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True translation filed with the post- 
master at Chicago, Scpt. 10, 1918, 
as rcųuircd by the act of Oc*. G, 1917

CZERNIN Už TAIKĄ

True translation filed wlth Ihe post-mastėr at Chicago, Sepl. 10, 1918. 
I as rcquircd by the act of Oct. 6, 1917

Dideli Mūšiai Tri
juose Punktuose

Talkininkai Eina ant St.Quentin, 
Cambrai ir La Fere

Anglai Nušovė 153 Vokiečių 
Orlaivius

AMSTERDAMAS, rūgs. 10. 
Grafas Czernin, buvusis Austri
jos-Vengrijos užsienio dalykų 
ministeris, išspausdino Vienuos 
laikraštyj Neue Freie Presse il
gą straipsnį, kuriame jis prita
ria tautų lygos idėjai..

Czernin sako, kad nesulygi
nama didžiuma Vokietijos žino*, 
nių, su kaizeriu priešakyj, išti- 
kro nuoširdžiai trokštą patva
rios taikos. Autoritetingi fak
toriai Bcrlino kabinete šiandie 
atvirai pritartą tam, kad butų 

I įsteigta tautų lyga, o Austrijos- 
Vengrijos dabartinis užsienių 
dalykų ministeris baronas Bū
riai) taipjau tai idėjai nesąs prie
šingas.

True IranslalioH ’tlcrt with tlic post- 
maslcr at Chicago, Sent. 10, 1918, 
as recpiired by ihe act of Ocl. (>, 1917

\VASHINGON, D. C., rugp. 9.
Sekamų nuostolių praneša 

šiandh' Amerikos armijos ko- 
nianduGh'jns Franci joj: Užmuš
iu musių lauke 17; prapuolusių 
72; sunkiai sužeistų II, lengvai 
sužeistų 1; sužeistų nežinia kaip 
sunkiai 136; mirusių nuo žaiz
dų 18, viso 288.

Karės departamento nedėlioj 
paskelbtas nuostolių sąrašas pa
duoda 517 vardus, šiaip: Užmu
štų 50; prapuolusių 89; sunkiai 
sužeistų 1 10; sužeistų nežinia 
kaip sunkiai 254; mirusių nuo 
ligų 1; mirusių nuo sužeidimų

True translation filed with the post- 
niaster at Chicago. Scpt. to. 1918, 
as required by the act of Oct. G, 1917

LONDONAS, rūgs. 9. - 
šiandie visą dieną siautė trįs 
atskiri dideli mūšiai visu 150 
mylių ilgumo frontu, tarp 
Lys ir Vesle upės. Kiekvie
name tų musių talkininkai 
pasistūmė priekin, nežiūrint 
didelio vokiečių priešinimos 
ir stiprių kontr-atakų.

Dabar talkininkų dedamos 
pastangos paimti St. (Juentiną, 
La Ferrę ir Cambrai.

Flandrijoj vokiečiai vis tebe
sitraukia atgal. Paskiausios ži
nios iš fronto skelbia, kad vo
kiečių generolas von Amini 
pargabenęs visą savo artileriją 
į rytinį upės Lys krantą. Ma
noma. kad miestą Armantieres. 
labai svarbų geležinkelių punk
tą. vokiečiai apleis be didelio pa
sipriešinimo.

Prie Aisne upes, Francijos ir 
Amerikos kariuomenės, matyt, 
pasiekė linijos, kur, jeigu jos 
dar toliaus paėjėsi vokiečių ap
sigynimo linijai grūmoja didelis 
pavojus. Todėl jie čia sutraukė 
didelių spėkų, kaip matyt, visai 
naujų, kad visa energija gymis

nuolėmis. Nušauta taipjau 52 
nelakiojamieji balionai.

“Iš viso skaičiaus, 251 aero- 
plcnas yra musų rankose. Kiti 
likusieji, kaip pastebėta, nupuo
lė antroj priešų linijos pusėj.

“Mes netekome kovoj 153 ae- 
roplenų ir 86 nelaidojamųjų ba-

T**— „įsiutina filed with the post- 
master at Chicago, Scpt. 10, 1918, 
as required by the act of Oct. 6, 1917

GAL PALIUOSUOS GELž-
KELIŲ DARBININKUS

pa-
ne-

La Fere gali būt bus urnai 
imtas. Fraiieuzų patroliai, 
sak ką-tik gautų žinių, visai 
betoli nuo to miesto, kurs
bar visas liepsnoj. Generolo 
Humberto pulkai apsupa jį iš 
trijų pusių, iš pietų,’vakarų ir 
šiaurvakarių.

Tuo pačiu budu generolo 
Humberto kairysis armijos spa
rnas ir gen. Rawlinsono anglų 
dešinysis sparnas traukia ant St. 
Quentino linkui. Prancūzai, ku
rie vakar paėmė Le Hamel, (la
bas randasi mažiau kaip ketu
rias mylias į pietvakarius nuo 
St. Qucntino. $ *

Į vakarus ir šiaurvakarius 
nuo šios centralinės Hindcnbur- 
go linijos tvirtovės vokiečiai 
betgi pradėjo smarkiai priešin- 
ties, nugara į Somme upės va
gą atsirėmę.'

WASHIN;GTON, D. c., rūgs. 
9. Vyriausia maršalas, gen. 
(j-owder, prašė pašaukus tary
bų vėl atverti visus atsitikimus, 
kur išlavintieji geležinkelių dar
bininkai tapo padėti pirmon 
kleson, ir išnaujo peržiūrėti, 
ar tie vyrai neturi teisės prie pa- 
liuosavimo nuo karinės tarnys
tės. Patvarkyme nėra padaryta 
jokių permainų, bet yra mano
ma, kad taryboms peržiūrėjimą 
darant pramoninių išsivystymų 
žvilgsniu, seksis paliuosuoti da
uginus gelžkelių darbininkų ir 
palengvinti dabartinį padėjimą, 
delei kurio generalis direktorius 
McAdoo buvo priverstas guostis 
prezidentui Wilsonui.

Peržiūrėti prašoma visi išla
vintieji gelžkelių darbinikai, be 
atsižiūrėjimo į tarnystes šaką. 
Gelžkelinės tarnystės vyrai taq> 
18 ir 15 melų amžiaus, kurie 
regisiruosis ketvirtadienyje, bus 
paskaitomi prie tarnystės ar pa- 
liuosavimo pagal naujuosius pa
tvarkymus paliuosuoti sulig už
siėmimu, kurie, spėjama, apipis 
plačiau. Dabartinis paliepimais 
liečia tik tuosius pašaukus me
lų, kurie nėra tarnystėje.

True translation filed wilh Ihe post- 
master at Chicago. Scpt. H), 1018, 
as re<iuirc<I by the act of Oct. 6, 1017

ANGLAI NUŠOVĖ 153 
ORLAIVIUS.

True translation filed wlth the post- 
inastei* at Chicago, Scpt. 10. 1918. 
as required by the act of Oct. 6, 1917

FERDINANDAS SUGRĮ
ŽO SOFIJON

AMSTEBDAM, nigs. 10. — 
Bulgarų karalius Ferdinandas 
sugrįžo savo sostinei), Sofijon, 
nedėlioj, sako gauta šiandie iš 
Sofijos telegrama.

(Ferdinandas gydėsi Bad 
Neuheime, Vokietijoje. Atvyko 
ten su savo įpėdiniu rugp. 7. 
Per Vokietiją keliavo nežinioms, 
po vardu grafo Murauy. Rugp. 
19 čia pas jį lankėsi kaizeris).

LONDONAS, nigs. 10. — O- 
fiflalis vokiečių pranešimas a- 
pie oru lakiojamųjų mašinų 
veikimą, sako:

“Rugpiučio mėnesyj vokiečių
fronte nušauta 565 priešų aero-
plenai; 62 jų nuštuta musų tam t rusus, pasmerkęs juos katorgai 
tikromis lakūnams šaudyti ka- Fort Leavenwortho kalėjime,

Trųe translation filed with the post- 
master at Chicago, Scpt. 10, 1918, 
as required by the act of Oct. 6,1917.

3 Rusai Nubausti
Už Nelojališkumą

CAMP CUSTER, Mich., rūgs.
9. Karės teismas nubaudė tris

snj Czerninas, “aš nematau nie
ko, ka« galėtų stovėti skersai ke
lio centralinėms valstybėms ir 
neleistų joms sutaisyti pamati
nius principus tai naujai pasau
lio tvarkai ir apreikšti juos vi- 
sajm pasauliui.”

True translation filed with the post- 
master at Chicago, Sent. 10, 1918, 
as rcquired by the act or Oct. 6, 1917
ITALIJA PROTESTUOJA

PRIEŠ UŽDRAUDIMĄ 
VYNO

Sako, Naujasai (statymas Nu* 
skausiąs Italijos Producentus

VVASINGTON, D.C., rūgs. 9. 
- Italijos valdžia per savo am
basadorių di Cellere įteikė Wa- 
shingtonui protestą prieš pro- 
hibicijos įstatymo karės laikui 
paragrafą apie neleidimą, galu
tinai įstatymą priėmus, impor
tuoti vyno daugiau, kaip tik tą, 
kurs dabar yra jau pakeliui. To 
protesto kopiją sekretorius Lan- 
sing šiandie perdavė senato už
sienio dalykų komisijai.

Savo rašte Italijos ambasado
rius prašo, kad įstatymas butų 
taip pataisytas, idant Italijos 
vyno dirbėjai turėtų progos ki
taip savo interesus sutvarkyti. 
Sulig įstatymų paragrafu, vy
nas leista gaminti iki gegužės 1 
1919; Italijos valdžia nori, kad 
iki to laiko butų leista ir impor
tuoti.

Sekretorius Lansing laišku į 
komisijos pirmininką nurodo, 
kad ta drausmė, dabartinėj for
moj, ištikiu galėtų skaudžiai 
atsiliepti į ekonominį Italijos 

' gyvenimą laiku, kada panašaus 
dalyko labai reikėtų vengti.

True translation filed with the post- 
niaster at Chicago, Scpt. 10, 1918, 
as requircd by the act of Oct. G, 1917

DU OFICIERIU UŽSIMU
ŠĖ

Nukrito 1800 Pėdų žemyn.

MOUNT CLEMENS, Mich., 
rūgs. 9. — Antros rangos leite
nantai, Charles Thonias ir Ho- 
ward Hull, lakiodama oru ties 
Sclfridgc Field, užsiimušė, nu
kritę ant žemės iš 1800 pėdų au- 
gštunioore. Juodu buvo vienoj 
lakiojamoj mašinoj . ir lakio- 
jant sutįidurū su kita mašina. Se 
dėjusieji kitoj oru lakiojamoj 
mašinoj lakūnai išliko sveiki.

šio sąrašai paduoda sekamų 
lietuviškai skambančių pavar-

Joseph Majevski, 5438 Lake 
Park avė., Chicago, užmuštas 
karės lauke.

Frank Stanke, Philadelphia, 
Pa., mirė nuo sužeidimų.

Nicholas Yakovich, West Pūl
iniai), III., sunkiai sužeistas.

George Bazutka, Buffalo, N. 
Y., sužeistas nežinia dar kaip su
nkiai.

Frank Staisiatis (Stašaitis?), 
Phialdelphia, Pa., sužeistas.

Anthony Morkus, Sho\vdy 
(?), Russia, sužeistas.

John Rudinski, 1854 S. Ash- 
and avė., Chicago, sužeistas.

nd., prapuolė karės lauke.
Sleve Kaminski, Throop, Pa., 

• w V* • *sunkiai sužostas.
Frank Nevitski, Berlin, Wis., 

sunkiai sužeistas.
Joseph Bartkus, Lewi$ton, 

Vfo., sužeistas nežinia kiek.
Pelei* Kavalewski, Baltimore, 

Md., sužeistas nežinia kiek.
Joseph Bagdis, Worcester, 

Vlass., sužeistas nežinia kiek.
Stanį Gimbuls, T'cl. (?) She- 

wak (?), Kowna, Russia, pra- 
niolė mūšio lauke.*

VValter Kaminski,
>a., sužeistas nežinia I

John Guniowske, 
sužeistas nežinia kiek.

John Simovilz, Kenosha, Wis 
sužeistas.

Htlsburg,

Truc translation filed wilh the post- 
masler at Chicago, Scpt. 10, 1918, 
as rcquirčd by the act of Oct. (>, 1917 

Dėbso byla prasidėjo.
Teisman susirinko minios žmo

nių, tarp jų yra ir ehicagiečiv.

CLEVELAND, ()., nigs. 9.
Didelės minios žmonių susirin
ko teismo iuinan šiandie klau
syti bylos'buvusio socialistų ka
ndidato j Suvienytųjų Valstijų 
prezidentus, Eugeniaus V. Dėb
so, kaltinamo už prasižengimą 
prieš šnipavimo įstatymus. Jo 
bylą tardo teisėjas D. C. Wes-

Tarp daugelio {žymių socia- 
listių veikėjų audiencijoj buvo

Yorko, kuri nesenai lapo Kau
šas City t'ederalės grand jury’es 
nuteista už tokį jau tariamą pra
sižengimą dešimčiai metų kalė
jimo. Dabar, kol eina jos ape
liacija augŠtesnėn instancijom ji 
yra paleista po kaucija. Čia 
taipjau yra L. Engdabl, socialis
tų laikraščio The Eye Opener re- 

*61

šiaip: Thomas Lipževski, už ne
klausymą, 15 metų; Ignatz Kri- 
va, už bėgimą iš kariuomenės, 
10 melų; Paul Rak. už atsisaky
mą pasirašyti ant kariuomenės 
tarnybos popierų, 15 metų ka- daktorius, ir “milijonierius soci- 
torgos.

