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True translation filcd with the post* mastei* at Chicago, Sopi. 26, 1918, 
ns reąuired by the act of Oct. 6, 1917

veržimo prie SI. Ųuentin, anglai 
suėmė daugiau kaip 1,500 be
laisvių.

True translation filed with the post- 
mastei* at Chicago, Scpt. 26, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. 6.1917.
AMERIKIEČIAI VEIKIA

True translation filed with the post- 
mnsler at Chicago, Scpt. 26, 15)18, 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917

____ . 1J—L1  .'!5lS

Dienos Nuostoliai
S. V. Armijos, 

Francijoj40,000 turku pa
imta belaisvei)

BULGARAI SUSKALDYTI
St. Įjuentin tuoj bus paimtas

Turkų likučiai bus sugauti
True translation nled with the post* 
inastrr at Chicago. Scpl. 26. 15)18. 
as reąuired hv the act jf Oct. 6, 1917
ANGLAI SUĖMĖ PALES
TINOJE 10,000 TURKŲ.

Tik keli te 100,000 turku galės 
ištrukti iš anglį; rankų. Visa ar

tilerija atimta.

LONDONAS, nigs. 25. - Gen. 
Allenby armija Palestinoje su
ėmė daugiau kaip 10.000 belai
svių. Visa artilerija 7 ir S su
naikintų turkų armijų yra ang
lų rankose. Iki šiol suskaityta 
265 kanuolės.

Anglų ir arabų paėjimai palei 
.Jordano upę pagavo j slastus bė
gančius sultono spėkų likučius.

Yra abejotina, ar nors keli 
tuksiančiai buvusių turkų spė
kų iš 100.000 kareivių galės pa
sprukti. ’ j

Turkai traukiasi palei Hedjas 
geležinkelį. Dizorganizuolos 

barnios, kurioms pasisekė persi
kelti per Jordanu, bėga šiaurių 
linkui 150 mylių plote, l os spė
kos anglų liko perkirstos pu
siau.

Hedjas geležinkelis eina para- 
rėliai Jordano upe ir į rytus nuo 
geležinkelio yra Syrijos tyras 
(puščia). Spaudžiantis užpakalį 
besitraukiančių spėkų arabai pa
ėjo į šiaurę nuo Ma’an. Einan
tis į rytus anglų kareiviai yra 
arti geležinkelio ties Aminai). 
Jie jau perėjo geležinkelį į rytus 
nuo Nazareto, 10 myl. į šiaurę 
nuo Ainman.

Turkai yra suvaromi lai*]) an
gly. arabų ir tyro. Stiprumas 
besi traukiančių spėkų nežino
mas, bet nemanoma, kad jos y- 
ra ganėtinai didelės, kad pada
rius rūpestį anglams, kurie lau
kia jų šiaurėje.

Be netekimo 10.000 belais
viais, turkai aplaikė didelius nuo 
skilius. Nedaugelis tuksiančių 
galėjo pasilikti iš 100,000, o ir 
pasilikusieji neturi nė kanuolių. 
nė reikmenų.. M

True translation filed wllh the post- 
inasler ai Chicago. Scpl. 26. 15)18. 
a s reąuired by the act of Oct. 6, 1917

BALKANUOSE TALKI
NINKAI VERŽIASI PRIE 

USKUB.

Bulgarų armijos suskaldytos ir 
bėga nuo pražūties.

LONDONAS, rūgs. 25. - At
sitikimai Makedonijos fronte 
šiandie dar labiau nurodo į grę
siančių didelę nelaimę bėgan
čioms prieš talkininkų kareivius 
bulgarų armijoms.

Serbai perėjo per Vardai* upę 

i šiaurvakarius nuo Gradsko ir 
įsteigė trečią tiltų tvirtumą į pie
tus nuo Eniš Oba. Jtie eina pa
lei Bregalinica upę, kuri įpuola 
į Vardai* apie I myl. į šiaurva
karius nuo Gradsko, ir perkirto 
vyriausį kelią į Ištib.

Bulgarų armija yra dabar su
skaldyta į daugybę grupių.

Į rytus nuo Vardai*, pasak ser
bų oficialiu pranešimo, bulgarai 
ir vokiečiai traukiasi atgal lin
kui Voles, 25 myl. į šiaurvaka
rius nuo t’skub.

Su laukiamu puolimu Voles, 
sekamu talkininkų siekiniu bus 
t’skub.

Atidarius Solonikų-l’skub ge
ležinkelį bus lengviau įsiveržti 
į Bulgariją per t 'skub, negiuban- 
dant įeiti per Slrumniea distrik- 
tą, kur gamtiškos tvirtovės yra 
nepaprastai stiprios.

Talkininkų pa troliu i keliose 
vietose įsiveržė į Bulgarijos teri
toriją, bet i n fa n tėvijos dar nėra 
ant Bulgarijos žemes.

Artilerija nuolatos bombar
duoja perėjimus, per kur bulga
rai išveža savo sunkiąją mede- 
gą po apgynimu stiprių reargar- 
du. c

Pasak oficialiu pranešimo, i- 
lalų kareiviai vakarinėje Make
donijoje smarkiai veržiasi ’prie- 
kyn ir užėmė augštumas į šiau
rę nuo Topolčani, pusiaukelyj 
tarp Monastir ir Prilep.

Talkininkų spėkos Makedoni
joj valdo Vardai* upę nuo čeveli 
iki Gradsko, 55 mylių platume.

Palei Prilep-Gradsko kelią ser
bai paėmė 13 kanuolių ir dau
giau amunicijos, vežimų ir kitų 
reikmenų.

True translation filed with the post- 
master at Chicago. Sent. 26,. 1918, 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917 

TALKININKAI ST. QUEN
TIN PRIEMIESČIUOSE.

Miestas bus paimtas į 48 vai.

LONDONAS, rūgs. 25. Field 
*maršalas Haigšj vakarą pranešė 
apie paėmimą Selency, 2 myliose 
į šiaurvakarius nuo St. Quentin.

Anglai ir franeuzai yni tie
siai priekyje St. Ųuentino pus
ratyje, kurio šiaurinis ir pietinis 
galai yra arčiau dviejų mylių 
nuo šio didelio Hindenburgo li
nijos bastiono.

Pranešama, kad anglų patro- 
liai šį vakarą mušasi St. (Juodi
no priemiesčiuose.

Hemianties paskiausiomis au
toritetingomis žiniomis galima 
drąsiai pranašauti, kad miestas 
negalės išsilaikyti per 18 vai.

Nuo atnaujinimo vakar besi-

: PRIE METZ.

Su Amerikos armija Lotaran- 
gijoj, rūgs, 25. — Amerikiečiai 
ir franeuzai atakavo šiandie prie 
Mozelle upės. Jie padarė progre 
są apygardose Champey ir Bou- 
xieres.

Bouxieres yra už mažiau kaip 
10 myl. i pietvakarius nuo Metz. 
Champey yra arčiau 11 mylių 
nuo Metz.

Abiejų armijų aviatoriai vei
kė šiandie, o ir artilerijos veiki
mas pasmarkėjo palei senojo St. 
Mihiel sektoro linija*. Giedra 
užstojo po pastarųjų dienų lie
taus ir apsiniaukusio oro ir ori
niai žvalgai buvo pamišti kaip 
amerikiečių, taip ir vokiečių.

Vokiečių aviatoriai praplėtė 
niekuriose vietose savo veikimą 

C 

už linijų, bet smarkus susirėmi
mai su amerikiečiais mažai lei
do žvalgytiem ar atlikti (biogra
fiškus darbus.

True Iramlalinn filed \vilh Ihc pa
mąstei* ai Chicago, Scpt. 26, 1918. 
as reąuired by Ihc act of Oct. 6, 1917
VOKIEČIAI EVAKUOJA

METZ.

AMSTERDAM, rūgs. 25.
Čia gaida iš Bėdino žinia sako: 
“Yra paskelbta, kad iš priežas
ties bombardavimo ištolo Metz 
ir kilų vietų daromi yra prisi
rengimai greitam evakavimui ci
vilių gyventojų ir kilnojamųnuo- 
savvbiu nuo siekimo šių kaimo-* 4 C

lių, kada evakuacija bus reika
linga.”

True translation filed xvith the post- 
mastei* at Chicago, Scpl. 26, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. 6,1917. 

Prasidėjo Amerikos-Vokie
tijos k°nferencija apie belai

svius.
BEBN, Šveicarija, rūgs. 24. — 

Amerikos-Vokietijos konferenci
ja apie belaisvius prasidėjo va 
kar, pirmiinnkaujant Paul Dini- 
chtcrt, Šveicarijos plenipotentui. 
Konferenciją atidarė Šveicarijos 
prezidentas Colonder.

True translation liled with Ihe |Hist- 
tnuster ai Chicago. Sepl. 26. 1918. 
»»s rriiuired by the acl of Oct. 6, 1917

19 ŽUVO ANT ŠVEDŲ 
LAIVO.

Kanuolinis laivas užvažiavo, ant 
vokiečiu minos.

COPENHAGEN, rūgs. 25. — 
Politikei) korespondentas i š 
Shaw, šiaurinės dalies Danijos, 
praneša, kad Švedijos kanuoli
nis laivas Geinbild užvažiavo 

ant vokiečių minos Skagerak’e ir 
paskendo. Vyriausias oficierius 
ir 18 jurininkų žuvo.

Korespondentas priduria, kad 
ShaSv vaikšto gandai, jog kitas 
Švedijos kanuolinis laivas kele
tą dienų atgal užvažiavo ant mi
nos ir kad didesnė dalis įgulos 
liko užmušta.

Didelis maisto brangumas 
Meksikoj.

MOBILE, Ala. - Atvykę iš 
Progreso, Meksikos keliauninkai 
pasakoja, kad ten miltų svaras 
parsidaviuėja po $2 svaras, kiau
ši) ia i po 21 c. kiekvienas; jauni 
viščiukai po $2.50 kiekvienas ir 
ledas $60 už toną su $10 už pri-
statymą jo.

WASHINGTON, rūgs. 25.
Amerikos spėkų komanduotojas 
praneša apie sekamus nuosto
lius:

Užmuštu karės lauke 120;■
prapuolė karės lauke 16; sun
kiai sužeisti 9; mirė nuo žaizdų 
18; belaisvėj 1. Viso 161.

šiame sąraše* padudamos se
kamos lietuviškai skambančios 
pavardės:

John V. Janiszewski, 2028 
Thomas St., Chicago, užmuštas 
karės lauke.

Artinų* Bimbo, Ne\v ilavcn. 
Ark., užmuštas.

James I. Mestrovilcb, F resno, 
Gal., užmuštas.
Walter B. Kubli, Boston, Mass., 

užmuštas.
Stanley Barano\vski, Amsler- 

dam, N. Y., užmuštas karės lau
ke.

Toni Niemynski, 2108 \V. 28 
PI., Chicago, sunkiai sužeistas.

Steve Lamenski, South Bend, 
liid., prapuolė.

I'ony Kibart, Boston, Mass., 
prapuolė karės laukt*.

Joseph B. Petruk, Ludington, 
Mieli., sunkiai sužeistas.

Peter Ostro\Vski, sunkiai su
žeistas.

Autoji ZarislųlBussia, sunkiai 
sužeistas.

True translnlinn filed \vi;h Ihe pos<- 
niasler ai Chicago, Sepl. 26, 1918, 
as rcųiiircd by the act of Oct. 6, 1917 
ANGLAI NUŠOVĖ 53 VO
KIEČIŲ AEROPLANUS.

LONDONAS, rūgs. 25. - Ka
rės pranešimai apie aviaciją šu
to, kad anglai vakar nušovė 53 
vokiečių aeroplanus ir 8 orlai
vius. Anglai pražudė 10 aero- 
įlanų. 12 tonų bombų numesta 
ant vokiečiams svarbiu vietų. V L

True translation filed wilh Ihe post- 
inasler ai Chicago, Sept. 26, 1918, 
as teąuii ed by the act of Oct. 6, 1917

Nuostoliai nuo submarinų 
mažesni.

