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True translation filed with the post-iuasler at Chicago, III., Sepl. 3, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. G, 1917

Vokiečiai baisiai
sumušti t

Suimta 128,302 nelaisvėn
Mooney apeliavimas be pasekmes
Truc translation filed with the post-/ pagal bylos užrašus, o kadangi
imisler at Chicago, III., Sepl. 3. 1918, 
as reąuired by the net of Oct. (», 1917
DJDžIULĖ PRIEŠŲ GYNIMOS

LINIJA PERKIRSTA.

Vienas svarbiausių karės 
laimėjimų.

LONDONAS, nigs. 2. — Di-

nei joj nuo pat kares prasidėji-

glijos ir Kanados kariuomenių 
baisiame mūšyje dėl Drocourt- 
(Jueant linijos.

Nemenką progresą padarė 
feldmaršalo Daigo spėkos visu 
trisdešimt trijų mylių frontu, 
tarpe Scarpc ir Šoninio upių.

Gena trejetą myliu.

Pasibaisėtinu mušiu, siaučia
nčiu nuo pat aušros, ir, turbūt, 
svarbiausiu visoj karėj, gen. 
Ho\ve ir gen. Byngo kariuome
nė, sulig paskutiniu pranešimu, 
lies viena vieta nuvijo vokiečius 
apie penketą kilometrų, tai yra 
truputį daugiau kaip tris* my-

Vokiečių vyriausioji koman
da pastatė visus, kiek turęjo, ka
reivius ir skubiai gabeno iš už
pakalio rezervas. Tūkstančiai 
nelaisvių suimta; keliai į britų 
kariuomenės užpakalį tiesiai 
užkimšti jais.

True h andation filed with the post- 
luaslcr at Chicago, III., Sept. 3, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. G, 1917,

TALKININKAI SUĖMĖ 
128,302 NELAISVIŲ.

riuomenės vakarų fronte suėmė 
iki šiam laikui viso 128,362 ne-

tas oficialia pranešimas. Tuo 
jfačiu laiku atimta iš priešo 2,-

jų ir 16,733 šaujamųjų mašinų. 
Erancuzų fronte, nuo liepos 18, 
franeuzai suėmė 70,900 nęlais- 
vių ir 700 anuotų.

True translation filed \vith the post- 
niaster at Chicago, III., Sept. 3, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917.
MOONEY APELIAVIMAS BE
PASEKMĖS; LIEKA AUGS-

ČIAUSIS TEISMAS.

ntiu kartu valstijos augščiausis 
teismas atsisakė išklausyti Ta
rno J. Mooney'o prašymo, kad 
nagrinėjamam-teismui butų pa
liepta perklausinėti jo bylą, nes 
jis buvo nubaustas netinkamais 
budais. >

NAUJIENOS, 1840 SOUTH HALSTED STREET I! 
CHICAGO, ILLINOIS ■ 

Telophone Canal 1506

Price 2c, No. 207.

traukia i rvlus linkui Roisel ir 
€ r *

toliau už to miesto. Roisel guli 
septyniose myliose į rytus nuo 
Peronne. Sako, kad vokiečiai 
skubiai krausto šalin savo san
dėlius arba juos sprogdina.

. . J.I!—l1___

True Iriinslntion filed witn the post- mimo įstatymas. Kariuomenės
‘8IGI ‘t: Ūdas ‘'III I'1 .|’)|S»U^
as rcquire<l by Ihe act of Oct. G, 1917,

Dienos Nuostoliai
S. V. Armijos,

Francijoj

viršininkai apskaito, kad šia re
gistracija vyrų amžiaus tarp 18

True translation filed -wi(h the post- 
n.aster at Chicago, III., Sept. 3, 1918,. 
as rc'iuired by Ihe act of Oct. 6, 1917. j lig Amerikos armijos

BRITANIJOS GARLAIVIS 
TORPEDUOTA.

WASII1NGT()N, D. C. — Su- 
užjuryj 

komanduotojo4 pranešimu, pas
kelbtas rugp. 31 nuoslidių sąra-

13 žmonių išgriebta; 24 
pasigendama.

CANADOS ATLANTIKO PO
LAS, rūgs. 2. - Britanijos ga-

sakomieji netinkami budai nėra 
Įtraukti į bylos užrašus, nes jie 
buvo susekti tik po nuteisimui 
Mooney’o* lai, esą, išvaduoti jį 
nuo mirties bausmės negalima.

Moone’o dratigai paskelbė.

Valstijų teismą. 4

Bet Suv. Valstijų augščiausio 
teismo viršininkai, kaip Washi- 
ngtono laikraščiai sako, išsirei
škė, jog Mooney byla negalinti

čia tįsiojo teismo teisėjo, veikia-

apeliavimo apskritinių teismų-
'lokiu bildu prašinąs turės 

bu t paduotas pas teisėją Mc- 
Kenną, kuris atstovauja devin-

Californiją ir kita* Pacifiko pa
kraščio valstijas.

Trur translation filed \vith the post- 
niasliT ai Chicago, III., Sept. 3, 1918, 
as rcipiii eil by the art of Oct. 6, 1917
BRITAI KERTA HINDENBUR- 

GO LINIJĄ.

BRITANIJOS ARMIJA, I RO-

mus priekyn ir laimėjus vil to
mis nuo kelių šimtų jardų iki 
daugiau kaip mylią visu frontu, 
Britanijos ir Canados kariuome
nės stipriai užatakavo Drecourt-

kstyvesni pranešimai

laikomus baslijonus, išrodyda- 
mos didelį narsumą mūšiuose.

Kanadiškoji kariuomenė šį

silaužė pro Drecourt-Queanl tini 
ją, dviejų mylių frontu. Prane
šama, kad kanadiečiai esą Du-

C.agnicourl kraštą, į šiaurryčius 
nuo Oueanl. Dideli mūšiai eina 
tari) Durv ir Elaing. Didelis

ven.

LONDON, rūgs. 2. — Ameri
kiečiai, sako ,Reulerio a gen t u ros 
korespondentas Amerikos ka
riuomenės vyriausioj kvatieroj, 
lig šiol dar niekados neužleido 
vietos priešams Francijoj, ir tą 
savo šaunų narsumą jie išrodė

tris* dienas ir tris naktis be at
vangos kovoję. Koresponden-

kę susitikti su labai atkakliu ir 
išsimiklinusiu priešu, bet jie ne
parodę nė ženklo dvasios nupuo
limo.

True translation filed vviih the post, 
mastei* at Chicago, III., Sept. 3, 1918, 
as re?iulred by the act of Oct. 0, 1917

VOKIEČIAI TRAUKIASI.

rtojo savo pa-’ PARYŽIUS, rūgs. 2. — Tal- 
alįs veikti tik kininkų žvalgai orlaiviai prane-

liavęs iš Bordeauv j Montreal, 
buvo torpeduotas naktį rugp. 
16, apie 500 mylių atokumo 
nuo Francijos krašto. Iš tris
dešimts septynių žmonių įgulos, 
trylika gyvais išlikusių atvyko 
į čia ant aliejų gabenamojo lai
vo. kurs juos išgraibė iš van-
dcn

True trpnslalion filed with the post- 
nuisler ai Chicago, III., Sepl. 3, 1918, 
as rei|uired by Ihe act of Oct. G, 1917

Kaizeris mel=
džia taikos

Visa Vokietija trokšta, kad jus 
įgytumėt taiką su priešu”— 

sako kaizeris.

AMSTERDAM, rūgs. 2.—Sve-

lingą dėl jo 75-metinių gimimo 
sukaktuvių, kaizeris išreiškė sa
vo troškimą, idant kancleris su-

“Visa Vokietija išvien trokš
ta, idant jūsų gyvenimo darbai 
butų greitu laiku apvainikuotas 
ir idant jus įgytumėte laiką su 
priešu, kuriam musų neapgali
ntoji armija sudavė kruvinų 
žaizdų, bet kurs nesiliauja tro
škęs mus sunaikinti”, — tele-

šaunios 
žmones 
m u ir

is pasvęsiu visas savo jie- 
kim, kad jgiiusJ’atcrlandin 

Alsidėdi ^int savo 
arm Vokietijos 

nepajudinamu patvaru- 
užsi tikėjimu žvelgia

Truc translation filed wilh the post- 
masler ai Chicago, III., Sepl. 3, 1918, 
us re<|uired by Ihe act of Oct. (>, 1917,

LENINAS EINĄS GERYN.

LONDONAS, rūgs. 2. — Pas
kutinės oficiales žinios apie Ni- 
kalojaus Lenino padėjimą, gau
tos iš Rusijos bevieliu telegra
fu subaloj, 7:30 ir 8:30 vak.,

einanti geryn ir kad pavojus 
praėjęs.

domų šiaip: Užmuštų mušyj 66; 
mirusių nuo sužeidimų 4; miru
sių nuo ligų 1; sunkiai sužeistų 
165; sužeistų nežinia kaip sun
kiai 77.

Paskelbiami* rūgs. I sąraše 
paduodama 336 vardai, paskai- 
domi šiaip: Užmuštų mušyj 51; 
mirė nuo žaizdų 1 I; mirė nuo 
ligų 5; sunkiai sužeistų 121; su
žeistų nežinia kaip sunkiai 88; 
prapuolusių karės lauke 57.

WASIIINGTON, D. C., rūgs. 
2. 318 vardų -paduoda nuos
tolių sąrašas, paskelbtas šiandie

juryj komanduotojo pranešimu, 
būtent: Užmuštų mušyj 37; pra
puolusių mūšiuose oi; sunkiai 
sužeistų 117; mirė nuo žaizdų 
13; mirė, nuo ligų 6; sužeistų 
nežinia kaip sunkiai 90; nelais
vėn paimlų 1. Marinierių kor
puso nuostolių sąrašas paduo
da 23 vardus.

AugsCiau minėtuose sąrašuo
se paduodamos sekamos lielu-

la., sunkiai sužeistas.
Peter Pronis, Scranton, Pa., 

užmuštas kares lauke.
Stanley Olinski, Albion, Mieli., 

sunkiai sužeistas.

go, Iii., sužeistas nežinia kaip 
sunkiai.

I Peter Lemento\vicz, So. Rivel1, 
N. J„ sužeista nežinia kaip sun
kiai.

Peter Pokalsky, Tliroop, Pa., 
prapuolė myšyj/

Anlhony Kaivoda, 'Toronto, ()., 
sunkiai sužeistas.

Conn., sunkiai sužeistas.
Paul Bernas, Cleveland, ()., 

sužeista nežinia kaip sunkiai.
Joseph Tracevski, Eynon, Pa., 

prapuolė karės lauke.
Walter Marcuski, Ne\v Ilaven,

Peter Wirkelis, 2310 Leavilt 
si., Chicago, užmuštas mušyj.

Vincenl Geiccvicz, 1719 W. 20 
si., Chicago, sunkiai sužeistas.

ITuc translation filed with Ihe post- 
ntaslcr ai Chicago, III., Sept. 3, 1918, 
as rei|*»ired by Ihe act of Oct. G, 1917

Nauja Registrą 
Gija Rugsėjo 12
Visi vyrai 18-21 ir 32-45 me

tų amžiaus turi registruo- 
ties šio rugsėjo 12 dienų.

780,000 o gal ir daugiau kaip 13- 
'000,000- kurie, pridėjus prie an- 

į ksčiau surašytų rekrutais, suda
rys skaičių viso arti 24,000,000 
Amerikos žmonių registruotų 
kareivinei tarnybai. Sulig nau
ju draftu Illinois valstija turės 
duot 859,834 žmones.

Visi turi registruoties

Registravimos valandos bus 
nuo 7 ryto iki 9 vakaro.

Visi vyrai, augščiau pažymė
tų melų amžiaus, vis tiek, ar 
Suvienytųjų Valstijų piliečiai 
ar ne ,turi registruoties; nesire-

ploniatijos ir konsulą tų alslo-

Jei kas registracijos dienoj 
sirgtų, gali prašyt vietos bordo,

tie gi vyrai, kurie dėl šiokių ar 
lokių priežasčių negalėtų bu t 
namie registracijos dienoj, tai 
gali užsiregistruoti per pačią, 
bet turi tatai padaryti išanksto 
taip, kad registracijos rekordai 
pasiektų vietos boardą nevėliau 
kaip rugsėjo 12. Jeigu kurs vy
ras neturi pastovios gyvenimo 

'vietos, tai jis turi registruoties 
, toj vietoj, kur jis bus rugsėjo 
12, o tie kur butų iš šios šalies 
išvažiavę, tai sugrįžę atgal jie 
turi bėgiu penkių dienų užsire-

Truc translation filed with theipost- 
inaster at Chicago, III., Sept. 3, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917
PORTORIKIEČIAI VAŽIUOJA 

Į SUV. VALSTIJAS.

