. Išdirbęs 6 dienas, 
rugpjūčio 27 d., nuvažiavo atsiimti 

,un^jw » /rainuuą mokesčio. Tur hut pametė antrašų, 
o iA/i * ♦» • •• PietU» Aren Baile, 4th ir Jcfferson i Prašau atsišaukti ar Bis žinote pra-. 2,400 ter Ofice . Net dženitonanis jis Sts. — Visi draugai atvykite; yra * neškite jo adresų.

..2,400 buvo žinomas kaipo “tuščias ka- svni'l)us projektas balsavimui. Chas. Krasauskas,
1 —Komitetas. 712 W.217 st. Chicago

Springfield, III. -— LSS. 29 kuopa 
šaukia nepaprastą susirinkimą ne
dalioj, rugsėjo 1 d., 2 valandą po

i i - r» - n
Pnjie.Škau savo pusseserės, Barbo

ros Balčiūnaitės, paeinu iš Kauno 
gub., Šiaulių v., Papilės parup., Kal
niškių sodos. Girdėjau, Jog ženota 
ir gyvena Ncw Yorko ar Michigano 
valstijose. Malonėsite utsišaukti ar 
kas kitas pranešti apie ją, už ką bu
siu labai dėkinga..

Elzbieta šlenionienė
6960 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 
Ncw York. Meldžiu atsišaukti ar 
kas kitas praneškite, turiu svarbų 
reikalą. v

M. Kirsnovskaitė, 
River Rougc, Mich. Box 771

PAJ IEŠKAU pusbrolio Mykolo 
Briedžio, paeina iš Kauno gub., Pa
nevėžio, pav., Sidinhiravo parapios, 
Sibičių 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, III.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
ANT BANDOS katnbaris pas jau

nus laisvus žmones. Kambaris yra 
garu apšildomas, elektros šviesu, ma 
udynė ir telefonas randasi pąs

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,
3203 S. Halsted st., Chicago

Tel. Drover 8448.

REIKIA DARBININKŲ

VALSTYBINIAI NEMOKAMI DAR
BO PRIRODYMO BIURAI 

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

adresais:
843 S. WABASH AVENUE. 

arba
116-122 N. DEARBORN ST. 

arba
524-526 SO. DEARBORN ST. 

arba
105-107 SO. JEFFERSON ST.

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

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

REIKALINGA lenų traukėjų ir 
darbininkų į ledų svirnus, 40c. į va
landą, lt) ir 11 va), darbas.

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

REIKIA gerų tvirtų moterų dėl 
dirbtuvės darbo. Gera mokestis. 
900 W. 18 SI., Chicago.

iREĮKALAUJAM garo bučęriaus 
kaipo vedėjo į Lietuvišką Kooperaci
ją. Geistina, kad galėtų kalbėti an
gliškai, lenkiškai ir lietuviškai. Ge
ru mokestis. Malonėkite greit atsi
šaukti, plačiau paaiškinsim per laiš- 

A. Balčiūnas,
ką.
6 Gaugh St., Easthampton, Mass.

REIKALINGAS darbininkus dirbti 
pirtyje.

Douglas Baths, *
3516 W. 12th st, (Jhicago

REIKALAUJAME PATYRUSIŲ 
MERGINU — SIUVAMŲ MAŠINŲ 
OPERATORKŲ... marshAll VENTILATED .. 

MATTRESS CO.,
1454 S. Sangamon st., Chicago

REIKALINGA 20 darbininkų, 40c. 
į valandą, 10 valandų dienoje. At
sišaukite j
2716—26 W. 12 st., Chicago

NEPAPRASTA proga lietuviui — 
kriaučiui. — Parsiduoda kriaučių ša- 
pa—naujų darbų, taisymo, valymo ir 
prosijitno. Biznis labai gerai eina, 
randasi lietuviškoje apielinkėj, arti 
bažnyčios, išdirbtas jau per 10 me
tų. Būtinai parsiduoda iš priežas
ties stojimo kariuomenėn. Kreipki
tės laišku adresuodami: No. 31, Natt- 
lenos, 1810 S. Halsted St., Chicago.

