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True translation filed wlth the post-master at Chicago, Sept. 12, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917

Vokiečiai Tebeva
True translatlon filed with the post- 
inaMcr at Chicago, Sept. 12, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. 6,1917.

VOKIEČIAI SUMUŠTI 
SIBIRE.

True translation filed with ihe post- 
inaster at Chicago, Sept. 12, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917

Dėbso Byla.

True translation filed with the post- 
master ai Chicago, Sept. 12, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. 6,1917.

ANGLAI ATAKUOJA
PRIEŠO APKASUS 

ITALIJOJ.

romi atgal
Vokiečiai Vartoja Naujas 

Gazą Bombas
Torpeduotas Transporto Laivas

True translatlon filed with the post- 
master at Chicago, Sept. 12, 1918. 
as reąuired by the act of Oct. 6,1917

PRANCŪZAI TRAUKIA 
ANT LA FERE.

Londonas, nigs. 11. — Nežiū
rint spiraus vokiečių priešini- 
mos ir atkaklių konlr-atakų, ge
nerolo Humberto vedama Pran
cūzų armija eina smarkiai prie
kin ir šiandie ji buvo jau tik 
truput daugiau kaip mylia nuo 
La Fere.

Travecy, miestelis į vakarus 
nuo Aisnej upės, apie pusantros 
mylios nuo didžiulės vokiečių 
bazos, atsidūrė fraucuzų ranko
se.

Išilgai viso dvidešimt penkių 
mylių fronto tarp St. Quentino 
ir La Fere, kame eina dideli mū
šiai su Hindenburgo spėkomis, 
Prancūzai vis stumiasi priekin.

Vokiečiai vis smarkiau prieši
nasi.

PEKINAS, Kinai, rūgs. 11.
Gautos čia iš Sibiro telegramos 
skelbia, kad provizionalės Sibi- 

1 ro valdžios kariuomenė, čekų- 
slovakų padedama, netoli nuo 
Irkutsko sumušo 15 tūkstančių 
bolševikų ir austrų-vokiečių.

Pasišnekėjime, generolas Se-j 
mionov užreiškęs, kad jis ma
nąs, jog būtinai reikią atsteigli 
naują Rusijos frontą, idant tal
kininkams prieš vokiečius padė
jus.

“Mano nuomonė tokia”, sa
kęs Semionovas, “kad dėl pa
vargimo kare, dėl amunicijos ir 
kitų reikiamų daiktų stokos, 
bolševikai negalės ilgai besilai- 
kyli. Nuo laiko, kaip Omsko 
ir Sibiro valdžios paskelbėjno- 
bilizaciją kareivių iš 1918 ir 
1919 metų klesos, politinis pa
dėjimus, man regis, visai atsi
mainė. Musų tikslas yra ats- , 
teigti rytinį frontą.”

Jx»nti, lapo submarinos paskan
dintas Europos vandenyse. Gar
laivis nugabenęs Amerikos ka
reivius ir karei reikalingų daik
tų, grįžo į Amerikos portą. An
glijos portą buvo apleidęs rug
sėjo 8, o ant rytojaus, rūgs. 9, 
buvo torpeduotas. Ant laivo!

! buvo penkiasdešimt devyni ka-| fine translntion filed with the post- 
reiviai ir tūlas skaičius pasažie- 
rių. Manoma, kad žmonių ne
žuvo nė pienas.

mastei* ai Chicago, Sent. 12, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. G, 1917

EKSPLIOZIJA AMUNICI
JOS DIRBTUVĖJ.

Cleveland, O., rūgs. 11. — Fo- 
deralei grand jurčj šiandie buvo 
pristatyta kaip idealai, kuriais 
socialistai tiki, taip įstatymai ša
lies, kuri dabar kariauja ir pasi
ryžus karę laimėti. Rytoj bus 
išnešta teismo sprendimas.

Kaltinamojo advokatai nesta
tė jokių liudijimų nė argumen
tų, išskiriant paties kaltinamo
jo-

Debsas neužsigynė nė vieno 
fakto, kurį prosek u toriai prieš 
jį turėjo, jis 
priešingo karei socialistų pro
gramų, priimto St. Louiso kon
vencijoj. Jis nurodė tikini, jog 
konstitucija gvataptuoja žodžio 
laisvės teisę.

Jo advokatai, Sčymotir Sied
inau, William Ciinea, Joseph 
Sharts ir Morris M'. Woll’f sėdė
jo ramiai, kuomet augštas, pa
džiūvęs kaltinamasis užreiškė, 
kad jis dėl socializmo principų 
esųs pasirengęs ir kalėjime nu
mirti.

Distrikto prokuroras Ed\vin 
S. Wertz, atstovaująs valdžių, 
pabaigė argumentus, sakyda-

Rorna, rūgs. 11. Anglijos 
kariuomene vakar atakavo Au- 
strijo-Vengrijos pozicijas Asia- 
go aiigštumosc. Padarė prie
šams didelių nuostolių, pasak 
šiandie Italijos karės valdybos 
paskelbto pranešimo. Anglai pa
ėmė septyniasdešimt septynis 
nelaisvius ir gausiai šiaip karei 
reikalingų medžiagų.

Monte Asalone a pyni bė j ita
lai, nežiūrint smarkių konlr-ala- 
kų, užėmė priešų pozicijas ir 
sugebėjo jas išlaikyti.

Italai suėmė nelaisvių Daone, 
Vai Aršu ir Ornic kloniuose ir 
užėmė salų į pietus nuo Ponio 
de Piavc; garnizonas tapo išnai
kinta^.

True translation filed with the posl. 
mastei- at Chicago, Sept. 12, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. 6,1917

BUČIUOTIES NELEISTA.

Tr*~ ~ ^islation filed wlth the post- 
inaster at Chicago, Sept. 12, 1918, 
as reąuired by the act oi Oct. 6, 1917
FRANCUZŲ ORLAIVIAI 

NUMETĖ 629 TONUS
BOMBŲ.

True translation filed with the post-maslcr ai Chicago, J?opt. 12, 1918, . 
as reąuired by the act of Oct. G, 1917,

Petrogradas Liepsnojąs
Protestai Prieš Masines Egze 

kurijas Rusijoj
Rusija Gabenanti Kontribu 

ei ją Vokietijai
True translation filed wilh the post- 
inasler at Chicago,, Sept. 12, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. 6,1917.

PETROGRADAS DEGĄS.

Visur šituo frontu vokiečiai 
daro dvigubų pastangų priešiil
ties, ir eina akakli kova.

Generolo Rawlinsono anglų 
kariuomenė, kaip praneša šian
die. Haig, pasistumus priekin 
šiaurėj nuo Epehy ir Vermond 
apūribėj.

Vienas vyriausių tikslų šioj 
didelėj kovoj, tai kad suardžius 
vokiečių komunikacijos siste
mą. Kaip tatai bus padaryta, 
įvairios kitos tvirtovės nebeteks 
didelės 
jiegų.

Tarp 
tatai iš
daugi vyriausia tarp tų miestų 
komunikacijos linija bepaliovus 
Prancūzų ir Amerikos karinome 
nės bombarduojama.
Vokiečiai vartoja naujas 

bombas.

Paryžius, rūgs. 12. — Begiu 
rugpjūčio mėnesio, mūšio lau
ke tarp Somme ir Aisne fran- 
cuzų orlakiai numetę ant priešų 
daugiau kaip šešis šimtus dvide
šimt devynis tonus bombų. Nak 
tiniais užpuolimais bombarduo
jamieji aeroplianai numetę ant 
vokiečių geležkelių stočių ir kc-

čiu mėnesiu nušauta 280 prie
šų lakuojamųjų mašinų ir už 
degta 66 balionai.

True translation filed witn the post- 
master ai Chicago, Sept. 12, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. 6,1917,

PERSERGĖJIMAS NUO 
FOTOGRAFAVIMO 

LAIVŲ.

vertės ir

La Fere ir St. Quentino 
dalies jau atsiekta, ka-

Laivyno sekretorius prašo pa 
skelbti šitokį “Persergėjimą pu
blikai”: *

“Šiuo paskelbiama, kad kiek
vienas, kuris bus sugautas foto
grafuojant laivą, laivų dokus.

gasu

šj rytą, anglams pradėjus už
puolimų ant vokiečių tranšėjų 
šiaurvakaruos nuo Peizeire, že
miau Gouzeaucourto, vokiečiai 
pirmų kartų pavartojo čia nau-

stotį, arba kurių nors kitų vietų 
besirišančia su šalies gynimo da
lykais; arba išspausdinant ar ko
pijuojant juos be atsakomos vy
riausybės leidimo, bus baudžia- 
maspinigais ir kalėjimu, sulig 
šnipinėjimo įstatymo dėsniais.”

bos, dydžio maždaug kaip apel
sinas, buvo šaujamos nuo nedi
delio tolumo galvomis po 200 
—300 ant svk. Bombos nukri- v '

tusios ant žemės sproginėjo ir 
degė, leisdamos guzą.

True translation filed wilh the post- 
master at Chicago, Sept 12, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. 6,1917
TORPEDUOTA BEGRlž- 
TAS I S. V. TRANSPOR

TAS.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, Sept. 12, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917

JAPONŲ VEIKIMAS
TOKYO, Japonija, rūgs. 12.— 

Oficialia Japonų kares valdybos 
pranešimas apie kariuomenės 
operacijas I’ssuri fronte, Sibire, 
skelbia:

‘‘Musų kavalerija pasiekė 
Bolchalovą rugsėjo 2; Bikiną, 
apie 150 mylių šiaurėn nuo Vla
divostoko, ji pasiekė rugp.31, 
o musų priešakinės eilės užėmė

Montreal, Can., rūgs. 11. - 
Anglijos garlaivis Nussanabic 
12,469- tonų, tarnaująs Britani
jos admiraltijai kareiviams ga-

Philadelphia, Pa., rūgs. 11. hl 
Eddyslone amunicijos dirbtuvė
je nežinia dėl kokios priežasties 
įvyko šiandie expliozija, kurioj 
vienas darbininkas tapo užmuš
tas. o dvidešimt penkios mergi
nos darbininkės sužeistos. Ba- 
landyje 1917 metų toje pačioje 
dirbtuvėje buvo įvykus baisi ex- 
pliozija, kurioj buvo 
žmonės užmušti ir šimtai A 4
sužeistų.

I ■ ‘ i P ’ ‘
“Į)ęj)sas savo kai)pa pilnai pri<

rodė, kad jis netiktai priešingas 
visoms karėms, bet ir tai, kad 
jis aktyviai priešinas ir šiai ka
rei ir visai tai mašinerijai, ku
rios pagalbu ji vedama.”

Debsas, pirmais savo žodžiais,

BOSTON, Mass., rūgs. 10.
Del to, kad tarp pirmojo laivy
no distrikto jurininkų nuo rug
pjūčio 28 iki šiol buvo tūkstan
tis ir aštuoni susirgimai gripu, 
kuris trisdešimt šešiuose atsiti
kimuose išsivystė paskui į plau
čių uždegimų ir nuo to dvide
šimts mirė, beda verčiama ant 
bučiavimos. Tat vyresnybė at
sišaukė į Bostono merginas, 
kad jos susilaikytų nuo buč»a- 
vimos su savo jaunikiais jurini
nkais, idant epidemija toliau 
icsiplėtotų. šiandie bevielio te-

Washington, D. C., rūgs. 11. 
Amerikos legacija Christianijoj, 
Norvegi joj, praneša šiandie, kad 
ji gavus ištikimų žinių, jog Pe
trogradas degus. Gaisrai siau
čia dvylikoj Įvairių miesto dalių. 
Gatvėse gi einančios baisios 
žmonių skerdynės.

Valstybės sekretorius Lansing, 
paskelbdamas šitas gautas ži
nias, sako, kad telegrama nepaži- 
minti, ar tos skerdynės yra tyčia 
organizuotos, ar tik jos kilusios 
dėl aplanio anarchiško daly
kų padėjimo. Taipjau nieko ne
sakoma, kų šitame atvejyje da
ro bolševikų valdžia.

imtas, buvo laikomas kaipo 
stipri bolševikų tvirtovė, nes tai 
yra didelis industrinis centras. 
Bet, kaij) pranešimai skelbia, 
darbinikai buvę labai nepalenkiu 
ti dėl blogų sąlygų maisto 
glokos ir nedarbo. Paskutiniais 
laikais Nižniame Novgorode bu 
vo daug darbininkų streikų.

Neutralių šalių protestu prieš- 
egzekucijas.

139 
kibi,

True translation filed wjth the posG 
mastei- at Chicago, Sept. 12, 191a, 
as reąuired by the act oi Oct. G, 1917

PIRMUTINIAI DRAFTUI.

Vyrai nuo 19 iki 20 ir nuo 32 
iki 36 metų amžiaus bus šaukia

mi pirmutiniai.

VVashington, I). C., rūgs. 10. 
Provosl Marshal General Crow- 
der šiandie paskelbė, kad vyrų,

ge, rugsėjo 12, pirmutiniai bus 
šaukiami kareivijon amžiaus 
nuo 19 iki 20 ir nuo 32 iki 36 
metų. Ligi tie išsisems, sopes
nieji nebus šaukiami.

True translation iiiefl witn the post- 
mastcr ai Chicago, Sept. 12, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. 6,1917.

MILŽINIŠKA SUFRAGIS- 
ČIŲ PETICIJA SENATUI.

Washington, D. C., rūgs. 12. 
Senatorius James D. Phelan, iš 
Californijos, vakar įteikė sena
tui milžiniškų sufragisčių petici
jų, kad moterims butų suteik
tos lygios su vyrais balsaVimo 
teisės. Po ta peticija pasirašė 
1,050,000 (milionas ir penkias
dešimt tūkstančių) asmenų.’

i -
True translation filed with the post- 
master.at Chicago, Sent. 12, 1918, 

' as reąuired by the act of Oct. G, 1917

REKRUTAS PASI
SKANDINO.

