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Kaizeris neteko kariuomenes
Armija bus civiles val

džios kontrolėje
Gen. Ludendorff rezignavo

Austrija demobilizuosianti armiją. 
— Turkija prašysianti taikos

VOKIETIJOS CIVILĖ AD
MINISTRACIJA VALDYS 

KARIUOMENE.

Gandai, kad kaizeris abdikuos. 
Tikimasi dideliu politinių ir mi- 

litarių permainų Vokietijoj.

COPENHAGEN, spalio 27.
Pasak Berlino žinių, reichstagas 
didele didžiuma balsų priėmė Ki
lių. pastatantį militarę komanda 
|x> civilės administracijos kon
trole.

Žinios duoda suprasti, kad tas 
turi labui paskubinti didelį poli
tinį krizi.* *

Iš Berlino eina nuolatiniai gan 
dai. kad kaizeris mano abdikuo- 
li.

Frankfurter Zeitung atvirai 
reikalauja kaizerio abdikacijos.

šiosjžinios atėjo tuoj po pra
nešimui anksti šįryt, kad gen. 
von Ludendorff rezignavo ir 
kad jo rezignacija tapo priimta 
kaizerio.

Didelių permainų Vokietijos 
generaliame štabe ir karės kabi
nete tikimųsi iš priežasties gene- 
ralio kvativrmeistro pasitrauki
mo.

Submarinos grįžta namo.
Daugybė submarinų buvo ma 

tyla vakar nuo Norvegijos pa
kraščių. Jos plaukė namo.

Pranešama, kad vokiečių par
tijos Austrijoj, kurios sudaro 
provincialę valdžių, pienuoja 
atskirų ir nepriklausomų nuo 
Austrijos notų prezidentui Wil- 
sonui.

GEN. VON LUDEN
DORFF REZIGNAVO.

Kad išgelbėjus save nuo pasida
vimo paniekinimo.

LONDONAS, spalio 27.—Gen. 
von Ludendorff rezignacija, su
jungta su atsitikimais Austrijoj 
ir kitais parodymas, kad kaizeri- 
ja yra arti žlugimo, duoda pa
matų didelei vilčiai, kad vokie
čiai priims pertraukos mūšių sų 
lygas, kurios praktiškai reikš be
sąlygini pasidavimų ir kurias 
neužilgo jiems įteiks maršalas 
Focb.

Ludendorff rezignacija reiš
kia žlugimų vokiečių karinio li
po. Buvo žinoma, kad jis ne
pritarė paskutinei Vokietijos no
tai.

Manoma yra. kad jis rezigna
vo, kad išgelbėjus save nuo be
sąlyginio pasidavimo paniekini
mo.

Generalis vokiečiu kvatiermeis*

AUSTRIJA RENGIASI DE
MOBILIZUOTI ARMIJĄ.

LONDONAS, spalio 26. Ex- 
change Tclegraph žinia iš Copen 
hageno sako, kad Vienuos laik
raščiai išspausdino oficiali pra
nešimų, sakantį kad yra daromi 
prisirengimai prie demobilizaci
jos Austro - Vengrijos valdžios.

TURKIJA NORINTI PASI
DUOTI.

Prašo talkininkų taikos.

LON1 MINAS, spalio 26. - Dai 
Iv Mail bavo žinia iš Bern, kad 
Turkijos ambasadorius Šveica
rijoj įteikė toj šalyj Anglijos ir 
Francijos ambasadoriams pa
siūlymų taikos, reiškiančios be
veik pasidavimų. Ta žinia nėra 
patvirtinta.

TURKIJA PRAŠYSIANTI 
TAIKOS.

Anglai paėmė Aleppo Syrijoj.

LONDONAS, spalio 27. — Pa
tirtu iš gerų šaltinių, jog yra pa
tikėtinu, kad Turkijos valdžia 
nutarė prašyti taikos iš prieža- 
ties karinių atsitikimų.

Sumišimai įvvko Konstantino C y

polyj ir Smirnoje. Abejose vie
tosi' su vokiečių oficieriais apsiei 
ta šiurkščiai.

ši žinia atėjo kartu su anglų 
karės ofiso oficialiu pranešimu, 
kad anglų kavalerija ir ginkluo
ti automobiliai subatos ryte užė
mė Aleppo.

Aleppo yra svarbi geležinke
lių kryžkelė Sy rijoj ir jos paė
mimas yra svarbiu anglų žings
niu jų besiveržhne linkui Kons
tantinopolio.

Kaizerio taryba pasiųs Wil- 
sonui atsakymą.

COPEN HTGEN, spalio 26.
Benino Lokal Anzeiger sako, 
kad nauja Vokietijos nota pre
zidentui Wilsonui bus pasiųsta 
kaip greit galima. Sosto tary
ba. pirmininkaujant kaizeriui, 
tarėsi keletu valandų ir pasiekė 
tų nuosprendį. Tikrinama, kad 
nota nurodys permainas, kokios 
įvyko Vokietijos konstitucijoj.

True Iranslation filed with the post- 
master ui Chicago, III., Ocl. 28, 1918, 
master ;it Chicago, III., Oct. 18, 1918,

Italai už 50 mylių nu Bulga
rijos sostinės.

LONDONAS, spali 26. Pa
sak čia gautų žinių, Italijos ka
reiviai pasiekė Bulgarijos rube- 
žių arti Egri Palanka, 50 myl. 
į pietvakarius nuo Sofijos, Bul-

ŠIĄ SAVAITĘ ATIDARYS 
TEATRUS IR ŠOKIUS.

Influenzos epidemija pamaži ap
sistoja siautus (’hieagoje.

CHICAGO. Influenzos (Epi
demija jau nebetaip siaučia, 
kaip ji siautė savaite atgal. 
Kaip susirgimų, taip ir mirčių 
skaičius žymiai sumažėjo. To
dėl manoma apie atidarymų te
atrų, šokių, susirinkimų.

Sveikatos komisionierius Dr.
L D. Robertson mano sekamai 
nuimti suvaržymus.

Panedėlyj Pasilinksmini
mai restauracijose bus leisti.

'Teatrai, kratomieji 
ir susirinkimai bus a- 
šiaurę nuo Diversey

Ketverge Teatrai, krulomie 
ji paveikslai ir vieši susirinki
mai bus atidaryti į šiaurę nuo 
12-los gatvės.

Pėtnyčioj Visi teatrai, kru
tomieji paveikslai ir susirinki
mą atsidarys, išėmus galbūt So. 
Chicago.

Subatoj šokiai visame mie-

Tie nuėmimai suvaržvmu bus ♦/ v 
padaryti, suprantama, jei nebus 
naujo ligos išsiveržimo.

ši skalė alidarvmu nėra dar * v
galutina. Galutinai bus nutarta 
šiandie influenzos patariamosios 
komisijos, kuri kariais gali pa
daryti ir permainų atidarymuo
se.

Nors skaičius .susirgimų ir 
mirčių žymiai sumažėjo, bet pa
vojus dar nepraėjo. Liga išnau- 
jo gali išsiveržti ir vėl pradėti 
siausti kaip ir iki šiol ir lodei 
gyventojai turi saugoties jos, 
kaip saugojosi iki šiol ir. kas 
gali, čiepyties.

Atidarant teatrus, bus sekama 
epidemijos kaip ji prasidėjo. 
Kur ji pirmiau pradėjo siausti, 
ten pirmiau viskas ir atsidarys. 
So. Chicagoju ji pasirodė vėliau
sia, todėl ten vėliau ir viskas at
sidarys. Liga vis dar tebusian
čia ten.

12,390 ŽMONIŲ MIRĖ 
NEW YORKE.

NEW YORK. Sveikatos de
partamentas paskelbė, kad virš 
106,006 žmonių šiame mieste 
sirgo ispaniškąja infhienza ir 
i)lauč:ų uždegimu laike pasta
rųjų šešių savaičių. Nežiūrint, 
kad susirgimų infhienza buvo 
kuone K sykius daugiau negu 
plaučių uždegimu, mirčių skai
čius beveik lygus. Sirgo influen 
za 93,298 žmonės, plaučių už
degimu 12,137. Mirė nuo in
fluenzos 6,370 žmonių, o nuo 
plaučių uždegimo. 6,020.

True transhitlon filed wnn the post- 
inasler ai Chicago, .Ilk, Ocl. 28, 1918, 
as rc([iiire<l by the art of Oct. l», 1917,

Amorikiečaii turi didžiau
sias kanuoles.

\VASHINGTON, spalio 25. 
Pranešimas iš Francijos, kad 
Amerikos 16 colių laivinės ka- 
iiuolčs, valdomos laivinių kaimo 
lių įgulu slojo veikmėii su a- 
•n rikiečių armija fronte, Ati
dengė jog arti! rijos viršininkų 
pastangomis gen. Pershing spė
kos dabar yra aprūpintos di
džiausiais ir smarkiausiais gink-

343 žuvo ant 
laivo

Nė vienas žmogus neišsigel
bėjo ant laivo iš Alaskos.

SEATTLE, Wash., spalio 26.
313 žmonės, didžiuma jų A- 

laskos ir Yukon teritorijos gy
ventojai, žuvo ant Canadian Pa
cific Steamship Co. laivo Prin- 
cess Sophia, kuris pereitų ket
vergę užvažiavo ant pa vandeni
nio akmens ir paskendo Lynu 
kanale.

'Telegrama sako, kali nė vie
nas žmogus neišsigelbėjo.

Sakoma, kad tai yra didžiau
sia nelaimė, kokia buvo Pacifi- 
co pakraščiuose.

Princess Sophia buvo paskuti
nis laivas, išplaukęs iš Yukon 
upės pirm jos užšalimo.

Ant laivo buvo turtingų auksu 
kasių. Du jų buvo pirmiausia 
apsigyvenę Klondike upės apy
gardoj.- Manoma, kad ant lai
vo buvo apie $1^000,060 auksu. 
Tarp žuvusių yra keli Alaskos 
valdininkai.

True Iranslation filed w»th the post 
mastei- ai Chicago, III., Oct. 28, 1918, 
as rečiaired by the acl of Oct. Ii, 191’

I

t Dienos Nuostoliai
S. V. Armijas, 

Francijoj
X -------------------------------------- --Z27—T—4/

VVASHINGTON, spalio 26. — 
Amerikos užjūrio spėkų ko- 
nianduolojas, praneša apie 1,100 
nuostolius armijoj ir laivyne. Su 
jais visi užjūrio nuostoliai iki 
šiai dienai sekia 56,876. Nuo
stoliai tokie:

Užmušta karės lauke . . 10,574 
Mirė nuo žaizdų.......... 3,78"/
Mirė nuo ligų . . ............ 3,220
Mirė nuo šiaip atsitikimų 1,150 
Sužeisti < . . 4.................... 32,105

Prapuolė, įskaitant bei. 6,040

Viso..............  56,876.
■' ii. ..I—, I

WASHINGTON, spalio 27. — 
Amerikos ekspedicinių spėkų ko 
manduotojas praneša apie se
kamus nuostolius:

Užmušta kares lauke .. 192
Mirė nuo žaizdų..........  63
Mirė nuo šiaip atsitikimų 3 
Mirė nuo ligų..............  24
Sunkiai sužeisti .......... 30
Mirė nuo aeroplanų .... *
Sužeista nežinia kaip sun, 160 
Belaisvėj........................... 5

Viso .......... 526.
šiame surašė paduodamos se

kamos lietuviškai skambančios 
pavardės:

Alex Malino\vski, 5710 Buf- 
falo Avė., S. Chicago, užmuštas.

Julių Bienko\vski, New York, 
sunkiai sužeistas.

l’cte Kavouras, Middkto\vn, 
O., sužeistas.

Anthony Fellx Tumas, Phila 
delipliia, Pa., užmuštas.

John J. Wargo, Mahanoy City, 
mirė nuo žaizdų.

Filio! Valentine Nagoj, Lebn- 
non, Pa., sunkiai sužeislas.

niekas nevariojo dabarlinėj Pet
rėj, nė ant jurų, nė ant sausu-.

Stephen Jurclla, Spangler, Pa., 
Micliael Vanislavski, Philadel- 

pliia. Pa., sunkiai sužeislas.
Spailio 26 d. sąraše:
Joseph Monkomski, 6817 Chn 

plin Avė., Chicago, sunkiai su
žeistus.

