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True translation filed svilh the post-master at CJiicago, III., Sept. 9, 1918, 
as requircd by the act of Oct. 6, 1917

Stumia vokiečius vis atgal
True translation filed with the posl- 
maslt r .U Chicago, III., Sept. 9, 1918, 
as reųuirod by the net of Oct. 6,1917,

ANTRAS ORINIS LAIšK- 
NEšIS Iš NEW YOR- 

KO ČIA.

Torpeduota S. V. Laivas

True translation filed \vith the posl- 
masler ai Chicago, UI.. Sept. 9, 1918, 
as required by il|č ti<?t <>Q(h l. (i, 1917

nežinia, jeigu laip slaig
Įėjo Vokietijos išdidumas 
smukli. I lindenburgas Savo at
sišaukime kaltina talkininkus.

SU-

Italų orlaiviai bombarduoja 
austrus iš oro

True translation filed with the post- 
masler at Chicngo, UI., Scpt. 9, 1918, 
as reguired by the act of Oct. 6, 1917

PRANCŪZAI PERĖJO 
ST. GOBAIN GIRIĄ.

daugiausia darbininkai kūrėjai 
tapo užmušti, kada torpeda už 
gavo laivą.

Oficialis pranešimas sako.

PARYŽIUS, nigs. 8. — Pran
cūzų kariuomenė paėmė mieste
lį Mennesis, apie ketvertą my
lių šiaurėn nuo Tcrgnier, prie 
St. Ųuentin kanalo. Toliau pie
tuose jai pavyko persigriebti per 
šiaurinį St. Gobain girios kraš-

taipjau Illinois valstijos sena
torius James Hamilton Lewis,

šita žinia, kad tiek daug žmo
nių žuvo, buvo visai netikėta ir 
labai nustebino laivyno valdi
ninkus, dėl to kad iš žinių, ku-

Truc translation filed vvith the post- 
master at Chicago, III., Scpt. 9. 1918, 
as rcųuired by the act of Oct. G, 1917

ANGLAI ARTINASI PRIE 
ST. OUENTIN

gyvasčių nėkiek nežuvo.
Mount Vernon yra 19, 503 to

nų laivas; ligi patinsiant jį ir pa
veikiant jį transportiniu jis buvo

LONDONAS, rūgs. 8.
Ii 2,<MH> žmonių. Greitumas jo

23 ir puse mazgų valandoje.

nos pranešimas skelbia, kad va-

vegue, ęeęios mylios į vakarus 
nuo miesto St. Quentin; Emilio, 
šešiatas mylių nuo Le Catalet,

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Sent. 9, 1918, 
as reųuircd by the act of Oct. G, 1917

DU TONU BOMBŲ >

Numetę Italų Orlakiai 
Austrų.

aiit

Truc translation filed svith the pnst- 
master at Chicngo, Ilk, Šypt. 9, 1918, 
as rcųuired by the act of Oct. 6, 1917

VOKIEČIAI PRISIPAŽJ- 
STA BESITRAUKIA.

ROMA, rūgs. 8. — Oficialis 
karės valdytais pranešimas šia-

LONDONAS, rūgs. 8.
no paduoda o- 
karės valdybos

pranešimą apie 
peracijas, kurs

“Į pietus nuo 
rai kelio mes
vakarus nuo Gouseaucourt-Ep-

skelbia:
Peronne-Canib- 
pasilraukėme į

nijos. į pietus nuo Ailette prie-

nuo Vau.vaillon.

Trut translation filed with the post- 
riaster at Chicago, III., Scpt. 9, 1918, 
as required by the act of Oct. 6, 1917

ANGLAI SUĖMĖ 19,000 
NELAISVIŲ

LONDONAS, rūgs. 8.—Feld-

nešimas skelbia, kad pirmąją 
rugsėjo mėnesio savaitę anglai 
Francijoj suėmę nelaisvėn dau
giau kaip 19 tuksiančių karei-

True translation filed with the post- 
niaster at Chicago, Ilk, Sept. 9, 1918, 
as required by the act of Oct. 6,1917.

TORPEDUOTA S. V. LAI
VAS

35 laivo žmones užmušta.

uis laivvas Mount Vernon, kurs 
pirma priklausė North Gerinau 
Lloyd linijai ir vadinasi Kron- 
prinzėssin Cccilic, kelionėj na
mų linkui rūgs. 5 buvo priešų 
submarinos torpeduotas apie 206

rįsdešiml

go aukštumoje ir Comonico klo
nyj. Italų orlakiai numetę du 
tonu bombų ant austru aerodro- v C

mo Bellune, bombardavę Lienz 
miestelį ir keletą svarbesnių gu

True translation filed with the post- 
inaster at Chicago, 111., Sept. 9, 1918, 
as reųuircd by the act of Oct. 6, 1917.

MAIŠTAI KAIZERIO 
ARMIJOJ.

Visa Bavarijos Divizija pa
imta kalėjiman, apie 100 

sušaudyta.

LONDONAS, rūgs. 8. — Dai
ly Telegrapho korespondentas 
Rottcrdame praneša, kada Vo
kietijoj žmonėse auga didelis ne 
ramumas, o armijoj kįla vis di
desnis nepasitenkinimas, lydi-

viu iš kariuomenės. Maištų bu
vo atsitikę jau keliuose skyriuo-

pulkuose. Maištas kareivių Ar
ias fronte pa.šibaige tuo, kad

reivių) teko nuginkluoti ir par
gabenti Bavarijon, kame ji bu
vo uždaryta kalėjamoj stovyk
loj, o dėl maišto vienam Silezi
jos regimente buvo apie šimtas 
kareivių sušaudyta.

iš armijos; viename Berlinc esą 
daugiau kaip 20 tūkstančių de-

labai sunku tuos dezertierius
nes

i žmonių shiogsn 
žmonės, jas ir neišduoda.

iš Ncw Yorko, iškrito iš dan- 
daus šeštadienio rytą, pusiau 
aštunta valanda. Orlaiviu ats- * «.
krido V. Gardner ir jo mechani
kas M. Redle. Atmetus laiką 
suvartotą sustojimams, perlėki- 
mui 1606 mylių sunaudota Im

VVASIIINGTON, D.C., rūgs. 7 
Sulig pranešimu komanduo-

joj, šiandie paskelbiąs nuosto
lių sąrašas padi'ioda 1 18 vardus. 
Nuostoliai paskaidoma taip: l ž- 

putį mažiaus kaip dešihits va- muštų kalės lauke 13; prapuohi- 
Icarės lauke 8; sunkiai sužei-

fronte ir anl vokiečiu namie ne £
lik bombas ir granatas, bet taip
jau ir proklamacijas, kuriomis 
graudeną vokeičius “nuversti 
savo kraugožas”.

11indenburgas be galo pasipi
ktinęs Ino, ką jis vadina hiauriu

Truc translation filed svtlh the post-inastcr at Chicago, III., Sept. 9, 1918, 
as require(l by Ihe act of Oct. G, 1917

Nikalojus Leninas Miręs
Jo Užmušėja Taipjau Mirštanti

landų.
Max Miller, kuris atvyko pir-• slų 86; mirusių nuo sbžeidimų1 šiomis 

nntoju orlaiviu

valandų. Gardner atgabeno 
tris pakus, sveriančius po 50 
svarų, kuriuost buvo apie po 
2,000 laišku.

Iš tų apie 600 buvo adresuoti 
žmonėms Chicagoje, kiliems, 
gyvenantiems kitur bus išsiun.- 
tinėta paprastais siuntimo ko

fruc translation fi!.-« <*rih the post- 
master at Chicago, III., Scpt. 9, 1918, 
as rcuuired by the act of Oct. 6, 1917.

STREIKAI ISPANIJOJ

Sako, Vokiečiai Esą Kalti.

Streikai Ispanijoj plėtojasi, jie

su-

nninkų neramumai tai esą vo-

Veitoj streikuojančiųjų grunto- 
jama maurus paimti darbui, jei-

Truc translation filed with Ihe post- 
maskr'at Chicngo, III., Scpt. 9, 1918, 
as reguired by the act of Oct. 6, 1917,

Du-trečdaliu Saliunų

NEW YORK , rūgs. 8. — Vie
nas didžiųjų vielos bravorinin-

š. m., veikiai, būtent, iki spalių 
1 dienos, užsidarysią du-treč- 
daliu visų 15000 Ne\v Yorko sa
limų. Jis sako kad New Yor- 
<o valstija dėl to nužudysianti 
13 milijonų dolerių metinių pa 
jamų už saliunų laisnius, ne
skaitant dar nuostolių kitokiais 
valstybei ir valstijai mokesčiais.

True translation filed with the post- 
masler al Chicago, III., Sept. 9, 1918, 
as required by the act of Oct. (5, 1917

Registracija
Ketverge, Rugsėjo 12.

ateinantį ketvergę, rugsėjo 12

Naujienos jau ne kartą skel-

lig naujuoju

darbo!

6; sužeistų nežinia kaip sunkiai
31; lengvai sužeistų L>s

'Tame saraše paduotą .šios lie-

John Evnnelis, SI. Louis, Mo.,
e

Tony Dpbarovicb, Gdrv, Ind., 
sunkiai suža istas.

True translation filed wilh Ihe post- 
master at Chicago, III., Scpl. 9, 1918, 
as required by Ihe act of Oct. G, 1917

Kaizerio šalyj di= 
delis susirupL 

nimas.
Valdonas Ragina Jungti Vi

sas Jiegas Fa tori antini 
Ginti.

AMSTERDAMAS, rūgs. 7.

šia didžiausi panika, 
kaizerlando žmonės.
džiai turi autoriteto, pripažįsta.

Visi tie 
kuriu žo-

palikima baimė. Kaizeris savo

kietija Inri'nti visas savo jiegas 
daiktai! sujungti, idant “šven
tąją tėvynės žemę’’ gymis.

Kronprinco nesenai pasakyti 
vieno Vengrijos laikraščio ko
respondentui žodžiai, jogei ka
riuomenės jiegomis nebusią ga-

ikišiol Vokietija galėjus ant ko
jų išsilaikyti, visoj Vokietijoj 
padare labai skaudų įspūdį. Da
bar gi vėl Berlino komanduolo- 
jas generolas von Linsingen iš
leido proklamaciją, kuria grū
moja metais kalėjimo visiems, 
kurie skleisiu negi rų žinių iš 
fronto.

Kanclerio von llertlingo pa-
T

gino juos priimti lygių balsavi-

norį sulaukti Prūsijos karimai 
ir dinastijai galo, ir, pagalios, 
feldmaršalo Ilindenburgo atsi
šaukimas į Vokietijos armiją ir 
žmones, kuriuo jis graudena 
juos netikėli priešų propagan
dai, taikomai tam, kad pasėjus 
tarpe jų nesutikimo, visa tatai 
labai puldo jų dvasią ir sėja vo-

įstatymu dabar, kiečiuose abejonę dėl galėjimo 
kariuomenės šaukimui privalo, nuveikti priešą. O visa tai pa
vyra! nuo 18 iki 15 metų am
žiaus. Kadangi vyrai 21 iki 31 
metų amžiaus jau pirimau re- Ką keliauninkai pasakoja.

ties kiekvienas vyras nuo 18 iki.
21 melų, ir nuo 31 iki 15 me
tų amžiaus.

Visi to amžiaus vyrai turi re- šakoju labai liūdnų istorijų apie

kiečiu keliauninkai ir dezertie-C

nes kas ncsircgislruos bus sun-i tikrųjų, vokiečių 
kiai baudžiamas.

į klausimus.

upas 
daug blogesnis, negu butų gali
ma manyti, '^hilyl, kas norš 
turėjo Vokietijoj atsitikti, 
nors kol-kas nieko apie lai dar

jis nė žodeliu iKiižsimena apie* 
visus tuos pralaimėjimus, ku
rių jo armija paskutinėmis še- 

savaitėmis nukentėjo.
Kalbėdamas apie karės padėji
mą jis lenkinąs lik užreiškimu: 
“Mes privertėme prie taikos ry
tuose, mes sugebėsime lą pal pa
daryti dar ir vakaruose, nežiū
rint amerikiečiu”. C

Panašus užreiškimas betgi 
nesuramina vokiečiu, kurie ant 
žemlapio seka nuolatinį feld
maršalo armijų traukimą na
mų linkui. Jis vienok pripažį-

mais lapeliais užnuodiję dauge
lio kareivių protus. “Todėl, 
sako jis,—alminkih* jus, vokie
čių kareiviai, .kad ką priešas 
jums siunčia, lai.nuodai, laiko
mi Vokietijai sunaikinti. Gin-

Tasai dokumentas datuotas, 
rūgs. 2. Tai mūšio ties Sedanu 
diena ir ji taipjau supuola su 
diena, kurioj vokiečiai buvo 
baisiai sumušti vakaru fronte...