Debsas buvo slapta federalūs 
grand juryes įkaitintas čia bir
želio 29 dieną už žodžius, ku
riuos jis buk pasakęs bekalbėda
mas Ohio valstijos socialistų ko
nvencijoj Cantone, O.

šioj byloj jį gina 
Cunnea ir Seymour 
socialistai advokatai 
gos; Joseph Sliarts iš Daytono, 
()., ir Morris Wolf, vietos advo
katas. Skersai stalo prieš juos 
sėdi prosek u toriai — EdKvard S. j 
Wertz, Suv. Valstijų distrikto 
prokuroras, ir jo du asistentu, F. 
B. Kavanagh ir Joseph C. Brei- 
lenstein.
.Advokatai mano, kad visai by

lai pristatyti neužims daugiau 
kai]> savaitės ar dešimties die
nų. Išrinkti prisaikin tuosius 
taipjau manoma nebus didelio 
sunkumo.

Adv. Stedman įteikė formali 
užreiškimą apie kaltinamojo or
kaitę. Tuo tarpu pirmas prisai- 
kintųjų sąrašus užėmė jiems 
paskirtus stibius.

Wiliiain 
Siedinau, 
iš Chica-

True translation filed with the post- 
ihaster at Chicago, Sept. 10, 1918. 
as reųuircd by the act of Oct. 6, 1917

MIESTAS NETEKS DIDE- 
LIŲ ĮPLAUKŲ DEL UŽ

DRAUDIMO ALAUS.
Miesto viršininkų ir bravori- 

nių reikalų atstovų nuomone 
Chicagojc apie vasario 1 d. vi
sai alaus nebus, d«l federalio 
uždraudimo alų varyti ir nuo 
lapkričio 1 d. miestas neteks $3- 
509,000 metinių įplaukų.

Yra laukiama, kad pasibai
gus dabartii^am -leidimų laikui 
ipalio 31 d. iš 4000 miesto smu
klių, 3000 jų uždaris duris.

Visa gėrimų išdirbyslė neša 
miestui pelno apie $5,800,000 į 
metus. Išdarius smukles be
veik visos miesto įplaukos iš ši
tų šaltinių prapuls.

Aldermanas Richert mano, 
kad miestui parsieis kreipties į 
legisleturą, kad leistų surasti ki
tus šaltinius toms įplaukoms, 
kurios pranyks smuklėms užsi
darius. Dabar miestas turi nc- 
datekliaus apie $3,000,000 j me
lus; po uždarymui smuklių šitas 
nedateklius įmanoma, pasiek
siąs $9,000,000.

True Iranslation filed with Ihe post- 
niasler ai Chicago, Sopi. 10, 1918, 
as rcquirėd by the act of Oct. G, 1917

Prezidentas Nevažinesiąs 
Del Laisves Paskolos.

WASH1NGTON, 1). C., rūgs.
10. Vakar lapo paskelbta, kad 
Prezidentas VVilsonas galutinai

vienytas Valstijas su prakalbo
mis, kad tuo paagitavus ketvir
tosios laisvės paskolos reikalui.

with the post.
SVpl. 1(1, 19IK 

reųuired by the act df Oct. G, 1917

Diplomatai po areštu
WASHINGTON, I). C., rūgs, 

10. - -Anglijos ir Francijos kon
sulai ir kiti valdininkai Rusijoj 
laikomi po areštu, kol pasibaigs 
dabar vedamos derybos tarp tai-

- - _ ’ . »

True translation filed 
mastei* at Chicago, 
as

riausybčs.
True translation filed -with the post- 
master at Chieago, Scpt. 10. 1918, 
as required by the act of Oct. G, 1917.

WASHINGT()N, D. C., nigs. 
10. Kad buvo trečioji valdžios 
paskola praeitais balandžio ir 
gegužės mėnesiais, vienas iš 
kiekvienų šešių žmonių Suvie
nytose Valstijose pirko Laisves 
bondų. (sakinai, skaičius boli
dų pirkėjų buvo 18,308,325, kas 
sudaro 17.7 nuošimtį visų 103,-

alislas” William Bross Lloyd, 000,000 šalies gyventojų, v

Ekzekucijos Sotie
tu Respublikoj

512 Tariami! Kontr-revoliuci 
jonieriu Sušaudyta

Sovietų Valdžios Derybos dėl At 
simainymo Diplomatais

True translation tilcd with the post- 
mastor at Chicago, Scpt. 10, 1918, 
as reųuircd by the act of Oct. 6,1917.

EKZEKUCIJOS

AMSTERDAMAS, rūgs,. 10.— 
Pasak gautos čia telegramos, 
Petrograde tapę oficialiai pa

skelbta, kad iki šio laiko esą su
šaudyta 512 tariamų kontr-re- 
voliucijonierių, tarp jų dešimt 
dešiniųjų socialistų revoliucio
nierių partijos narių.

Tos ekzekucijos tai keršiji
mas už užmušimą Mozės Urit- 
skio, komisijos kontr-revoliuci- 
jai naikinti pirmininko.

Smolenske sušaudyta trisde
šimts keturi didžiųjų dvarų sa
vininkai ir buvusis Maskvos ar
chimandritas Makarij; juos nu
daigota atkeršijimui dėl pasikč- 
symų ant Lenino gyvasties.

Atsimainymas Diplomatais.

Rusijos sovietų valdžia nori 
atsimainyti diplomatais su Ang
lija tąja sąlyga, jei neutralūs 
valstybės gvarantuotų, kad bol
ševikų reprezentantams Londo
ne bus leista be jokio pavojaus 
sugrįžti namo. Užsienio dalykų 
ministeris čičerinas, pasak Vos- 
sische gautos iš Petrogrado te
legramos, išdėsto šitokias sąly
gas, sulig kuriomis sovietų val
džia elgsis:

‘Susekus Francijos ir Angli
jos diplomatų veikimo būdą, o 
tas veikimas buvo atkreiptas 
prieš sovietų galią, sovietų res
publikos valdžia buvo priversta 
izoliuoti įvairius kalbamųjų val
stybių agentus. Vienok to ne
žiūrint, kaip pirma taip ir da
bar sovietų valdžia prisirengus 
atsimainyti diplomatais, jeigu 
neutralūs valstybės panorės gva- 
rantuoti, kad p. Litvinovas ir

leidimą važiuoti be jokių kliū
čių; kad p. Lilvinovo ir jo ben
dradarbių bagažas bus išleistas 
be jokių revizijų ir kad jokių 
tolimesnių kebhųnų nebus 
jiems ant kelio statoma.

“Šitokias sąlygas liuosai iš
važiuoti iš Londono ir perva- 
žiiioti per Skandinaviją turėtų 
gvarantuoli Holandija, Norve- I. e e # 4 #
gija ir Švedija. Apie tai p. Lit- 
vitiovtij pranešta telegrafu, ir 

kad bus gautas iš jo atsakymas, 
jog jis išleidžiama ir jis išva
žiuoja, tuomet veikiantysis An
glijos generalis konsulas R. H. 
Lockhart ir jo žmonės bus ati
duoti Holandijos reprezentantų

“Kitais ginčijamais klausi
niais pirmesnieji nutarimai pa
silieka galioj.

True translation filed witn tne post- master at iChicago, Sent. 10, 1918, 
as required by the act of Oct. 6,1917,

Čekai-Slavokai valdą 
2000 mylių gelžkelj. .

VLADIVOSTOKAS, Sibiras, 
rūgs. 5. — Japonijos karės šta
bas gavęs yinių, kad č^kai-sla- 
vokai dabar savo rankose laiką 
geležinkelio liniją nuo Oiovian- 
nos iki Penzos.

(Olovianna yra Užbaikalyj, 
Sibire, apie 400 mylių į rytus 
nuo Baikalo ežero, kuomet Pėn- 
za yra truputį daugiau kaip 600 
mylių į pietų rytus nuo Petro
grado. Atokumas tarp Olovia- 
nnos ir Penzos siekia arti 2000 
mylių).

True translation fiied with the post- 
inaster at Chicago, Scpt. 10, 1918, 
as required by the act of Oct. 6,1917.
Bolševikai užvaldę Samarą.

WASH1NGT()N, D.C., rūgs.
— Valstybės departamente9. Valstybės departamente 

gauta šiandie iš generalio kon
sulo Harris, Irkutske, telegra
ma, datuota rugsėjo 4, skelbia, 
kad pasak neoficialių praneši
mų kurių konsulas gavęs, bol
ševikai paėmę vėl Samaros mie
stą. Jeigu, sako konsulas, tie 
pranešimai butų teisingi, lai e- 
są baimės, kad Orenburgas. 
Simbirskas ir kili svarbus tame 
krašte miestai vėl nepatektų 
bolševikams.

Truc Iranslation filed with the post- 
master at Chicago, III., Sopi. 9, 1918, 
as required by the act of Oct. 6, 1917

Registracija
Ketverge, Rugsėjo\12.

Naujoji vyrų registracija bus 
ateinantį ketvergą, rugsėjo 12 
dieną.

Naujienos jau ne kartą skel
bė, ir dabar pakartoja, kad su
lig naujuoju įstatymu dabar 
kariuomenės šaukim u j privalo 
vyrai nuo 18 iki 45 metų am
žiaus. Kadangi vyrai 21 iki 31 
metų amžiaus jau pirimau re
gistravus, dabar turės registruo
tiem kiekvienas vyras nuo 18 iki 
21 metų, ir nuo 31 iki 45 me
tų amžiaus.

Visi to amžiaus vyrai turi re
gisi ruoties ketverge, rugsėjo 12, 
nes kas nesiregistruos bus sun
kiai baudžiamas.
»MBMO*** iT.inn f - > r i lĮh..^, t m

Chicago ir Apielinke. — Oro 
pranašas sako, kad šiandie bu
sią gražu ir vėsiau.

Saulė teka 6:26; saulė leidžia
si 7:9
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mą savo padėjimo. Organi
zacite yra neapsieinamas da-

Susipratimas ir 
žinojimas.

“Naujienos'* nepritaria 
tiems žmonėms, kurie sako, 
kad darbininkui nereikia 
nieko daugiaus, kaip tiktai 
“susipratimo”.

Susipratimas, žinoma, y- 
ra labai geras daiktas. . Bet, 
viena, jo toli-gražu neužten
ka darbininkams. Jeigu jie 
butų ir dar taip susipratę, 
bet nebūtų susiorganizavę, 
tai jie visviena nieko gera 
neatsiektų. Tiktai organi
zacija suteikia darbinin
kams spėką, kuria jie gali į- 
vykint savo tikslus.

Bet tie žmonės, kurie at
meta viską, išimant “susi
pratimą”, daro klaidą ne tik
tai tame, kad jie ignoruoja 
organizacinis reikšmę. Jie 
mano, kad “susipratimas” 
galįs apsieiti be visapusiš
kos apšvietos ir žinojimo. 
Jie dažnai taip ir sako, kad 
darbininkams, girdi, yra ne
svarbu mokslas; by tiktai jie 
butų “susipratę”.

Vienok susipratimas be 
mokslo turi nedaug vertės. 
Toks susipratimas yra ne- 
ne daugiaus, kaip ūpas. Jis 
yra tam tikras žmogaus jau
smų stovis. “Susipratęs”, 
bet neapsišvietęs darbinin
kas jaučia draugišką jaus
mą' prie kitų darbininkų ir 
neapykantos bei neužsitikė- 
jimo jausmą prie darbinin
kiškos klesos priešų. Bet ar 
toli gali nueiti, vadovauda
masis vien jausmais?

Jausmas yra labai nepa
stovus dalykas. Tam tikro
se aplinkybėse jausmai gali 
apsireikšti stipriai, suteik
dami žmogui energijos, drą
sos, noro pasišvęsti: taip es
ti, kada žmogus laimi kokį- 
nors pasisekimą arba turi 
vilties laimėt. Vienok kada 
aplinkybės persikeičia, jaus
mai keičiasi taip-pat. Ne
pasisekimai, didelės kliutįs, 
stovinčios žmogui ant kelio, 
pagimdo žmoguje apatiją, 
atima drąsą, padaro jį pasy- 

zvišku. Kas-gi palaikytų da
rbininką, patekusį į šitokį u- 
pą, jeigu visa jo spėka butų 
tiktai te jausmuose?

Senai yra pastebėtas fak
tas, kad žmonės, kurie tik
tai savo jausmais vadovau
damiesi įstoja į organizaci
ją, apleidžia ją labai greitai, 
kaip tiKtai minių ūpas at
slūgsta.

Bet jausmas ir kitokiais 
žvilgsniais* yra neištikimas 
dalykas. Jisai žmogui nepa
rodo kelio. Jisai stumia 
žmogų šian arba ten, bet ji
sai nepasako, kur jam eiti ir 
kas jo laukia toliaus. O dar
bininkams yra be galo svar
bu aiškiai matyt savo kelią 
ir numanyt, kas yra pryša- 
kyje. Be to matymo ir numa
nymo visai negali būt nuo
sakios ir pasekmingos ko
vos.

Labai klysta tie, -kurie įsi
vaizdina, jogei darbininkiš
kos kovos kelias esąs taip ai
škus, kad jį ir neregys gali 
atitikti. Iš visų kovų, ko
kios kada buvo žmonijoje, 
darbininkų kova yra pai
niausia, — ir tai dėlto, kad 
ta visuomenė, kurioje šita 
kova eina, yra komplikuote- 
snė, negu kokia-nors kita vi
suomenė, gyvavusi ant že
mesnių žmonijos kultūros 
laipsnių.