John Galinski, 8531 Burley 
Avė., S. Chicago, sužeistas.

William Kadel, Minersville, 
Pa., užmuštas.

A n ton i Kaminski, Warloyv(?) 
Lietuva, užmuštas.

Ignas A. Dumblauskas, Eliza- 
belh, N. J., užmuštas.

Waslaw Zarnovvski, Carn- 
bridge, Mass., įhirė nuo ligos.

John Kairia, Bacinc, Wis., su
žeistas.

Michael Dubosky, Chester, Pa., 
sužeistas.

Marcus R. Joncas, La\Vrence, 
Mass., sužeislas.

Anthony John Kulish, 'Tyre, 
Mich., sužeistas.

Trae Iranslation filed witn the post- 
mastei- ai Chicago, III., Ocl. 28, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917,

VOKIEČIAI APLEIDŽIA
GHENT.

Anglai pasiekė Scheldt ir laimė
jo ties Valenciennes.

LONDONAS, spalio 27. — Pa
skiausios žinios iš Belgijos fron
to patvirtina pranešimus, kad 
vokiečiai evakuoja Ghcnt.

Anglai šiandie pasiuke Schcldt 
šiaurėje iki Waermaei’dc, 9 my
lios j rytus nuo Courtrai ir biskį 
daugiau kaip 6 mylios j pietva
karius nuo Audenarde. Miestas 
tebėra vokiečių rankose, bet ti
kimasi, kad priešas pasitrauks 
už Scheldt.

| pietuą Inio Valenriennes an
glai stumia vokiečių pozicijas.

True transhition filed with the post- 
master ai Chicago, III., Ocl. 28, 1918, 
as required by the act of Oct. 6, 1917 
DIDELĖ DEMONSTRACI-

JA'BUDAPEŠTE. 
r .

Oficieriai dalyvavo demonstra
cijoj.

/’ ______
COPENHAGEN, spalio 26. — 

Didele demonstracija už Vengri
jos nepriklausomybę įvyko Bu
dapešte pėtnyčioj. Tūkstančiai 
žmonių susirinko prieš parla
mento rūmus ir demonstravo už 
taiką ir Karolyi kabinetą. Ma
nifestacijoj dalyvavo 206 ofieie-

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Oct. 28, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917

VOKIEČIAI TURĖS
TRAUKTIES Už MONS.

Anglai gali atkirsti daug vokie
čių.

ANGLŲ FRONTAS. — Ang- 
glų ėjimas priekyn apie Valen- 
ęięnnes tebesi lesia, grasindamas

Londonas pranašauja, kad be- 
atkirsli dideles vokiečių spėkas, 
siveržimas privers vokiečius pa
sitraukti į Mons ar dar toliau.

Daug sniego Kansas.
TOPEKA, Kaus,, spaliu, 27. - 

Lietus ir sniegas kariu su šaltu 
šiaurės vėju šiandie buvo Kan
sas valstijoj. šiaurinėj dalyj 
prisnigo 6 col. sniego. Lietaus 
buvo nuo I iki virš 2 colių. Dar

True translation filed with the post-inuster ai Chicago, III., Ocl. 28, 1918, 
as rcquircd by the act of Ocl. G, 1917,

Veja vokiečius Franci
joj ir Belgijoj

»--------------------- . .

Amerikiečiai suėmė
20,000

kCT* I I t I Vi7!

Prancūzai suėmė 17,000. —-Vokie" 
čiai vėl turės toli traukties

Stj’jBrJ* 011' f "'■*.... I' ' h------  « -iii
linkui ilirsen ir Mezieres.

Dideli laimėjimai lapo įgyli 
franeuzų į rytus nuo St. Quen- 
tin, kur jie ipaemė Mont d’Orig-

FRANCUZAI PRIVERTĖ 
PRIEŠĄ BĖGTI PLAČIA

ME FRONTE.

Vokiečiai pilniausiame pasitrau
kime 20 mylių fronte. Svarbus 
miestai pavojuje. 3 miesteliai ir 

2,450 belaisvių paimta.

PARYŽIUS, spalio 26. — U- 
miu ir smarkiu smtigiu gen. Ma 
ngin franeuzų kareiviai per nak
tį beveik pilnai panaikino viršū
nę vokiečių saliui)to tarp Oise ir 
Serve upių.

šiąnakt vokiečiai traukiasi di
džiausiu greitumu palei 26 my
lių frontą nuo šiaurės už Guise 
iki Mortiers apygardos.

Prancūzai palaiko didelį spau
dimą prieš visą 45 mylių fron
tą nuo Oise iki Aisne ir vokie
čių kišenius j šiaurę ir rytus nuo 
Laon įgriuvo nuo to spaudinio.

Prancūzai smarkiai gula prie
šui ant kulnų. Vokiečiai Smar
kiai kariauju reargardu, bet jų 
vyriausios spėkos yra pilname 
pasi t raukime.

Dviejų dienų mūšiuose fran- 
euzai suėmė 2,450 belaisvių. 
Mangin kareiviai perėjo Serve li
pę į rytus nuo Assis - sur - Serre 
(7ir pusė myl. j rytus nuo Laon) 
ir prasiveržė per vokiečių tran
šėjas.

Prancūzai daro koncentruotą 
besiveržimą ant Richecourt (16J 
myl. j šiaurę nuo Laon), kuriam į 
jau užeita iš šono šiaurėje, kur 
franeuzai paėmė Chevresis - 
Monceau, 3 myl. virš Richecourt, 
ant Laon - Guise geležinkelio. 
Pietuose atakuotojai yra tik už 
mylios nuo Richecourt.

Guise ir Mario pavojuj.

‘ Abelna veikmė besiveržimo y- 
ra šiaurvakarių pusėn. Jo pir
miausiu tikslu yra Guise ir Mar
io, dvi svarbiausios geležinkelių 
kryžkelės. Guise yra greitai ap
supamas. Mario, ant Fere - Mezi 
eres kelio, yra grąsinamas Man- 
gino dešiniuoju sparnu Morlies*- 
e, 5 myl. į pietryčių pusę.

Strategišku liksiu besiverži
mo yra pastūmėti franeuzų fron 
tą tiesumon su frontu anglų 
sutveriu žemiau Valencieniies'.

Pirmai fažei jų pasitraukimo 
vokiečiai turi didelį tinklą ge
ležinkelių, bet kartą Guise - Mar
io frontas bus pasiektas, jų ke
liai pasitraukimo bus aprube- 
žiuoli vien dvejetu vyriausių

ny (9 myl. įrytus nuo St. Quen- 
lin), Origny - SI. Benori (8 ir 
pusė myl. į rytus nuo St. Quen- 
tin) ir Courjumelle (16 ir pusė 
myl. į rytus nuo St. Ųuentin). 
Visos tarpinės svarbos vietos ta
po paimtos Mangin kareivių.

Perron upė tapo pereita iršiau 
svakariuose priekine 117 kalva 
ir cukraus dirbtuvė už mylios 
nuo Richecourt papuolu į frau- 
euzų rankas. . .

AMERIKIEČIAI IŠMUŠĖ 
Iš EILIŲ 70,000 VOKIE

ČIŲ.
f r’ v— ' \

AM EI i IKI ICCIU FRONTAS.- 
Pirmoji amerikiečių armija su
stiprino savo laimėjimus ir išmu 
še vokiečių batarėją, kuri grą- 
sino linijoms. Į menesį mūšių 
70.660 vokiečių išmušta eilės, jų 
tarpe 20,(XX) suimtų.

< 1 ■

SU AMERIKOS ARMIJA I 
ŠIAURVAKARIUS NUO VER- 
DUNO spalio 27. — Nuo laiko 
kada amerikiečiai pradėjo dabar 
tinį mūšį, jie pridavė priešui 
daugiau kaip 7(MX)6 nuostulių, 
išliuosavo 40 miestelių ir 487 
ketvirl. kilometrų Francijos te
ritorijos ir suėmė 20,000 belai- 
sivų, neskaitant papuolusių į jų 
rankas sužeistų. Jie rėmėsi su 30 
divizijų ir sprendžiamai sumu
šė tris iš esančių gvardijos divi-, 
zijų.

PRANCŪZAI SUĖMĖ 17, 
000 BELAISVIŲ.

IKr -----
Į penkias dienas.

FRANCUZŲ FRONTAS. — 
I'T’ancuzai tebetęsia savo besivcT 
žinią visame fronte nuo arti Va- 
lenciennes iki (’Jialeau Porcien. 
Daugelis miestų išliuosuota ir j 
penkias diedas paimta belaisvūn 
virš 17,000 belaisvių.

[ ORAS ]

Giedra šiandie jr ryto; vūjuo-
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NAUJIENOS
hibllshd Daily ncept Sundiy by 
t>e Lithuanian Newi Pub. Co^ Ine.

1840 S0. HALSTED ST, 
CHICAGO, ILLINOIS.

Telephot:* Canal 1506

Naujienos eina kasdien, tSskiriant 
ūedeldienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1840 S. Halsted SI., Chicago. 
I1L —- Telefonas: Canal 1606.

Užaiaakomoji Kaina:
Chlcagoje—pačlu:

Metams ............................. -00
Pusei melo ............................J-JJ
Trims mėnesiams .............. L<*»
Dviem mėnesiam .............. 1.45
Vienam mėnesiui..................... 75

Chicagoje—)>er nešiotojus
Vien e kopija ..................
Savaitei ...........................
Mėnesiui .........................

Suvienytose Valstijose, ne 
paėtu:

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

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

... 02 
... .12 
... .50 
Chicago J,

. 15.00 

.. 3.00 
... 1.65

.65
7.00 
. 8.00

Asmeniškai Redaktorių matyt fall- 
ma tik nuo 5 iki 5:80 ral. »ak.

Redakcijos
Straipsniai

True translation filed wilh Ihe posf- 
inaster ai Chicago, III., Oel. 28, 1918, 
as reųuircd by the act of Oct. 6,1917,

Rusijos socialistai 
už intervenciją.

Rusų social-demokratų ir 
social-revoliucionierių orga
nas “Narodnaja Gezeta”, ei
nantis New Yorke, gavo to
kią telegramą:

Rusijos social-demokra- 
tai pasiuntė kablegramą 
Amerikos socialistų parti
jai protestuodami prieš 
jos priešinimąsi Amerikos 
intervencijai Rusijoje. 
Rusijos social-demokratai j 
ne tiktai geidžia, kad Suv. 
Valstijos pasiųstų per Si
birą stiprią armiją į Rusi
ją, bet ir labai nori, kad 
Amerikos armija atvyktų 
kaip galint greičiaus.
Po tąja kablegrama pasi

rašo Petras Maslovas, Stei
giamojo Susirinkimo narys 
ir vienas Įžymiausiųjų Ru
sijos social-demokratų par: 
tijos vadovų. Jisai yra ypa
tingai žinomas, kaipo geria
usia Rusijos social-demok«- 
ratų partijoje žinovas že
mės klausimo, apie kuri ji
sai parašė didelį veikalą.

Maslovo poziciją remia ir 
Ceretelli, Viera • Zasulič ir 
visi Įžymesnieji Rusijos so
cialistai, 
die net ir 
vas tos 
frakcijos 
ternacionalistų”), kuri vienu 
laiku buvo labai artima bol
ševikams.

Reikia, be to, atkreipti do- 
mą ir į tai, kad P. Maslov 
kalba ne tiktai social-demo
kratų vardu, o ir vardu Pa- 
uralės (Uralo apskričio) de
mokratijos atstovų suvažia
vimo. . Taigi ji turi labai di
delės reikšmės.

Amerikos socialistų ^parti
jai pasiųstoji telegrama ska
mba sekamai:

“Mus pasiekė 'žinios, 
kad Amerikos Socialistų 
Partija yra priešinga A- 
merikos kariuomenės siu
ntimui Rusijon, .manyda
ma, kad Rusijos demokra- 
tija-priešinga tokiam kiši
mu jai. Jus pažįstate ma
ne U mano literatūros da
rbų ri Iš rtiario darbo tar
ptautiniame socialistų ko
ngrese Kopenhagene.