4 i r

as apie tą Ilindenbur- 
amaciją, pabriežia, kad

kios,, k u ri.< ųųtifSj .didžiuma Vokie
lijos .piliečiai piktinasi. Ilin- 
denburgas, sako Vor\vaerts, ei
na perdaug toli, kaltindamas ša-

Vokielijai reformų, kuomet pa
lįs vok iečiai jokių reformų ne

Daug teisybės lapeliuose

ko”, rašo toliau Vorvvaerts, “Ka
rė parodė jau, kokių reformų 
mums reikia, ir kaip labai ir įt
inai jų reikia. į tą dalyką le-

ša, lai ne jo darbas. 'Pieša, kad 
savo suodinus skalbinius mes 
norime palįs namie išsiskalbti.

maršalo, kad buk musų skalbi-

Koelno Ceitunga išspausdino 
straipsnį, kuriame ji pripažįsta, 
kad submarinomis kariauti ne
pavyko. ir kad išgelbėti Vokie-

Taip atsimainė ūpas Vokieti
joj per šešias savaites talkinin
kų ofensivo. šiame ofensive 
vokiečių nuostoliai buvo, daug 
baisesni negu kada nors pir
miau.

i’rue translation filed with Ihe post- 
masler at Chicago, UI., Sept. 9, 1918, 
as required by the act of Oct. G, 1917

Už šliubų Moka
6 Svarus Sviesto

ROMA, rūgs, 8. — Gautos ži
nios sako, kad Čekuose, Austri
joj, siaučias toks didelis vargas 
ir badas, jog kunigai atsisaką 
duoti šliubą, jeigu jaunasis ir 
jaunoji nenori mokėt valgomais 
daiktais. Kai-kurių miestelių 
kunigai nustatę kainą šliubamsL 
būtent, šešis svarus sviesto._

Revoliucijos kibirkštįs vokiečiuo 
se tirštėja

’fruc translation filed with the post-i True translation filed wjth the post 
master ai Chicago, III., Sept. 9, 1918, ■ 
as requircd by Ihe act of Oct. G, 1917

LENINAS MIRĘS

STOCKHOLMAS, Švedija,

aliai bolševikų pranešimai tatai 
užginčija, keliauninkai, kurie iš

master at Chicago, Ilk, Sept. 9, 1918, 
as reųuircd by the act of Oct. G, 1917

KAIZERIS SUSINIOVĖ 
SU FERDINANDU

PARYŽIUS, nigs. 8.—Pasiro
do, kad kaizeris ir Bulgarijos 
caras Ferdinandas susiejo ne 
tam, kad vienas antram išreiš
kus užuojautos. .Vie toj to, kad

randą, Švediją, pasakoja, jog 
Nikalojus Leninas esąs miręs.

True translation filed vvilh the post- 
master ai Chicago, III., Scpt. 9, 1918, 
as required by the act of Oct. 6, 1917.

LENINO UŽPUOLIKĖ 
MIRŠTANTI

Stengiamos išlaikyt jos gyvastį, 
kad susekus sumoksią.£

AMSTERDAM; rūgs. 7. -Dū

nicrių partijos nare, kuri praei-

goninūj, Maskvoj, gaujos baisiai 
sumušta po to. kai ją pagavo, 
sako gania Rheinische \Vest-

Maskvos.
komisą- •

išlaikiUs; norima mat susekti

jęs Imli.

rine translation filed svilti the post- 
master a! Chicago, III., Sopi. 9, 1918, 
as rečiui red by the act of Oct. G, 1917

VOKIEČIŲ KAREIVIAI 
ATVIRAI KALBA APIE

REVOLIUCIJĄ

Anglijos kariu menės valdyba, 
Francijoj, rūgs. 7. — Revoliuci-

si kuriose-nekuriose vokiečių ar
mijos dalyse. Daugelis suimtų 
Belaisvių pasakoja apie laikos

teraturos skleidimą. Vienas ne-£

kvti eiti mušiu.

atvirai smerkę

viai 52 divizijos 137 pionierių 
bataliono sušaudę savo koman- 
diiotoją, kada jis norėjęs numal
šinti kilusią tarpe kareivių pani-

True translation filed with the poM- 
master ai Chicago, III., Sept. 9, 1918, 
as reųuircd by Ihe act of Oct. 6, 1917,

S. V. Reikia 60,000
Medžių Kirtėjų.

WASII1NGTON, rūgs, 
darbininkai 

atsišaukimą,šiandie paskelbė 
kuriuo reikalauja 60 tūkstančių

simpatijos kaizeriui dėl vokie
čių nepasisekimų vakarų fron
te, ir vietoj to, kad kaizeri.*, to 
kios jau simpatijos išreikštų 1 •< - 
rdinandui dėl jo visai pairusios 
sveikatos, aštriais žodžiais juo
du, sako, vienas: į antrą pašau-

caras Ferdi

dant jis nors kiek liautųsi su 
savo tolydžiais didelias rekviza- 
viinais javų Bulgarijoj. Jis

Bulgarijon butų atsiųsta vokie-

sirengus grumojantiems maiš
tams malšinti.

True translation tiled with the posl- 
inaster ai Chicago, III., Sept. 9, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

DARBININKŲ TRUKU
MAS STABDO DARBĄ

HOG ISLANDE.
PHILADELPHIA, Pa., rūgs. 

7 d. — Drauge su linksmomis 
naujienomis apie nužengimą 
pirmyn Hog Island salos laivų 
dokuose, pranešama, kad var
gia begu galima tikėties, jog fa-

pažadėtus už 1918 m.
Generalis Emergency Fleet 

korporacijos vedėjas Chas. Piez, 
pasakė, kad jam neišrodo, jog 
Hog Island galės savo prižadė
jimą išpildyti ir pastatyti 48 lai
vus šiemet. Tam esą reikia tu
rėti 35,000 išlavintų darbininkų.

Lengvinus, girdi, surinkti da
ugybę darbininkų statymo dar
bui kieme, bet gauti užtenka
mai išlavintų laivų darbininkų

International Shipbuilditų 
korporacija paimlių po bausiu* 
$14,060 už kiekvieną laiku ne

True lianslation filed with the post- 
mastci at Chicago, UI., Scpt. 9, 1918, 
as rcquired by the act of Oct. (i, 1917

50,000 Darbininkų
Rekrutuota Darbams.

WASHINGTON, D.C., rūgs. 7.
— Darbo ministerija, per savo 
darbo prirodymo biurus, perei
tą mėnesį paėmė į įvairias karės

čiu.je tarp 50 ir 60 tūkstančių.

True translation filed with the post- 
niasier at Chicago, III., Sept. 9, 1918, 
as rcęuired by the act of Oct. 6, 1917.

KETURIOS DARBININ
KĖS UŽMUŠTA

PETEBSON, N. J., rūgs, 7.
Užsidegus chemiškam mišiniui.

pinuti Maine valstijos giriose. 
Reikia daug lentų aeroplanams, 
dirbti, armijos stovykloms ir ki
tokiems karės reikalams.

anųjų mašinų kulkoms, amu
nicijos fabrike Pompton Lakus 
N. J., tapo keturios merginos 

1 darbininkės užmušta.
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Del Šitų priežasčių didžio-, klausimai šiandie jiems rupi la- 
ji spauda ir interesavosi be- biausiai.
siartinančiu unijų kongrse-] Po tos konlerencijos įvyko ki-| 
SU. Bet jos interesas urnai; l;,s svarbus Francijos socialistų 
išnyko, kaip tiktai tasai ko-'susirinkimas, būtent, Socialistų

Telephor.e Canal 1506

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
nedėhlicnius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1840 S. Muistei! Si., Chicago, 
111. — Telefonas: Canal 1506.

Užsisakomoji Kaina:
Chicago j e—pačtu:

Metams ......... ..............
Pusei meto ..................
Trims mėnesiams .......

. Dviem mėnesiam .......
Vienam mėnesiui.........

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

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
pačtu:

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

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

Pinigus reikia siųsti Pačto 
Orderiu, kartu su užsakymu.

96.00
3.50
1.85
1.45

. .75

.02

.12
,50

S5.00 
3.00- 
1.65 
1.25 

. .65 
7.00 

.. 8.00
Money

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

ngresas susirinko. Ir štai 
Helko :

Trumpose žinutėse, apie 
kurias minėjome augšeiaus, 
pranešama viena, kad Ang
lijos darbininkų unijų kong
resas priėmė rezoliucijų, ku
rioje reikalaujama, kad An
glijos valdžia tuoj atidary
tų taikos derybas su centra- 
lėmis valstybėmis, kaip tik
tai jos ištrauks savo kariuo
menę iš Belgijos ir šiauri
nės Francijos; antra, kad 
Anglijos darbininkų unijų 
kongresas milžiniška balsų 
didžiuma atmetė sumanymą 
steigti naują, vien iš unijų 
susidedančią, partiją.

Anglijos darbininkai, reiš
kia, savo pozicijos neperkei- 
tė, o dar labiaus sustiprino 
ją.

Unijų kongrese dalyvavo 
apie 1000 delegatų, atsto
vaujančių apie 4,600,000 (ke
turis milionus šešis šimtus 
tūkstančių) narių. Tai yra 
spėka — spėka, galinga ne 
tiktai skaičium, o ir drąsa.

Šalies Tarybos pasikalbėjimas.'

tencijos kalbėti apie dalykus vi
sos partijos vardu, ir todėl jisai 
dar tikslinu, negu anas, atvaiz
dina ūpą ir mintis, viešpatau
jančius Francijos socialistuose. 
Keikia pastebėti tečiaus,k kad 
augštesnė ir už Socialistų Šalies

suolinas suvažiavimas (partijos

tolimoji'

kokiuose klausimuose.
Svarbiausia apsireiškimu: 

Francijos socialistų gyvenime

mento konferencijoje, yra na ti

rti joje.

Asmeniškai Redaktorių matyt gali
ma tik nuo 5 iki 5:30 vai. v«k.

didžiumą, vadovaujamą Kenau- 
del’o, ir mažumą — vadovauja
mą Longuet’o. Vėliaus nuo ma
žumos atskilo kraštutinė kairio
ji frakcija (vadinama “kientba- 
liečių” frakcija, simpatizuojan
ti Busijos bolševikams); o nuo 
didžiumos atskilo “coli trini nkų 
frakcija (vadovaujama (’aclii-

Apžvalga gal tečiaus iš didžiumos Prakei

Redakcijos
I Straipsniai NEPAISĄS 

POLITIKOS

m
pe, susidedanti iš 10 parlamento

Garsusis Detroito fabrikan-
True translation filed wilh the post- 
masler at Chicago, III., Scpl.,9, 1918, 
as i’ecjuircd by the act of Oc?. 6, 1917

Anglijos 
darbininkai.

tų partija Michigane nominavo

torius, paskelbė ilgą straipsnį

kuriame atmetama laika dery
bų keliu ir tarptautinė visų so
cialistų konferencija "kares lai
ku. šios urunčs — franeuziš-

žirnini m ų su darbininkų kle-j 
somis, pridėjo dar didelį pra-j 
laimėjimą karėje! Tiktai per 
baisias aukones ir ačiū nepa
lyginamai musų kareivių na-

• « a • a « '

raulinė 'Taryba reikalauja 
iš franeuzų valdžios, kad ji i 
peržiūrėtų savo karės tikslus,' 
išsižadėtų imperialistinių su
manymų, aiškiai ir griežtai; 
pastatytų laikos sąlygas, pa
motais, pareikštais rusų revo-

110, kurio aplamus suopročius 
karės ir I 
I.ondono konferencija 
rio 1(1 d., 1918 m., kur daly

siuvai ima vesti smarkią po-! ma tečaus, kad didžiuma jų ta- 
litiką, griežtai priešingą mit-jpo paliuosuoti po to, kaip buvo 
sų Kongreso ir tautinių bei įteikta protestas pačto viršinin- 
tarptuutinių tarybų dvasiai ir.kams, Wasliingtone.
nutarimams. Tautinė Tary-j Užreiškime apie dalykų stovį 
ba papeikia tokį pasielgimą nacionaliame headųtiarteryj, 
ir primena visiems socialis
tams bei federacijoms, dides
nį dabar, negu kuomet nors 
buvo reikalingumą laikytis 
disciplitios ir veikimo vienu
mo Socialistų Partijoje.”

Socialistu Partijoje

skyriams, dar sakoma:
“Vieną dalyką mes turimo iš

dėstyti jums aiškiai. Laiškai, 
siunčiami nacionaliniu ofisui, 
nėra trukdomi. Kuomet jus 
siunčiate laišką, galit būt tikri, 
kad jisai mus pasieks. Vienin
teliai laiškai, ką yra trukdomi, 
v ra tie, kuriuos mes išsiunčia-

rybai ( liesos N. 1«), — ir 
šaukti į “atkakliausią kovą nu 
vokiečių imperialistais tai

si matome ir jaučiame laikos 
vaisius žingsnis j žingsnį di
džiumiečių kapitulevimą, nusi
lenkimą vokiečių pavergiamai 
valiai — ir čia-pat šaukimą ko
von !