LONDONAS, rūgs. 25. - An
glų nuostoliai uuo karės subma- 
riuomis rugpjūčio mėnesyj buvo 
mažiausiais negu kokiame kita
me mėnesyj nuo rugsėjo, 1010 
m. Tai paskelbė šiandie admi- 

raltija.
Anglų ir neutralių šalių nuo

stoliai laivais rugpiučio mėnesyj 
siekė:

Anglijos.......... 176,401 tonų
< Neutraliu šalin . . 151,275 tonų

Viso .... 327,676 tonų.
Tą patį mėnesį 8,158,639 to

nų įtalpos laivų išplaukė iš An
glijos uostų.

I'n— •' «.islntinn filed wilh the post- 
master ;il Chicago, Sept. 26, 15)18, 
as reąuired by Ihe act of Oct. 6, 1917
PERSEKIOS TALKININKŲ PI

LIEČIUS.

AMSTERDAM, rūgs. 23.
Pasak llamjburgo Nachricblen 
Petrogrado korespondento, Ru
sijos liauides komisaras Volog- 
(lojo ragino visos Vologdos gu
bernijos gyventojus nemielašir- 
u'ingiausliai persekioti Anglijos 
pavaldinius ir Frjmcijos ir Ame
rikos piliečius. Niekiniuose 
įvyko riaušes prieš talkininkų 
gyventojus ir nii kurie franeuzai
ir amerikiečiai liko užmušti. 

True translation filed with the post, 
mastei* ai Chicago, 3ei)l. 26, 1918, 
as reąuired by the acl of Oct. 6, 1917

GELEŽINKELIŲ DARBI
NINKŲ STREIKAS ANG

LIJOJE.

LONDONAS, rūgs. 25. - Pra
monės tarybos prezidentas Sir 
Alberl Stanley paskelbė šiandie, 
kad valdžia atsišaukė j armijos 
ir laivyno viršininkus prašyda
ma pagelbėti geležinkeliams ga
benime amunicijos ir reikmenų. 
Apskailoa, kad streikas paliečia 
nuo 30,000 iki 10,000 geležinke
lių darbininkų. Iš los priežasties 
nedirba tiek pat angliakasių.

CARDIFF, rūgs. 25. — Susi
rinkimo čia šiandie 3,0(M) geležiu 
kelių darbininkų vienbalsiai nu
tarė kariu sugrjšli tuojaus į dar
bą.

True translation filed aviui the post- 
maslcr ai Chicago, Sepl. 26, 15J18, 
as reąuired by Ihe acl of Oct. 6, 15)17

Ir jie melsis už pergalę.

CHICAGO. — Pramonės tary
bos direktoriai savo susirinkime 
priėmė sekamą rezoliuciją: “Su
skambinus varpeliui vidudienyj 
kiekviena dieną visas veikimas 
biržoje turi apsistoti vienai mi
nulei tyliai maldai už talkinin
kų pergalę ir greitą užsibaigi- 
mą karės.’’

True translation filed with the post- 
masler ai Chirago, Sepl. 26, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. 6,1917.

Influenza 
siaučia.

30,000 KAREIVIŲ SERGA 
INFLUENZA.

155 kareiviai jau mirė.

WASHINGTON, rūgs. 25. — 
Vyriausias gydytojas šiandie pa
skelbė apie 5,000 naujų susirgi
mų ispaniškaja itifluenza armi
jos stovyklose su 155 mirtimis. 
Išviso serga stovyklose arti 30,- 
000 kareivių.

True translation filed wilh the post- 
master :d Chicago, Sepl. 26, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. 6,1917.

DAR 77 GREAT LAKĘS 
JŪREIVIAI MIRĖ NUO 

INFLUENZOS.

1,000 žmonių serga Waukegane. 
Stovyklose kvarantana. Susirgi

mai Chicago je. /
______ \ .

Ispaniškoji influenza, kaip va
kar pasirodė, pradeda nykti 
Great Lak<\s Navai Training Sta
linu, liet Waukeganas, kur 4 nuo 
šimlis visų jo 25,000 gyventojų, 
serga, nustojo bandęs suvaldyti 
epidemiją, kokios nebuvo jo is
torijoje.

Camp Grant padėta po aštria 
kvarantana, o Cbicagoje dar 18 
žmonių susirgo.

Great Lakęs dar 77 žmonės mi 
re, kuomet Camp Grant buvo tik 
dvi mirtįs. Tečiaus gydytojai 
prisibijo, kad kempėje epidemi
ja tik prasideda.

Uždarant kempės vartus perei 
tą naktį pranešta, kad kaip ap
skaitoma yra tarpe 400 ii* 50f 
naujų susirgimų. Kvarantanos 
paliepimu uždaroma k e m p ę 
dviem dienom, bet uždarymas 
gali būti (irpilginlas.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, Sept. 26, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. 6,1917.

EPIDEMIJA SIAUČIA 26
VALSTIJOSE, t

WASHINGTON, rūgs. 25. — 
Vyriausias gydytojas Blue šian
die paskelbė apie siautimą influ- 
enzos 26 valstijose.

l)r. Blue sakė, kad epidemija 
ypač smarkiai siaučia Naujojoj 
Anglijoj, Key West, Fla. ir Wil- 
mington, N. C.

True translation filed wltn the post- 
master at Chicago, Sept. 20, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. 6,1917,
APIE KETVIRTĄJĄ LAIS

VĖS PASKOLĄ.

Išleidžiama bondsų už $6,000,- 
000,000 ir jie neš 4’4% per 20 

metų.

NEW YORK, rūgs. 24. -r še
ši miliardai dolerių yra mini
mom suma, kokios prašoma Su
vienytų Valstijų žmonių sudėti 
ketvirtajai laisves paskolai, pa
sak paskelbimo iždo sekreto

riaus William (i. McAdoo šią
nakt čia laikytoj sujudinančioj 
prakalboj, kurioj jis išdėstė val
džios pieną kampanijos, kuri 
)i*asideda snbatoj.

Paskola, kuri neš 4^% palu
kų užtraukiama 20 m. ir rakus 
sueis spalio 15 d., 1938, jei val
džia nepasinaudos pasilaikyta tei 
se iškeisti bondsus po spalio 15, 
1933.

Sekamos yra kvotos visų te
dera lių rezervo distriktų:

New York . . . . $ 1,#00,(MM),000 
Cbicago ........ 870,000,000

Cieveland.........  600,000,000
Boston .............. 500,000,000
Philadelphia .... 500,(MM),000 
San Francisco .. 402,000,(MM)
Kichmond .... 280,(MM),000 

St. Louis ...... 260,000,000 
Kansas City .... 260,000,000 
Minniapolis .... 210,000,000 
Atlanta ............... 192,000,000
Dalias ............... 126,000,000
Tikrindamas, kad be šios di

delės sumos “mes negalinu* su
lupti kaizerio” sekretorius speci
aliai atsišaukė į subskripcijas 
korporacijų ir turtingų individu
alų atsilyginimui už trečią lais
ves paskolą, tuo duodamas su
prasti, kad turtingos korporaci
jos ir pasiturintįs asinenįs ne
atsiliepė “proporeionaliai jų iš
galei pagelbos.”

True translation filed with the post- 
mnster at Chicago, Sept. 26, 15)18 
as required by the act of Oct. O, 1917 

Caro lavonas atkastas.
AMSTERDAM. — Pasak Mas

kvos Izviest'ija. iškilmingos ce
remonijos buvo laikomos prie la 
vono buvusio Rusijos caro. At
laikė jas “Žmonių armijos karei
viai Ekaterinburge. Jis buvo pd 
laidotas miške netoli nuo vietos, 
kur jis buvo nužudytas; vieta 
buvo patirta iš žmonių žinojusių 
aplinkybes nužudymo.

Iškasimo darbas buvo atlikta 
dalyvaujant daugeliui vakarinės 
Siberijos augštų bažnyčios vir
šininkų, taipjau delegatams 
“žmonių armijos”, kazokams ir 
čecho-slovakams. Lavonas bu
vo įdėtas į zinko karstą apkaltą 
Sibiro kedru ir pastatytas Ekate- 
rinburgo katedroj po garbės sar
gyba, susidarančių iš komanduo
tųjų “žmonių partijos”. Jis bus 
palaidotas specialiame sarkofage 
Omske.

j Skaitykite ir Platinkite •ofo.inpuadiuo] uuujuuad aį 
r NAUJIENAS ; -?p!p;»u iO]X.i jį uipui’is D‘ipai«y

True translation filed wlth Ihe post- 
muster at Chicago, Scpl. 26, 15)18, 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917

Tveria naują 
Rusijai valdžia
RUSŲ SUVAŽIAVIMAS 

UFOJE.

Bando sutverti naują valdžią.

LONDONAS, rūgs. 24. — Pa
sak žinios iš Vladivostoko, da
bar yra laikoma U fojė, Europos 
Rusijoje, konferencija, kurioj 

dalyvauja daugelis narių Busi- 
jos Steigiamojo Susirinkimo ir 
kurioj pirmininkauja social-re- 
voliucionierių vadovas Avksent- 
jev, buvęs agrikultūros ir vidaus 

■ reikalų npnisteriu Rusijos laiki
name kabinete.

Konferencija tapo suorgani
zuota ir yra remiama Naciona- 
lės Cechų Taryibos prezidento 
Maslov, l iksiąs susirinkimo y- 
ra sutverti vieną valdžią Rusi
jai su kontrolės gale pavesta Stei 
gianiainjani Susirinkimui. Bol
ševikai ir kairiųjų social-revo- 
liucionierių partijos nariai nebus 
atstovaujami.

True translation filed wilh the post- 
master at Chicago, Sepl. 26. 1918, 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917 
ARCHANGELSKO VALDŽIA 
PRITARIA SUDARYMUI NAU

JOS VALDŽIOS RUSIJOJE.

WASH1NGT()N. rūgs. 25. - 
Viltingas ženklas iš Rusijos šian
die atėjo žiniose vastybės depar
tamentui, kad šiaurinė Archan
gelsko valdžia pranešė visos Ru
sijos konferencijai t Toje, kad ji 
sutinka su pienu išnaujo sušauk
ti Slegiamąjį Susirinkimą, kai
po vyriausią valdžią.

Vietos valdininkai mano, kad 
ši konferencija padarys didelį 
žingsnį išrišimui vidurinių Rusi
jos bėdų.

Bolševikai yra pašalinti iš su
sirinkimo, kuriame dalyvauja ir 
remia daugelis narių reguliariai . , , .....
išrinkto Steigiamojo Susirinki
mo, kurį nuvertė bolševikų ju
dėjimas.

Taipgi pranešama, kad Sibe- 
rijos Dūma ir valdžios Samaro
je ir Omske išreiškė pritarimą 
sutvėrimui cenlralės valdžios.

t ______ _______________________

True translation filed xvith Ihc post- 
masler at Chicago, Scpt. 26. 1918, 
aS reąuired by Ihe act of Oct. C. 1917
BOLŠEVIKŲ ATSTOVAS IŠVA

ŽIAVO Iš LONDONO.

LONDONAS, rūgs. 25. Bol
ševiku ambasadorius Londone 
Maxini Litvinov ir apie 50 jo 
viengenčių šiandie išvažiavo į 
Rusiją, sulig sutarties tarp bol
ševikų ir Anglijos, kad po Litvi- 
iovo išvažiavimui seks išvažiavi
mas Anglijos atstovų ir pavaldi
nių iš Rusijos.

M. Litvinov pasiliks ant laivo 
neutraliam^* uoste kol nebus gan 
ta užtikrinimų, kad anglai perė
jo Rusijos rubežių.

SPRINGFIEL1), O. čia 
sustreikavo visi gatvekarių dar
bininkai. Reikalauja priėmimo 
pašalintų iš darbo 6 darbininkų. 
Darbo komisionierius bandė su
taikinti, bet neįstengė.
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pagalios įsimaišys Interna
cionalas.

Tokie santykiai, kokie da
bar yra Rusijoje, yra nepa
kenčiami. Rusijos bolševi
kai, “revoliucijos” ir “socia
lizmo” vardu, šaudo ir į ka
lėjimus grudžia socialistus 

ir smaugia jų spaudą. Kai-

žinia, kad oficialė social-de- 
mokratų partija jau nutarė

veikti jos dvasioje. Girdėt 
taip-pat, kad ir Centro va
dai pradėjo smarkią agitaci
ją už Liepos 1917 m. rezoliu
ciją.

