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True translation filed willi the post* niaster ai Ohicagp, Sept. 17, 1918 as rcųiiired by Ihe act oi’ Oct. 6, 1917

ERIKA ATMETE TAIKOS PASIULYMA
Nauji talkininku 

laimėjimai
Serbai pradeda ofensivą

Amerika ir Anglija nepriima 
Austrijos pakvietimo

True translalion filed wllh the post- 
master at Chicago, Sept. 17, 1918 
as required by the act oi Oct. 6, 1917

SUV. VALSTIJOS ATME
TA TAIKOS PASIŪLYMĄ.

toriaus ofiso, o už 33 minučių 
Lansing suteikė audencijų laik
raščių korespondentams ir vie
šai paskelbė prezidento atsaky
mų.

Jos Laikysis savo sąlygų ir ne
svarstys pasiūlymo keisti jas.

WASHINGTON, nigs. 16. 
Sekretorius Lansing paskelbė 
šiąnakt sekama: v

“Aš esu įgaliotas prezidento 
pranešti, kad sekamas bus šios 
valdžios atsakymas į Austro-Ven 
grijos notą, pasiūlančią neofici- 
alę konferenciją kariaujančių ša- 
liy:

“Suvienytų Valstijų valdžia 
jaučia, kad yra tik vienas at
sakymas, kurį ji gali padary
ti į imperialės Austrijos val- 

' džios pasiūlymą. Ji pakartoti
nai ir pilnu atvirumu pasakė 
sąlygas, kuriomis Suvienytos 
Valstijos svarstys taiką ir ne
priims jokio pasiūlymo apie 
konferenciją dalykuose, apie 
kurijos ji paskelbė taip aiš
kiai savo poziciją ir tikslą.“

True translalion filed wilh the post- 
inaslcr at Chicago, Sept. 17, 1918 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

ANGLIJOS MINISTERIS ATME
TA TAIKOS PASIŪLYMĄ.

Sako, austrų noru yra padalinti 
talkininkus.

True translation jiied - ’h the post- 
master at Chicago, ‘Sept. 17, 1918 
as requircd by thc act of Oct. 6, 1917

Ausrijos pasiūlymas atmes
tas j pusės valandos po jo ga

vimo.

VVASHINGTON, nigs. 16. 
Prezidentas Wilsonas šiąnakt 
griežtai atmetė Austro-Vengri
jos valdžios pasiūlymą laikos ta- 
rybty

Jo atsakymas turbūt neturi 
precedento istorijoj. Jis buvo 
paskelbtas viešai už pusės valan
dos po to, kai Švedijos ambasa
dorius įteikė valstybės departa
mentui oficialį tekstų notos.

Prezidento atsakymas išleistas 
yra formoje pranešimo nuo val
stybes sekretoriaus Lansing. 
Sprendžiama, kad preziden
tas vėl kalbėjo už visų talkinin
kų pasaulį ir tuo užrašė “finis“ 
(gąių Austrijos notai. Jo atsaky
mas, parašytas aiškiausioj kal
boj, susidėjo lygiai iš 68 žodžių, 
palyginus su keliais tukstan-

LONIM1NAS, rūgs. 16. - An
glijos užrubežiniij reikalų mini- 
steris A. J. Balfour kalbėdamas 
vešinčių Kanados žurnalistų va
karienėj pasakė, kad jis skaitė 
laikraščiuose apie vieno svar
biausių Anglijos priešų pasiūly
mų.

Balfour pasakė:
"Ateinantis po Vokietijos vice

kanclerio Frederick Payer kal
bos, šis Austrijos valdžios pasiū
lymas nėra bandymu įgyti taika. 
Tai yra bandymas padalinti tal
kininkus.
; “Aš negaliu teisingai matyli 
dabar padarytuose mums pasiū
lymuose, ant kiek aš galėjau 
juos apsvarstyti, mažiausios vil
ties, kad tikslas, kurio mes nori
me tikslas taikos, kuri butų 
daugiau negu pertrauka mūšių 

galima jį butų tikrai atsiek
ti. Aš visai negaliu matyti, kad 
konferencija, tokia, kokių siūlo 
Austrija, galėtų pageidautinai
užsibaigti.

True tmnslauon inen wnn the post- 
niaster ai Chicago, Sept. 17, 1918 
as required by the act of Oct. 6. 1917.
PRANCŪZAI PAĖMĖ VAILLY.

Franeuzai ir anglai eina prie- 
kyn.

16.

i
True translation filed wllh the post- 
master at Chicago, Sept. 17, 1918 
as rikiuired by thc aet of Oct. 6, 1917

Vokiečiai šaudo .amerikie
čius didžiomsiomis kanuolė-

mis. . \

True translalion filed with the post- 
niaster at Chicago, Sept. 17, 1918 
as reipiircd by tjie act of Oct. 6, 1917

WASH1NGTO>), nigs. 16.

Su amerikoniška arimja, nigs.
16. Vokiečiai šiandie nerviš
kai apšaudo musų užpakalines 
žemes už St. Die geležinkelio. I Amerikos užjūrio spėkų nuosto
po ilgo laiko jie pirmų sykį var- sąrašas 
loja didžiojo kalibro kahuoles vardus.
Vogezuose.

Nušautas arti St. Die dviejų

šiandie paduoda 
Nuostoliai tokie:

Užmušta karės lauke 14; pra
puolė karės lauke 79; sunkiai su 

sėdynių vokiečių žvalgų aeropla- žeista 49; mirė nuo žaizdų 5; 
nas turėjo paliepimus nuloto-! sužeisti nžinia kaip sunkiai 11; 
grafuoli musų užpakalinius* plo- niirė nuo šiaip atsitikimų 1; len-
tus.

(Vogezų frontas yra Alsace, 
apie 65 myl. nuo Latarangijos 
fronto.)

Amerikiečiai paėmė miškų.

Šiandie čia patirta, kad Metz 
yra bombarduojamas.

(Metz yra už apie 10 mylių 
nuo žinomo artimiausio ameri
kiečių paėjimo.)

Due. Pretre miškas (Kunigo 
miškas), kuris buvo vieta tokio 
smarkaus mūšio tarp franeuzų 
ir vokiečių 1915 m., yra dabar 
tvirtai musų rankose.

Mes artinamės prie 237 kal
vos, kuri siekia Moselle net iki

True translation filed wilh Ihe post- 
master at Chicago, Sept. 17, 1918 
as reipiired by the act of Oct. 6, 1917,
TALKININKAI PAĖJO PRIE- 

KYN BALKANUOSE.

LONDONAS, rūgs. 16. — Už- 
rub. reikalų ministeris Balfour 
šiąnakt priimdamas graikų, dele
gacijų paskelbė apie paėmimų 
nedėlioj pirmos ir antros linijos 
bulgarų pozicijų 10 mylių sekci
joj Doiran-Vardar fronte.

Jis apibudino tų laimėjimų, 
kuriame taipgi paimta 800 belais 
vių ir 10 kanuolių, kaipo įžan
gų prie svarbaus ofensivo, kuris 
“duos didesnį triumfų, kuriame 
anglų ir graikų kareiviai aplai-

Triie Inicsb-lion filed with the post- 
inaster ai Chicago, Sept. 17, 1918 
i* rc<|iiired by the act of Oct. G, 1917.
SERBAI PAĖMĖ TRIS TVIR

TUMAS.