Nederinant, nesulaikant dar
ių su žodžiais -— nėra teisybės. 
Ir žodžiai pasilieka žodžiais, o 
darbai rodo tikrąjį veidą tų, ku-

taikos patvirtino yn— ^.rslation filed with the posl- 
. vnsn-i aiiisler at Chicago, III., Sent. 9, 1918, 

as reąuired by the act of Oct. 6,1917
Socialistų laiškai nesulaikyti

kinihkų šalių visų socialistų 
ir darbo organizacijų alsto-

bu reikalauja, kad dabar bu
tų prirengtas sumanymas 'Pa
ulų Lygai, žodžiais ir dvasia

.Ii primena darbi-

“Soealistų Partijos naciona
liame ofise nebuvo kratos. Jo 
siuntiniai nebuvo sulaikyti. Ji
sai varo savo darbą už socializ
mą taip, kaip ir visuomet”.

Tai yra užreiškimns, išsiųstas 
kiekvienam Socialistų Partijos 

"Dokalui Suvienytose Valstijose.

me. rasilaikykite tai mintyje 
ir siųskite savo laiškus, kaip kad 
tą darėte iki šiol. Jūsų susilai
kymas nuo siuntinėjimo laiškų 
butų skaudžiausiu dalyku, koks 
lik ištiktų šiam ofise. Ir tai tie-

musų priešams. Nuo dabar ne-

pių pranešimams. Kuomet j- 
tįs tatai jums urnai* pranešime, 
vyks kas-nors svarbaus, mes pa- 
Kampanijos laiku tokių žiauru-

Norint būti nuosakiais kovos . ■ . . ” -f
obalsių vykdytojais - reikėjo 
atmesti tokią taiką, (ii didžiu- 
miečiai to nedarė ir nepadarė.

Iš (“Nauj. Liet.”)

(Sveikatos Skyrius

Atsakymai į klausimus.

nnu uziiKiinid UKUI1 pu .g.- .j pnskuliniu |aiku u 
mu socialistų valdžios, ka
dangi kapitalistinė visuome
nė asmeniniai yra suirutės, 
despotizmo ir prievartos val
džia. Socialistų Partija at
naujina savo pilną ir nesle-

liktos ata

| perialistine spauda, skelbiančia, 
ialistų ofi- 
ir tapę už- 
zempliorių

kai! nacionaliame soc

griebta tuksiančiai cg

iama stojimų už tiirQlnilli- |m. |.j|;| S!(kolll
io Konio Kongreso šaukimą. Ji ap- Chicagos Tribūno, vienas la-

nintėriu tikslu, idant įtikinus so
cialistus, jogei musų ofisas esti 
po drausme. Nė vienam jų lie
tikėkite”.

Prie šitos progos, atsakydama 
dos ataka, Socialistų Partija pra

tau.

Dabar tik-ką turėjo būt 
pasibaigęs be galo sVarbus1 
Anglijos darbininkų unijų 
kongresas, jvykusis mieste 
Derby. Keistu tečiaus bu
du didžiojoje Amerikos spa
udoje apie jį negirdėt be
veik nė žodžio. Pereitos sa
vaitės bėgiu pavyko mums 
sužvejot išviso tik dvi apie 
colio dydžio žinutes apie jį.

*
Vienok nesenai buvo gana 

daug rašoma apie tą kong
resą — kuomet jisai artino
si. Visi žinojo, kad jo reik
šmė bus labai didelė, ir spa
uda darė visokių spėliojimų, 
laukdama jo pradžios. In
teresą prie to kongreso pa
didino da ir tas faktas, kad 
j jį nuvyko su speciale misi
ja Amerikos Darbo Federa
cijos prezidentaš, Samuel 
Gompers.

Gomperso misija buvo pa
daryt tokią įtekmę j Angli
jos darbininkus, kad jie iš
sižadėtų savo tarptautinės 
pozicijos ir priimtų naciona
listinę poziciją, t. y. kad jie 
atmestų idėją dalyvavimo 
tarptautinėje socialistų kon
ferencijoje įkartu su Vokie
tijos socialistų atstovais ir 
išsireikštų už “padiktuotą 
taiką” (vietoje taikos dery
bų keliu). Gomperso sim- 
patizatoriai Anglijos darbi
ninkų tarpe (visų-pirma, Ju
rininkų unija) darė pieną, 
tame atsitikime, kad Ameri
kos Darbo Federacijos pre
zidentui nepavyktų patrau
kti savo pusėn unijų kongre
so didžiumą, steigt naują 
darbininkų partiją, suside
dančią vien iš unijų narių: 
tuo budu norėta suskaidyt 
darbininkų judėjimo jiegas 
ir bent dalį jo apsaugot nuo 
socialistų įtekmės (Angli
jos Darbo Partiją, mat, su-

kaistus, padarytus rinkimų ka
mpanijos laiku, 
mas prasideda

Tas atsaky- 
sekamais žo-

Prezidentas manęs

stijų senatorius nuo Michiga- 
no. Aš nežinau nieko apie 
partijas arba partijų mašine
riją, ir man visai ne gaivoje, 
ant kokio tikieto aš esmi no
minuotas. Jie gali, jeigu no
ri, dėl mano vardą ant, visų 
tikietų; tai yra dalykas Michi- 
gano žmonėms nuspręsti. Aš 
neišleisiu nė vieno cento ir 
nepadarysiu nė pasiujudiiu-

Aš neturėsiu kampanijos or
ganizacijos ir nemokėsiu jo
kių kampanijos lėšų. Aš pra
nešiau savo draugams, kad 
jeigu jie išleis pinigų liksiu 
išrinkti mane į senatą, lai jie 
tegul nelaukia, kad aš jiems

keti juos iš savo kišeniaus. Aš 
nė kiek nepaisau ne partijų, 
ne politikos, nė politikierių.

stiju prezidentus. Aš tikrai 
nelaikyčiau viešos prakalbos, 
kad maųe nominuotų arba iš

Fordas čia, žinoma, kalba a- 
pie “politiką” priprastoj ' žmo
nėms prasmėje, t. y. kaipo apie

šoktą politiką, tai kam jisai bu
tų priėmęs kandidatūrą į sena
torius?

_______________ t

True P’anshnion tupu witn ihe post- 
niasler at Chicago, III., Sopi. 9, 1918, 
us requlrcd by the act of Oct. 6. 1917.

FRANCUOS SOCIALI
STŲ REZOLIUCIJA.

Keletas dienų atgal “Naujie
nose” tilpo platus aprašymas 
Francijos socialistų Seine’os! 
(Paryžiaus) departamento kon-į

orgonizacijų ir ekonominių 
organizacijų susivieniji-

žino, koks daug-maž yra nuo-; 
monių pasiskirstymas Franci- 

. I jos socialistų tarpe, ir kokie

das yra Varenne, o -vienąs^žy
miausiųjų narių -r- Albrrl Sko
mas. -u.... >, i -i u;1

Be to, buvusioji partijos di- 1 * džiilma pavirto mažuma, o bu
vusioji mažuma pavirto didžiu
ma. Bet frakcijų vardai paliko 
kokie buvo: Benaudel'o pasekė
jai tebesivadina 
ais .... .................... °i 

asekejai mino- 
ritaire’ais” (išt. tninorilėruis), 

nors pagal tiesą jjd dahnh:4u- 
rėlų vadinties atbuko, i i - I) 

Socialistų Šalies Tm'ybos su
sirinkime paėmė viršų “minori-
taire’ia” (lietuviškai 
me “mažumieeiai“, o 
“menševikai"). Už I .onguet’o

duota 1511 balsai, o už “majori- 
taire’ų” (didžiumiečių” Be-

budu ofiėialis partijos dokume-' 
ntas, ir prie to — dokumentas' 
labai įdomaus turinio. Jis ska
mba sekamai:

lenktųjų karės im lų išva
karėse Tautinė Taryba pri
mena, kad visuose savo pa
skelbimuose nuo rugpiučio 
mėnesio, 1911 m. Socialistų 
Partija išreiškė savo pasiriži-Į 
mą remti tautos gynimą pil
nai. Nežiūrint ^imperialisti-j 
i.;ų palinkimų, apsileidimų ir 
valdžios paklaidų, ji atkarto
ju savo sutartinį norą neišsi
žadėti nusprendimų forma
liai padarytų visuose savo su-' 
sirinkimuose. Bet dabar ji

re vadovai, buvo kenksmin
gos šaliai ir visai žmonijai.'

pasportus Slockholman, bu-

džioje atmetė pasiulinimą tai-

tyrimo. O ta, kuri-dabar y-

siu reakeijouierių, prie savo 
vidujinių veiklumų prieš vi
sokį laisvės apsireiškimą, prie 
savo pasidavimo smūgių kur
stytojų draudoms, prie savo

si ntsiliepli balsnn piliečių jįj()jc štilyje, uz rugpjūčio 
Huysmanso, Brantingo ir 99 d. išspausdino žinią, palie- 
I roelstrbs, larptalkininkinės jaučią (okį įspūdį, buk Socialis- 
Londonos konferencijos pa- Įy Partijos ofisuose ir vėl buvo 
skirtų suorganizuoti šilą su-| krata ir konfiskuota lakstučiai 
sirinkimų. Tautinė 'Tarybai 
atkartoja savo noi-ą išgan Ii 
pilną laisvę tautiniai ir tarp
tautiniai veikti darbininkui

sk

“Tai yra neliesa. Partijos ofi
suose kratų nebuvo. Išlikrųjų

dėjo kampaniją už suverbavimą 
15(1.0(10 narių iki lapkričio 1 š. 
m.

2. Ar galinio palikt bepročiu 
nuo galvos sumušimo?

3. Nuo įžeidimo taip susigrau
dinu, kad negaliu valgyt ir jau
čiuos sergantis.

sako
kiu budu?

atliks daugiau stiprinimui Soci-

10,000 susirinkimų ir dešimt mi

tui šiol kapitalistinė

gą nuo lankaus ir didelio verki
mo?

1. Galima tikėtis. Priklauso 
nuo to, ar tik sukrėstos sinege-

cialistų Partijai.
Del valdžių užsispyrimo 

pasportų daviniui patapus 
tarpte Ikin inkiniu klausimu. 
Tautinė Taryba nutaria pa
naudoti jų išgavimui kiekvie
ną priemonę kokia bus jos

Šešetas ar septynetas mėnesių

ninku klcsa ir socialistu o r-C v
ganizacijomis talkininkų ša-

savo parlamentinius atstovus 
varyti smarkią parlahieiillnę 
kampaniją pigina negu atsi
sakius balsuoti už kares kre-

Visuotinai Darbo Konferen-

ją jos priimtą savo kongrese, 
buvusiame liepos 18 d., 1918 
m.

rauline Taryba

priedangos užtariančios Bu-

mai sunkaus padėjimo, ku
riame loji šalis dabar kovo
ja, yra reikalingas kuodi- 
džiaiisias atsargumas. Ji yra 
priešinga visokiam įsikišimui 
iš talkininkų puses, kurie sa
vo įsikišimu atsistotų prieš 
Busijos socialistus ir pakenk-

nori

balsiam rusų socializmo suti
kimui, be kurio tokis įsikiši
mas gali būti lik priešingas

sulaikyti išsiunčiamu,s iš uacjo- 
nalio ofiso laiškus. Vėliau mqs 
sužinojome, kad minėti 'Manti
niu * buvo sulaikomi įsakymais, 

i *

išduotais Chicagos pačio viršini
nkui sulig šnipą vi m o įstatymu. 
Tuksiančiai laiškų, atiduoti Chi-

gei socialistai kokiu nors budu 
butų įmaišyti ištikusioji eksplo- 
zijon federaliame name. Tūli 
šocialistai buvo pašaukti federa- 
|ių agentų ir klausinėjami delei 
to, kur jie buvo laike tragedi
jos. Niekas tečiaus nebuvo a- 
rešluotas.

arba pačioste smegenyse. Jeigu 
tik sutrenkimas, tuomet pilnai 
atsigriebsite be jokio gydymo.

ta smegenų dalink liti jtu proto 
centru. Jeigu kitos stnegenų 
dalįs sųžeidžiamfe tuoinpf įvyk 
s ta įvairus kiti ^ymĮdoihrtj ir Žen

ti, atplėšti, perskaityti ir po to, 
kaip buvo oficialiai užkleimuoti, 
tapo pasiųsti tenai, kur jie buvo 
adresuoti. Tūli tų laiškų buvo 
suvėlinti apie ketvertą, mėnesių.