Šitos-gi partijos savo po-

NAUJIENOS, (Mago, 11
ją, kurias pirma skelbė ir gynė'programai, ir prašo padėti Ru- 
socialislai ir kurioms paskui ė- sijai atgyti kaipo pilnai ir nepri- 
ine pritarti buržuazija, tuo betgi 
nepadarydama ją blogomis 
(pav. ašluoniu valandą darbTI 
diena, moterį; teisią lygybė il
tį.); buržuazijos pritarimas lai 
arba kitai socialistą idėjai ne tik
tai nekenkia jai, bet dar palcn-

16.00
9.50 l.HR 
1.15 . .75

antros pusės, atsako į tas 
bolševikų represijas terroru. 
Jeigu dalykai šitaip tęstųsi 
ilgesnį laiką, tai ne tiktai ga- 
1 ritina i suirtų socializmo ju-

špataujančio žmonėse. Žmo
nių ūpas Vokietijoje dabar 
yra neprielankus junke
riams ir imperialistams. Mi-

02Viena kopija 
Savaitei .... 
Mėnesiui ... 
ivienytose Valstijose, ne Chicagoj,

$5.00
3.00 
1.65 
1.25

. .65 
7.00

.. 8.00

susekimais mūšių laukuose

yra tur-but labai didelis, jei-

įbar rašo apie uii uusvęs po
lemistas? Jhnį rašo, k«M mes 
“nesuprantą';,įogei prilak,soci
alistų idėjoms priveikia buržu
aziją “(larbiniilkų klęsinč kova“. 

t minus le \isni n'«>n5ii.

klausomai valstybei paremtai 
žmonių sąvarankybe, išsireikšta 
p< r visuotiną steigiamąjį susi
rinkimą, ir alsidcdanl vien lik 
ant pačiu Rusijos žmonių tve
riamąją jiegu. Taipjau, kad 
larlija prašo, kad Bresl-Litovs- 
<o sutartis butą atmesta ir visą 
idkininką ir neutralią šalin so
cialistą pasmerkta. Telegra
moj toliau sakoma, kad parlįja 
pastarajame savo suvažiavime, 
kurs įvyko nežiūrint bolševiką 
griiniojimų štiiiininoiuis oioši- 

Itomis, nutarus priimti talkinin-

kalbėti tada, kada priešas taikos 
hrašvsias, bet kurie dabar, Aus- 
įvijai padavus propoziciją, vėl 
reikalauja, kad apie tą laikos 
pasiūlymą niekas neturįs kalbė-

nąs, kad reikią išnagrinėti kic-

.50

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

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

Tikimės, kad socialistų 
Tarptautinė sustabdys tą su-

vo judėjimą į geras vėžes.

True translation filcd ■with the post- 
masler ai Chicago, Sent. 26. 1918,

plačiai kalbėti net valdžios 
galva, Hertlingas, reichsta
go komiteto susirinkime.

Kapitalistų spauda Ame
rikoje aiškina tuos dalykus 
visai priešingai. Ji pasako
ja, kad partijos Vokietijoje

“Naujienos“ visai ncgvildcno! 
Jos nurotlč liktai tą faktą, kad 
buržuazija neretai pritaria idė
joms, kurias socialistai senai 

skelbė, ir tą faktą, kad tuo pri
tarimu nė vienas sveiko proto 
socialistas nesipiktina.

Ketvergas, Rugsėjo 26,1918. ------ --- ---- * --- --
True translation filcd with the post- 
master at Chicago, Sepl. 26, 1918, 
as reųuired by the acl of Oct. 6, 1917

Iš Francijos Fronto.

"'“•K

Rašo Kranas Jakutis.

laikos nuvesti. Tie metami 
jiems kaltinimai, kad buk jie 
esą pralaimėjimo šalininkai, 
paeiti tegali lik iš nežinėliii ar
piktos valios žmonių. Ją karės 
tikslu memorandumas tai ne-
kaimt pirktos” dokumentus:

gerai žinomas dainininkas ir bu
vęs “birutietis“ rašo laišką Jo-

Paduoda- 
laiško iš-

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 naikinamų arba grąžinami atąal. 
jei bėgiu dviejų savaičių autorius 
pareikalAuja jų ir atsiunčia krasos 
ženklelių pakankamai persiuntimo 
lėšoms apmokėti.

Taikos judėjimas 
Vokietijoj.

džia, ir visą dabartinį taikos

lyje ji stengiasi nupiešti,
True translation filcu '-•Ui the post- 
niaslcr ai Chicago, Sepl. 26, 1918, 
as re<|uirc<l by Lhc act of Oct. 6, 1917

loginiais liksi;uis, bideiit, išliuo- 
suolt Rusiją iš Vokietijos jungo 
ir alsleigti Rusijos armijos ir 
laivyno kovojamąsias jiegas: 
partija lodei tvirtai atideda į pa
galbą visą socialistą partiją, 
kurios laiką savo švenčiausia 
priederme ginti šalį nuo impe
rialistiniu užpuoliką. Delio lai 
partija sutiksianti dalyvauti tar
ptautinėj konferencijoj, kurios

siu budu, skiriasi nuo prusą mi- 
litarizmo liksią, ir jeigu centra
linės valstybės su tuo nesutin
kančios, tai jie esą pasirengę

me čia tik kaikurias
traukas.

“Malonus Drauge:
kiek liuoso laiko noriu tau para
šyti keleli, ^oelžių npi<- savo kas- 

dicniiij gyvenimą.

“Pirmiausia pasakysiu, kaip 
mes “šventėme ketvirtąją liepos

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

Redakcijos 
i į Straipsniai
True translation filcd with the poM- 
master at Chicago, Sepl. 26, 1918, 
as reųuircd by the pet of Oct. 6,1917,

Kaip kratomuose 
paveiksluose.

Vakar šioje vietoje buvo 
rašyta apie nuvertimą ir at- 
steigimą laikinosios valdžios 
šiaurinėje Rusijoje. Bet ne-

rodyti, jau atėjo žinia, kad

nė Rusija iš atskiros respub- 
likos pavirto general-guber- 
natorybe, prisidėjusia prie 
naujos centralinės valdžios, 
įsikuriusios Samaroje.

Tai taip mainosi dalykai 
Rusijoje. Visa ta milžiniš
koji šalis randasi tokio spar
taus judėjimo ir keitimosi 
procese, kad yra sunku net 
ir pasekti jį. Kiekvieną die
ną jisai teikia vis naujų ir 
naujų paveikslų.

Labai keista todėl yra ma
tyt, kaip tūli žmonės dėl tų 
žinių, kurios ateina iš Rusi
jos, taip karščiuojasi, jogei 
pasiryžę yra mušties su kie
kvienu, kas apie jas mano

the post-
26. 1918.

True translation filcd wilh 
muster ai Chicago, Sepl. 
ns reųuircd by the act of Oct. 6, 1917

Tyrinės bolševikų 
darbus.

Rusi.jos socialistų partijos* 
social-demokratai ir sociali
stai - revoliucionieriai, kiek 
laiko atgal per savo įgalioti
nius, Akselrodą ir Rusano- 
vą, padavė Tarptautiniam 
Socialistų Biurui skundą ant 
bolševikų ir reikalavo, kad

ras paskirtų komisiją bolše
vikų darbams ištirti. Tą pa
tį reikalavimą Rusijos soci
alistų partijų atstovai paka
rtojo ir talkininkų šalių so
cialistų ir darbininkų konfe
rencijai, šiomis dienomis į- 
vykusiai Londone, ši kon- v
ferencija priėmė jį.

Taigi tyrinėjimo komisija 
bus paskirta. Į Rusijos Te

Niekuomet nebuvo taip ai
škiai matyt ryšys tarpe da
lykų stovio fronte ir kariau-

mie* kaip dabar, kada cen- 
tralės valstybės ėmė jieškot 
taikos.

Kol vokiečių ginklams se
kėsi, tol mes girdėjome iš tos 
šalies balsus apie “karę iki 
garbingos pergalės”, apie 
kaizerio “kelionę į Paryžių” 
ir apie panašius dalykus. 
Bet kaip tiktai talkininkai 
ėmė mušti vokiečius, tai cen- 
tralės valstybės tuojaus pra
bilo apie taikymąsi.

Austro-Vengrija pasiūlė 
visoms kariaujančioms vals
tybėms padaryti nerišantį 
pasikalbėjimą delei taikos; 
ir Vokietija, Bulgarija ir 
Turkija tuojaus karštai pri
tarė tam pasiūlymui. Nors 
Amerika su talkininkais at
metė Austrijos pasiūlymą, 
bet centralių valstybių val
džios atstovai dar vis tebe
tvirtina, kad jos esančios pa- 
siryžusios kiekvieną valan
dą pradėti su savo priešais 
taikos derybas.

Ir ne vien tatai. Vokieti
jos valdžios galva, kancleris 
von-Hertlingas, paskutinėj^ 
savo kalboje, laikytoje prieš1 
vyriausiąjį reichstago ko
mitetą, ne tiktai pakartojo, 
k.:d Vokietija sutinkanti da
ryt taiką, o ir užreiškė savo 
pritarimą prezidento Wilso- 
no taikos principams.

Visi žino, kaip pasielgė Vo 
kietijos valdžia pereitą pa
vasarį, darydama taiką su 
Rusija ir Rumunija; bet pa
klausykite, kaip von-Hert
lingas kalba dabar* kuomet 
Vokietijos armijos tapo at
vestos iki “Hindenburgo li
nijos”: jisai stoja už tautų 
lygą; už visuotiną, laipsniš
kai vykinamą valstybių nu
siginklavimą; už priversti
nus tarptautinius teismus; 
už jurų laisvę, ir už mažųjų 
tautų teisių apsaugojimą!

Vokietijos valdžios kalbos 
apie taiką ir demokratines 
reformas tarptautinėj poli
tikoje pareina, žinoma, ne 
ant to, kad ji mėgsta tuos da 
lykus, o ant to, kad jų ėmė 
reikalaut Vokietijos žmonės.

Nesenai buvo pranešta, 
kad reichstago didžiumos 
partijos (oficialiai social-de
mokratai, katalikų Centras, 
liberalai ir progresistai) ren 
giasi pradėt energingai spa
usti valdžią, idant ji savo po- 
itikoje laikytųsi tos rezoliu

cijos, kurią minėtosios par
tijos priėmė liepos mėnesyje 
pereitais metais (taika be a-1

yoliucinių partijų santykius neksijų etc.). Dabar ateina

Apžvalga
Talkininką Saliu Darbi 

įlinky Konferencija.
ninkai įsteigtą teisingą, demok 
ratinę ir pastovią laiką.

Konferencijos atidarymas.

DAR APIE TAUTŲ SANTIKIUS 
IR MARKSĄ.

Daugiaus kaip mėnesis laiko 
atgal ant “Naujieną” smarkiai

lojas už tai, kad jos citavo K. 
Markso žodžius iš pirmojo In
ternacionalo manifesto, kalbėda
mos apie tautu sau tikins. Tą už
sipuolimą “Naujienos” tuojaus 
atrėmė, parodydamos, kad “L.“ 
Inteligentas ne tiktai be jokio 
pamato kabinėjasi prie dienraš
čio, ir visai neišmano dalyko, a-' 
pie kurį kalba. Po to perėjo

štai dabar vėl pasirodo “Laisvė
je” to Inteligento straipsnis apie 
ta pati klausima.i 1 { ...

Mums prisieina rašyti repliką, 
nežiūrint to, kad šis “Laisvės“

biaus pripildytas kolionėmis ir 
prasi va t-dz.ia vi mais. negu pirme-

vienu liktai kolionią ir prasivar- 
džiavimu ir susideda, nes, ma- 
tomą, autorius nepajiegė per mė
nesį suvirsimi laiko nieko geres
nio sugalvot. Bet atremt kai-ku

tarpe šukavimą ir kolionią ji
sai įspraudė keletą neva argu
mentu, turinčiu tikslą sumaišv 
skaitytoju mintyse tą klausimą, 
delei kurio prasidėjo ginčas.