Serbų reorganizuota armija pra-

gvai sužeisti 3; belaisvėj 3.
Šiandie surašė paduodama se

kamos lietuviškai skambančios 
pavardės:

James Babicky, 7752 Ma ry
tanti Avė., Chicago, sunkiai su-

Antonio Vargas, Sacrameido, 
Cal., sunkiai sužeistas.

Frank P. Yuodvirsses (Juod
viršis), Brooklyn, N. Y., prapuo
lė kdrčs lauke.

Stiney C. Marlinavage (Marti
navičius), Shenandoah, Pa., pra 
puolė karės lauke.

Pa., prapuolė karės lauke,
Jose.ph Bukowski, 8841 Bur- 

ley Avė., Chicago, sunkia i sužvi-

Antanas Waicekausky, Brook
lyn, N. Y., mirė nuo žaizdų.
• hn u {

True translation filed with thc post, 
mastei' at Chicago, Sent. 17. 1918 

by the act of Oct. 6,

Šaukia kariuo
menėn.

181,838 ŽMONĖS ŠAUKIAMI 
KARIUOMENĖN.

Jie turės išvažiuoti į stovyklas 
prieš spalio 16 d.

dėjo užpuolimą Solonikų fronte, ri

starųjų 24 valandų. Pereitų nak 
tį numesta 350 bombų, sverian
čių 161/2 tonų.
. Visi anglų aeroplanai sugrį
žo sveikais. 1'rįs vokiečių aero- 
dramai liko sunaikinti ir 3 vo
kiečių aeroplanai sutrupinti.

mų.
Field maršalas Ilaig praneša, 

kad vakar anglai nušovė 38 ae
roplanus.

True translation filed wilh the post- 
masler at Chicago, Sept. 17, 1918 
as rc(iiiiręd,by ihe act of Oct. 6, 1917
BRIDGEPORTO MAŠINISTŲ 

STREIKAS UŽSIBAIGĖ.

BRIDGEPORT, Conn., rūgs. 
16. — Mašinistų ir “tool makers” 
streikas dideliose Bridgeporto 
amunicijos dirbtuvėse užsibaigė 
šiandie.

True translation filed with the post- 
mpster at Chicago, Sent. 17, 1918 
m Feuųired by the aęt of Oct. G, 1917.
AMERIKA ŠVEICARIJAI

Siulanti Duot 150 Milijonų 
Dolerių Paskolos.

GENEVA, Šveicarija, nigs. 13
- Laikraštis Lausanne Revuc 

ski'lbja, kad Amerika pasiulusi 
Šveicarijai duoti paskolos 150 
nilijonų dolerių Šveicarijos gc-

i.

iMIiiiiiiiiiiiiiiiibiiih
True translation filed with thc post- 
niaster at Chicago, Sept. 13,' 1918, 
as rcųuircd by the act of Oct. 6, 1917

True translation filed with the post* niaster at Chicago, Sept. 17, 1918 
as reipiircd by the act of Oct. G, 1917

Bolševikai nori vienytis su 
Vokietija

Siberija paskelbė karę Vokietijai
True translation filed wilh the post, 
inasler at Chicago, Sept. 17, 1918 
as rcųuired by the act of Oct. 6,1917
BOLŠEVIKAI GALBŪT VIENY

SIS SU VOKIETIJA.

True tianslation filed with the posl- 
master at Chicago, Sept. 17, 1918 
as required by the act of Oct. 6, 1917
SIBERIJOS VALDŽIA PASKEL

BĖ KARĘ VOKIETIJAI.

Leninas prisipažįsta, kad vieni 
bolševikai negali atsilaikyti.

Pradėjo mobilizuoti kariuomenę.

neaiškų Austrijos pranešimų.
Rytoj pranešimas, pridėjus 

diplomatiniu papildinius, bei 
užveriantis lygiai tas pačias sų- 
lygas, kų yra išreikštos šiąnakt, 
bus įteiktas Švedijos ambasado
riui persiuntimui Austrijai.

Buvo 6:20 vai. kada Švedijos 
ambasadorius W. A. F. Eken-

LONDONAS,
Field maršalas Haig šiąnakt pra
neša, kad anglai šiandie paėjo 
prieky n Flandrijos fronte arti 
Ploegsteert ir į rytus nuo Ypres.

Pietinėj dalyj anglų fronto 
patruliai atvedė įlaugybę vokie
čių belaisvių.

Paryžiaus karės ofisas šiandie 
paskelbė, kad franeuzai paėmė 
VaiUv miestą ant šiaurinio Ais- 
ne kranto, i rytus nuo Soisons.c. v

Franeuzai tebetęsė savo pro-

VVASHINGTON, nigs. 16. 
šiandie gautas oficialis iš Solo
nikų pranešimas paskelbia reor
ganizuotos serbų armijos pradė
jimų išvien su franeuzų spėko
mis ofensivo prieš bulgarus So
lonikų fronte ir paėmimų trijų 
stipriai fortifikuotų bulgarų po
zicijų.

True translation filed wltii the post- 
niastcr at Chicago, Sept. 17, 1918 
as reųuircd by the act of Oct. 6,1917,
ANGLIAKASIAI STREIKUOJA.
Liopia 20,000 angliakasių grįž

ta į darbų.

ėmė’Mont (les Singes ir 300 be-

gren atvyko į valstybes departa
mentų su nota. Dvi minuti vė
liau jis išėjo iš valstybės sekre-

AUKAUKITE LIETUVOS 
LAISVES FONDAN.

VVASHINGTON, nigs. 16. — 
Kuro administratorius Garficld 
šiandie pasakė United Mine 
Workcrs 9 dislrikto prezidentui 
Matthews, kad 20,000 streikierių

I antracito anglių laukuose turi 
sugrįžti j darbų. Kiti unijos vir-

AMSTERDAM, nigs. 16. — 
Užsiminimas, kad Rusijos bol
ševikų valdžia galbūt bandys 
jungties su kitomis valstybėmis, 
yra užvedamas bolševikų pre- 
miero Nikolai Lenino notoje, a- 
dresuotojė liaudies komisarams 
ir sovietams. Ta nota buvo iš- 
spauzdinta Petrogrado Pravda ir 
perspausdinta Berlino Lokal 
Anzeiger. Nota sako:

Mes kasdien vis labiau 
kad mes vieni 

Del sovietų

“Padėjimas čechų-slovakų 
fronte kasdie virsta vis pavojin
gesnių.
persitikrinaine,
esame bejiegiai.
valdžios yra tik vienas išėjimas 

padaryti defensyfį (apsigyni
mo) ir ofensyvį susivienijimų 
su kita valstybe.

“Kad išgelbėjus darbininkų ir 
valstiečių valdžių mes neturime 
net atsižadėti nuo vienijimosi 
su imperialistais.’’

OLOVIANNAJA, Transbaika- 
le, nigs. 15. — Siberijos valdžia 
Omske, fortifįkuotamc mieste 
Azijos Rusijoj paskelbė knre 
prieš Vokietijų ir apšauki mo
bilizacijų 1918 ir 1919 m. klešą.

True translation filed xvith thc post- 
master at Chicago, Sept. 17, 1918 
as reipiircd by Ihe act of Oct. 6, 1917

ČECHO-SLOVAKAI VA^JLM) Sl- 
BERIJOS GELEŽINKELĮ.