Truc translalion filed with the pos’- 
mastei' at Chicago, III., Sept. 9, 1918, 
as reųuircd by the act of Oct. (i, 1917

Ne visada geriau vė= 
liau, negu niekad.

linkybem.
kalingi arba nereikalingi. Kei
kia lankytis pas gydytoją, kuris

tiria, d. Germcrs nuvyko Washi-

su pačio departamento solicilo- 
rium, p. Lamam. P-as Lamar 
patvirtino, kad musų siunčia
mieji laiškai buvo sulakyti ir 
peržiūrėti. Tuo pačiu kartu jis 
užreiške, kad nebusią daroma 
jokių trukdymu musų pastango
se sudaryt apsigynimo ir rinki
mų kampanijos fondus, taippat 
ir “tvarkiam” partijos veikimui.

Taigi nėra nieko nauja Tribu- 
nc’o pasakojime. Bet jis buvo

je būt buvus nauja krata ir kad

čių propagandistais.

reporterio smegenų audra ar Sli
žiui kapitalistų redaktoriaus fal
sifikacija.

Laiškai, išsiųsti iš minėto de
partamento, neturi savyj nieko 
maištiška. Nebuvo jokio laiško

talkininkų reikalams. nia remti kokį nors kaltinimą.
Tautinė Taryba konstaluo- Ta pasaka veikiausia yra suda- 

ja su giliausiu apgailėjimu ryla todėl, kad neužilgio bus 
paskelbimą tų parlamentinės Hvrgcrio, Germerio, Engdahlo, 
grupės savo narių, kurie dra-'Tuckerio ir Kruse.’s byla. Gali
ngo su Amerikos Darbo Fede- ma buvo laukti, kad kiekvienas 
racija priešingai kuoaiškiau- kapitalistinis lapas turės panau- 
sii ins.visų tarptalkininkinio doli visą savo įtekinę apdumti 
socializmo tautinių sekcijų žmonių protus, pirma negu pra- 
nutarimams, jiavarė judėji- sidės byla. ,
mą kaip lik priešingą šitiems1 Kiek yra žinoma, nė vienas at- 
nularimams. Kiekvienas so-1 siunčiamas laiškas nebuvo sulai-

nebūtų, turi teisę plėsti savo1 mpanijos ir apsigynimo fondas 
augimą. Vie-pažvalgas savo paties parti-| rodo drąsinantį

. joj. Bet negali lyili toleruo- milteliai trukdomi laiškai buvo 
jama, jei parlamentiniai ai- “išsiunčiamieji laiškai”. Mano-

“Taika” — didžiu mirčių de- 
' K

rybų Brastoje vaisius. Nebūtų 
važinėta; nebūtų derėtasi; nebū
tų tikėta, kad diplomatiniu budu 
vokiečių sukčiai bus priversti ati 
duoti pozicijas, — beabejo butų 
buvusi kitokia taikos išeitis.

šauti bet tas, kas šiandien ji 
yra gyvenime, o ne didžiumiečių 
spaudoje, to tikrai nebūtų. Mes

pažinome to kelio i Brastą —pas 
imperialistus teisingumo. Mums 
išrodė tatai net nepateisinamu 
žingsniu. Didžiumiečiai gi, pyk 
darni ir gindami to darbo tiks
lumą^ veržte veržėsi padiplioma- 
tuoti už vieno stalo su Kiulman’ 
ais, Hofman’ais.

Bet... viskas teka, viskas mai
nosi... ir štai ką gieda dabar tuo 
reikalu ‘Tiesa” (N. 19):

“Buržuazijos ir dvarinin-

kimus prirengia prie ligų, ku
rios turi Įtekme i širdį, tuomet

verkimo.
nuo

L1ET. LAISVĖS FONDAS.
Boseland, IĮL, <1. Antano Žole- 

» su plc Marcele Balčiūnaite 
stuvesc, rugp. 31, suaukota 
tsiuntė Mykolas Gražys)

$15.85.
K. Gugis, Kasier,

Redakcijos Atsakymai į
S. L. A. 185 kp. valdybai, Indi

ana Harbor, Ind. — Pranešimą 
aplaikėme tada, kai laikraštis

kų reikalų gynėjai, tik tikri' jau buvo išspausdintas.

cionieriai gali laukti sau nuo'

gerovių. Tik jie gali su jais 
derybas vesti... Visiems ki
tiems vienas kelias telieka —! 
kova, atkakliausia kova su vo 
kiečių imperialistais.” 

šventi teisybės žodžiai. Tik 
su

Važineti į Brastą derėtis, su
tikti priešų ultimatumą-taiką 
priimti, užsidėti tą taiką-jungą 
ant savo sprando balsuojant už, 
parėkauti ddl taikos gėdingumo 
(“Tiesos” N. 17) ir,pasakyti: 
“musų uždaviniai (taikos reika-

iev’o padiktuoti Petrapilio Ta-

A. Petratis 
perkėlė savo Real Estate ofisų j 

CENTRAL MANUFACTURING
DISTRICT BANK
1112 W. 351 h Street

Su paskolom, inštirinais ir su vi- 
, . r_. . šokiais reikalais malonėkite lankyli*kai Zinov-1 jičia.

Telefonas DROVER 6310
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I CHICAGOS
Neapleidžiama Proga ŽINIOS

Victory maišyluijise nuliuose 
yra stambus, viso kviečio, ar 

1 čielo kviečio miltai, ploni ar slo- 
I ri, turintieji 95 nuoš. ar daugiau 
1 kviečio grūdo.

Reikalingumas vaduoti kvie
čių ir kvietinių miltų nepasiliain-

tak Nusated Iron Jeigu Norite Už-I|s ėk!tesav0 akis j 
tektinai Laikytiesi Sveikatoje Kaip 
Atletas! —.s

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 lliiko be KOMIŠINO, 
lodei jogei manote pirkti arba statyti namą, neapleiskite šios 
progos, nes tik yra ant trumpo laiko.

linini miltui yra vartotini su atsi
dėjimu ir apsižiiirėjimu.

True translation filed wtth Ihe post* 
ninster at Chicdgo,. III., Sopi. II,’ 1918, 
as reąuired by the act(of Oct. (i, 1917

Susirinkimai ntsibuna 
Dom. Szemaičio Salėje, 1750 
gatvės.

Utarninkais 8lą valandą vakaro,
S. Union Avenue, kampas 18tos

Su pagarba,

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

John P. Evvaldas, Sekretorius, 
-’551 \Vest 69th Str., >

True translation filed with the post- 
mastei* at Chicago, III., Sept. 9, 1918, 
as rcquired by Ine act of Oct. 6, 1917

Pasikorė amunicijos dirb- 
tyvės inspektorius

Randall Peck, federalūs val
džios amunicijos •dirbtuves ins-l BRAVORAI BUS UŽDA- 
pektorius (iarėj, vnkaė papildė Į RYTI NUO GRUODŽIO 1. 
saužudyslę pasikardamas po 
kandeliabru savo miegruimyj, 
1 159 !*'. 69 gatvėj. VVood'lavvn 
policijos nuovado policija sako, 
kad Peckas buvo susivaidijęs su 
tūla tebuvę moterim, kurios var
do jie lečiaus nepatyrę.
Padidino algas telefonų 
operatorėms.

Chicagos telefonu kompanija 
padidino algas savo darbinin
kėms -- telefonu operatorėms. 
Reto darbininkėms bus moka-

Miesto gydytojas sako:
Delikat mis, nervuolus, suvargu

siu* žmones padu r o Stipresniais j 
dvi Navaiti laiko, daugume atsiti
ki m y.

FARMOS
Dar dvi subatas busiu Naujieną Ofise 1849 S. Halsted St., — 

Rugsėjo 7 ir 14. Ateikite pasikalbėt po piet, o vakare 6 v. išva
žiuosim j Michigan. Kelias j ten ir atgal tiktai $8.50.

Pirkit sau gerų faunų geroj apiclinkėj per gerus žmones, ge
ros žemės tarp Lietuvių Ūkininką, kur bus ramu ir linksma gyvent.

Iš Chicagos šiemet čia pirkosi tvyse o iš Maine vienas.
M.WALENC1US. Box 96, Kart, Michigan.

katalikai 
laisvės

katalikų, pri-

W. M. LAVVHON, M. D.
Akių, Ausų, Noyies, («erklės ir 

Plaučių Specialistas 
h‘ . ••...!

True transhinon filed with the post 
inaster at Chicago, III., Sept. 9, 1918, 

reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

Reikalaus, kad 
remty ketvirtų 
paskolų.

Ryto 1.200,000
klausančių 223 katalikų bažny
čioms Chieagoj, gaus tiesioginį 
alsišaukimą-paraginimą nuo ar
kivyskupo George Mundelein, 
idant jie prisidėtų savo aktyviu 
darbu prie ketvirtosios laisvės 
paskolos kampanijos, kuri pra
sidės rugsėjo 28 dieną ir tęsis

Aš per diitig metą atkreipiau specialę doma i šį 
ęl.ski'ų skyrių medicinos tr esu gėriau pn'slrcn- 
gc'> nuga dauguma daktarą pasekmingam jusą 
gydymui. • ; . -
Aš gj(i\u: visas hg*as ir silpnumus akią*!tbkit>s 
kaip sripnuihas, vandenėtoj ukjs« upaaigę vokai, 
Skaudulei žvyzdžio', optiška nervą kliūtis arba 
bih kokia kita priežastis prasto regėjimo/ 
Aš bėjau daug nuo aklumo.
\š gvduu kreivas akis be skausmo.

AŠ prilaikau akinius, teisumai.__  ... __ _
Kur»i:mas triukšmas galyolę, ir visi ausų kėbhi- 
n\d g>doma Vęllųiisioinis moksliškomis meto- 
donus ~ '• / ’> S •

Kataras ir jo komplikacijos nosyje ir gerklėje atkreipiamas ypatin- r ? — *4 f | * f • ‘.2- ' * r W
gos dotuos. Nepraleisk neatkreipęs dorhos i dUsulj, slogų ir bron
chito keblumus. Leiskite man išegzaihiriuoti jUSs gal jąs turite koki 
plaučių silpnumų.
“Džiovų ga’ena išgydyti, jeigu teisingai gydysite išanksto.” Atei
kite i mano ofisą ir leiskite man išaiškinti jums svarbų teisingo 
užsilaikymo dėl AKIU, ALSŲ, NOSIES, GERKLĖS IR PLAUČIU-

True translation filed with,thc 
mastei- at ('hicago, III., Seni. 9, 
as reųuired by the uct(pf Oct. 6, 1917

1,400,000,000 ėigaretų 
kareiviams.

post 
tols

Knights of Columbiis (Ame
rikos vyčiai) užsukę vieną bili
joną keturis ,šimtus(mi'ljonų ci-

ninku kareiviams.

t rue translation filed with the pust 
niaslcr at ('hicago, III., Sėpt. 9, 1918, 
m reųuired by the act of Oct. 6, 1917-
NAUJOS TAISYKLĖS PARDA
VINĖJIMUI KVIETINIŲ MILTŲ 
ĮĖJĘ GALĖN NUO RUGSĖJO 

1 D., 1918 M.

TAI YRA DYKAI.

W. M. Lawhon, M .D.
Maisto administracija reikalau

ja, kad pardavinėtojai parda
vinėtu su kiekvienais keturiais v
svarais gerųjų kvietiniu miltų 
svarų kukurūzų miltų, kuku
rūzų kruopų ir miežių miltų.

219 S. Dearborn St., (Prieš Pačtą) Chicago, III.
Pardavinėtojas neprivalo’ ver

di pirkėjo imti kokių kitų pa
keitimą, o ne augščiau paminė
tų.

D R. A. MONTVID
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1553 W. Madison it. 2221 So. Leavitt St.
Saite 600-612 Kampas 22nd pi.

Valandos: 10 iki 12 ryto Valandos: 6 iki I vakaro
Phone Hayiuarket 2563 Phons Canal 4628

Nedėldieniaia tik pagal sutarti
Rezidencijos Telephone Albany U4<

. ........................ ..... ....... .........................I II.

■ VocfoR rošs ;
| Chicagos Specialistas | 
| Gydo 11žsenėjtįsias, Nervų Ligas, širdies, Vidurių, | 

Kepenų, Inkstų, Pūslės, šlapymo ir Visas i 
Privatiškas Negales.

' 35 So. Dearborn St. kampas Monroe, ■
IBr K U DifCC CHICAGO, ILLINOIS ■ Ui . E>» IV!, nu V V Rooin 506 ir 507 Crilly Bldg. Važlaok ■ 

elevatorių iki Penkto augšto. Į 
VuIhiiHom: Kandim 9 iki 4. Nedėldieniaia 10 iki 1. Taipgi PanedČ- i 
’»). Heredoje. Pėtnyčioje ir Subatoje vakarais nuo 7 iki 8 valandai. I

hmm ■■■* BSO* ■■** Mi SMi M* ■■ ■■* ■■ ■■ ■■ ■■ MHP

LIETUVIŠKA AUTOMOBILIŲ TAISYMO ŠAPA
>les esame ekspertai tokiuose (laibuose. Sutaisome sugedusius ant 

kelio, ir partraukiame sulužusius. Darbų atliekame gerai, greitai 
ir pigiai. Reikale kreipkitės pas: ADAM WIDZES,
Telf. Drover 2186. 3222 S. Halsted St., Chicago, III.