Taigi paimsime iš eilės tuos 
p. Inteligento argumentus.

Pirmiausia — jo pasaka apie 
mirusį Rusijos socialdemokratą 
Plechanovą. Kam “Laisvės“ ra- €
šytojas liek daug pripasakojo a-

jienomis“, mums visai nesupran 
lama. Jeigu jisai atrado, kad 
“Naujienos” pakartojo tuos pa
čius Markso žodžius, kuriuos ci-

tai tatai juk visai nediskrrdituo- 
ja “Naujienų” o priešingai: 
reiškia nemažą komplimentą
joms. Nes Plcchanovas, kokios 
nebūtą buvusios jo klaidos la
me ar kitame dalyke, visgi buvo 
geriausia Markso mokslo žinovas 
po Engelso ir Kautskio. Pridur
sime čionai, kad mums, ant ne
laimės, iki šiol neteko matyt to 
Pleclianovo rašto, kuriami* jisai 
kalba apie Markso žodžius iš In
ternacionalo manifesto.

Antra buržuazijos ^prita
rimas socialistą idėjoms. “L.“ 
fhteligentas kėlė daug triukšmo 
dėlei to, kad “Naujienos“ išreiš
kė pasitenkinimą buržuazijos 
pritarimu kaikurioms socialistą 
skelbiamoms idėjoms. Atsaky
damos į jo šukavimus, “Naujie
nos” nurodė, kad yra daug ide-

Raportas dėl taikos tikslu 
rnorandumo.

mc-

lė raportą, kuriami* išdėstoma 
Darbo luiją Kongreso parla
mentinės komisijos ir Darbo

atsakymus, kurie gauta iš prie

tą karės tikslą memorandumą

ties, raportas rekomenduoja, 
kad konferencija išreikšiu pasi-

jos socialistą ir Austrijos 'vokie
čių social-demokratą partijos

Londono konferencijos nutari-

d/.iuma savo atsakyme nors ir 
išreiškė noro dalyvauti tarptau-

priimti Londono propozicijas, ir 
pagalios, oficialiai nepriėmė da
gi neutralią šalin pasiūlymo kai 
po pamato diskusijoms, ir tuo 
budu pastalė klinčių tarptauti
nei konferencijai įvykti; ka< 
konferencija paskirtu komisiją, 
kuri sutaisytu ir išsiuntinėtu at
sakymus socialistą partijoms 
pritariančioms diskusuoli padė
jimą sulig priimtais principais, 
nurodant, kad urnai sušaukti 
tarptautinį suvažiavimą trukdo 
vokiečiu social-dcmokralu di- 4. C

džiumos atsakymo neapribolu- 
mas, ir paraginant, kad jos pa
vartotu savo įtekmės į vokie
čius, idant įie aiškiai apribotu

pasiusiu vokiečiu didžiumai pa
matuota atsakvma; kad komi- 
sijai butu duota instrukciją, i- 
dant ji ir toliau aiškintu talki
ninką saliu darbininku ir soci-

su galimą gastaugą, idant įsigi
jus visuotino pritarimo tam.

delegacija, tuo pačiu laiku ir 
toj pačioj vietoj, kąįp bus laiko-

butą laikomas ir viso pasaulii 
darbininku klcsos kongresas.

Rusijos Socialistu Revoliucio
nierių balsas.

Atidavus amerikiečiu ir anglu 
dokumentus atsakomoms komi
sijoms, dėl. llendcrson pirskai-

ną, kurioj jis apgailestauja, 
<ad negalįs dalyvaut konferen
cijoj ir sako, kad Rusijos soci- 
dislą rvoliucionierią partija 
pritarianti Londono memoran
dumui ir prezidento \Vilsono

(

rbininku ir socialistu konferen- v v
rija tapo atidaryta Central Dai
lėj, \Veslminsleryj, rugsėjo 17, 
Amerikos delegatams dar pir-

delegatai dar nepasiekę Angli
jos. bei Francijos, Itali jos ir Bel-

susirinkę. Į atidaromąją sesiją 
presos atstovą neįsileista.

Kares tikslai.

tikslai, kaip juos paskelbė vasa
rio menesio, 1916, konferencija 
ir vėlesnės konferencijos patvi
rtino, būtent, pasmerkiant vo
kiečiu armijų užpuolimą ant 
Belgijos ir Francijos, bet kartu

lią socialistai neturi tikslą su 
naikint Vokietiją ekonomiškai 
ir politiškai, ir nekariauja są

ją valdžiomis; rciKaiaujimi is- 
liuosavimo Belgijos ir atlygini
mo jai nuoskaudą, pabaigimo 
Lenkijos klausimo taip, kaip to 
palįs kuką žmonės nori, ir ga
rantavimo apsisprendimo tei
sės visoms pavergtoms Europos 
tautoms, nuo Alzacijos iki Bal
kanų; ir paskelbiant, kad nors 
nutaria gricšlai kovoti iki laimė
siant 
vimo
dėlto talkininką šalin 
lai yra nemažiau pasiryžę prie- 
šinlies visokiems pasistengi
mams šitą apsigynimo karę pa-

pergalę, idant to i.šlrtfosa- 
uždaviniu atsiekus, tai vis 

socialis-

Darbininkai neturi ko slėpti 
nuo pasaulio.

Priimtu priešpietinėj sęsijoj 
(arimu, po pietą, talkininką da
rbininką ir socialistu konferen
cija buvo jau atvira ir spaudos 
atstovams. Pirmininkas S. Bun- 
ning, dėkodamas už loki nuta
rimą pasakė, kad darbininkai 
neturi ko slėpti nuo pasaulio, ir 
jeigu tarp ją esą kokie nors ski
rtumai, tai lik skirtumai meto
du, o ne liksiu, ši konferenci-

ma negu kuri nors kita laikyta 
karės laiku, arba dagi kada- 
nors prieš tai. Jos siekiniai bu
vę klaidingai pristatomi, bet iš
lik rują jos uždaviniai lai susi
tarti bendrai dėl karės ir laikos 
politikos. Jie čia susirinkę ne 
kaipo žmonės, kurie stoją už 
laiką kad ir kažin kokia kaina 
'gyla, ir ne kaipo pralaimėjimo 

liniukai. Ko jie norį, tai gar-

gidei jie neturį pasiduot įtekmei 
laikraščiu, kurie nuolatos skcl-

ja, anot jo, atstovaujanti darbi
ninkus plačiausioje savo pras
mėj, ir jis turįs vilties, kad ji 
pašalinsianti nesusipratimus ir 
pajiegsianli visus bendram tik
slui sulaikyti. Jis sveikinąs tą 
svarbią misiją, kuri ją laukianti

'Toji didele “iškilmė” prasidėjo 
3 vai. ryto, ir jos neužmiršiu kol 
gyvas busiu. Aš lųanau. kad pas 
Jus laikraščiai rašė gana daug 
apie musą pasisekimus. Ir turiu 
pasakyti, kad musą pasisekimai 
buvo labai dideli.

ti pasaulio gerovei ir laikai. 
(Dar bus). ,

“Po .nnišio griebėmės kasti 
frenčius. Reikėjo tau matyt, 
kaip mes kasėmės į žemę. Taip 
buvomi* sušilę ir murzini, kad

Skaitytoju Balsai
Į kėlės miliutas įsikasėme po 7 
su virš pėdą į žemę. Bei vos spė
jome įsikasti, kaip Frilzai atiti
ko musą frenčių tolumą ir ė- 
mė mus smarkiai bombarduoti.

| (Ji išreikštas šiame skyriuje 
nuomones Redakcija neatsako.] Ale mes buvome gerai apsikasę 

ir nedaug tcnukentČjome.
Tnic translalion filcd with tbe post- 
masler ai Chicago, Scpt. 26, 1918. 
nt rcąuircd by the acl of Oct. 6, 1917.

Daugiaus apie tai pasvare 
stykite.

Kada paskutiniame laike rci

ncsnio amžiaus vvrams lai Ik

sime eiti armijon ir keliauti 
Franciją. Delio “reikėtų, išei
nant, palikti koks nors gražus 
ir naudingas įspūdis. Aš čia ir

Daug jaunąją ir senesniųjų 
turėsime pakeisti savo kasdie
niu gyvenimą. O daugumas 
musu neturime eia giminiu nei 
artimu pažįstamą, kuriems ga
lėtume palikti savo sutausotą
nanlą, žinoma, jeigu kas kiek 
turi sutausojęs. Taigi aš sumany 
čiau, kad tokie vienuoliai be gi
miniu vaikinai savo turtą pi- 
niguspaliklu darbininkiškoms 
draugijoms, kurios rūpintųsi lei
sti moksliškas ir darbininkiškas 
knygas, arba šelptu moksleivius, 
iš kuriu darbininką klesa galė-

Lietuviai nebūtą taip nuskurę, 
jeigu turėtume tokią draugiją 
kurios rupintr«i surinkti turto 
ir šelpti beturčius moksleivius, o 
jie išėję mokslą, atsitarnautą 
milžiniškai. Amerikos lietuviu

lai labai .bloga.
o

aš čia kalbu sapną. Bet pažiu-

lūs kuopą. Jei kiekviena gy
vuojanti kuopa lik nors po $10 
doleriu aukotą, lai jau kas me-

kius keturis mokinius. Soeialis-

kius penkiąs mokinius, nes jie 
duosesni savo reikalams. Tuo 
budu galėtum susilaukti stiprią

suomel ištiestą ranką savo rė
mėjams darbinnkams. Kaip dar
bininką klesa turėtą mokytą 
žmonių, tada jiems nereiktą klai 
džioli po visokias prietarą dau-

darbo draugams, kad kuriems

Ii Į Franciją, tad savo visą su
tausotą turtą palikime darbinin
kiškom organizacijoms, kurios 
rūpinasi pakeli darbo žmones.

laisvėn vokiečių, tai Vokietijoj 
esąs didelis vargas ir badas. Ne 
vienas nelaisvi u sakėsi esąs ne-C t

valgęs tris-keturias dienas. Su
imtąją tarpe nemačiau nei vieno 
lietuvio. Bet buvo daug lenką.

Pasveikink nuo manęs “biru- 
tiečius“ ir primink “Birutės” 
Dr-jai, kad jinai suteikė man 
amžiną atmintį. Tą dovaną kas
dien dėviu ant piršto ir visuo
met mastau apie tą “Birutę”, ku 
rioj praleidau tiek daug linksmą 
valandą. Taipgi paprašyk visą 
mano pažystamą vaikiną ir mer
giną, kad jie parašytu man lai
šką. Nes laiškai tai geriausi

kome laišką, lai džiaugiamės 
neapsakomai.

Su Antanu (ilcbaičiu (taip-jau 
“birutietis”) susieinu kas kelin
tą dieną. Mudu visuomet pie
nuojame, kaip iškilmingai grį
šime atgal C.bicagon. (ilcbaitis 
vikriai valdo ginklą irgi rai ima
si su vokiečiais.

mano draugu ir pažystamą, kad 
jie man parašytą laišku. Adre
sai Pvte. Frank A. Jakutis, ('.o.

ditionary Force.
—Pranas Jakutis

P. S. Laiške, rašytame 2 
d. šio mėnesio, Jakulis praneša, 
kad Antanas (ilcbaitis liko len
gvai sužeistas ir dabar randasi

po išbuvimo du mėnesiu mušiu 
laukt*, yra pakistas pasilsėti.

T

Kazimieras GugiS
Veda visokius reikalus, kaip i. i ifninaliikudse 

taip ir civiliškuose teisnr'.ose. Daro 
visokius dokurnenius ir f opieras.

Namų Ofisas:
3123 S. Hilsted $t.

Ant trečių lubų
Tol. Drovcr 1310

M Iv: to Ofisas »|
I?) H. Ocarborn Rt.

11! -ISHnilvBIdi.
’H. Central 44^1

CENTRAL MANUFAGTURIN6 
DISTRIGT BANK 
1112 \V. 35-1 a gatvė 
(Tol. Drovcr 6310).