Nuo Perm iki Vladivostoko.

PEKINAS, rūgs. 16. — Sibe 
rijos mūšio frontas pasistūmė 
tūkstančius mylių vakarų link 
per naktį, delei įsteigimo komu
nikacijos su Irkutsku. ’ Tas iš
blaškė priešo spėkas ir tikima
si, kad besiveržimui tęsianties

WASHINGTON, rūgs. 16.
Provost marshall gen. Crowder 
šiandie išleido drafto ]iašaukimą 
dėl 181,838 tinkamų kareiviavi
mui žmonių, kurie turės išvažini) 
Ii į stovyklas prieš spalio 16 d. 
Visos valstijos turės išpildyti 
kvotų. Iš pašauktųjų, 142,000 
yra bailieji registranlai, kurie 
turės išvažiuoti tarpe spalio 7 
ir 11. Likusieji yra negrai, ku
rie išvažiuos dviem grupėm — 
29,016 išvažiuoja tarp rūgs. 25 
ir 27, o 10,752 — spalio 16 d.

Provost marshaill gen. ofisas 
pasakė, kad keliuose distriktuose 
gajbut reikės pereitų ketvergų 
užsiregistravusių žmonių, bet di
džiumą! vietų dar yra pakanka
mai I klesoj registrantų nuo pe
reitos birž. 5 ir rugp. 4, kad iš
pildžius reikalavimų.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, Sept. 17, 1918 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

ANGLAI BOMBARDUOJA VO
KIETIJOS MIESTUS.

Daug vokiečių aeroplanų nušau
ta.

LONDONAS, rūgs. 16. - Vo
kiečių geležinkelių tinklas Metz- 
Salon, 4 vokiečių aerodromai ir 
vokiečių miestai Mainz ir Kanl- 
sruhe lapo pasekmingai bom-

šininkni gnv« lQ pnlj prnneiim,.. barduoH iš nerupia,,laike pa-

Skaitytojams 
Pranešimas.

Del nereguliariu dienraščio 
gavimo.

Dažnai gauname iš kituose 
miestuose gyvenančių savo skai
tytojų laiškų su parugojimais, 
kad jie nereguliariai gauna Na
ujienas. , Dėlto jie visados kalti
na dienraščio administracijų ir 
ekspedicijų.

Jaučiamės priversti esą viešai 
skaitytojams paaiškinti, kad 
Naujienos jiems siunčiamos kas 
dien reguliariškai, tai yra jos 
kasdien reguliariai atiduodamos 
vietos pačtui, idant skaitytojams 
pristatytų. Taigi dėl neregulia
rumo ne Naujienų administra
cija kalta, bet dalykas priklau
so nuo pačto ir dabartinių ko
munikacijos sąlygų.

čia pažymėsime, kad ne vie
nos tik Naujienos, turbūt, skai
tytojus nereguliariai
Su kitais laikraščiais esti taip- 
pat. Pavyzdžiui, Naujienų Re- 
dakcijon ateina iš k 
laikraščiai taipjau labai

pasiekia.

itų miestų 
ai neregu

liariai. * x '$$$
šitai paaiškinę, prašome savo 

gerbiamų skaitytojų neišmėti- 
nėti mums ir nekaltinti, bet tu
rėti kantrybės ir taijkyties prie 
tų aplinkybių, kurios dabar vie
špatauja. NAUJIENOS

True translauon filed with the post- 
inaster ai Chicago, Sept. 17, 1918 
as reąuircd by the act of Oct. 6,1917.

KAIZERIS įGRĄSIN AVI
NAMS ĮSIVERŽIMU..

Vokietija pranešė * Finlandijai, 
kad ji užims Koreliją, jei talki
ninkai neapleis Murmansko.

WASIIINGTON, rūgs. 16.
Pasak žinios iš Jlclsingforso, Vo
kietija pranešė Finlandijai, kųd

lalkininkų kareiviai iki paskir
tam laikui evakuos Murmansko

Vokiečių valdžia sako, kad to 
liksiu yra “išlaikyti Finlandijų 
ir Švediją nuo karės pavojaus.’’

Išrodo, kad galbūt vokicččiai 
pasiuntė beveik tikrų ultimatu
mų Finlandijai, grųsinantį įsiver 
žti į tos šalies dalį, jei talkinin
kai nebus išstumti iš Murmansko 
pakraščio.

True translation filed wlth the post- 
master ai Chicago, Sept. 17, 1918 
as reguired by the act of Oct. 6,1917.
CARIENĖ ESANTI NUŽUDY

TA.

Sako čechų laikraštis.

AMSTEBDAM, nigs. 16.^-0- 
ficialis čechų 'laikraštis Smarki- 
je Lisly sako, kad buvusi Rusi
jos carienė ir 4 jos dukterįs li
ko nužudytos Ekaterinburge 
prieš Sovietų norų.

Aukaukite Lietuvos Laisvės 
Fondan.

nekariaujančias grupes, jieškan 
čias amnestijos nuo talkiniikų.

Trans-Si beri jos geležinkelis 
dabar yra draugiškose raukosi’ 
nuo Vladivostoko iki Perui.

Čecho-Slovakai veržiasi linkui 
Vologda, tikėdamiesi susijungti 
su talkininkų kareiviais iš Ar
changelsko.

True translalion filed vvith the posl- 
niaster at Chicago, Scpt. 17, 1918 
as reųuircd by the act of Oct. 6, 1917,
MOONEY VĖL PRALAIMĖJO.

Valstijos teismas neleido apelino 
ti į augščiausį teismų.

-— Nuteistam pakorimui 1'. 
J. Mooney šiandie Californijos 
augščiausis teismas neleido jieš- 
koli pataisymo klaidos Snv. 
Valstijų augšččiausiame teisme. 
Sakoma, kad tai paskutinė nuteis 
tojo pastanga valstijos teismuo 
se.

Tr*— Miislation filed vHth the post- 
niaster at Chicago, Sent. 17, 1918 
as rcųuired by the act of Oct. 0, 1917
Berlino socialistai reikalauja ka

rės užbaigimo.

AMSTERDAM, nigs. 16. — 
Berlino miesto tarybos socialis
tai nariai pakelė maisto klausi
mų viešuose debatuose tarybos 
susirinkime ketverge, pasak žL 
irios į Telegraph. Vienas kalbė-

mų sušuko: “Laikas kad kare už 
sibaigtų”. Jo žodžiai buvo patik
ti garsiu plojimu nuo galerijom

Giedra ir šalta šiandie; ryto 
giedra ir biskį šilččiau.

1
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Iš centralinių valstybių to

NAUJIENOS, Chicago, EL

f*U LITHUANIAN DAILY N£WS

Publishcd Daily except Sunday by 
Ibe Litbuauiau News Pub. Co., Ine.

timo taikai diskusuoti, bet 
ir išdėjimo sąlygų, kuriomis 
jos nori taiką daryti.