Vieloje augščiau minėtų pa
keitimų, pardavinėtojas gali, jei 
pirkėjas to reikalautų, suteikti 
tą pačią proporciją kuriuos nors 
iš žeminus paminėtųjų miltų:

Kaffir miltai, Ryžių miltai. 
Pupelių miltai. Milo miltai, A- 
vižų miltai, Bulvių miltai, Fetc- 
rita miltai, Žeminių riešutų mil
tai, Saldžių bulvių miltai.

Gryni ruginiai miltai, ploni ar 
stapibųs gali būti pardavinėja
mi kaipo pakeitiniai, bet jie rei
kia pardavinėti proporiija ma
žiausiai dviejų svarų rūgimų 
prie trijų svarų kvietinių miltų.

Kukuruziniai stambus miltai, 
vartojami kukurūzinei duonai, 
reikia pirkti atskirai nuo parda
vinėjamos kombfriaeijds.

Kukurūziniai miltai perkami 
kaipo pakeitinys prie kvietinių 
miltų reikia vartoti tik Victory 
duonos mišinyj.

Victory maišyti miltai gali bū
ti pardavinėjami be pridėtinių 
pakeilinių, kadangi tai yra kvie
tiniai miltai, su kuriais sumai
šyta reikalaujamoji apslis mie
žinių, kukuruzinių ar 
miltų pakeitinių.

ruginių

j WASniNG.TON, D.C., nigs. 7 
Del kares, alaus darymas Suvie
nytose Valstijose bus uždaryta 
nuo sekamo gruodžio mėnesio 
I dieno. Taip vakar paskel
bė maisto administracija, saky
dama, kad šitoks nusprendimas 
tapęs padaryta konferencijoj 
tarp prezidento VVilsono ir kuro, 
maisto, geležinke'lių administra
cijų ir karės industrijų tarybos.

Vakar senatas, vardais na
rių nešaukiant, priėmė taipjau 
bilių, kuriuo paskiriama $12, 
900,000 ūmiems žemęs ūkio rei
kalam, ir to Diliaus priedelį apie 
uždraudimą svaiginamųjų gėry 
mų nuo liepos mėnesio aleinan-

pasibaigus, bus visa Amerikos 
irmija demobiiizuot a.

True translation. tiicu wnh Ihe post- 
niasler at ('hicago, Augusi 29, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. (i, 1917

Registravimos klau
simai.

J kuriuos turės atsakyti re- 
gistrantai amžiaus nuo 

, ,18^20 ir nuo 32—45 metų

Provoslas maršalas generolas 
Cro\vder išsiuntinėjo jau vi- 

’sibtifA" 'vietų rekrutavimo boar- 
dams visose!‘Suvienytose Valsti
jose instrukcijas apie registravi
mą vvrų amžiaus nuo 18 iki 20 
ir nuo 32 iki 45 meili: ' c

Ant registravimo kortų yra 
dvidešimts klausimų, į kuriuos 
reuiftRųitai turės atsakyti. Tie 
,įcją,ųsįinąi truputį skiriasi nuo 
(įį,. Jfprįf* buvo vartojami regis- 
Jl'^vimui vyrų nuo 21 iki 31 me
tų. “ v • t

Klausimai vra toki:

Klausimas 1 — Vardas? (Rei-

varde; pav.: Jonas Karklaitis).
Kl. 2 — Nuolatinis namų ad

resas? (vadinas, kur dabar nuo 
'a tos gyveni, o ne kur dirbi ar
ba kur gimęs; *Į)av. 1000 Union 
\v( utie, Chicago, Illinois).

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

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

KL 5 — Baltas? (lai yra, ku
rios žmonių rasės registrantas. 
Lietuviai priklauso baltajai ra- 
>ci, lodei į šį klausimą ir atsa
kys “yes”).

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

nytų Valstijų pilietis? (Jei kas 
r svetur gimęs, bet jeigu jo le
vai buvo Suv. Valstijų piliečiai, 
kada jis gimė, tai jis vistiek 
ikaitosi Suv. Valstijų paliečiu).

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

unerikoniškas popieras”. Kurie 
lik “pirmąsias popieras’ tetu
ri išsiėmę, jib skaitosi tik dek- 
larantai, o ne piliečiai).

Kl. 12 — Ar Suvienytų Valsti
jų pilietis, nes tėvas patapo na
turalizuotas pilietis? Registran- 
tui dar esant nemečiui? (Natu- 
ralizuolų levų vaikai, turėjusieji 
mažiau kaip 21 metus amžiaus 
laiku, kada jų levai naturaliza-

Dauginiui žinonią rodosi nesu
pratingai mano gausią alnaujin- 
lą sveikatų <ir jiega ir per tūlas 
stimuliuojančias gyduoles, paslap
tingus arini narkotiškus vaistus, 
kuoincf tai yra faktas, tikra ir 
teisinga jiega galėtą ateit vien 
nuo maistą, kurį jąs valgote. Bei 
žmonės ncvisuoinet gauna jiegij iš 
savo maisto, nes jie neturi užtek
tinai geležies savo kraujuje, kad 
pastarasis pajieglą permainyt ma
istų j gyvų jiegą. Iš savo nusil
pusią nervą uadėjiino žmonės su
pranta, jog Kas nors yra bloga, 
bei jie nežino, kas tuom bloga. 
Jeigu jus nejaujate stipriu ir 
sveiku, jąs esate skolingi sekan
čiam savo išegzaminavimui: Pa 
tėmykite ta, kiek ilgai jąs galite 
dirbti, bei Kiek toli jąs galite be 
nuovargio nueiti. Po to paimkite 
(Ivi pcnklagranes plolkclcs pa
prasto Nuxalcd Iron’o tris karius 
J dieną po valgiais bėgyje dviejų 

a va irią. Tuomet vėl išmėgink
Savo sveikatų ir pats patėmyk. 
kiek pasitaisiai. Aš mačiau tuzinus 
nervuotą, suvargusių žinonią, kurie 
Kentėjo visų laikų; jie stebčliniau- 
$iai padidino savo sveikatų ir pa
kantrumų vien liktai per vartojimų 
jron’o atsakančioje formoje. Bet nevartok senų formų sumažinto Iron’o, Iron Acetate, arba Iron’o 'rinktina, 
Vientik keleto centą sučėdyinui. Jus 
turite vartoti Iron’ų tokioje formo
je, kokioje jis galėtų but lengvai su
naudotas, kaip Nusaled Iron’as, jei 
jąs norite kokių mindų iš to gaut, 
lies kitaip jis gali but dar blėdingu. 
bangelis atletą, kaip ir kumštininku 
už prizus, laimėjo dienų vien todėl, 
kad jie žinojo paslaptį didelio stip-

J.F.SuIlivan.M.D.

Neužsitikčkit savo regėjimo pir
majam by kokiam neprityrusiam 
aptickoriui .auksoriui ar keliau
jančiam pardavėjui, nes jie su
teiks jąs akims tik. daugiau blogo.

AŠ turiu 15 metą patyrimą i* 
galiu ištyrf jąs akis ir pririnkti 
Jums akinius tikrai. Darbą atlie
ku belaukiant, užtikrintai.

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

JOHN SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS 

1841 So. Ashland Avė. Chicar~ 
Kampas 18-tos gatvės 

l~ftios lubos, viri Platt’o aptieki 
Tėmykite j mano paraiy 

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

rūmo ir paku
pei tekinius Ii on o , nuumv
vėt kiti pralaimėjo, nueidami j nega 
lę vien tik dėl stokos Iron’o jų krau 
j u r.
Išdirbėjų Pastaba: — Nuxaled Iron 
kurs prirašinėjamas ir rekomenduo 
jamas per gydytojus, neyra paskui-

nam Inorganic Iron’ui, jis yra leng
vai asimiliuojamas ir neužgauna da
ntų, nepajuodina ju, nė nesugadina 
vidurių. Jo išdirbėjai gvarantuoja 
pasekmingas ir čiclai užganėdinan
čias ppsekines kiekvienam pirkėjui, 
arba jte sugrąžins jums pinigus. Jos 
yra parduodamos pas visus gerus ap- 
liekorius.

■■■■■■■■■■■■■8BBBBBnBBSnBBBBmSBBnBB*B8S*S*M*Bins*KSBS*BBW*BBMa*a**Ka

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS
ant Dury, Lentą, Reiny ir Stogams Popiero

SPECIALIAI: Maleva malevojimui stuby i sviriau s, po $1.40 už gal.
CARR BROS. WRECK1NG CO.

8003-3039 S. Halsted St., > Chicago, III.

vos, jeigu jie gyveno Suv. Val
stijose ligi pasieksiant pilnų mo
jų, skaitomi šios šalies pilie
čiais).

Kl. 13 — Ar ateivis deklaran* 
tas? (Deklaran t u vadinasi os
tinio,‘ ku^s atvykęs į šią šalį, na- 
turaliazcijos teisme padarė .de- 
klaraęiją, jog jis nori būt šios 
šalies pilietis, arba, kaip papra
stai sakomu, “išsiėmė pirmais 
amerikoniškas popieras”).

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

Kl. 15 — Jeigu neesi Suvieny
tų Valstijų pilietis, tai kurios 
šalies ėsi pilietis arba valdinys? 
(Į šitą klausimą atsako tik de
klaran lai ir neturintįs ne pirmų
jų amerikoniškų popierų. Jie 
turi pasakyt vardą viešpatystės, 
kurios valdiniais skaitosi ar 
skaitėsi, pav. “Russia” ir prie to

pav. “Lithuania”).
Kl. 6 — Dabartinis užsiėmi

mas? (Vadinas, ką dabar dirbi, 
ar kokiu amatu užsiimi).

Kl. 17 — Samdytojo vardas?

žmogaus, ar kompanijos, ar fir
mos, kuriems dirbi. Jei patsai

Dr. A. R. Blumenthal ;

ALIU SPECIALISTAS 
AIcIr Egsaraišuoja Dykai 

Gyvenimas yra 
v tuščia*, kada pra 
m nyksta regfijirns. 
L/ Mes vartojame 
jr pagerintą Oph- 

thalmoineter. Y- 
do patinga doma at- 

J kreipiama 1 vai
kus. V f L: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
ncdėldit-n. nuo 10 iki 11 dieną. 
4649 S. Aahland Av. kamp. 47 at 

Tel-ipbone Yards 4317 
Boulevard 6487.

Patrūkimas Užmuša 
7,000 Kas Metas

Septyni tukstanfiiai ypatų kasmet mirStn 
4 kurių laidojimo certifikatai pažymėti 
"Patrūkimas*’. Kodėl? 'lodei, kad tie ne- 
InimįiiKi nepaisė apie save arba ru! tik 
įydeki ženkiilH (iStirihną tos ligoe, visai 
nepaisant jos priežaMties. Ką darai tu? 
Ar tų apsiieidi nešiodamas parniStj (tru- 
As’ąt, prietaisą, nr kokiu ten nebūt var
du ją V«dintųm? Kad ir geriausia, pa- 
raiiitis tai tik tuolaikinis palengvinimas 
-falftyvaa paramstis prie griūvančios 
sienos ir negalima nuo jo tikėties dau
giau neg nuo vien mekarp'ko paramsčio. 
Juosto^ žpautfimas Nulaiko kraujo clfrku- 
linciją, tokiu budu atimdamas nuo nusi- 
Ipnėjusių muskulų tą, ko jie labiausiai 
reikalauja maistą.
Bet mokslna ISrado 'budnir kolnas'pa- 
raiščio kentėtojas šioj Šalyj kviečiamas 
padaryt DYK:AI ban<lymų savo> namuose. 
1-LAl‘AO metodu, be abejonės,— moksliš- 
kinuįda. loytiakiausip ir paoekmingiausia 
Įpastgydymui nuo patruk tipo už visas ki
tas svietui žinomu.; metodas,

l'LAI’AO PADŲSKAITR kada gerai pri
limpa prie kūno, niekaip negali n'iijdisti 
ar nusikreipti iš vietos, todėl, negali nu- 
brozdvt arba gnybt. Minkšta kaip akso
mus— lengva pritaisyt pigi. Naudojimui 
laike darbo ir miegant. Nėra diržų, Kak
čių ar sprendžinų pritaisytų.