Jai pritaria šian- 
Martovas, vado- 
social-demokratų 
(“menševikų-in-

Pagedėlis,Spalio 28, 1918.

la užmušti bv kada.
“Draugai, Darbininkai visų 

šalių. Paklausykite Suomijos
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lėtoju.
’sunaikins darbininkų ju- as minimi by ihe act of Oct. c, ioi7 
dėjimą visose štilyse ir lai-!' 
svę visų tautų”.
Taip kalba senas patyręs 

socialistas ir revoliucionie
rius, kuris žino apie revoliu
ciją ir apie jos priešus ne iš

i, o iš savo

tovų suvažiavime pirmi
ninku, aš užreiškiu jums ve kų.:

“Vokietija su bolševiką 
pagelba užgrobia Rusiją, 
smaugia demokratiją, ga
labija socialistus. Prie 
Volgos eina karė Rusijos 
su Vokietija. Vokietija “^£0^ 
uztvindino užimtąsias Ru- agmeni§k0 patyrimo, kaipo 

vienas didžiausių pašau 
lyje josios vadų.

. Į..................-—■ 1 ”*■ 1

sijos sritis savo armijo
mis. Pagelbon Rusijos 
liaudies armijai, kuri ka
riauja prieš Vokietiją ir 
kuri ikišiol dar silpna, ei
na talkininkų armijos, 
daugiausia japonų.

“Rusijos demokratija 
mato Su v. Valstijų respu
blikos kariuomenėje ne ti-

Apžvalga

ktai pagelbą kovoje prieš oit<iią 
Vokietiją, o ir garantiją 1 k 
to, kad laisvė ir neprikla-, 
usomybė Rusijos nebus; 
sumindžiota.

“Draugiškai sveikina
“Piotr Maslov”.

Pirmiaus buvo žinių, kad 
už talkininkų intervenciją 
Rusijoje išsireiškė Rusijos 
social-revoliucionierių par
tija. Kadangi dabar mato
me, jogei ir Rusijos social
demokratai užJėmė tokią- 
pat poziciją, tai aišku, jogei 
šiandie praktiškai visi Ru
sijos socialistai stoja už gin
kluota Amerikos ir talkini- c

nkų Įsimaišymą Rusijoje.
Už talkininkų inetrvenci- 

ją stoja ir Finlendijos socia
listai, arba bent ta jų dalis, 
kuri ikišiol paliko ištikima 
socializmo ir-revoliucijos i- 
dealams. Tą mes patiriame 
iš finų socialistų vado, T?o- 
kojaus, laiško, kurį šiomis 
dienomis paskelbė New Yo- 
rko socialistų laikraštyje 
“The Call” buvusios so- 
cialistinės valdžios atstovas 
Amerikoje, Santeri Nuorte- 
va.

Tas laiškas yra įdomiau- 
sis dokumentas apie Rusiją, 
koks kada-nors buvo išspaus 
sdintas Amerikos spaudoje. 
Ji mes ištisai išspausdinsi
me ryto. Tokioj, reikia ži- 
pot, yra visų pripažintas j 
Suomijos socialistų vadas,! 
buvęs per daugelį metų Sue
ini jos seimo narys ir buvęs 
Mų metų pradžioje Suomi
jos socialistinės valdžios gal
va. Tą valdžią finų socialis
tai įsteigė, nuvertę su bolše
vikų pagelba buržuazinę vai-1 
džią. Tokojaus vadovauja^ 
moji socialistinė valdžia* 
(“raudonosios gvardijos val
džia”) teciaus vėliaus tapo 
nuversta baltosios gvardijos, 
kuriai atėjo į pagelbą vokie-’ 
čių kariuomenė.

Suomijoje dabar siaučia 
“baltasis” (buržuazinis) ter- 
roras; socialistai yra žudo-1 
mi. Todėl Tokojui prisiėjo 
bėgti iš savo šalies. Savo 
laišką “socialistiniam finų"’ 
ambasadoriui” Amerikoje 
(Nuortevai) Tokoi parašė 
iš Archangelsko. Ir tame 
laiške jisai tarp kitko sako.

True translalion filed wilh the post- 
inaslei* ai Chicago, III., Ori. 28. 1918, 
as reųnired by the ari of Ori. 6, 1917

TOKOI APIE

noriisieųis ličius, kurie
I suprast dalykų stovį Busijojc. 
patariame rytoj nepraleist pro- 

„ gos perskaityt “Naujienose“ 
Finlendijos socialistų vado. To
kajaus, laišką. Tas laiškas bus 
(langiaus kaip keturių spalių il
gio, ir “jame plačiai išaiškinta 
visa dabartinė situacija Busijo-

iojo šiluos obaisius, kurie daug 
drąsos pridavė Busijos proleta- 
vintui jo kovoj įsu monarchijų.

Kilus revoliucijai, nusiritus 
carui nuo sosto, bolševikai prade 
jo tai vykinti. Knda susitvėrė 

nuo laikinoji valdžia ir Darbininkų 
dvarininkų bei kapitalistų jun
go, nužėrė nuo savo pečių ir

“Elgetos”.

Dabar Rusijoj jau atskirta 
bažnyčia nuo valstybės.
I Liaudis, pasiliuosavusi

pasiulymų ir prasidėjo derybos.
Bolševikai norėjo padaryti de 

mokralinę taikų, bu aneksijų, 
l<< >■> t iitl>ii<-iį t> ,i- KV, tuutjj upsi- 
sprendiinu. Bei, žinote, kaip 

Ukraina, Lenkija ir Lietuva “n 
sisprendė”? Vokiečių junkeriai 
parodė dokumentus, kad tos ša-*

‘P- ( būva išgirstas. Raitasis Tcrrn- 
ras, kurio nenori sustabdyti 
Suomijos buržuazija, yya pasi
ryžęs išnaikinti visus Suomijos 

vyrui ir 
moteriai. Mes šaukiamės prie 
to tarptautinio solidarumo, ku- 

Knda beginkli žmogų už- ,.is s<.nni 1)ask(.|1)t.ls Ku(<ill.
kitę savo valdžias kad jos im
tųsi šilo kruvinojo Suomijos 
klausimo!

“Draugai Busijojc, kurie pa- 
|lįs pri tyrė t r žiaurumų ant bal- 
i tagvni’dirčvų lako. Atsiininkile 
Įiapie revoliucinių darbininkų li
kimų Suomijoje ir bukite pasi
rengę kovoti iki paskutinio kra
ujo lašo su priešais užpuolan
čiais revoliucijų, ir sukeikite da
rbininkus kitose šalyse prie mu
sų apgynimo.

“Draugai Skandinavijoje ir 
Talkininkų šalyse! ; Sukeikite 

1 protestų audrų prieš Suomijos 
žmonių budelius! Išplatinkite 
žinias aj)ic musų likimų visuo- 

* se pasaulio žmonėse...
“Draugai Vokietijoje ir Aus- 

Jei musų žodžiai pasieks 
norime pasakyti

ir Kareivių Atstovų Taryba, jie Į lįs apsisprendė pilnai ir pareika- 
veikė toje taryboje. Kadangi tavo 6,000,000.000 neva už jų |,ro|e(nrus j|<j vienam vj 

juodųjų parazitų kastos letena, laikinoji valdžia pradėjo savo už konfiskuotų Im lų. Busijos bol-' 
puolimą Ganei joj, bolševikai už ‘ ševikai su tuo nesutiko, bet vet- 
proteslavo. Jie sake: Rusijos' tui. 
proletarams nereikia kariauti su puola plėšikas, tada noroms-ne- 
Vokiclijos proletarais, bet su sa-' noroms turi pasiduoti. Taip pat 
vo buržuazija. Visur jie varė atsiliko ir su bolševikais. Nors 
prieškarinę agitacijų, t'žlai įsi- jie nenorėjo pasirašyti po laikos į 

di- sutartim, bet militarizmas pri

taryboje.

t šventikai ir vienuoliai sujudo; 
_!jie ne savu balsu ėmė šaukti, 
j| buk socialistai griaunu bažny

čių, naikiną tėvų tikėjimą... šie 
šauksmai jau gana seni, ir jų 
vertė visiems sųmoningesnįcnis 
darbo žmonėms labai gerai ži
noma. Bet štai “Znamia 'Prū
dą“ paduoda visų eilę skailliniųj 
kurios dar aiškiau parodo, ka- kos pagelba 
nu* visų lų aimanavimų prieža- rialo; ji 
slis tvyro. Ir laip 1902 m. Bu- liucijų j Vokietijų, 
sijoj buvo apie 150 tūkstančių prirodinėjo, kad Busija kariau- 

’i dvasiškių pasaulinių ir vienuo- Ii (langiaus nebegali. Visa jos 
Jių. šis gana skaitlingas “du- pramonė suirus, kareiviai nuilsę, 
šių ganytojų“ bųrys valdė ne išbadėję, nėra tvarkos. Jejgu 
\mažiau skaitlingų žemės plotą: kariauti, lai luo daugiau nieko 
būtent Europos Busijojc miestų nebus galima atsiekti, kaip lik 
c: rkvėms, kurių buvo 1,117, ’ žmonių žudymų. Pagalios, Bu- 
prigulėjo 96 luksl. dešimtinių sijos Darbininkų ir Kareivių Pa- 
žemės, gi 28,769 kaimų ir ma-'rybose jie pervarė savo rezoliu- 
žu miestelių cerkvės turėjo vie- vijas. Belo, Petrogrado rinki- 

muose bolševikai gavo daugiau .. 
baisų negu kitos partijos. Pa-

• mės dirbimo departamento įkai-J s*.julę tvirtais, jie pradėjo ala- 
naviniu, buvo 116 mil. rublių huoli 
v< rlės. 4906 m. vienuolynauis

gijo simpatijų ^tarybose ir 
džiuinoje žmonių.

.Bolševikai norėjo ūmios

Po buržuazijos valdjios nu- . .. .. rl, . . i na milionų 575 tuksi, dcsimli- verliino Suomiioie, tokoi pa- . 4 . . . , _ ,* t ...... . .imi. \ įsos cerkvines žemes, zc-
tap(> vyriausiu socialistines val
džios minisleriu ir stovėjo pry- 
,š:ikyj(‘ šalus valdžios, ligi jų ne- 
.pergalėjo linų buržuazijos bal
toji gvardija ir vokiečių ka- , 

. lineliui - 
I ' , - . cerkves 
dar ir namų.   -
rapilyj cerkvėms prigulėjo 2(16, hlollJ ‘le'nonslraeiių., Netik Po- 
duodantieji nemaža pelno na
mai. Maskvoj cerkvės turėjo 
908 ir vienuolynai 146 namus.

v l lingesni, jie įnešė rezoliuciją, ra- 
’l I ginančių Tarybas paimti visų

1 valdžia i savo rankas. Nors t C l

[menševikai ir kilos partijos prie 
žinosi jų tokiam sumanymui,bei 
bolševikai gavo viršų, štai, Pe

nuomonė. Dabar Tokoi randa
si Archangelske.

Taigi pamatysite 
žmygus sako apie Rusijos revo- 
Jiueijų, apie bolševikus, apie 
Busijos “socialistinę , tvarkų”, 
apie Bresj Litovsko taiką ir ki
tus įdomius dalykus.

arba kiekvienam vir
io dešimt.

ir vienuolynai turėjo 
Tik vienam Pet-

ŠUKYS MOKINA 
“DOROS”.

vertė. Bu to, jie susilaukė dar 
. daugiau priešų, daugiau negu ti- 

*........ . . įkėjosi. Netik kad tos šalies pa-i VokielioĮs proleta- ...triotai ir kiti panašus elementai ic norėjo pernešti revo- • ............. , ..... ..................pricsmosi ir sukilo prieš bolsevi- Bolsevikai , . ' . ,kus, būt ir kilų kraštų buržua
zija įsiuto. Dvarponiai ir tur
tingesni ūkininkai dėl žemės iš
dalinimo; kunigija ir jų klapčiu
kai dėl bažnyčių turto atė
mimo; kapitalistai . dėl jų 
dirbtuvių konfiskavimo; patri
otai ir visokie kili (‘lementai 
dėl gėdingos laikos padarymo; 
talkininkai d( I atsiskyrimo; 
nuo jų; inlurnaciona'iė buržua
zija dello, kad ir jos laukia trijoji 
las pats likimas. Taigi, bolšc- jus, tai mrs

. ..v. i. . | vika'l susilaukė galingų priešų ir jums: Sukilkite ir numalšinki-kcrenskinę valdžių dėlei',. ... . . e . •’. .. 'jiems prisieina kariauti prieš kompromisų inlernacionalci bur .
....... 1....I 1... ‘JUOS.