True translation filed with the post- 
masler ai Chicago, Sent. 12, 1918, 
as reųiiired by the act of Oct. 6. 1917

BUVUSIEJI MEISTE
RIAI NUŽUDYTI.

Gautos iš Rusijos tel grūmos 
skelbia, kad neutralių šalių atsto 
vai užprotestavę prieš n< p liaii 
ja mus sušaudymus politinių i m 
tinių ir pagrūmoję išvyti iš ne
utralių šalių visus bolševikus 
jeigu tos baisios masinės egzeku
cijos nepasiliaus.

šilas protestas nėkiek nt nuste
binęs nesenai sugrįžusių iš Ru 
sijos žmonių, kurie buvę tylus- 
kvoj ir Petrograde laiku kaip 
tas nuožmus gaudymas imtiniu 
prasidėjo.

Dešimt tūkstančių senosios P,n 
sijos armijos aficieriiv kuriems“Aš neturiu ko prieštarauti 

pftykiupjtliros pristatomiems iš- 
nVmlymh ns. Negaliu visai rtP 
.gojluaut prokuratūros advokatų. 
Ašdulultsijmsiu nū vieno žodžio 
iš h>, kas, mano įsitikinimu, 
yra tiesa, idant tuo save išgelbė
jus nuo katorgos. Mane kalti
na, kad aš papildęs piktadarybę, 
bet aš žiūriu teismui tiesiai į 
veidą; aš žiūriu tiesiai į veidą 
teisėjams; aš tiesiai į veidą žiū
riu visam pasauliui nes savo 
širdyj neturiu nieko pikta.”

Debsas pasakė, kad istorija pa 
rodžius, jog didžiais paklausais 
mažuma visados turėjo tiesos. 
Jis nuode į kankintinių mirčia 
mirusius žmones, kurie^kaip So
kratas, protavime buvo pažen
gę toliau ne kaip jų gadynės 
žmonės. Uneolnas ir Websle- 
ris, sako, aštriai priešinosi karei 
su Mexika ir kritikavo preziden
to Polko administraciją.

ProkurorasWertz vėliau pri
minė
laikais nebuvę lokio šnipavimo 
įstatymo, kaip tas, sulig kuriuo 
Debsas kaltinamas.

juryei, kad, girdi, Polko

po Jptt&uitytd po kvarantina ir 
•InvthiiMs sustabdyta.

• "Pibnuįjo laivyno distrikto va- 
iklybaĄ(žginčijo Ūtos paskalos, 
kad išsiplėtojus tarp laivyno 
kareivių liga buk esanti ispaniš
koji influenza.

True translation filed \vith the post- 
master at Chicago, Sept. 12, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. 6,1917.

$75 ALGOS SAVAITĖJ 
Tiek Moka Darbininkams Vo
kietijos Amunicijos Fabrikuose.

Bernas, Šveicarija, rūgs. 12.
Delei Berlyno metalo darbi

ninkų agitacijos ir reikalavimo 
didesnies mokesties, Berliner 
fagėblatl pažymi, kad Vokieti
jos amunicijos fabrikuose darbi 
ninkai gauna savaitėje 75 dole-

Ca m p Grant, rūgs. 11. - John Į rius algos už penkiasdešimt ke
imarių, keturiasdešimt mylių į Damerow, iš Atsvater, Minu., turias iki šešiasdešimt valandų 
pietus nuo Bikino, rūgs. L Ge-( paskirtas prie 12 komp. 161 dep. ’ darbo, ypatingai tie, kur Sirija 

J okias algas gau- 
Rock River upėj, tuojau už di-' na netiktai išsimiklinę darbinin- 
vizijos valdybos. Jis buvo nese
nai čia atgabentas. Spėjama, 
kad jis gavęs proto pamišimą. 18 iki 20 melų amžiaus.

pu tli.'i iiuu uimuu, i ug». i. panini mo pi ii į

ležinkelio tiltų nė įmanė nė Bį- brigados, šį rytų pasiskandino nuo gabalo.
kine priešas nesugadino.

Mūšiuose ties Krajevsku, tarp 
( rugp. 23 ir 25, dalyvavo daug 
austrų-vengrų ir vokiečių.

kai ir amatininkai, bet ir men
kai pašilu vi nę berniukai nuo

■hmmi
■r

True translation filed wltli the post- 
master at Chicago, Seni. 12, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917

UŽSIMUŠĖ S. V. IR KA
NADOS LAKŪNAI.

Grimsby, Ont., nigs. 11.
Atsilikus nelaimei su aeroplia- 
nu, ties Behhisvillc šiandie užsi
mušė du laktinu, leitenantas R. 
L. Jacks, iš Los Angeles, CaL, 
ir kadetas H. W. Bousfield, iš 
McGregor, Mani.

True translation filed xvith the post 
ihaster at Chicago, Semt. 12, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. G, 1917

Traukiniai Susimušė.
Du žmonės užmušti.

Camp Grant, III., rūgs. 10----
šį rytų Chicago, Mihvaukee 
and St. Paul gelžkelio linija bė
gęs prekių traukinys užvažiavo 
čia ant tuščio kareiviams gaben
ti traukinio. Kolizijoj, du patar 
nautoju negru tapo užmušta, o 
du sužeista, kurių vienas labai 
sunkiai;

True translation filed with the post- 
inaster at Chicago, Sept. 12, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. 6,1917

1000 Kanados Expreso 
Darbininkų streikuoja.

MontreaJ, rūgs. 10. — Kanados 
Brotherhood of Railroad Ejnplo- 
yes šiandie pašaukė streikuoti 
savo narius, dirbančius Domini
on Express kompanijoj, Kana
doj. Reikalauja, kad kompanija 
pripažintų unijų. Pranešama,1 
kad sustreikavę viso tūkstantis 
žmonių.

___

Londonas, rūgs. 11. — Sąraše 
tų trijų dešimčių žmonių, kurie 
dabar buvo nužudyti Maskvoj 
kaipo revoliucijos priešai, yra 
ir vardai kelių buvusių caro 
Mikalojaus ministerių. Taip, 
tarp kilų, tapo nužudyti Aleksiuj 
Chvostov ir G. Protopopov, abu
du buvusiu vidaus dalykų mini- 
steriu; J. .G. ščeglovitov, buvu- 
sis justicijos ministeris; M. Ma- 
klakov ir M. Vostrogov, pastara
sis žinomas juodašimčių vadas; 
taipjau keliolika kilų buvusių ca
ro valdininkių ir žandarų.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, Sept. 12, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917

SIUNČIA AUKSĄ I BER
LYNĄ.

Londonas, rūgs. 11. — Ex- 
change Telegraph skelbia, kad 
pirma dalis Rusijos nuostolių at 
lyginimo jau tapus pasiųsta iš 
Maskvos į Berlynu, būtent, 250 
milionų rublių auksu ir noto
mis. Pinigai išsiųsta iki sienos 
specialiu traukiniu.

True translation filed wlth the post- 
inaster at Chicago, Sent. 12, 1918. 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917

BALTAGVARDIEČIAI 
PAĖMĖ VOLOGDĄ.

Stockholmas, rūgs. 9. (Suveliu

skelbia, kad Vologdos miestas, 
110 mylių nuo Jaroslavo, ta
pęs Rusijos baltosios gvardijos 
paimtas. Ta baltoji gvardija su 
sidedanti didžiumoj iš kaimie
čių atėjusių nuo Permės (?. R.). 
Traukdamies iš Vologdos, rau

savaitę, ir beveik negaudami ni< - 
ko valgyti. Del perdaug dide
lio susikimšimo ir nesveikų sąly
gų, tarp jų buvus išsiplatinus 
cholera.

Šimtai oficieriu sušaudyta.
Leonas Trockį, kuris užima 

karės ministerio vietą, telegrafa
vęs generolui Alcksicjevui, ko 
manduojanČiam priešingą b b 
ševikams kariuomenę, kad už 
kiekvieną čekų arba baltagvaj 
diečių užmuštą Jjolševiką bn 
siųs sušaudytas vienas oficieriu . 
Aleksiejevas atsakęs, kad jeigu 
oficieriai busią šaudomi, tai ii i 
pasistengsiąs keršyti tol, kol Ri: 
sijoj neliksią nė vieno žydo. Pa
galios didžiuma oficieriu, di

leisti. Betgi šimtų oficieriu pa 
sigendama. Jie, greičiausia, bu 
vę sušaudyti. Daug tūkstančių 
Maskvos oficieriu atsisakę klau
syti paliepimo registruoties. Jie 
nesiregistravę ir išbėgioję į įvai
rius bolševikams priešingus l’ron 
tus.

Petrograde pašauktieji regi
struoties oficieriai, paprastai, su 
imami ir gabenami j Kronštal i, 
kame tūkstančiai jų iki šiol laiko 
ma kalėjimuose.

nę.
Nižny - Novgorod, miestas prie 

Volgos upės, 265 mylios į šiaur
ryčius nuo Maskvos, kurs dabar 
tapo taipgi baltagvardiečių pa-

True translation filed with the posl 
mastei- at Chicago, Sept. 12, 1918 
as reąuired by the act of Oct. 6. 1917.

TURKAI NOVIJA KRIKŠ
ČIONIS.

Washington, D. C., rūgs. 12. 
—Pasak oficialio pranešimo iš 
Francijos, Paryžiuje gauta žinių 
iš Teherano, Persijos, kurios 
patvirtina pirmesnius prane ši
mus apie tai, kad turkai sker
džia krikščionis. Tarp šiam 
žmonių, užmuštas esąs franciu ų 
kunigas Soutag ir keletas kilų 
kunigų.

IMT,—

’)g>b
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Naujienos eina kasdien, išskiriant 
nedėldienius. Leidžia Naujienų Ben
drove, 1840 S. Halsted St., Chicago, 
Iii. — Telefonas: Canal 1506.

Užsisakomoji Kaina:
Chicagoje—pačiu:

Metams ........».................. 16.00
Pusei meto ..............  3.50
Trims mėnesiams ............  1.85
Dviem mėnesiam ............. 145
Vienam mėnesiui....................75

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

Suvienytose Valstijose, ne ChicagoJ, 
pačtu:

Metams ...................  S5.00
Pusei meto ........................ 3.00

’ Trims mėnesiams ............. L65
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 popieros pu
sės, be to paliekant platesnius tar- 
Eus tarp eilučių. Redakcija pasilai- 

o 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-

IĮ-— .. . ,, - -.-...-u--,-" '

Redakcijos
I Straipsniai

Darbo Partija 
Amerikoje.

Minnesotos valstijos Dar
bo Federacija įsteigė "‘Dar
bo Partiją”, kuri jau šio ru
dens rinkimuose ketina sta
tyt savo kandidatus. Kad 
galėjus atsiekti geresnių re
zultatų, ta tik-ką gimusioj) 
partija padarė sutartį su 
“Nonpartisan League”; ir, 
be to, ji gavo pasižadėjimą 
iš kaikurių republikoniškų 
elementų, kurie yra nepa
tenkinti savo vadais, kad jie 
rems ją. r

Tai yra akyvas faktas,’ ir 
kaipo tokį, jį pažymi ir kai- 
kurie socialistų laikraščiai.

"‘Darbo Partijos” idėja 
yra ne jauna Amerikoje. So
cialistų spaudoje ir konven
cijoje ji buvo daug kartų 
plačiai diskusuojama, bet di
delio pritarimo jai nesiras- 
davo. Mėginimas tą idėją 
įkūnyti praktikoje yra daro
mas dabar pirmu kartu.

I šitą mėginimą galima 
žiūrėti šiaip, ar taip, bet su 
juo prisieina skaityties, kai
po su rimtu dalyku. Viena 
dėlto, kad ^Minnesotos valsti
jos Darbo Federacija yra 
pažangios dvasios; didžiuma 
josios pildomojo komiteto 
narių susideda iš socialistų. 
Minnesotos Darbo Federaci
ja pasižymėjo tuo laiku, ka
da ėjo didieji streikai Mesar 
ba Ranch kasyklose; ji ne 
tiktai užtarė streikininkus 
(nors jie nepriklausė Fede
racijai), bet ir padėjo jų va
dovams apsiginti nuo sufab
rikuotų kaltinimų, grasinu
sių jiems ’ mirties bausmė
mis.

Kita aplinkybė, kuri ver
čia atkreipti rimtą domą į 
tos naujos partijos gimimą, 
yra ta, kad dabartiniu laiku 
Socialistų Partija pergyve
na sunkų krizisą. Nuo par
tijos atsimetė dalis įžymių 
josios vadų, ir josios eilėse 
pastebima daug neramumo 
ir nepasitenkinimo. Niekas 
neabejoja, kad šiais rinki
mais partija turės stambių 
puostolių. ,

Taigi Minnesotos Darbo 
Partija gali toje valstijoje 
paimti į savo rankas politi
nio darbininkų judėjimo va
dovavimą, kuris pirma pri
klausė socialistų organizaci
jai. Ar jos pavyzdys iš
šauks pamėgdžiojimų ir ki
tose valstijose — parodys 
ateitis.

Ne menkų betgi abejonių 
gali kilti pas socialistus dė
lei to fakto, kad ta tik-ką gi
musioj! partija ėmė tuoj da
ryti sutartis su farmerių or
ganizacija (Nonpartisan 
League) ir su republikoniš- 
kais progresistais. Iš tų su
tarčių ji vargiai ką pelnys. 
Darbininkai laimi daugiaus, 
kada jie varo savarankią po-

Patarimai
Rašytojams.