WASHINGT()N, D- C., rugp. 
31. — Darbo skyriaus viršinin
kai iš Porto Ricos praneša, kad 
valdžiai išleidus pirmą atsišau
kimą, kviečiantį vietinius neiš
lavintus darbininkus važiuoti į 
Suv. Valstijas, plūdimas darbi
ninkų buvęs toks didelis, kad 
reikėjo policijos pagelbos šauk
tis.

Užsirašė važiuoti 15,00(1 vyrų, 
kurių daugumas yra neišlavin
tais darbininkais ir, jei butų ant 
vietos laivai, tuojaus jie galima 
butu atgabenti. Yra sakoma,

portorikiečių, norinčių

kiečiai apleidžia savo namus, 
tai blogas apsiėjimas su jais cu
kraus ir tabako trustų ir su jais 
susivienijusių reikalų, kurie yra 
apvaldę tą salą.

sislotų, tai truslams parsieitų 
pakelti 60 centų j dieną mokes-

valandos.

........-L! J.',1 ' . ■L! J—L ...........ĮjĮĮC.

True translation filed with the post-mastei* at Chicago, Ilk, Sept. 3, 11)18, 
as reąuired by the uct of Oct. 6.1917.

Bolševikai sušaudysią 
5,000 žmonių

Pasikesymas ant Lenino
> 1 1 ■■III ■

Komisaras Uritsky užmuštas
Trne translaoon filed with the post-rTrue translation filed wltn the post- 
niaster at Chicago, III., Sept. 3, 1918, 
as reipiircd by the act of Oct. 6,1917.
BOLŠEVIKAI GRŪMOJA SU

ŠAUDYSIĄ 5000 ŽMONIŲ

master at Chicago, III., Sept. 3, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917,
ĮPLAUKOS VIRS $5,000,000
TURI MOKĖTI 77 NUOŠ.

MOKESČIŲ.
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ta revoliucinė partija ve- 
daugiau intrigų prieš so- 
valdžią, — sako išspaus- 
laikraštyj Vossiscbe Zei-

AMSTERDAM, rūgs. 2. — 
Bolševikų valdžia paskelbė, kad 
5000 socialistų revoliucionierių, 
kurie buvo areštuoti ir pasmer
kti nužudymui, busią sušaudyti, 
jeigu 
siunti 
vielų 
dinta
tung telegrama iš Maskvos.

Kitos to paties laikraščio ga
utos telegramos sako, kad visi 
keliai vedanlįs į Kremlį, taipjau 
visos svarbiausios Maskvos gat
ves esančios kareivių užimtos. 
Miesto gyventojai neiną niekur 
iš namų, bijodami naujų sumi
šimų. Maskva, sako telegra
mos, esanti visai apluštėjus.

Generolas Brusilov areštuotas

Gen. Brusilov, buvęs vyriau
sias rusų afmijos komanduoto- 
jas, tapęs areštuotas, nes buvęs 
įtartas, jog jis turįs ryšių su 
kontrrevoliuciniu judėjimu Ru
sijoj, — sako telegramos iš Ma-

nia skelbia, kad raudongvardie- 
čiai užmušę Rygoj rusų stačia
tikių bažnyčios arkivyskupą ir 
keletą įžymesnių popų-

True translation filed v i Ui the post- 
master at Chicago, III., Sept. 3, 1918, as reąuired by the act of Oct. 6, 1917 
PASIKĖSYMAS ANT LENINO.

Dviem šūviais pavojingai 
sužeistas Maskvoj.

LONDONAS, rugp. 31. — Ni- 
kalojus Lenin, bolševikų prem- 
jieras, vakar buvo sužeistas Ma-

vus į ji is revolverio, — uup 
skelbia gauta čia bevieliniu te
legrafu žinia iš Maskvos.

truputį augščiau pečių mentės,

ličius- Antra kulipka palaike į 
kairiojo peties mentę, suskaldy-

WASHINGTON, D. C., rugp. 
31. — šiandie tapo sužinota kai
nos mokestinis nuo didžiųjų į- 
plaukų pagal naują $8,000,000,- 
000 pajamų bilių. Tos kainos c 
yra sekamos: nuo $200,000 iki 
$300,000 įplaukų, 52 nuoš.; nuo 
$300,000 iki $500,000 į plaukų, 
54 nuoš.; nuo $500,000 iki $1, 
000,000, 58 nuoš.; nuo $1,000,- 
000 iki $5,000,000, 60 nuošim
čių; ir nuo visų įlapkimų 
per $5,000,000 65 nuoš. š 
los kainos yra pridedamos prit 
normalės įplaukų kainos 1? 
nuoš.

True translation liled with the post- 
master at Chicago, III., Sept. 3, 1918, 
as reiiuired by the act of Oct. 6. 1917

TRUKUMAS DARBININKŲ
MEDVILNĖS JUOSTOJ 

DIDELIS.

BIRMINGHAM, Ala. — Gavi
mas medvilnės rinkėjų labai ru-

tijos kraštų parodo, kad medvil
nes rinkėjų visur trtiksta. Plan
tacijų savininkui šiemet užsėjo 
didelius plotus žemės medvilne; 
dabar medvilnės pumpurai pra
deda skirtis, o ūkininkai neturi 
kam rinkti. Sakoma, kad dau
gybė medvilnės susinaikins, jei 
rinkėjų nebus gauta.

True translation filcir **th the post- 
master at Chicago, III., Sept. 3, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917.
S. V. LAIVAS PASKANDINTA.

29 įgulos žmonės tapo
, išgelbėta.

BRITANIJOS PORTAS, rūgs.
2. — Amerikos garlaivis One- 
ga, 3636 tonų, buvo torpeduo
tas. laivas nugrimzdo praeitą 
pėtnyčią- 29 žmones išgelbėta, 
26 nesuraiiįąma. Daug lavonų 
išplauta kranlan. Kapitonas Įiri-

■ ’
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True translation filed with the post- 
masler at Chicago, iii., Sept. 3, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917.

FRANCUZŲ LAIMĖJIMAI.
PARYŽIUS, rūgs. 2. — Pra

eitą naktį franeuzų kareiviai dar 
toliau pasistūmė šiaurėj nuo į rugsėjo 12 dieną, taigi ateinan- 
Soissons, laimėję miškuose į va-< čios savaitės ketvergą, kaipo 
karus nuo Coucy-le-Chateau, pa- naujos registracijos dieną. Tą 
skelbia šiandie karės valdyba.

Taipjau tose vielose pažangos vienas vyras amžiaus nuo 18 iki 
padaryta į rytus nuo Pont. SI. Į 21 metu ir nuo 32 iki 45 metų. 
Mtird. Vokiečiai du kartu darė 
kontr-atakų išilgai Canal du 
Nord, ties Campagne miestuku, 
bet franeuzai savo pozicijas at
laikė.

Praeitą subatą, rugpiučio 31, 
prezidentas Wilsonas išleido 

I proklamaciją, kuria nustato šio

master at Chicago, III., Sept. 3, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. 6,1917.
Prezidentas Wilsonas nustato 

kviečiams kainą — $2.20 
bušeliui.

žmonių komisaras užmušta.

Mozės Uritsky, vidaus reikalų 
žmonių komisaras Pęjrograde, 
tapo nužudytas. Užmušėjai,

lyną, žinių, lapę areštuoti.
................

dienų turi užsiregistruoti kiek-

gist racija bus jau trecia šiais 
melais ir ketvirta nuo laiko kaip 
lapo priimtas kariuomenėn č-

WASHINGTON, D. C., rūgs. 
2. — Išleista šiandie proklama
cija prezidentas WiUonas nus
tatė $2.20 kaipo minimum val
džios gvarantuojamą kainą kvie
čių bušeliui 1919 metų dagos. 
Prezidentas sako, kad ateinantį

inaster ai Chięago, 111., Sept. 3, 1918, 
as rcųuired by tlie act of Oct. 6, 1917
Hertling, Vokietijos koncleris, 

pasitraukė?

HAAGA, rūgs. 2. — Čia gau
ta žinia, kad Vokietijos kancle
ris von Ilertling pasitraukęs ir 
kad jo vieton tapęs paskirtas 
Dr. Sol f. Dabar laukiama, kac

masler at Chicago, III., Sept. 3, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917

Vatikano žmogus matysis su 
karalium Albertu-

ROMA, nigs. 2. — Belgų pa
siuntinys Vatikane iškeliavo 
Francijon, kad pasimačius su 
Belgų karalium Albertu. Vakar, 
prieš iškeliausiant, jis turėjo 
pasikalbėjimą su popiežium 
Benediktu. Vatikano rateliuo
se dedama daug svarbos ant ši
to pasimatymo tarp pasiuntimo 
ir karaliais.

\ ........ .II... \ .... ..I., ... W .1 ,
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liška komisija, kuri žiūrės, ar
pabrangimas ūkio darbininko
reikalaus dar, kad kainos butų bus daroma žingsnių taikos rei 
labiau pakeltos. kalu.

ORAS

Chicago ir apielinke. — šian
die, apsiniaukę ir vėsu.

IMPERFECT IN ORIGINAL
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NAUJIENOS
rKE. LITHUAN1AN DAILY NEWS

Published Daily excent Sunday by
Ihe Litbuanian News Pub. (<o., Ine.

1840 SO. 1LUŽTED ST.,
CHICAGO, ILLINOIS.

tenai lošia to stambaus ka- j°s atstovai priešinosi tos taikos 
pitalo ir tų klesų tarno rolę, sąlygoms. Jie reikalavo, kad Vo- 

Bet mažosiose tautose kle- kietija ištrauktų .savo kariuo- 
rikalizmo įtekmė milžiniška.
Ir dabar, karės laiku, jisai

Ii tikai, kurios vertę jau, rodos,

Telephor.e ('ana! 1506
Naujienos eina kasdien, išskiriant 
nedčldienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1810 S. tlalsted St., ('Jiicago, 
111. — Telefonas: Canal 1506.*

Kaina:

Mes matome, ką jisai daro 
pas lietuvius: renka pinigus

savo kariuo
menę iš užimtųjų provincijų 
(Lietuvos, Latvijos ir lt.) ir lei
stų joms laisvai apsispręsti. Ka
da Vokietijos delegatai atsisakė 
išpildyti šitų reikalavimų, tai ru-’

Bet ir antroji tautininkų re
zoliucija (su “užuojauta”) yra 
bereikalingas pataikavimas kle
rikalams. Joje pasakyta, kad

“savo užuojautų.. . delegacijos

master ai Chicago, III., Sept. 3, 1918, ■ 
as reųuired by the art of Oct. 6, 1917 į

VOKIEČIŲ SOCIALISTŲ DI- į 
DžIUMIEčIŲ PAŽVALGOS.

Vorwaerts paskelbia laišką, ku
ris parodo Partijos prisiri

šima prie stockholminio 
paskelbimo.

Utarninkas, Rugsėjo 3, 1918
..... T r . - ~ n—III WTWir

Buvęs Sveikatos Komisionierius
Sako Nuxated Iron

Turi Būt Vartojama Kiekvienami Ligonbutyje ir Užra
šoma Kiekvieno Gydytoj aus—Priskaito Pats Savo Di
delį Fizišką Veiklumą šiandien Būdamas Virš 60 Metų 
Amžiaus Daugiausiai Pats Vartodamas Nuxated Iron.

Užsisakomoji
Chicagoje—pačiu:

Metams ...............
Pusei melo .........
Trims mėnesiams
Dviem mėnesiam
Vienam menesiui .

Chicagoje—per nešiotojus

S6.00 1
3.50
1.85
1.45

. .75

lavai t ei

Suvienytose Valstijose, ne
pačtu:

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

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

.... .02
... .12
... .50
Chicagoj,

. 85.00

.. 3.00
.. 1.65
.. 1.25
........ 65
.. 7.00
.... 8.00

nga ir suvartoja juos savo 
politikos reikalams; jsiskver 
bia i valdžios užsitikėjima ir 
stengiasi paskui panaudot jį 
kaip savo politikos žygiams, 
taip ir kovai su savo prie
šais; melagingais donosais, 
papirkimais ir protekcijo
mis kenkia priešingų srovių 
veikimui.