Komisarų konferencija, drau
gams Leninui, Trockini, Pod- 
voiskiui, Dybenkai ir Volodars- 
kiui dalyvaujant, mes štai ką

CHICAGO, ILLINOIS
Canal 1506Teleph

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
fiedėldicnius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1840 S. Halsted St.', Chlcago, 
Ui. — Telefonas: Canal 1506. /

Užsisakomoji Kaina:
Cliicagoje

Mėtau

Vengrija rengė savo atsilie
pimą j kariaujančias šalis 
taikos reikalu, Vokietija,

padarėme:
1 - Iš justicijos ministerijos 

ari'bivų nuo Dossier dalyke “Iš
davystės” draugų Lenino, Zino- 
vjevo, Koslovskio, Kollontai ir 
kilų lapo pašalintas Vokiečių

ro jus turite pranešti telegrafu 
visoms industrijos įstaigoms, 
kad tuojau atplėštų dokumen
tus su industrinio mobilizavimo 
pienais ir registracijos formo
mis, apie kuriuos minima grafo 
von VValdersee ir Caprivi komi-

No. 121. Mobilizacijos Sekei-
>•:- - .U

L »JiĮjLLliL

Skaitytoju Balsai įlinko draugai ir mokytojai. To

Utarninkas, Rūgs. 17, 1918.

| Vi išreikštas šiame skyriuje 
nuomones Redakcija neatsako.]

Švieskimės ir švies 
kime.

ačiū: ■ 
s ......... . .

nesinms
Čncsinm
icnesiiii

n1 rims
Dvieir
Vienam n

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

Suvienytose Valstijose, no
pačiu:

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

Visur kitur užsieniuose

S6.00
3.50
1.85
1.45

. .75

... .02
... .12
... .50
Chicugoj

$5.00•3.00

.65
7.00
. 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- 
lės, be te 
pus taq> i 
ko visas t 
trumpinti. ------------ _
tai naikinami, arba grąžinami atgal, 
jei bėgiu dviejų savaičių autorius 
pareikalauja jų ir atsiunčia krasos 
ženklelių pakankamai persiuntimo 
lėšoms apmokėti.

rankraščius taisyti ir 
tinkami spaudai raš-

Asmeniškai Redaktorių matyt faU 
ma tik nuo 5 iki 5:30 yal. vak.

True translation filcd wilh the post- 
mastei* at Chicugo, Jtcpt. h, 1918^ 
as reųuircil by the act of Oct. G, 1917

Del taikos pasiūlymų

kininkų valdžios į Austrijos-

žiuoti kurioj-nors neutralėj

baigti karę?

ujamųjų tų šalių laikraščių

vaizdiną oficialių sferų mi-

prielankiai priimtas. Dagi 
Vokietijos spauda — jeigu

duoda — maža vilties tetu
rinti, kad talkininku vai- 
džios sutiktų dabar siųsti 
savo atstovus taikos diskusi
joms vesti su centralinėmis 
šalimis.

Kada karės laike ginklo 
persvara dabar talkininku 
pusėj; kada, dėl Suvienytųjv 
Valstijų prisidėjimo jų kari
nės spėkos ne tiktai sustip
rintos, bet ir vis labiau stip
rinamos, o Vokietijos atsis

pnėja, suprantamas dalykas, 
kad talkininkai savo reika
lavimuose centralinėms val
stybėms dabar bus mažiau

Prezidentas Wilsonas, lai
komas kaipo talkininkų val-

kalboj Baltimorčj, balandžio
6, užreiškė:

u.... Del manęs, tai aš esu

gęs, prisirengęs net dabar 
svarstyti padorią ir teisingą 
taiką — kiekvieną valandą, 
kada ji bus nuoširdžiai pa-

sąlygas suteiktų stipriajam 
ir silpnajam’?

Bet tenpat jis užreiškė ir

taiką. Belgijai, sako, pasiu-

t i neutrale šalim, tai Vokie
tija ištrauksianti savo ka
riuomenę iš Belgijos ribų. 
Be to, Vokietija norinti, kad 
taikos derybose Belgija pa-

los jos kolonijos svetur.
Visa tai pareiškia, kad 

Vokietija nebesitiki nieko 
sau'laimėti, kaip tik dides
nių pragaiščių, karę toliau 
betęsiant, ir susirupinus at
riekti taikos įmanomai ge
resnėmis sau sąlygomis.

True translation fileil wilh lT»c post- 
master ;it ChicaKo, Scpl. 17, 1918 
is requircd by the act of Oct. 6, 1917

Slaptieji doku
mentai.

Apie kaizerio valdžios san-

valdžia.

Visuomenes Informavimo Ko-

islaiga, paskelbia sekamą eilę 
dokumenlų-susirašinėjimų Vo
kietijos imperinės valdžios su 
Rusijos bolševikų valdžia ir su
sirašinėjimų bolševikų larpusa- 
vyj, o taipjau Edgaro Sissono, 
Visuomenės Informavimo Ko
mi lėto atstovo Rusijoj 
1917-8 m. pranešimą apif 
lokumentus įteiktą to komile- 
o direktoriui George CreiTiui.

Pirmas dokumentas yra foto
grafija pranešimo, įteikto bol
ševikų vadovams dviejų jų asis
tentų. Tas pranešimas palvir
tinius Lenino, kurs jiadejo ant 
jo savo inicialus, pasiunčiant ji

žiemav

* Inos

lokmncntai. To dokumento 
ikrumą paliudija dokumentas

nešimo siųsto Vokiečių genera- 
io štabo bolševiku vadovams.

G

;irašą keli bolševikų vadovai

Vokiečių generalio štabo Pelro- 
»rade” ir “Žmonių Komisarų 
tarybos pritarimu”, du vok ie
nų inkriminuojami dokumen- 
ai buvo taipjau “paimli iš slap- 
osios Petrogrado apskričio sar

gybos” ir atiduoti Vokiečių ge
li ralio štabo slaptajam depar

tamentui Petrograde.

vo kuris nors Rusų agentas Vo
kietijoj ir persiuntė Rusijoif. 
Vokiečių generalis štabas, tur-

sunaikinti
stabo įsakymu ir Leninui ir 
I rockiui “pritariant”, dokume
ntai buvo sugrąžinti vokie
čiams, kad juos sunaikintų. 
Mat, tie dokumentai aiškiai pa
rodo. kad birželio 9, 191 i . vo
kiečių valdžia jau rengėsi ka
leli keletą savaičiu dar nru'š“Iš musy pusės todėl tega

li būt tiktai vienas atsaky-| t’ttžudymą Austrijos erc-hereo- 
mas: spėka, spėka iki galo, 
spėka be saiko ir ribos, tei
singa ir triumfinga spėka, 
kuri teisę padarys pasaulio

go, kas buvo pavartota 
pretekstas karei.

Dokumentas No. 1.

vyną kiekvieną saumylingą 
viešpatavimą.” . 4

Toks užreiškimas padary
ta daugiau kaip penki mė
nesiai atgal. Šiandie spėkų Birmininkui:
santykiai daug atsimainė, žolinei ją, kur

Didelė slapia.
Žmonių Komisaras Užsienio

Dalykams. . 1 . •

Žmonių Komisarų Tarybos
— Pildydami re-

nęs jį žmogus gali išgirst lik 
laiks nuo laiko. Ką agitatorius 
primins sykį į mėnesį arba sa
vaitę. tą laikraštis ir knyga al-

tij darbinibko protavimas, per-

7133, datuotas kovo 2, 191/, a- 
pie davimą draugams Leninui, 
Zniovjevui, Kinmenevui, l roc
kiui, Sumensonui, Koslovskiui 
ir kiliems pinigų taikos propa
gandai vesti Rusijoj.