1 lu( sušauktas Steigiamasis Suši
lk* žemės į linkimas, panaikinta mirties

bausmė ir disciplina armijoj. 
Buvo net surengę keletu gink

I Irogrado 'Karybos rinkimuose, o 
’jr kiluo.se miestuose jie išėjo 
f pergalėtojais. Pasijutę dar ga- 
I lingesni. jie įnešc rezoliuciją, ra-

bį?s iždo ėjo 40 mil. rub., o val-( 
Šėlai ir žemietybes joms suino-j 
k “(tavo 15 mil. rub. Apskritai 
cerkvių ir vienuolynų laikymas

Apžvalgos" (lnrbo žmonėms kaštuodavo 55;

leivj”, na, kariais, ir “Lais
vę”, ir žiūrėk: Klerikalai to
kie ir tokie; klerikalai lų ir 
tų daro; klerikalai šilų ir aną
jį mano daryti. Tokie tai 
ponai, toks tai vyskupas, toks 
lai kunigas lų ir lų Europoj 
padarė, o lų ir kitų dar nori 
daryli- Ir los “naujosios 
■mados“ persiima ir kaikurios 
organizacijos, priima (vlę re
zoliucijų, išverčia anglų kal- 
bon, prisiekia, ir tai|)-pat pri
duoda, kur reikia...

Paviršutiniai žvelgiant išro- ( ? 
do, lyg .Jonukas Petruką ce
lei skųstų. Bet praktikoje vi
sai lietuvių visuomenei, o y- 
pač darbininkams, nežiūrint 
kuriai partijai jie priguli, 
lygi proporcija ant kailio at
siliepia. O blogiausia tai tas, 
kad la naujoji judošiška iml

le lėja. Ta visuomenė, o ypač 
darbininkai turėtų tąjį besi-

sukvs čionai, žinoma, kalba 
apie rezoliucijas prieš vyskupų- * 
Karevičių ir prieš kun. Barluš- 

“Mes neturime net pa- i ką; ir jisai vadina jas “judošy- 
sirinkimo laisvės: mesĮste”! Lygiai lokiais5pal “argu- 
stačiai esame priversti’mentais“ stengėsi diskredituot
prasyti talkininkų valsty- tas rezoliucijas ir Karevičiaus 
bių pagelbos, kaip tatai bei Bartuškos sėbrai Amcriko- 
neišrodytų kartu ir paže- jc, klerikalai ir ntžagarciviškie- 
minančia social-demkra- ji tautininkai.
tui. Bet mes kreipiamės, Well gražus 
pagelbos ne prie talkinin- socialistas ir dagi “kairiųjų” va- 
kų valdžių, o visų-pirma (las, stoja į vienų glitų su juo- 
prie darbininkų, kurie tu- (taisiais ( lementais h- mėgina ap- 
ri suprasti musų padėjimą gint Llietuvos pardavėjus nuo 
ir kurie, Žinoma, ateis visuomenės protestų! Bet tokie 
mums į pagelbą. Vokieti- dalykai lai jau ne pirmiena pas 
jos militarizmas pražudė musų kairiuosius. 1 
finų darbininkų judėjimą, senai “kairioji” ' 
ir jisai atneš pragaištį ir susidraskė besmerkdama 
Rusijos darbininkų judėji- 
vMid iaioni tildai liftai (mi-'

—J. Gasiunas.

True translalion filed yviin the post- 
master ai Chicago, III., Ocl. 28, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917

ATSIŠAUKIMAS, IŠLEISTAS 
CENTRALINIO KOMITETO 
užsienio skyriaus, suo

mių DARBININKŲ Val
džios, STOCKHOLME, 

ŠVEDUOSE.

Taryba 257 balsais prieš 138 pri
ima rezoliucija, kurioj reikalau
jama :

Pe rvesti valdžių i Rusijos Dar-

kas; pavesti valstiečiams ne iš- 
mokesčio visų buvusių valstybės, 
vienuolynu, bažnyčių ir (tvariniu 
kų žemę; Įsteigti darbininkų kon 
t rolę produktų dirbime ir jų dali 
nime; paimli i valstybės rankas

“Ir vėl mes kreipiainės Į''visų 
šalių darbininkus. Draugai! 
Draugai! Baisus yra likimas so
cialistų darbininkų Suomijoje. 
Keturi mėnesiai praėjo nuo re
voliucijos nuslopinimo laiko, 
bet Baltasis Tęrroras vis dar te- 
bosiaučia šalyje. Yra aišku, kad 
Suomijos buržuazai yra pasiry
žę išnaikinti visus organizuo
tus sociulistus darbininkus, vi
sas sepytnias ar aštuonias de
šimtis tūkstančių revoliucionie
rių, kurie dabar badu miršta a- 
rešlo stovyklose Įvairiose Šalies

le savo valdžių! 
kariuomenė, ką apveikė darbi
ninkų valdžių Suomijoj, ir ji 
dabar palengvina valdyti Balių- 
jam 'l'erorui. • N^akykile 
mums “Ar lai aš atsakau už sa
vo brolį?” — Gcpinus numirti 
negu būti tarptautiniu darbinin
kų šašu ir budeliu.

“Kryžiuojamieji Suomijos da
rbininkai šaukiasi į vaisus savo 
kiesos draugus visose šalyse. 
Jus turite parodyti d^rbu, kad 
tarptautinis klesinis solidaru
mas tebegyvuoja. Paklausyki
te kankinių &iukixno iš Suomi
jos, Draugai ir darbininkai vi
sose šalvse“.

Tai vokiečiu*

CENTRAI MANUFACTURING 
DISTRIGT BANK 
1112 W. 35-ta gatvė 
(Tel.i Drover 6310).

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

VAKARAIS
Scrcdomis ir Subatomis nuo 6 

8 vai. vakare.
Mane galite matyti banke, liet 

kalni atsiradus kreipkitės prie 
nęs i namus.

» 3343 Lovvc avė.,
(Tol. Boulevard 9983)

1 floras, užpakalyj. Nuo 6 iki 10 v.v. 
A. PETRATJR

J. Šukys rašo “ 
paskutiniame numeryje, kad 60 mil. rub. Parapinės gi cerk- 
tie laikraščiai, kurie kelia aik- pajamos 1905 m. siekė 41,- 
štėn klerikalų politikos paslap- 933053 r 
lis, “auklėja judošystę . Sako: 1904 m. valstybinėse laupo

mosiose kasose dvąsiškija turė- 
1 jo susidėjusi 72,436 rub. O kiek 
dar jų pinigų buvo sukrauta į- 
vairiuose privatiniuose ban
kuose?

Jeigu dar pridėsim, kad Ma
skvos mltropolitas imdavo 81 
tuksi, rub. algos per metus. Po-,
Irapilio milropolitaš 255 lu-1 svarbiausias pramonijos šakas; 
kslančjus, Novgorodo archivys- Paskelbti slapias sutartis su tal- 
kupaš —307 tuksi., o Kievo --! kininkais ir kad ateityj nebūtų 
81,000, tuomet bus aišku, kad daroma jokių slaptų šutaicių su 
Šie visi “tėveliai” toli gražu ne kl*U valstybių valdžiomis, Bo

sija turi pakviesti visas kariau-Į. 
'jaučias šalis luojaus padaryti vi 
uolina ir (h'inokratinę taikų; pl( |<nrės teismų 
darbininkai privalo apsiginkluo- utinonijimo 
Ii, kad galėtų gelbėti rivoliuci- Up() jį pavienių žmonių
jų; panaikinti mirties bausmę pllsfs Kiekvienoj arešto slo- 

itstatyli konlrrevoliuci-( skaičius šitaip nužudytų 
darbininkų siekia šimtų šim
tus. Suomijoje yra apskaitoma, 

1 kad baltasis terroras jau išžudė 
mažne liek žmonių, kiek jų žu-J 
vo naminėj karėj apie 20,000 
vyrų, motorų ir vaikų, šilai gi 
pasiutusiai žudymo puotai dar 
ne galas.

“Daugiau negu šimtas skrajo
jančių karės (eismų išduoda sa
vo nusprendimus maišluo- 
Jiums. Mirties bausmes, kalėji
mas visam amžiui ar ilgiems 
metams, konfiskavimas privati
nės pavienių žmonių nuosavy
bės...! Su jais apsieinama ne 
kaipo su karės imtiniais, bei 
kaipo su paprastais piklajėjais, 
kurie kaltinama žmogžudystėje, 

j plėšime ir II., tokis nuospren- | 
dis išduodama už visus darbus | 

’sų kariaujančių valstybių val-'nuo sWis,ll laiko ir I

tižioms pakvietimus, 
laikos tarybose; t..... ..... ..........
visų šalių jie taipjau pasiuntė 
atsišaukimų, raginantį reikalau
ti laikos ir remti socialistinę so
vietų respubliką. Talkininkai 
(ai ignoravo, reiškia, jie nieko 
bendra neturi su sovietų valdžia. 
194 ceniralčs valstybės 'priėmė

vien tik dėl bažnyčios ir tikėji
mo ateilies laip labai dabar nu
sigando.

h* musų kunigija jau pradėjo 
nerimastauti dėl bažnyčios nuo 
valstybės atskyrimo. Juk ir 
jiems gaila nustoti savo “ganv- U)n*1 . . . . .
khP*? iuus ofiejerius; luojaus paleisti

(„N j ”) * | Durnų ir sušaukti Steigiamąjį
1 Susirinkimu.

- —- - r , Tokia bolševikų rezoliucija bu

Skaityto u Ba sai;w ■ S1()S reZ()|U!C1 |o.s buvo priimta 
—-----—-------------- * ir (libugumoj kilų miestų. Kai

kur jos net paėmė visų valdžių 
į sa^o raukas, ’l'ada bolševikai 
griebėsi visokių priemonių, kad 
nuvirsti kerenskinę valdžių. Ir 
jie lai a'lsiekė.

BOpEVIKAf lR JŲ VĘ|KIMAS.' vyko didelis pi 
] j perėjo į So<iet

Busijos bolševikai atsirado mas programas (?) įvykintas gy 
nuo to laiko, J<ada skilo Busijos veniman.
įšocial-Demokralų . Partija. Ji rado. Išdalinus visų žemę uki- 
skilo dello, kad ne 
Javo veikime.

“Pieną dienon tęsiasi begali
nis naikinimas organizuotų dar
bininkų. šimtai miršta kasdien 
nuo bado ir ligų. Diena dienon 
atimama jiems gyvastis, pasi
remiant nusprendimais specia

li* paklausant 
ir klesinės neapy-

PAUDO<
DARBAI
< IBIUI

I Už išreikštas Šiame skyriuje 
nuomones Redakcija neatsako.]

niuslcr ai Chicago, III., Oel. 28, 1918, 
jis i ••ipiti p<| h\ l!»<• nrl «»f Ori. 6. 1917. Visoj Busijoj į- 

'rversmas, valdžia

Bet priešu daug alsi

galėjo sutikti ninkams, jie susilaukė griežto 
Didesnė partijos priešinimos iš dvarponių ir ku- 

tai reginys: dalis pasivadino bolševikais, o nigijos.
mažesnė menševikais. 1912 Kada pradėjo rengties prie tai 
metais bolševikai laikė konfe-1 kos, bolševikai išsiuntinėjo vi- 
rencijų, rodos, Londone ir priė
mė rezoliucijų, raginančių Ru
sijos proletariatų sukilti, nuver
sti carų ir paimti yaildžių į da/- 

......Ir..., fZr.tl l*.\ >.Z. i t ■ 1 z. !bininkų rankas. Konferencijos

ATLIEKAMI

—

baebo užmušėjus.
Perdiddlis “kairumas“ pa vi r

Juk neper HH
“Laisvė” kone nutarimai: vesti drąsių revoliu- 

Mir- elnę kovų prieš nionarebiją, už 
astuonių valandų darbo dienų, 
demokratinę ri'sipublikų ir dva- 

* ' ----- I A’I z .1^ W I i f > 1 O

dalyvauti ll^ V(‘lkimą atviroje kovoje na- 
darbininkams-n,‘n^s karės laiku. Ištarmes 

padiktuoja savarankiški teismų 
nusprendimai ir klesų neapyka
nta.

kad socialisto gyvastis yra tiek 
verta, kiek šuns ir kiekvienos 
be jokios 'bausmes gali socialis-

iki

rel
inu'

Tel. Puihnuu 342
I Dr. D.J. Bagočius, M.D. 