Jau ne kartų esame girdė
ję balsus klerikalų spaudoje, 
kad jie nori dabartinės ka
rės laiku visai išnaikinti so-

Tiktai tuomet, kai Vokietija 
pasiuntė Rusijon armijų, gra
sindama sutriuškinti jų galuti
nai, tai Rusijos sovietai, vado
vaujami bolševikų, nutarė pasi
rašyt po Brest Litovsko kontra-

kalais”; bet ta delegacija juk 
dar nėra atlikus jokių darbų! Ji 
dar tiktai rengiasi juos atlikti- 
Kaipgi tad galima reikšti užuo
jauta (am, ko nėra?

“Vorwaerts” paskelbė laiškų, 
kurį, kaip tas laikraštis sako, 
vokiečių socialistų, didžiumiečių

ntingui birž. 26 d., persiuntimui

linio biuro sekretoriui

na, kad turėjus liuosas ran-

Jeigu šitokį dalykų vadint 
“pardavimu”, lai “pardavimas” 
vra ir tuomet, kuomet žmogus

True translation filed \vilh Ihe post- 
musler :it Chicago, III., Sepl. 3, 1918, 
as re<|uired b.v the act of Ocl. (>, 1917
KLERIKALIZMAS
ŽUSIĄS.

Braijgus Drauge Ihiysmans:
Jūsų laiškas iš kovo 10 d., 

kuri draugas Branling pasiuntė

korespondentų prašome 
išspausdinimui laikraš- 

adresuoti tiesiai 
__ „ i, o ne RedaktO; 
Reijkin bu linui rašyti 

lalickant platesnius tar- 
...... učiij. Redakcija pasilai

ko visas teises rankraščius taisyti ir 
trumpinti./'Netinkami spaudai raŠ-
L \ ‘
jei bėgiu dviejų savaičių autorius 
pareikalauja jų ir atsiunčia krasos 
ženklelių pakankamai persiuntimo 
lėšoms apmokėti.

Rašytoju ir 
siunčiamus 
tyj rankraščiu! 
Naujienų Redakcijai 
riaus vardu. 1 č ' 
aiškiai ir ant vienos popicros pu
ses, be to 
pus taip c 
ko visas teis 
t---- -------  --------------- 1-----rtai naikinami, arba grąžinami atgal,

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

Redakcijos 
| Straipsniai
H_____________________________—

True translation filed wilh the posl- 
master at Chicago, III.. Sept. 3. 1918. 
as rcųuired by the act of Oct. 6, 1917

Geras patarimas 
Vokietijai.

Viennos socialistų 
nas,

OKga r Die Arbeiter Zeitunig ’

Tas klerikaliarnb pavojus, 
kaip sakėme, yra didelis, ir 
reikia nuo jo ginties visomis 
jiegomis. Bet perdaug jo 
nusigąsti nėra reikalo.

Klerikalizmas tarpsta tik
tai laikinai, naudodamasis 
dabartinėmis nepaprastomis 
sąlygomis — kaip ir kiti at- 
žagareiviški judėjimai. At- 
ds tečiaus laikas, kada są
lygos persikeis: kada pasau
lis pradės rekonstrukcijos 
(atsteigimo) darbą, tai jisai 
pasirūpins, kad su kitomis 
netikusios senovės liekano
mis butų prašalinta ir juo
doji klerikalizmo šmėkla.

Klerikalizmas perdaug ar
ti susigiminiavo su viskuo, 
kas stovi skersai kelio žmo
nijos progresui, ir žmonija, 
Įžengusi i normales pažan
gos vėžes, kuomet pasibaigs 
ši karė, negalės nesuvesti ro
ku n du su juo.

piislačiusiam revolverį prie jo 
krutinės.

“Darbininkas” tų vokiečių plė
šimų vadina bolševikų “parda
vimu” tuo tikslu, kad apdunius 
žmonėms akis ir išteisinus tik
ruosius kailininkus. O tie kai
lininkai vra lie asmens, kurie 
liuosa valia pasiūlė Vokietijai 
aneksuot Lietuvę.

sus ryšius su Rusija ir patampa 
“nepriklausoma valstybe, arli- 
anais ir tvirtais ryšiais sujungia

mesi Vokietijos delegatai Brest 
LitoVske, priešindamiesi Rusi
jos reikalavimui, kad Lietuvai 
butų duota teisė apsispręsti. Jie 
pasakė rusams: “Lietuva jau ap
sisprendė”.

Vėliaus, kaip žinome, Kauno 
vyskupas Karevičius keliavo pas 
Ikrllingų, Linfendorfą ir llin 
denbui’gų, siūlydamas jiems pa

;kot taikos:

tuo jaus sušauktas. Soci
alistas turi būt paskirtas 
vyriausiu ministeriu. Prū
sijos landtagas (seimas)

blokš ir stipriausiąjį visa- 
pr.sauiinio klerikalizmo stu
lpą — autokratiją. Vokie
ti :os ir Austrijos kaizeriz- 
mui griuvus, susmuks kleri
kalizmo galybė.

konservą lyviška monarchija
prisiglaudusiu prie Vokietijos’’

()t, šitie darbai lai yra Lietn-

nes žino ir neužmirš, kas sulošė 
J ūdos rolę linkui Lietuvos!

Reichstagas, privalo iš
sireikšti už .Brest Litovs
ko ir Bucharesto sutarčių Apžvalga

True trans&tion filed w!ITi the posl- 
masler ut 'Chicago, III., Sept. 3, 1918, 
as reųuircd by thu act of Oct. 6, 1917
ATŠAUKĖ ĮGALIOJIMĄ 
KLERIKALAMS.

“Keleivis” perspausdino iš vie
no Bostono laikraščio straipsnį, 
kurio autorius, teisių daktaras 
yVilliam '1'. Ellįs, prirodinėja,

lik birželio 3 d. Keliomis dieno
mis prieš lai mes apturėjome iš 
kilos vietos autentinį tekstų me
morandumo (larptalki niukinės 
socialistų konferencijos Londo-

lis bažnyčios, sekios ar likeji- 
^mo proponuolojas. Jisai vi

sur kiša tikėjimų ir nori, kad 
visur vadovautų kunigai arba 
jų įtekme. Iš bažnytinės po
litikos jisai daro sau pragy-

Kas dėl šaukimo tarptautinės 
socialistų konferencijos neulra-

rengę dalyvauti tokioj konferen
cijoj taip, kaip mes ir buvome

jis yra kunigas, nors ne kiek
vienas kunigas yra klerikalas. 
Bet tokių yra labai maža.

“Klerikalizmas, tyčia ar ne
tyčia, visados stalo savo arba

cinu .visos krikščionybės rei
kalų. Jis daro iš tikėjimo bi
znį. Jis visados yra palinkęs

slengimus, laikomus j socialistų 
partijų atstovų susirinkimo šau
kimų.

Mes laikome pats savimi aiš
kiu dalyku, kad įžanga šiton 
konferencijon turi būti atvira 
visų socialistų partijų atsto
vams. Ypatingai mes manome, 
kad Amerikos socialistų atsto
vai, kurie visuomet dalyvavo 
paskutinėse, tarptautinėse kon-

Klasta, tai

iJi<,‘pilnas žaltiško gudrumo. 
Jisai auklėja turtinguosius ii 
galinguosius, nes jis pats vi-

“Jisai linksminasi už užda
rytų durų ir slaptuose susiri
nkimuose; ir jis yra taip pra-

Ii reikalus geriau privačiuose 
pasikalbėjimuose, negu viešo
se diskusijose. Brangios jam 
vra doktrinos, formos ir ins-

Slidus, slaptas, suktas kle

Mes sutinkame su tuo, kad 
koi'jorcncija gali būti taikoma 
liktai po neutralių šalių socialis
tų vadovavimu, nes\ tik lokiu

partyvumo išvaizdos.
Toliau, jūsų laiške 

reiškiama noras, ka 
socialdemokratų partija viešai 
paskelbtu savo karės tikslus. Vo- €
kiečių partija jau yra padariusi 
tai kelis karius. Ji visuomet 
per savo kalbėtojus reichstage ir 
per spausdintus manifestus sto
jo už laikų per susitarimą, kuri

toliau iš-

sokias aneksijas. Tolinus, 
reichstagas privalo išsi
reikšti už atsteigimą Bel
gijos ir pakelbti, kad Vo
kietija yra pasirengus į- 
stoti i tautu Ivga, kurios 
tikslas butų įvykinti nusi
ginklavimą jurose ir sau
sumoje.

ITiic translntion fiicd \vith the post- 
c; Jcr at Chicago, III., Sopi. 3, 1918, 
is reųuired by Ihe act of Oct. 6,
DEL “LIETUVOS '
PARDAVIMO”.

Klerikalų “Darbininkas

1917
ėvynė” rašo, kad taulinin-

Ką reiškia B ręst Litovsko
"Jeigu Vokietija priimtų jį, 
tai bėgiu keleto savaičių pa
saulis turėtų taiką.

Bet Vokitiją valdo junke
riai. O jie greičiaus sutiks 
išžudyti da dešimtį milionų 
vyrų karės laukuose ir galu
tinai 
paklau

pri

I I d. buvoaiavus įgaliojimų kle
rikalų delegatams, važiuojan
tiems į Europa, savaitė laiko vė
liaus susirinko antru kartu ap
svarstyti tų klausimų ir dabar 
nutarė neduot įgaliojimo minė
tu ms delegatams, o tiktai išrei
kš' i jiems užuojautų. Rezoliuci
ja, kurioje apie tai kalbama, 
sk imba sekamai:

gas iuvestmentas: lai yra pa
saulis bažnyčioje. Tarp 1918 
melų klerikalizmo, kuris an
dai nubaudė progresyvi jaunų

lizino, kuris 30 metų po Kri
staus gimimo pasmerkė jaunę

sunaikinti šalį, negu 
syt Austrijos sociali

stų laikraščio.
Geras betgi yra ženklas,

cilę Rusijos provincijų; ji rei
škia, įoliaus, kad kitas Rusi
jos provincijas pastalė po sa
vo kontrole ir tt.”
Prie šitos ištraukos “Darb.”

škiame savo užuojautų šitos 
delegacijos darbams Lietuvos 
politikos reikalais, tuo supra: 
timu, kad minėta delegacija 

pastangas
sit i- mi’1 mi’sų idealų, būtent, 

ulmi’igos Lietuvos re-

didi lis. Abudu parodo, kad 
jų amžius jau atgyventas.

“Jeigu aš suprantu naujas 
laiko bangas, kurios plaka pa
saulį iš visų pusių, ir tų šaltų 
drąsų žiūrėjimų į gyvenimų 
kas charakterizuoja dabarti
nį kareivį, lai man labai aiš-

nuostolių atlyginimo žmonių 
apsisprendimo pamatais. Vo
kiečių social-demokralų partijos 
stoekholminė delegacija smulk
meniškai išdėstė savo alsincšiinę 
linkui laikos klausimo memo
randume, su kuriuo esate apsi- 
pažinę. Partijos kongresas 
Wuerzberge (laikytas rugpjūčio 
mėnesyj 1917 m.), patvirtino tų 
memorandumų. Mes neturėjo
me priežasties tolinties nuo pa
skelbimo, padaryto Stockholme 
ir pranešto visuomenei teksti
niai.

Kas dėl visa ko kita, tai mes 
taipgi skaitome suprantamu da
lyku, kad rengiamoje konferen
cijoje jokiai partijai neprivalo 
būti ant mesta didžiumos nutari
mai prieš jos valia (majorisi-

> vo

taipos prabilo į Vokietijos 
valdonus. Matoma, darbi
ninkai dvilypėje imperijoje 
nėra tokios nuolankios dva
sios, kaip Vokietijoje.

z Viena iš tų aneksuotųjų 
provincijų^yra ir Lietuva. Rei
škia, “Naujienos” pripažįsta, 
kad Lietuva tapo aneksuota

rėš turės susilaukti baisam 
smūgio. Nes klerikalizmas sek minga lik tuomet, kuomet ji 

sugebės atvesti prie susitarimo.

True translation filed with the post- 
niaslcr at Chicago, III., Sept. 3, 1918, 
as rcųiiired by the act of Oct. 6,1917.