2. Buvo padaryta revizija 
visų Stockbohno Nia Banko 
knygų, kur yra vedamos drau
gų Lmino, Trockio, Zinovjevo 
ir kilų sąskaitos, atidarytos Vo
kiečių Imperijos Banko orderiu

teiktos draugui Milleriui, atsiųs
tam iš Berlino. ,

Autorizuota Komisaro užsie- 
dalykams.iiio

E. Polivanov.

Dokumentas No. 2.

i

Vasario 12/’
Slapto departamento valdyba

pas suareštuotą kapit. Konšiną 
atrasta du dokumentai su Pet-

ebranos) pastabomis ir ants
paudais. Dokumentai pasirodo 
esą originaliai Imperijos Banko

apie atidarymą kasos ponams 
Leninui, Sumensonui, Koslęvs- 
kini, Trockini ir kitiems akty
viai dirbantiems laikos propąp 
gandai. Imperijos Banko orde-

mų žingsnių kalbamiems doku
mentams sunaikinti. — Už de
partamento viršininką, B. Bail
ei’, Adj. Bokholm.

Dokumentas No. 3.

. No. 323—t2 įdėliu). 
Protokolas.

šis protokolas, musų surašy- 
s lapkr. 2, 1917, duplikate,

apskričio slapiosios sargybos 
departamento ir pirmesniojo

Vokiečių generalio 
u Petrograde ius-

trukci jomis:
1 Vokiečių generalio štabo 

cirkuliaras No. 421, datuotas 
birž. 9, 1914, apie urnų mobili• 
z.lvimą visų Vokietijos hįtuslri-

2 Didžiųjų vandenų laivyno

93, datuotas lapkr. 28, 1914, a- 
pie siuntimą specialių agentų į 
pr ešų šalis kares sandėliams ir 
medžiagoms naikinti.

štabo slaptajam departamentui
Petrograde ir gautos tani kei

av.iorizuota. — Ž. Zalkind, E. 
Polivanov, (neįskaitoma, bet 
turbūt Meclianošin), A. Joffe.

Minėti šiame protokole cir
kuliarai No. 421 ir No. 93, o
ta'pjau šio protokolo kopija, 
ga ita lapkr. 3, 1J117, Vokiečių 
generalio štabo slaptos sargy-

Ileinricb, Adjutantas.
Pastaba. - CJrkuliarai rašy-

Ablcilung, Section M. No.—,

Cirkuliaras birželio 9, 1914.
Becirkų komandaidams:
Begiu dvidešimt ketiiriu va-' v

(arknliaras lapkr. 28, 1914.
An Marineagenhircn und Flo- 

llcnvereincn :< •* Jums įsakoma 
mobilizuoti teisus naikinimo u-

M

Kuris susipratęs darbininkas 
nesirūpina šituo obalsiu?- lo
kio nerastum. Visiems snsipra- 
hisiems darblnikams yra bega-

vistiek supras kame dalykas ir 
supratęs pradės rimčiau protau
ti. Vadinas, ko negalėjo atsiekt 

laikraštisir

tnmsesnieji broliai kuoveikian 
apsišviestų, stotų į susipratusių

ir Amerikos komerciniuose ir, eiles ir kartu veiktų ptigeiini- 
kariuomenių porluose, 
kraujamos amunicijos

kame mui savo būvio.
laivus Kovoti už pagerinimą būvio

Angliją: kame yra tų amunici
jų sandėliai ir kame kariuome
nės skyriai stovi. Klūkia sam- v
dyli per trečiuosius žmones, k ti

nebus pasekminga. Tatai alsii*

rie neturi ne jokių ryšių su ofi- siorganizavę
V<i<>l i ofutnvniv n-' 11*>«r>k m inor>

juo darbininkai bus tvirčiau su- 
?, tuo jų kova bus

cialiais Vokietijoj atstovais,, a

zijas ant laivų einančių j priešų

h s ir keblumus laike krovimo, 
išsiuntimo ir iškrovimo laivų. 
Tam tikslui mes ypatingai re
komenduojame jūsų donuri kro-

daug anarchistų ir pabėgusių 
krimialistų, ir kad jus susiži
notumėte su Vokietijos ir neu
tralių šalių laivynų įstaigomis 
kaipo priemone sekioti priešų 
šalių agentus, kurie priima ir 
siunčia amuniciją. Pinigai rei
kalingi tinkamiems tam darbui 
žmonėms nusamdyti ar papirkti 
bus jums paskirti ir išduodami 
sidig jūsų reikalavimu.
(l(lDidžiųjų vandenų laivymUge-

Dokumentas No. 4. - 
((i. G. S., Naęhricbtenbureau,

Sa tįsio 17, 1918.
Užsienio Dalykų Komisarui:

dabar valdančias Rusiją socia
listų partijos vadovai, pp. Fncr-

kaujanl, koresponduojasi su pp. 
'Sė|ieidcmannu ir Parvusu dėl 
išnaikinimo pėdsakų apie savo 
partijos veikimo ryšius su im
perine Vokiečių valdžia.

Mes taipjau žinomi', kad šitą 
reikalavimą pagimdė reikalavi
mai vadovaujamosios Vokiečių 
socialistų grupės, kuri tuose su
sižinojimuose mato pavojų pa
saulio socializmo reikalui, šta-

švli, kad šitas klausimas butu

dalyvaujant musų štabo repre
zentantui ir p. Sclioenemannui.

M. Wadl.
(Pastaba. Asmens šiame 

dokumente minimi: Scbeidenia- 
nnas, kaizerio valdžią remian- 
čiujų socialistų lyderis. Ftters- 
lenbergas, sausio mėnesiu buvo 
Petrograde, Suminame institu
te, ir gelbėjo Sclieidemanmii už- 
trinti pėdsakus. Badek, lenkiš-

Rusijon iš Šveicarijos kartu su 
Leninu. Jis su Trockiu inscc- 
navo Brest-Litovsko laikos pa
rodiją. Scboenemann buvo a- 
krediluotas Vokiečių reprezen
tantas bolševikų užsienio daly
kų valdyboj. Purvus, hii as
muo. per kurio rankas eina vo
kiečių propagandos pinigai; jo 
ofisas Kopenhagone; jis esąs ta

nesniais. Turui to dokumento 
fotografiją)1.

• ■

Kazimieras Gugis
ADVOKATAS

Veda visokias reikalus, kaip h riniinaUikuose 
taip ir civiliškuose teismuose. Daro 

visokius dokumentus ir į.opieras.
Namų Ofinas:

S12S S. Halsted St.
Ant trečių lubų

Tel. Drover 1310

Mfcwto Ofisas f 
blT N. Dearborn St.

III UUnityBldf.
TO. Central 4411

gali.
Todėl susipralusieji 

kai turėtų rupinties, 
plačiau paskleidus 
vienintelį gerinusį

Taigi susipralusieji darbinin
kai eina i minią, rengia prakal
bas, aiškina žmonėms einamo
sios valandos klausimus ir U. 
Taip daro viso pasaulio snsipra- 
lusieji darbininkai, taip daro ir 
lietuviai.