Bėgiu keleto paskutinių 
metų žymiai pakilo išsilavi
nimo laipsnis lietuviuose da
rbininkuose. Daugelis jų 
šiandie moka pusėtinai pa
rašyt straipsnelį lengvo tu
rinio arba pakalbėt prieš pu
blikų. Pirmiaus šitie darbai 
skaitėsi “mokytų žmonių,” 
inteligentų privilegija.

“Naujienos” yra daug pri
sidėjusios prie to darbininkų 
išlavinimo* Jos visuomet ra
gindavo darbininkus lavinti 
savo dvasios jiega^ ir noriai 
teikdavo jiems reikiamų ta
me dalyke patarimų. Jos 
pirmos įvedė nuolatinį 
“Skaitytojų Balsų” skyrių ir 
jame talpindavo darbininkų 
raštus, padrąsindamos juos 
tuo budu spaudoje išreikšti 
savo mintis. Ne vienas skai
tytojų gal pamena, kaip pra
džioje tą įvedimą kiti laikra
ščiai (net ir socialistiški) la
bai peikdavo, sakydami, kad 
iš jo nesą jokios naudos; 
šiandie tečiaus naudą iš to 
darbininkų pratinimo prie 
rašymo visi mato.

Bet dabar atėjo laikas jau 
ir Statyt šiokių-tokių reika
lavimų tiems prasilavinu
siems rašytojams. Daugelis 
jų, nuolatos girdėdami vien 
tiktai raginimus mėginti sa
vo plunksnos gabumus, įsi
vaizdino, kad su tuo darbu 
nėra surišta jokių pareigų. 
Jie klysta; ir mes čia norime 
tatai paaiškinti keletu žo
džių.

Pirmiausia, reikia primini 
ti rašytojams, kad jie turi 
šiokią-tokią pareigą sulig 
savęs. Jie privalo ne tiktai 
rašyti, o ir stengties išmok
ti geriaus rašyti. To stengi
mosi, deja, retai gali paste
bėti. Ne vienas jaunas ra
šytojas, pradėjusis siuntinė
ti laikraščiams straipsnius 
dvejetas-trejetas metų at
gal, šiandie dar vis teberašo 
taip-pat silpnai, kaip ir pra
džioje: daro tokias-pat klai
das gramatikoje ir sakinįų 
konstrukcijoje; taip-pat ne
aiškiai išdėsto savo mintis; 
taip-pat nesilaiko pasirink
tos temos; taip-pat nelogiš
kai argumentuoja.

Dar labiaus matyt tas ne- 
sistengimas mokinties rašyt 
iš to fakto, kad retas rašyto
jas tesirūpina pataisyti savo 
raštą arba bent peržiūrėti jį. 
Kaip jam žodžiai išsiliejo iš 
jo plunksnos, taip jisai juos 
ir palieka. Nepabaigti saki
niai, praleisti žodžiai, berei
kalingi atsikartojimai ir ki
tos ydos butų buvę rašytojui 
nesunku pastebėti; bet jisai 
to nepaiso ir siunčia rankra
štį, pasitikėdamas, kad reda
kcija viską ištaisys.

Rašytojai turi neužmiršti, 
kad ir sulig laikraščio reda
kcijos jie turi šiokios-tokios

pareigos. Lietuvių laikraš
čiai yra neturtingi; jų re
daktoriai, gaudami menkas 
algas, dirba ilgesnes valan
das, negu bent kurio kito a- 
mato darbininkai. Ir tas da
rbas daug labiaus vargina > 
žmogų, kaip rankų darbai. 
Taigi iš rašytojų pusės yra 
negerai, kad jie nesistengia 
nė kiek palengvinti redakci
jos naštą, o vien tiktai rei
kalauja, kad ji kuogreičiau- 
sia “talpintų” jų ant greitų
jų iškeptus raštus. Šitą ne
gerumą ypatingai turėtų su
prasti darbininkiškų laikra- 
čių bendradarbiai, nes jie 
juk žino, kad tų laikraščių 
redaktoriai yra vienos su 
jais idėjos draugai, kurie į 
savo darbą įdeda daug pasi
šventimo.’

Didžiausia tečiaus rašyto
jo pareiga yra sulig skaity
tojų. Straipsnį, kuris yra 
išspausdintas laikraštyje, 
skaito tūkstančiai žmonių. 
Rašytojas yra panašiam pa
dėjime, kaip žmogus, atsis
tojusia prieš skaitlingą mi
nią laikyt prakalbą; jisai 
kalba net į daug skaitlinges- 
nę minią, negu kalbėtojas. 
Kokia jūsų nuomonė butų a- 
pie kalbėtoją, kuris išeitų 
prieš kelis tūkstančius įmo
nių ir imtų kalbėt, neapgal
vojęs nė ką jisai kalbės, nė 

kaip kalbės? Pasakytumėte, 
kad toks kalbėtojas yra la
bai nemandagus ir neturi jo
kio atsakomybės jausmo. 
Bet ar geresnis yra rašyto
jas, kuris nepasirūpina ap
galvot savo minčių ir parin
kti tinkamų žodžių joms iš
reikšti, ir nori, kad jo tftt^i- 
psnis tilptų laikraštyje ?el

Šitas pastabas mes ' 
rėme ne tam, kad atgrasi^ 
laikraščių bendradarbiiis 
nuo rašymo. Musų noras 
yra tiktai tas, kad jie į savo 
darbą žiūrėtų rimčiau. Jie 
privalo žinot, kad visi geres
nieji rašytojai tiktai savo 
uolumu atsiekė to, kas jie 
yra: kiekvienas jų sudarky
davo daug popieros, rašydan 
m i ir perrašinėdamii 
straipsnius, pirma negu, pa
siryždavo siųsti juos spaus
dinimui.

m • • . 1
Taigi patariame pradeda

ntiems rašytojams: pirma 
negu siunčiant rankraštį lai
kraščiui, atidžiai peržiūrėti 
jį; pataisyti gramatikos ir 
stiliau^ klaidas; dar kartą 
apgalvot straipsnio turinį; 
bereikalingus dalykus iš
mest, trukumus papildyt; ir 
jeigu yra daug taisymų, tai 
pevrašyt visą straipsni.

Apžvalga
True translation filcCf «vfth the post- 
niaiter ai Chicago, Sepl. 12, 1918, 
ns reuuired by the act of Oct. 6, 1917.

VOKIETIJOS IMPERIALISTAI 
APIE BCLšEVIKUS.

Vokirtijos imperialistą teore
tikas, prof. Paul Bohrbacli, pa- 
sk Ibė įdomų straipsnį apie Ku
si j >s bolševikus Beribio laikraš
tyj ? “Deutsche Politik”. Jisai 
po’emizuoja su tais Vokietijos 
j m keriais ir buržujais, 
m: no, kad bolševikai esą 
j ingi Vokietijai. Tarp

kurie
pavo- 
kitko

einaBolševiką padėjimas 
vis blogyn. Ką mes turime 
daryli? Dabartiniu laiku svar
biausia musą uždavinys ry
tuose remti bolševikus. 
Daugelis turi keisto noro pa
daryt pirklybinę sutartį su 
bolševikais. Jeigu kas tikisi 
turėt kokios naudos iš tokios 
sutarties, tegul jisai kalbasi 
su jais apie tai arba apie pa

našius dalykus. Tame nėra 
pavojaus,* kadangi bolševikai 
daro mums kai-ką daug di
desnio.

Jie griauja Velikorpsiją 
(Didžiąją Rusiją). Jie pa
čiuose pamatuose naikina 
bent kokio pavojaus galimy
bę Vokietijai iš Rusijos pu
sės. Jie jau ir dabar paliuo- 
savo mus nuo didelių keblu
mą, kurie stovėjo prieš mus 
Vel.ikorosijoje, ir mes priva
lome daryti visa, ką tiktai ga
lėdami, idant padėjus jiems 
kiek galint ilginus tęsti tą 
mums taip naudingą darbą.

Kuomet jie siūlo nuims ka
rišką pagolbą prieš čecbus- 
šlovakus Samaroje i? Omske, 
mes privalome labai rimtai 
apsvarstyti tokį pasiūlymą. 
Mes privalome taip-pat ne
duoti kazokams eiti perdaug 
toli prieš Vclikorosiją ir tam,

bolševikams. «
Palįs bolševikai tiki, kad 

jie išgelbėsią ne tiktai Bosiją, 
o ir visą pasaulį.

Tai yra patogiausia mums 
teorija, kuomet, žinoma, ji 
pasiliks Didžiojoje Rusijoje. 
Didžioji Rusija bolševikams, 
o bolševikai mums! Palaiky
kime šilą dalyką stovį, ir 
mes kartu įgysime ir dėkin- 
ifilnio iš bolševikų, ir naudos

Prof. Robrbacb yra idėjinis 
Vokietijos imperialistų vadas; 
jisai mato tolinus ir aiškinus, 
negu ta plėšiką gauja, kuri lai
ko savo naguose Vokietijos po
litikos vadeles. Jisai rodo jai 
kelią. Todėl jo nuomonė apie 
bolševikus yra labai svarbi. Ne
žiūrint “reVoliucinią” Trockio 
ir Lenino deklamacijų, ffrdf. 
Robrbacb supranta tikrą bolšc-

' “Bevoliučinės” bolševiką de
klamacijos hvsusklaidino ir aiš
kiai protaujančią socialistų, ku
rie turėjo progos pasipažinti su 
jų darbais. Pavyzdžiui, idėji
nis Vokietijos nepriklausomųjų 
sOcial-demdkratą vadas. Kari 

‘Kbutsky, skaito bolševiką poli
tiką: pragaištinga darbininkų, 
ikt^sąi. ’
( >tIš|nintingiausiioji galva tarpe- 
Vokietijos imperialistų giria 
bolševikus, o mokyčiausia žmo
gus tarpe revoliucinių Vokieti
jos socialistų peikia juos. Tai i 
yra aiškus nuosprendis Lenino-1 
Trockio partijai.

SUSIVAIDIJO DEL 
GRIGAIČIO.

OPirmiaus (“Tėvynėję 
bar “Sandaroje' 
dinta pluoštas 
tarpo kaikurių 
sandarieČią.

Bridgeport’e, 
kad Am. Liet, 
sumanė įbrukti į komisiją, va
žiuosiančią Rusijon, p. A. B. 
Strimaitį. Koletas įžymią vie
linių sandariečių tuomet sugal
vojo parašyt minėtajai Tarybai 
laišką, ragindami ją “pridėt” 
prie to delegato da ir P. Grigai
tį idant “lietuvių tauta butų 
pilnai atstovaujama nuo paže
mių iki viršaus”. Po laišku pa
sirašė T. Sagevičius, A. J. žilin-

da- 
”, lapo išspaus- 
smarkią ginčą 
rytinių valstijų

Conn., patirta, 
lautinė-Tarvba

| skus, K. Buividas, B. Adžgaus- 
kas ir Sagcvičius.

Bet apie tą laišką patyrė kili 
Bridgcporto sandariečiai ir vie
nas ją per laikraščius pakėlė 
triukšmą, šaukdamas, kad huS”. 
ko autoriai save^ pasiūlymu 
stengiasi “pajuokti ir pažemin
ti” Tani. Tarybą; jie tuo, girdi, 
pastatė save “snarglią” (taip ir

Ne mažiau susinervavo ir pat
sai Tarybos kandidatas j 
delegatus, p. Strimaitis. Išsigan
dęs/tarytum laš bridgeporlie- 
čii/jpasiūlymas grasina ištrauk
ti jam iš burnos duonos kąsnį, 

jisai ilgoje tiradoje išdėsto sa
vo nuopelnus prie4 “vidurinę 
srovę” ir iškolioja laiško auto
rius “piemenukais”. Sako:

Jei jie daleidžia, kad aš esu 
tos pačios srovės žmogus, 
kaip ir Grigaitis, tai jie ir
gi klįsta. Priklausymą sro
vei galima mieruoti ir pagal 
darbą tos srovės organizaciją 
naudai. Aš ypatiškai viduri
nėje srovėje esu, aplamai »- 
maut, pasidarbavęs ir nekar
tą pinigais prisidėjęs; pini
gais esu parėmęs šias įstai
gas: L. Gelb. Fondui $50.- 
00, Bazarui pats išleidau 
$25.(10, mano moteris dova
nojo daiktais vertės $75.00; 
L. Geli). Fondui atvirutėmis 
surinkau $150.00; Nepr. Fon
dui $20.00; Sandarai (prie 
kurios ir priklausau) 
00; TMD., 22 melus, 
“ L i e t u vos Di e n ra šč i u i 
00; L. M. Draugijai
00... Nežinau, kuris tą Brul- 
geporto “veikėjų” (kad ir 
drauge su p. Grigaičiu, kurį 
jie 'I'. Tarybai neprašytai re
komenduoja) yra daugiau pa
rėmęs reikalus tos srovės, 
prie kurios priklausyti laikau 
sau už garbę. Prie progos 
betgi pažymėčiau, kad man

• gėda yra, kad tos pačios sro
vės nariais nori vadinties lo
kio žmonės, kaip tie autoriai 
laiško, kuriems rupi ne veiki

mas, bet kaišiojimas “paga
lių” j muši) srovės vežimą, 
nors toks dhrbas pritiktų gre
ičiaus piemenukams, bet ne 
“ūsuotiems vyrams”.

$10.

$10.
$10.-

kėjo, kad S.L.A. sekretorius 
ouutą priepuolę iš didelio išgąs- 
čįm Bet tegul jisai nusiramina. 

,Gt;i|g)iičiui niekuomet nė sapne 
l^esisaphavo eiti į lenktynes su 
p. Strimaičiu, ir jisai niekuomet 
neketino piršlius į “vidurinės 
srovės” atstovus. Del mažo 
bridgeportieČių “džioko” to
kiam “uosuotam vyrui”, kaip 
p. Strimaitis, visai ^nevertėtų 
karščiuoties.