Juodoji šmėkla.
•----------1

Klerikalizmas šiandie yra 
aršiausia pavojus žmonių 
laisvei ir progresui mažųjų 
tautų viduje.

Didžiosiose tautose kleri
kalizmas neturi tiek jiegų, 
kad galėtų lenktyniuoti su

šioje. Bet juk gerai visi žino
me, kiek “Naujienos” ir kiti 
socialistai kėlė riksmo, buk 
vysk. Karevičius pardavė Lie
tuva kaizeriui.

'l ai dabar jus visi socialis
tai prisipažinkite, kad mela
vote ir šmeižė te, sukdami, kad 
vysk. Karevičius ar kiti lietu-

tapo dabar pakeista, buvo tokio 
turinio: , t v

duodame nuo savęs abelna j-

rbuoties Euoųpoje Lietuvių 
politikos reikalais.

“2) lugaliavimas yra duo
damas pamatine išlyga, kad

galingomis kleso-

Šita “Darb.” kalba rodo, kiftl 
jo redaktorius Visai neturi išma
nymo ir gėdos.

Juk “aneksavimas” reiškia 
užgrobimų svetimos žemės prie
varta. O “Darb.” vadina Lietu
vos aneksavimų “pardavimu1’!

Vokiečiai spėka įbruko Rusi-

sų idealų, būtent Neprigulmi- 
ngos, demokratinės Lietuvos 
respublikos”.

Gerai, kad tautininkai bent 
tiek susiprato, jogei atšaukė sa-

butų

pę, profesionalę kastų, kuri 
remias} ant autokratijos. Jis 
atsiduoda aulokralizmu, o ne 
demokratizmu.”

siuešimo 'link rytų klausimo, tai 
jis, turbūt, per tuos mėnesius, 
kurie praėjo nuo jūsų laiško 
pasiuntimo, matėte iš praneši
mų apie veikimus reichstage, 
kad socialdemokratų partija 
O'rii'žlni shivnin fnmo /Ldvbn už

Dr. Eitis nurodo j Rusiją, kur 
nesenai buvusi visagalinga baž
nyčia šiandie neteko jokios įtek
mės žmonvse.

Linkėdami jums pasisekimo 
jūsų pasistengimams surengti 
tarptautinę socialistų konferen
cijų, pasiliekame su socialistiš-

* i

Kazimieras Gugis
ADVOKATAS

Vedu visokius reikalus, kaip irimlnališkuose 
taip ir civiliškuose {cianuose, Daro 

visokius dokumentus ir y opieras.
Namų Ofisuos

3323 S. Ilalslod SI.
Ant trečių lubų

’l'el. Drovor 1319

Vokiečių Social-Deinokratų
Partijos išpildyto jas
(parašas) Herma n Mulle’r.

“Vorwaerts” priduria, kad ši
to laiško kopija buvo taipgi pa

M huto Ofisam- 
HT W. Ooarho.’n SI. 

111 13 Umty PlilK- 
Tel. Central 4411

susinėsimas yra matomai dalo
mas kaipo vokiečių socialistų

KA SAKO BUVUS SVEIKATOS 
KOMISIJGNIER1US KERR 
“Kaipo Syc kalus Komisijonierius 

Chicagos miesto, aš daug kariu bu
vau klapalijai uis rckoimnduol i’j vai
rius vaisius, inincraiius vandenius 
ir II. NiekiKinicl iki šiol aš nera
dau surašė jolkios ypatingos gyduo
lės, betgi aš j itičiii, kad Nuxated I- 
ron ypatingai turi būt padaryta dėl 
tiesos. Aš pa|s ūmiau Nusatėd Iron 
ir patyriau ,Įo$ davimą sveikatos, su
stiprinimo ir dėl visuomenės labo, 
aš jauč-iu savo priedermę padaryti 
.jo vartojimo žinomas pasekmes. Aš 
.jau pergyvenau savo šešešdešimts 
melu ir fioriu pasaky ti, kad aš tikiu 
jog mano paties didelis fiziškas vei
kimas, priklauso daugiausiai šian
dien mano palies ypališkam vartoji
mui Nuxaled Iron. ir jei mano in- 
dorsavimas, prikalbins mažakrau- 
jus, nerviiolus vyrus ir moteris pri- 
iminėli Nuxa|ed Iron, ir gaus stebė
tiną nauda, kurią aš gavau, aš Imsiu 
dideliai dėkingas kad aš ją rekomen
davau. Iš savo palies patyrimo su 
Nuxalcd Iron, aš jaučiu kad ji yra 
loki brangi glduoiė, kuri turėtu bul 
varlo.jama kiekviename ligonbutyje 
ir irzrašinė.imhia kiekvieno gydytojo 
šioje šalyje“.

Buvys Sveikatos Komisionicrius Chi- 
eagoje.

Pastaba: Nuxated Iron, kuris bu
vo vartojamas buvusio Sveikatos Ko- 
niisijonieriaus Kerr su tokiomis ste
binančiomis pasekmėmis, nėra pa
slaptine gyduole, bet viena, kuri yra 
gerai žinnoma aplickoriams visur. 
Nepanaši i pirmesni Inorganic Iron

Buvęs Sveikatos Komlsijonle- 
rius Kerr per duujf mtli) tuvo 
gyvenime kovojo dvi lubo visuo
menės jo pnties ir kituose mie
stuose. Tai buvo Jis kuris per
statė Anti-t<>xin dėl Diphtheri- 
jos Chicagos Sveikatos Depar
tamente.. Jis apvalė pieną dėl 
vartotojų ir tokiu budu pagelbė
jo tegelbėti gyvastis tūkstančių 
vaikų. Jis Įvedė priei lipiau- 
dimų patvarkymą, kuri nukopi
javo visoje šalyje ir taipgi pa
sirūpino ir kiekinėmis išmeti
mui liekant) dėl gero visuomenės 
sveikatos. Jisai yra tikras, kad 
plačiai vartojamas Nuxated Iron 
dideliai sumažins rūpesčius ir 
keblumus Sveikatos Komlaijo- 
nierių palaikymui aukštame lai
psnyje visuomenės sveikatą.

produktus, šis yra lengvai prilaiko
mas, neužgauna danių, neapjiiodina 
jų, nei nepagadina vnĮurių. Išdir- 
hejai gvaranluoja pasekmingą ir vi
siškai užganėdinant j rezultiflą kiek
vienam pirkėjui, arba jie sugražins 
jums pinigus. Ji yra parduodama 
pas visus gerus aptiekorius.

----------------------------------------------------------------e l__________________________________ _
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tlitlžiiiniiečių alsiikymas į tarp-įpons redaktorius sugalvojo ne- 
lalkiiiinkinį darbininkų iucino-1 vykusią “konkolauskijados is- 
randumą karės tikslais, lai bus t locijų. Jo liksiąs buvo apšinci- 
Įdoinu pastebėti, kad jis bus pa-1 žti ir pakenkti Lietuvių Sociali- 
rašylas po Scbeidemaiiiio ir jofslų Sąjungai. Kada tūli Cbica- 
draugų pasikalbėjimų su 'frod-1 gos liet, socialistai, įgalioti Ai
stra, kuomet pastarasis rengėsi 
važiuoti Į paskutinę darbininkų 
konferenciją Londone, lai bu
vo birž. 21 d., kuomet “Vor- 
\vaerls” paskelbė, kad p. Troel- 
strai atsakyta pasporlas ir kad 
p. Schcideniann išvažiavo Llola- 
ndijon keliomis dienomis pir
miau. I odei, (urbut, dabar pa
skelbtasis susinėsimas atmeta 
visus tvirtinimus, kokie galėjo 
būti padaryti p. Troclstrai dėl 
vokiečių socialistu, didžiuniiečiu 
ir kol kas pasilieka vėliausiu o- 
l'icialiu los partijos išsireiškimu 
apie kares tikslus.

Skaitytoju Balsai
I Už išreikštas šiame skyriuje 
nuomones Redakcija neatsako.}

Gal jis paaiškintų?

Vieno tau liniukų laikraščio 
redaktorius (žmonės jį vadina 
Auksaburniu) parašė stiprų c- 
dilorialą prieš “darbininkų ru- 
bavojimą”. Tas darbininkų 
“rubnvojimas” esąs lame, kad 
tūli laikraščiai “vėl jau pradeda 
(alpini “stebuklingų daktarų” 
skelbimus.

Pųns redaktorius statosi dide
liu daVbininkų prie lėliu. Gerai. 
Mes, socialistai, visuomet laij) 
sakėme, kad reikia kovoti prieš 
darbininkų išnaudojimą — ko
kios. jis butų rŲ.šicfi. Dar dau
giau, nes nuolatos sakėme ir sa
kome, kad darbininkų išnaudo
jimo priežaslįs gludi dabartinėj 
nelik usioj draugijos tvarkoj. 
Bet k ąd a r ė i r daro’pons 
tautininkų laikraščio redakto
rius? Jisai, girdi biaurisi “huin- 
bugieriškų daktarų” skelbi
mais! Ar lai viskas?

Chicagos rubsiuviai, dalyva
vusieji didžiųjame rubsiuvių 
streike (kada? — Red.) veikiau
sia dar atsimena, kaip pons tau
tininkų laikraščio redaktorius 
“puikiai pasitarnavo” jų reika
lui. Rubsiuviai buvo priversti 
užprotestuoti prieš jo gerašir- 
dingumą rūbų siuvimo fir
moms 
v Negani/ to. Anais melais

įimto Rajono, atsilankė pas jį, 
'■ tai jis. drebėdamas, teisinosi ir 
atsisakė išduoti jo tariamąjį “į- 
žymų Sąjungos viršininkę“. Bu- 
bnijęs per kelintą numerių jis 
pagalios paskelbė jo vardą, 'lai 
buvo mizernas žmogelis Konko- 
lauskas, neturėjęs nieko bendra 
su jokiu viršininkyste Sąjungoj!

Kieno reikalams tuomet tar
navo pons tautininkų laikraščio 
redak torius?

Pagalios, veik kiekvienais 
rinkimais pono tautininkų laik
raščio redaktoriaus laikraštyje 
spausdinama riebus' politiškų 
partijų skelbimai, kur giriama 
“tikri darbininkų draugai”— re- 
publikonų ir demokratų parti
jų samdytiniai. O tuo pačiu 
laiku agituojama prieš sociali
stų partijos kandidatus, dargi 
lietuvius! v

Ar tai vadinasi kova prieš 
“darbininkų rubavojimą”? h’ 
kuo tokie politiškų partijų skel
bimai skiriasi nuo “humbugie- 
rišku daktarų” skelbimu?

Gal pons redaktorius galėtų 
lai paaiškinti? Prie to, gal jis 
paaiškintų ir daugiau, būtent: 
nuo ko butų geriau darbininkų 
reikalui, ar kad iš musų lakra- 
ščių spalių išnyktų visi “stebu
klingų daktarų” skelbimai, ar— 
tautininkų laikraščio s Irai ps- 
niai ir editorialai, Jkur garsina
ma ir apginama visa dabartinė 
“humbugieriška” sistema? Pra
šom, prašom pons redaktoriau!

—Ex-tautietis.

Redakcijos Atsakymai;<
W- Stankui, Cicero. — Pra

nešimas pervėlai gauta.

A. Petratis
perkėlė savo Real Ėst ate ofisą j

CENTRAL MANUFACTURING
OISTRICT BANK
1112 W. 351h Street

Su paskolom, iii.šuriptiis ir su vi
sokiais-! eiliniais malonėkite lankylis 
šičia.

Telefonas DROVI-R 6310
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Pranešimas
šiuomi pranešu gerbia

miems savo koslumeriams, 
kad jau aplaikiau apie tris 
tūkstančius pavydalų (sc- 
mpelitj) vyriškų ir mote
riškų gerų vilnonių mate
rijų rudeniniam ir žiemi
niam sezonui.

Todėl, kam bus reikalin
gos drapanos, nesiveluokit, 
nes gale sezono negalima 
gauti patinkančių.

Taipgi pagerinau valymų 
ir prosijima senų drapanų. 
Kurie norite turėti Nuprosy
tas drapanas be glenciaus 
(no šiline). tai visada gau
site pas mane.

Apie mano darbų ir pritaikymų drabužių žinote iš mano 
daugim tinio prityrimo Rusijos ir Amerikos miestuose.

liekuodamas visiems už rėmimą iki šiol savo užsaky- 
imtis pasilieku su tikra pagarba.