Dabartinėje visuomenėje, 
mat, darbo pasidalinimas 
pasiekė augščiausio laips
nio. Žmonės skiriasi ne tik

Telephor.e Canal 1506
Naujienos eina kasdien, išskiriant 
nedėldienius. Leidžia Naujienų Ben
drove, 1840 S. Halsted St., Chicago, 
(11. — Telefonas: Canal 1506.

Užsisakomoji Kaina:
Chlcagoje—pačtu:

Metams ........................... S6.00
Pusei meto .......................... 3.50
Trims mėnesiams ............. 1 85
Dviem mėnesiam ............... 1.45
Vienam menesiui.......................75

Chicagoje—per nešiotojus:
Viena kopija........................... 02
Savaitei ................................... 12
Mėnesiui.................................. 50

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
pačtu: ■

Metams ............................ 85.00
Pusei meto ........................ 3.00
Trims mėnesiams ............. 1.65
Dviem mėnesiam ............. 1.25
Vienam mėnesiui ............65

Kanadoj, metams ................. 7.00
Visur kitur užsieniuose .... 8.00
Pinigus reikia siųsti Pačto Money 
Orderiu, kartu su užsakymu.
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 popicros pu
sės, be to paliekant platesnius tar
pūs tarp eilučių. Redakcija pasilai
ko visas teises rankraščius taisyti ir 
trumpinti. Netinkami spaudai raš
tai naikinami, arba grąžinami atgal, 
jei bėgiu dviejų savaičių autorius 
Sareikalauja jų ir atsiunčia krasos 
enklelių pakankamai persiuntimo 

lėšoms apmokėti.

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

------ ' - ~'iT ''

I Redakcijos . 
Straipsniai

---------------
I ----------

True translation flled with the post- 
master at Chicago, Sept. 10, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917 

Organizacijos daf- 
bar tarpe siuvėjų.

Siuvėjų industrijos darbi
ninkai paskutiniu laiku sma
rkiai subruzdo organizuo- 
ties. Vis didesni jų buria’ 
sto^a į Amalgamated Cloth- 
ing Workers uniją, kuri a- 
pie trejetas metų atgal at
skilo nuo United Garment 
Workers ir iki dabar suspė
jo jau išaugti i galingą spė- 
ką.

Nesenai ta unija atidarė 
energingą organizavimo 
“campaign” Rochesteryje, 
N. Y. Jos vadovaujami to 
miesto siuvėjai stojo į kovą 
už algų padidinimą ir rezul
tate tapo išgauta nuo 10 ik* 
20 procentų pridėčko. Iško
vota taippat ta sąlyga, kač 
moterims darbininkėms bu
tų mokama ne mažiaus, kaip 
$12.00 savaitėje (pirma dau
gelis jų gaudavo tiktai $6 ar
ba $7.00), ir kad už viršlaikį 
butų mokama pusantro kar
to daugiaus, negu už papra
stas valandas.

Po šitokių pasisekimų Ro- 
chesterio siuvėjai su entuzi
azmu rašosi į Amalgamated 
Clothing Workers uniją.

Lietuviai siuvėjai dabar 
turi progos geriaus susipa
žinti su organizacite, kadan
gi nesenai tapo paskirtas 
jiems gabus žmogus į gene- 
ralio organizatoriaus vietą, 
Kl. Jurgelionis, ir pradėta 
leisti siuvėjų unijos reika
lams pašvęstas laikraštis lie
tuvių kalba, “Darbas”. šito 
laikraščio išėjo jau du nu
meriai. Jokiam kitam lietu
vių laikraštyje nerasite tiek 
daug žinių apie darbininkų 
unijas ir visų-pirma, žino
ma, apie siuvėjų uniją, kaip 
“Darbe”. Lietuviai siuvėjai 
turėtų kiekvienas užsipre
numeruoti jį (adresas: 409 
South Halsted st., Chicago, 
III.)

Rubsiuviai, ačiū savo uni
jai, įgijo pagerinimą darbo 
sąlygų ir didesnį užtikrini

tai pagal įvairias klesas, bet 
ir kiekviena klesa dalinasi 
dar j keletą skyrių, ir kiek
viename skyriuje yra di
džiausių įvairumų profesijo
se, socialiame padėjime ir tt. 
O pridėkite prie to dar tau
tų ir religijų įvairumą kiek
vienoje šalyje; atsiminkite 
apie tai, kad visos šalįs šian
die yra sujungtos milionais 
ryšių su kitomis šalimis — 
tuomet įgysite nuovoką, kas 
per margas ir mišrus pada
ras yra ta visuomenė, ku
rioje darbininkai veda savo 
kovą.

Ir tokioje visuomenėje esą 
darbininkai galį vadovau- 
ties vien savo klesiniu jaus
mu, be mokslo ir žinojimo! 
Taip kalbėt gali tiktai koks 
tamsybės apaštalas, o ne da
rbininkų draugas.

Darbininkams reikia žino-, 
■limo, reikia mokslo, reikia 
apšvietos.

Žinojimą, apšvietą ir mo
kslą nepakeis ir tikėjimas į 
visokius gerus dalykus. Ti
kėjimo žmonijoje buvo dau
giaus, negu reikia. Ilgus 
amžius tikėjimas huvo vy- 
riausis jos vadovas - o kur 
jisai atvedė ją? !

Ne tikėt reikia, o žinot. 
Tiktai žinantis (apsišvietęs) 
darbininkas yra tikrai susi
pratęs darbininkas.

“Atsikvėpimas”.
“Atsikvėpimo” teorijos gim

dytojai “Pravdojc” (N. 61, 29 
kovo dienos) rašo: “Ką nori te
sako musų priešai, o “atsikvė
pimas” tapo faktu. Jau ketvir
ta savaitė, kai sustojo mūšiai 
Velikorosijos Tarybų Respubli
kos fronte”.

Tai “žodžiai”.
O gyvenimas?
Visi matome kruvinąją kovą, 

kruvinąjį susirėmimą Ukrainos 
laukuose. Vienoje pusėje dar
bo žmones, pasiryžę savo krūti
nėmis ginti Revoliuciją, Tarybų 
Valdžią, Laisvę, ir Žemę. Antro
je — austrų-vokiečių kariuome
ne, remiama “gaidamakų” bei r • • • • •baltosios gvardijos, einanti kon- 
tr-revoliucijos šluota iššluoti, 
“išvaiyti” “priterštą” Rusijos 
valstybę, o ypatingai jos pakraš
čius. Pietinės Tarybų respubli
kos ne tiktai nepriėmė “išgani
ngo” atsikvėpimo”; bet jos jo ir 
žinoti nenori. Joms aišku, kad 
jeigu jos bandytų “atsikvėpti)’, 
tai yra padarytų taiką su gelto
nojo internacionalo gaujomis, 
tai tas “atsikvėpimas” ne jų 
naudai butų. Jos netektų ir Lai
svės, ir Žemės ir duonos, ir val
džios. Tas viskas pereitų į vokiu 
čių-austrų ir Ukrainos dvarinin
kų bei buržuijos rankas. Šilo 
l ietinių respublikų darbo žmo
nės negali daleisti, ir nepailsda- 
mi narsus stovi griežtos kovos 
l inkuose.

Visi, toliau, regime šitą kru
vinąją kovą, persimetusią j 
Pskovo apylinkę, čia nepagel
bėjo ;.u pasaulinių plėšikų ulti
matumo patenkinimas. Parti
zaninių ūkininkų burių ginkluo
ti susirėmimai su vokiečių žval
gais, engiančiais kaimus, so
džius, nesiliauna. Priešingai, 
f iliu susirėmimia darosi dažnes- 
i i ir griežtesni.

Dar toliau šiaurėje Suomi
ja, sukilus! prieš buržuazijos 
slėgimą, štai jau veik du mėne
siu1 laimingai grumiasi su baltą
ja gvardija, vokiečiais ir švedais 

Ar čia “atsikvėpimo” faktai? 
Ne, čia kovos rodinia, nešio

jamos kovos lig laimėjimo tęsi
mas.

Reikia būti labai neakyliem, 
a riba dideliam egoistui (savy- 
nieilai), kad šito nematyti.

Ir jei yra “atsikvėpimo”, tai 
kam-kam, bet tik ne revoliuci
jai, ne revoliuciniems darbo

žmonėms. Nes ką ji mums da
vė? j

Ar spėjome pataisyti transpor
tą, ar sutvarkėme prekymainą 
(tovaroobmien), ar įstengėme 
galutinai sustiprinti vietose Ta
rybų Valdžią, ar įstengėme “ga
lingą raudonąją armiją”? Ar ga
lų gale silsisi darbininkų ir ūki
ninkų masės, kraugeringojo ka
ro baisenybių įvargintos?

Ne, ir ne.
Visa šito išganingoji “atsi

kvėpimo” svajonė tųiinis neda
vė ir negali duoti Revoliucijos 
sąlygose, ir ypatingai sąlygose, 
kurios turi prirengti visuomenes 
Revoliucijos dieną.

Priešingai, tas “atsikvėpimas” 
Vokietijai visko davė.

Jis pagelbėjo jai, padarius tai
ką rytuose, permesti savo ka
riuomenę į vakarų fronto mū
šius. Dabar vokiečiai tenai tuo 
pačiu pergalėtojo budu, ginklu 
rankoje, nori padaryti taiką.

Jis davė jai galimybės “aps
pręsti” užgrobtas ir taika nu
pirktas Lietuvos, Estijos, Lenki
jos ir kitas žemes.

Lietuvos Tarybos delegacja 
jau padėjo į Vilhelmo kojas išti
kimybės ir prielankumo ženklus. 
Ji “įteikė imperatoriškam kanc
leriui lietuvių tautos atstovybės 
prašymą pripažinti Lietuvą ne
priklausoma ir sušaukti jos Stei
giamąjį Seimą.

Estų baronai, areštuotieji Re
voliucijos ir jos paskum pasiųs
ti imperialiniam Estijos “aps- 
prendimui”, dėkoja kaizeriui sa
vo tautos vardu už jų išliuosavi- 
mą iš Rusijos Revoliucijos ver
govės ir siūlo jam Estijos gerco- 
go vardą ir vainikų.

Kuršo landesrat’o delegacija, 
remdamosi 21 rugsėjo 1917 m. 
savo nutarimu •— “prašyti kaize
rio ir galingosios vokiečių vals
tybės pagelbos ir globos” ir 3- 
ju rusų-vokiečių taikos sutarties 
posme,, paskelbė kanclerio 
rūmuose, kad “Kuršas išėjo iš 
Rusijos žinybos ir perdavė į Vo
kietijos rankas savo likimo spre
ndimą”.C

šiandien “atsikvėpimo” metu 
Lietuva, Lenkija, Kuršas, Estija, 
apsisprendusius nutrtaukimu ry
šių su Revoliucija, gyvęs “lais
vą” gyvenimą, “laisvas” dienas 
po Vokietijos sparnu.

Vokiečių imperialistai reika
lingi buvo čia “atsikvėpimo”, ir 
jį išgavo. Jie sprendė ir spren
džia, smaugto ir veja revoliuci
nę, “hgą” iš užimtų kraštų.

Ukrainoje ir Suomijoje dar 
vokiškai atsikvepiamas “apsis- 
prendimas’į ncjvykdintas. Rel 
telegramos neša žinių iš Berly
no, kad jau sudaryta “apsispre- 
ndžiamos”, Ukrainos valdžia 
priešakyje su Golubovičiu, tie
sioginiai Vilhelmo globojama. 
Plėšikų posėdyje buvo pagamin
ti tam tikrų Ukrainos reformų 
pienai, ir, kad vykdinti tuos 
pienus, reikia iš Ukrainos išvyti 
Tarybų. Valdžią, reikia ją “ap
spręsti” ir užtvirtinti seną radą 
ir Golubovičiaus valdžią. Tad 
ir čia bus galima “atsikvėpti”.

Suomių fronto irgi dar eina
ma į “atsikvėpimą”. Kuomet 
tenai bus sugrąžintos buržuijos 
ir vokiečių šeimininkavimo tei
sės, kuomet suomių darbo ma
sės “apsispręs”, tuomet ir šita
me fronte ateis “atsikvėpimo” 
metas.

Vokiečių gaujoms naudingas 
ir reikalingas “atsikvėpimas”. 
Plėšrieji imperialistai tuo keliu 
gali mažu kariuomenės skaičiu
mi savo darbą tai šian tai ten 
dirbti. “Jie tą “atsikvėpimą” iš
naudoja užimtose ir užimamose 
žemėse “apsisprendimui”. “At
sikvėpimas” dera jiems plėšti 
badaujančią Rusiją, jos darbo 
ūkininkus, kad siųsti alkanai 
Vokiai duonos, cukraus ir kitų 
produktų. ‘'‘Atsikvėpimas” dar
bo Rusijai kenkia, žudydamas 
vokiečių malonę ir Revoliuciją 
ir Tarybų, Valdžią.

“Atsikvėpimas” buržuaziniai-' 
kapitalistiniai Vokietijai būtinas, 
nes jis jos kontr-revoliucinj da
rbą stiprina ir grąžina valdžią 
buržujai, dvarininkams, kleri
kalams.

Dėlto nesvajodami, nusirami
ndami nesamais Revoliucijos 
gyvenime “atsikvėpimo” faktais, 
privaloihc visur nuolat kartoti, 
kad ir neregys praregėtų, jo'g 
šituo trumpu “atsikvėpimo” ir 
kaipitulecijos metu mes daug-’ 
daug netekome ir Rusijos ir tar
ptautinės Revoliucijos reikalu.

Todėl, tepražuna “atsikvėpi
mas”, gręlsiąs diena iš dienos di
desniu pavojumi.