Išmok uždaryt patrūkimo prasivArimą 
taip kaip gamta reikalauju, kad patrū
kimas NEGALĖTŲ nuslinkt žemyn.. I’ri- 
siųsk savo vardą pavarde šiandie |pas:, 
PLAPAO CO.. Block 3060, St. Louis, 
Mo., dėl DYKAI išbandymo PLAPAO ir 
reikalingų informacijų.

exld. 933 S. Ashland Blvd. Chieagt 
T«>epho»« Hayraark«t 2544

DR. A. A. ROTH
UBAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAb
Specialistas Moterišką, Vyrišką, 

Valką ir visą chronišką ligą 
9aaa: 8354 S. Halatcd 4St.. Chicagi 

T«lephnn« Drorer l-4»a
LLANOOSi 10 -11 ryto: 2 -« popHt, 
T fi Talrnra K—Ii 4i«na

Telcph

3109 S. Morgan si. ('hicago
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto 

ir nuo 5 iki 8 vakare

DR. G. M. GLASER
Praktikuoja 27 metai 
Gyvenimas ir Of

2 Rt. x

Prie išsinarinimo ir isipjovimiri
Tuojau Įtrink D-ro Richter’lo

PAIN-EXPELLER
Nuo 50 metų nesuvadžiojantis ir Ictuv- 

nikų numylėtas naminis būdas 
Tikras tiktai su pažymėta marke 

“ĮKĄRĄ”
35c. ir C5c. buteliukas visose aptiekoso arba 

, stačiai nuo
F. Al). RICHTER & CO.

Ncw York, N. V.tavo bizni turi, taip ir reikia pa- 7<-so wa«hington Street,

Kl. 18 — Darbo arba biznio 
vieta? (t. y. adresas tos įstaigos, 
kur dirbi). ’

Kl. 19 — Vardas ir pavardė 
artimiausio giminės? (jei vedęs 

pačios; jei nevedęs, arba naš
lys — tėvo, ar molinos, ar bro
lio, ar sesers, ar šiaip artimo gi
mines, arba artimiausio drail
go)-

Kl. 20 — To artimiausio gi
minės adresas? (t. y. namu nu
meris, gatves vardas, miestas, 
county ir valstija).

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

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodcviliaus Permaina.
Panedėlyj, Ketverge ir Subatoj 

Pirmas Floras 15c. T
Prie šią kainą priskaitoma ir 

1c ir 2c kariškos mokestjs 
i4 DIDELI AKTAI KASDIEN 

UAT.RTED Ir '2 ra GATVĖS*

f JOSEPH C. W0L0N
| LIETUVIS ADVOKATAS
< 29 S. La Šalie St.

Telephone Central 6398 
Vakarais:

2911 W. 22nd Street,
Telephone Rockwell 6999

P. A. Baltranas

Pirmos klesos saldainių, Ice Ci'ea- 
m’o Sodos ir lengvą gėrimą, cigarą 
ir tabako. Taipgi turi automobilių 
patarnavimui.

P. BALTRANAS
616 W. 31 st Slr., Chicago, UI.

Phone Boulevard 7351

SPECIALISTAS B
Moterišku. Vyrišką ir Vaikų g 

Taipgi Chronišku Ligą
OFISO VALANDOS: g

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

Telephone Yards C87

LIETUVIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Dr. M. T. Strikol 
17 11 \V. 47 St., . .Chicago, III. 
Valandos: Nuo 6 iki 8 vakarais

Nedaliomis 9 iki 12 tylu.
Tęl. Boulevard 9172 

Naktimis ir dienomis — \Vesl 
Side llospilal: Tel. \Vest 975.

l Telephone Yards 5834.

ID r. P.G- Wiegner
, Priėmimo valandos nuo 8 iki 12

I 3325 So. Halsted St—Chicago.

Dr. Leo Awotin
Gydytojas, Chirurgą*, Akušeri* 
1320 So. Halsted 8t„ Chicago. 
Kalba lietuviškai, latviškai ir 

rusiškai.
Valandos: 10—12 rytą; 6—9 va
kare. Tel. Canal 4367.

Vyriškų Drapanų Sargeliai
Nauji, neatimti, daryti ant užsa 

kymo siutai ir overkotai, vertės nuo 
$30 iki $50, dabar parsiduoda po 815

Nauji, daryti gatavi nuo $15 iki 
$35 siutai ir overkotai, nuo $7.50 iki 
18 dolerią.

Pilnas pasirinkimas kailiu pamuš
tą overkotų.

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

Atdara kasdieną, nedaliomis ir va-, 
karais.

8. G O R D O N
1418 8. Qalsted SL. Chicago, IIL

Balkonas lOCb ir 25 dolerius.
« t 1 - • „ «• . - «>

Tol. Pulhnan 342
Dr. J. Bagočius, M.D. 
LIETUVIS GYDYTOJAS II 

CHIRURGAS
10731 So. Michigan Aro. 

Roseland, III.

Tel Yards 3654. AKUŠERKA

r^mMrs.A.MIclmiewicz
ibogusi Akušerijos Ko- 

F Hlegiją; ilgai praktika- 
Ivusi Pennsylranijoa 

■< IMhospitalėse ir Phila- 
a'JMddphijoj. Pasek m in- 

I patarnauju prie
' Jflgimdymo. Duodu rodą 

^■visokiose ligose mote- 
' i** merginoms.

tJHhOMI (Ant* antrą lobą) 
Chicago.

Nuo G Iki 9 ryte, ir 7 iki vėlo rakj



NAUJIENOS, Chicago, m. Panedėlis, Rugsėjo 9, 1918.
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I Chicago ir Apielinke
~rr rr r liiuniiM ' ■ tv.. . ............

Polemika

Kunigas susipešė su 
parapijomi. nėšio, Cnity Club svet., pagerbi-

Atsakymas A. B. Liutkui
į jo atvirą laišką.

Extra miMirinkimuH LDLD. 19 
įvyks utarninke, rūgs. 10 d., 8 
vukare, Aušros svetainėj, 3001 
Halsted St. — Draugai, bukite 
tiek malonus, atkreipkit atidą į 
ir atsilankykite į susirinkimą,
yra labai svarbus dalykai, kaip-lai, 
referendumai .nominacijos, konsti
tucijos projektas ir kili dalykai, l o
dei, susirinkit visi būtinai. —M. T.

anl 
lai,

M

Abudu gavo užsimokėt 
pabaudos.

jančių Suv. Vaisi. karuomeneje. 
Todėl prašome, naujų narių sto
ti ęhoran tuojaus, kad geriau

“Naujienų” N. 202 A. B. Liut
kus reikalauja, kad aš atšauk- 
čaiu praeitos konferencijos ra-

Ckero. — LMPS. 43 k p. susirinki
mas iv\ks šiandie, rūgs. 9 d., M. 
Jankaičio svet., 1837 \V. I llh SI. 
Pradžia 7:311 vai. vakare—Valdyba.

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI
Pajieškau pusseserių Kažiunės, 0- 

nos ir Juzės ir pusbrolio Jono BA
LI I.ON1Ų. Visi paeina iš Kauno gu
bernijos, Panevėžio pavieto, Roza- 
lino parapijos, Bališkių sodžiaus. 
Girdėjau, kad gyveną Phlladelphi- 
joj, Pa. Jie patįs ar kas juos žinote, 
malonėkite atsišaukti. Aš esu Solo- 
mejii Zemaičiunsukė, po vyru We- 
shalena, 56 E. 101 Place, Roseland, 
Illinois.

REIKALINGI 6 vaikai dėl išnešio
jimo Naujienų Bridgeport dislrikte. 
Atsišaukite pas .1. B. Aglinską, 3238 
So. Halsted SI., Chicago.

NAMALžEMt
DOBILŲ ZEMfi UKF.S

(4ixagoji HŽYUkar turėjo vietos 

yąMžtingųs “failas”. Būrys žmo- 
ihul atlydoj tįsiu Georgą Patilisi- 
ną į “amžino poilsio vietą’,

Cicero — LDLD 92 kp. susirinki
us įvy ks iiI:i rn i n ke, ritus. H) <1.. 8

Pajieškau savo vyro Stanislovo 
(irylio, Kaimo gub., Baseinu; pav.. 
Girdiškes para])., Tujainų kaimo, jau

REIKALINGA pagelbininkai j lie- snvmamčs apie 100,(100 akrų
jvklą ir leiberiai. Gera mokestis, puikios. ukes žemės Menornmęe pa- 

‘Paslovus darbas. American Build- 1 PDcr Penmsula Michigan’o, 
ing Foundrv Co., 2300 So. Spring- ar’' BaY <ŲHdų, kuriuos mes 
field avė., Chicago, III. pardavojame ukėrns po 40 akrų, iraugsčiau. žeme yra su moliu, tin- 

~ kauti abelnai ukininkystei, kvic- 
BE1KALINGA dviejų kriaučių —I čiams, miežiams, avižoms, rugiams, 

prie moteriško koslumicriško darbo, bulvėms, cukriniams burokams ir tl. 
Gera mokestis, pastovus darbas. Al- Čia ūkininkai turtėja versdamiesi 
sišaukile greitai. L. Kaspar, Į pienininkyste ir augindami kiaules 

ir avis. 'Ten yi’a puikus keliai, ge
ros mokyklos, bažnyčios, kaimiška 
prisiuntimo krasa, geri kaimynai ir

('hiciigo, III.

— Lilija žilvičiutė, raftt,

n tos Marės bažynčios kleboną 
Michaelį) Coarbachą. Kunige

‘Kardo” piknikas.

kuriame išvadinęs to komiteto 
narius žiopliais, Gal A. B. Liut
kus mano, kad L. S. S. VIII Ra
jono raštininkas sėdi sau kaip 
koks caras ir šmeižia jam netin
kamas ypatus. .lis klysta. L.

t-ith S,t. Vra prisiusiu eeiilro vahl.y 
bos iioiniiincijos bl:ink;i. Miiloneki 
kitę visi nariai būti. ^-Sekr. V. S.

gui Čia nėra vietos”.; Geras pa
rapijomis”, Pelei1 Belzesik, nc-

niai vakar buvo surengę “Kiir- 
do” pikniką Chernaucko darže.

nigas su parapijom! susikibo į 
s krutinės. Prasidėjo “laitas*.

Laike “failo” žmonės atidarė ka
pinių vartus ir nunešę palaidojo

daug. Pasuk “kun.” Mockaus, 
buvo “geroka parapija”.

Kaip ir visuomet,
niai nesigailėjo “pipirų — Ry
mui. Davė jų Dubiekas, davė

:ero klerikalus advokatas (ang

boną, Coarbachą ir “gerą para 
pi joną’’ — Belzesiką. Nuvest

mokėti pabaudos už “netvarką.

lis“ - Mockus. Vyreli tu ma
no. gerų geriausi parapijonai— 
kad plojo tai plojo tiems “bedie
viams”’ Ir buvo ko ploti. Lais
vamaniai pasirūpino išaiškint

Suvažinėjo parko 
darbininką.

džiausiąs bedievių neprietelius

Nežinomas automobilius UŽ

ekson parko darbininką — po- 
pierų rinkėją. Nugabenus už
muštojo kūną į policijos stotį jo 
drabužiuose rasta įsiūtus 700

ploti. “Tikėkit ir duokit Ry
mui pinigų, pinigų, pinigų, pi
nigų”.. . 'Ir dėkokite dievui, ka
da jūsų kišenini liks tušti. I žtai

so karietą ir brangias, deiman
tais išsodintas karūnas”. Kuni
gai liepia jums kentėti šioj aša-

AU>ert K u nė.

Užpuolė lietuvius.

j^ši banditai, važiavę pa vog
tų automobiliu, vakar naktį pie-

kandystės”, o patįs, “susirausę 
jūsų auksą, samdosi mokytų 
daktarų ir apie dangų - nė pa- 
mislyt”. Jiems gerai ir čia. R\> 
mns “geriausias carų ir kara
lių užtarėjas”. Rymas susiru-

chester a ve

žiavusiu motoriniu dviračiu. Su
mušę iki nesąomnes p. Bartišių 
banditai pasigrobė moterį ir nu-

suolą.

“Birutė” laukia naujo 
chorvedžio.

Kražių skerynčs aukų giminėm. 
Jų art y m uosius paskerdė girti 
kazokai. Bet jie yra neturtingi 
ir Rymui apie, juos . negalvoj. 
Rymas mat ne biedniokams, bet 
— “bizniui ir žmonių mulkini- 
iniri”. Jam reikia “pinigų, pini-

šiomis dienomis “Birutes” 
Draugija gavo pranešimą, jogei 
utaminko, t. y. ryto, Chicagon

darže. Jo vietininkas ne “trem- 
pas”; jisai gyvena puošniame 
, r ... • ’. / , , -

aš. Raštininkas, o 12 Central!- 
nio Komiteto narių, Tamstos 
laiškas buvo skaitytas Centralio 
Komiteto susirinkime prieš kon
ferenciją ir visi pripažino, kad 
tamsia esi kaitas rašyme to laiš-

Raportas, kurį tamsta man pri
meti, irgi nebuvo mano vieno pa 
rašytas, .lis buvo skaitytas Cen- 
tralio Komiteto narių posedyj.