S. A. ALEKNO
SIUVĖJAS VYRIŠKU ir MOTERIŠKŲ RŪBŲ 

91 i W. 33 St., Chicago. Prieš pat šv. Jurgio bažnyčią 
Tel. Drover 6836.

W. M. LAVVHON, M. D. 
Akių, Aunu, Nosies, Gerklės ir

Plaučių Specialistas

Aš per daug melų atkreipiau specialu doinų j šj 
; Jski' a skyrių medicinos ir esu geriau prisirea- 
prs negu dauguma daktarų pasekmingam jūsų 
guiinmi.
Aš gjd.u; visas ligas ir silpnumus akių, tokius 
k.»ip silpnumas, vandenėtos akjs, apaugę vokai, 
skauduliai žvyzdžio, optiška nervų klintis arba 

,’nle kokia kita priežastis prasto regėjimo. ' 
Aš isAlbėjau daug nuo aklumo.
\.š gydau kreivas akis be skausmo.

Aš pritaikau akinius teisingai.
Kin •inaas. triukšmas galvoje, ir visi ausų kėblu- 
n ai gydoma vėliausiomis moksliškomis ineto- 
domu

i; Kataras ir jo komplikacijos nosyje ir gerklėje atkreipiamas ypatin
gos domos. Nepraleisk neatkreipęs domos j dusuli, slogų ir bron
chito keblumus. Leiskite man išegzaminuoti jus, gal jus turite kokj 
plaučių silpnumų.
“Džiovų ga'ima išgydyti, jeigu teisingai gydysite iŠanksto.” Atei
kite j manu ofisų ir leiskite man išaiškinti jums svarbų teisingo 
užsilaikymo dėl AKIU, ALSU, NOSIES, GERKI.ftS IR PLAUČIU-

TAI YRA DYKAI.

W. M. Lawhon, M. 0 1

219 S. Dearborn St., (Prieš l’ačtą) Chicago, III.

1553 W. Madison nt. 
Suite 600-012

Valandos: 10 iki 12 ryto
Pbone Haymarket 2563

1221 So. Lcivltt St.
Kampas 22hd pi.

Valandos: 6 iki 3 vakaro 
Phona Canal 4628 

Nedėldleniala tik pagal sutarti

Rezidencijos Telephone Albany

PR. A. M0NTV1D
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

DOCTOR ROSS
j . Chicagos Specialistas
| Gydo Užsenrjusias, Nervų Ligas, širdies, Vidurių, 
g Kepenų, Inkstų, Pūsles, šlapymo i? Visas 

Privntiškas Negales.
_ 35 So. Dcarborn St. kampan Monroe,

|l)r & Slfięc CHICAGO, ILLINOIS 
Ui B Ida llla lt V W V Kuom 506 ir 507 Criily Bldg. Važiuok

I elevatorių iki Penkto augšto.
Valandos: Kasdien 9 iki 4. Nedėhlicniaia 10 iki L Taipgi Panedė- 

Llvj. S» redoje, l’čtnyčioje ir Suimtoje vakarais nuo 7 iki 8 valandai.
■aur MM OK0 fMOM flOM MM KH Ml MB M HS PMI MM SHSM N

i

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

angliškų. Gramofonai nuo $10.00 iki $250. Parsiduoda ant leng
vo išmokėjimo. NAUJA DIDELI KATALOGA knygų, laikrodėlių, 
z.n <lii. lenciūgėlių, gramofonų rekordų, Brukuojamų mašinėlių pa
siunčiu kiekvienam, kas prisius 3c. štampų.

JUOZAPAS E. BUDRI K, I
3! 13 S. Il.dstcd st.---------- Tel. Drover 8167----------- Chicago, III. ;V -- • -- --- — ---------- - -e-'j

LIETUVIŠKA AUTOMOBILIŲ TAISYMO ŠAPA
vii s esame ckspeilai lokiuose darbuose. Sutaisome sugedusius ant 

kelio, ir partraukiame sulūžusios. Darbų atliekame gerai, greitai 
ir pigiai. Reikale kreipkitės pas* ADAM VVIDZES,
Telf. Drover 2186. 3222 S. Ilalstcd St.. Chicago, III.

(Waterbiiry,Conn<
Liet. Laisves Fondui.

Liet. Dar b. Taryba. — Auka

Draugystė
Amerikos

Tarybos

Lietuvos Brolių 
nutarė prisidėti prie 
Lietuviu Darbininku 
Susirinkime buvo sumanyta pa
rinkti aukų Lietuvos Laisvės 
Fondui ir, draugams sumany
mui pritarus, surinkta $3.50. 
Aukavo: .L Senkus $1; V. Žilin
skas, E. Kriščiūnas, .1. Laskcvi- 
čia, J. .1. Prusdlailis, K. Pėža, J. 
Vidžiūnas, K. Bendneris, J. Sa- 
ladonis, M. Vilkas ir A. Rama
nauskas po 25 centus.

Lietuvos Brolių Draugystė tu
ri daugiau kaip šimtų narių. Vi
si yra prasišvietę žmonės, sup
rantantis reikalą, todėl manau, 
kad jie ir toliaus rems Lietuvos 
Laisves Fondų;

VVaterbyryj jau penkios drau
gijos įstojo Amer. Liet. Darbi
ninkų Tarybon ir turi išrinku
sios savo atstovus. Laikui bė-

spėka.

ve “kairiaisiais”, kurie tečiaus 
netoli tenumato dalykus. Palau
ksim^ betgi, ateis laikas, susi-

Aukas siunčiu Li< t. Laisvės 
I'ondo kasieriui K. Gugiui.—P.

Minden,W.Va
Nelaimė anglių kasyklose*

Rugp. 26 d. kasyklose

laimes prieža sties negalima tik
ini sužinoti, tiktai tiek galima 
pasakyti, kad lokiais atsitiki
mais komptthijos visados esti 
nekaltos, vis pasako, kad tai pa
ties darbininko kaltė.

Laidotuvės buvo rugp. 28. Da 
tvvavo kelios draugijos, kaip A.

buvo arti 300 žmonių. Betgi ir 
be kunigėlio neapsieita, ir tasis 
nors mažiausia patarnavo, bet 
atsiėmė riebų atlyginimų — 20 
dolerių...

S. Balčiūnas buvo gerai apsi
rūpinęs, priklausė prie poros 
pašelpimų draugijų, prie SLA., 
taipgi prie A.P.L.A. 19 kp-, ir 
visos jos pasirūpino atlikt savo 
priedermę.

doras žmogus, su kiekvienu su
siejęs mylėdavo gražiai pasikal
bėt, vengdamas ką nors užgauli 
aštresniu žodžiu. Dėlto visi 
draugai ir pažįstami gailisi jo. 
Ypačiai nuliūdus yra jo šeimy
nėlė — moteris ir vaikučiai, nuo 

t
kurių jam taip netikėtai teko 
amžinai atsiskirti. Lai luina 
jam lengva šios šalies žemelė.

—F. A.

REIK I.IIT, ALTA, CVNADA.

(.'ražus išvažiavimas. — Aukos 
Liet. Laisves Fondui.

Pasidarbavimu vietines Susiv. 
Lietuvių Kanadoj kuopos, rugp. 
18 d. buvo surengtas piknikas, 
i kurį atsilankė netik vietos, 
bet ir apielinkes lietuvių. Vieta 
piknikui buvo parinkta labai pa-

kalehevano upės, po medžiais, 
todėl ir laikas buvo maloniai ir 
smagai praleistas. Tarp susirin
kusiu lietuviu kilo sumanymas 
netolimoj ateityj surengti pikni
ką Medicinų Hat. Kadangi Me
dicinų Halo vyrai labai “slow” 
panašiems parengimams, tai dė
lto apsiėmė moterįs pasidarbuo
ti. Taigi, jeigu medičine Hale 
bus parengtas piknikas, tai ačiu 
priderės tarti ne vyrams, 
musų sesulėms, kurios myli 
tik pasilinksminti, pažaisti 
našiuose susiėjimuose, bet
tingi ir pasidarbuoti jų paren

gimui.

ne-

ne-

SS

K UOMET jus perkat rūkytų arba blekinėse 
mėsų, blokinėse lašišų, blokinėse vaisius, 
daržoves ir kitus prie stalo skanumynus, 

tėmykite Wilson and Company vaizbaženklį. Jis 
išrodo ant kiekvieno leibelio ir visuomet yra tas 
pats — didelis raudonas W su vardu' “Wįlson & 
Co.” baltomis raidėmis ant juodos lentos.

Wilson leibelis, ląnt kurio šis vaizbos ženklas 
išrodo, yra pavydale, W leibelis ir yra lengvai ir 
greitai pripažįstamas.

Wilsono leibelis ir Wilsono vaizbos ženklas už
tikrina jums, kad maisto produktai turintieji jį 
yra geriausi, kilnojami ir sutaisomi su didžiau
sia atida. Musų valdymo būdas yra kad niekas 
nėra pergena musų rėmėjams, ir gera reputa
cija Wilsono mėsos ir maisto produktų užsi
pelno musų rūpestingu užsispyrimu ant musų 
prekių užsitarnavusių leibelį ir gvaranciją Wil- 
son & Company. .

Jeigu jūsų krautuvninkas neužlaiko Wilsono 
produktų, suteikite mums jo vardų Ir mes supa- 
žinsime jį su nuolatiniais vertelgystės galėji
mais parduodant maisto produktus tokiės aug- 
štos rųšies. %

“Jlua maftk

CHICAGO

y# m

The Wil8on Label Protects Your Table

VIENATINIS 4JKGL87RUOTAS Itl SAS APTIEKOltlUS ANT BHIDGEPOKTO

VYRAMS IR SUAUGIEMS
-AMlOttAa Akiniai aukso rėmuose nuo $3.00 ir nu-

’ įįiAvj®, - gščiąn. Sidabro rėmuose nuo $1.00 ir 
augšrtiau. Prilaikome akinius uždykų.

M&K A—CT Atminkit: Galvos sopėjimas, nervižku-
ai mas> akių skaudėjimus, užvilkimas ir

5ra va*s*a*8 įvairių ligų, kurios ga- 
Jlpėt M h būti praSalintos gerų akinių pritaky-

K. ijy^y ./..JT ,nlh Ištyrimas tiždykų, jei peršti ar
Jr’-Zu W ’v'M X akauda ijkis. Jei jos raudonos, jei gai

lį "S i «' va sopd? jei blogai matai/jei akjs silp-
<v, į « yJyMuįg sta, netęsk ilgiau, o jleekok pagelbos

... nptiekoj, kur kiekvienam pritaikoma a- 
’’W j kiniai uždyką. Atmink, kad mes kož-

/ II ■ AdįlJSaS nam gvaranluojtun akinius ir kiekvie-
'į nam gerai prirertkam.

S. M. MESIROFF, Ekspertas Optikas.
Jei jus segate ir reikalaujate patarimo arba vaistų, ateikit pas mane. AŠ buvau ap- 
tiekorius Rusijoj virš 10 metų, Amerikoj 15 metų. Aš duodu patarimus DYKAI. Galiu 
padaryti bile kokius rusiškus vaistus. Aš rekomenduoju tik GERUS daktarus. Aš esu 
draugiu* žmonių. S. M. MESIROFF. 3149 SO. MORGAN ST., CHICAGO, ILL. 

iiiiiiimi i nyrimiiai

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS 
ant Durų, Lentų, Rėmų ir Stogams Popiero

SPECIALIAI: Malcva malevojinuii stubų išvidaus, po $1.40 už gal.

CARE BROS. WRECK1NG CO.
8003-3039 8. Ilaleled St., Chicago, III.

Pasibaigus piknikui, pirm. .1. 
Žebrauskas sumanė parinkti 
Liek aukų Lietuvos Laisvėj Fon
dui. Sumanymui visi pritarė ir

Aukojo po $1: -I. Mozūras, G

Gerulis, .1. Domeika, J. Žebraus
kas, O. l’žkurailienė, A. Mauzic- 
iiė, K. Bugienius, M. Žebrauskie
ne; Jer. Lopeta 40c.; U. Bacin- 
skienė, A. Daneliauckas, A. Do- 
mininkailis — 25c. Viso $7.65.

Aukos lapo pasiųstos Lietuvos 
Laisvės Fondo kasieriui adv. K. 
Gugi ui, 3323 S. 1 Ilalstcd st., Chi
cago, III.

Tardamas ačiu aukotojams 
liekuos, su pagarba,

— J. Žebrauskas.