Bet rtūkia žinoti, kad prak 
bomis ir t. v. apšvietus vakar

trokštanti suirutės ir veikianti, 
kad suardžius vienybę. Todėl 
čia atkartosiu tą Laisvės Mylė
tojo išsitarimą, geriau tamsta 
“Nekišk nosies kur nereikia” 
(ypatingai, jei tikrai nežinai da
lyko), nes lokiais raštais ir už
sipuldinėjimais palįs ir darote 
tą demoralizaciją ir klaidinate 
skaitytojus. —O. S. V.

True translation filetf <rth the post- 
inustcr at Chicago, Sopi. 17, 1918 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.
VOKIEČIŲ ŽIAURUMAS 

ESTONLJOJ.darbinin
kai! juo

minioje tą Vokiečių valdoma rusų provin- 
darbininkų• . . , įlaikraščius ir

knygas. l iesa Aini l ikos lietu
viai šituo visuomet rūpinosi. 
'Tik ačiū tam musų socialistinė 
spauda pasiekė tokias plačias j 
lietuviu darbininku minias. Bet k 4-
pastaruoju laiku musų veikimas, 
pradeda krypti negeron pusėn.'

cija yra antrąja Belgija.

London, rūgs. 25 d. (suvėluo
ta žinia). Estų diplomatinis 
atstovas Anglijoje prof. Anto- 

I uitis Pup sako, kad dabar Vokic- 
1 čių valdoma buvusioji Busijos

šalies šitaip:
gins grasina apimli visą musų 
veikimą. Liudiia ir gaila. Vie- 
loj stiprinus musų organizaci- kasdieniniu dalyku. Visų

stengiasi apšaukti juos darbi?
? įlinkų klesos priešais,

fluoja socialpatriotiškais ir pa- uždrausta, 
taria darbininkams vely skaity
ti/.. kapitalistų laikraščius!

Draugai, meskime tas negu-

susirinkimai

nevisus uai omiiiKus ginimu ,
Hiekli. Ten susirenka labai ne-Į'1™* ir vykinkinf ubai-
žymi dalelė ir lai - tik retkar- 
či.ais. Belo, ir tų pačių kalbė
tojų mums visuomet stokuoda-į 
vo, o dabar ypatingai. 'Tuo tar
pu reikia pasiekti kiek galima 
didesnes minias žmonių. Pa

—M. Keleivis.

“Moterų Balso”.

Ugai veda asmenišką agitaciją— 
dirbi u vėso, susirinkimuose ir, a- 
bclnai. kur lik vra galima.« Tai.

Vis dėlto, yri? begalo sunku. 
Dirbtuvėje vesti agitaciją yra 
pavojinga: gali netekt darbo. 
S įeigų negalima turėti kas va-

Paskuliniu laiku tūli vyrai 
taip susirūpino L. M. P. Susivie
nijimu ir jo organu “Moterų 
Balsu”, kad kas savaitė ir tan
kiau rašo ilgų straipsnių “Nau
jienose”. Jie įsivaizdina daug 
baisių dalykų, ir tuo mėgina gą- 
zdinti Susivienijo nares. Jie 
mato jame ir demoralizacijos

šluota ir sušaudyta. Šalj valdo 
vokiečiai baronai ir pan-germa- 
nistai.

Vokiečių kalba priverčiama.
“Demokratinė savivaldybė iš

ardyta. Jos vieton įvesta nauja 
valdžia vokiečių sutverta. Vo
kiečių kalba yra oficiali' kalba. 
Mokyklose ji yra įvesta su prie
varta; rusi' kalba visai uždraus- 

• c»

nėjimas estų kalba. Iš miesli-

Antra
vertus, ir palįs musų

čiui išdėstyti savo tamsesniam 
darbininkui reikalingumą orga- 
nizuoties ir 11. Negalėdami at
siekt lauktų pasekmių tie “ypa- 
tiški agitatoriai” numoja ranka 
ir kaltina žmonių proto buku
mą, jų nenorą suiprasli ir lt.

Mano manymu, jie daro klai
dą. Kaltas yra ne darbininkų 
nenoras susiprasti, bet patįs vei
kimo budai. Negalima norėti, 
kad tie darbininkai, kur savo 
gyvenime nematė nieko geres- 
nia, nieko šviesesniu, jin tų ir 
viena diena liktų susipratusiais 
—apsišvietę; kad jie įtikėtų skel 
biamoms idėjoms ir į pirmą pa
raginimą pradėtų organizuoties 
ir kovoti už savo būvį. 'Tai ne
galimas daiktas. Sveikas pro
tas to nedaleidžia. Žmogus, ku
rio sniegelis neveiklios, protavi
mas neaiškus ir vienu akvmir-

mano, kad LMPS. narės nieko 
neprolauja ar nepajiegia supra
sti tikrą dalykų stovį.

Hilas Laisvės Mylėtojas, rašo 
“Nauj.” ir net gailisi, kad jis 
vyras, negalįs prigulėti į LMPS. 
ir gelbėti jį. Vienas tos rųšies

sistės” sijono, ir pradėjo neva 
polemiką su “Moterų Balso“ re
daktore.

Kad LMPS. narės moka pro
tauti ir persiėmusios grynai kir
simo susipratimo idėjomis (?), 
parodo, kad ir trečio rajono

Chicagoje. Rodos tų M. R. gel
bėtojų pasidarbavimu buvo pa
siūlyta konferencijai gatava pro 
testo rezohiicija, prieš “Moterų 
Balso” redaktorę, bet delegatės 
gerai išdiskusavusios ir apsvar- 
sčiusios dalvka, minėta rezoliu- 
ciją atmetė, — nors vienas at
silankęs svetys mėgino advoka
tauti už ją.

“Naujienų” nr. 206 Laisvės
verlinli naujas idėjas.

organizacijon, tai nauda iš jo 
butų maža: organicijon jisai į- 
slojo prisiklausęs garsaus kal

naudingumu.

jausmu”, laip greit gali “atvesi” 
ir pasitraukt. Tikiu, šilo priro-

nas socialistas turi pakankamai 
“praktikos ’ iš savo kuopos gy
va viino.

vėje” protestą prieš “Moterų 
Balso” vedėją, nuo LMPS. kuo
pos iš Pliiladelpliijiks, bet nepa
davė nė vardo pavardės los ve
dėjos, nė numerio los kuopos, 
kuri protestavo.

Protestas apie kurį L. Mylė-

Pliilailelpbijoj, o Biclimondc,

ja prieš buvusią tos kuopos na-

lu nesusipratimų su kita minė
tos kuopos nare, Griniene ir pa
čia kuopa. Gi “Moterų Balso” 
redaktore yra I. Šukiene, kuri

no manymu, čia reikia platesnio 
darbo. 0 tas platesnis darbas 
teggli but platinimas gerų! nieko bendra neturi su E. Šukie

ne.
'Tai kaip L. Mylėtojas, pasi-

darbininkiškų knygų ir laikraš
čių. Laikraščiai ir knygos len-

Jie geriau, niio-

geras kalbėtojas kalbėdamas ke 
lialą vakarų. Nes ta ik 
knyga, lai kasdieniniai

stis ir 
darbi-

ciją buvo vokiečių didžiuma, ta
po paliktos. Bevelyje buvo no
minuota vokiečių miesto taryba 
ir majoras, ir jie pasiuntė neįga
liotą telegramą Berlinan visų 
žmonių vardu.