Yra atdara dėl biznio nuo 9 ryto iki 
3 po pietą. Subalomis iki 1 po pietų. 

VAKABAI S 
Sercdomis ir Subatomis nuo 6

S vai. vakare.
Mane galite matyti banke, liet 

talui atsiradus kreipkitės prie 
namus.

3313 l.o\vc avc.,
(Tel. Boulevard 9983)

1 floras, užpakalyj. Nuo 6 iki 10
A. PETRATIS.

rei-

v.v.



IfSCK *rą i8ntwuwi» •h mis NAUJIENOS, Chicago, UI.

rue iranslation filed \vith the
Grand Rapids, Mich

18. as rcquii ed l>\ the net 
t. 6, 1917.

Vietos lietuviu veikimas.

duflstionnaries
NiiiiiiiiNiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniro

Pagelbės išpildyti 
šiose vietose:

ivairiu dairiai: dainų, Reklama-• l * * V

•ijų, prakalbos, duetų ir muzi
kos. Visa atliko vielos žmones.

mavičiute ir Sinkevičiūtė pui-

riust 3(>( H S. Ilalsetd si.

II. Ant Town of Lake A. Bar
dišius, *1601 S<x llennilage av. 
(Naujienų stotyje).

III. Aušroje J. T.*Vitkus, 3661

šaukė ant pagrindu. Garbė tė
vams, kur iš jaunų dienų savo 
kūdikius mokina tokių gerų <la- 
Ivku. Ir kili-savo užduotis at- * *
liko neblogai.

Po programui būvi) šokiai iki 
vėlai nakčia. Žmonių buvo pri
sirinkę pusėtinas būrelis, Gali-

taipgi nesidavėm pasijungti sa
vęs. Vadinus, Lietuvos Simų 
Draugija, susidėjus su kitomis 
kuopomis, sudarydavo didžiu
mą. prieš kurią visi atžagareiviai 
turėjo lenktics. Rudavo, page
dėlio vakare užeisi į tą svetainę, 
tai net malonu darosi: Vienam 
kambaryj Lietuvių Benas Invi- 
nasi-mokiuasi muzikos, kitam 
LSS. 51 kuopos choras dainuo
ja. O dar kur nors susiėjęs bū
rys žmonių kalbasi, diskusuoja 
riša ( inamosios valandos klau
simus. Ant viršaus vėl tūlos kuo 
pos draugai mokinasi lošt. Žo
džiu, loji svetainė buvo kasdie
ninė žmonių mokvkla. Tatai ir

’True liąnslątion filed \vilh Ihe post-masler ai Chicago, 26, 1918,us reųuired by Ihe ari of Ocl. (į, 1917
e savo akis !

SEPTEMBER

Neužsitlkėkit tavo regėjimo pir
majam by kokiam neprityrusiam 
•ptiekoriui .aukaoriui ar keliau- 

‘ i su
jaugiau blogo.

Aš turiu 15 metų patyrimų i- 
‘styri jus akis ir pririnkti 

.----- kinius tikrai. Darbų atlie-

Tel. Pullman 342
Dr. D.J. Bagočius, M.D. 
LIETUVIS GYDYTOJAS IR 

CHIRURGAS 
10711 So. Michlgan A<*. 

Boseland, T1L

minti apie vietos lietuvių veiki
mą. Pastaruoju laiku veikimas,

■pBANE.ŠU geib. visuomenei, kad 
Liną rugsėjo dieną, 1918. aš persikė
liau iš po No. 1812 S. Halsled si., 
po mini. 26511 \V. 391h Place, prie

Mis, Agne Džngas
Lietuvė Akušere

265(1 Archer avė. ir 39 Place 
\rcher l.imils, Chicago 
Tel. MeKinlcv I120.

Laisves Bondsai

buvo lyg ir apsistojęs. I’ir- 
miaus visos progrrsiviškos kuo
pos Ik i draugijos buvo susispic-

sava švelninęt c

vieną savaitę. Žmonių susipra
timas sparčiai žengė pirmyn. Jo
ki ažagareiviški elementai nega
lėjo juos suvilioti. Pa v., Lietu-

ėmė pirmą Kada buvo
seimas.

perkami už cash. Erne! and ('o., 716 — 
\V. Madison, kampas Halsted gal., ji 
romu 232. 2-ras augštas, virš Fumous ! R 
Clothing Store. Atdara vakarais iki j L 
8. Nedėldicniais 10 ikil. I

Pramogai ir laiko praleidi
mui įsigykite

MEDUS SAPNININKĄ 
kurs “išguldo visokius sap
nus, koki lik žmonėms pi’i-

narių, taip ir turtu.
Bet ant nelaimės pradžioje šių 

metų Lietuvos Sūnų Draugija iš
sirinko naują pirmininką, P. 
Kausiu, l asai žmogus tuoj pra-
dėjo varyti savo darbą varžy
ti kuopų susirinkimų laisvę. Pv,. 
dainininkams ir Lietuvių Benui

ryli ir lt. O dar keli metai atgal 
jis buvo karstu socialistu, pri-

(arėjais, žmonių laisvę varžyti,

Simų Draugijos susirinkimą (te
tek livus. Mat manė, kad žmo-

daryli kaip nori. Bet išėjo ki
taip. Vienas narys, pasiprašęs

liepė jj nreštuot. Kilo didelis 
triukšmus susirinkime ir nedaug 
reikėjo, kad patį pirmininką jo 
pakviesti detektivai butų išsive-

didelis pasipiktinimas.

\\

«wj‘

Tik vienintelis pardavėjas
'Tikro medaus, tiesiog nuo formų. • 

Medus supiltas į blokines, po 5 sva- j 
rus kiekvienoj, už $1.75.

Susidėkite kelios šeimynos, jeigu! 
vienoj perdaug. Pinigus siųskite; 
per moncv orderį pačia arba espre- 
su į “AMERIKOS 1 K ĮNI N KA”, ku-į 
jus išeina kas mėnesio 15 dieną. 
Box 96, Hari, Michigan

Kaina: su apdarais 75c.; be 
apdarų, 50c.
Gaunamas “NAUJIENŲ” 

Knygyne, 1810 S. Halsted 
SL, Chicago, 111.

Grand Rapids.
Dabar jo vietą užėmė vicc-pir-Į 

mininkas. Jonas Bielskis. Pra
džia pasirodo neblogiausia. Pra
eitam LSD. susirinkime jau nu-į 
tarė leisti išiiaujo kuopai laikyti | 
susirinkimus, rengti prakalbas 
bei diskusijas. Todėl reikėtų į

|ll!l|i|MIIIHIIII»lilll^ Paraše Wilbur D. Nesbit lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll^^ 

.Jus žinote, kad pirkaite Laisvės Bondsus.

Vaisi. Amerikoje priiminėti užsakymus ir par- 
• lavoli šj naujai patentuotą TELET'O-DESK 
kiek Genam turinčiam telefoną arba deską. Var
tojama raštinėse, sankrovose ir namie. Pama
ls k jo naudingumą! 1) 'Telefono jtura alfabe
tiškai surašyta 500 vardų, atidaromas kaip 

rp I . p. - knygutė, užsidaro nematoma sprendžina. <2) 
lCiClO=L)CSK Dviems melams kartos kalendorius 2 spalvų. 

D Pasižymėjimams lapeliai 100 lapu dėl atsiminimo. 4)Kasdieninis 
akšlas kalendorius dėl kiekvienos dienos (—365). 5) Paišelio laikytojas, 
i) Volelis dėl šaukimo telefonu — padaryta iš vieno šmoto iš vynioto 
dieno, juodas, I coliu pločio, 10 colių ilgio —sveria 1 svarą, kaina $2.00. 
Agentai padaro '-5.0U iki 820.00 j dieną. 'Tiktai vienas pavidalas siunčia
mi agentams, ('/.mokama kaip atsiimate. Išsiunčiama visur Suv. Vaisi. 
Amerikoj, aplaikius sl.OO. .Antrašas: 
rELEFO-.MAM'FACTTREIl. 210 Temple Court Bldg., Chicago, III.

sukrusti visoms kuopoms, ypač 
LSS. 51 kuopai. Yra daug nau
jų reikalų, kuriuos žmonės susi-

Beje, Simono Daukanto Drau-

rinę mokykla,- kur mokinama 
Ii. tuvių gramatikos, aretmetikos 
ir daug kitų naudingų, dalykų. 
Mokinimosi vakarai — utarnin- 
kais ir ketvertais. Geistina, kad 
kiekvienas norintis mokytis lan-

—K. Bijūnėlis.

D R. A. MONTVID
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Milwaukee, Wis
Vietos lietuvių judėjimas

1553 W. Madison st.
Suite 600-612

Valandos: 10 iki 12 ryto
Phone Hayiuarket 2563

2225 So. Leavitt St 
Kampa* 22n4l pi.

Valandos: 6 iki I vakaro 
Phone Canal 4MS 

Nedčldienial* tik pagal satartj
Rezidencijos Telephone Albauy 5545

Orui atvėsus užsidarė ir visi iš
važiavimai. Prisieina lodei slve 
rlies kilų veikimo būdu. Andai 
LDLD. 5(> kp. nutarė parengti

jaučiam pardavėjui. nes jie 
(eikš jus akims tik daugiau bl__

Aš turiu 15 metų patyrimą "i- 
gailu ištyrt jus akis ir pririnkti 
jums akinius tikrai. Darbą atlie
ku belaukiant, užtikrintai.

Jei jums akiniai nebus reikalln- 
(i, mes tai jums pasakysime.

JOHN SMETANA
AKIU SPECIALISTAS 

1841 So. Ashland Avė. ChlcK - 
Kampa* 18-toa gatvė* 

l-čios lubos, virš Platt’o aptieki* 
Tėmykit* j mano parašą 

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

f i
I Dr. A. R. Blumenthal į 
QnO 

AKIŲ SPECIALISTAS | 
Akis Kgaanatauoja Dyka!
\ Gyvenimas yra

tuščias, kada pra I
■ nyksta regėjimą. I

vartojame 
pagerintą Oph- 

JU thalmometer. Y-

gr~ — kreipiama i vai
kus. Va’.: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
nedėhiu n. nuo 10 iki 11 dieną. 
4649 S. AKhland Av. kamp. 47 st 

Tel phone Yards 4317 
Boulevard 6487.

Itezid. *33 S. Ashland Blvd. Chicagš 
Telrphon* H&ymarkat 2544

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAI 

Specialistas Moterišką, Vyrišką, 
Vaikų ir tiru chronišką ligą

Ofisas: 3354 S. Halsted St., Chicag< 
Telephon* Drover 9493

VALANDOS: 10—11 ryto; 2—2 poptotų
1-8 vakaro Nadfiliotnia 10—12 rfianų.

Telcphcnc Yards 5032

Dr. M, Stupnicki
3109 S. Morgan st. Chicago

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

90CT0R ROSS
Chicagos Specialistas

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

Privatiškas Negales.
_ 35 So. Dearborn St. kampan Monroe, 

n - D RJ3 D A C C CHICAGO, ILLINOIS
Uis Ds ifi. BiUuU Room 506 ir 507 Crilly Btdg. Važiuok 

elevatorių iki Penkto augšto.
Valandos: Kasdien 9 iki 4. Nedėldieniai* 10 iki 1. Taipgi Panedė- 
Ijj, Seredoje, Pėtnyčioje ir Subatoje vakarais nuo 7 iki 8 valandai.

Rugsėjo 20 d. buvo LDLD. 50 
kuopos susirinkimas. 'Tarp,kita 
nominuota nauji viršininkai Į 
Centro Valdybą. Nominuota sc-

sek r.

Galartą; į knygius — J. Slilso- 
} ną. Organu pasirinkta “Lais-

nominavo moksleivį todėl,, kad 
prie LDLD. yra moksleivių šel
pimo skyrius. Taigi, duokime 
progos ir jiems dalyvauti musų 
organizacijos darbe.