PARSIDUODA bučernė ir groser- 
nė geroj, lietuvių ir lenkų apgyven- 
loj, vietoj. Biznis gerai eina. Prie
žastis — turiu kitų biznį.
4192 S. Campbell avė., Chicago

r—

_  ■■ _
Tl'BI Birt' PABIM.’()TA grosornč 

šią savaitę, nes savininkas turi išva
žiuoti j Wisconsin valstiją. Norintis 
gali pasilikt ant vietos, nes biznis 
gerai išdirbtas ir remta pigi. Parsi
duoda stockas atskirai arba kartu 
su fixčeriais. Ateik ir duok savo 
siūlymą, šiuo adresu:
2956 Union avė., Chicago,

pa-
III.

PARSIDUODA dėl apmokėjimo 
slorage rendos sekantieji daiktai: 
graži didelė Victrola su brangiais 
rekordais; puikus, tikros skuros par- 
lor setas, kuris turėjo kainuot $150; 
puikus septynių šmotų dihing room 
setas, taipgi 4 •aliejaus piešiniai, šie 
rakandai ir Victrola yra praktiškai 
nauji ir vėliausios mados, naudoti 
liktai penkis mėnesius. Pirmas pa- 
siirliihnas nuperka. Mes taipgi par- 
duosirtie tuos daiktus atskirai. Mes 
prinusiniė Liberty Bondsus kaipo 
uzmokesnį, ir pristatysime daiktus 
bile j kur dykai. Atdara iki 9 vai. 
vakaro. Ncdėliomis iki 4 vai. p. p. 
/.teikite tuojaus.

WESTERN STORAGE HOUSE, 
2810 W. Harrison st., Chicago

$5j) NUPERKA mano $200 Victro^ 
lų. deimantinės adatos, ir rekordus. 
Taipgi $850 playcr pianą už $2Ž5. 
Jaipgi rakandus, naudotus tildai 
90 diena. Priimsiu Liberty Bond 
sus. Prisiųsiu daiktus “C. O. D.” 

Mrs. A. Schwartz, 
Rezidencija, 3222 Jackson Blvd., arti 

Kedzie

RETA PROGAI Priversti parduot 
už pusdykę: puikus 5-kių kambarių 
aparlmento daiktus, $150; narlor Se
tas, tikros skuros, $25; dailus dinlng 
room setas ir bedroom setas, taip
gi $850 nlayer pianas tiktai už $225 
ir $200 Victrola su brangiais rekor
dais už $55. Taipgi parsiduoda a- 
liejiniai piešiniai. Viskas naudoto 
tiktai 3 mėnesius. Ateikite tuojaus.

Rezidencija, 192G S. Kedzie avė.

PARSIDUODA rakandai — lovos, 
kėdės ir supamosios kėdės, taipgi ir 
karpetai ir stalai. Visi beveik nati 
.ii — už pigią kainą.
3409 S. Lowe avė., Chicago

ĮVAIRUS skelbimai

S

AUTOMOBILIAI

PARDUODU šį 8 sėdynių auto- 
mabilių, arba maįąau ant kokio 
kito vasarinio automobiliaus arba 
t roko. J. Slankas, 821 W. 34th Str., 
Tel. Drover 4789 Chicago.

t
PIGIAI parduodu motorcykle “In- 

dian” 1917 m su sidekariu, ir visu į; 
taisymu. Geras ir senam žmogui 
turėti. 2917 So. Lowe Avė.

NAMAl-žEMĖ
D1 DŽIAUSIĄS burgenas pietvaka- 

rų pusėj: 5 blokai nuo Craue’o, 8 
fialų namas ir 5 lotai, priskaitant 
gerų bizniavų kampų, visos gatvės 
ištaisytos ir išmokėtoj. Renda $772 
: metus. Kaina $5900. Pasiskubin
kite greitai.

McDonnell
2630 W. 381h si.,

—o—
$190 cash, likusius $15 

nupirksi po num. 2915 ___
kambarių mimų ir maudynę, ištai
sytu gatve, viskas išmokėta.

McDONNELL,
2630 W. 38Ri St., Chicago

Atdaia nedčliomis.
No. 4147 Princeton avė. 6—6, ma

udynė, gesus, ištaisytos gatvės, nau
jai permalevota ir dekoruota. Leng
vi išmokėjimai. $2000. Rendos $360.

MeDONNELL,
2630 W. 38th St., Chicago

Chicago
kas mėnuo 
Arch sti G

Ii  * ■ »■ i     i——

PARSIDUODA labili pigiai 2 fia
lai — 5 ir 5 kambariai ir naujas mū
rinis namas ir G lotai, 54th st. ir 
kampas Milard avė. Namas 3610 
Wesi 51 si.. Atdara nuo 8 rylo iki 
8 vakaro kasdien.