“Estu kariuomenė išblaškyta. 
Pačias neveikia. Visokis kelei
vių važinėjimas sumažintas. Tie-

trukumo.
Vokiečiu baronai turi viršų.
“Vokiečių baronai paėmė mo

nopolių ant teismų ir cenzūros. 
Dirbtuvės uždarytos. Visokie 
privatiniai užsiėmimai suparali- 
žiuoli. Bankus atsisako mokė
ti, nes pinigų neturi. Kaimų a-

valdžios, kurios buvo prieš revo
liuciją. ’o

“Žmonės, likę be darbo, eina 
į kaimus, bet ten negali žemės 
gauti, nes žemių savininkai lau-

žemę augštomis kainomis koloni 
zavimui. Maistų nedaug ir tie 
greitai mažinasi. Įvežt nieko ne- 
įvežama; skurdas auga diena iš 
dienos. Rekvizavimai labai aš-

kimų, kur vaikai mokyklose ap-

parnešti namon.

Nusiminimas visur.
Apšviestieji estai taipgi be dar

bo, nes visas vietas yra užėmę 
vokiečiai. Visos žmonių klesos 
yra visiškai nusiminusios.

“Vokiečiai elgiasi su estais 
kaipo su priešais užkariautoj ša
lyj, kuomet ištiktųjų jie yra le

Ką imperatorinis kancleris.

apsisprendimo teisė, kuri buvo 
užtikrinta laikos sutartimi? Es
tai klausia veltui.”

Šiaurės vokiečių laikraštis 
“Gazette” neseniai paskelbtų kad 
priedinės sutartįs prie B ręst Li- 
tovsko Taikos sutarties pasira
šyta Berline rugp. 27 d., “kuriose

tarnavo LMPS-mui: Viešai per 
laikraštį apštneiždamas “Mot.

Balso” redaktorę! Jis primetė yra išrišimas, užtikrinantis Balti 
jai kažin kieno protestą ir pa- jos pakraščio valstijoms nepri- 
žymėjo, kad “M. Balso” vedėja klausomybę.”
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True translatlon filed with thc post-Ima $10,000, taip kad neprisiei- 
ur^ų'uired^^^ f'pintis piiiiginiiiis dalykais

Valdžia rūpinasi ka
reivių ir jureivių 

šeimynomis

mušiuukiiiosv esant.
Iždo Skyriaus Karės Apdrati- 

dos Biuras priėmė apie milioną 
užsirašymų tų Mira ūdos, išneša li
čius su viršum dvidešimts penkis 
milionus dolerių.

šilą pilna $10,000 suma lėšuo- 
Ija tik $6.00 ar $7.00 mėnesiui, 
žiūrint pagal kareivio metus. At
šilkime mirties pinigai yra išmo
kama tam, kam jis nori, jei tas 
asmuo priklauso šelpiuių klesat 
leidžiamai akto, po $57.50 į mė
nesį per dvidešimtį melų, arba ! apsidraudęs, ar ne. (

210 mėnesių. j Atlyginimas už mirtį siekia
šitas išmokeslies būdas apsau- nuo $20 iki 1^75 į mėnesį ir eina 

. i t ... • . • goia priklausoma pačia ar vaiką pačiai, \ aidžios apdrauda reiškia lai,’ 1 f.1. *
, . . , - • i .• nuo praradimo pinigų per neis-kad uz maža mėnesinę mokestį. . ; .. .. . > . . .‘ ... mintinga suvarto ima, ar dėl pa-.ręs tarnaudamas kanunienej. Jeididžiausia apsaugos apstis yra . . .* •• .. . , » . , . ., ..... .. vogimo. \ alkai ar patu ar kitas * jis lieka be sveikatos, tai atlygi-duodama kovojančioms pape- ..... . . ... . , , -, . ; <:immailis kareivio ar jūreivio minas am mokama kas menesį,goms ir jų šeimy noms. r' d

............ ' l-IH'nmslo pilna suma Paa(tlriamoJI dalis nr už|aikv. 
tai nėra kokia labdarybe. |Jas uienesis gaus j)o $57.50. g

l ai yra teisingumas narsiems Jei apdraustasis lieka be svei-

Suvienytos Valstsijos yra vie
nintelė pasaulyj valdžia, kuri su
teikia kovojantiems vyrams vals 
lybės apdraudą. Be atlyginimo 
už mirtį ir sužeidimą ji duoda 
užlaikymą šeimynai ir, apart to, 
reikalauja, kati tarnaujantis ka- '‘ 
riumcnčj dalį savo 'a(gos paskir
tų pačiai ir vaikams.

Apd rauda-

yra teisingumas te vyrų šeimy 
noms.

mušiu lankuose ar sto- c
mato, kad Valdžios ap
ynį geriausiu dalyku.

vykiose 
drauda
Daugi lyje pulkų mažne kiekvie
nas kareivis ir aficii ras yra apsi
draudęs filiui suma. Paprastai 
apsidraudžiamu $8,500, bet ge
riausia yra apsidrausti pilna su-

A. Petrafis
• pelkelė savo Iteal Eslųle ofisų j

CENTRAL MANUFACTURING 
DISTRICT BANK 
1112 W. 35th Street

Su paskolom, inšurinais ir su
šokiais reikalais malonėkite lankyti? 
Šičia.

Telefonas DROVER 6310

vi-

“LIETUVOS ŪKININKO” DRAUGIJOS 
12 Metų Gyvavimo

VAKARAS
įvyks

Ned., 22 Rugsejo-Sept, 1918
M. MELDAŽIO SVETAINĖJ, 2242,44 W. 23rd PI.

Duris atsidarys 5:30 vai. vak. Programo pradžia lygiai 6.

Inžanga 30 ir 55c y patai.
Bus labui žingeidus vakaro programas. Kalbės .1. I. Bagdžhinas. 

I Hiversal State Bankos Iždininkus, B. K. Balulis, "Lietuvos” redakto
rius. Taipgi bus muziku, dainos, dcklcmacijos ir Stepukas su pilnu 
maišu juokų.

Ir taipgi bus duodamos dovanos Draugijos nariams išbuvusioms 
12’melų šioj draugijoje ir neginusiems jokios paSelpos.

Po Programui — šokiai IKI VĖLYVOS NAKTIES.
Kvipčin visus atsilankyti DH-JOS “LIETUVOS ŪKININKAS”.

į Sergėkite savo akis į

Neužsitikėkit savo regėjimo pir
majam by kokiam neprityrusiam 
aptiekoriui .auksoriui ar keliau
jančiam pardavėjui, nes Jie su
teiks jus akims tik daugiau blogo. 

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

Jei jums akiniai nebus reikalin
gi, mes tai jums pasakysim*.

JOHN SMETANA
AKIŲ SPECIALI8TAS 

IMI So. Ashland Ava. Chicar
Kampa* 18-to* gatvė* < 

*-dios lubos, virš Platt’o aptiek)* 
Tėmykite j mano parašą 

Valandos nuo 9-tos vai. ryto Iki 
* vaL vakaro. Nedalioje nuo 4 
vai. ryto iki 12 valandai dieną

kin atlyginimą be jokio iškas- 
čio, atsitikime mirties ar sužei
dimo. vis viena dr kareivis yra

vaikfms, ar užlaiko- 
miems tėvams to, kuris bus mi-

'iiimiiiiiiiiiiiiyiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim P’.