Todėl, teišaušta visuotinio pa
sidavusių vilingam “atsikvėpi
mui” Rusijos, Lietuvos ir kilų 
užimtų kraštų darbo žmonių su
kilimas.

Ne “atsikvėpime” —- pasilsėji
me tarptautines Revoliucijos at
eitis.

Tik kovoje, kovojamoje ko
voje eksloaliniui kapitalui galas, 
o Darbo pasauliui laimė.

—Girandis.
(Iš “N. L.”).

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

TAUTIŠKAI KATALIKIŠKAS 
DARBAS.

Rudeniniai rinkimai artinasi. 
Įvairias republikonų ir demokra
tų samdytiniai pradeda plakties 
prie balsuotojų minių. Jie de
dasi didžiausiais darbininkų 
draugais ir sako: “vyrai, neuž
mirškite balsuoti už mane!”

Socialistai jau senai aiškina 
žmonėms, kad tie nekviesti “dar 
bininkų draugai” dumia balsuo
tojų minias. Atkartotinai buvo 
balsuotojams senųjų partijų 
priparodyla, kaip atsimokėjo 
samdytiniai.

Deja, dar randasi žmonių, ku
rie nežino ir los taip paprastos 
teisybės. Nes jeigu jie žinotų, 
lai kokiu gi budu galėtų garsinti 
tą demokratų ir republikonų 
krūmelį Amerikos lietuvių kle
rikalų ir atžagareivių tautinin
kų organai?

Lietuvi darbininke, ar tau ne
keista, kad tie laikraščiai, kur 
ant. kiekvieno žingsnio šaukia 
tave prie “tautiško darbo”, kur 
kelia tavyj neapykantos jausmą 
linkui kilų tautų — kad tie laik
raščiai dabar išsijuosę agituoja 
už republikonų ir demokratų 
kandidatus, kurių tarpe yra dar
gi žydų! Žiūrint lietuviu kleri
kalų lapo akimis žydas yra par- 
kuočiausias sutvėrimas. Neto
liau bėgęs ir tautininkų lapas. 
Vis dėlto, jie, kiek drūti, agituoja 
už tuos kandidatus. Nelik agi
tuoja, bet padedu jiems sumušti 
savo kiūtos žmones, lietuvių so
cialistus kandidatus!

Ar tai toks jų tautiškai kata
likiškas darbas? Ar tai šitaip 
jie “kelia” savo tautą?! Darbi
ninke, pagalvok — kodėl taip da
rosi?

Taip darosi todėl, kad tie laik
raščiai ne darbininkų, o kapita
listų reikalams, tarnauja. Jų 
tautiškos ir katalikiškos dūšelės 
yra lygios rcpublikoniškoinš ir 
demokratiškoms dūšelėms! Jų 
tautiškai katalikiška giesmele nė 
per nago( juodymą nesiskiria nuo 
tų dainų, kurias dainuoja repu
blikonų ir demokratų lapai. 
Skirtumo yra nebent lik jų gal
vose: vienos lietuviškoj kitos — 
angliškos, žydiškos ir kitokios. 
Žodžiai visų tie patįs. Pavyz
džiui, pasiimkite lokį Chicagos 
Tribun’ną ir jus pamatysite, kad 
mūsiškių klerikalų lapas kalba 
lyg susitaręs su aršiausiu džiugų 
organu., Arba pavartykite lokį 
llerald, Examiner’į ar Ameri- 
can’ą. Mūsiškių tautininkų or
ganas grynų gryniausia jųjų

kopija! Kartais jis dedasi di
džiausiu demokratybės apgynė
ju. O, žiūrėkite, čia pat apsisu
kęs jis mina ją po kojų...

Tūli žmonės sako, kad pas 
mus “buržujų” nėra. Anava, ir 
tie patįs tautiškai katalikiški la
pai vos vos gali pasilaikyti, Tai 
liesa, kad jų gyvenimėlis yra be 
galo “skrumnas“. Bet darbinio 
kas, kur nors kiek yra susipaži
nęs su žmonių draugijos tvar
ka, žino, kad “buržujus” yra ne
tiktai tas žmogus, kur guli ant 
pinigų maišo, o ir tas, kur tą 
maiši; apgina! Musų tautiškai 
katalikiškiems buržujams nebu
vo knita susikrauti didelių pi
nigų maišų. Bet jie žino, kad 
pinigų maišas yra geras dalykas. 
Ir jie eina prie to. Kad beeida
mi -jie turi ginti tiktai svetimų 
buržujų maišus, lai, žinoma, yra 
jų nelaimė.

Vadinas, ir neturint pinigų 
maišo žmogus gali būt buržuju 

toj prasmėj, kad jis apgina 
buržuazijos interesus.

Nekitokie yra ir musų tautiš
kai klerikališki lapai. Jie, kiek 
drūti, gina senųjų partijų balsą. 
Jų kalbos apie tautą ir jos “kėli
mą,” yra tik ta “lietuviška gai
da,” daugiau nieko. Pats jų 
dainos turinys yra yankiškai rc- 
publikoniškas ir demokratiškas, 
l odei jie yra lokiais pat lietuvių 
darbininkų “draugais”, kaip re
publikonų ir demokratų samdy
tiniai, už kuriuos jie dabar taip 
agituoju. “Vienas kūnas trijose 
“asabose” — lietuviškoje, repu- 
blikoniškoje ir demokratiškoje.

Kada šitą supras ta lietuvių 
darbininkų dalis, kuri vergiškai 
dar lenkia galvas prieš storą klc 
rikalą-“tėvelį” ir pusalkanį, be- 
sisketeriojanlį “bedievišką” bi
znierių — “brolį tautietį”?

— Darbininkas.

'Sveikatos Skyrius
ATSAKYMAI Į KLAUSIMUS.

A. Sindon, Runiford, Mc„ klau 
šia:

1. Kas yra, jei kūdikis žagsi 
tankiai?

2. Kas yra, jei kūdikis pašo
ka iš miego nakčia?

3. Kas daryt, kuomet kūdikio 
viduriai užkietėja?

•f. Ar virintas ar tik pašildytas 
vanduo geriau kūdikiui ma
zgui?

5. Ką motina turi imti prieš 
vidurių užkietėjimą, kad ne
kenktų kūdikiui, kurį ji žindo?

6. Kas daryt, kad kūdikis 
sprrando ncnugulėti'i?

Atsakymai:—

1. Žagsėjimas pas kūdikius 
tankiausiai pat ina nuo .sušalimo, 
nuo persivalgymo, nuo neliku
sio maisto ir nuo uždegimo skil
vio. Reikia rasti priežastį.

2. Nervų systemos silpnumas 
iš prigimties gali vesti prie to. 
Nugarkaulio džiova, dantų dygi
mas, suirimai skilvyj ir žarnose, 
nelikusios aplinkybės, kur jis 
miega, sapnai ir daugelis ligų sa
vo pradžioj veda prių pašokimų 
iš miego.

3. Reikia nešti kūdikį pas dak
tarą, kad gavus nuo jo patari
mus, kaip kūdikis turi būti mai
tinamas. Jei pildymas patari
mų neveiks, gali reikėti išegza
minuoti motinos pieną ir |)atarti, 
ką ji turi valgyt ir ko ne. Jei 
viduriai neina dėl rachičio (kau
lų liga), tuomet tinkamas gydy
mas turi būti vartojamas.

1. Nėra jokio skirtumo.
5. Motina neturi imti maistų, 

kurie vidurius kiūtina ir turi im
li gana lokių ir taip prirengtų,, 
kurie laiko vidurius liuesais. 
Daug pieno, sviesto, zupių, vai
sių, daržovių yra patartina im
ti. Jei prisieina vartoti vaistus, 
geriausiai imt Rusijos minera
linį aliejų.

Musų Moterims

VAIKŲ SIUTELIS — 
Pavyzdys No. 8986.

Puikus kasdieninis siūlelis paro
domas šiame paveikslėlyj (N. 8986). 
Yra praktiškos mados ir siuvamas iš 
ruožuotos materijos. Bliuskelė su
kirpta smailu kampu, papuoštu mu
zikais. Bliuskelė sujuosiama baltos 
materijos diržu. Kaimelius ir ant
rankoviai taipjau baltos materijos. 
Kišenių* prisiūtas prie kairės pusės. 
Apatinės dalis siūlelio susideda iš 
tiesią kelnaičių.

Šisai siūlelis sukirptas trejopo di
dumo: 2, 4 ir 6 melų vaikams. 4 metų 
didžk) vaikui reikalinga. 2% jardo— 
30 colių ar 2 jardų 36 colių pločio 
materijos su % jardo 36 colių plo
čio kitokios materijos ir % jardo 36 
colių pi. pamušalo.

Kaina pavyzdžiui 10 centų.
Norint gauti tokiam sijonui 

sukirpti /r pasiųti pavyzdį, prašom 
iškirpti Žemiau paduotą blankutę, pa
žymėti mierą, parašyti savo vardą, 
pavardę ir aiškų adresą ir, idėjų* į 
konvertą kartu su 10 centų (markė
mis ar pinigais) atsiųsti mums, šiaip 
užadresavus: NAUJIENOS, PAT- 
TERN DEPT., 1840 S. Halsted Str„ 
Chicago, III.
r NTuj7EN(^p7uernDepL

1840 S. Halsted St., Chicago, III.
čia įdedu 10 centų, ir prašau at

siųskite man pavyzdį No. 8986.—
Metų.............

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

Kazimieras Gugis

Mūvite Ofisas r
117 N. Dearbeni St.

111 1> Unlty BMg.
Ta!. Central 4411

Veda visokias reikalas, kaip kriminalilkuose 
taip ir civiliškuose teisia tose. Daro 

visokius dokumentus iryopieras.

Namų Ofisas:
S32S S. Halsted St.

Ant trečių lubų
Tei. Drover 1310

A. Petratis 
perkėlė savo Real Bstate ofisą į 

CENTRAL MANUFACTURING
DISTRIGT BANK
1112 W. 35th Street

Su paskolom, inšurinais ir su vi
sokiais reikalais malonėkite lankyli* 
šičia.

Telefonas DHOVEH 6310

6. Nereikia guldyti taip, kad 
nugulėtų sprandą, t. y., nereikia 
dėt nieko arba netoli nieko, po 
jo galvos.,

— Dr. A. Montvidas.

.J.TrupnieVičiui. Su ko
kiom ligom Ima į kariumenę ir 

su kokiom neima, apie tai nėra 
leistina laikraščiuose aiškint. 
Tai yra dalykas local 'boardų 
daktarų, kurie egzaminuoja ir 
nusprendžia, kuris registrantas 
turi ligą, su kuria negalima jo 
imli ir kokiuose laipsniuose tos 
ar kitos ligos galima ar negali
ma imti.

—Dr. A. Montvidas.

CHORISTAMS ŽINOTINA.

Susivienijimo Lietuvių Soci
alistų Dainininkų Amerikoje 
valdyba išsiuntinėjo kiekvienam 
chorui, priklausančiam musų 
Susivienijimui, centro viršinin
kų, balsavimo blankas. Kurie 
chorai jų neaplaikė ar aplaikę 
pražudė, tegul tuoj 'praneša že
miau nurodytu adresu. Jiems 
bus pasiųsta naujų blankų. Po 
balsavimui gerb. chorų valdy
bos teiksis ūmai sugrąžinti iš
pildytas blankas.

Su pagarba,
J. Yankauskas,

502-—23rd st, Detroit, Mich.



Utarninkas, Rūgs. 10, 1918. NAUJIENOS, Chicago, III.

1 ruc trnnslation filed vvith the posf- 
inaster at C.hicago, Sept. 10, 1918, 
as rcųuircd by the act of Oct. 6,1917.

Paklausimai užsirašantiems 
naujame pašaukos užsirašy- 

me rūgs. 12 d.

(Šitie visi klausimai, kuriuos čia 
žemiau paduodame, reikės atsakyti 
tiems, kurie registruosią šio mėnesio 
12 d. Vadinas, jie reikės atsakyti 
vyrams nuo 18 iki 20 metų apimamai 
ir nuo 32 iki 45 metų amžiaus api
mamai. Kadangi jie bus statomi an
glų kalboje, tai nemokantiems ang
ių kalbos, arba mažai ją mokan
tiems, sunku bus Žinoti, ko jų yra 
klausiama. Nors žada būti vertėjų, 
kurie juos išaiškins klausiamojo 
žmogaus prigimta galva, bet tų ver
tėjų gali ne visur užtekti. Taigi mes, 
patogumui savo skaitytojų, paduo
dame išvertę juos į lietuvių kalbą. 
Kam jie reikalingi žinoti, tegul tie 
juos perskaito ir išanksto apgalvoja 
o tąsyk jie neturės sunkenybės, 
kuomet parsieis jiems užsirašyti — 
užsiregistruoti. — “Naujienų" Red.)

1. Abelni paklausimai.

K. 1. Pasakyk a) savo pilną vardą 
ir pravardę, gimimo vietą ir dabar
tinius savo metus ir gyvenamą vie
tą; b) vardą ir pravardę, adresą ir 
giminingumą savo artimiausio gi
minės (pati gali būti pasakoma 
po arčiausia giminė).

K. 2. Kokios esi padermės? 
esi baltas, juodas, ar rytietis,

K. 3. Pasakyk, a) ar esi nevedęs, 
vedęs, našlys, ar persiskyrus ir b) 
apsi vedimo datą.

K. 4. Jei turi vaikų, ar vaikus, pa-

kai

nas gyvena.
♦ K. 5. a) Koks tavo dabartinis už

siėmimas? b) Kokį kitą darbą moki? 
. K. 6. Jei turi darbų, pasakyk a) 
savo darbdavio pravardę ir 6) vie
tų, kurioje dirbi.