IJKIUVIS GYDYTOJAS IB 
CHIltUKGAS

H»73i 3o. Michlffaa A**. 
Roseland, TU.

AKUŠERKA
Tej. Drovęr 4136.

Mrs. Mary Jaiikauckicnė pirmiaus 
gyveno West Siflčj, 2303 S. Oakhy 
avė., dabar persikėlė j nauji) viela, 
3412 So. ilalslcd si. (ant 2-rų lubų), 
Chicago, III.
n<>i>\r ■■■•i— .. ....................... "CfM. »r"" ■

kiluo.se


m<;Įspūdžiai

nei

Cash už Bondsus

Vyrišku,

rasim

1407

ĄRITMETIKĄ

over

Chieago, Jll

AKI 
Aki*

skubina 
ant gal

nenoriu 
ma ?. .

popierą, 
i tamsta

sušuko 
nebeveš 
baksiu- 
nuvar-

Galima gauti “Naujie 
• bfiua Jauti i 
nt|” Administracijoje.
1840 So. Halsted St.,

iš karo
Pasi- 

ir iš pu- 
surado-

kome li- 
neapsi- 

čl bijok 
lauksim.

vis
kini
pieįemijos..
išsisk irsi vii

uvažiuosim pas pažįsta

Coyne Bros.
119 W. South Wdter St. 

Didelis laikrodis virš durų

Darykite patįs 
savo vyną

balso...
Kažinkoks vyras 

sėdo
popierius čiupinėj 
seiliaus ištraukęs, 
kitą kiša

V, lando": III iki 12 PVlO 
Ph<me Hitvinflft'ket 2563

Nuėjo į sveikatos 
prašyti’ leidiino. 

laikas pietų, išeiti 
tuoj parneš leidi-

' ohck-
’o aptiek*
Darai'
u. ryto iki

D R. A. MONTVID
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

tėjęs atsi- 
igarą ru|w ir kažkokius 

; iš vieno ki- 
pavarto ir į 

| mus \is stebisi, tar
peli kasi kuri pa t inka mes-

Vyrui ar moteriai, dirbančiai 
ur užlaikančiai lurtną.

Ant TakaiitlŲ, piano, victro- 
los, 
ŽitlIŲL J „ .
.SkoŲinune 
G«M. uel 
žmonėms, _____ „
Ateikite j ofisų ir 
kQ ymęlliniepiškal.linlikliiHi 
me, Atdaru utarninkais, ket- 

Ir nubąlami* iki 8 
va), vakarei Panedėliain. ge
rtomis ir pėtny/iomia iki

L0<'AL LOAN CO.
. THOBi F J KEKWIN, Mgr.

4647 So. Halsted Street
Po valstijos priežiūra.

Tol. Drover 2116. 2-ras augštas

uve-
Mes su vi

nis, 
Viską 

nes nežinih į

Dr. Leo Awotin
Gydytojas, Chirurgai, Akušeri* 
1922 So. Halsted St» Chieago. 
Kalba lietuviškai, latviškai ir 

rusiškai.
Valandas: 16—12 rytą; 6—9 va
kare. Tel. Canal 4267.

Kokį turite antrašų ,1a drn 
ugč serga, bet meldžiu į vidų, a 
jie ms pasakysiu. Atsirado vy 
ras, liepė mums sėslics, jis pa

SAPNINĮNKA 
j “i šguldo v išplaus 'sap- 
, koki tik žmonėms pri
pilanti gali.“ 

pdarais 75c.; be

Tuoj išrinkta dvi delegati kai 
po komisiją. 
d< parlamentą 
Jau dvylikta,

nauji, 'tieeumtt, daryti ant užsa- 
lroverkotai, vertes nuo 

d?te’i«sb<ir par’id4M,a po ,15 

daryti gatavi nuo 215 iki 
835 siutai ir overkotai, nuo S7.$0 iki 
18 doleriu.

Pilnas pasirinkimai kailiu pamuš
tu overkotu.

Viliai mazat vartoti gintai ir over- 
kotai, vcrtčs nuo 225 iki 285, dabai 
$5 Ir augščiau. Kelnes mw 2U0 iki 
24.50. Vaikinams siutai nuo 23.00 
iki 27.56.

Atdara kaadieug, nedaliomis ir vi- 
karais. , i .... . .C. , ...

H, G O K D O N
1411 N Halsai Hi ( hh, , o

|^V" Turi didelį pigumą 
■k n n I akiniu |M*r 3 

■M dienas, spalio 27, 
MĮP 28 ir 29.-Valandos 

’ lino 9 ryto iki 9 v.
vvuukee Avė.. /Chieago

Pramogai ir laiko praleidi 
mui įsigykite

F PECI AUSTAS 
irtntauoja Dykai 

Gyvenimai yra 
i tuščias, kada pra 

nyksta regėjimą.
J Mes vartojame 

J * pagerintą Oph- 
J thalmouieter. Y- 
I patinga doma at

kreipiama i vai
kus. Vai.: noo y ryto iki 9 vak. 
nedčldlen. nuo 16 iki 11 diena. 
4649 S. Aahlnnd Av. kam p. 47 et 

Tetephoie Yards 4317 
Boulevard 6487.Kas dėl lo neiegališkumo ga

lėjome išaiškinti, bet dej ligų 
reikia kitur leidimo jieškoti.CARL M. WH1TE,

Room III. 56 VV. \Va.shinglon Street

Neužsitikekit savo regėjimo pir
majam by kokiam neprityrusiam 

jaučiam pardavėjui, nes jie su
teiks Jys akims tik daugiau blogo.

i- 
rlrinkti

Telephone Yards 5834.

D r. P.G. Wiegner 
Priėmimo valandos nuo 8 iki 12 
iš ryto ir nuo 7 iki • vaL vak. 
8325 So. Halsted SU Chieago.

Reali 238 S. Ashland Blvd. Chlcagt 
T«laph«B« H«yauirk«t 1144

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGĄ* 
’ Specialistas Moteriški

Vaiku ir visy chronišku ligų "
Ofisas: 3854 S. Halsted St., Chleag» 

TeUpbooa Dr»v«r HU
VALANDOS: 10-11 ryto; 1—1 popAata
i 7—S vakar* Nadėliomi. 14—11

DR. M. HERZMAN 
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 16 me
tų kaipo patyręs gydytojas, chirurgu 
ir akušeris.

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

Ofisas ir Labaratorija: 1025 W. 18tfc 
St. netoli Fisk St.

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

VALANDOS: 8—0 ryto, tiktai.

Šioje didžiulėje knygoje yra aprašyta visokie 
tikėjimai su daugybe paveikslų jų dievų, dievaičių, 
relikvijų, bažnyčių, šventinyčių ir tt.

Ši knyga yra reikalinga ypatingai tiems, kurie 
šiokiu ar kitokiu reikalu susiduria su tikėjimu.

Žmogus, neturintis šios knygos, nedaug te
galėtų pasakyt apie tikėjimus.

Knyga turi 1086 puslapius, gražiuos, tvirtuos 
apdaruos, kurių nugara ir kampai aptraukti skūra, 
šonai audimo, o ant nugaros auksuotom raidėm už
rašyta knygos vardas.

Tai yra stambus gilaus tyrinėjimo veikalas.
Kaina $5.00.

Jos reikalaudami siųskite užsakymus drauge 
su pinigais į

sapRrovos flrtureH, ve- 
iilitonuibilių, Liberty 

Boiids ir Insurance Polielu. 
7". j Htockyurd’ų, Aa- 
nos ir dirbtuvės darbinin- 

—‘-fcUio ir biznio 
Klerkams ir tt. 

me« vis-

■*50.00. <1IH).IIO iki $1,IMHMM) Vai 
džius llondsai perkama už cash 
ba paskolinsime jums pinigus 
•jfičįs legate rala nuošimčio, arba 
pirksime jusli nuo.šimli bomlsų 
mokėdami il;d«. Alsinrškilc bopil 
sus pas s

DOCTOR ROSS
Chicagos Specialistas

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

Privatiškas Negales.
_ _ 35 So. Dearborn St. kampai Monroe,ii r D 11 DfrCC CIIICAGO, ILLINOIS 

Ūla Da nli HU VU Room 506 ir 507 Crilly Bldg. Važiuok 
‘ \ elevatorių iki Penkto augšto.
Valandų*: Kasdien 9 iki 4. Nedėldieniai* 10 iki 1. Taipgi Panedi- 
lyj. Srrrdoje, Pėtnyčioja ir Subatoje vakarais nuo 7 Iki 8 valandai.

VALANDOS- Nuo 8 iki 11 ryto 
ir nuo 5 iki 8 vakaro

kurs
DUS 
sisa,
Kainu: 

apdarų
(oiiinainns “NAUJUCNŲ” 
Knygyne, 1840 S. Halsted 
SI., ('.hieago, Hl.

Iškeliavome. Laimė dar ga
vome vagone po atskirą sėdynę 
Kratomos per naktį nors susiu 
riet ilsios, vis tik galimu galvą 
padėjus snausti.

Pitlshurgb? reikia traukinį 
mainyti, laukti tris valandas 
unl vietos...

HčMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS 
nnt Dury, Lentų, Rėmų ir Stogams Popiero

)*(-'( (ALIAI: Maleva malevojimui atubų išvidaus, po $1.40 už gal.
CARR BROS. WRECK1NG CO.

Td Y«r<b 3854. AKUftERKA

FUMMrs.š.Mlclinl8wlcz
■ Iftigiifd Akušerijos Ko- 
Blegij'; ilgai prtktika* 
■rusi Pennsylvanijoa 
Ihoapitaiėse ir Phil'» 

ė Mdelphijoj. Paaekmig-
1 Pat*rnauju prie

^gimdymo. Duodu rod' 
JHvisokiose Ilgose mot*- 

B rims ir merginome. ■ 
3.3113 So. Halsted Str.

(Ant antri lubų) 
Chicago.

uo C Iki 9 ryte, Ir 7 iki vėlo vab.

mus tariamės traukinys į 
Philadelphiją. rašo, išenia 1:30, 
o pas mus rodo 10:15 bus lai-

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliais Permaina.
Pancdėlyj, Ketverge ir Subatoj 

Pirmas Floras 15c. Balkonas 10c 
Prie šiy kainu priskaitoma ir 

1c ir 2c kariškos mokestis 
4 DIDELI AKTAI KASDIEN 
UALSTED ir H-ta GATVĖS

2226 So. lysvių St. 
Kampas 22nd pi.

Vaiandoa: 6 iki 8 vakare 
Phone Canal 4228

Nedeidicuiais tik pagal sutarti
Kesideucijoa Triephone Alksny 5542

Sugrįžo delegatės leidimo 
nėra ! O čia žvaigždėti dėdės tik 
j mus ir į duris pirštais rodo -

Kad ir užmokėtų, čia nehft- 
kvosim — kreišasi draugė.

Sugrįžo moteris ir vyras, rū
pinasi negalį mus panakvinti...

Nereikia nieko... mes — 
į viešbutį. Aciu! — atsiprašo
me už sutrukdymą... rasim kur 
arėitiu viešbutį...

Čia, kur atėjote, už trijų 
blokų... viešbutis yra.

Ar negeriau į šią 
geresnis... npbent...

Ačiū, ačiii 
bile kur, sudiev!

Jie mums pasakoja, o mes Iii 
atbulos arčiau durų 
mes... Atsikvepiame 
vėi.

Užėjome vaistinei) 
draugė užmanė:

Keikia nusipirk 
prieš užsikrėtimą...

Draugė įėjo į vidų, aš 
ant trepu. Beatsivejąs vaikinas, 
pamatęs sako:

Aš tamstoms parodysiu na
kvynę, nuvešiu j miestą pas pa
žįstamus.. .

Aciu! mes nenorim niekur, 
eisim į viešbutį...

Vaikinas palydėjo iki viešbu
čio, prižadėjo rytą ateiti,.mus j 
svetainę nuvesti.

Badome nakvynę sykiu ir val
gyklą.

Delegatės nerimauja, nemažas 
jau būrelis susirinko apie posė
džius, suvažiavimą mini, o vir
šininkių kaip nėra, taip nėra.