Drg. A. Liutkus buvo Centra
lio Komiteto nariu, tad kodėl ne
silankydavo į susirinkimus iš
rišti Inos nesusipratimus ant vic 
tos? l amstu pasitenkinai para
šymu laiško ir varniėjimu tuš-

kalaudamas atsakymo į 10 d.. 
irgi buvo skaitytas .30 dieną Gen 
trolio Komiteto susirinkime ir

1111

sekančioj konferencijoj, kuri į- 
vyks rugsėjo mėnesyj, š. m. 
(’chtralis Komitetas nemaM1 rei
kalo atšaukti iiraeitųftJttM^ieren-

kalaujotc, kad butų paskelbtas 
“Naujienose”, nematom reika'lo 
talpinti “Naujienose”, nes tai bu
te tuščias eikvojimas laiko: vi 
sus tamstos rašytus laiškus tal
pinti “Naujienose” nebūtų vie
tos, d Bet jeigu pamiršot kas bu-

sekančioj konferupcijoj. f<. ]pj
L. S. S. VIII Rajonoi'Stoknot,

J. i.

(Negerai, kad žnioneš, vbiklhh

tokios rūšies ginčų. Bet jeigu

Garfield Park. LSS 158 k p. mrn. 
susirinkimas atsiims rūgs. III d., 8 
vai. vaki Joe Gaublius bute, 1257 So. 
Crą\vford avė.—Visi kuojios nariai 
būtinai turite jjiisirinkli. Tarpe ki
lų svarbių reikalų yra naujas labai 
svarbus reikalas prakalbų rengime.

— Sekr. A. B. Liutkus,

Lietuvių Darbininkų Bučerių ir 
Groserių Susivienijimas Amerikoj 

šaukia ekstra susirinkimą, lodei iš- 
unksto pranešam, kad kiekvienas at
silankytų. Bus svarbių apkalbėjimų 
organizacijos reikale. Taigi visi na
riai pribukite seredoj, rugsėjo 11 d. 
7:30 vai. vak. į J. Mikalnjuilo salę, 
2334 So. Leavitt St., Chicago.

Roseland, III. — LMPS. 2.»-ta kp. 
rengia teatrą ir balių spalio 20 d. 
K. of P. svetainėje, naudai Moterų 
Balso; scenoj Ims i.faloma veikalas 
‘Kunigas Macocha.s\ 
gijų ir kuopų praš iau 
rengti jokių pramogų, 
kus vieni kiliems.

lie

Komitetas

Draugiška vakariene su progra
mų, rengiama I.SS. I kp., rugsėjo 21 
I., Mildos svet. Tikielus galima gau

ti pas ktio])os narius ir Aglinskio 
krautuvėje, 3238 S. Halsted si.

—Komitetas.

žinote pnincškilv jo adresą. Kas pir
mas praneš .gaus $5 dovanų.

A lėksim dm Grybienė,
732 \V. 18 slr., ‘ Chicago, III.

Pajieškau savo švogerio, Antano 
Zdbricko, prasišalino nuo musų ir 
-paliko du vaiku, pirma gyveno 
Norlh Chicago, dabar išvažiavo

dienas. Pais viskas dovanota. Kas jį 
žimnle, pridiiokite jo adresą.

C Joe T.nurinaf,
1117 S. Marshfield avė. (’hieago, III.

Pajieškau draugo Antano Vajauc- 
ko, Kauno gub., Vilkmergės pav, Ku
piškio valsčiaus, Palaivinės parap.. 
Pauliukus dvaro. Jis pats tegul alsi 
šaukia, arba kas žinot praneškite jo
90 1 \V Chicago, Iii.

JIEŠKO KAMBARIŲ

metus. Kode! n<*j<lOli savo pinigu 
j gerą žemę, kur jie bus saugus ir 
aprūpins, ateitį. Lakite ant ūkės, 
kuomet jus busite prisirengę, bet 
pirkite dabar, kuomet ši gera žeme 
parduodama pigiai.

Rašykite mums dėl platesnių žinių
REIKALINGA gera tvirta lietuvei kas*inkIhjJ>ai >emos kainos ir leng- 

1 vų išmokėjimų.
Mes galime duoti jums gerus nu

rodymus.
S. CRANVFORD & SONS 

615 1 irst National Bank Building, 
Chicago, III.

glišką g .i!hą|iką. Darbus vuklirnis. 
Malonėki’e atsišaukti tuojaus anl se 
kančių uuįrašo: .1. P. Olekas,

American Lilhuanian School,
31(16 So. Halsted Slr., Chicago, III.

šlyti bonkas Pasimatyt su forcnui- 
nn, 361 I'.. 301h Slr., Chicago.

Bl.! T ALINGAS šoferis prie duo
nos išvažiojimo (Iroku). Geram da- 
rbinikni gera užmokestis. Atsišau
kite; 12001 Indiana avė., Chicago. 
'Tek pilone Pullman 5111.

AUTOMOBILIAI

AUTOMOBILIUS ant pardavimoR I’. I KALA t J AM !■, merginų prie
Oninrio c,ŠIO Stony Islandom in«. elu oMHg and nunl- p| „ , ,, k 25;,J 

mg). Darbas pastovus.
BABSON BROS. ---------

2815 \Y. I9lh SI.. Chicago, .

PAJIEŠKAU (vaikinas) kambario i 
su \algiu ar’oa be valgio. Atsišau
kite greitai t.dšku į Naujienų ofise,I

ĮIEŠKO PARTNERIŲ

BEI KALINGAS vyras virš 31 metų 
dirbli kaipo janilbrius, arba pagel- 
bininkas janiiori'aus. Pastovus dar
bas, gera mokestis, nedėldieniais ne
dirbama. Atsišaukite pancdelyje į 
inžinierių namą, 130U So. Iloman av,

PARSIDUOIM 5 sėdynių automo
bilius, vertės $1600 už $650, visai 
kai]) naujas; elektros slarderis, na
uji lajerai, naujos elektros Imtare- 
jos. Viskas moderniškai. Atsišau
kite po 5 vakaro. 3222 So. Halsted si

Kenosha, Wis. — Lietuvos Balsas 
Draugijos pereitam susirinkime bu
žo nutarta laikyti susirinkimus kas 
ketvirtą kiekvieno mėnesio subatą, 
zakare, toj ])ačioj svetainėj—Slilz’o. 
Draugai .nepamirškite lai ir alsilan- 
kykite į sekantį susirinkimą. —P.S.

Mėnuo laiko atgal L.S.S. \ III Ra
jono Cenlralinis Komitetas nutarė 
surengti * viešą susirinkimą tikslu 

’ęnešti protesto rezoliucija prieš ne- 
‘eisolą pasmerkimą myriop darbi- 
jinkų vado Mooney, kuris laukia 
uirtuvių Californijos kalėjime. Su- 
■irįnkinms įvyks suimtos vakare, ru
gsėjo 28 d. Meldažio svotai nėjo.

l.SS. 81-oji kuopa nutarė statyti 
eikalą Netikėtas Sugrįžimas, nedė-

tie kilu draugijų toj dienoj nereng.- 
1 panašių pramogų.

—Rengimo Komitetas.

Soc. Prop. Mokyklos reikalu: — 
Visi tie draugai ir draugės. kurie nanot lankjai Soc. Propagandos Mo- 
'(yklą,. malonėkite bulinai išanksto 
)ri(hf<it sitvo vardus, pavardes ir ad
resus sekretoriaus žiniai, kad ge
rinti prisirengus.

Soeialįstų Propagandos Mokyklos 
sekretorius. Ant. .Jusas. ^Y.
nal 6265

Ateities žiedas vaikų draugijėlė 
rengia gražu vakarą, subaloje, spalio 
5 d., Mildos svetainėje. Kilos drau
gijos malonėkite tą dieną nedaryti 
parengimų, o paremkite žiedą.

—Komitetas.

S200 i mėnesį algos dėl gero biz
nio žmogaus su $2500 valdyti kiek
vieną dolerį jo pinigų ir tie patįs 
pinigai yra visi užtikrinti. Galima 
išsiimti pinigu’s hile kada pranešus 
prieš dešimts dienų. 'Turi suprasti 
angliškai. Rašykite: Box II, 1810 S.1 
Halsted SI., Chicago, III.

PARDAVIMUI ĮVAIRUS SKELBIMAI

KEIKIA DARBININKŲ

VALSTYBINIAI NEMOKAMI DAR
BO PBIBODYMO BIURAI 

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

adresais: 
116-122
105-107

N. DEARBORN S7\ 
arba

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 
pušies darbininkų — į fabrikus, į ka
syklas, į ūkius, i šiaip įvairias įstai
gas — kaip vyrų, taip moterų ir vai
kų, kai]) amatininkų, taip papra
stiems darbams.

Itl IKIA kiek-nors patyrusios prie 
namų darbo merginos arba moters, 
geroj šeimynoj Vaikų nėra. Dal
bas lengvas. Kreipkitės adresu:

PARSIDUODA tabako, cigarų, sal
dainių ir tt. KRAUTUVE. 'Turiu ]>ar- 
duot greitu laiku iš priežasties šei
myniškų reikalų. Adolf Pocevičia, 
1916 Ganalport Avė., Cor. Slring St.

PARSIDUODA bučernė ir groser- 
nė, du automobiliai, Packerd, Lcmo- 
sin ir Fordas, abu gerame stovyje. 
Atsišaukite 3355 W. 381h SI., (J)igo.

PARDUODU grosernę labai pigiai 
su namu arba be namo. Ramia pigi. 
Namas naujas, 3 metai statytas, 4 pa
gyvenimų po I kambarius, 5-tas biz
niui. Savininkas važiuoja ant ūkės. 
A. K., 817 \V. 3llh Place., Chicago

RAKANDAI

$50 NUPEBKA mano $200 Victro- 
lą, deimantinės adatos, ir rekordus. 
i ai])gi s;850 player pianą už $225. 
Taipgi rakandus, naudotus tiktai 
90 dienų. Priimsiu Liberty Bon I 
sus. Prisiųsiu daiktus “C. O. D.”

Kedzie

NAMALŽEMĖ

TAUPYKITE PINIGUS.
Atnešk savo senas šynas (tiręs). 

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

HOFF BBOS. 1603 S. Halsted Str„ 
Pardavimui naujos ir vartotos šynos 

Pbone Cianai 1173.

PRANEŠU VISIEM LIETUVIAM- 
SODAUNINKAMS IR DARŽININ
KAMS, Sheridan, Wvo., kad aš už
laikau FRUKTŲ KRAUTUVE 
ir perku Trukius bei daržoves, kai]) 
tai: obuolius, grušes, slyvas, greip- 
sus, mushmelons, lonieites, oren- 
džius ir tl. Turintis minėtų dalykų 
pardavimui kreipkitės pas mane: 
ANTANAS RODENIS FRl’lTSTAND 
137 N. M;»in St., Sheridan, \Vyo.

MOKYKLOS

dys — gerb. St. Šimkus.
Gerb. St. Šimkus 1 atvažiuoja 

į Chicagą su tikslu mokyti-vesti 
“Birutės” chorą. Vadinas, “bi
rutiečiai” ir abelnai risi chica- 
giečiai, susilauks gabaus muzi
ko ir chorvedžio, kokis senai 
Chicagoj buvo reikalingas. To
dėl neabejojame, kad jam apsi
gyvenus Chicagoj, lietįvių mu
zika augštai pakils, ir kad “Bi
rutės” choras liks didžiausiu ir

jams: “nežiūrėkite, ką aš da
rau. o klausykite, ką aš jums 
prisakau”... Taip, atsiduokite 
Rymui su viskuo — pirmiausia

ra tam, kad valdžius jūsų pini-

singumą jisai užginčija, tai ko
de! J. Jurgaitis atsisako išpildyti 
jo reikalavimą ir nepaskelbia 
laiško? Tada juk butų aišku, 
katroje pusėje yra tiesa, ir klau
simas išsiristų urnai, be rajone 
konferencijos pagelbos. Konfe
rencija turėtų užsiimti svarbes
niais darbais, negu asmeniškų

ADVOKATO ofisui reikia mergi
nos stenografės; turi žinot gerui an
glu kalbą ir pusėtinai lietuviškai. 
Kreipkitės asmeniškai arba laišku, 
pažymint savo patyrimą ir laukia
mą mokestį. — K. GUG1S, 
127 N. Dearborn, Boom 1111-1113.