K. 7. Pasakyk, kokį karinį prity
rimų turėjai pirmiau, paduodamas 
organizacijos vardų, laipsnį ir tar
nybos ilgį.

K. 8. Invardink kariuomenės šakų, 
kurioj tu norėtum tarnauti, jei bū
tum paimtas: Artilerijoj. Lakūnuose, 
Inžinierių korpuse, Pėstininkuo
se, Medikų skyriuje, Prie kanuolių. 
kvaticrininko korpuse, Signalininkų

K. 9. Koki mokslą ėjai: kokį laip
snį pasiekei mokykloj........ metų au-
gštesnėj mokykloj .... metų kolegi
joj ......... Mokyklos vardas ir spe-
cializavimosi dalykai ....

Metai techninėj mokykloj ....

Lietuvių Darbininkų 
Bučernių ir Groserių 
Susivienijimas Amer.

šaukia
Extra Susirinkimą

Bus

Scrcdoj, rugsėjo (Sept.) 11 d., 
J. MIKALAJŪNO SVETAINĖJ, 
2334 So. Leavitt St., Chicago. 
Pradžia 7:30 valandų vakare. 
Taigi pranešam iškalno, kad 
kiekvienas atsilankytų,
svarbių apkalbėjimų kas link 
musų organizacijos. Meldžia
me visus draugus pilnai prigu
linčius pribūti susirinkimam. 
Už Uepribuvimą bausmė pagal 
nutarimų, arba įstatus.

—Raštininkas.

Vardas mokyklos ir turėtas kursas 
Pasakyk kokiomis kalbomis .kalb i 

gerai: anglų, franeuzų, vokiečių.
Pasakyk kokias kitas kalbas tu 

moki.......  •
K. 1(1. Ar buvai kuomet nubaustas 

už prasikaltimą? S
K. 11. Jei buvai nubaustas, tai a) 

įvardink kaltę, b) maždaug nubau
dimo datą; c) vardą ir vietą teismo; 
d) priteisimą.

K. 12. Ar esi uždarytas kalėjime 
a) priteisimo atbuvimai, b) bylos 
laukdamas ,ar c) esi uždarytas re
formos, ar pataisos įstaigoj,

K. 13. Ar esi paleistas po kaucija 
dėl kokios kriminalūs bylos. Jei 
taip, tai pasakyk visas smulkmenas.

II. Fizinis tinkamumas.

Instrukcija. — Kiekvienas užsira
šantis turi atsakyti i pirmu du klau
simu. Jei jis atsako i antrą klau
simą “ves", tai j pasilikusius jis ne
reikalauja atsakinėti. Jei jis atsako 
i antrą klausimą “no”, tai jis turi 
atsakyti j visus klausimus. Po šitos 
klausimų eilės jis turi padėti savi 
vardą ir pravardę.

K. 1. Pasakyk, kiek esi augštas 
kiek sveri išsirengęs. Ats. 1 Augšth 
(coliais) .... svarumas (svarais)..

K. 2. Ar esi sveikas protu ir kimu?
K. 3. Pabrauk kiekvieną žodį že

miau, reiškianti ligą, ar fizinę sto- I 
ką, kokia pas tave yra. I
At. 1. Aklas, 2. kurčias, 3. Nečius, 4 I 
Sąnarį nužudęs, 5. Nuomarininkas I 
(>. Stabo išliktas, 7. Beprotis. 8. Nu- I 
džiuvęs ar sunykęs sąnarys, 9........ |

K. I. Pasakyk smulkmeniškai pra I 
vardes ir adresus gydytojų, kurie ta j 
ve gydė, ir įstaigų, kur gydausi, ai I 
gydeisi per paskutinius dvyliką mė I 
nėšių su gydymo datomis. į

K. 5. Ar esi prieglaudoj, ligoninėj I 
ar kitoj įstaigoj dėl kokios kimo I 
proto, ar nervų ligos, suirimo ar su- I 
žeidimo,

K. 6. Jei atsakysi “yes", tai pasa
kyk a) vardų ligos ir b) vardą ii 
vielą jsaligos.

III. Jstatymdavystės, pildomieji ir 
teisminiai viršininkai.

K. L Ar esi įstatymdavystės, pil
domuoju ar teisminiu viršininki 
Suv. Valstijų. Valstijos, ar Teritori
jos, ar (’olumbijos Distrikto? (ye.‘ 
ar no).

Jei pirmų klausimų atsakei “no” 
tai į kitus klausimus neatsakinėk ii

K. 2. Pasakyk tikrą savo tarnys

K. 3. Pasakyk a) kuomet pradėjo 
pildyti priedermes tos tarnystės ii 
b) kuomet tavo tarnystės laikas pa 
sibaigs.

IV. Kunigai.

K. 1 Ar esi nuolatiniu, ar įšventin* 
tu kunigu; jei esi, tai kokios sekto? 
ar organizacijos?

Teologijos ir medicinos mokslei
viai.

K. 1. Ar geg. 18 d. 1917 m. buvai 
moksleiviu, besirengiančiu į kimi 
gus pripažintoj teologijos ar dvasi 
šky mokslų mokykloj? *

K. 2. Ar geg. 20 <1. 1918 m. tu bu 

vai moksleiviu, besirengiančiu į ktt 
nigus pripažintoj teologijos ar dva 
siškij mokslų mokykloj, ar buviv 
geg. 20 <1., 1918 m. moksleiviu besi 
rengiančiu prie medicinos ir chiru 
rgijos praktikavimo pripažintoj mc 
dicinos mokykloj?

K. 3. Ar buvai kokiu nors laiki 
nuo geg. 21) ii., 1918 m. moksleiviu 
besirengiančiu Į kunigus, pripažin
toj teologijos ar dieviškų mokslų 
mokykloj, ar moksleiviu besirengia 
nčiu prie medicinos ir chirurgijos 
praktikavimo, pripažintoj medicinos 
mokykloj?

Jei į 1 2 ir 3 klausimus atsakyti

D R. A. MONTVID
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1553 W. Madison st. 222* So. Leavitt St
Suite 600-612 Kampas 22nd pL

Valandos: 10 iki 12 ryto Valandos: 6 iki 9 vakaro
Phone Haymarket 2563 Phona Canal 4829

Nedėldieniais tik pagal sutarti
Rezidencijos Telephone Albany **4*

DOCTOR ROSS
Chicagos Specialistas

Gydo Užsenejusias, Nervų Ligas, širdies, Vidurių, 
Kepenų, Inkstų, Pūslės, šiapymo ir Visas 

Privatiškas Negales.
35 So. Dearborn St. kampas Monroe, |)r H M DfrCC CHICAGO, ILLINOIS Ul> D. Ivl. H V VU Room 506 ir 507 Crilly Bldg. Važiuok 

elevatorių iki Penkto augšto.
Valandom: Kasdien 9 Iki 4. Nedėldieniais 10 iki 1, Taipgi Panedė- i 
lyj. Seredoje, I’ėtnyČioje ir Subatoje vakarais nuo 7 iki 8 valandai.

LIETUVIŠKA AUTOMOBILIŲ TAISYMO ŠAPA
Mes esame ekspertai tokiuose darbuose. Sutaisome sugedusius ant 

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

“no,” tai į kitus klausimus ncatsa- 
kinėk ir nepasirašyk.

VII. Pilietybė.
1. Ar esi Suv. Valstijų pilietis?
2. Kur ir kuomet esi gimęs?
3. Jei nėši gimęs Suv. Valsti
jai pasakyk a) kokioj vieloj

K 
K. 

jose 
ir b) kokią dieną ir metais pribu
vai į Šitą šalį, ir e) ar tu pribuvai 
su tėvu, ar motina, ar abiem.

K. I'. Jei esi Suv. Valstijų pilie
čiu, patapusiu pagal savo paties 
orašvmą, tai pasakyk kur ir kuomet 
pilietybės popierius ėmei.

K. 5. Jei nėši Suv. Valstijų pilie
čiu ,nei čia gimusiu, nei pilnai pa
tapusiu, tai atsakyk į šituos paklau
simus: a) Kokios šalies esi piliečiu, 
ar valdiniu? b) Kokioj vieloj ir ša
lyj tu paprastai gyvenai pirma savo 
atėjimo i Suv. Valstijas? e) Ar ėmei 
kuomet pirmutinius popierius (t. y 
ar aproiŠkiai norą patapti Suv. Val
stijų piliečiu?); d) Jei taip, tai kuo
met ir kur ėmei pirmus popierius?

K. 6. Jei nesi Suv. Valstijų pilie
čiu ir nėši apreiškęs noro patapti 
Suv. Valstijų piliečiu, tai ar savo 
pasiliuosavimą nuo tarnystės Suv. 
Valstijų kariuomenėj remi šituo pa
matu?

K. 7. Jei nesi Suv. Valstijų pilie- 
'iu ir nesi apreiškęs noro patapti pi
ločių, tai ar nori grįžti i savo pri- 
dnitą šalj is,°b josios karinėn 
’arnybon?

K. 8. Paduok gimimo vietą ir da- 
larlinę gyvenimo vietą abiejų tėvų.

K. 9. Jei tavo tėvai, ar kuris vie
las jų gyvena Suv. Valstijose , pasa
kyk kaip senai kiekvienas jų gyve
ni šitoj šalyj.

K. 10. Jei kuris tavo tėvų yra iš
siėmęs popierius Suv. Valstijų, lai 
įasakyk a) katras; b) kuomet ir kur

K. 11. Ar esi kuomet balsavęs, ar 
ižsirašęs balsuoti kur nors Suv. Val
stijose; jei taip, lai kuomet ir kur?

Klausimai 12 ir 13 reikia atsakyti 
iktai piliečiui, ar valdiniui neutra- 
ės šalies, kuris yra apreiškęs norą 
latapti Suv. Valstijų piliečiu.

K. 12. Jei esi piliečiu ar valdiniu 
šalies, neutralūs šitoj karėj ir esi 
įpreiškęs norą patapti piliečiu Suv. 
Valstijų, tai įvardink tą neutralę ša- 
j, kurios piliečiu ,ar valdiniu esi.

Pastaba.— Kongresas išleido įsta- 
ymą, kad pilietis ar valdinys šalies, 
leutralės šitoj karėj, kuris yra ap
reiškęs savo norą patapti Suv. Val- 
tijų piliečiu, turi būti paliuosuotas 
mo ėmimo karinėn larnystėn jam to 
nireikalavus pagal tokius patvarky- 
mis, kokius prezidentas gali prisa
kyti, atsiimant savo pažadėjimą pa- 
apti Suv. Valstijų piliečiu, kas bus 
>adaryta ir bus laikoma panaikini- 
nu jo apčeiškimo noro patapti Ame
rikos piliečiu ir jis niekuomet dan
gaus negalės patapti Suv. Valstijų 
piliečiu.

(u nori būti paluosuolu 
karinėn larnystėn atsiė- 

pasižadėjimo patapti
Hio ėmimo 
nimu savo 
Suv. Valstijų piliečiu tomis sųlygo- 
nis, kokios išdėta augščiau padė- 
oj pastaboj prie klausimo 12?

Pastaba. — Jei atsakysi “yes”, tai

•odymus kaip pasiliuosuoti nuo eji- 
no karinėn larnystėn ir atsižadėji
mu nuo savo teisės patapti Suv. 
Valstijų piliečių. Pirma negu tavo 
•eikalavimas bus pripažintas, tu tu- 
i išpildyti ir sugrąžinti tas formas 

>avo Vietos Boardui.
/III. Dalis 
ziršininkai

A. 
ir

esi
ar

Apskričio bei miesto 
federaliai samdinin
kai.
apskričio, ar miesto 
muitų klerku, ar esi

K. 1. Ar 
viršininku, 
iamdininku Suv. Vastijų siuntinė- 
me laiškų, ar esi daildariu ar pa
prastu darbininku samdomu Suv. 
Valstijų ginklų dirbtuvėj ar arsena- 
e, ar esi Suv. Valstijų samdininku, 
jaskirlu Prezidento su atstatymo sų- 

’yga?
IX. Tikčjiniinis jsitikėjimas prieš 

karę.

K. 1. Ar esi narys gerai pripa- 
'intos likčjiminės sektos ar organi- 
’.acijos, gyvavusios geg. 18 d., 1917 
u., kurių tikėjimas ar principai dru
ide savo nariams dalyvauti karėje 
(kokioje nebūt formoje) Jei taip, 
ai įvardink sėklą, ar organizaciją 
r jos valdžios ar galvos vielą.

Jei tavų atsakymu butų “no”, tai 
leatsakinėk į jokius kitus klausimus 
ir nesirašyk.

ITuo translation filed vvith the post- 
nasler at Chicago, Sept. 10, 1918, 
as reiiuired by the act of Oct. 6, 1917.
Del drafto boardų narių skai-

r čiaus padidinimo. <

[Released by the Committee on 
Public Information.]

WASH1NGTON, i). C. Ka
res Di’.parbimentas leidžia skelb
ti sekamą iš Provost Marshal 
General' ofiso:

Įvairių Valstijų drafto ekzeku- 
lyvai iš šio ofiso būvą užklausti 
telegrafu, kad jie savose valsti-

las daroma tikslu, kad jie gale-

Apžiūrėta ir Peržiureta

he Wilsoh 
labei į 

protects / 
i your Į

tų rekomenduoti Provost Mar- 
■šliall General kokiose apielinkč- 
sc. jciį-l11 tokiiji rmiclnsi, lolciiiųi 
ir distriklų “boardų” nariai tu

rėtų Imti padauginti, kad užtik
rinus registracijos pagreitina
mą ir naujai užsiregistravusiųjų 
klasifikavimą sulyg draftuoja- 
mojo amžiaus ribų praplėtimo. 
Prašytį greito atsakymo, kad 
galima butų “boardus” taip su
organizuoti, kad tie atidėliojimo 
galima luitų darbo imtis.