‘^rue! translntion filed with the post- 
,jipg^ter ai Chicago, Sepl. 12, 1918, 
as remti red by the act of Oct. 6, 1917, 
Slapta spauda
RUSIJOJE.

Naujienose buvo 
j paduota turinys Rusijos social- 
< demokratą atsišaukimo, tilpu
siu slapiai spausdinam Maskvo
je laikraštyje. Pasirodo tečiaus, 
kad ir kituose Rusijos miestuo
se, kuriuos kontroliuoja 
^muistai” — bolševikai, 
listą spaudai prisieina slapsty
tos požemyje (“v podpolije”) 
Vienas toks slaptas laikraštis, 
“Golos Truda” (Darbo Balsas) 
eina Blagovieščenske; jį leidžia 
social-demokratai.

štai kokio turinio atsišaukimu 
išleido to laikraščio leidėjai:

Draugai darbininkai ir pi-

“ko- 
socia-

Mes, social-demokratai, vėl 
esame priversti eiti į drėgną, 
šaltą požemį. Musą redakci
jos kontora (ofisas) uždary
ta, dalis paskutinio “Iskros” 
numerio sukonfiskuota, toks- 
pal likimas ištiko ir 5 mini. 
“Blagov. Dni”, — laikraščio 
kontoros užveizda, drg. Čan- 
ka, suareštuotas, ant kitų dra
ugą taip-pat kabo kalėjimo 
pavojus

Bet mes negalime tylėt, 
kuomet kryžiavojt% darbinin
ką Uosos idėjas, mes negali
mo tylėt, kuomet musų komi
sarai žudo revoliuciją, par
duoda šalį ir ant vėjo mėto 
darbininką skatikus. Taigi 
mes iš požemio kreipiamės į 
jus, šaukdami: reikalaukite 
spaudos laisvės, reikalaukite 
poli (i n ią kalinių paliuąsavi- 

mo! Draugai ir piliečiai, at

žinote, kodėl uždaro musą 
laikraščius?

Musą komisarai bijo, kad
mes išpasakosime žmonėms
liesą, išpasakosime jums 
ūkininkai ir darbininkai, kaip 
eikvojama liaudies pinigai, 
kas stovi prie valdžios vairo. 
Jie bijo, kad mes pasakosi
me tiesą apie lai, kas dedasi ( 
Busi j o s e e n I r e, kaip 
vokiški b a n k i e r i a i 
mindžioja liaudies valią, 
kaip bolševikai komisarai 
vaikščioja ant paskutinių ko
ją prieš Vokietijos kanclerį. 
Musą komisarai bijo tiesos, 
jie stengiasi užimti burną, bet^ 
tai jiems nepavyks.

Mes nutarėme iš požemio 
sakyti liesą. Mes nutarėme 
suorganizuot mažiukę spaus
tuvėlę ir visgi tęsti tolinus lai
kraščio spausdinimą.

Slaptos spaustuvės laiky
mas ir organizavimas apsiei
na perdaug brangiai, bet mes 
tikimės, kad pradžioje jus pa- 
remsite mus, ir kaip nebūtą 
sliprąs musą komisarai, bet 
žmonės visgi pasirodys stip
resniais už juos.

Tegyvuoja socializmas!
Tegyvuoja Busijos Social- 

Demokralą Darbininką Par
tija! •

Tegyvuoja spaudos laisvė!
Tegyvuoja darbo liaudis!

Žmogaus Komedija.
Nors žmonių vartojamų daik

tą kainos kįla, bet vienas plačiai 
vartojamas daiktas yra, kaip ir 
buvo, gausus ir pigus. 

’ b
Tai yra melai, — paprasti, 

kasdieniai melai, kokiais žmo
nės buvo maitinami per dauge
li metą.

Keikmenįs ir perteklybės ga
li surelėti, bet nesąmonių san
dėlis visuomet pilnas.

Jos plūste plusta nuo estrados, 
iš sakyklos, iš spaudos.

Gali jas pirkti už du centu nu
merį gatvėse — sĮM'ciales, sep- 
tintdienio laidas už septynis cen
tus.

Vienos apsamanoję nuo senu
mo, kitos dar lik vystykluose.

Visos turi gerą vardą ir yra 
gerbiamos.

Visos priparodo savo vardo 
gerumą ir pagarbumą niekinda
mos ir net smerkdamos tuos, 
kurie, nepriima ją.

Sykį įsiskverbę į galvą jos vei
siasi sparčiau negu musios są
šlavyne.

Viena paprasta, kasdieninė nie 
lagystė gali pagimdyti ištisas 
aibes.

Profe^orrius galvoja melus, 
kalba melus, tiki melais, pri
klauso nuo melą ir (balsuoja už 
juos.

Užsikrėtęs jais ir priaugęs ją 
jis mano, kad jis negalėtą apsi
eiti be ją.

Nuo ją priklauso ne tik jo že
miškasis gyvenimas, bet ir dan
giškasis išganymas.

Jis vengia teisybės, taip kaip 
naminė kale vandens.

Jis užrakino savo protą ir pa
davė rakius melagiams, kurie 
galvoja už jį.

Ir jis padaro musą didžiumą 
iki —

Istorijos puslapiai lieka nulaš- 
kuoti vienais iki.

Jie yra vadinami “gadynę 
padarančiais laikotarpiais,” kuo
met Nauja Gadynė prasideda.

Juos padaro savaimas degimas 
suputusiu melą.

Ir tąsyk mažu-pamažu pra
deda veikti Teisybė.

Ji atgabena naują gyvastį, nau 
ją viltį.

Žmonės pabunda — šiek tiek.
Jie pasilipa pažangos kalnan 

— truputį.
Ir ten sustoja — ir ilsis.
Ir melagiai pradeda ūžti apie 

juos vėl.
Jie atgabena naujus melus. jais.

Musu Moterims
MOTERŲ IR MERGINŲ 
SUKNIA.—Pav. No. 8991.

Mergaitei dėl mokyklos yra reika
lingos kelios Jtasdieinnės suknelės. 
Tinkama suknelė parodyta paveiks
lėly) No. 8991. Veistė yra perkirpta 
abiejose pusėse priešakyj, per kurį 
diržas yra pervertas. Purilaniškas 
kalnivrukus ir giliai iškirpti antran- 
ko-viui vru msiterijos.
šmotų sijomis yra surauktas aplinkui 
prie trupini pnkelto juosmenio.

šita moterų ir merginų suknia No. 
8991 yra sukirpta šešeriopo didumo, 
16 ir 18 melų, ir 36, 38, 40 ir 42 co
lių per krutinę. Platumas apatinės 
dalies sijono yra 1% jardo. Suknia 
36 colių didumo reikalauja 3% jar- 
rdo 36 colių ir 1% jardo pynos, kiek
vieno platumo. Del visokių didumų 
reikalinga % jardo 36 colių kitokios 
materijos dėl kalnierituis ir antran
kovių ir 1 jardo kaspino.

Kaina pavyzdžiui 10 centų.
Norint gauti tokiai sukniiu 

sukirpti ir pasiųji pavyzdi, prašom 
iškirpti žemiau paduotą blankutę, pa
žymėti mierą, parašyti savo vardą, 
pavardę ir aiškų adresą ir4 įdėjus i 
konvertą kartu su 10 centų (markė
mis ar pinigais) atsiųsti mums, šiaip 
užadresavus: NAUJIENOS, PAT- 
TERN DEPT., 1840 S. Halsted 8tr„ 
Chicago, III.

NAUJIENOS Pattern Dept.
1840 S. Halsted St., Chicago, III.

Čia įdedu 10 centų, ir prašau at
siųskite man pavyzdį No. 8991.—
Colių......... . ............ per krutinę

(Vardu ir pavardi)

• •••••••••••••••••••••••e* •••••• 
(Adruu)

..........................(Adreiu)..................................

Kazimieras Gugis
ADVOKATAS

Veda visokius reikalus, kaip i riminalilkttose 
taip ir civih&kuose teism uose. Daro 

visokius dokumentus iry opieras.

Namų Ofisas: 
3323 I. Halsted St.

Ant trečių lubų 
Tel. Drover 1310

Mieito Ofisas:
I2T H. Dearborn St. 

m ucnitr aide.
Tel. Central 4411

A. Petratis 
perkėlė savo Real Estate ofisą j 

CENTRAL MANUFACTURIN6 
DISTRICT BANK 
1112 W. 35th Street

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

Telefonas DROVER (>310

Arba senus pervelka į naujus 
rubus.

Ir žmones priima juos.
Bet dalis Teisybės pasilieka.
Jos lieka tiek, kad žmonės ga

lėtą didžiuotis ęnvo^tolesniu nu
žengimu pirmyn negu ją tėvai.

Ir taip iki —
Kitas iki, padarytas kito savai- 

nio degimo suputusią melų.
Ir paskui kita Nauja (hulynė, 

su daugiau priimtos Teisybės, o 
mažiaus melą.

Tai yra žmogaus komedija, 
daugelyje veiksmą, kur pasaulis 
yra scena, o visi yra vaidinto-

X .. 3 ■

1 : 1 f



Rūgs. 12, 1918.

Tautinė Kooperatyviy 
Konvencija.

taip vavdinama Pirma Ame- 
os Vartotojų Kooperetyvių

N A U J 1 E N O S, Chir^ro, Iii
M A*

Daržas bus atdarau nuo!) vai. ryto.

Lietuviškos Tautiškos Draugystės Liuosybės

savo akis

Kas mėgsta praleisti šventadienį ant tyro oro, tai turės progą užbaigti 
vararą ant šviežio oro, atsigaivinti tyru ir šviežiu oru ir parū
kyti gardžių cigarų, o taipgi pasilinksiiiinti ir pašokti prie gražios lie
tuviškos muzikos. I'aišf nepamirškite atsilankyti kaip seni taip ir 
jauni, visi bukite šiame piknike. Kviečia visus KOMITETAS.

PASARGA: Važiuodami imkite 22ros gatves karus iki Ogden avė., 
iki i.yons karų . ,

Inžanga 25c porai.

Neužsitikfiklt 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' 
Maliu ištyrt jus akis ir pririnkti 
jums akinius tikrai. Darbų atlie
ku belaukiant, užtikrintai.

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

JOHN SMETANA
AKIU SPECIALISTAS 

1841 So. Ashland Avė. Chtear^.
Kampas 18-tos gatvės S-člos lubos, virš Platt’o aptieki* 

Tė m y kito j mane parašų 
Valandos nuo 9-tos vai. ryto iki 
8 vai. vakaro. Nedėlioję nuo t 
vaL ryto iki 12 valandai dienų.

kooperatyvlus klausimus viena.

O bet niekuomet pasaulio isto
rijoje kooperatyvumas nebuvo 
taip reikalingais, kaip dabar; ir 
niekuomet nebuvo didesnių pra- 

. Nuolatinis pragyvėnimo 
lėšų brangimas vis daugiau ir 
daugiau apsunkina žmonėms 
pragyvenimo reikmenų gavimą; 
galo šitam nesimato.

Europa, priešingai, turi orga
nizuotą kooperatyvį judėjimą. 
Didčsės, demokratinės koopera
tyvės organizacijos Didžiosios 
Britanijos ir sausumos yra susi
jungę Tarptautiniame Koopera- 
tyviame Susivienijime, ir dabar 
tiniu kryzio laiku betarnauda- 

kooperatyvių mos žmonėms ir savo valdžioms i 
taip, kad tuomi jos atidaro žino 
nijai akis į ekonominio koopera
tyvumo kaipo naujos ir nušvie
čiančios pasaulio jiegos būtinu
mą, jos pienuoja užimti vertą ir Į 
svarbią vietą toje atastaigoJe, ku
ri bus. “Kooperatyvumas nie
kuomet įienužengė taip toli, kaip 
karės laiku: niekuomet jo išgalė 
apsaugoti žmones nėibuvo taip 
augštai statoma.” Ir kuomet 
mes išgirstame, kad franeuzų 
valdžia, pav., pavedė kooperaty- j 
vėms paskaidymą ir pardavinė
jimą kelių svarbių valgomų daik 
tų, ir. tolinus, priėmė kooperaty
vį būdą pardavinėjimui mušiu 
laukuos kareivių perkamų daik
tų, šitaipos apsaugodama juos 

i nuo visokių išnaudojimų, tai 
i i*

i nūs pradedame matyti, kad koo
peratyvumas virsta tautiniu ly
giai taip kaip ir individiniu būti-

Draugijų Konvencijų įvyks’^dmų.

27 dd. Pakvietimą konvencijon 
išleido Cooperative League of A- 
inerica, kurios pildomoji raštinė

šitame pakvietime yra įdomių 
pasakymą. .lame pasakoma, 
kad Amerikai nepridera būti ii- j 
ginus didele sausuma be suvie- j 
nyto kooperatyvio judėjimo. A- j 
merikieėią paklaida yra tanieji 
kad jie neko<>]M*riioja. Tūkstan
tis ir dauginsis 
sankrovinią draugijų koVoja pa
čios vienos, vargu bežinodamas 
apie buvimąkilų; kiekviena per
kasi daiktu viena; kiekviena va- 
ro propagandą viena; kiekviena 
bando išrišti painius ir sunkius

“BIRUTE
rengia

SUSIPAŽINIMO VAKARP.LI 
Gerb. St. Šimkui

Subalos vakare 

RUGSĖJO-SEPT. 14
Mažoj Mildos Svetainėj.

32-ra ir (laistei! gat.
Pradžia 8 vai. vakare

Vakarėlis bus su užkandžiais i 
įvairiu programų.