JOSEPH C. WOLON 
lietuvis advokatas 

29 S. La Sall« St. 
Telephone Central 6390 

Vakarais: 
2911 W. 22nd Street.Telephone Rockwell 6&99

/1 ERB. Naujienų skal- 
fjrtojoa ir skaityto

jai prašomi pirkinių re!-* 
balais eiti į tas sankro
vas, kurios skelbias! 
Naujienose.

Br. F. 0. Barter
Akly, Ausy, Nosies ir Gerklės 

Daktaro patarna- 
STATE GATVĖS 
21 METAS PRIE 
rinkime akinių. • 
vimas gydime jū
sų akių arba pri- 
Iškaba — besisu

kanti šviesa
Dr. Cartcrio pagelbininkai yra 

gydytojai ir chirurgai; užlikrin-- 
tas gydytojo patarnavimas už 
optikų kainas. Akiniu kainos 
prasideda nuo $4.00 ir augš- 
čiau.

Galvos skaudėjimai, nervuo- 
linnas, insomnia ir nedirbinias 
vidurių yra nuolatine priežas
tis akių ligų- Uždegimas, mie
žis, baugumas šviesos, reikalau
ja okulisto priežiūros. Pritai
koma dirbtinės akys.

Franklin 0. Garter, M.D.
Akių, Ausų, Nosies ir Gerklės 

120 South State Street 
(Antras augštas) Chicago 
(Vienos durįs į žiemius 

nuo The Fair).
Valandos: 9 iki 7. Nedaliomis

10—12. Central 837

Sergėkite savo akis

lūs. VmL: nuo 9 ryto iki 
nedėldh n. nuo 10 iki 11 
4649J< Aahtapd Av. kamo/47 st

Tehphone Yards 4317 
rioulevard 6487„

AK7Ų SPECIALISTAS 
Akis Sgsamteaoja Dyka! 
\ a Gyvenimas yra

Ik tuščias, kada pra 
■Uk regėjimą.
RSiMv.wl7 lies vartojame pagerintą Oph- 
wĖlu'',‘ Cf thalmometer. Y- 

fltinga dums at- 
reipiųma i vai-

»tikėkit »avo regėjimo plr- 
y kokiam nepriiyrudani 
■ptiekoriul ^uksoriui ar keliau
jančiam pardavėjui, nes jie su

teiks Jus akims tiįc daugiau blogo. 
Aš; turtu 15 (lietų patyrimo i* 

failu ištyrt jus akik ir pririnkti 
Ims akinius tikrai. Darbą atlie
ti belaukiant, ufetikrinlni.
Jei jums akiniai nebus reikalin 

fi. mes tai Jums pasakysime-
JOHN SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS 4 

1841 So. Ashland Avė. Chiear - 
Kampas 18-toa gaivia 

9-člos lubos, viri Platt’o aptieki* 
Tčmykite j mano paraią 

Valandos nuo 9-tos vai. ryto lb 
8 vai. vakaro. Nedėlioję nuo 8 
vai. ryto iki 13 valandai dieną.

ftezid. 933 8. Ashland Bivd. Chieage 
T«)*phon« Hajr*»rk«t 2644

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CttIRURGAh

Spedalintas Moteriškų, Vyrišką, 
Vaikų ir visų chronišką ligą 

Ofisas: 3354 S. Hatated St., Chicagt 
TtlSfctauM Drovet 1f‘J$

VALANDOS» 10 — 11 ryU>; 2—->
!0—13

Telephone Yju ds 5032

3109 S. Morgan sL Chicago

DR. S. N AI K E LIS T
Lietuvis Medikas ir Chirurgas i 

4712 S. Ashland Avė., Chicago, III1 
Telef. Drover 7042.

j Ofiso Valandos Nuo 11 ryto iki 4-, 
i p.p. ir nuo 7 iki 9 vak. Nedalio
mis nuo 10 iki 12 d.

Cicero, III., Ofisas ir Rezidencija/ 
Kumpas LUh gatvės ir 49lh avė. 
Telef. Cicėro 39, arba Cicero 252. 
Valandos: nuo 9 iki 10:30 ryto, 
nuo *1:30 iki 6:30 vakaro ir nedčG 

pagal sutartį 1Imliomis-

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vo d ev it i a u s Permaina.
Panedčlyi. Ketverge ir Subatoj

Pirmas Floras 15c. Balkonas 10^1
Prie šių kainą prisknitoma ir 

1c ir 2c kariškos mokestis
4 DJbĖLT AKTA! KASDIEN
HALSTED h 8?-ta GATVĖS

P. A. Baltranas
Pirmos klcsos saldainių, Ice Crea- 

m’o Sodos ir lengvų gSj'inių, cigarų 
ir tabaku. Taipgi turi automobilių 
patarnavimui.

P. BALTRANAS
616 W. 31st Str., Chicago, III.

Phone Boulevnrd 7351

TcV. Puflman 342
Dr. J. BagoČhis, M.D.
LIETU VI^GYDYT^JAS 1B 

10731 So, Mlchtean Ąvs, 
Roseland, Tll.

Vyrišky Drapanų Darganai
Nauji, neatimti, daryti ant užsa

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

Nauji, daryti fiaiavl nuo $15 iki 
$35 siutai ir overkotai, nuo 37.50 iki 
18 dolerių. • *

Pilnas pasirinkimas kailiu pamui 
tų overkotų.

Visai mažai vartoti siutai ir over
kotai, vertės nuo $25 iki $86, dabai 
$5 ir augščiau. Kelnės nuo iki 
$4.50. Vaikinams siutai nuo $3.00 
iki $7.50.

Atdara kasdieną, nedaliomis ir va 
karais.

S. GORDON
141B 8. Halsted SU Chicago, III

VALANDOS: Nuo 8 dd lt ryto 
ir nuo 5 iki 8 vakare

9R. G. M. GUSER
Piaklikuojn 27 
(i\venim;i 

31-f3 S. Morgan

Taipgi Chroniška Ligvj
OFISO VALANDOS: 

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

Tetephone Yftrds 687

DR. M. HERZMAN |
IŠ RUSIJOS

Getai lietuviams žinomas per 1(5 me
tų kaipo patyręs gydytoj^*, ^liIrurgM 
ir akuBerls.

Gydo aStrias ir chroniška* vy
rų, rtioterų ir vaikų, pagal naujausias 
metodas X-Rny Jr kitokius elektros prie
taisus.

Ofisas Ir Labnratorlja: 1025 W. 18th 
St. netoli Fl»k St.

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, ir
S—8 vaksrais. l'elcphono Canal «HI0. 
GYVENIMAS: 5412 S. Hahted Street

VALANDOS8-B ryta, tiktai.

Tfclephfiflo Tartis" 5834.

D r. P.G. Wieg«er 
Priėmimo valandos nuo 8 iki 12 
iš ryto tr nuo 7 iki 9 vai. vak. 
3325 So. ilalstcd SI., Chicago.

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

rusiškai.
Valandos: 10—12 rytų; 6—9 va
kare. Tol. Canal 4367.

įtaigosi Akus 
legiją; ilgai 
Ivusi Peni
Įdolphifoj

Tel Yards 3654. AKUŠERKA

Mrs.A.MIchniewlcz
io* Ko- 

praktika*
IvaflifM 

r Phila* 
Patekini n* 

nauju prie
imdymo. Duodu rodį 
isokiose ligone mote- 

ir merginoma. 
So. Btatated Str. 
nl antrų luhą) 

u Chicago.
Nuo 6 iki 9 ryte, ir 7 iki vėlo vak.
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Į Chicago ir Apielinke
Shaffner buvo nuleistas už jo 

dalyvavimą Stockmen’s Trust

šerifui Dennis Dee bevedant jį

NAUJIENOS, Chicago, III Utarninkas, Rugsėjo 3,1918

2. Mėšlungis arba raumenų 
traukimas paeina nuo keletos 
priežasčių. Karštis gali būti 
priežastim. Žmonės, kurie turi 
vartoti muskulus karštyj, kaip

REIKIA DARBININKŲ AUTOMOBILIAI

Kad kam ko 
Reikalinga

True translation fih'd with the PQst- Lenkija, Lietuva, Livonija, I'in- 
landija. Kaukazas, Tnms-kauka- 
zas, Sibcrija ir šešios šiaurinės 
gubernijos, kurios nesenai atsi
metė nuo centralines Busijos. 
Taigi, kalbėtojo pasakymu, da
bartine laikinoji Busijos valdžia 
atstovauja liktai keletą ccntrali- 
nės Busijos miestų. O kitos <ta- 
lįs Busijos gyventojų nesutinka

mastei* at Chicago, III., Sept. 3, 1918, 
as reųuired by the aet of Oct. 6, 1917

MOKYKLOS ATSIDARO
ŠIANDIEN.

žemdirbystės ir naminis moks
las pakeis nesvarbiuosius.

šiandie 9 vai. ryto daugiau 
kaip 300,000 vaikų sugrįžo į vie
šąsias Chicagos mokyklas. Jų

stės darbas, naminis darbas, au
gesniems vaikams karininkų da
rbas, pakeis nesvarbesniuosius 
dalykus. Vokiečių kalba niekur 
nebus mokinama mokyklose iki

kaimiečiai, kuriu, skaičius suda
ro aštuoniasdešimtą nuošimtį vi
su Rusijos gyventoju. Kalbėtojo

ir visi talkininkai nenori maišy-

urnose ginklu kniaukiant.

Patarnautojai laimėjo streiką
Congress viešbutyj.

viešbutyj pirmu kariu istorijoj

šeštadienio

8 vai. vakare svečiai, užsisakę 
vakarienę, buvo be patarnauto
jų. Kelios choristės grūmojo už- 
vedifiiu bylos, bet jų grūmoji
mai buvo veltui.

Patarnautojai sustreikavo, vi-

gauna mėšlungį blauzdose, ran-

kurie

lankus. Chroniškam inkstų 
uždegime ir kelcloj aštrių ligų 
(Azijos choleroj, uremijoj * ir
užsinuodijime skalsos grudų 
(ergola) įvyksta raumenų mė- 
šlungs. Pirma reikia ištirt, ko
kia priežastis daro mėšlungį 
pas žmogų, o tuomet lik galima

%

True translalion filed xvilh the post- 
mnslcr ai Chicago, III., Sept. 3, 1918, 
as reipiired by the aet of Oct. 6, 1917

išvyti vokiečius, kurie dabtir 
smaugia Busiją.

Aut pabaigos buvo duodama 
kalbėtojui klausimai, į kuriuos 
kalbėtojas atsakė. Žmonių buvo 
pilnutėlė svetainė. A. Kemėža.

nei gert meno ncinivo.
Patarnautojai pareikalavo pa

kėlimo nžmokesties ir vienos

priežastis jūsų atsilikime. Ran
kos tirpsta nuo prislegi m o krau
jo cirkuliacijos jose, nuo padė
jimo taip, kad kraujas ar lai

30 <1., West Si<le Auditorijoj 
Rusų Soc.-Deni. Kliubas suren
gė. paskaitą. Tema jos buvo:

Lavinimosi paskaita.

tapo sulaikytas vidurnaktyje. 
Streikininkai laimėjo. Tie, ku
rie dirbo po dešimtį valandų į 
dieną už $35 mėnesiui, gavo pa
kelti iki $45 mėnesiui; kurie 

dirbo po 8 valandas, tiems nuo

cirkuliacija arba prastas krau-

SI*,

listas revoliucionierius pulkinin-
kp. buvo surengę lavinimosi pa
skaitą. Tema buvo aiškinimui vaiteL

mų gali vešli prie tankaus ran
kų nutirpimo. Eikite pas vietos 
daktarą dėl pilno išegzaminavi- 
nib. Dr. A. Montvidas.

greičiausia ir lengviau
siu budu įsigysite nau
dodamies N a u j i e- 
n ų Reikalavimų Skel
bimais. Kas ko reika
laujate, kas kų turite 
kitiems pasiūlyti—pa
siskelbkite Naujie
nose. Tūkstančiai vi
sokio padėjimo žmo
nių kasdie skaito Nau 
Jienas, tūkstančiai per
skaitys jūsų pasiskel- 
bima ir tas jūsų pasi- 
skejbimas atneš Jums 
geriausių pasekmių.