Taipgi daugelis tei ravi mos 
laišku,, ofiso ganių, rodo, kad 
susidaryta gan plačiai siekiantis 
įspūdis, buk Ispauų-Anierikos 
kares veteranai, ineinantieji Į 
1S-45 metų tarpą, galės nes i re
gistruoti rugsėjo 12 d. ir kad jie 
nuo drafto atliuosuojami.

Tokiai nuomonei nėra ne ma
žiausio pamato. Perspėjama, 
kad tos rūšies vyrams reikia re-

PAUDO
DARBAI

!
gražiai
atliekami

Naujient t
spaustuvėj

Neužsitikėklt savo regėjimo pir
majam by kokiam neprityrusiam 
aptlekoriui ,auksoriui ar keliau
jančiam pardavėjui, nes jie su
teiks jus akims tik daugiau blogo.

Aš turiu 15 metų patyrimą i' 
galiu ištyrt jus akis ir pririnkti 
jums akinius tikrai. Darną atlie
ku belaukiant, užtikrintai.

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

JOHN SMETANA
AKIŲ 8PECIALI8TAF 

1841 8o. Aahland Avė. Chicar
Kampas 18-tos gatvės 

l-člos lubos, virš Platt'o aptiekM 
Tėmykite į mand paražą 

Valandos nuo 9-tos vai. ryto iki 
8 vai. vakaro. Nedėlioję nuo I

Kiekviena pavieni apdengtą 
mėsa,kiekvienas kumpis kiek
viena pusė lašinukų yra apžiū
rėta, ir peržiureta ir kartkar
tėmis apžiūrėta su žinovo nr 
pestingumu sąžinišku atsargu
mu pirm pavadinimo vertu 
Wilsono Vaizbazenklo, kadan
gi “Wilsono Vaizbazenklis" tu
ri “Apsaugoti jusiį Stalą”.
Visi iš eiles, žinovai, peržiūrėtojai ir 
perdėtiniai saugoja kiekviena smulk
meną sutaisymo su sąžiniška ištiki
mybe.
Ir tuokart, kuomet šis maistas perei
na per Wilson & Co. peržiūrėtojus, 
valdžios peržiūrėtojai peržiūri kiek
vieną atskirai su šalta kritiška akia prieš 
uždėsiant S. V. antspaudą jų užtvirtini-
mu.
Visiškas svarumas yra būtinai reikalau 
jamas. Aštrumas higijieniškos valdžios yra 
užlaikoma visą laiką kiekviename kampe 
ir užkampyje milžiniškos įstaigos.

‘Jluo mauk you/i (jiuvumtea’

CHICAGO

OHBHnKnHHBMRnni
VIENATINIS PEGISTRUOTAS

VYRAMS
APT1EKORHJS ANT BRIDGEPORTO

SUAUGIEMS

ryto iki

vsl. ryto iki 12 valandai dieng.

| Dr. A. R. Blumenthal į

AKIU SPECIALISTAS 
Akis Egaamljaaoja Dykai 
t Gyvenimas yra 

tuščias, kada pra 
nyksta regėjimą. 
Mes vartojame 

pagerintą Oph- 
thalmoineter. Y- 
patinpa doma at
kreipiama j val

kos. Vai.: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
nrdėldien. nuo 10 iki 11 dieną. 
4i»49 S. Ashland Av. kamp. 47 st 

Telephone Yards 4317 
Boulevard 6487.

Rezid. 933 S. Ashland Blvd. Chlcagš 
Tabphon* Haymarket 2544

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAI

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3354 S. Halsted SU Chicagi 
Tclepbona Drover

VALANDOS: 10—11 ryto; 2—I popietą
vakare 10—11 <ii«ną.

3109 S. Mo t. Chicago

V ALANUOS? 
ir nuo 5

s. M
Jei jus sergate ir reikalaujate 
tickorius Rusijoj virš 10 metų, 
padaryti bile kokius rusiškus 
draugas žmonių. S. M.

KŠčinu. Sidabro rimuose nuo $1.00 ir 
augščiau. Pritaikome akinius uždykų. 
Atminkit: Galvos sopėjimas, nervišku
mas, akių skaudėjimas, užvilkimas ir 
tt. yra vaisiais įvairių ligų, kurios ga
li būti prašalintos gerų akinių pritaky- , 
mu. Ištyrimas uždykų, jei peršti ar 
skauda akis. Jei jos raudonos, jei gai
vu sopa, jei blogai matai, jei akjs silp
sta, netę>k ilgiau, o jieŠkok pagelbės 
nptiekoj, kur kiekvienam pritaikomą a- 
kiniai uždyką. Atmink, kad mes kož- 
nam gvarantuojam akinius ir kiekvie
nam gerai prirenkam.

Ekspertas Optikas.
vaistų, ateikit pas mane. Aš buvau ap-arba _

15 metų. Aš duodu patarimus DYKAI. Galiu 
rekomenduoju tik GERUS daktarus. Aš esu
3149 SO. MORGAN ST., CHICAGO, ILL.

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

angliškų. Gramofonai nuo $10.1)0 iki $250. Parsiduoda ant leng
vo išmokėjimo. NAUJA DIDELI KATALOGA knygų, laikrodėlių, 
žiedų, lenciūgėlių, gramofonų rekordų, drukuojamų mašinėlių pa
siunčiu kiekvienam, kas prisius 3c. štampų.

JUOZAPAS F. BUDRIK, 
3343 S. Halsted st.---------- Tel. Drover 8167----------- Chicago, UI.

-..t. i7~ ' .r " '~ . .'...—v ;r; ?

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

SPECIALIAI: Maleva malevojimui stubų išvidaus, po $1.40 už gal.
CARR BROS. WRECKING CO.

3003-3039 S. Halsted St, Chicago, UL

f JOSEPH C. W0L0N
| LIETUVIS ADVOKATAS 

29 S. La Šalie St.
Telephone Central 6398

Vakarais:
2911 W. 22nd Street, 

Telephone Rockwell 6999
UNMBMiMMHflUaMi

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

CHIRURGAS
10731 So. Michigan Avė. 

Roseland, TIL

DR. M. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

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

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

Ofisas ir Lnbaratorlja: 1025 W. 18th 
St. netoli Fisk 8t.

VALANDOS: Nuo 10-12 pietų, ir 
6— R vakarais. Telephonu Ganai 3110.
GYVENIMAS: S412 S. Halsted Street 

VALANDOS: 8 0 ryto, tiktai.

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliaus Permaina.
Panedėlyj, Ketverge ir Subatoj 

Pirmas Floras 15c. Balkonas
Prie šių kainų priskaitoma ir • 

1c ir 2c kariškos mokestis
4 DIDELI AKTAI KASDIEN 
KALSTEI) ir 32-ra GATVfcS

Vyrišką Drapanų Darganai
Nauji, neatimti, daryti ant užsa

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

Nauji, daryti gatavi nuo $15 Iki 
$35 siutai Ir overkotai, nuo 97.50 iki 
18 doleriu.

Pilnas pasirinkimas kailiu pamuš
tų overkotu.

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

Atdara kasdienių, nedaliomis Ir va
karais.

8. G O R D O N
J41I 8. Halsted SU Chicago, HL

8 vakare

DR. G. ^So GLASER
Praktikuoja 27 metai 
Gyvenimas ir' Ofisas 

3149 S. Morgan S-,, kertė 32 s!. 
Chicago, UI.

iki 9 ryto, nuo 12 iki 2 uo picl 
ir nuo 6 iki 8:30 vak. Nedėlio- 
mif vakarais ofisai uždary*

Telephone Yards 687

LIETUVIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Dr. M.T. Strikol 
1741 W. 47 SI., ..Chicago, III.
Valandos

B Tel. Jirfulevard 9172 
Naktimis ir dienomis — \Vest 
Slde HospUal; Tel. \Vest 97.3.

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.

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

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

Tel Yards 3654. AKUŠERKA Į 
—^Mrs.A.MIchni8wlcz! 

laigusi Akušerijos Ko
legiją; ilgai praktika
vusi Pennsylvanijos 
Ihospitalėse ir Phila- 
delphijoj. Pasekmin
gai patarnauju prie 
gimdymo. Duodu rodą 
Į.lsokiose ligose mote- 
ri/ns ir merginoms. 
1113 So. Halsted Str. 

| '(Ant antrų lubų) 
Chicago.-

Nuo G Iki 9 ryte, ir 7 iki -vėlo vak.



'NAUJIENOS, Chieago, ni. Utarninkas* Rūgs. 10, 1918.

Chieago ir Apielinke
Partijos Žinios

Kinkimų kampanijos reikalais.

(Lliicagos socialistai pagalios 
sukruto varyti priešrinkiminę 
agitaciją.’ Iki rinkimų beliko 
tik pora mėnesių. T’oiU l drau-

avė., ir Madison gt., May\voode, 
ir prispyrę prie sienos banko 
kasteriu ir vieną pašalinį žmo
gų. pasiėmę virš dešimtį tūks
tančių dolerių pabėgo dideliu 
žaliu automobiliu.

Įėję hankan banditai prisista
tę esą jo kreditoriais ir norį 
pasidėti “bankan” (pinigų. Kuo-

sipirko šaudomų ugnių, ir pradė
jo jas leisti; kiti, kurie buvo su 
juo,‘pabūgo ir pasitraukė šalin. 
Po to du revolverio šūviai pasi
girdo ir Albanese krito negyvas. 
Nors ten buvo apie 5,(100 žmo
nių, bet niekas nematė, kas jį 
nušovė.

Turi tenkinties seniais

LSS. 1 kp. repeticija veikalo Ni
hilistai įvyks scredoj, rūgs. 11, 7:39 
vai. vak., Aušros svet., 3001 So. 1 lai
stei str, — Draugai ir draugės, kurie 
pasižadėjote dalyvauti, nesivėlinkite 
atvykti. —Komitetas.

Roseland,'III — LMPS. 25tos kp. 
repeticijos (“Kun. Macoeluis) įvyks 
ketverge, rūgs. 12 d. 7:3(1 v. vak., 
Aušros Mokykloje, 199911 Michigan 
Avė. Visi lošėjai malonėkite susi
rinkti lygiai pažymėtu laiku.

—Komitetas.

ASMENŲ JIESKOJIMA1 REIKIA DARBININKŲ NAMAI-ŽEMB

buoti. kiant tinkamai užintere- 
savus pliačiąsias balsuotojų mi
nias. Beikės išplatinti nemaža 
literatūros ir atlaikyti visą eilę

lei sieną.

Daugelis pianų labrikininkų, 
kur pirma mėtydavo laukan se
nus darbininkus, dabar turi ten
kinties seniais. Pranešama, kad 
didžiuma pianų dirbtuvių darbi
ninkų dabar yra apie 60 metų 
seniai.

Kockford, III — LSS. 75 kp. mė
nesinis susirinkimas Įvyks 15 d. rug
sėjo. 1:30 po pietų, Moose Club svet., 
ant Mulbcrry gatvės, netoli upės. — 
Draugai ir draugės, meldžiu ateiti 
paskirtu laiku, nes randasi svarbių 
dalykų apsvarstyt, 't aipgi ir norinlįs 
prisirašyti ateikite.

-Rašt Meldažis.

LSS. 138 k p. ekstra susirinkimas

žiu kodėl teciaus šiemet nesima
to to ūpo ir veikimo, koks buvo 

kad ir prieš praeituą rinki
mus? Apatija yra negeras daly-

Policijos departamento virsi Lietuviai “skobai”

M. Jankaičio svet.. 4837 VV. 14 st—Vi
si unitai turit Indi, nes bus balsavi
mas konstitucijos. - Valdyba.

buvo veiklus. Jie veikia jau ir 
dabar. Wcstsidicčiai, LSS. 2- 
ros kuopos nariai, jau platina

akušeres

nose Buvo piaiiesut apie v.iuvti- 
go Motor Bus kompanijos dar
bininkų streiką. Ten pat buvo 
mžymėta, kad kompanija lei-

Roseland, |II.— Aušros Knygyno 
Palaikančių Draugijų Delegatų susi
rinkimas Įvyks ularninke, rugsėjo 
10 d. 7:30 v. vak., 10900 Michigan 
avė. Delegatai maloniai kviečiami 
atsilankyti. —Rašt. F. Bruškailė

įlinkas, Charles K. Barllett, Ik

Pajieškau pusseserių Kažiunės, 0- 
nos ir Juzės ir pusbrolio Jono BA
LI LUNIŲ. Visi paeina iš Kauno gu
bernijos, Panevėžio pavieto, Roza- 
lino parapijos, Pališkių sodžiaus. 
Girdėjau, kad gyveną Philadelphi- 
joj, Pa. Jie palįs ar kas juos žinote, 
malonėkite atsišaukti. Aš esu Solo- 
mėja Žcmaičiun.slikė, po vyru We- 
shatena, 56 E. 101 Place, Roseland, 
Illinois.

REIKALINGAS luojaus patyręs 
bartenderis “Union” — unijos tno? 
kastis. Turi būti blaivu# Meldžiu 
atsišaukti šiuo adresu. J. K. Julelis, 
Box 26 , Divernon, III.

REIKIA vyrų dirbti i VVholesale 
Rag House”. Gera mokestis. Atsi
šaukite į 1211 S. Union avė., arba j 
1511-13 S. Sangamon str., CJiicago.