Atsilankykite! —“Birutė

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

Plaučių Specialistas

Aš per daug metų atkreipiau specialę donią i šį 
: Iškirti skyrių medicinos ir esu geriau prisiren
gęs negu dauguma daktarų pasekmingam jūsų 
g\ dynmt.
Aš gydau visas ligas ir silpnumus akių, tokius 
kaip silpnumas, vandenėtos akjs, apaugę vokai, 
skauduliai žvyzdžio, optiška nervų kliūtis arba 
bii<- kokia kita priežastis prasto regėjimo.
Aš išgelbėjau daug nuo aklumo.
Aš gydau kreivas akis be skausmo, 
/^šipritaikau akinius teisingai.
Kui Hnnas, triukšmas galvoje, ir visi ausų kėblu* 
n\u gydoma vėliausiomis moksliškomis meto- 
dumn

Kataras ir jo komplikacijos nosyje ir gerklėje atkreipiamas ypatin
gos durnos. Nepraleisk neatkreipęs durnos į dusulį, slogą ir bron
chito keblumus. Leiskite man išegzaminuoti jus, gal jus turite kokį 
plaučių silpnumų.
“Džiovų gu’i’na išgydyti, jeigu teisingai gydysite išanksto.” Atei
kite į mano ofisų ir leiskite man išaiškinti jums svarbą teisingo 
užsilaikymo dėl AKIŲ, AUSŲ, NOSIES, GERKLĖS IR PLAUČIU-

TAI YRA DYKAI.

W. M. Lawhon, M.
&

219 S. Dearborn St., (Prieš Pačtą) Chicago, III.

ū
D R. A. MONTVID

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1228 So. Leavitt St 

Kampas 22nd pt
Valandos: 6 iki B vakaro 

, Phona Canal 4B2B 
tik pagal sutarti

Rezidencijos Telephone Albany M4B

1553 W. Madison st.
Suite 600*612

Valandoa: 10 iki 12 ryto
Phonc Huymarket 2563

Nedėldieniais

0OCTOR ROSS
Chicagos Specialistas

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

Privatiškas Negales.

M—. 35 So. Dearborn St. kampas Monro e,
Df?QQ CHICAGO, ILLINOIS

• 11V V W Room 506 ir 507 Crilly Bldg. Važiuok 
elevatorių iki Penkto augšto.

Vatandoa: Kasdien 9 iki 4. Nedėldieniais 10 iki 1. Taipgi Panedė- 
lyj. Srredoje, l’ėtnyčioje ir Subatojc vakarais nuo 7 iki 8 valandai.

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

kelio, ir partraukiame sulužusius. Darbą atliekame gerai, greitai 
ir pigiai. Reikale kreipkitės pas: ADAM WIDZES, 
Teif. Drover 2188. 3222 S. Halsted St, Chicago, III.

G. M. CHERNAUCKO DARŽE
I.yons, Illinois

I Nedelioj, Rugsėjo 15, 1918
.. l:.:::-

masler at Cldėago, Augusi 29, 1918,' 
as rcąuired by thc aol of Oct. 6, 1917

Registravimos klau
simai. v

nuimi ir mes matome, kad saly- Ti ue trunslaupn tne<i wun Ihc post- 
I gos verčia priimti jį visur.

Amerikoje įdomavihias juomi 
įklosi visuotinu. Kiekvienoj ša 

Jfes daly j grupės klausinėja pa
tarimu kaip pradėti ir kasdien 
draugijos gema, šito įdoniavi- 
m<> paakstinimui yra tveriama 
prirengiamosios draugijos; dide
lė npstis tylaus darbo padedama 
naujų draugiją suorganizavi-, 
mui.

Į kuriuos turi atsakyti re- 
gistrantai amžiaus nuo 
18—20 ir nuo 32—46 metų.

PARMOS
Dar dvi .sabalas busiu Naujienų Ofise 1840 S. Halsted St., — 

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

Pirkit sau gerą farmą geroj apielinkčj per gerus žmones, ge
ros žemės tarp Lietuvių Ūkininkų, kur bus ramu ir linksma gyvent.

Iš Chicagos šiemet čia pirkosi tryse o iš Maine vienus.

Hart, Michigan.M.WALENČIUS, Box 96,

Iš šitų pastangų gali išeiti ge
ro ir blogo. Kooperatyvu m o 
principai nepergeriausiai yra su
prantami. Idėjiniams Žmo
nėms norisi išbandymai daryti 
su “amerikietintoinis” koopera- 
lyvumo formomis, nežiūrint to, 
kad Amerika yra daug formą 
išmėginus per ilgus metus įpne
suskaitomų nepasisekimą paty
rus. Išmėginimų daryti nėra 
baimės 'tik su gerai prityrusiu 
judėjimu; ir vo šitą judėjimą 
Tautine Konvencija nori pradė
ti.

l oji konvencija tikisi sutrauk
ti i kruvąuvįsus tuos, kurie da- 
barliniamr ]padėjime mato pro-

Provostas maršalas generolas 
Crowder išsiuntinėjo jau vi
siems vietų rekrutavimo bear
dama visose Suvienytose Valsti
jose instrukcijas apie registravi
mą vyrą amžiaus nuo 18 iki 20 
ir nuo 32 iki 16 melu, v

Ant registravimo kortų yra 
dvidešimts klausimą, į kuriuos 
registrantai turės atsakyti. Tie 
klausimai truputį skiriasi nuo 
tų, kurie buvo vartojami regis- 
ravimui vyrų nuo 21 iki 31 me- 
y-

Klausimai vra toki:
Klausimas 1 — Vardai? (Rei

kia paduot pilnas vardas ir pa
vardė; pa v.:, Jonas Karklaitis).

Kl. 2 — Nuolatinis namų ad
resas? (vadinas, kur dabar nuo
latos gyveni, o ne kur dirbi ar-

gą prądėti didįjį Amerikos koope P,a ’<U1’ fihnęs; Pav* ^900 Union
Avenue, Chicago, Illinois).

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

' —- Gimimo diena. mė-t
riesU fo.metai? ,(pav, spaliu 20,

.... b
•Ii tikisi sutverti draugijų grupių > Baltas? (lai yra,
būt....... .... rios

ruiyvį judėjimą ir pasiekti pu
ma liūgo sutarimo kas dėl sekti
ną principų ir praktikos pamato 
steigimui. • Ji tikisi įvesti suvie 
nodinimą svarbesniųjų metodų 
ir paskatihti draugijas prie aps,i,-, 
mainymo žiniomis ir |>rityrimu

federaciją ir tas federacijas su
jungti i vieną didelę kooperaty
ve uniją, kuri žiūrėtų viso judė-

Konvencijos programai! deda
ma aptarimas visų svarbesniųjų 
kooperacijos klausimų aplamuo- ; 
su posėdžiuose ir komisijose, 
kurią bus daugintis negu'tuziiiaš,’. 
Tarpe dalykų, kurie bus svarstom 
m i, yra cen trolis pirkimas ir kčM 
operatyvių aplamas pardavinėji
mas; reikalų vedimo klausimai; 
narystės klausimai; kooperaci
jos išplėtimai, tokie kaip kredi
to unijos, apdrauda ir prieglau
da; išdirbystė; visuomenės cen
tras ir kooperacija; gamintojų 
kooperavimas prietikyje prie va r 
totojų judėjimo; ir tautinis ko- 
opc raly vis vienumas.

‘‘Kiekviena tikra vartotojų 
draugija gali pasiųsti vieną de
legatą ir priedinį delegatą nuo, 
kiekvieną dviejų šimtų naritį1. 
Jei yra draugijų, kurios nesijau
čia galėsią pasiųsti delegatą, te
gul kelios susideda ir pasiunčia 
vieną. Vartotojų kooperatyvės 
draugijos, organizacijos susidėjo, 
sios su Amerikos Kooperatyviąją 
Lyga ir Darbo Unijos gali pa
siųsti (l)rolybinius delegatus. Ti
kimasi, kad kiekviena koopera
tyve draugija Amerikoje steng
sis pasiųsti bent vieną delegatą. 
Kviečiama atsilankyti pavieniai, 
kuriems rupi kooperatyvumo 
plėtimas”.

Laukiama iš šitos konvenci
jos didelių dalykų. Josios svar
bą sunku perdėti. Ir 
girdime, kad geriausi 
šitame judėjime šitoj 
Kanadoj išreiškė savo
lyvauli, ir kad didžiausia ir pa- 
sekmingiausia Ameriko8\koopc- 
ratyvių draugijų federacija —

tetu-

kuomet

šalyj ir 
norą da-

ciety visa širdžia remia šitą 
sumanymą, tai galima tikėti, 
kad susirinkimai šiame mėnesyj' 
lllinojaus valstijos name išduos 
toli siekiančias pasekmes sulig 

kooperacijų Amerikoje.

1- 
žųibnių rą^ės registrą n tas. 

Lietuviai priklauso baltą jai ra
sei, todėl į šį klausi^ną k atsa
kys “ves”).

- - z ■. ., i. ■ < n».. ■, < i

Kl. 6 — Negrus?
Kl. 7 — Rytietis?
Kl. 8 — Indijonas piliątis?
KLj^)rr- Indijonas nepjlictis?

Ar čia gimęs Suvie- 
^tąj Valstijų pilietis? (Jei kas, 
^ir .s\|e,RW;!gimęs, bet jeigu jo tė
vai’buvo Suv. Valstijų piliečiai, 
kada jis gimė, tai jis vistiek 
skaitosi Suv. Valstijų piliečiu).

Kl. 11 —Naturalizuotas Suv. 
Valstijų pilietis? (Naturalizuo- 
lais piliečiais vadinasi tie, kur 
atvykę į šią šalį įsigijo “pilnas 
amerikoniškas popieras”. Kurie 
tik “pirmąsias popieras
ri išsiėmę, jie skaitosi tik dek- 
larantai, o ne piliečiai).

Kl. 12 — Ar Suvienytų Valsti
ją pilietis, nes tėvas patapo na
turalizuotas pilietis? Registran- 
tui dar esant nemečiui? {Natu- 
ralizuotų tėvu vaikai, turėjusieji 
mažiau kaip 21 metus amžiaus 
laiku, kada jų tėvai naturaliza- 
vos, jeigu jie gyveno Suv. Val
stijose ligi pasieksiant pilnų me
tų, skaitomi šios šalies pilie
čiais).

Kl. 13 — Ar ateivis deklaran- 
tas? (Deklarantu vadinasi as
muo, kurs alyykęs į šią šalį, na- 
turaliazcijos teisme padarė de
klaraciją, jog jis nori būt šios 
šalies pilietis, arba, kaip papra-z 
štai sakoma, “išsiėmė pirmas 
amerikoniškas popieras”).

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

Kl. 15 — Jeif^u neesi Suvieny
tų Valstijų pilietis, tai kurios 
šalies esi pilietis arba valdinys? 
(Į šitą klausimą atsako tik dė
le tarautai ir neturintįs nė pirmų
jų amerikoniškų popierų. Jie 
turi pasakyt vardą viešpatystes, 
kurios valdiniais skaitosi ar 
skaitėsi, pav. “Russia” ir prie to 
dar vardą šalies, iš kurios kilęs, 

’pav. “Lithuania”).

j PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS 
į ant Durų, Lentų, Rėmų ir Stogam* Popiero
i SPECIALIAI: Maleva malevojimui stubų išvidaus, po $1.40 už gal.
i CARR BROS. WRECKING CO.

I 8008-3039 S. Hal*Ud St., Chicago, I1L

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

anglišku. Gramofonai nuo $10.00 iki $250. Parsiduoda ant leng
vo Išmokėjimo. NAUJA DIDELI KATALOGĄ knygų, laikrodėlių, 
žiedų, lenciugfilių, gramofonų rekordų, drukuojamų mašinėlių pa
siunčiu kiekvienam, kas prisius 3c. štampą.

Chicago, III.

siunčiu kiekvienam, kas prisius 3c. šlampa.
JUOZAPAS F. BUDRIK,

3343 S. Halsted st.---------- Tel. Drover 8167-------
•*-j.----------------......... . -- -• ----- ------------------ ---

Kl. 6 — Dabartinis užsiėmi
mas? (Vadinas, ką dabar dirbi, 
ar kokiu amatu užsiimi).

Kl. 17 — Samdytojo vardas? 
‘ (tai yra, vardas ir pavarde to 

žmogaus, ar kompanijos, ar fir
mos, kuriems dirbi. Jei patsai 
savo biznį turi, taip ir reikia pa
sisakyt) .

Kl. 18 — Darbo arba biznio 
vieta? (t. y. adresas tos įstaigos, 
kut dirbi),
•i'JUJ 1 ’

, K|. 19'— Vardas ir pavardė 
ąrtiihįajų^ų giminės? (jei vedęs 
^^h^įos; jei nevedęs, arba naš
lys A tėvo, ar motinos, ar bro
lio,, ar sesers, ar Šiaip artimo gi
minūs, arba artimiausio drau- 
go)*-

Kl. 20 — To artimiausio gi
minės adresas? (t. y. namų nu- 
męj'is, gatvės vardas, miestas, 

valsHj’a).

registratorius visa sura
šė birt tortos, i’egistrantas pasi
kišo ailt jos, apačioj.

i i ■

MEDUS
Tik vienintelis pardavėjas

Tikro medaus, tiesiog nuo farmų. 
Medus supiltas į blckines, po 5 sva
rus kiekvienoj, už $1.75.