Atsirado ir daugiau vyrų, ir 
žvaigšdėlas dėde prisistatė. Pir
masis fine kažką kalbėli ir po- 
pi(-rj rodyti. Mokančios angliš
kai delegatės ėmė su juo rokuo- 
ties; rodomas popieris užlenk
tas^ vienu paklausė:

Kam čia rašyta*/ atlen- 
pamatė parašą...
ponas Pilėnas.— I 

Galima lietuviškai šnekėli.
Tas ponas lietuvis’— paaiškino 
kitoms delegatėms. Ir (jonas 
Pilėnas prabilo lietuviškai. Ki-I 
ti angliškai aiškina, jog esą sku-L 
ndų ant moterų suvažiavimo, I 
buk lai kokia mdegališka orga
nizacija, priešinga valdžiai...

Pasiaiškinus, kad tai[) nėra, 
tiek neleidžia, sako, susirin-J 
ų neleidžiama delei ligų, e- | 

įsom

Pas svetainės šeimininkę šali
niam kambaryje gauname kar
štos arbatos ,da-gi ir kėkso po 
šmotelį..,

JOSEPH C. W0L0N
LIETUVIS ADVOKATAS 

29 S. La Šalie St 
Telephone Central 6399 

Vakarais: 
2911 W. 22nd Street, 

lelcphone Bockwell 6999

Pagelba šios knygelės
U.r '

gajima lengvai ir la- 
bai greitai išmokti 
aritmetiką—skaitlia- 

vimų. Kaina tik 25c. 
Galima gaut “Naujie
nų’’ Adminįstracijojc, 
1840 So. Halsted St.

Vynuogės
Vynuoges
Vynuogės

Dabar yra laikas jas gauti 
zonas pasibaigs.

Klauskite z
i

Dan Coyne,
Tel. Maine 2835

Telephdnc Yards 5032

Dr. M. Sfupniski
3109 S. Morgan st. Chieago

Pirmos klesos saldainių, Ice Crea- 

m’o Sodos ir lengvų gčrįnių, cigarų 

ir tabako. Taipgi turi automobilių 

patarnavimui.
P. BALTRANAS

3lst Str., Chieago, III.
‘ i; •'

Phone Boulevard 7351

Pittsburge žiūrim ant stoties 
laikrodis visą valandą pirmiau 

' rodo. Pusantros valandos be 
turim laiko... Prie to, nė tele 
fono musų pažįstamų knygoj' 
nerandame. Pasistaipėme p< 
stotį; netrukus išgirdome šau 
kiant į traukinį kas į Pbila- 
delpbiją. Vagone vėl genis sė
dynes gavome; užkandus turi 
pie su\o. vandens vagone yra. 
viskas gerai, t ik vis mums ru
pi. kad rytietės mus atakuos, 
kratys mums kaulus. O mes ne- 
isidėjome kaulams maišo rū
pinamės.

Phiiadelphija! 
konduktorius. Matyti, 
toliau. Pasibrukusios 
kus išlipome, tampome 
gintus savo kaulus, <luir<

Stoties kambariuose gavome 
inl'orm.icijiL Pamatę musų 
antrašą, kokį turėjome, paaiški
na, kaip nuims nuvažiuoti. Vie
na moteris, net į galvi 
vedusi įsodino į karą, 
kur išlipti. Išlipusio; 
vėl nežinome kur eiti 
klausdamos policmano, 
blikos kokio žmogaus, 
me butą.

Paskambinus, išeina moteris 
Susižinojusi kus, iškur tarė:

klausius ligonės, kaip čia pada 
ryti. Nuėjo.

Mus į vėčiusi moteris ėmė pa 
šakoti:

Neduok Dieve, kokios ne
laimės. visas miestas pilnai 
ligonių, nėra lo buto, kad kas 
nesirgtų; dažnai po du tris gu
li... štai ir pas mus, sako.

Į penki ligoniai: vienas kįla 
tas gula. .. Mano vyras šiandie 
taip sublogo, manėme tuoj 

(numirs... Daktarai užimti, ne
galima prisišaukti... Viskas 
uždarinėta: pikčeriai, svetainės, 
bažnyčios, susirinkimų nelei

džia... Moterų suvažiavimui 
buvo puiki svetainė paimta, |X)- 
licija neleido... nė koncerto ne
leido... žada mažesnėj svetai
nėj posėdžius laikyti, bet grei
čiau neleis, nes ligonių visur pi
lna, miršta visur... Baisi ligų 

čia žmogus sveikas, čia kri- 
tp ir numiręs... Buvo įš ki-| 
lo miesto delegatės atvažiavu
sios, išgirdusios apie ligas, alsi-1 
suko algai j stotį ii* išgrjžo 
namo.. .

DR. G. M.GLASER 
Praktikuoja 27 inčtai 
Gyvenimas ir Ofisu';

3149 S. Morgan St., kert? 32 st.
Chieago, Ilk 

SPECIALISTAS 
Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų 

Taipgi Chroniškų Ligų 
OFISO VALANDOS: 

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

Telephone Yards G87

justi gydytoju šiuose kares laikuose
Kadangi liek daug jaunesnių gydytojų iššauk-

I būt nenutarėte j ką kreiptis — to- 
, jus reikalaujate patarnavimo užtikimo

• spi( i;il>ito. tokio, kuris pjišvcnle daug laiko ir 
mokslo vienai atskirai šakai medicinos.

ATEIKITE PAS MANE.
■į Ai per 20 metų pasekmingai gydžiau visas 11-
į gas

AKIŲ. AUSŲ. NOSIES IR PLAUČIŲ
Bh .Jeigu jus turite uŽbhikusius akių vokus, raudo- 

nas ir nesveikas akis, optikos nervų keblumus, 
• kreivas akis arba bile kokį kitą stovį, kuris

>n| paliečia jūsų regėjimą.
Jeigu jus turite ausų skausmą, tekančias ausis, triukšmą galvoje 
arba kokį laipsnį kurtumo. .
Jeigu jus turite nosies katarą arba gerklės, spjovimo ; 
mos, arba bite silpnumą brom hialių dūdų arba plaučių, - 
atsilikime aš noriu pasakyti, kad daug susidėjusių ligų 
pasekmė nebojimas nosies ir gerklė 
tinsite 
todėl

irba plčg- 
- tokiame 

yra tiesi 
nebojimas nosies ir gerklės keblumų ir pakol jus praša- 

priežastj, kitas kokis gydymas suteiks lik laikiną pagelbą,—

“ JUS TURITE PASIMATYTI SU MANIM DABAR
Aš išgelbėjau daugumą nuo apakimo, kurtumo ir džiovos ir galiu 
pajiegli |)adaryli tą patį dėl jūsų, jeigu iųs ateisite į laiką.

AKYS IŠBANDOMOS DEL AKINIŲ
Aš nepriimu gydyti, jeigu aš matau, kad liga neišgydoma. Mano 
kainos prieinamos visiems.

W. M. Lawhon, M .D.
Valandos: 9—Ji. • 219 So. Dearborn st
Nedaliomis: 10—L Prieš |)ačtą

Bikini kur pas žmones, į 
kambarius, — kas ten mus se
kios... Vietines, kuri turite sė- 
šcia kambarį? —žemaitė 

(Bus daugiau).
—žemaitė.

. ......... ... .

Tikėjimu istorija
parašė P. B. CpANTEPIE DE LA SAUSSAYE

P. A. Baltranas
T (i d .-Fr nn

INKVIZICIJA
AK ATPJRKLMAS L 

ŽMONJŲ nuo ŠĖTONO I{ 

Labai žingeidi, su daug t
1 ; r»‘iui •’> ’' ' ■ ■
paveikslų knyga | Į

Apsimoka perskaityti ji
j :: j' C O . a ' ■ ' A

kiekvienam I

■ ■ptiekoriui ^iuksoriui ar keliau
jančiam pardavėjui, nes Jie su
telks Jus aklins tik daugiau blogo.

Aš turiu 15 metų patyrimą i- 
Jtaliu ištyrt Jus akis ir pu.__L_ 
udm akinius tikrai. Darną atlia- 
:u belaukiant, užtikrintai.

Jei jums nkinlai nebus reik alin
ti, mes tai Jums pasakysime.

JOHN SMETANA
AKIU SPECIALISTAS 

I 1841 So. Ashland Avė. v <
Kampas 18-toa 

3-čios lubos, virš Plat 
Timykita j mano

Valandos nuo 9-tos v,.. ,w.
8 vai. vakaro. Nedėlioję nuo I 
vaL ryto iki 12 valandai dienu.

Moteriai pasakojant, mums 
ausis skliusl! plaukai ant gal- 

| vos eiužl! | viena kitą žvylgt! 
kas čia bus? Keikės ir mums 
dumti atgal namo? Musų mų- 
lerj pašaukė ant augšto. o mes 
sėdime Vienos, ant k(‘džių pa
šalinki! kaip ant adatų... Ne
gražu išeiti niekam nieko ne
pasakius, o čia sėdėti nesmagu.

Ant augšlo-gi bildu-bildu !- 
girdisi, stalą ar lovą traukia.

Mums gulyklą taiso — sa
kau.

vejame, kąip čia padarius?.. 
Nemalonu siaučiiant toms /i 
goms jieškoti susiifinkimų; ai 
grįžti algą!?.. Pamatysim ryto 
jei kaip, ir duodame kojoms va 
lią ant namų; tuščia jų tej vi 
sų suvažiavimų...

Bylmelyj, kaip žadėjęs, pri 
sislatė gerais vaikinais 
<lė mus į svetainę 
sa savo manta, su baksiu)< 
lyg tos katės su pūsle, 
su savim nešame.
kurią pusę kas išvarys, kur rei
kės dumti?

Svetainėj besėdinčios dvi mo
ters, nepažįstamos, pasisakė“ de
legatės; mes taip gi.

Pradėjo daugiau rinklios iš 
kitų miestų. Baltimorės, Broo- 
klyno... pažįstamos, sveikina
mės, šnekučiuojame. Dar atei
na, vis nepažįštatmos, tokios pa
sipūtusios — tyli. Viena į kitą 
šnairuoja, nei kalės j būrį su
varytos šerį stato.

“Ponios” jburbot kerčioje; 
________________ _ kitur vėl išgirsi; “ponios”, “po

Valiuojame į LMPS. suvažia
vimą Pliiladelphijoj. Skubia
me-, plušame iš namų, kad ne 
pavėlavus ant stoties. Trauki
nys išeina penkiose. Suskubom 
kaip tik laiku. Teisybe, tuo 
laiku išeina traukinys. Bet ne 
musu nosiai: tikietas arti 10 elol. *
į vieną pusę. Apie ką mums nė 
svajoti. Prastesnis, t. y. piges
nis, išeis 10. 
kietus, %’amo 
moka: vėl ski 
pavėluoti; čia

Slenka, sle nka valanda po va 
landos, dar valgome, dar misi 
pirkome mažmožių.. .
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Epidemija suvaldyta.
SAKO SVEIKATOS 
DEPARTAMENTAS

--------- - Ii 

Teiks pašei pos neturtingiems 
aktoriams.

“Epidemija jau suvaldyta, bet 
pavojus dar nepašalinta'’ taip 
vakar užreiškū vienam žingei
džiai!) reporteriui sveikatos rei
kalu komisionierius Robertson. 
Naujų susirgimų skaičius jau 
per pusę mažesnis nei savaitė 
atgal. Taip, užvakar susirgo 
lik 1.293 asmens: 988 influenza 
ir 395 plaučių uždegimu. Mir
čių buvo: 212 nuo influenzos ir 
100 nuo plaučių uždegimo.

Vadinas, dalykų stovis daug 
geresnis negu jis buvo savaitė 
algai. Vis dėlto, pasak sveika
tos departamento. pavojus dar 
nepašalinta. Gyventojai turį 
būt taipjau atsargus, kaip ir pir 
ma. Nereikia užmiršt, kad in- 
flueiiza limpamoji liga.

Sveikatos reikalų komisionie
rius. bijjer. vakar tarp kita už- 
iviške, kad svetainės ir teatrai 
nebus atidaryta, nors savinin-

Brigyta RYMKUNAS, 
po tėvais Lelonyčia,

29 metų, mirė influenzos liga. 
Velionė paėjo iš Kaimo gub., 
Šiaulių pav., Joniškos mieste
lio. Paliko dideliame nuliūdi
me v\*rą ir 5 mažus kūdikius. 
Palaidota spalio 18 d.

Teilsi šioje laisvoje žemelė
je!