Barich Bros.

GEBA PROGA 1/nkams arba lie
tuviams pirkti puikų kampinį biz
niavo namą su groserne ir bučerne. 
Geriausia lietuvių ir lenkų apielin- 
kė. Savininkas turi parduoti kadan
gi išvažiuoja iš šio miesto.
1758 W. 19 si., < Chicago

PARSIDUODA namas labai pigiai, 
2 Halai. 5 ir I kambarių, 
da už $1709. $299 cash, 
rendą.

Meldžiu kreipties prie 
A. Grigas, 

3114 S. Halsted st.,

Parsidmf- 
kitus kaip

Chicago

TAUPYKITE PINIGUS.
Atnešk savo senas šynas (tires). 

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

HOFF BROS. 1603 S. Halsted Str., 
Pardavimui naujos ir vartotos šynos 
7 H , į ;Pbohe Canal 1173.

MOKYKLOS
’asisiąk pati suknią.

Mes išmokinsime pa
sidaryti pttrenus, su
kirpti ir pasiūti bl 
kokios slailčs suknią 
trumpu laiku. Maža 
mokestis.

Specialia skyrius
Mokiname rankomis 

siūti elektros mašino-išsiuvinėti ir 
mis dienomis ir vakarais, 

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

118 N. La Šalie at., Prieš City Hali.
• Atsišąukįt ant 4-to augšto.

\VlRELESSCir AVIATION.
Pasirengk ant karės ar Industrijos 
kaipo atsakantis OPERATORIUS ar • 
inžinierius. Karė padarė reikalavi
mą daug didesnį už skaitlių darbi
ninkų — Nepatrotyk savo progos. 
Musų fakultetas yra Expertai Instru
ktoriai ant vandens ir ant žemės. 
Del katalogo adresuok MIDLAND 
UNIVERSITY, 53 W. Jackson Blvd., 
Tcl. Wabash 5593, Chicago.

PARSIDUODA mūrinis namas, 2- ( 
jų augštų, 2 fialai 6 ir 4 kambarių. 
Parsiduoda už $2599, aut Union avė., 
tarpe 33 ir 34 gatvių.

Meldžiu kreipties prie 
A. Grigas,

3114 S. Halsted st, Chicago 
i_______________________________

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 $16.00 savaitėje 
mokindamiesi. Daug dar
bų. A’teikite ir pasimatyki- 
te su mumis tuojaus.
BURKEBARBERSCHGOl
612 W. Madison St., Chicago.

•%
' VALENTINE DRES8MAKINP, 

COLLEGE8
6205 So. Halsted st., 2407 W. Ma

dison, 1850 N. Wellą St.
137 Mokyklos Suv. Valstijoje 

Siuvimas, Petrenų Kirpimas, Da- 
signing, dėl biinic ir fiamą. Vie
tos duodamos dykai. Diplomai. 
Lengvi išmokėjimai. Gvarantuo- 
ta išmokinti Jus pasiūti suknes ai 
$10. Phone Seeley 1641

SARA PATEK PlrmiaiaU

Musų si.rtema ir ypatilkaa mokinimas *•* 
darys jus žinotu i trumpą taiką.

Mm turimo didžiausius ir gsriauslua ktn>V 
mo-designing ir siuvimo skyrius, kur mes m* 
teiksime praktišką patyrimą kuomet jų 
kysttės.

Elektra varomos malinoa musą atųvimo aky> 
rluoeaa

Jus Mate uikvležiaml aplankyt! !r pama
tyti. musų mokyklą bite laiku — dieną ir va, 
knrals ir gauti specialiikai pifflą kalną.

Patrenoe' daromos pagal Jus 
eteil&i arba dydžio, U btle ms

MASTER DE8IGNING SCHOOL
PARSIDUODA namas Cicero, III. 

šitas namas galima nuuirkti pigiau, 
negu yra vertas. Priežastis parda- .
vimo savininkas gvvena ant far- us N. La Šalie gaL, pvieė City Hali 
mos. Meldžiu kreipties prie ' Atsišaukit ant 4-to augšto.

A. Grigas,
3114 S. Halsted st. Chicago

kny*o».