Susidėkile kelios šeimynos, jeigu 
vienai perdaug. Pinigus siųskite 
per money orderį pačia arba expre- 
sii į “AMERIKOS ŪKININKĄ”, ku
ris išeina kas menesio 15 dieni}. 
Box 96, Hart, Michigan

Dr. F. 0. CARTER
Akių, Ausų, Nosies ir Gerklės 

Kurtumas ir Akių Ligos.
Kataras pereina per Eustachijaus 

triubelę į ausis, kas yra priežasčia 
blogo 
mo,

girdėjimo ir kartais apkurti-

Harvey, III
. Darbai. — Musų veikimas.

— Negeras įprotis.

Su darbais musų miestelyj nė
ra bėdos, visose dirbtuvėse dirba 
į valės. Tik su užmokesčiais tai 
nekas. Paprastas darbininkas 
čia gauna 35 centus j valandą. 
Bet kadangi didžiumoje dirbtu
vių darbas yra nuo štukių, tai 
dažnai esti ir taip, kad darbinin
kas nepadaro nė po 35 centus j 
vak Palai yra todėl, kad tarpe 
darbininkų nėra jokios vieny
bės: viši jie neorganizuoti. Už
tai samdytojai engia juos kiek 
lik nori.

miręs, jei neskaityt LSS. 228 
kuopos, kuri nors ir povaliai vis 
dėlto šį tą veikia. Kiek laiko a t-

misiją, apšvietus komisiją. Bet 
tliį vai žino, ką ji veikia. Rinki
niai netoli, reikėtų pradėt vary
ti
bet komisija nepasirūpino 
rengti nei vienų prakalbą, 
negera.

priešrinkiminę kaanpam ją, 
su- 
Tai

Vielos lietuviai turi vienų ne

AK! U SFECIALISTAH 
Akis Efsamtamoja Dykai
V Gyvenimas yra
AUK'A v tuščias, kada pra 

nyksta rcgčjinis. 
"^HBESUJ Mes vartojame 'Sy pagerinta Oph- 

w’K* C tbalmometer. Y- įg^Jf patinga doraa at- 
• ™ kreipiama j val

ktis. Vai.: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
nedčldien. nuo 10 iki 11 dien<. 
4649 8. /«ihland Ar. kam p. 47 st 

Teh nhone Yards 4317 
IJoulevard 6487.

Akie

Resld. 933 S. Ashland Blvd. Chlesr< 
T«J*pho*« Haymarkvt 2544

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGĄ*

Specialistas Moteriška, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 8354 S. Halsted 8L, Chicagi Tclephoue Drovęr M2S
VALANDOS: 10—11 ryto; 2—1 pop1«t« 

? vakarą NadaHomi* 16—12 dt«o*.

Telepkcne Yards 5032

3109 S. Morgan st Chicago i

jūsų girdėjimas silpnas? Ar 
jūsų ausįs? Ar ausįs sausos ir 

žvynuotos? A\ jos niežti ir kaista? 
Ar skauda už ausų? Ar vaškas sau
sas jūsų ausyse? Ar yra drebėjimas 
ausyse? Ar jos pamažu apkursta? 
Ar girdisi birbianti garsai? Ar jus 
turite skambėjimą ausyse? Ar yra 1 
braškanti garsai ausyse? Ar jūsų 
blogas girdėjimas, ūkanotose dieno
se? Ar jus kartais i orite skausmus 
ausyse? Ar yra tokie garsai kaip 
išleidimas garo? Ar jus girdite nuo- 
atinj triukšmą ausyse? Ar jums' 

skauda ausis kuomet jus šnypščiate 
nosį? Ar yra lokis garsas kaip kad 
vanduo pultų jūsų galvoje? Ar jus 
girdite vieną iiieną geriau negu ki
tą? Ar triukšmai jums galvoje pri
žadina jus? Kuomet šnypščiate no
sį ar jus girdžiate traškėjimą? Ar 
jūsų girdėjimas prastesnis kuomet 
jus turite šaltį?

Franklin 0. Carter,
120 So. Stale St.,

Valandos 9—7. Nedaliomis 10—12.

varva
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto 

ir nuo 5 iki 8 vakare

DR. 6. M GLASER
Praktikuoja 27 metai 
Gyvenimas ir Ofisas 

3149 S. Morgan St.. kertė 
Chicago, III.

SPECIALISTAS 
Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų 

Taipgi Chronišku Ligų 
OFISO VALANDOS: 

iki 9 ryto, nuo 12 iki 2 po piet 
ir nuo 6 iki 8:30 vak. Ncdūlio- 
mis vakarais ofisai uždarytas.

Telephone Yards 687

ui I

>

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vpdeviliaua Permaina.
Panedėlyj, Ketverge ir SubatoJ 

Pirmas Floras 15c. Balkonas 104 
Prie šių kainų priskaitoma ir 

1c ir 2C kariškos mokėstjs 
4 DIDELI AKTAI KASDIEN 
HALSTED ir 32-ra GATVĖS

DR. M. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

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

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

Ofisas ir Labaratorlja: 1025 W. 18th 
St. netoli Fisk St.

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, ir 
6—8 vakarais. Telephone Canal 8110. 
GYVENIMAS: 3412 S. Halsted Street

VALANDOS: 8—« ryto, tiktai.

4
1 
f

JOSEPH C. W0L0N
LIETUVIS ADVOKATAS 

29 S. La Šalie St 
Telephone Central 6899 

Vakarais: 
2911 W. 22nd Street, 

Telephone Rockwell 6999

Telephone Yards 5834.

D r. P.G. Wiegner
t dėmimo valandos nuo 8 iki 12

i ryto ir nuo 7 iki 9 vai. vok.
: 3325 So. Halsted St., Chicago.

Vyriškų Drapanų Barbenai
Nauji, neatimti, daryti ant užsa

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

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

Pilnas pasirinkimas kailiu pamuš 
tų overkotų. .

Visai mažai vartoti siutai ir over
kotai, vertes nuo $25 iki $85, dabai 
$5 ir augščiau. Kulnis nuo $1.50 iki 
,$4.50. Vaikinams siutai nuo $3.00 
iki $7.50.

Atdara kasdiena, nedčlionds ir vs 
karais.

R. G O R D O N 
341$ 8. Halsted RU Chlcarn. III

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

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

kuklu.

mesti. Tas įprotis tai loši
mas kortomis. Lošia visi, kas 
lik moka Ir turi progos lošti. Ne 
taip keista, kada matai lošiant 
neįipšviestą žmogų, kuris težino
tik bažnytėlę ir smuklę. Bei i yra netik keista, o ir 
kuomet tuo “amatu” užsiima iri Draugai, nėra ko jums didžitto- 
tuli kuopiočiai, kurie skaito save lis prieš “parapijomis”...
esant toliau prasisiekusiais, tai — Mažas>

Ttel Yard* 3654. AKUŠERKA

K^Mrs.A.MichRievicz 
iaigusl Akušerijos Ko- < 
kgijų; ilgai praktika- 
įvusi Pennsylvauijos' 
hospitalėsc ir Phila- 
delphijoj. Pasekmin
gai patarnauju prie 
[gimdomo. Duodu rodą 
ivisokiose ligose mota- 
Kiins ir merginoms. 
3118 8o. Halsted Sir. 

I (Ant antrų lubų) 
, / Chicago. *

Nuo G iki 9 rytę, ir 7 iki vėlo vak,



'."ULliUMl -AU_ -'E'“

Chicago ir Apielinke
True translation filed wilh the post- 
inaster at Chicago, Sept. 12, 1918, 
us reųuired by the act ot Oct. 6, 1917

Šiandie
REGISTRACIJA VYRŲ 

Nuo 18 iki 45 metų.

nai laiškų iš Franci jos, kad jis 
ikosi sužeistas viename mūšy j 

su vokiečiais.
St. Jucius tarnauja inžinierių 

korpuse. Jo motina‘turi valgy
kla prie 3305 So. Halsted gt.

Jtiandie registravimus diena.
Visi vyną amžiaus nuo 18 iki 

43 metų. ir tie. kuriems dar nesu 
ėjo pilnai *46 melai, išskiriant 
tuos, kurie jau pirmiau rcgstra- 
vosi, turi šiandie eiti į savo gyve
namos vietos registracijos ofi

Begstruotis turi visi paminėto 
amžiaus vyrai, kaip piliečiai, 
taip ir nepileČiai, neturintįs nė 
pirmų Amerikos popiery.

To reikalauja parenkamojo 
kariuomenėn šaukimo įstaty
mas.

Kas privalomas registruoties 
šiandie neužsiregistruos, bus 
baudžiamas vienais metais kalėji 
mo ir po to pumtas kareivijon. 
i Kitoj vietoj Naujienose rasite 

,įdar sykį išspausdintus klausi
mus, kurių užsiregistruojančių
jų bus klausiama. Perskaityki
te visus juos ir prisirengiate kaip 
reikiant atsakyti.

Dar kartą apsives.
Ponas William Nourse, 803 

Lakeside gt.. dar kartų nutarė 
apsivesti. Tris kartus jis buvo 
apsivedęs ir vis “nepasekmin- 
gai”. Su trečiuoju “šliubu” jis 
dargi buvo patekęs įstatymų, ne
malonėn ir turėjo pasėdėt patai
sos namuose. Ketvirtoji jo pa
čiutė, sako, žadanti atleist jo nuo 
dėmes ir mylėti “iki grabo len
tos.”

Užpuolė krautuvę.
Išnešė daug brangakmeniu.

Nežinomas banditas vakar na
ktį įsilaužė Ritter and Schmidt 
brangakmenų krautuvėm 1313 
MiKvaukee gt. Išnešė apie už 
$2,100 įvairių brangakmenų ir 
niekeno nepatėmytas išėjo. 1*0-

Mirė besimaudydamas.
Clarcndon maudynėj besimali 

Gydamas urnai pasimirė Hilas 
Michael Hannings, ex-policistas.

Šimkus jau Chicagoje.
Utarninko vakare “Birutes'

Choras susilaukė naujų nioky-

svet., kur 
“Birutės” 
nieko ne-

torių, gerb. St. Šimkų.
Nors gerb. Šimkus buvo gana 

pavargęs dėl ilgos kelionės, bei 
neatsižvelgdamas j tai, < tą patį 
vakarą atvažiavo tiesiai į Mark 
White Sipiare parko 
kas utarninką būna 
choro repeticijos. Ir 
laukęs ėmėsi darbo.

Šimkus — gabus choro vedė
jas ir mokytojas. Rodos, tie pa
tįs daininkai ir daininkės, o koks 
skirtumas dainavime! Balsai 
plaukia, liūliuoja. Daina atgy
ja. Meliodijai priduodama sie
la, išraiška. Pas dainininkus ma
tyti pakili dvasia, urnas veikti...

Senai chicagiečiai pageidavo 
gero muziko ir gabaus chorve
džio. Dabar jį turime. Todėl 
dabar proga kiekvienam dainin- 
kui prisidėti prie garsiausio ir 
didžiausio ‘Birutės” choro ir 
taipjau pasimokinti dainavimo 
prie gabaus mokytojo. Ypač 
kviečiame tuos, kurie jau yra 
dainavę kituose choruose.

Prie progos primenu, kad šios 
subatos vakare, Mildos svetainė
je (32-os ir Halsted gatv.), “Bi
rutė“ rengia savo naujam moky
tojui susipažinimo vakarėlį. Va 
karėlis bus su užkandžiais ir į- 
vairiu programų. Visi kviečia
mi atsilankyti ir suspažinti su 
musų gerbiamu muziku-kompo- 
zitoriu.

—Lilija Žilvičiutė, rast.

True translation nied with the post- 
masler at Chicago, Sent. 12, 1918. 
as reųuired by the act or Oct. 6, 1917

Sužeidė lietuvį kareivį
— chicagietį.

Steponas Jucius, gyvenęs 
3305 Šo. Halsted St., dabar tar
naujantis Suvienytų Valstijų ka
riuomenėj, atsiuntė savo moti-

11 11 ,w" 
.Pranešimas. 
Kriaučių darbas rude
ninio sezono. i 
Siuvu ant orderio vyrų, 
moterų ir merginų dra
bužius. Valau, taisau ir 
prosinu.

Pranciškus Baltušis 
617 W. 37th St., arti nuo 
Wallace st., Chicago. 

Tel. Drover 7058

kud jisai veiklai pails. Vaiko 
motinu lečiaus pasakė: “Na, te
gul jau einu, tegul”... AU right, 
padaviau jam pundą “Naujienų’ 
ir išėjome “savais keliais”. Tik 
štai nė iš šio nė iš to mano “alpę 
ris” kanžinkur dingo —• lyg ak
muo vandenyj. Maniati, kad 
jaunasis šelmis nori iškirst man 
šposų “parunijo” su visomis 
“Naujienomis”. Bet, žiu — ma
tau jį prisiglaudusį prie telegra
fo stulpo.

Na, ką tu dabar čia darai? 
klausiu savo “nlperio”.

. T-š-š-š... Ar nematai, kad si- 
sterkos eina

Bandė nusižudyt.
W. Sent, \vaitcris. tarnaująs 

tūloje valgykloje didmiestyj, 
vjikar mirtinai pasišovė 
tėvo miegi’itimyj, 1455 W. A- 
dam-s gt. Nuvežtas į paviečio li
goninę. Vargiai bepasveiks.

Areštavo jauną panelę.
“Dėdė” Keclcy vakar areštavo 

jauną panelę Mariau Anderson. 
“Susimildami, tik nepasakykite 
visa tai mano papunkti”... mel
dė jaunoji panele pono džiodžės. 
Džiodžiė ją paliuosavo, tik įsa-

nė ir nekistų savo autodobilių 
pergreitai.

Nusinuodijo Field muzejaus 
užveizda.