A A
Jonas Tervainis,

27 metų amžiaus, mirė spalio
20 d., paliko dideliame nuliū
dime moterį su trimis mažais 
kudikiais.

Velionis paėjo iš Kauno gub., 
Raseinių pav., Gaurės paroj)., 
Tauragės vaisinius. Šakalinės 
kaimo.

Marijona Tervainis,
932 W. 34th st., Chicago, III

Miiim 

ŽODYNAS
Sutaisė A. LALIS 1

Lietuviškai-angliškas pirmoje dalyje 
ir Angliškai-Lietuviškas antroje dai 
lyje. Abi dali sudėta vienon knygon.

Kas yra šis žodynas, tai jau žino 
daugumas lietuvių. Dar nežinančiam 
apie šį žodyną aiškiai apsako jo ver

tę nors ir ši teisybė, kad kiekvieno ap- 
šviestesnio žmogaus stuboje tikrai ra
si šią brangintiną knygą.

Be anglų kalbos apseit nebegalime, 
o šis žodynas tik ir yra vienatiniu 
raktu prie jos.

Apart vertės, kokią šis žodynas at
lieka vienijime tų dviejų kalbų, jis 
yra gražios laidos, popiera gera, vir
šui stiprus ir gražus, puslapių tuiji 
1274. Nugara ir kampai skirtiniai, 
patįs viršui juodos drobės, ant ilga
ms aukso užrašai. Kaina $6.00.. Ta 
pati knyga, visi apdarai moroko sku
bos apdaruose—$7.00. Kreipkitės j:

NAUJIENOS
1810 S. Halshfd St., Chicago, III.
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kai atkartotinai jį bombarduo
ją. Bet j religinių apeigų atliki- 
nėjimą, tariant “bažnyčių rei
kalus**, jisai nemanąs kišties... 
Ten. tur-but, negalima užsikrės
ti...

Siaučiamoji epidemija skau
džiai palietė vienos profesijos 
darbininkus — aktorius. Dau
gelis neturtingų aktorių ir dai
niškų, uždarius teatrus, krato
mųjų paveikslų leatrėlius ir “vi
sas kitas pasilinksminimo vie
tas". neteko užsiėmimo ir algų, 
o tuo ' ir duonos. Todėl rū
pinamasi dabar daryli spceialį 
lomią šelpimui neturtingų akto
rių. Pirmasis savo auką sudė
jo sveikatos reikalų komisionie
rius, .John Dijl Robertson 
50 dol.

MIRĖ ELLA 
FLAG YOUNG.

Praeitą subatą vienoje Wa- 
sbingtono ligoninėje pasimirė ga 
bi ir pasižymėjusi liaudies švie
tėja. buvusi Chicagos mokyklų 
superintendente. Ella Flag Yo- 
ung. Mirė nuo dabar siaučia
mos epidemijos influenzos. 
Velionės kūnas bus pargabentas 
į Chieagą ir vėliaus palaidotas.

Chieagiečiams Ella Elag Yo
ung yra žinoma kaipo pasišven
tusi. gabi ir pažangi liaudies 
gos mokyklų superintendente, 
švietėja, 'lai ji. būdama Chica- 
cagos mokyklų superintendente, 
pasirūpino, kad mokyklose butų 
aiškinama lyties higiena ir įves
ta tūlų kitų pagerinimų, l ai ji 
stojo užtai, kad j mokyklų rei
kalus nesikištų demokratiški ir 
republikoniški politikieriai. Ir 
užtai vėliau buvo persekiojama, 
bandoma pašalint iš superinten- 
dentės vietos ir tt.

Ella Elag Young nųrė sulau
kus arti 74 metų amžiaus.

SUVAŽINĖJO LIETUVI.

Praeitą subatą. apie 8 vai. va
karo, ant kertės 19 ir Halsted 
gatvių (šalia "Naujienų") 1)6- 
gąs visu smarkumu automobi
lius smarkiai sužeidė lietuvį, 
Gasp. šerį. Sužeistasis, rodos, 
atiduotas į paviečių ligoninę, Gal 
pasveiks, i

MEDŽIOKIME.

i Vakar naktį pollicija surengė 
naują medžioklę. Šįsyk medžio 

ta lošėjai—• gembleriai. Ketino

i lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

nc Madison ir Clark galvių pul- 
ruiniuose sinuse! nota apie 80 a$ 
menų. Visi šiandie turės stoti 
prieš poną dziot^zę ir “aiškin-

True translation filed with the post-
niasler ai Chicago, III., Oct. 28. 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917
UŽSISAKYKITE ANGLIŲ 
PIRM LAPKRIČIO 1.

Illinois valstijos kuro admini
stracija užvakar persergėjo vi
sus tuos asmens, kurie reikalau
ja kietųjų anglių, kad jie užsisa
kytų jas nevėliau kaip iki lapkri 
čio 1 dienos. Tie, kur užsisa
kys kietųjų anglių po lapkričio 
pirmos, gali jų nebėgant. Ir tiž
iai nieko kita jie negalės kai
liu1!, kaip tik patįs savę, tariant 
savo apsileidimą. Užsisakyt ga, 
■įima pas vietunius “kojinėmis” 

anglių pristatytojus.

IR MOTERS.

Turėsią padėti gatvekarių 
baronams.

Tie (’.hicagos politikieriai, ku
rie (ne be išrokavimo) stoja už 
naująją sutartį traction or- 
dinance, vakar nutarė pradėt va 
ryt stiprią agitaciją tarp moterų 
- balsuotojų, kad ir jos sekamais 
rinkimais padėtų gatvekarių ba
ronams naujų milžiniškų pel
nų gyventojų atsakomybe.

Abelnai, politikieriai daro vi
sa, kad ta sutartis butų priimta. 
Jie, matomai, susiuostė ir su vie
los lietuvių klerikalų organu, 
kuris nė liepa ra lįsdamas agituo
ja už gatvekarių baronų intere
sus.

I riu* translation filed with the post- 
mastei* ai Chicago, III., Oct. 28, 1918, 
is reųdired by the acl of Oct. 6, 1917

TURI BŪT PASIRENGĘ].

Vietos boardai gavo telegra
mą nuo provdst maršalo Crow- 
derio, kur įsakoma, kad visi tie 
vyrai, nuo 19 iki 36 indv am
žiaus, kurie yra rasti tinkamais 
karinėj tarnystėj ir paskirti į pir 
mą klesą kad jie butų prisi
rengę prie sekamos pašaukus.

Boardai gi, sakoma, jau yra 
prisirengę ant pirmo paragini
mo sudaryti tokį skaičių vyrų, 
kokio lik Washingtonas parei
kalaus.

Mirė žynius socialistų 
veikėjas.

Mirė žinomas Rusų kolonijai 
social-demokratas veikėjas, <1. 
M. Pollak, narys sočia 1-demok- 
ratų menševikų kliubo North 
Sidėje, Socialistų Partijos kuo
pos.

Išlydėjimas kimo iš lavoninės 
Cook County ligoninėje prie 
Ilarrison ir Wood gal. bus 3 v. 
po pietų.

JEIGU JIE NEBŪTŲ 
VAIKŠČIOJU NAKTĮ.

Geri žmonės sako, kad jeigu 
polis Krauk Sehrier. 2809 So. 
Triimbull gi., nebūtų vaikščiojęs 
vėlai vidurnakčiu, lai anie du po 
nai banditai nebūtų jį pasitikę ir 
paliuosavę nuo 125 dol.

Belo, jeigu pons Hobius, “la- 
xicabo" važnyčia. nebotų užsi
manęs pavažinėti tūlą abejotiną 
negrą, tai pastarasis nebūtų jį 
apsvaiginęs ir atėmęs ‘‘pasku
tinius 21 doleriniais."

Ir pagalios, jeigu Artburas 
Zudmanas, 1538 So. Ashland gt., 
nebūtų pasivėlinęs labai pasi
vėlinęs sugrįžti namučių, lai 
šiandie jis dar tebeturėtų savo 
septynioliką dolerių ir registra
cijos kortelę

Jie betgi dabar žada būt at
sargus ir prašo, kad "dėdės" su- 
jieškotų jų neprietelius.

JIS “TIK SAVO” ATSIĖMĖ.

Nepažįstamas džen teima mis 
vakar aplankė knygų aplaisymo 
dirbtuvę ir prispyręs jų savinin
kus prie sienos pareikalavo: vie
nas iš dviejų arba atiduok 
tai, ką tavo sėbrai man pavogė, 
arba...

Laimėjęs apie tris tūkstančius 
dolerių. Policija dabar įieško 
to drąsaus nepažįstamo dženlel- 
mano. bet jis dingo, kaip akmuo 
vandenyj.

NEATSARGUS 
VAŽNYČIA.

Neatsargus laxicabo važnyčia, 
Paul Cihon, 4057 So. Albany gt., 
užvakar norėjo greit sugrįžti j 
namus. Bet ant kertės Larra- 
bee ir Nofrth gatvių jo taxica- 
bas visu smarkumu smogė į pač
io t roką ir subirėjo. Cibon da
bar guli ligoninėj su perskelta 
galva. Gdl pasveiks.

DUOS 500 DOLERIŲ 
UŽ 2,400.

Pons Irvvin Altschuler nenori 
to gero žmogaus skriaudos, kur 
rado jo bondsus už 2,400 dole
rių. Jis mielu noru atlyginsiąs 
jam — duosiąs 500 dolerių.
NUSIŠOVĖ.

Joseph O’Neil, pasiturįs krau
tuvininkas, vakar nusižudė tuo. 
po to, kaip tapo palliuosuotas iš 
nesveika p vočių ligoninės. Pa
liktam raštelyj jis sako, kad vely 
pačiam nusižudyt ne kad kilę 
nužudyt.

CICERO.

Iš LSS. kuopos veikimo.

Vietinė LSS. 138 kp. daug do- 
mos kreipia į besiartinančius ruT 
kimus. Nariai, kiek kurie iš
gali, dalina socialistų rinkimg 
kampanijos literatūrą ir daro vi
sa. kad sekamieji rinkimai duo
tų juogeriausiV) pasekmių. 'Tie
sa, literatūra angliška, dau
geliui gali būt nesuprantama. 
Bvt ir čia, taip sakant, gauna
mi* rodą: tie, kur moka anglų 
kalbą, visuomet stengiasi išaiš
kint hipelių turinį nemokan
tiems.

Vis dėlto, butų labai pagei
daujama, kad panašios literatū
ros butų pagaminta ir lietuvių 
kalba, čia, mat, randas? dido
kas skaitlius ir lietuvių balsuo
tojų ir juos būtinai reikėtų su
pažindinti su socialistų, sieki
niais. >

Mis, ciceriečiai, leeiaus tiki
mės, kad sekamais rinkiniais lu
inose prėcirikiuose pergalėtojais 
išeis socialistai.

Praeitą žiemą musų kuopa

buvo pasivariusi iki ‘imto pilnai 
užsimokėjusių narių. Bet pa
staruoju laiku jos susirinkimai 
pasidarė visai neskaitlingi na
riais... Tai apgailėtina. Berods, 
draugai dabar turėtų sukrusti.. 
'Purėtų atsiminti, kad dabartinėj 
rinkimų kampanijoj kiekvienas 
narys privalo išpildyti savo par
eigas kaipo socialisto . IHri- 
ine daryli visa, idant musų cilęs 
nuolatos didėtų ir stiprėtų. Tad 
draugai ir draugės, LSS. 138 kp. 
nariai, sukruskime visi! Musą 
darbą negali atlikti kili.

Spalių 30 dieną įvyks kuopos 
susirnkimas. Kiekvienas narys 
ir norintis į ją įstoti būtinai pri
valo atsilankyti. Draugai, neuž
mirškime savo pareigų!

—Korespondetas.

Westernport, Md.
Epidemija siaučia.

____ / <
Besiu učiai) Ii epidemija paga

lios "suminkštino" vietos turčių 
širdeles. Mat, kadangi daugelis 
darbininkų susirgo ir neatėjo 
darban, lai kasyklose ir fabri
kuose darbai turėjo sustoti. O 
tai ponams kapitalistams reiš
kia nuostolį. Taigi pradėjo ru- 
pinlies, kad sumažinus šilą pa
vojų. Pav., iš puošnios Lucke 
popieros kom;panijos Club llou- 
sės padaryta ligoninė. O Picd- 
monte graži šokių svetainė šian
die liko Raudonojo Kryžiaus li
goninė. Pastaroji perpildyta ser 
gančiais darbininkais.