NAUJIENOS 
1840 South Halsted St. 
Telefonas Canal 1506

REIKALINGAS tuojaus

linolype operatorius. Gera mokestis.

sirengę dirbti. NAUJIENOS,

1810 So. Halsted Si., Chicago, III.

/
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ASMENŲ JIESKOJIMAl
Pajieškau Kazimiero šarkatrsko, 

Andriaus .šarkausko ir Jono Jan
kausko, ir kilų pažįstamų.—'Visi Su
valkų gubernijos, Alvito parapijos.

Pijušas Povilaika,
604 Oakland Avė., Peoria, III.

REIKALAUJAME
MOTERŲ DIRBTI DIRBTUVĖJE 
DAUBA, KURIS PIRMIAU BUVO 

DIRBAMAS VYRU IR VAIKU’. PA
TYRIMAS NEREIKALINGAS. ŠVA
RUS IR SANITARIŠKAS DARBAS. 
S A N ž INI š K A U ž .M () K ĖST I S.

BOOS MKG. CO.,
1051 \V. Kilti Sr.,^AR'ri CENTER 
AVENUE, CHICAGO, II.L.

PARSIDUODA greitai už nupigin
tą kainą dar visai naujas Mitchacl 
kompanijos t rokas. Kas nori pirkti, 
malonėkite atsišaukti šiuo adresu. 
1524 So. 19th Ct., Cicero, 111. 
------- .................... ...................... ......

RAKANDAI
PARDUODI’ rakandus, visai nau- 

i, užteks 6 kambariams. Atsišaukite 
greitai po 7^ va), vakarais.

Kazimieras Kurrnauskas,
4600 S. VVood st., Chicago, fll.

3-čias augšlas, priekis1.

PARSIDUODA dėl apmokėjimo 
slo'*age N'ndos sekantieji daiktai: 
graži didelė Victrola su brangiais 
rck<»rdais; puikus, tikros skuros par
imu setas, kuris turėjo kainuot $150; 
puikus septynių Šmotų dining room 
setas, taipgi 4 aliejaus piešiniai, šie 
rakandai ir Victrola’yra praktiškai 
nauji ir vėliausios mados, naudofii 
tiktai penkis mėnesius. Pirmas pa- 
siulijimas nuperka. Mes taipgi par
duosime tuos (laikius atskirai. Mes 
priimsime Liberty Bondsus kaipo 
užmokėsiu, ir pristatysime daiktus 
bite Į kur (lykai. Atdara iki 9 vai. 
' •ikaro. Nekėliomis iki 4 vai. p. p. 
Ateikite tuojaus.

WESTERN STOBAGE HOUSE, 
2810 \V.Ilarrison st., Ohicago

Pajieškau savo giminių arba pa
žįstamų: švogerio Bronislovo
Pociaus ir Antano, Pranciškaus ir 
Juozapo žimunlų ir pusbrolio Liud
viko žimonlo ir Pranciškaus čer- 
bauskio. Paeina visi iš Kauno gu
bernijos, Šiaulių pavieto, Užvenčio 
parapijos. Turtu svarbų reikalą.— 
Malonėkite atsišaukti šiuo adresu:

K. Lukauskis,
1329 \\ ieker I’ark Avė. Chicago, III.

REIKALINGI vyrai ant bordo. Gc 
ra viela pakeleiviams.

1606 S. Halsted SI., Chicago

$50 NUPERKA mano $20(1 Victro- 
lą, deimantinės adatos, ir rekordu*. 
Taipgi h850 player pianą už $225. 
'taipgi rakandus, naudotus tiktai 
90 dieną. Priimsiu Liberty Ron.l 
sus. Prisiųsiu daiktus “C. 6. D.”

Mis. A. Schwarlz, 
Rezidencija, 3222 Jackson Blvd., arti

■ Kedzie

kino apie dabartinę laikinąją 
Rusijos valdžią, nurodydamas i 
lai. kaip toji valdžia neatstovau
ja visos Rusijos liaudies valios 
ir noru, o tiktai valia ir norus v v
mažumos, susispietusių ir apsi
ginklavusių centraliniuose Ru
sijos miestuose grupių. Lenino 
ir Trockio pasekėjų. Tos grupės 
palaikoma valdžia susideda iš 
demobilizuotų (ir demoralizuo
tų) kareivių, jūreivių ir dalies 
industrinių darbininkų. Pasaky
mu kalbėtojo, lai nėra visa Ru
sijos liaudis, kadangi Į tą laiki
nąją valdžią neįeina

ntns buvo draugas Dvylis. Kiek 
kartų lankiausi į panašias pas-

vinęs ii* moka aiškiai ir vaiz
džiai nušviesti politinės ekono
mijos mokslą su Jam liukrais 
skaitlinių piešiniais. Tik gaila,
kad į tokias paskaitas lankosi 
neperdaugiausia žmonių. Prie-

tokie nemalonus darbininkams

N u dūrė už merginą. Pranešimai
B EI KALA! MAMA vyrų pardavinė

ti serus iš šlako įsteigtame Meat 
Packing llousc. Atsišaukite j ofisą 
C.oiKsuiner’s Packing Company.
30 1 I’ark Building, Pillsburgh, Pa.

Ukraina. Išvažiavimas į Jackson
t

Patrūkimas Užmuša
7,000 Kas Metas i

Septyni tūkstančiai ypatų kasmet mirftta 
—kurių laidojimo ccrtifikatai pažymėti 
“Patrūkimas”. Kodėl ? Todėl, kad tie ne
laimimo nepaisė apie sąve arba Kai tik 
trydėni ženklus (ištinimą tos ligos, visai 
nepaisant jos priežasties. Ką darai tu? 
Ar tu apsitek!! nešiodamas paraištj (tru- 
ss*ą), prietaisą, ar kokiu ten nebūt var
du ją vadintum? Kad ir geriausia, pa- 
raiitis tai—tik tuolaikinis palengvinimai 
—falšyvos paramstis
sienos ir negalima 
Jiau nea nuo vien 

uostos spaudimas 
liaciją, tokiu Midų 
Ipnėjusiu muskulų 
reikalauja —maistą.
Bet mokslas išrado būdą, ir kožnas pa- 
raiiČio Kentėtojas ' šioj šalyj kviečiamas 
padaryt DYKAI tmndymą savo namuose. 
FLAPAO metodą, be abejonės,—moksliš- 
kiausia. logiikiausia ir pasekmingiausia 
pasigydymui nuo patrūkimo už visas ki
tus svietui žinomaą metodas.
PLAPAO PADUŠKAITž kada Kerai prilimpa prie kūno, niekaip negali nualinti 
ar nusikreipti iš vieton, todėl, negali nu- 
brozdyt arba gnybt. Minkšta kaip akso
mas—lengva pritaisyt—pigi. Naudojimui 
laike darbo ir miegant. Nėra diržų, sak- 
čių ar sprendžinų pritaisytų.

Išmok uždaryt patrūkimo prasivėrimą 
taip kaip gamta reikalauja, kad patrū
kimas NEGALfiTŲ nuslinkt žemyn. Pri- 
siųsk savo vardą pavarde šiandie pas: 
PLAPAO CO.. Block 80B0. St. Louls, 
Mo.» dėl DYKAI išbandymo PLAPAO ir 
reikalingų informacijų.

buvo surengtas išvažiavimas į 
Jackson Parką ant taip vadina
mus lietuviškos salos. Viela tai 
butų gera, liktai labai bloga bu-

prie Riiuvančioti 
nuo jo tikėtiea <1au- 
mekanCko paramsčio, 
nulaiko kraujo cirku- 
atimdamas nuo nuei
tą, ko jie labiausiai

ir nesurado. Del tos tai priežas
ties ir publikos susirinko visai 
maža ir apie pavakarę išsiskirs
tė. Nebuvo nū jokio įvairumo.

kusijų. \ ienų žodžiu, nebūvu 
nė bolševiku, nė menševiku. Oc ’ C

nariu ir keletas pašalinių ypa
Ii;... Buvęs išvažiavime.

Pabėgusia Shaffner, bankos
plėšikas, suimtas.

Abe Shaffner, nuteistas bati
kos plėšikas, kuris penktadienyj 
sensacingai pabūgo iš kriminaliu 
teismo trobos, tapo suimtas po 
mini. 1256 N. VVestern avė.

'»
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Neapleidžiama Proga
PERKANT ARBA STATANT NAMUS

APIELINKĖSE CHICAGOS. }

šiuomi turime už garbę pranešti gerbiamai Lietuvių visuo
menei, kad “LIETUVA” SKOLINIMO IR BUDAVOJIMO DRAU
GIJA, skolina pinigus ant neaprubežiuoto laiko be KOMIšINO, 
lodei jogei manote pirkti arba statyti namą, neapleiskite šios 
progos, nes tik yra ant trumpo laiko. .

Susirinkimai atsibuna Utarninkais 
Dom. Szemaičio Salėje, 1750 
gatvės. ..r

S. Union Avenue, kampas 18tos

r

Kaz. Meškauskis, Prezidentas,
668 West 181 h Street.

John P. Eyvaldas, Sekretorius
2551 West 69th Slr.,

Prospect 107. > 1

\Villinm E. Brmhvny, turtin
gus Chicagos išdirbėjus, lapo 
nudurtas peiliu. Jis buvo apie 
50 melų amžiaus, susipažino su 
gražia jauna 10 metų mergina 
Norma Cook ir norėjo su ja ap
mesti. Bet kuomet jo draugai

naivūs sulaukęs nori su jauna 
ipsivesti, nuėjęs merginai atsa
kė. Merginos tėvas paskaitė tą 
savo dukterį*! Įžeidimu ir priža-

po nudurtas savo šapoje. Jis 
mirdamas sakė, kad jį nudūrė 
minėtos merginos tėvas Cook.

Tr— • •.rshtion filed wilh the posl- 
masler ai Chicago, III.. Sept. .3, 1918, 
as reųuirrd by the art of Oet. 6, 1917
Vyrai nuo 31 iki 45 m.
skubina apsivesti.

Klerkas išduodantis leidimus

31

n y j išdavė 112 leidimų. Iš
6 išduota jauniems nuo 18 
21 metu amžiaus ir 18 nuoC

iki 15. Klerko nuomone, ši-

kad nurodytų į apsivedančių no
rą kariuomenės ar svarbiausio 
darbo išvengti, kadangi nuošim
tis išsiėmusių leidimus 
šaukiamųjų amžių esąs 
mai didelis — 10 nuoš.

Baigė mokyklą: 90 vyru, 
143 moterįs.

vyru,

Chicagos universitetą baigė 
šiemet ir pereitą šeštadienį dip
lomus gavo 1 13 moterįs ir 90

—
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| Sveikatos Skyrius
—-------------- ■ --------------- <Ą

Atsakymas į klausimus.
A. MUaševičins iš Washing- 

ton, Mo , klausia:

šalinti tą kenkimą, jei kenkia?
Aš dirbu, kur tokiu 'dulkiu yra *• V fc/ t

traukiu į plaučius.

aip pra-
šalinti?

Atsakymai:—
1. Visokios dulkes, ne lik kau-

stų nėra pašalinimui to kenki
amo. Pačiam reikia prasišalint 

iš ton, kur tokių dulkių yra 
daugk

\l .

Draugiją pranešimus apie mi
tingus etc. dedame dykai. Nuo 
šio laiko betgi pranešimai (lai
šku, arba telefonu: Canal 150<») 
turi būt priduoti Redakcijai iš- 
vakaro, ne vėliau kaip iki 8 
P.M. Vėliau priduoti praneši
mai nebegalės tilpti rytojaus 
numery j.

Račkio r d. III. — I.SS. 75 k p. eks
tra susirinkimas vyks 5 dieną rug
sėjo, 7:30 vai. vakaro, 
kampas 151h avė. ir 9th slr. 
ges ir draugai, i..................
bus balsavimas I.SS. konstitucijos.

•—Bašt. A. Meldažis.

Vega .Bali.
. — Drau- 

meldžiu ateiti, nes

Brighton I’ark. — Pranešu visiems 
I.SS. 171 kp. nariams, kad mėnesinis 
susirinkimas Įvyks seredoje. rugsė
jo I, 7:30 vai. Vak., Mažienio svel., 
3831 S. KedzĮe avė. Draugai ir drau
gės, bukite visi laiku, nes turime 
daug svarbių reikalų aptarti.

—J. Gustaitis.

i L.S.S. 22-ros kuopos mėnesinis su
sirinkimas ivyks ketverge, rugučio 
5, 5|. Mcldažio svel., 7:30 vakai’oj Vi
si Miariai alvykjt. Yra daug svarbių 
reikalu, be to, reikės svarsty ti kon
stitucijos projektas ir nubalsuoti. 
Atsivesk it ir naujų narių.