Negalėtumėte pakelti skrybėlės prieš vėliavą nepajautę prie jos savasties.
Negalėtumėte sveikinti einančių kareivių su susijudinimu, jei ne pirktu

mėt e Bondso.
Negalėtumėte prisižiūrėti einant “Jackies” su pasididžiavimu.
Negalėtumėte su džiaugsmu pažvelgti i išplaukiantį karinį garlaivį.
Negalėtumėte skaityti karės žinių su tūlu įtikėjimu.
Negalėtumėte būti 100' < amerikonu.
Žinokite, kad Ketvirta Laisvės Paskola prasideda rugsėjo 28.
žinokite, kad pirkimas Laisvės Bond-ri nėra dovana.
žinokite, kad tiktai skolinate tuos pinigus musų valdžiai — geriausiam 

draugui, kokį jus ir jūsų motina ir pati ir sesuo ir duktė turi.
Žinote* kokis užtikrinimas yra už jūsų paskolas, užtikrinimas, kuris ne

ša gera nuošimtį ir duoda užtikrinimą, kad pinigai dus jums sugrą
žinti. •

Žinote tą visą, kaipo iš pusės biznio, taip ir iš patriotiškumo.
Todėl pirkite Laisvės Bondsus tuojaus pirmą, Paskolos dieną. Neatidė

liokite. Apsiinislykite iškalno. Neturite ko svarstyti, neturite ko iš
sikalbinėti, kadangi patįs gerai žinote, kad pirkaite Laisvės Bondsus.

Bukite vienas pirmutių, kurie jieško garbės ženklo — Laistės Paskolos 
guzikučio. . i

Pasirūpinkite ji pirmą dieną — Rugsėjo 28.
Žinote kokį tuomi duodate pavyzdį.
Padarykite rugsėjo 28 jūsų Laisvės Paskolos diena!
Ar galėtumėte dabar padaryti ką geresnio. ' ‘ |

U. S. Government Bonds
„Fourth Liberty Loan
>.■ Buy YourLiberty Bonds the FirstDay

This spače contributed to the winning of ttfe war by

BR. G. RLGLASER
Praktikuoja 27 metai 
Gyvenimas ir Ofisas 

3149 S. Morgan St.. kerte 32 st.
Chicago, III.

SPECIALISTAS 
Moterišku. Vyrjškų ir Vaikų 

Taipgi Chroniškų Ligų 
OFISO VALANDOS: 

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

DR. M. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 16 me- 
i tų kaipo patyręs gydytojas, chirurgas 

ir akušeris.
Gydo aštrias ir chroniškas ligas, vy

rų, moterų ir vaikų, pagal naujausias 
metodas X-Ray ir kitokius elektros prie- 

i taisus.
Ofisas ir Labaratorija: 1025 W. 18th 

St. netoli Fisk St.
VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, ir 

6—8 vakarais. Telephone Canal 3110. 
GYVENIMAS: 8412 S. Halsted Street 

VALANDOS: 8—9 ryto, tiktai.

Telephone Yards 5834.

D r. P.G. Wiegner 
Priėmimo valandos nuo 8 iki 12 
iš ryto ir nuo 7 iki 9 vai. vak. 
3325 So. Halsted St., Chicago.

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

SPECIALIAI: Maleva inalevojimui stubų išvidaus, po $1.40 už gal.
CARR BROS. VVRECKING CO.

ShO3-.’«»39 S. Hitlaled SL, Chicago, III.

šiomis dienomis pas mus at
važiavo d. G. Belionis. Bengia-

Dr. Leo Awatin I
Gydytojai, Chirurgą*, Akušeri* 
1820 So. Halsted St„ Chicago. 
Kalba lietuviškai, latviškai ir 

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

Te! Yard* 3654. AKUSERKA

rs.A.MIchMcz
riau-sio pasisekimo!

—Naujienų Reporteris

Didžiausia Knygų Krautuvu Amerikoje.
Didelis pasirinkimas rekordų: lietuvišku, rusiškų, lenkiškų ir 

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

JUOZAPAS F. BUDBIK, 
' 3313 S. Halsted st.------------ 'Tel. Drover 8167--------------Chicago, III.
k_____________;--------------------------;....................... ....................... .....

f JOSEPH C. WOLON
LIETUVIS ADVOKATAS

29 S. L» Šalie SL 
Telephone Central 63*0

Vakarais:
2911 W. 22nd Street 

Telephone Rockwell 6*9*

JOSEPH YUSHKEWITZ 
Lietuvis Notarijušaa.

Išpildo, padaro ir 
paliudija visokius raš
tus. Išjie.ško ir iško- 
lektuoja visokias ne- 

"atgaunamas skolas vi
sur. Reikale kreipki
tės sekančiu antrašu: 
3114 So. Halsted Str.

Chicago, Illinois

------------- i • • iįį

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliaus Permaina...
Panedėlyj, Ketverge ir Subatoj 

Pirmas Florai) 15c. Balkonas itJeį 
Prie šių kainų priskaitoma ir 

1c ir 2c kariškos mokestjs 
4 DIDELI AKTAI KASDIEN 
HALSTED ir 12-ra GATVĖS

GERB. Naujienų skai
tytojos ir skaityto

jai prašomi pirkinių rei
kalais eiti į tas sankro
vas, kurios skelbiasi 
Naujienose.

giją; ilgai praktika- 
iai PennsylvanijoH 
įpitalėse ir Phiia- 
phijoj. Panekmin- 

_ ___ patarnauju prie
Įggiindym<>. Duoda rodą 

I? unviaokioec ligose mote-
■ 1r merginom*.
■ * /CTfetjyfp 13 ^°* ItaKied Str.

RIObhI (Ant antru lubi) 
Chicago.

Nuo G iki 9 ryte, ir 7 iki vėlo vak.
------------------------------------------ - - ■
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Chicago ir Apielinke
Nauji siteirgimai 
influenza.

Draugijų Domai
šiuo pranešame visų, priklau

sančių Chicagos Lietuvių Darbi
ninkų Tarybai, draugijų delega
tų (lomai, kad sekama visuotina 
Chicagos Lietuvių Darbininkų 
Tarybos konferencija įvyks ne-

Į sippi upe. Buvo pranešta, kad 
neužilgo jo valtis pasieksianti 
Ne\v Orleaną. Floridoj. Kažin 
kodėl tečiaus jis užtruko. Re
porteriai dabar uostinėja ir nie
ku budu neužuodžia kur ga
lėtu rastis ponas William Hale 
Tlunupsonas.

skelbta vėliau.
Podel prašome gerbiamų drau 

gijų ir delegatų rengties prie se
kamos konferencijos. Tos drau
gijos, kurių delegatai atsisakė ar

Chicagos vaikų sveikatos 
statistika.

Lapkričio mėnesyj, 1915 m., 
Miesto Tuberkuliozo Direktorių

Vakar sveikatos departamen
tui buvo pnmešta aštuoniolika' 
naujų susirgbnjų ispaniškuoju 

gripu — infhienzu. Viso bėgiu 
keturių pastarųjų dienų ta liga 
susirgo 75 žmonės.

Sveikatos departamentas per- 
sergsti gyventojus, būtent gavus 
“šaltį” nesivilkinli ta vilčių, kad 
praeis. Beikia vely pasiteiriauti 
pas artimiausių gydytojų — gal 
tai yra influenzos apsireiškimai.

Nelaimė.

Sutriuškino automobilių.

NAUJI ENUB,

Du nepažįstami vagiliai vakar 
naktį įsilaužė Augusi Brctschovo 
jutau, 1743 McRaynoIds gatvėj, 
šneše $25 pinigais ir apie už 

8100 brangakinenv. Piktadariai 
ištruko.

mu. Jo kalba visiems paliko. 
Kaip kalbėtoją taip ir visus ki
lus programe dalyvavusius pu
blika apdovanojo ilgais griaus
mingais aplodiinentais. Po pro
gramai buvo šokiai iki vėlos nak 
ties. Manau, rengėjams liks gra
žaus pelno.

—Ant. J ūsas.

RANDAI

Ketvergas, Rugsėjo 26,1918.

ATIDUODAMA rendon puikus 5- 
kių kambarių fialas kampiniame na
me. Pečiu šildomas. Renda visai ne
brangi, $13. Pasirnatykit su savinin
ku. Tel. Drover 1376.

Anton Prazsky, 
2856 Enierald avė. Chicago

REIKIA DARBININKŲ
REIKIA žmogaus į rusišką pirtį.

C. Yaffe, 
908—910 \V. l iti) st., Chicago

PARDAVIMUI

nes išrinkti naujus ir įteikti 
jiems reikalingų mandatų. Gi 
visi tie. kurdai- teliėra savo drau
gijų delegatais, maloniai kvie
čiami atsilankyti.

Be to. gerb. draugijų meldžia
me atnaujinti savo metinę duo
klę, kadangi su rugpiučio 19 d. 
sukako metai, kaip Ch. L. D T.

gyvuoja. Butų geistina, kad 
draugijos siųsdamos savo įga
liotinius į sekamą Ch. L. D. T. 
konfe rencijų, kartu įteiktų jiems 
ir reikiama duoklę. Tuo būdu 
gerb. draugi jos mums sutausotų 
daug brangaus laiko.

gydytoju ir penkiasdešimts slau-

Pildomasis Komitetas.

mokyklų priežiūros štabo. Situs 
priedinis štabas pradėjo savo dal
bą vasaryje, 1916 m. ir nuo to 
laiko šimtas penkiosdešimts gy
dytojų ir šimtas penkiosdešimts 
slaugytojų peržiūrinėjo viešųjų 
mokyklų vaikus sergančius tu- 
berkulozu (džiova) ir tokius, ku
rie linkę prie tuberkulozo. Su
glaudus, tyrinėjimo darbas 1916 
ir 1917 metais rodo šitokį daly
kų padėjimų:

1916 m. Fizinių kvotimų pa
daryta 191,222, 1917 m. 77.693;
1916 m. skaitlius vaikų, atrasta 
nesveikais 101,237, 1917 m. —- 
31.281; 1916 m. skaitlius vaikų, 
kuriems patarta gydyties. 88,014,
1917 m. — 28,355.

Northvvestern geležinkelio
kompanijos traukinis vakar SU-

• _ J

Helmhursto ir Lombard stočių. 
Automobiliūje buvo trįs žmonės. 
Visi užmušta.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, Sent. 26, 1918, 
as reųuired by the act oi Oct. 6, 1917
Internuos moterį chicRgie- 
tę — kur?

Nesuranda majoro 
Thompsono.

turi naujo sva rimus “džiabo" — 
jie&o majoro \Villiams Hale 

Thompsono. Mat. po smarkios 
nominacijų kampanijos, kuria 
jisai pralaimėjo, ponas Thomp- 
sonas nutaręs pasivėžinti Missis-

Atrastos ydos:

Sunykimas dėl blogo maisto
1916 m. 1,806. 1917 m. — 2,550; 
Mažakratijybė 1916 m. 5,401,

1917 m. 2,902; Padidėjimas 
gilių 1916 m. 21,690, 1917 m. 
3,758.

Bradley, sulaikė prėz. įrantą 
internavimui tūlos moters cliica- 
gietės. Laukia iš Washingtono 
įsakymo, nurodančio kur jų in
ternuoti. Priešo valdiniai vyrai 
yra vežami į Fort Oglethorpe, 
Georgijus valstijoj, bet mote
rims tokia stovykla dar nepaskir 
ta. Moteris, ant kurios išduota 
minėtas \varrantas, areštuota. 
Tai pirma moteris-chicagiete, ku 
ri bus internuota

Užpuolė negrų kliubą.

v

Stasys Šimkus
Mokina Muzikos

Studio 903 W. 33rd Str.

Vaikai, kurie manyta turi tu- 
berkuloza ar yra palinkę prie tu 
berkulozo, buvo pasiųsti į .Mies
to Tuberkulozo Sanatorijos vais 
tinęs prižiūrėjimai vaistinių gy
dytojams ir jei kuris rasta ser
gančiu luberkulozu, ar sunyku
siu, vaistinės gydytojas patarė 
atviro oro mokyklų lankyti.