Ligonine žmonės naudojasi 
veltui. Pasveikę duoda tiek, 
kiek kuris išgali ir nori.

Kadangi kai-kuriuosc butuose 
serga visos šeimynos, lai tapo 
pakviesta iš (’.hicagos kelios spe 
cialislės - nursės, kurios vaikš
to po stubas ir teikia reikiamos 
pagelbos bei patarimų.

Abelnai, daug žmonių čia ser
ga ir miršta. Neaplenkė ji ir 
lietuvių. Taip, spalių 12 d. pa
simirė jauna ir dąrbšli moteris, 
p. Edna J. Kelbaitiene. Mirė pa
čioj jaunystėj vo,s 20 melų. 
Paliko dideliam nuliūdime savo 
sergantį vyrą Juozą, senus savo 
tėve/lius, vieną seserį ir keturis 
mažus broliukus.

Tebūnie jai lengva šaltoji že
melė!

—M. L. Balčiūnas.

Pranešimai

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

Veikalo “Musų Laimėjimas’’, kurį 
stato Pirmyn choras, repeticija Ims 
panedėlyj spalio 28 d., 8 vai. vakaro, 
Northsidės Viešo Knygyno svetainė
je. Visi lošėjai ir dainoriai malo
nėkite atsilankyti laiku. Komitetas.

LSS. VIII Rajono Centralinio Ko
miteto mėnesinis susirinkimas įvyks 
ularninke, spalių 29 d., 8 vai. va
kare, Aušros svetainėje. 3001 S. llal
sted slr. Visi centralinio komiteto 
nariai būtinai turite atsilankyt, nes 
randas daug svarbių reikalų apsvar
stymui.

LSS. VIII Raj. seki*.
i J. Jurgaitis.

Chicagos Lietuvių Vyrų choro re
peticijos delei siaučiamos epideini- 
jos lapo sutrukdytos. Gerbiamieji 
nariai tegul seka “Naujienų” prane
šimų skyrių: kaip lik bus alidar\ 
ta svetainės, mes pasistengsime pra’- 
ne.šti, kada įvyks sekama reneliei- 
ja. F. Mazohi.

Iltarninke. spalių 29 d Pirinvn 
mišraus choro praktika neįvyks de
lei siaučiamos epidemijos. Kada 
miesto valdžia atšauks dabartinį pa
tvarkymu. sekama praktika bus pa
skelbta “Naujienose“.

Choro pirm. J. D.

North Sidės Lietuvių Viešo Kny
gyno rengiamas vakaras lapkričio 
3 d. Schocnhofen svet., delei siau
čiančios epidemijos lapo perkeltas 
į gruodžio 29 d. Taigi, kurie luriic 
nusipirkę įžangos likieliis, pasilaikv- 
dle juos bus geri ir gruodžio 29.

—Komitetas,

Smulkus Skelbimai
Smulkiem* paslskelbimama kaino. t« 

1 coli*, *yk|, 50 centų; dedant 
tų pati skelbimą Ilgiau, už kiek
vieną kartą colis vietos 25 centai.

Šios Naujienų Smulkiųjų 
Skelbimų skiltis tai gedausią 
KriemonO 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 gaut kambarių, arba patsai 
turi kambariu kitiems išduoti, 
ir lt., pasiskelbkite šitose Nau
jienų skiltyse, o pamatysite, 
Jtaip be vargo ir menkiausio
mis išlaidomis turėsite grei
čiausių pasekmių.

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

ASMENŲ J IEŠKOJIMAI

Pajieškau pusbrolio Matcušo Gi- 
riuno, Kaimo gub., Novoaleksandro- 
vsko pavieto. Rokiškės parapijos, 
Rudelių sodos. Meldžiu atsišaukti, 
arba kas jį žinot, malonėkite prane
šti jo adresų. Juozapas Mainelis, 
I*. O. Box 218. pelvein, Iowa

Pajieškau savo tėvo Benedikto 
lipirausko. kuris prasišalino jau 
du iiirncsiu algai, motina sergu mir
tinai. o aš neturiu kas manimi rū
pintųsi. Meldžiu atsišaukti šiuo ad- 

Iresu:
Marė Tipirauskiiitč,

1701 S. Vnion avė., Chicago
Pajieškau savo brolio Antano Ži

linsko, Suvalkų gub., Marijampolės 
pavielo. Atsišaukite šiuo adresu:

Jonas Žilinskuiis,
315 'l ha\er SI., So. Saginaw, Mich.

Pajieškau savo švogerio Antano 
Mazaulsko, Kauno gub., Vilkmergės 
pav., Druskių sodžiaus, Svedcsų pa
rapijos. Meldžiu hiojaus atsišaukti. 
Turiu labai svarbų reikalą.

J. Saprigonas, 
2019 String st., Chicago, III.

Pajieškau Jono Slriškos, Kuprių 
kaimo, Vabalninku par., Kauno ve
dybos. Panevėžio pav., jis gyvena 
Kcnosha, Wis. Turiu svarbų reika
lą. Meldžiu atsišaukti arba kas ži
note jį malonėkite pranešti jo ad
resą;

l’abi jonas Striška, 
109 Cenlrnl Purk Avė., Chicago

Pajieškau savo pusseserės Agotos 
Lukšaitės, Kauno gub., Telšių pa
vielo, Navarėnų parapijos, .luozapa- 
vo kaimo.

Petronėlė Rusi skaitė.
1127 Mai'shficld avė., Chicago

Pajieškau savo draugo James l'- 
barlo. Paeina iš Kauno gub., Rasei
nių pav. Malonėkite atsišaukti ar 
kas žinote praneškite jo adresą, bu
siu labai dėkingas.

J. Mačiulis,
810 \V. 191h si., Chicago, III.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
IšSIRANDAVOJA kambaris dėl 2 

arba 1 vaikinui ar merginai arba že- 
imtiems — turi būti bevaikiai. Šil
tas vanduo, vana ir štymas. Pasima- 
lykile ypali.škai su savininku.
31132 So. Park Avi*., Hat 42. 

Paklauskite elevalornuui.

RASTA-PAMESTA
PAKLYDO karvė su veršiu, kam 

prapuolė atsišaukite šiuo adresu: 
11)37 S. Richmond st., * Chicago

REIKIA DARBININKŲ
VALSTYBINIAI NEMOKAMI DAR

BO PRIRODYMO BIURAI
(U. S. I'ree Employment Service)
J ieškantieji darbo kreipkitės šiais 

adresais:
116-122 N. DEARBORN ST. 

arba
105-107 SO. JEFFERSON ST.
UŽ darbo parupinimą visuose tuo

se valdžios įsteigtuose ir užlaikomuo
se biuruose nereikia nieko mokėt.

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

REIKIA shearmenų ir leiberių į 
Scrap Iron Yard. Gera mokestis. 
Pastovus darbas. Atsišaukite į 1632 
VV. Kinzic st., Chicago.

RIJKIA moterų prie tvarkymo 
knygų ir popieros. Gera mokestis. 
Pastovus darbas. - 'Mil.lcr and C.o- 
hen, 141(1 Rlue Island avė. Tele- 
phone Canal 857.

REIKALINGAS antrarankis duon
kepis* darbas ant visados. Meldžiu 
alsišaukli greitai.

.loe Antanaitis,
3115 \Vallace si., Chicago

REIKIA merginų vynioti marga- 
rines. Gera mokestis. Geros darbo 
sąlygos.

W. J. Moxley,
511 \V. Raudi dpi) si., Chicago

REIKIA DARBININKŲ
REIKALINGAS bučeris, alsakan- 

is savo darbe. Gera mokestis. Ge
ras pragyvenimas. Atsišaukite tuo- 
. aus.

M. RomanovskV,
732 W. 19th SI., Chicago

REIKALINGAS kokomis. Gera 
mokestis.
3305 S. Halsted st., Chicago

BEI KALINGA ledu traukėjų ir 
darbininkų j ledų svirnus, Ižįįc. į 
valandą, 10 ir II vai. darbas.

Coiisurners Co.,
3,dh st., and Normai avė., Chicago

REIKALINGA moters prie namų 
už gaspadinę. Aš esmi našlys, turiu 
namus ir rakandus. Duosiu pragy
venimą ir užmokėsiu už <4rbą. Ne
paisyčiau kad turėtų kokius du vai
ku.'* Atsišaukite* kiiogreičiausiai. Cž 
likietą užmokėsiu.

loe Malinski,
P. O. Box 92, Indiana Co.,

\Vchrum, l’a.

REIKALINGAS barzdaskutys. Da
rbas pastovus. Atsišaukite kuo- 
greičiausia.
1601 \V, North Avė., kertė Ashland
Avė., Chicago

REIKALINGAS antrarankis duon
kepys. Mokestis gera. Atsišaukite 
tllOJHUS.

Antanas Narnotavičia, 
2935 W. 25th st., Chicago

Tel. Roekwell 537

REIKIA 10 prityrusių leiberių di
rbti j serai) iron yardų. 
2034 Soulhport avė., Chicago
»■ ■ . ..................................... ..............

i

REIKIA vaikų, merginų, vyrų ir 
moterų. Valdiškas darbas. 
36 S. Throop si., kampas Monroc ir
Throop st., Chicago

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI — iš priežasties li

gos turiu parduoti pirmos klesos 
Imčernę ir grosernę naujoje lietu
vių vieloje, su namu arba be namo.

Anlon Praszky.
2856 Emerald avė., Chicago

RAKANDAI

RETA PROGA! Priversti parduot 
už pusdykę: puikius 5-kių kambarių 
apartmento daiktus; dailus dining 
rooin setas ir bedroom setas, taip
gi .$850 playcr pianas tiktai už $230 
ir $200 Viclroh su brangiais rekor
dais už $55. Taipgi parsiduoda a- 
Jiejiniai piešiniai. Viskas naudota 
tiktai 3 mėnesius. Priimame Laisvės 
Bondsus. Ateikite tuo'jaus.

Rezidencija 1926 S. Kedzie avė.
te

PARSIDUODA 4 kambarių rakan
dai, priežastis pardavimo — moteris 
mirė. Kam butų reikalingi, atsišau
kite.

J. Jomdnis,
3358 S. Halsted st., 3-čias augšlas. 
užpakalyje, ** Chicago

NAMA1-ŽEMĖ '
NAMAI IR KARMOS.

Pirmiau negu pirkti namą, farmą 
arba lotą, klauskite informacijų. 
Mes skoliname pinigus.

R. A. C. A.
29 So. La Salk* st., Chicago

Room 336.

RANDAI______
GERA PROGA lietuviui biznieriui 

— pasirandavoja krautuvė (štoras) su ruimais arba bo, ix> num. S36 \\ . 20th st., kampas Pcoria si. Labai 
tinkamas bučernei ir grosernei. Ra
nda ne brangi. Savininkas vakarais 
ant vietos.

MOKYKLOS

VALENTINE DRE8SMAKING 
. COLLEGES

6205 So. Halsted »L, 2407 W. Ma
dison, 1850 N. Wella 8L

137 Mokyklos Suv. ValstijoM. 
Siuvimas, Petrenų Kirpimas, Do- 
signing, dėl biznio ir namų. Vio
los duodamos dykai. Diplomai. 
Lengvi išmokėjimai. Gvarantuo- 
ta išmokinti Jus pasiūti suknes ui 
810. Phone Seeley 1649

SAKA PATEK, Plrmialak*

AMERIKOS LIETUVIŲ MOKYKLA
Mokinama: angliškos ir lietuviškos 

kailių, aritmetikos, knygvedvstės. 
stenografijos, typewriting, pirkiybos 
teisių, Suv. Valstijų istorijos, abcl- 
nos istorijos, geografijos, politiškos 
ekonomijos, pilietvstės, dalliarašvs- 
tės.

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

Uždirbkite S15 iki 
$35 Į savaitę.

Mokykitės slidi elektra siuvamomis 
mašinomis. Didelis reikalavimas. 
Lengva išmokti. Mažos išlaidos. 
Diena arini vakarais. Darbai lau
kia. Atsišaukite tuojaus.

MASTEI! SEW1NG SCHOOL
* J. F. Kapnicku, Prezidentas,

118 N. La Šalie st., Prieš City
Atsišaukite ant 4-to augšta.