DOBILŲ ŽEMĖ UKES

Pujiešknu savo vyro Stanislovo 
Grybo, Kauno gub., Raseinių pav., 
Girdiškės parap., Tujainų kaimo, jau 
12 metų kaip persisyrėm. Aš ir du
kteris norime žinoti ar jis gyvas ar 
miręs. Prašau atsišaukti arba kas 
žinote praneškite jo adresą. Kas pir
mas praneš ,gaus $5 dovanų.

Aleksandra Grybienė, 
732 \V. 18 slr., Chieago, III.

Pajieškau savo švogerio, Antano 
Zubricko, prasišalino nuo musų ir 
paliko du vaiku, pirma gyveno 
Nori h Chieago, dabar išvažiavo į 
kitą miestą. Prašau atsišaukti į 6 
dienas. Bus viskas dovanota. Kas jį 
žinote, priduokite jo adresą.

Joe Tąuirinat,
4117 S. Marshficld avė. Chieago, III.

REIKIA veiterkų. Gera mokestis. 
6*/2 dienos j savaitę. Atsišaukite j 

llairy Bloek,
1356 S. Halsted SI., Chieago, III.

REIKIA lietuvio bučeriaus. Pa 
stovus darbas. Gera mokestis. At 
sišaukile j 3153 S. Halsted SI.

KEIKIA merginų prie lopymo mui 
šų prie elektra varomų mašinų. 
Goldfish Bros., 911 \V. 12 St.

REIKIA merginų ir moterų prie 
tvarkymo ir skirstymo naujų ir senų 
vilnonių skudurų. Pradinėms mo
kama gera mokestis. Atsi šaukite j 
1214 S. Union avė., arba 757-759 W.

Mes savinamės apie 100,000 akrų 
puikios ūkės žemės Mcnominee pa
viete, Upper Peninsula Michigan’o, 
arti Green Bay krantų, kuriuos mes 
pardavojame ukėms po 40 akrų, ir 
augŠčiau. Žemė yra su inolįu, tin
kanti abelnai ukininkystei, kvie
čiams, miežiams, avižoms, rugiams, 
bulvėms, cukriniams burokams ir tt. 
Čia ūkininkai turtėja versdamiesi 
pienininkyste ir augindami kiaules 
ir avis. Ten yra puikus keliai, ge
ros mokyklos, bažnyčios, kaimiška 
prisiuntimo .krasa, geri kaimynai ir 
viskas yra arti kas reikalinga. Apsi
gyvenusiam nėra taksų per penkis 
metus. Kodėl neįdėti savo pinigų 
j gerą žemę, kur jie bus saugus ir 
aprūpins ateitį. Eikite ant ūkės, 
kuomet jus busite prisirengę, bet 
pirkite dabar, kuomet ši gera žemė 
parduodama pigiai.

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

i Mes galime duoti jums gerus nu
rodymus.

S. CRAWF()RD & SONS 
645 First National Bank Building, 

Chieago, III.

laikd susirinkimus ir tariasi ko
kiui) budu ir kur geriau pasie
kus piliečių-balsuotojų minias. 
Kas veikiama kitose lietuvių so
cialistų kuopose, nežinoma. 1 ų 
kuopų nariai turėtų apie tai pra
nešti; laikraštis juk yra tam, 
kad jame ir per jį butų galima 
eiti į minią. Deja, delei papras
to apsileidimo ar kitų kokių

darbininkai” esą pateųkinti. 
Streikuoją lik kelintas nenuo
ramų. l ai netiesa, kad darbi-

ti visus tuos daktarus, kur ne

prižiūrėjimą užgemančių kudi7 
kiu akių.

mom algom. Patenkinti yra lik 
ikebai, kuriems kompanijų mo-

to nelabai paiso, 
rus dalykas.

tas ypač sparčiai i prie

vakare buvo to distrikto “breu- 
čiu” iyaliotiuiu posėdis. Dele-

34 ir 35 wardų brenčių. Taip
jau buvo delegatai ir iš Cicero, 
Bei’vvno, Oak Parko, Lyonso ir 
kitų vietų, kurios priklauso šeš
tam kongresiniam distriklui.

kalbų ir kuodaugiausia pintini

I*irma prakalba bus surengta

Kalbės d.d. \Vm. Bross Lloyd, 
Wm. F. Knise, Daniel l retz ir 
M. Schmied. Antros prakalbos 
bus subatoj. rūgs. 1 1 dieną, Y. 
P. S. Lygos darže, ant 52 avė. ir 
22 pi., Ciceroj. Kalbės dd. VVm. 
Bross Lloyd, VVm. F. Knise.

Biaha (čekiškai), adv. Kaz. (in
gis (lietuviškai) ir John La Bu
cai (itališkai). Abejose prakal
bose belo bus suruošta puikus 
programas. Jeigu kartais lytų.

svetainėse. Pav., pelnyčius va
karo prakalbos tuomet įvykti

subatos - Liberty Dailėj, ant 
kertės 52 ir 22 galvių.

Užpuolimas ant 
banko. ■

Nežinomi banditai užpuolė Pro- 
viso State banką ir išnešė 

10,000 dolerių.
Keturi nepažįstami viukėzai- 

banditai vakar "Vakare užpuolė 
Proviso State banką, ant Filtb

Kriaučių darbas rude
ninio sezono. ♦ 
Siuvu ant orderio vyrų, 
moterų ir merginų dra
bužius. Valau, taisau ir 
prosinu. %

Pranciškus Baltušis 
617 W. 47th St., arti nuo 
Wallace st., Chieago.

Tel. Drover 7058

jų, kad visi daktarai, mirsės ir 
tkušerės būtinai praneštų vieti
niam sveikatos departamento 
skyriui apie by kokią kūdikio a-

Ii nuo kūdikio gimimo. Ačiū 
daktarų ir akušerių apsileidimui 
daugelis kūdikių lieka amžinais 
neregiais arba pataųipa silpno 
regėjimo žmonėmis.

Sulig Illinois Soeiely for the 
Prevention of Blindness prane
šimu. akušere Tillie VVvsinska,

p-iui Trauk Mazuch. 1963 \Veb- 
stiT gi., laike gimimo josios sū
naus (’.besterio. Ji tečiaus ne
pasirūpino reikalingų vaistų, ku-

parlamente už dyką. Kuomet

dienoj akušerė patarė molinai 
(čirkšti kūdikio akysna savo pie
no, aiškindama, buk tai esą pa
prastas “šaltis”, (ii kada liga iš-

Į paviečių ligoninę. Kūdikio re-

tas. Tokiu atsitikimų 
daugiau.

a-

Fry inunicipaliame korte. Ka
dangi lai buvo pirmas jos pra
sižengimas. todėl teisėjas pasi
tenkino priteisęs jai mažiausią 
bausmę užsimokėti 10 dol.

iiinkas lodei persergsli visus gy-

už neprižiurėjimą naujai gimu
sių kūdikių jie gali Ibut areštuo
jami ir nubausti sulig esančiais

Nušovė vagilį

[jolieistas VViIliani Fleming va
kar ryta nušovė nepažįstama

Policislas paleido du šu

Manųina, kad lai 
vietos banditas, 
Davis.

Su apgailestavimu reikia pa-

las ir lietuvių.
musų broliams
iii streiklaužiaut ir
laudotojams sumušti lokius pat

kurie nesigėdi 
tuo padėt

Streikuojantįs darbininkai da
bar susivienijo su Chicagos nue
ito šoferių ir tymsterių unija ir

o kol kompanija bus priver-

—Ten dirbęs šoferis.

I rue Iranslalion filed wilh the posl- 
nasler at Chieago, III., Sepl. 7, 1918, 
is reųuired by tlie act of Oct, 6, 1917

Pranešimas “Kardo” 
Skaitytojams.

’<ad rugpjūčio mėnesio numeris 
‘Kardo”, kurį dabar leidžia Lie- 
tuvir Laisvamanių Federacija, 
jau tapo atspausdintas. Jisai 
yra paduotas paeini išsiuntinėti 
prenumeratoriams; vienok pač-

iitinėli “Kardą”, atrasdamas, 
kad jo “dvasia esanti priešinga 
valdžiai”, ir prisiuntė jį į Wash-

ralis pačio viršininkas. Todėl 
esame priversti laukti atsakymo

Mes, iš savo pusės, žinome 
kad “Karde” nėra nieko lokio

Ginties. Kone visas jo turinys

prielarų ir bažnyčios; tie-gi 
straipsniai ir paveikslai, kurie 
paliečia politikos klausimus, y-

na prieš karę, o prieš Vokietijos

Meldžiame skai-

A. Ambrozevičia,
Administratorius,

Policislui pri
buvo miręs.€ Pranešimai

Italas nušautas parapios iš
kilmėj. Kas nušovė nesu
randama.

Jos. Albanese., 39 melų am-

tą iškilmę italų dalyj ir likosi 
nušautas nežinomo užpuoliko. 
Nušovimas atsitiko ties Milton

mu “Mirties Kampas“. Jis nu-

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

LSS. 81 kuopos mėnesinis susirin
kimas įvyks ketverge, rūgs. 12, Liuo- 
sybės svet., 1822 Wabansia avė. šis 
susirinkimas bus vienas iš svarbiau
sių susirinkiihų, kadangi bus balsuo
jama Konstitucijos projektas; taipgi 
bus renkami delegatai j VIII Rajono 
konferenciją ir daug kitų svarbių 
dalykų. ■ ~

LDLD. 45 kp. mėnesinis susirinki
mas įv\ ks ularninke .rugsėjo III d., 
kaip 8 vai. vakare M. Meldažio sve
tainėj. Visi nariai kviečiami atsi
lankyti, nes yra prisiųsta iš centro 
nominacijos blankus noininavimui 
viršininkų 1919 metams. Kiekvieno 
nario pareiga dalyvaut savo virši
ninkų paskyrime. Sekr. A. Jusas.

Pajieškau draugo Antano Vaj.iue- 
k<>, Kauno gub., Vilkmergės pav, Ku
piškio valsčiaus, Palaivinčs parap., 
Pauliukus dvaro. Jis pats tegul alsi 
šaukia, arba kas žinot praneškite jo 
adresą. Antanas Moluzevičia, 
904 VV. 201h PI., Chieago, Iii.

REIKALINGA ženola pora, mote
ris .neinanti dailiau, kad prižiūrėtų 
mano namus. Maža šeimyna,: aš ir 
14 melų mergaitė. Aš esu akušerka 
ir man kaip kada prisiena išeiti iš 
namu. Duodu kambai į už dyką. At
sišaukite greitai. Mrs. P. Urbonienė 
3313 S. Halsted St., Chieago.

k p.Exlra susirinkimas LDLD. 19 
įvyks ularninke, nigs. 10 d., 8 
vakare, Aušros svetainėj. 3001 
Halsted St. — Draugai, bukite 
tiek malonus, atkreipki! atidą į 
ir atsilankykite į susirinkimą,
yra labai svarbus dalykai, kaip-tai 
referendumai ,nominacijos, konsti
tucijos projektas ir kiti dalykai. To
dėl, susirinkit visi būtinai. --M. T

ant 
tai, 
nes

Cicero — LDLD 92 kp. susirinki
mas įvyks ularninke, rūgs. 10 d., 8 
vai. vak. M. Jankaičio sve, 4837 VV. 
14th St. Yra prisiųsta centro vaidy
bos nominacijos blanku. Malonėki- 
kite visi nariai būti. —Sekr^JVi-

Garfield Park. LSS 158 kp. mėn. 
susirinkimas atsibus rūgs. 10 d., 8 
vai. vak. Joe Gaubaus bute, 1257 So. 
Cravvford avė.—Visi kuopos nariai 
būtinai turite susirinkti. Tarpe ki; 
tų svarbių reikalų yra naujas labai 
svarbus reikalas prakalbi) rengime.

—Sekr. A. B. Liutkus,

Lietuvių Darbininkų Bučerių ir 
Groserių Susivienijimas Amerikoj 

šaukia ekstra susirinkimą. Todėl iš- 
ankslo pranešam, kad kiekvienas at
silankytų. Bus svarbių apkalbėjimų 
organizacijos reikale. Taigi visi na
riai pribukite scredoj, rugsėjo 11 <1. 
7:30 vai. vak. į J. Mikalajūno salę, 
2334 So. I.cavitt St., Chieago.

Roseland, III. — LMPS. 25-ta kp. 
rengia teatrą ir balių spalio 20 d., 
K. of P. svetainėje, naudai Moterų 
Balso; scenoj bus statoma veikalas 
‘Kunigas Macochas \ 
gijų ir kuopų prašom 
rengti jokių pramogų, 
kus vieni kiliems.

Vietos (Irau
kad neužken- 
— Komitetas

Draugiška vakarienė su progra
mų. rengiama LSS. 4 kp., rugsėjo 2 
d., Mildos svet. Tikietus galima gau
ti pas kuopos narius ir Aglinskio 
krautuvėje, 3238 S. Halsted st.

—Komitetas.

Kenosha, Wis. — Lietuvos Balsas 
Draugijos pereitam susirinkime bu
vo nutaria laikyti susirinkimus kas 
ketvirtą kiekvieno mėnesio sukatą, 
vakare, toj pačioj svetainėj—Slilz’o. 
Draugai .nepamirškite lai ir atsilan
kykite į sekantį susirinkimą. —P.S.

Mėnuo laiko atgal L.S.S. Vili Ra
jono Centralinis Komitetas nutarė 
surengti viešą susirinkimą liksiu 

ięnešli protesto rezoliucija prieš ne- 
teisotą pasmerkimą myriop darbi
ninkų vado Mooney, kuris laukia 
kartuvių Californijos kalėjime. Su
sirinkimas įvyks subalos vakare, ru
gsėjo 28 d. Meldažio svetainėje.