—Org. B. Zaveckis.

Soc. Pro p. Mokyklos reikalu: — 
Visi tie draugai ii* draugės, kurie 
manot lankyti Soc. Propagandos .Mo
kyklą, malonėkite būtinai išanksto 
priduol savo vardus, pavardes ir ad
resus sekretoriaus žiniai, kad ge
riau prisirengus.

S<>< ialislų Propagandos Mokyklos 
sekretorius. Ant. J ūsas, 2252 W.

22ud slr., Chicago, III., Tel. Ca-

Lietuvių Kriaučių Kliubo S. P. mė
nesinis susirinkimas įvyks seredoj, 
rūgščio t d1., Knygyno svet., 1822 
VVabansia avė., 7:30 vai. vakaro. 
Draugės ir draugai, malonėkite visi 
atsilankvti", nes yra daug svarbių 
reikalu. —Valdyba.

Jaunų Lietuvių Kliubo mėnesinis 
susirinkimas įvyks ketverge, rūgs. 
5, 7:3(1 vai. vakare, Eellowsbip Hou- 
se svel., 831 \V. 33 Place. Susirinki
te visi nai iai ,nes daug svarbių da
lykų yra svarstymui.

.1. C. Veblauskas, Rast.

J .ijiešk.'iu savo dviejų brolių Ma- 
leu.šo ir Antano Judeikių. Girdėjau 
kad Matcu.šas gyveno Amerikoje, o 
Antanas 14 metų atgal gyveno An
glijoje, taipgi pajieškau pusbrolio 
Konstantino Judeikio, paeina iš Kau
no gub., Šiaulių pavieto, Užvenčio 
parapijos, Zalakų sodžiaus. Prašau 
jų pačių atsišaukti arba kas žinote 
praneškite jų adresus — busiu dė-/ 
kingas. Juozapas Judeikis, 
P. !..■ (\unpyNo 1, Deary, Itjlabo.

REIKALINGAS vyras su pačia <lel 
janiloiiaus darbo. Reikia turėt su
pratimą apie boilerius. Dykai ren- 
da. Kreipkitės adresu
820 Read Court, arti Clųcago Avė.

ItE’I'A l’BOGA! Priversti parduot 
už pusdykę: puikus 5-kių kambarių 
aparlmenlo daiktus, $150; parlor se
tas, tikros skuros, $25; dailus dining 
room_ setas ir bedroom setas, taip
gi ^850 player pianas tiktai už $225 
ir S200 Victrola su brangiais rekor
dais už $55. Taipgi parsiduoda a- 
licjiniai piešiniai. Viskas naudota 
liktai .5 mėnesius. Ateikite tuojaus.

I u zidencija, 1926 S. Kedzie avė.

{VAIRUS SKELBIMAI

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
i PASIRANDAVOJA gražus kamba 
riai su rakandais, dėl pavienių vai 
kinų. 3210 Emerald Avė., Chicago
J T"' "■"■  I MII——.

JIEŠKO KAMBARIŲ
PAJIEŠKAU švariai užlaikomi 

kambario su valgiu. Butų geistini 
apie \Vest Side. Turinti malonėki 
te atsišaukti: S. R.,
910 \V. 33rd St., Chicago, III.

REIKIA DARBININKŲ

VALSTYBINIAI NEMOKAMI DAR
BO PBIBODYMO BIURAI 

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

adresais: 
116-122

105-107

N. DEARBORN ST. 
arba

SO. JEFFERSON ST.

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

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

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

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

REIKTA gerų tvirtų moterų dėl 
dirbtuvės darbo. Gera mokestis. 
900 W. 18 St., Chicago.

REIKALINGAS darbininkas dirbti 
pirtyje.

Douglas Baths,
3516 W. 12th st., ChicagoAteities Žiedas vaikų draugijėlė 

rengia gražų vakarą, subaloje, spalio 
5 d., Mildos svetainėje. Kitos drau
gijos malonėkite lą dieną nedaryti 
parengimu, o paremkite žiedą'. I REIKALINGA 20 darbininkų, 40c.

—Komitelas.l į valandą, 10 valandų dienoje. At- 
_______ | sišaukite į

2716—26 W. 12 si.,
Draugiška vakarienė su progra

mų, rengiama LSS. I kp., rugsėjo 21 
d., Mildos svel. Tikielus galima gau
ti pas kuopos narius ir Aglinskio 
krautuvėje, 3238 $. Halsted st.

—Komitetas.

Ručine, Wis.:— LSS. 124 kp. Te
atrališko Batelio susirinkimas įvyks 
seredoj, -I d. rūgs. 7:30 v. vakare, So- 
cialisl; svetainėj.—Malonėkite visi 
nariai atsilankyti, nes bus svarbus 
susirinkimas. —Matulionis, seki*.

cialisl

Cicero. — Lietuvių Raudonos Ro
žės Pašelpinio Kliubo mėnesinis su
sirinkimas bus laikomas rugsėjo 6 
dieną. 8 vai. vakare, .1. Neppo svetai
nėj, 1500 S. 49th avė. —Valdyba.

Roseland, III. — LMPS. 25-ta kp. 
rengia teatrą ir balių spalio 20 d.. 
K. oi' P. svetainėje, naudai Motorų 
Balso; scenoj bus statoma veikalas 
“Kunigas Macochas’. Vietos drau
gijų ir kuopų prašom lą dieną ne
rengti jokių pramogų, kad neužken
kus vieni kiliems.

Chicago

REIKALAUJAMA patyrusių langų 
plovėjų. 62 W. Was|iington St., 
Rc.om 2, Chicago.

REIKALINGAS pirmos klesos par
davėjas valgomųjų daiktų krautu
vė!!. 't uri bul paty ręs bueeris. 't u
ri kalbėt angliškai, lietuviškai ir 
lenkiškai. .lordan Packing Co., 
840 W. 20tb St., Chicago

REIKALAUJAME moterų dėl grin
dų plovimo (Scrub vvomen)

Chicago Windo\v Cleaning Co., 
Boom 2, 62 W. \Vashington Street.

R Ei KALINGAS janitoriaus papel- 
binikas arba kaipo porteris. Gera 
mokestis, valgis ir kambarys.

!•'. J. Therien,
6222 Harper Avė, 8-las img.šląs už- 

— Komitetas pakulyje. Chicago

BEI KALINGA moteris dėl abelno 
darbo šluboje. Maža šeimyna. 
Kreipkitės adresu:
820 Read Court, arti Chicago Avė.

REIKALAUJI’ gero atsakančio bu- 
čerio. Meldžiu atsišaukti šiuo ad
resu :
2922 \V. 13 st. Tel. McKinley 3887

TAUPYKITE PINIGUS.
Atnešk savo senas šynas (tires). 

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

1IOFF BROS. 1603 S. Halsted Str., 
Pardavimui naujos ir vartotos švnos 

Phone Canal 1173.

MOKYKLOS

PARDAVIMUI
NEPAPRASTA proga lietuviui — 

kriančiui. Parsiduoda kriaučių ša
lia—naujų Jarbų, taisymo, valymo ir 
prosijimo. Biznis labai gerai eina, 
randasi lietuviškoje apielinkėj, arti 
bažnyčios, išdirbtas jau per 10 me
tų. Būtinai parsiduoda iš 
ties stojimo kariuomenėn, 
lės laišku adresuodami: No 
ienos, 1810 S. Halsted SI.,

Kreipki- 
.31. Nau- 
Chicago.

Pasisiųk pali suknią.
Mes išmokinsime pa
sidaryti petrenus, su
kirpti ‘ ir pasiūti bi 
kokios slailčs suknią 
trumpu laiku. Maža 
mokestis.

Specialia skyrius
Mokiname rankomis 

siūti elektros inašino- 
ir vakarais.

išsiuvinėti ir
mis dienomis

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

118 N. La Šalie st.. Prieš City Hajl.
Atsišuukil ant 1-to augšlo.

PARSIDUODA bučernė ir groser- 
nė geroj, lietuvių ir lenkų apgyven- 
toj, vieloj. Biznis gerai eina. Prie
žastis — tunu .kitą biznį.
1102 S. Campbell avė., Chicago

LžEMe
PARSIDUODA— TIKRAS NAMAS 

Englcwood’e. 7 kambariai, plytų ir 
akmenų fundamentas, furnacas, ą- 
žuolinės grindis, porcelinč plumbe- 
r.vsle, skalbinyčios, “storiu” langai,

C. A. Robbins,
arti ge- 
$3,300.

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

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

DOBILU ŽEMĖ U K ES

Mes savinamės apie 160,00(1 akrų 
puikios ukes žemės Menominee pa
viete, l’pper Peninsula Miehigan’o, 
arti Green Ba\ krantų, kuriuos mes 
pardavojame ukėms po 10 akru, ir 
augšeiau. žeme \ ra su moliu, tin
kanti abelnai ukininkyslci, kvie
čiams, miežiams, avižoms, rugiams, 
bulvėms, cukriniams burokams ir lt. 
<Ma ūkininkai turtėja versdamiesi 
pienininkyste ir augindami kiaules 
ir avis. Ten yra puikus akeliai, ge
ros mokyklos, bažnyčios, kaimiška 

,prisiimtimo krasa, geri kaimynai ir

gyvenusiam nėra taksų per penkis 
metus. Kodėl neįdėti savo pinigų 
į gerą žemę, kur jie bus saugus ir 
aprupins ateitį. Eikite ant ūkės, 
kuomet jus . busite prisirengę, bet 
pirkite dabar, kuomet ši gera žemė 
parduodama pigiai.

Rašy kite mums dėt platesnių žinių 
kas link labai žemos kainos ir leng
vų išmokėjimų.

Mes galime duoti jums gerus nu- 
roihmus.

S. (’.R()WEORD & SONS, 
615 l'irst National Rauk Building, 

Chicago, III.

AUTOMOBILIAI >

PIGIAI parduodu motorcyklc “In- 
dian” 1917 m su sidekariu, ir visu j- 
taisymu. Geras ii* senam žmogui 
turėti. 2917 So. l.o\ve Avė.
................  * ■ ■ * .. I N ,.l. ......................... .........

PARDAVIMUI greitai visai nebra
ngiai geras automobilius. Galima pa
daryti gerą troką. Atsišaukite į ga- 
rage.
3222 S. Halsted si Chicago

AMERIKOS LIETUVIU MOKYKLA
Mokinama: angliškos ir lietuviškos 

kalbų, aritmetikos, knygvedyslės, 
stenografijos, typewriting, nirklybos 
teisių, Suv. Valstijų istorijos, abel- 
nos istorijos, geografijos, politiškos 
ekonomijos, pilietystės, dailiarašys-

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

VALENTINE DRESSMAKLNG 
COLLEGE8

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

137 Mokyklos Suv, Valstijose. 
Siuvimas, Petrenų Kirpimas, D»- 
signing, dėl biznic ir namu. Vie
tos duodamos dykai. Diplomai. 
Lengvi išmokėjimai. Uvarantuo- 
ta išmokinti jus pasiūti suknea ui 
>10. Phone Seeley 1643

SARA PATEK, Pirmlai.kė

f1fl5TER 5Y5TEI1

MOKYKIS KIRPIMO IR DESIGNINti 
VYRIŠKŲ 'r MOTERIŠKŲ APRĖDALŲ

Musu sistema ir ypatifikas mokinimas pa
darys jus žinovu j trumpą laiką.

Mes turime didiiinusfus ir geriausius kirpk 
mo-designlng ir siuvimo skyrius, kur mes su- 
teiksime praktišką patyrimą kuomet jų mo
kysitės.

Elektra varomos muiluok musų siuvimo sky
riuose.

Jus esate u).kviečiarni aplankyti ir pama- 
i — dieną ir r*, 

ir gauti speciališkai pigią kainą.
'n.iA daromos pagal Juoų mierą _  nite

tyti tmi'.ų mokyklą bile laiku 
karais

p.,.• ------- 1 ai MUDU Ulicr^ — _
Į itniiėn ru ba dydiio, ii bite muilų kny?M

M M4TICR DKS1GNING 8CHOOL 
I F. Ka.«nkka, Perditlni*.

( 118 N. La Saite gat., prieš City Hali 
Alsišaukit ant 4-Io augŠto.