PARDAVIMl I: Lengvi išmokėji
mai, priimsiu lotą arba automobi
lių, pirmu įmokėjimu. 5110 ir 5112 
So. Kolner avė. 2 namu, nauji lo
tas 00x125, elektra, gazas ir II. Kai
na 82800.
McDONNELL, 2630 W. 38th Street, 
Atdara 9 ryto iki 9 vai. vak. kasdie. 
Telefonai

1 119 \V. I7IH St

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

Specialia skyrius 
Mokiname rankomis 

siūti elektros maŠino- 
ir vakarais.

Taip laisvamaniai “pipiravo” 
nia. o žmonės klausėsi ir

roj ir kitose vietose šimtą tris-

Red.)

Smulkus Skelbimai
Smulkiems pasiskelbimams kainos 

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

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

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

cagoj, bet visoj Amerikoj, kaip 
kadaise jis buvo. '

Kaip jau visiems žinoma, “Bi-

gyvavimo nevarinėjo ir novari- 
nėja jokių politikų. Jos tiks
las — kelti muzikos bei dramos 
dailę lietuvių tarpe. Užtai “Bi
rutes” Draugijoje randa vietos 
visokių pažvalgų žmonės — ir 
katalikai, ir tautininkai, ir so
cialistai. Visi jie čia vienodai 
gerbiami ir narių tarpe viešpa-

Look out, “tamsybės apašta
lai”, laisvamaniai eina! Pykite, 
keikite, putokites, - “Rymo 
biznį” vistiek jie žada “pagady- 
ti”. —Reporteris.

Vakar “Kardo” pikniko, Cher
naucko darže, mergina pametė 
skrybėlę. Kam pasitaikė rasti, 
malonėkite atnešti į “Darbo

Isted st.,

Pranešimai
Paskaita.

kaip paprastai nedėldieniais, tu-

irtą. Paskaitos tema buvo: ko-

Draugijų pranešimus apie mi
tingus etc. dedame dykai. Nuo 
šio laiko betgi pranešimai (lai
šku, arba telefonu: Canal 1506) 
turi būt priduoti Redakcijai iš- 
vakaro, ne vėliau kaip iki 8 
P. M. Vėliau priduoti praneši
mai nebegalės tilpti rytojaus 
numery j.

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

o žmonėms įvairiais savo rei
kalais pasiskelbti ir greičiau
sių pasekmių turėti.

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

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

ASMENŲ" JIEŠKHJIMAI

REIKIA gerų tvirtų moterų dėl 
dirbtuvės darbo. Gera mokestis. 
901 18th si., Chicago, III.

REIKIA anglių metėjų, $55. Kain- 
rys i)1 valgis, Chicago Beaeh H<>-

Ri:i KALINGAS tuojaus patyręs 
barlenderis “Union” — unijos mo
kestis. Turi būti blaivus Meldžiu 
atsišaukti šiuo adresu. J. K. .bitelis, 
Bos 26 , Dtvernon, 111.

MeKinley 3513 ii1 1613. 
-5 ruimai, ran- 

Kaina $2500.
McDONNELL, 2630 W. 38th Street, 
Atdara 9 ryto iki 9 vai. vak. kasdie. 
Telefo.nai: MeKinley 3513 ir 1643.

3228 Paulina st. 7 kambarių na
melis, maudynė, beizmentas, ąžuolo 
floras. Kaina $2000.
McDONNELL, 2630 W. 38th 
Atdara 9 ryto iki 9 vai. vak. 
'Telefonai: MeKinley 3543 ir 

1125 School st.
C,ra\vford ,4—5 kambariai .tinkavo
te, lotas 37x125, elektra, skalbykla, 
cemento beizmentas, kaina $4,000. 
McDONNELU, 2630 W. 38th Street, 
Atdara 9 ryto iki 9 vai. vak. kasdie. 
Telefonai: MeKinley 3543 ir 1643.

5635 Oakley avė., 5 kambariais, 
bimgalo\v, elektra, cementinis beiz- 
menlas. eonerete pamatas, lotas 34x 
125, kaina $3000.
McDONNELL, 2630 \V. 38th Street, 
Atdara 9 ryto iki 9 vai. vak. kasdie. 
'Telefonai: MeKinley 3513 ir 1613.

Street, 
kasdie.

1643.
arti Mihvaukee,

REIKALINGAS barlenderis yirš 
15 melų. Pastovus darbas. (įera 
mokestis. Atsišaukite į 206.) \V. 
Coullor si, Chicago, III.

mu mūrinis, 2 lotu, elck+ra, gesas ir 
lt. Kaina $3500.00.
McDONNELL, 2630 W. 38th Street. 
Atdara 9 ryto iki 9 vai. vak. kasdie. 
'Telefonai: McKinlev

4521 S. Halsted SI 
riai, maudvnės, ir U. 
Kaina $2500.00.
M( DONNELL, 2630 \V. 3Slh Street. 
Atdara 9 ryto iki 9 vai. vak. kasdie. 
Telefonai: MeKinley 3513 ir 1643.

513 ir 1613. 
6—(i kamba- 
renda $300.

(te), mylintjs muziką bei dra
mą, maloniai kviečiami ateiti 
Utaminko vakarais j Mark Whi-

Halsted gt.) ir prisirašyti “Biru
tes” Draugijom Ypač kviečiami 
atsilankyti seniau priklausiusie
ji “birutiečiai”.

šį sezoną Birutė sparčiai ren
giasi prie didelių perstatymų.

gas M. J. Olsijos, 4 kp. narys. 
Draugas prelegentas savo užduo
tį atliko vidutiniškai, matyt, bu
vo prisirengęs. Tiktai laike kinu 
siinų tai vis nėra tikros laisvės iš 
reikšti savo nuomonę. Kai-kurie 
draugai ima tuojaus išeiti iš rim
tumo vėžių, jeigu tiktai kas pa
duoda klausimą, priešingą kai
riųjų pusei. Taigi reikėtų čia 
daugiau rimtumo ir laisvės.

—Girdėjęs.

LDLD. 45 kp. mėnesinis susirinki* 
mas įvyks utarninke .rugsėjo 10 d., 
kai]) 8 vai. vakare M. Meldažio sve
tainėj. Visi nariai kviečiami atsi
lankyti, nes yra prisiųsta iš centro 
nominacijos blankus nominavimui 
viršininkų 1919 metams. Kiekvieno 
nario pareiga dalyvaul savo virši
ninkų paskyrime. Sekr. A. Jusas.

Roseland, III.— Aušros Knygyno 
PaJąikančių Draugijų Delegatų susi
rinkimas įvyks utarninke, rugsėjo 
10 d. 7:30 v. vak., 10900 " ‘ 
avė. Delegatui maloniai 
atsilankyti. —Hašt. F.

Michigan 
kviečiami 
Bruškaitė

BE1KALAUJAM atsakančio kriau- 
čiaus į biznį, kuris supranta apie 
darbą ir biznio reikalus. Su maža 
pinigų gali pristoti į tą biznį. Biz
nis vra atsakančiai išdirbtas ir dar-

išsiuvinėti ir 
mis dienomis

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

118 N. La Šalie st., Prieš City Hali. 
Alsišaukil anl 4-to augšlo.

VYBAI. MOKYKITĖS BABBEBYS- 
TES AMATO. Dienomis ar vaka
rais. Užimkite liuosas vietas. Pri- 
sirengkite dabar. Dideli pinigai. 
Laukia daug darbų. Ateikite-rašv- 
kite: MOLEB BABBER COLLEGE, 
101 Prospect Avė., N. \V. Cleveland.

AMERIKOS LIETUVIŲ MOKYKLA
Mokinama: angliškos ir lietuviškos 

kalbų, aritmetikos, knygvedystės, 
stenografijos, typewriting, pirklybos 
teisiu, Suv. Valstijų istorijos, abej
uos istorijos, geografijos, politiškos 
ekonomijos, pilietystfs, dailiaraŠvs- 
tės.

Mokinimo valandos: nuo 8 ryto 
iki 5 po pietų; vak. nuo 7:30 iki 9:30 
3106 So. Halsted St.. Chicago, 111.

VALENTINE DRESSMAKING 
COLLEGES

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

137 Mokyklos Suv. Valstijose. 
Siuvimas, Petrenų Kirpimas, De- 
signing, dėl biznio ir namų. Vie
tos duodamos dykai. Diplomai. 
Lengvi išmokėjimai. Gvarantuo- 
ta išmokinti jus pasiūti suknes *1 
810. Phone Seeley 1643

SARA PATEK, Pirmlnlaki

Aš, Wilimas Gražulevieius, pajie
škau Petro Gražulevįčiaus iš Suval
kų gub., Seinų pavieto, šazdunų kai
mo; taipgi giminiu arba pažįstamų. 
Malonėkite atsišaukti šiuo adresu:

William Gradey,
Co. II. 48th lt. S. Inf., Camp Šiuri,

Taipgi reikalaujam paprastų kria
učių prie moteriško darbo. Gera už
mokestis geriems darbininkams. Ma
lonėkite atsišaukti kaip galima grei
čiau šiuo adresu: 1165 W. Harrison 
SI., Chicago, Ilk

Pajieškau pusbrolio Mykolo Prei
džio, kuris keli melai tam algai gy
veno Chicago, III. Jisai paeina iš 
Kauno guh., Panevėžio pavirto. Si- 
dubravo parapijos, Sibičių sodžiaus. 
Jis pats ar kas apie jį žinote malo
nėkite atsišaukti.

Ale.vandra Sluknis,
56 E. 101 Place, Chicago, III.

REIKIA angliakasių į Kentucky, 
pavienių arba vedusių vyrų su šei
mynomis. Gali uždirbti gerą algą. 
Mes apmokėsime visas išlaidas ke
lionės. Be ofiso. Dykai. Atsišau
ki le. 30 S. Canal SI., 2ras ąugšlas.

Pajieškau brolio Petro Vaivilo. 
Turiu svarbų reikalą. Gyvena 
Delroit, 
žinote, 
adresu1 
Talmon

Mleh. Jis pats ar k 
malonėkite praneši
Jotui Vaivila. 1,113 

avė., Chicago, III.

SIIIO

REIKALINGA moterų niokyties 
austi rankinėmis staklėmis. Gera 
mokestis mokinanties. Gali uždir
bti $15 iki $20 dirbant nuo šmotų. 
Valandos 7:30 ryto iki 5 vai. po pie
tų. Suimtoje pusė dienos.

Olson Rug Co., 
28 S. Laflin si. , Chicago.

PATIRK SIUOS BARGENUS
Mūrinis namelis, arti 29los ir

Lo\ve avė., du 4 kambarių fialai: 
puikus rūmas altikoje; verias $2800, 
bet parduosime už $2300, užbaigda
mi nejudinamąjį turtą..

Muro namelis arti 31-mos ir Uni
on avė., puikus kambariai, puikus 
medinis garage; vertas $2500, bet 
pasenės savininkas, sako, parduos 
už $1800.

Medinis namelis 832 \V. 3 Uos ga
tvės. Lotas 25x148; Savinikas rei
kalauja $2500, bei nori urnai par
duoti. Apžiūrėk ir duoto pasiulimą.

Muro ir medžio namas, 926 \V. 31
-tas place, lotas 50x142, puikus jai1-! 
das; augykite palįs daržoves ;liklail 
$3500.

10157 S. Aberdeen si. 5 kambarių 
medinis namelis, platus lotas, visli-1 
nvčia ir barnė; jus galite laikyti, 
i * . • v . • «• t* i V ų» <7OUVW3 umv irviaiui npiaurkarve Jui’čtl Vistų II1 palis auginlI ' tyti nmsų mokyklą bite laiku - 
daržoves, kaina liktai $2300.

Dviejų augšlų mūrinis namas: 2 
fialų, arli I07los ir Vincennes Rd; 
našle sako parduosianli greitai 
$2500.

M

už 
šis vra ypatingas bargenas.

\VINT()N and NARTEN .
6117 S. Halsted Si., Chicago.

MOKYKIS KIRPIMO IR DE8IGNING 
VYRIŠKU ir MOTERIŠKŲ APRtDALŲ

Musu sistema ir y pat iikas mokinimas pa
darys jus tinovu | trumpą laiką.

Mes turime didžiausius ir geriausius kirpi- 
mo-designing ir siuvimo skyrius, kur mes su* 

I teiksime praktišką patyrimą kuomet jų mo
kysitės.

i Elektra varomos molinos musų siuvimo aky- 
1 rluose,
I Jus esate užkviečiami_ aplankyti ir pama- 

.1" ’ - ’ .............. - dieną ir va-
1 karais ir gauti specialiftkai pigią kainą.

Pat i enos daromos pagal Jūsų tnierą — idb 
stn'Mfa arba dydžio, iŠ bite madų knygos

MASTER DESIGN1NG SCHOOL
J. F. Kasnicka, Perdžtinia,

118 N. La Salio gat., prieš City Hali 
Atsišauki! ant 4-to augšto.