LSS. 81-oji kuopa nutarė statyt 
veikalą Netikėtas Sugrįžimas, hedč- 
lioj, Spalių 6 d., 1918, taigi meldžia
me kilų draugijų toj dienoj nereng
ti panašių pramogų.

—Rengimo Komitetas.

Soc. Prop. Mokyklos reikalu: — 
Visi lie draugai ir draugės, kurie 
manot lankyti Soc. Propagandos Mo
kyklą, malonėkite būtinai išanksto 
priduot savo vardus, pavardes ir ad
resus sekretoriaus žiniai, kad ge
riau prisirengus.

Socialistų Propagandos Mokyklos 
sekretorius, Ant. Jusan. 2252 W.

22nd slr., Chieago, III., Tel. Ca
nal 6265.

Ateities Žiedas vaikų draugijėlė 
rengia gražų vakarą, subatoje, spalio 
5 d., Mildos svetainėje. Kitos drau
gijos malonėkite tą dieną nedaryti 
parengimų, o paremkite žiedą.

—Komitetas.

ASMENŲ J IEŠKOJIMAI
Aš, M'ilimas Gražulcvičius, pajie

škau Petro Gražulvvįčiaus iš Suval
mo; taipgi giminių arba pažįstamų.
Malonėkite atsišaukti šiuo adresu: 

William Gradey,
Co. H. 481 h U. S. Inf., Camp Sturt, 
Nevvport Ncws, Va.

Pajieškau pusbrolio Mykolo Brei- 
džio, kuris keli metai tam atgal g.\- 
veno (’Jiicago. III. Jisai paeina iš 
Kauno gub., Panevėžio pavieto. Si- 
dubravo parapijos, Sibičių sodžiaus. 
Jis pats ar kas apie jį žinote malo
nėkite atsišaukti. i

Alexandra Stuknis,
- Rašt. P. Mankevičius. 56 E. 101 Place, Chieago, III.

Pajieškau brolio Petro Vaivilo.

Delroil, Mich. Jis pats ar kas jj 
žinote, malonėkite pranešt šiuo 
adresu’ John Vaivila, 4413 So. 
Tuhnon avė., Chieago, III.

REIKALINGI 6 vaikai dėl išnešio
jimo Naujienų Bridgeport distrjkte. 
Atsišaukite pas J. B. Aglinską, 3238 
So. Halsted SI., Chieago.

DIDELIS RARGENAS
PARSIDUODA lotas Gary, Ind.— 

Savininkas turi išeiti kariuomenėn. 
Parsiduoda labai pigiai, turi būti į 
10 dienų parduotas. Kas pirmesnis 
to geliukas. Atsišaukite — 
P. Pervencky, 824 E. 92 P.

Pajieškau brolio Juozapo Gusi ti
no, gyvena Gary, ln<|. valstijoje, (i 
m. algai Prašau atsišaukti adresu 
Julius Gasiunas, Box 166, (’reighton, 
Mine, Ont., Canada.

REIKALINGA pagelbininkai į lie
ji klą ir leiberiai. Gera mokestis. 
Pastovus darbas. American Build- 
ing Foundry Co., 2300 So. Spring- 
field avė., Chieago, III.

JIEŠKO KAMBARIŲ

PAJIEŠKAU (vaikinas) kambario 
su valgiu arba be valgio. Atsišau
kite greitai laišku j Naujienų ofisą, 
pažymėdami No 43.

BEI KALINGA mergina arba mo
teriškė, suprantanti lietuvišką ir an
glišką g « 'Kiliką. Darbas vakarais. 
Malonėkite atsišaukti luojaus ant se
kančio antrašo: .1. P. Olekas,

American Lithuanian School, 
3106 So. Halsted Slr., Chieago, III.

PARSIDUODA 30x130 lotas, gra
žioj vietoj, tinkamas gražiam namui. 
Parsiduoda pigiai, jeigu pirksite 
greit, nes turiu išvažiuot j mokykit). 
Vladas Vilnius, 2943 S. Halsted st.

AUTOMOBILIAI

J IEŠKO PARTNERIŲ
$200 j mėnesį algos dėl gero biz

nio žmogaus su $2500 valdyti kiek
vieną dolerį jo pinigų ir tie patįs 
pinigai yra visi užtikrinti. Galima 
išsiimti pinigus bite kada pranešus 
prieš dešimts dienų. Turi suprasti 
angliškai. Rašykite: Box 41, 1810 S. 
Halsted SI., Chieago, III.

J IEŠKO DARBO
PAJIEŠKAU lokių anglių kasyk

lų: 1) kur vienas dirba. 2) kur nėra 
uolų. 3) kai su viršžemiu, 4) kad 
nereiktų stumti karo lauk. Noriu 
žinoti kiek moka. Prašau skaityto
jų duoti žinoti. Aš už tai atsilygin
siu. Anton Mitens, Box 189., Mari- 
anna, Pa.

REIKIA DARBININKU

VALSTYBINIA1 NEMOKAMI DAR
BO PRIRODYMO BIURAI

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.

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

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

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

REIKIA gerų tvirtų moterų dcl 
dirbtuvės darbo. Gera mokestis. 
901 181h st., Chieago, III.

KEIKIA anglių metėjų, $55. Kam
barys ir valgis. Chieago Beach Mo
lei, 51 and Cornell avė.

REIKALINGAS bartenderis virš 
45 metų. Pastovus darbas. Gera 
mokėsi iš. Atsišaukite į 2065 W. 
Coullor si, Chieago, III.

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

Taipgi reikalaujam paprastų kria
učių prie moteriško darbo. Gera už
mokestis geriems darbininkams. Ma
lonėkite atsišaukti kaip galima grei
čiau šiuo adresu: 4465 W. Harrison 
SI., Chieago, Ilk ,

REIKIA angliakasių į Kenlucky, 
lavienių arba vedusių vyrų su šei- 
nynomis. Gali uždirbti gerą algą, 
lies apmokėsime visas išlaidas kc- 
ionės. Be ofiso. Dykai. Atsišau

kite. 30 S. Canal St., 2ras augštas.

REI KALINGA moterų mokyties 
austi rankinėmis staklėmis. Gera 
mokestis mokinantjes. Gali uždir
bti $15 iki $20 dirbant nuo šmotų. 
Valandos 7:30 ryto iki 5 vai. po pie
tų. Subatoje pusė dienos.

Olson Rug Co., 
28 S. Laflin st. , Chieago.

AUTOMOBILIUS ant pardavimo 
2-jų sėdynių, ką-tik pataisyias. .$135.

REIKALINGA gera tvirta lietuvė| Ontario Garage, 6840 Stony Island 
moteris dirbti j pieninę plauti ir pil-1 ave-> Phone Hyde Park 2534. 
styti bonkas Pasimatyt su forema-| — ■■■
nu. 361 E. 30111 Str., Chieago. |'

|(LIKALINGAS šoferis prie duo- PARSIDUODA 5 sėdynių automo; 
nos išvažiojimo (troku). Geram da-|bilius, vertės $1600 už $650, visai 
i bfiiikui gera užmokestis. Atsišau-I kaip naujas; elektros starderis, na- 
i;ilc: 12091 Indiana avė., Chieago. uji lajerai, naujos elektros ba 
Tek.phone Pullnuin 5444. Į jos.

. . | kitę po 5 vakaro. 3222 So. Halsted st
,__ , naujos elektros batarc-
Viskas moderniškai. Atsišau-

REIKALAUJAMŲ merginų prie 
lankstymo ,pakevimo ir siuntinėji
mu (folding, enclosing and mnd- 
ing). Darbas pastovus.

BABSON BROS.
2845 W. IDIli St., Chieago,

ĮVAIRUS SKELBIMAI

PARDAVIMUI
PARSIDUODA tabako, cigarų, sal

dainių ir lt. KRAUTUVĖ. Turiu par
duot greitu laiku iš priežasties šei
myniškų reikalų. Adolf Pocevičia, 
J916 Canalport Avė., Cor. String St.

PARSIDUODA bučernė ir groser- 
nė, du automobiliai, Packerd, Lėmu
siu ir Fordas, aini gerame stovyje. 
Atsišaukite 3355 VV’. 38th SI., Chigo.

RAKANDAI

$50 NUPERKA mano $200 Victro- 
lą, deimantinės adatos, ir rekordus. 
Taipgi !?850 player pianą už $225. 
'Taipgi rakandus, naudotus tiktai 
90 dieną. Priimsiu Liberty Bond 
sus. Prisiųsiu daiktus “C. O. D.”

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

Kedzie

PARDAVIMl I puiki misinginė lo
va, su mat rasų ir springsais. Pigiai. 
Atsišaukite rytais ir vakarais. 
Grosberjt 7006 S. Green SI.

NAMALŽEMĖ
PARDAVIMUI: Lengvi išmokėji

mai, priimsiu lotą arba automobi
lių, pirmu įmokčjimu. 5140 ir 5142 
So. Kol nėr avė. 2 namu, nauji lo
tas 60x125, elektra, gazas ir II. Kai
na $2800.
McDONNELL, 2630 W. 381h Street, 
Atdara 9 ryto iki 9 vai. vak. kasdie. 
Telefonai: MeKinley 3543 ir 1643.

1119 \V. 47lh SI. 5—5 ruimai, ran
da $252.00. Kaina $2500. 
McDONNELL, 2630 \V. 381h Street,

st rcet

Telefonai: MeKinley 3543 ir 1643.
3228 Paulina st. 7 kambarių na

melis, maudynė, beizmentas, ąžuolo 
floras. Kaina $2000. 
McDONNELL, 2630 W. 381h
Atdara 9 ryto iki 9 yni. vak. kasdie. 
Telefonai: MeKinley 3543 ir 1643.

4125 School si., arti Milvvaukeė, 
Crawford ,1 5 kambariai Jinkavo- 
la, lotas 37x125, elektra, skalbykla, 
cemento beizmentas, kaina $4,000. 
McDONNELL, 2630 \V. 38th Slrcet, 
Aldam 9 ryto iki 9 vai. vak. kasdie. 
Telefonai: MeKinley 3543 ir 1643.

5635-■ Oakley avė., 5 kambariais, 
bungalo\v, elektra, cementinis beiz
mentas, eonerete pamatas, lotas 34x 
125, kaina $3000.
McDONNELL, 2630 W. 38th Street, 
Atdara 9 ryto iki 9 vai. vak. kasdie. 
Telefonai: MeKinley 3543 ir 1613.

3413 Oakley avenue, 2 pagyveni
mų mūrinis, 2 lotu, elektra, gesas ir 
lt. Kaina $3500.00.
McDONNELL, 2630 W 38th Street, 
Atdara 9 ryto iki 9 vai. vak. kasdie. 
Telefonai: MeKinley 3543 ir 1613.

4521 S. Halsted St. 6—6 kamba
riai, maudynės, ir tt. renda $300. 
Kaina $2500.00.
McDONNELL, 2630 W-. 38th Street, 
Atdara 9 ryto iki 9 vai. vak. kasdie. 
Telefonai: MeKinley 3513 ir 1643.

TAUPYKITE PINIGUS.
Atnešk savo senas šynas (tires). 

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

HOFF BROS. 1603 S. Halsted Str., 
Pardavimui naujos ir vartotos šynos 

Phone Canal 1173.

LIBERTY BONDS ir kontraktai 
perkami už cash. Emil and Co., 740 
VV. Madison st., kampas Halsted gat
vės, kambarys 232, 2-ras augštas, 
virš Eamous Clothing Store. Vaka
rais iki 8 vai. Nedėliomis 10 iki 1.

MOKYKLOS
Pasisiyk pati sukniy.

Mes išmokinsime pa
sidaryti petrenus, su
kirpti ir pasiūti bi 
kokios stailės suknią 
trumpu laiku. Maža 
ųiokestis.

Specialia skyrius 
Mokiname rankomis 

siūti elektros mašino- 
ir vakarais.

išsiuvinėti ir 
mis dienomis 

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

118 N. La Šalie st., Prieš City Hali.
Atsišaukit ant 4-to augšto.

VYRAI. MOKYKITĖS BARBERYS- 
TES AMATO. Dienomis ar vaka
rais. Užimkite liuosas vietas. Pri- 
sirengkite dabar. Dideli pinigai. 
Laukia daug darbų. Ateikite-rašy- 
kite: MOLER BARBEB COLLEGE, 
101 Prospect Avė., N. W. Clcveland.

VALENTINE DRE88MAKING S 
COLLEGES <- 

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

137 Mokyklos Suv. Valstijos*. 
Siuvimas, Petrenų Kirpimas, D*- 
signing, dėl biznio ir namu. Vie
tos duodamos dykai. Diplomai. 
Lengvi išmokėjimai. Gvarantao- 
ta išmokinti jus pasiūti suknes ai 
$10. Phone Seeley 1643

SARA PATEK, Pirmi a! aki

MOKYKIS KIRPIMO IR DESIGNING 
VYRIŠKŲ tr MOTERIŠKŲ APRRDALŲ

Muhu •iotema ir ypatitkaa mokinimą* pa
darys Jus žinovu | trumpą laiką.

Mm turime dtdiiaualus ir priaustas kirpk- 
mo-designing ir siuvimo skyrius, kur m«a su
teiksime praktišką patyrimą kuosnat Jq m&- 
kyait&i.

Elektra varomos majlnoa mu*q siuvimo aky- 
riuoae.

Jus esate ufckvieftiaml aplankyti ir Mas
tyti musų mokyklą bila laiku — dieną ir va> 
karais ir gauti specialiikai pigią kainą.

Patrenos daromos pagal Ju*ų mierą — bila 
•tailAs arba dydtio. ii bite madų knyga*

MASTER DESIGNING SCHOOL
J. F. Kasnicka. Pardttinia.

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