Užvakar misi troškino gasu 
Field Muziejaus, Jackson Parke, 
užveizda — prof. Odelio E. 
Lansing. Saužudybės priežas-
tis

Moteris—bandite.
Pietinėj dalyj miesto du nepa

žįstami banditai vakar užpuolė

Šime dalyvavo ir viena moteris 
— kaipo sargas. Banditai nepa
gauti. /

Didelis gaisras
Sudegė daug lentų ir anglių.

Nežinomu budu kilęs gaisras 
vakar sunaikino didelį Eldridge 
Coal and Coke kompanijos jar
dą prie 913 Eis ton gt. Vėliau 
gaisras persimetė fcint Chicago 
Mill and Lumber kompanijos 
nuosavybes. Viso nuostolių pa
daryta apie už 65 tuksiančius 
dolerių.

BRIDGEPORT
Kunigų drausmės

LSJL. 1 k p. ir LSS. 4 kp. bendras 
lavinimus susirinkimas įvyks neda
lioji rūgs. 15 d., 9:30 v. ryto, Aušros 
svet., 3001 S. Halsted st. Lekcija bus 
“Iš politiškos ekonomijos”. Skaitys 
drg. K. Bliza. — Draugės ir draugai, 
malonėkite atvykti laiku.

J. J. JonuSevičius.

spyrėsi, kad 
kuodaugiau- 

reikalavi-

LSS. Vyrų Choras rengia draugiš
ką vakarą su programų rūgs. 22 d., 
Viešo Knygyno svel., 1822 \V. pa
bausiu avė. Komit. L. Vėžis

LSS. 37 kuopa laikys mėnesini su
sirinkimą pėlnyČioj, rūgs. 13, 8 vai. 
vakare, Malinauskio svetainėj, 1843 
S. Halsted st. — Draugai ir draugės, 
visi malonėkite atvykti, nes turime 
daug svarbių dalykų apkalbėti.

Bašt. K. Kazlauskas

LMPS. 58, kp. lavinimosi susirin
kimas įvyks panedėlyj, rūgs. 16, 7: 
3(1 vai. vak., Davis Sųuarc parko sve
tainėj, -lota ir Paulina gtv. Visos na
rės malonėkit susirinkti, taipjau 
kviečiamos ir naujos ateit ir prisidė
ti kuopon. Org. E. Vasiliauskienė.

UI. y- Liet. Mot. Progr. 
susirinkimas įvyks nc-

Roseland,
Sus. 25 kp. . .
dėlioj, rūgs. 15 d., 2 vai. po pietų, 
Aušros kambariuose, 16990 Michi
gan avė. — Draugės, malonėkite vi
sos atsilankyti į šį svarbų susirin
kimą, nes randasi daug dalykų np-

10900 Michi

sus atsilankyti i šj svar 
I..... „ J M
svarstymui. Atsiveskite ir nmųų na
rių. r ’ * ' . * ’Sekr. J. Grybienė.

PĄJIEšKikU savo brolio J. Astra
usko ir sesers, po vyru A. Difonienė, 
devyni metni atgal gyveno New Yo- 
rk’e. Kauno gub., Panevėžio pav., 
Pumpėnų parapijos. Pakaušio so
džiaus. Jis pats tegul atsišaukia, 
ar kas jį žinote praneškite jo adre
są.

A. Astrauskas, 
1524 So. 51st et., Cicero, III.

So. Englewood. r— LSS. 170 kp. 
mėnesinis susirinkimas įvyks ket
verge, rūgs. 12 d., 8 vai. vak., J. But
kevičiaus svet, 8132 Wiiicenncs avė. 
— Draugai, susirinkite paskirtu lai
ku. Sekr. J. Janulis.

REIKIA^DARBININKŲ
REIKIA veiterkų. Gera mokestis. 

6% dienos į savaitę. Atsišaukite į
Harry Block,

1356 S. Halsted St., Chicago, III.

REIKIA lietuvio bučeriuus. Pa
stovus darbas. Gera mokestis. At
sišaukite į 3453 S. Halsted St.

NAMAI-žEMt
DOBILŲ ŽEMĖ ŪKĘS

Pajieškau 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 W. 18 str., Chicago, UI.)

PAJIEŠKAU savo brolio Jurgio 
Urbono, gyveno Ncw York’e, 8 me
lai atgal, Kauno gub., Vilkmergės 
pav., Raguvos parap. Tidcikių so
džiaus. Tegul jis pats, arba 
jį žinote, praneškite jo adresą.

Marijona Ųrbonaičiukė, 
1714 (ijrard st., Chicago, III

kas

Pajieškau savo draugo Anilrcvv 
Worb, kuris apie 6 mėn. tam atgal 
gyveno Toledo, Ohio. Jis paeina 
iš Kauno gubernijos, Raseinių pa
vieto. Jis pats ar kas apie jį žinote, 
meldžiu atsišaukti.

Stanley Gagens, 
c-o Lake Carriers* Assoclation, 

Ashtahula, Ohio.

REIKIA merginų ir moterų prie 
tvarkymo ir skirstymo naujų ir senų 
vilnonių skudurų. Pradinėms mo
kama gera mokestis. Atsišaukite į 
1244 S. Union avė., arba 757-759 W. 
Taylor St. ;

BEI KALINGI 6 vaikai dėl išnešio
jimu Naujienų Bridgeport distrikte. 
Atsišaukite pas J. B. Aglinską, 3238 
Su. Halsted St., Chicago.

REIKALAUJAMI-} merginų prie 
lankstymo ,pakevimo ir siunllnėji- 
om (folding, enelosing and mąil- 
ing). Darbas pastovus.

BABSON BROS.
2845 W. 191h St., Chicago,

LMI S. 9 kp. mėnesinį susirinkimą 
lnikvc> subalojc, lugsėjo 14, l*ellow- 
ship svet., 831--33 PI. -- Malonėkite 
visos narės skLitlingni susirinkti, 
nes reikia išrinkti delegatą | suva
žiavimą LMPS. į Pbihutelphiją ir 
htug kilu svarbiu icikalų apsvars- 
lVĮj —Valdyba.

Pajieškau savo pusbrolių Stanis
lovo, Julijono černausklų ir kitų pa
žįstamų. Jie paeina iš Kauno gub., 
Šiaulių pav., Užvenčio parapijos, 
Sasakyskių sodos.

GirdėjhU, kad gyvena Chicago. Jų 
pačių ar1 kas juos žino meldžiu pra
nešti šiuo adresu:

J. M arei kis,
1426 So. 48th Ct., Cicero, III.

JIEšįfr) KAMBARIŲ

Mes savi narnės apie 100,000 akrų 
puikios ūkės žemės Menominee pa
viete, Upper Peninsula Michigan'o, 
arti Green Bay krantų, kuriuos mes 
prirdavOjame ukėms po 40 akrų, ir 
augščiau. žemė yra su moliu, 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 kruša, geri kaimynai ir 
viskas yra arti kas reikalinga. Apsi
gyvenusiam nėra taksų per penkis

• pinigų
. mgųs ir > 

ant ūkės, 
rrengę, bet ' 
gera žemė

REIKAI.AU.IA gerų Rcąl iSshitc 
pardavėjų. Prityrimo nereikia. Ge
ra mokestis ir pastovus darbas. At
sišaukite i PECK A; PUZ Reni Esta- 
le Co., 421 Ith avė., Room 119, Pitts- 
hurgh, Pa.

REIKALINGAS anlrarankis duon
kepys. Gera mokestis. Pastovus 
darbas. Atsišaukite greitai.

Marozas Bros.,
4617 So. Paulina si., ('hieago

metus. Kodėl neįdėti sayp 
į gerą žemę, kur jie hbs 
aprūpins ateitį. Eikite 
kuomet jus busite priširen 
pirkite dabar, kuomet s 
parduodama pigiai.

Rašykite mums dėl nh.^...v ».„.w 
kas lįnk labai žemos kainos ir leng
vų išmokėjimų.

Mes galime duoti jums gerus nu
rodymus.

S. CRA\VFORD & SONS 
64;> First National Bank Building, 

Chicago, UI.

DIDELIS BARGENAS
PARSIDUODA lotas Gary, Ind.— 

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

REIKIA vežimų pjovėjo, taipgi na
ktimis žmogaus prie šėrimo. North

Chicago
Sidėj. Atsišaukite j
317 S. Jefferson st.,

REIKIA važnyeių ir leiberių j 
Scrap Iron Yardą”. Gera mokestis 
ir pastovus darbas. Atsišaukite į 
1632 W. Kinzic st., Chicago

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

Vaiko teisybė, (latve šliute- 
no dvi “sesiili“.

Eik šia! Jos ne baidy
klės, kreipiaus į savo “alperį’. 
Vainas gudriai pamojo galva’ir 
pasakė, kad jisai žino ką darąs:

Po vekeišino man reikės ei
ti j škulę. Jeigu jos mane pama 
lys nešiojant “Naujienas”, tai aš 
gausiu mušti...

Kitas pavyzdėlis. Pėtnyčios 
rylas; pas mane atvežta visa ga
lybė “Naujienų”. | mano stotį 
pribuvo visa armija virš 15 
vaikų, Vienas prašo 10, kitas 
15, o tretysis dar daugiau. Ypač 
Juozas Edwartas 
jam “turiu duoti
šia”. Išpildziau jų 
mus. 'Lik štili, už viilandčlės at
bėga mano Juozas ir uždusęs sa
ko:

Ku-ni-gas... norėjo 
mano “Naujienas!”

Kaip, kokiu budu? Ar daug 
atėmė? kamantinėju savo 
Juozą. Ne, sako vaikas, neate- A
mė, tik norėjo atimti 
gau. Vėliau jis įlipo į strytka- 
rį ij nuvažiavo.

O ką žinai, kad jis norėjo 
atimti? Kamantinejau |
Vaikas nežiųojo ką alsakyti.'A’lš-1 
kinosi tik tuo, kad jis ktiHi^č 
bijąs ir jis turbūt 
jo “Naujienas”.

lai ve kokių 
kunigų drausmės, 
lama į galvą visokių nesąmonių 
ir baudžiama jie už kiekvieną 
mažmožį. Kas gali žinot, gal iii 
nas p ra bastė! is ištiesų . itdrbjb 
nusipirkt “Staujien'as” i? pAkl-f 
skaityt. Bet vaikas jo pABlF6JOj 
•........... i

. I Brighton Pk. — LDLI). 104 kuopa 
atimti I laikys mėnesinį susirinkimą ketver

ge, rūgs. 12, 8 vai. vak., A. Mažcnio 
ivet., 3831 S. Kedzie st. Visi nariai 
meldžiami atvykti laiku ir atsivesti 
anųjų narių kuopai.—Sekr. P. Gura.

LSS. 22 kp. extra susirinkimas į- 
.į I vyks pėtnyčioj, rugsėjo 13 dieną, 1S paoe l va| vakure, M. Meldažio svet., 

I 1242 \V. 23 PI. Nariai, malonėkite 
I dsilankyt laiku, nes yra daug svar- 
I bių reikalų, pav., konstitucijos pro- 
I ekto priėmimas ir tt. Atsiveskite ir 
Inųtijų narių. Org. B. Zawrc<kU« 

| .—■; /Ai/i.pifi
I ,kiuo pranešama draugijoms ii1'fiĮ; 

’ėįiams, kad LDLD. 45 kuopa,

norėjo atimti

vaisių duoda
Vaikams įka

Vadinas, kunigai vietoj moky
ti kūdikius vartoja prieš jrtos 
bausmes. Nestebėtina * todėl, 
kad dažnai jie susilaukia nema
lonių sau pasekmių — negau-

Klerikalų klapčiukai, beto, 
veltui šūkauja savo organe, kad 
žmonės nebeskaito “Naujienų”. 
Kaip lik priešingai. Jeigu “N.” 
armija taip augs, kaip pastaruo-

viename Bridgeporte jos skait
lius pasieks 10 tūkstančių. Jus 
sukaukite, vartokite drausmes, 
o mes, naujieniočiai, dirbsime. 
Pažiūrėsime, kas išloš.

—J. B. Aglinskas.

Pranešimai
Roseland, III. — LSS. 137 kp. mė

nesinis susirinkimas įvyks pėtnyčios 
vakare, rugsėjo 13, Aušros Knygyno 
kambariuos, 10900 Michigan avė. 
Malonėkite visi nariai susirinkti,, 
nes yra daug svarbių dalykų aptar
ti. Organ. A. N.

LMPS. 9 kp. rengia vakarą rugsėjo 
29 <1., Meldažio svel., naudai “Mote
rų Balso’’. Statoma scenoj 2 veika
lu: “Nutrukusi Styga“ ir “Mulkių 
Apaštalas”. — Vietos draugijų ir 
kuopų prašom ta dieną jokių pra
mogų nerengti. Remkite šį visuome
nišką darbą. Sekantis 9 kp. vakaras 

‘ *’ i 
svet —Komitetas.

Kunigai, gražumu nepajiegda- 
mi palaikyti žmones prietaruose, 
d-. : . • v. - i -i niška (tarną, ^ckudus a np. vukuuoainiu vartoja aštrių drausinių. I {",SSK'vjsai-i.* 9 <1. 1919 m.. Meldažio 
▼ • • • __ _

ir visi kiti galai tai geriausia į-
- . . i LSJL. 1 kp, ir LSS. 4 kp. Apsvie-

mone dumti žmonių protus, ypa.j los Koin. nnrjų posėdis įvyks pelny
čio i, rūgs. 13 d., 7:30 v., Aušros svet., 
3001 So. Halsted st. Apšvietos ko
misijos nariai būtinai turite atsi- 
hinkvti. —J. J- Jonuševičiua-

čiai kūdikių (turiu mintyje 
tuos, kur lanko “seserų” moky
klas). Bet jie klysta. Jų drau
smės tik sudarko jauną kūdikio 
sielą, bet nepataiso.
tik bijo jų, bet klausyt neklau-
SO. i

Priveski porų pavyzdėlių. Kar
tą vienas mažas vaikinelis pir
šosi man į “alperius”. Neno
rėjau jį priimti, nes žinojau,

Chicagos ir apielinkių laisvama- 
Kudikiiu niimis. & Lietuvių Laisvamanių Fe- 

tlerik'ijos Konferencija bus nedėlioj, 
'rūgščio 15, M- Meldažio svet., 2214 
&V 23 place, Chicago, III. Konferen
cija prasidės 10 vai. iš ryto, šion 
konfercneijon būtinai privalo atsi
lankyti kiekvienas LLF. narys, nes 
randasi daug svarbių reikalų apkal
bėti, kaip tai: “Kardo” reikalai, kun. 
Mockaus maršrutas ir tt. -

Draugiškai, Julius Mickevičius

VAIKINAS pajieško šilto kamba
rio 18 gatvės distrikte, tarp 18-tos 
ir 35-tos nuo Halsted iki ežero.