Policaja vakar naktį padarė 
medžioklę ant vieno negrų kliu- 
bo—Banier Club—kambariuose. 
3010 So. State gatvėj. Areštuo
ta 26 vyrai. Kaltinami gemble- 
riaviniu

Smarkus kunigas

Phonfe Drover 3969 Pranešimas apie kvotinius pa
darytus Miesto Tuberkulozo Sa
natorijos vaistinėse yra toks:

Lcgalė rata 3*/i% mėnesyje. 
Vyrui ar moteriai, dirbančiai 
ar užlaikančiai namą.

Ant rakandų, piano, vietro- 
los, sankrovos fixtures, veži
mų. automobilių, Liberty 
Bonds ir Insurance Policiei. 
Skoliname Stockyard’ų, šapos 
ir dirbtuvės darbininkams, 
gelžkelio ir biznio žmonėms, 
klerkam ir tt.
Ateikite j ofisą ir mes viską 
smulkmeniškai išaiškinsime. 
Atdara utarninkais, ketvergais 
ir subatomis iki 8 vai. vakare. 
Panedėliais seredomis ir pėt- 
nyčiomis iki 6 vai. vakaro.

LOCAL LOAN COMPANY, 
Thos. F. Kerwin, Mgr.

4647 So. Haisted Street 
Po vaistuos priežiūra. ■ 

Tel. Drover 2116. 2-ras augštas

Vyrišky Drapanų Bargenai
Nauji, neatimti, daryti ant užsa

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

Nauji, daryti gatavi nuo SIS iki 
$35 siutai ir overkotai, nuo S7.SO iki 
18 doleriu.

Pilnas pasirinkimas kailiu pamuš
tų overkotų.

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

Atdara kasdiena, nedėllomis ir va
karais.

1916 1917 melais buvo )X'r- 
žiurėta 2,000 vaikų ir 1,407 buvo 
padaryta tuberkulozo diagnozos 
su patarimu lankyli atviro oro 
mokyklas. Kadangi esant lik ri
botam skaitliui mokyklinių kam 
barių su atvirais langais, tai iš 
šilo skaitliaus tik 33 tegavo įeiti.

Iki dabar peržiminėjimas mo
kyklas lankančių vaikų šiemet 
atgabeno musų vaistinėms 4,900 
vaikų, iš tų 2,200 patarta lankyti 
atviro oro mokyklas. Iki šian
dien tuberkulozo diagnozos yra 
padaryta 9,000 vaikų ir yra gydo- 

I mi musų vaistinėse, o 4,000 įta- 
Jriamų yra po priežiūra. Kad ši- 
• tuos 13,000 vaikų apsaugojus 
nuo išsivystymo tuberkulozo iki 
to laipsnio, kur jie butų nebepa
gydomi ir liktų sunkenybe vi
suomenei, lai reikia apsaugoji
mo imties dabar.

Pranešimo padavėjas Dr. J. D. 
Robertson priduria, kad atviro 
oro mokykla yra geriausia įstai
ga tokiems vaikams apsisaugoti 
nuo džiovos.

Valstijos prokuroras lloyne 
turi trobelio. Vakar jį patraukė 
tieson tūlas Rev. Elnier Willi- 
ains. Reikalauja, kad ponas 

lloyne sugražintų jam dokuinen 
his, kuriuos praeitų žiemų išsi
nešė jo, Hoyne’o, driekti vai.

Rev. \Villiams likęs neištikimu... 
lloyne užsimanė ištirti, ir dabar 
pats turi trobelių.

Nusižudė mokytoja.

• Name 1830 Cohimel gatvėj va
kar rasta n ųs i troškinusią gasu 
buvusių tūlos viešos mokyklos 
mokytojų, p-lę Amy Withrow. 
Saužudybės priežastis nežinoma.

Pavogė 8 automobilius.
Nežinomi piktadariai vakar pa 

vogė aštuonis automobilius. Nė 
vienas nepagauta.

Jauni vagiliai.
Cook paviečių komisionierius, 

Albert Ifovak, vakar kreipės į 
polis teisinį prašymu su j ieškoti 
jam tris jaunus vaikėzus, kurie 
įsilaužė jo butai) ir pavogė apie 
tris tuksiančius dolerių. Vagi-

Cblcatn. IU
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True translation filed wilh the P. M. ai Ch’go, Sopi. 26, 1918, as required bv the art of Oct. 6, 1917.

“BIRUTES” KONCERTAS
Pagerbimui

Savo Narių - Kareivių
UNITY CLUB SVET., 3140 Indiana Avė. (arti 31mosgat.)

šiame vakare ‘‘Birutė” iškels savo “Service Flag”.
Programe dalyvaus geriausios muzikalės spėkos, kaip tai: p-lės Rakauskaitė, Rudauskaitė, Sta- 

niuliutė, ŽentaiČiutė; p-ai Stogis, Uktveris, Micevičia. Kasputis ir kiti. Taipgi dainuos naujas dai
nas didelis ir gerai suniekintas “Birutės” Choras. Beto, gerbiama publika turės progos išgirsti 
pirmą sykį “Birutės” motin ų chorą, s‘.Birutės” chorą ir solistus smuokino ir pianu akompanuos 
gerb. ST. ŠIMKUS. :
Orkestrą p. P. SARPALIAUS. Po ‘ programai šokiai.

Rugsėjo-Sep. 29, 1918
Pradžia lygiai 7 vai. vakare.

Pasikėsinimas ant > 
M. Jankaičio, i m*

Rugsėjo 16 d. nežinomas pik- 
la duris kėsinosi nužudyt vietos 
salinininkų, p. M. Jankaitį. Bu
vo laipp Apie. 11 vai. nakties p. 
Jankaitis grojo kortomis su tū
lu savo pažįstamu. Tuo laiku 
saliunan įėjo vienas cicerietis ir 
paprašė, gerti. Jankaitis pabai
dęs kas reikta ėjo atgal užbaigti 
žaismę. Vos spėjo išeiti iš už 
baro, kaip kažkoks iš lauko pu
sės paleido šūvį. Kulka 
sienon neatsiekusi savo 
Blogadaris nesugauta.

Žmonės kalba, kad tai
kokio nors papaikusio fanatiko 
darbas. Mat. Jankaitis nenori 
uždą ryt savo svetainę “tiems ci- 
cilikams“... P-as Jankaitis ža
da pa j ieškoti to piktadario ir at
siteisti su juo kaip pridera.

—A. R.

Pranešimai

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

įstrigo 
tikslo.

t urbti t

Kenosha, Wis. —• Aldo choro re- 
peticija ir susirinkimas bus ketver
gi*, rugsėjo 26 d., puprastdj vietoj. 
Nariai ir norintis įstoti choran pra
šomi atsilankyti. Turim daug svar
bių reikalų. Be to, esama juk pak
viesti dainuot į kitą miestą.

— Pirm. I. M.

ATIDUODAMA rendon 4 kamba
riai, karštas vanduo, apšildytas Ha
las. Reikia tokių gyventom, kurie 
rūpintųsi prižiūrėjimu šildymo už 
dalį mokesčio rendos.
1503 S. Ridgvi'ay avė., Chicago

RĖKIA DARB1NINKV

KAS TURITE PARDUOTI paišy
mo įrankius (Drąwing tools) ir jei 
galėtumėte nebrangiai parduoti mel
džiu greitai pranešti. .1. Griunas, 
4546 S. Fairfield avė., Chicago, III.

PARDAVIMUI barbernė pigiai, 2 
krėslai, gera vieta lietuviui.
2902 S. Unicįn avė., Chicago, III.

RAKANDAI
VALSTYBINIAI NEMOKAMI DAR

BO PRIRODYMO BIURAI
(U. S. Free Employment Service) ______ ____  ____
.lie&kantleji darbo kreipkitės šiais pigiai, vartoti 90 dienų 

adresais: ’
110-122 N. DEARBORN ST. 

arba
105-107 SO. JEFFERSON ST.

$50 NUPIRKSI $250 Viclrola, $165 
pajmsi mano $500 pianą. Rakandai 

. Rezidenc i
ja 3222 Jackson Blvd., arti Kedzle 
avė.

NAMALŽEMĖ

BRIDGEPORT

Už darbo parupintint) visuose tuose valdžios Įsteigtuose ir užlaikomuo
se biuruose nereikia nieko mokėt.

Yra daug vietų, kaip Chicagoj, 
taip kitur, kur reikalauja visokios ■ •••-*................
rųšies darbininkų — j fabrikus, i ka- puikios tikės žemės Menominee pa- 
sykhis, j ūkius, į šiaip įvairias įstal- viele, Upper Peninsula Michigan’o, 
gus —v kaip vyrų, taip moterų ir vai- arti Green Bay krantų, kuriuos mes 
kų, kaip amatininkų, taip papra- pardavojaine ukėms po 40 akrų, ir 
sliems darbams. augščiau. Žemė yra su moliu, tin

kanti abelnai ukinmkystei, kvie-
1 ■■■■■' ' L čiains, miežiams, avižoms, rugiams

nrsTiz a t a o i ~ bulvėms. cukriniams burokams ir tt. REIKALINGAS knygve- Čia Ūkininkai turtėja versdamiesi

DOBILŲ ŽEME UKES

Mes savinnmčs apie 100,000 akrų

LMPS. 29 k p. veikalo “Graži Ma - 
gelona” repeticija bus pėtnyčioj, ---- „----------- ----- ------------ ---- --
rūgs. 27, 7:30 vai. vak., Liuosybės nrhn mer. pienininkyste ir augindami kiaulessvetainėj, 1822 Wabansia uve. Lošė- GIS lUOJdUS, Vyras arus T J(. ,|Vjs yen yra j)ujkŲS keliai, gė
jai malonėkite, atsilankyti paskirtu 
laiku. ^-Komitetas.

----o-----
i Harvey, UI. — šiuomi pranešu vi* 
Šiems Amerikos IJetuvių Susivieni
jimo 289 kuopos nariams, kad kuo* 
I>os susirinkimas įvyks rugsėjo 26 
d. Ponciarz svetainėje, 7:30 vai. vak. 
Norintieji prisirašyti, taipgi gali at
silankyti. —Organizatorius.

. . , - . • • i • -...........      tegina, turi būti gerai apsipa- ros mokyklos, bažnyčios, kaimiška 
žinęs su tuo darbu. Ateišau- TCLd&U-
kite tiktai laišku, pažymė-
danu, kiek norite pradinės į gerą žemę, kur lie bus saugus ir 
mnVncrioa ir tt aprūpins ateitį. Eikite ant ūkės.nioKcstivo u tt. į kuomet jus busite prisirengę, l>et

“Naujienų” Adm.,
1840 S. Haisted St., Chicago.

Draugiškas vakarėlis ~ ....I LMPSA. 9 kp. extra suHirinkimas 
Rugsėjo 21 <1 LSS. 4 kuopa « "ve?. S

rengė draugišką vakarel| Mildos rtė 29 ir Haisted gt. Visos narės bu* 
. . L,„,n »:vr. tinai atsilankykite, nes turim daugsvetainėj. Žinomų buvo netikc- SVJ<rbiy reikufų. —Valdyba,

tai daug. Vakarėlio programas -------
susidėjo iš solo, deklamacijų ir .T- M. D. 22 kuopoa »u-J , . . . . | sirinknnas įvyks 29 rugsėjo, 1 vai.
monologų. Stilsomenč padmna- pO pietų, Fellowshlp svetainėj, 831 

i *. baiinin iiinin W. 33 PI. — Malonėsite visi nariaivo Internacionalą ir kelintą šiaip Į atsilankyti -Valdyba,
dainelių, l’ktveris lošė monolo
gą ir mažos mergaitės padekla
mavo keliatę eilių. Paskui pra
dėta vakarieniauti. Laike .vaka
rienės sakyta trumpų prakalbe- 
lių-spyčių. Tūli kalbėtojai te
čiaus neiškentė nepaminėję sa
vo frakcijos gerumą, o kitos blo
gumą. Vėliaus rinkta aukos 
žaisla-šokta* iki vėlumos.

Publikos buvo labai daug.
-—Svečias.

aprūpins ateitį.
kuomet jus
pirkite dabar, kuomet ši gera žemė 
parduodama pigiai.

Rašykite mums dėl platesnių žinių 
kas Ijnk labai žemos kainos ir leng
vų išmokėjimų.