PARDAVIMUi AUTOMOBILIAI

726 W. 18 st., Chicago

PA.IIEŠKO kambario vaikinas pas 
laisvus žmones, su valgiu arba be 
valgio, tarp 31-mos ir 35-tos ir abie
jų pusių Halsted st. Atsišaukite ypa- 
tiškai arba telefonu, Drover 2840.

Louis Zajewski,
3246 S. Halsted st., Chicago

.............. ..........——  , ■■ I,    
^JIEŠKO PARTNERIŲ

'.(<200 į mėnesį algos dėl gero biz- 
iRo1' žhiogaus su $2500 valdyti kiek-

PARSIDUODA tabako, cigarų, sal
dainių ir tl. KRAUTUVĖ. Turiu par
duot greitu laiku iš priežasties šei
myniškų reikalų. Adolf Pocevičia, 
1916 Canalport Avė., Cor. Slring St.

AUTOMOBILIUS ant pardavimo 
2-jų sėdynių, ką-tik pataisytas. $135. 
Ontario Garage, 6840 Stony Island 
avė., Phone Hyde Park 2534.

PARSIDUODA pirmos klesos bar- 
zdaskutykln (Barber Shop) labai pi
giai. Biznis išdirbtas per daug me
lų, gera vieta dėl ženoto, yra rui
mai pagyveni. Remia pigi. Atsišau
kite greitu laiku laišku į ‘(Naujienų” 
ofisą pažymėdami No. 44.

PARSIDUODA 5 sėdynių automo
bilius, vertės $1600 už $650, visai 
kaip naujas; elektros starderis, na
uji tajerai, naujos elektros batare- 
jos. Viskas moderniškai. Atsišau
kite po 5 vakaro. 3222 So. Halsted st

>|<lė.i, pradės moku)lies kinaidrm ^bą dolerį jo pinigų ir tie patįs 
jukso vcrs|. Bus slat.onia lapkiičib pjnj^uj yj.a v>sj Galima
10 dieną M. Meldažio svetainėj. I «į-J iš.sjjni|j pinigus bile kada pranešus 
p nesimokykite tą pątj veikalą ir prjcĮį dešimts dienų. Turi suprasti 
leigu bus ga una, nerenkite tą dieną angliai. BaŠvkite: Rox 41, 1840 S. 
ianašaus vakaro šioj apie inkej. Halsted St., Chicago, III.

—Komitetas. |
lanašaus

kuopos mėnesinis susirin JIEŠKO DARBOLSS. 81 . 
kimas įvyks ketverge, rūgs. 12, Liuo-I K , v 5 J T'jybės svet., 1822 \Vabansia avė. Šis L PAJH‘-\hAU lokių ang ių kasyk- 
>lisirinkimąs bus viepus iš svarbiau- PĮk B km vienas duba. 2) kui nei a 
(dų susirinkimų, kadaiigi bus baljJnd-.’ c,ai ^9 virszcmiu, 4) kad
iapia Konstitucijos projektas; Mtodi! VęihtŲ stumti kari) lauk. Noriu
bus renkami delegatai į VIII idljArtb I inoka. I rašau skaityto-
konferenciją ir daug kitų svarbių! •’V'/VVVl/' As Lai atsilygin- 
'(trtiykų. ' —Rast. P. MankevįčiusJĮ sn* :i ’Ąrtlon Miletas, Box 180,, Alari-
<,)<;(> ) 1 . u. 1

Uosclaiid, III LM1 S. 25tos kp. I cjttti azimt a t v a a 
repeticijos (“Kun. Macochas) įvyks oIUIjYMAI KAMBARIŲ 
ketverge, rūgs. 12 d. 7:30 v. vak., I---------- —
Aušros Mokykloje, 10900 Michigan | IŠDUODAMA i’andon, vaikinui ar 
Vve. • Visi lošėjai malonėkite susi- vyrui, švarus kambarys, be valgio, 
rinkti lygiai pažymėtu laiku. Norlhsidės apielinkėj, trįs blokai

• —Komitetas. nuo Lincoln parko. Visli patogumai,
-------,-------- elektrinė šviesa, maudynė. Atsišau- 

Rockford, UI — LSS. 75 kp. mė-|kite by kuriuo laiku dięną ar vaka- 
nesinis susirinkimas įvyks 15 d. rug- 
<ėjo, 1:30 po pietų, Moose Club svet., 
ant Mulberry gatvės, netoli upės. — 
Draugai ir draugės, meldžiu ateiti 
paskirtu laiku, nes randasi svarbių 
dalykų apsvarstyt. Taipgi ir norintis 
prisirašyti ateikite.

—Rašl.

PARDAVIMUI GREITAI iš prie
žasties ligos sankrova cigarų, labu
ko, saldainių. Ice Creaine’o, vaikams 
pabovų, mokyklos reikmenų ir įvai
rių smulkmenų. Gera kampinė vie
ta apiclinkės liukų, lietuvių, arti 5 
mokyklų ir fabrikų. Išdirbta vie
la per daug metų. Parduodu grei
tai.

ĮVAIRUS SKELBIMAI

LMPS. 25tos k p

Meldažis.

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

—Rengimo Komitetas.

Ateities žiedas vaikų draugijėlė 
rengia gražų vakarą, sukatoje, spalio 
5 d., Mildos svetainėje. Kilos drau
gijos malonėkite tą dieną nedaryti 
parengimų, o paremkite Žiedą.

—Komitetas’.

ASMENŲ . J IEŠKOJIMAI
Aš, \Vilimas Gražulevičius, pajie

škau Petro Gražulevičiaus iš Suval
kų gub., Seinų pavieto, Šazijunų kai
mo; taipgi giminių arba pažįstamų. 
Malonėkite atsišaukti šiuo adresu:

. William Gradey,
Co. H. 48th U. S. Inf., Camp Sturt, 
Nevvport News, Va.

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

Joc Lnurinat,
4117 S. Marshfield avė. Chicago, III.

Pajieškau Kajalo Jedzlncko. .lis 
gyveno Bay City, Mich.; tintu svar
bų reikalą; neturiu jo. tikro adreso. 
Jis pats ar kas jį žinot, meldž'u pra
nešti man greitai, už ką pasiliksiu 
dėkingas ant visados.

Geo. Sziupienius.
■‘,65, ('asile Shannon, Pa.3ox

Pajieškau savo brolio vaikų, Juli
aus, Edvardo Jukštu Ir jų motinos 

Onos Jiikštienės, milikuti ChaHt Gk- 
liitioinoj. Jie piltis lai ar
ia kas juos žinote pranv.škilv ių ad-

Gera kampinė vie

Chicago

PARSIDUODA augštos rųšies smu
ikas už pusę kainos.
221 N. May si., Chicago, III.

RAKANDAI

Norlhsidės apielinkėj, Irj 

elektrinė šviesa, maudynė
re adresu: 706 Garfield avė., Tele
fonas Lincoln 7874.

Mrs. E. Vasiliauskas

REIKIA DARBININKŲ

VALSTYBINIAI NEMOKAMI DAR- 
BO PRIRODYMO BIURAI

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

adresais:
116-122 N. DEARBORN ST.

• r 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, kub reikalauja visokios 
rųšies darbininkų — j fabrikus, i ka
syklas, j ukius, i šiaip įvairias įstai
gas — kaip vyrų, taip moterų ir vai
kų, kaip. amatininkų, taip papra
stiems darbams.

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

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

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

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

REIKIA vyrų dirbti į Wliolesale 
Rag House”. Gera mokestis. Atsi
šaukite i 1244 S. Union avė., arba j 
1511-13 S. Sangamon str., Chicago.

REIKALINGA 25 merginos sudėti Saldainius. Pastovus darbas. Mo
kestis $8 iki $9 išpraitžiojį- Ainžiaits 
18 iki 25 metų.

Antanas Jukštrs * Temptation Candy Fąctory,
Bci'ringlon, 111., c-o Fred State Farm 1929 S. Halsted si., Chicago

$50 NUPIRKSI $250 Victrola, $165 
paimsi mano $501) pianą. Rakandai 
pigiai, vartoti 90 dienų. Rezidenci
ja 3222 Jackson Rlvd., arti Kedzie 
avė.

PARSIDUODA gramofonas su re
kordais, mažai vartotas, vertas -95. 
Parsiduos už pusę kainos.
813 W. 33 Place, Chicago

NAMAI-ŽEMĖ
PARDAVIMUI: Lengvi išmokėji

mai, priimsiu lotą arba automobi
lių, pirmu įmokėjimu. 5140 ir 5142 
So. Kotner avė. 2 namu, nauji lo
tas 60x125, elektra, guzas ir lt. Kai
na $2800.
McDONNELL, 2630 W. 381h Street, 
Atdara 9 ryto iki 9 vai. vak. kasdie. 
Telefonai: Mc.Kinley 3543 ir 1643.

1119 \V. 471h St. 5—5 ruimai, ran
da $252.00. Kaina $2500. 
McDONNELL, 2630 W. 38th Street, 
Atdara 9 ryto iki 9 vai. vak. kasdie. 
Telefonai: McKinley 3543 ir 1643.

3228 Paulina st. 7 kambarių Da
nelis, maudynė, beizmentas, ąžuolo 
floras. Kaina $2000.
McDONNELL, 2630 W. 38th Street. 
Atdara 9 ryto iki 9 vai. vak. kasdie. 
Telefonai: McKinley 3543 ir 1643.

4125 School st., arti Mihyaukee, 
Crawford ,4—5 kambariai .tinkavo- 
ta, lotas 37x125, elektra, skalbykla, 
cemento beizmentas, kaina $4,000. 
McDONNELL, 2630 W. 38th Street, 
Atdara 9 ryto iki 9 vai. vak. kasdie. 
Telefonai: McKinley 3543 ir 1643.

5635 Oakley avė., 5 kambariais, 
bungalovv, 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: McKinley 3543 ir 1613.

3413 Oakley avenue. 2 pagyveni
mų mūrinis. 2 lotu, elektra, gesas ir 
tl. Kaina $3500.00.
McDONNELL, 2630 W. 38th Street, 
Atdara 9 ryto iki 9 vai. vak. kasdie. 
Telefonai: McKinley 3543 ir 1643.

4521 S. Halsted St. 6—6 kamba
riai, maudynės, ir tt. remia $300. 
Kaina $2500.00.
McDONNELL, 2630 W. 38th Street, 
Atdara 9 ryto iki 9 vai. vak. kasdie. 
Telefonai: McKinley 3543 ir 1643.
lįiTl ~ ‘ - 1 -------- -----------

TURĖK SAVO NAMA.
$300 įmokėjus nupirksi mūrinį 

namą; maudynė, medinis garage; 
arti 31-mos «atvCs ir Union avė. 
Kaina tik $1800. Pasiskubinkite, 
nes greitai parduosime.

Wint«n & Narten,
6147 S. Halsted st., Chicago

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 ųiž cash. Enlil and Co., 740 
W. Madison st., kampas Halsted gat
vės, kambarys 232, 2-ras augstas, 
virš Famous Clothing Store. Vaka
rais iki 8 vai. Nedėliomis 10 iki 1.

MOKYKLOS
Pasisiųk pati suknią.

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

Specialia skyrius 
Mokiname rankomis

išsiuvinėti ir siūti elektros mašino
mis dienomis ir vakarais.

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

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

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

VALENTINE DRE8SMAKING 
COLLEGE8

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

137 Mokyklos Suv. ValstijoM. 
Siuvimas, Petreliu Kirpimas, Da- 
signiug, dėl biznio ir namų. Vie
tos duodamos dykai. DiplomaL 
Lengvi išmokėjimai. Gvaranhio- 
ta išmokinti jus pasiūti suknea «1 
$10. Phone Seeley 1649

SARA PATEK, Pirmiaiaki

MOKYKIS KIRPIMO IR DB8IGNING 
VYRUKŲ Ir MOTBRMKŲ APRtDALŲ

Musu oistenis ir y patilk m mokinimas pa- 
darys jus linovu | trumpą laiką.

Mes turime dldf.iauslus Ir grerlavshu kirpt 
nio-de*itrninR ir siuvimo skyrius, kur m«a ra- 
teiksime praktiiką patyrimą kuomet Ją ara 
kysitčs. ‘

Elektra varomos malinos musų siuvimo aky- 
H urme.

Jus esate atkviečiami aplankyti ir pama
tyti musų mokykla blle laiku — dieną Ir ea- 
Varnin Ir trnuti specialiikai piąią kainą.

Pntrenos daromos pagal Jūsų mitrą — ptb 
•tailče art* dvdiiu. i> bite madų knygos

M ISTBR OE3IGNING SCHOOL 
J. F. Kasnicka. Perdktiaie.

118 N. La Salk gat., prieš City H i ’l
Atsišaukit ant 4-to augšto.