Mes galime duoti jums gerus nu
rodymus.

S. CRAVVFORD A SONS 
645 First National Bank Building, 

Chicago, III.

ir

LSS. 4 kp. susirinkimas bus pėt- 
nyčioj, rūgs. 27, 7:30 v.v., Mildos 
svet' Visi draugai ir draugės buti
niu atvykite. Yra svarbių reikalų. 
Bus renkamos įvairios komisijosi

..—Valdyba.

LSJL. 1 kp. ir LSS. 4 kp. bendras 
lavinimosi susirinkimas įvyks nodė- 
lioj, rugp. 29 d., 9:30 vi ryto, Auš
ros svet., 3001 So. Haisted st. Bus di
skusijos tema “Dešiniųjų ir kairiųjų 
taktika“. Diskusuos J. J. Chihp, K. 
G. Trainis, M. J. Olsijs. Visus 
meldžiu skaitlingai atsilankyti.

* —J. J. Jonušovičius.

REIKALINGAS linotypi- 
stas su kiek nors patyrimo. 
Atsišaukite tuojaus į “Nau
jienas"’.

“N-nų” Administracija.

PARDAVIMUI pigiai kampas 38- 
tos gatvės ir So. Albany avė., 66x125 
pėdų, 2 sankrovi, 2 fialai. Rendos 
$80 mėnesyje. Galima paštatyti ant 
66x93 pėdų tuščio. $3000 reikalauja
ma.

C. Iverson, 
4921 Kimball avė., Chicago

ASMENŲ JIEŠKOJIMA1
N0RTH SIDE

Vakaras.

tuvių Socialistų Vyrų Choras su
rengė draugišką vakarėlį Liuo
sybės svetainėj. Žmonių prisi
rinko tiek daug, kad statiems ne
buvo vietos. Vadinas, šį kartą 
ir Liuosybės svteainė publika 
nedavė liuosybės. Ateityj rengė
jams prisieis pasinipinti didesnę 
svetainę.

Vakaro programas susidėjo iš 
astuonių gabalėlių. Lietuvių So
cialistų Vyrų Choras ir Pirmyn 
Choras (mišrus) — abudu dai
navo puikiai. Abiejų chorų mo
kytoju yra d. J. Katilius. LSS. 
138 kuopos ni|išriis choras, iš 
Cicero, IIL, gal kiek mažesnis 
už chicagiškį Pirmyn Chorą, bet 
dainavo gerai. Choro mokytoju 
yra d. Pilis. Vėliau p-le Viščiu- 
liute paskambino ant piano — 
irgi gerai. Lietuvių Socialistų 
Kvartetas — kaip ir visada —* 
dainavo šauniai. O panelės Ja- 
sinskiutės (sesers), rodos, šįmet 
dar geriau dainuoja negu pernai. 
Taipjau puikiai išpildė savo už
duotis mažoji p-lė Rugiutė (pia
nu) ir jos broliukas (smuiką), 
(iarhė tėvams! 8tilsoniehe dai
navo gerai. Butų gerai, kad ji 
išsimokytų ir daugiau dainelių.

Pagalios kalbėjo visiems žino
mas M. X. Mockus. Reikia pa
sakyti, kad jis visuomet gerai 
kalba, bet šį kar|ą tįo kalba daug 
kuo skyrėsi nuo kitų jo kalbų. 
Kalbėjo apie dailę. Nurodė rei- 
Ikdhngumą reniai socialistų ir 
progresyvių draugijų chorus ir 
šiaip ratelius. Paskui aiškino 
detko kunigėliai keikia tuos, ku- 
’ie. priklauso bent kokiam social- 

.istiškain chorui arba lankosi į jų 
surengtus pasilinksminimus ir tt 
Taipgi nurodė, kad socialistai h e-

IIUl HlOIIIIIIIIIIOIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIUIIIIIIIIIIIIIIllllllllllllUllllllllllllllllllllllllllliyillllM iiuo blogu gyveni-

Pajieškąų savo vyro Kazimiero 
Gedmino, kuris prasišalino rugpjū
čio 9, 1918. Jis yra 33 m. amžiaus 
juodų plaukų ,rudų akių. Paeina iš 
Kauno gub., Šiaulių pav., Gruzdžių 
volosties, Dargaičių sodos. Kas a- 
pie jį žinotumėt, meldžiu pranešti.

Ona Gedminienė, 
1818 String St., Chicago, 111.

Pajieškau savo pusbrolio Povyln 
Kvedaro, Kauno gub., Raseinių pav., 
Kvedainos parapijos, Skerdinų kai
mo. Meldžiu jo patiek ar jį žinan
čių man pranešti žemiaus paduotu 
antrašu.

B. Ivanauckaitė, 
2026 W. Coulter st., Chicago, III.

Pajieškau švogerio Mykolo Mačio- 
ko, tetutės Apolionijos Krasauckic- 
nės ir pusseserės Onos .Šidlauskie
nės, .Viši gyveno Chicagoj, III. 
Malonėkit greitai atsišaukti.

Petras Rupšis,
Minden, W. Va,. Box 126

Pajieškau Juliaus Zcmkevieiaus, 
kuris 3 metai atgal gyveno — 406 
Lorhner St., Brooklyn N. Y. Aš esu 
kariuomenėje. Meldžiu atsišaukti 
sekančiu adresu: Jurgis Petraška, 
1121 So. Victoria St., Norlh Clnca- 
go. III.

Pajieškau savo brolio. Juozapo 
Alcsuko, Suvalkų gub., Seinų pa v., 
Leipunų parap., Veršių sodžiaus.

Antanina Alesiutė, 
722 W. 120th St., Chicago, III.

Pajieškau sekančių draugų: Igna
co Lapinsko, Jono Ragaišio, Juozo 
Dūdos ir Juozo Zabelos -— Kurklių 
valsčiaus; Antano Molišausko X- 
•Pąnevėžio vai., Karolio Skrebuno, 
Juozo Stalionies ir Vinco ir Prano 
Rokų, pastarieji Anykščių valsčiaus. 
Meldžiu gerbiamųjų atsišaukti, ar ži
nančių pranešti jų adresų, už ką bu
siu dėkingas. Ypač kurie gyvena 
Chicagos apielinkėse, malonėciaii y- 
pališkai pasimatyti.

J. J. C., 
11819 Emerald avė., West Pullman, 
III.

JIEŠKO DARBO
PAJIEŠKAU darbo į namus Cice

ro arba Melrose Park apielinkėj. Aš 
esu našlė su 8 metų mergaite. Atsi
šaukite laišku sekančiu adresu:

A. Kasper, 
3106 S. Haisted St., Chicago, III.

RANDAI
PASIRANDAVOJA garu apšildo

mas storas, 733 W. 18th St., ant ku
mpo elės. Gera šviesa. Tinkamas 
dėl mažos dirbtuvės arba blle ko
kiam bizniui. Labai prieinama ren- 
da. Kreipkitės pas: Sam. Netter, 
10 S. La Šalie St., Room 428,

REIKIA jaunų merginų dėl sulan
kstymo ir sudėjimo pačtos siunti
nių. Pastovus darbas.

Robson Bros.,
2845 W. 19th si., Chicago

PARSIDUODA grali farma, 70 li
kerių, su viskuom ir kuliamomis 
mašinomis; arba galima mainyti j 
namą. Petras Riškus,
2837 S. Emerald avė., Chicago, III.

Valandos: 6 iki 9 vakarais. Sutin
tomis ir nedaliomis per dieną.

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

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

REIKIA gerų tvirtų moterų de» 
dirbtuvės darbo. Gera mokestis. 
901 18th st., Chicugo, III.

NORINTIEMS
PIRKTI

FARMA,— 
GERA 

PROGA
Sekama farma turi būt greit parduo
ta: 70 akrų, 20 dirbamos. Gera stu- 
ba ir barnė, su gyvuliais ir visais 
įrankiais. Pardavimo priežastis — 
savininkas turi išriti kariuomenėn. 
Atsišaukite greit laišku arba atva
žiuokite ant šio adreso: R. Z., 
Box 268, Engle River, \Vis.

REIKALINGI 3 buferiai. Geriau
siu užmokestis. Trumpos valandos 
darbo (cash biznis). Platesnių 
formacijų atsišaukite ypatiškai 
ha per laišką greitu laiku .

The Bntchcrs
1209 Carson St., S S Pittsburgh

i n 
ar

Pa

REIKIA žmogaus važiuoti elevei- 
teriu ir dirbti į išsiuntinėjimo kam
barį. /Puri suprasti angliškai.

Roos Mfg. Co., 
16(11 ;ind l'isk sts., Chicago, III.

PARDAVIMUI: Mes garsiname 
tiktai bargenus. Tvirtas muro na
melis ,4 kambarių pirmame augšte, 
su plasteriuotu ir ištaisytu basemen- 
tu. Toiletas ir gesas viduje. Namas 
pirmos klesos sutaisyme. VVallacc, 
arti 33-čios gatvės. Tiktai $2500. 
šią nuosavybę galima parduoti dalį 
įmokėjus'. Likusi ant išmokėjimų.
31 st

Likusi ant išmokėjimų. 
IGNAT1US CHAP and CO,, 
and \VaIlace Sts., Chicago.

Vieninteliai agentai.

REIKALINGAS bučeris. Atsišau
kti tuojaus. Valandos: 4 ryto iki 6 
vai. vakare.
871)6 Houston avė.. So. Chicago, III.

Tel. 838.

REIKIA vyro traukli ledą ir rai
šioti popierų. $45 j mėnesį. Kamba
rys ir užlaikymas. Atsišaukite j vy
riausią inžinierių.

Chicago Beach Ilotel,
51 and Cornell avė., Chicago

PARDAVIMUI: Mes garsiname 
vien tik bargenus. I kambarių ma
rinis namelis. Našlė savininkė priJ 
versta parduoti. Union avė., arų 
32-ros gatvės. Tiktai $2200. Gali
ma sulygti ant išmokesčio, jeigu rei
kalaujama.

1GNATIUS CHAP and CO., 
31st and VVallace sts., Vieninlėli 
agentai.

MOKYKLOS

REIKIA moterų prie tvarkymo 
knygų ir popieros. Gera mokestis. 
Pastovus darbas. —Miller and Co- 
hen, 1116 Blue Island avė*., Tele- 
phone CanaI 857.

C~VALENTINE DRE88MAKING S 
COLLEGES

REIKALINGA prityrusių maišų 
lopytojų, taipgi merginų prie siuvi
mo spėka varomomis mašinomis. At
sišaukite j 1216 S. Miller SI.

REIKIA karpytojų ir leiberių j 
Scrap Iron Yards. Gera mokestis. 
Pastovus darbus. Atsišaukite i 
1632 W. Kinzie st., Chicago

REIKALINGAS barberis — atsa
kantis. Subatomis visą dieną arba 
nuo pietų, iki 10 vhI. vakaro ir ne- 
dėlidj nuo 7 ryto iki 12 dieną. $7 vi
ršum $9.

S. Spurgis, 
2209 \V. 23rd PI., Chicago, III.

Tel. CanaI 1924.

REIKIA bučerio. Pastovus da
rbas. .Gera mokestis.

Illinois Markei and Co., 
3432 S. Haisted st., Chicago

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

137 Mokyklos Suv. Valstijose. 
Siuvimas, Petrenų Kirpimas, Do- 
signing, dėl biznic ir namų. Vie
tos duodamos dykai. Diplomai 
Lengvi išmokėjimai. Gvarautuo* 
ta išmokinti, jus pasiūti suknea ai 
$10. Phone Seeley 164J

SARA PATEK, Pirmial.kl

Drapanų Skitai
Darymas petrenų, kir
pimas, prilaikymas ir 
drapanų siuvimas. Len
gvai išmokiname trum
pu laiku, dieną ir vaka
rais.
SPECIALIS SKYRIUS

mokinimui elektra siuvamomis ma
šinomis. Už šį darbą apmokama 
nuo $15 iki $36 savaitėje. Lengvai 
išmokstama. Mažos išlaidos. Atei
kite dienomis ir vakarais.

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

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