ŽODYNAS
Sutaisė A. LALIS

Lietuviškai-angiiškas pirmoje dalyje 
ir Angliskai-Lietuviškas antroje da
lyje. Abi dali sudėta vienon knygon.

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

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

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

Apart vertės, kokią šis žodynas at
lieka vienijime tų dviejų kalbų, jis 
yra gražios laidos, popiera gera, vir
šui stiprus1 ir gražus, puslapių turi 
1271. Nugara ir kampai skuriniai, 
patįs viršai juodos drobės, ant nuga
ros aukso užrašai. Kaina $6.00.. Ta 
pati knyga, visi apdarai moroko sku
bos apdaruose—$7.00. Kreipkitės j:

Knd kareivio ar jūreivio šei- 
valdžia 

yra prisakiusi, kad kareivis, ar 
jiire’vis. turėdamas pačių ar vai- ! 
ką, privalo duoti jiems iš savo1 
alg< s mažiausiai $15 kas mėpp-, 
sis, Valdžia prideda prie h> Jš 
savo pusės tiek, kad jie galėtų 

i pragyventi, kol jų duonpelnis 
tai nauja kariuomenėj. Paiiptas ' 
kariuomenėn vyras gali paskirti 

| savo algos dalį tėvams, tėvu- 
\ k:mis, broliams, seserims; jei jis 
to nori ir gali gauti jiems iš 
valdžios užlaikymą, jei jie nuo 
jo priklausė.

Trįs dalykai atmintini.

Trimi budais valdžia apsaugo
ja kovojančių vyrų šeimynas: 
vienas: Paskiriamoji dalis ar už
laikymas, antras: Atlpyginimas 
už mirtį ar sužeidimą ir trečias: 
Suv. Valst. Valdžios Apdrauda. 
Kiekviena šeimyna turėtų pasi
naudoti visais trimis šitais bu
dais.

katos visam amžiui, tai jis gan- !
na po $57.50 kas mėnesis kol jis; myna butų, aprūpinta, 
gyvas, nors jis ir ilginus gyven
tų kaip 20 melų.

nereikia jokios advokato pagel
ius. Išreikalavimui jos nereikia 
jokių agentų; kiekvienas karei
vių gali išsiimti Valst. Apdrau- 
da savo šeimynai ar sau vis vie- ♦ *
na ar jis yra šitos šalies piliečiu
;;i ne.

B imant šitą apdraudą jokio L 
daktaro kvotimo nereikia. I ž- 
( nka fizinio ištyrimo bepaimanl 
ji kariumenūn ar laivynai). Ap- 
drauda galima laikyti ir karei 
pasibaigus be jokio daktaro ty
rinėjimo.

Atlyginimas.
Be šitos apdraudos valdžia tei-

1840 S. Halsted St., Chicago, III.

Chicago Heights, III.
iod! ' Piknikas.

iiiiimiiiiiiiiihiiiim^
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D R. A. MONTVID
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1553 W. Madison st. 322* So. Leavitt St
Suite 600-612 Kampas 22nd pi.

Valandom: 10 iki 12 ryto Valandos: 6 iki I vakaro
Pbone llaymarket 2563 Phouo Canal 4*2*

Nedėldieniais tik pagal sutarti
Rezidencijos Telephone Albany 1*49

v
Jei kas nėra apsipažinęs su ši

tuo įstatymu, ar nori gauti spe
ciali1 informaciją apie jo sąlygas 
taip kaip jos paliečia jo paties 
dalykus, tai tegul jis kreipiasi 
prie artimiausios kontoros Ame
rikos Raudonojo Kryžiaus, o ten 
jam bus viskas kuogeriausiai pa
aiškinama.

Rugsejo 8 dieną suvienytos 
Chicago Heights’o ir apielinkės 
draugijos surengė pikniką Lie
tuvos Fondo naudai.

Nors apie piknikus nebūtų

Dr. A. R. Blumenthal Į

AKIŲ SPECIALISTAS 
Akis Erza Balsuoja Dykai 

Gyvenimas yr* 
tuščias, kada pra 
nyksta regėjhns.
Mes vartojame 

pagerintą Oph- 
thabnorneter Y- 
patinga doma at
kreipiama i val- 

nuo 9 ryto iki 0 v^k. 
nno 10 iki 11 dieną.

ku*. VaL:
nedėldic)
4649 S. Ashland Av. kam p. <7 ai 

Tel< ohone Yards 4317 
Doulevard 6487.

DOCTOR ROSS
Chicagos Specialistas

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

Privatiškas Negales.

B__ 35 So. Dearborn St. kampas Monroe,
U DifCC CHICAGO, ILLINOIS

■ Rla IIVVV Room 506 ir 507 Crilly Bldg. Važiuok 
elevatorių iki Penkto augšto.

Valandos: Kasdien 9 iki 4. Nedėldieniais 10 iki 1. Taipgi Panedė- 
lyj, Seredoje, Pėtnyčioje ir Subatoje vakarais nuo 7 iki 8 valandai.

Racine, Wis
Aukos.

Buvusieji liet, parodoje, rug
sėjo 1 ir 2 dd., kur buvo pakvie
sta ir mylimoji lietuvių rašyto-

nikas labai skyrėsi nuo kitų. Ji
sai buvo rengiamas be syaigir.a- 
niųjų gėrimų, kas Chicago H'’i- 
gVI-s’e yra nepaprasta. Piknikas 
hf j Rūginamųjų gėrimų pas 
mus yra nepiknikas, 'Tiesa, šia
me piknike nesimatė “gerų pa- 
rapijanų“, kur lankosi į “šla
pius piknikus. Ale, jeigu tokį 
pikniką butų surengę musų kle
rikalai, lai niekas nebūtų atėjęs.

kas netik padengė visas išlaidas, 
bet, rodos, turės gražaus pelno.

LIETUVIŠKA AUTOMOBILIŲ TAISYMO ŠAPA
.Vieš esame ekspertai lokiuose darbuose. Sutaisome sugedusius ant 

kelio, ir partraukiame suhižusius. Darbą atliekame gerai, greitai 

y* pigiai. Reikale kreipkitės pas: ADAM WIDZES,
Teir. Drover 2186. 3222 S. Halsted St., Chicago, 1)1.

vo prisiminta parinkti josios 
naudai aukų. Aukojo sekami 
asmenįs:

Po ?l.00: A. M. Pakšys, A. 
Antanavičienė, B. Putrimas, Pv. 
Mockapetris, A. čypus; po 50c: 
A. Triškus, A. Sobeckas, K. Ma
tulionis, T. Bučinskis, K. Man-

J. Balčaitis, T. Dcinen-

ką. Apie 5 vai. po pietų pikni
ko vedėjai, Ant. Jociui, persla- 
čius kalbėtoją, d. Kl. Jurgelio!) j, 
Dramatiško Batelio choras pui
kiai padainavo porą dainelių. Po 
to kalbėjo Kl. Jurgelionis - a- 
pie Lietuvių Darbininkų Tary-

sonis toms draugijoms ir kuo
poms, kurios dalyvavo musų su
rengtame piknike, rugsėjo 8 d., 
kurio visas pelnas skiriama Lie
tuvos Laisvės Fondui. Taipjau 
(ariame savo nuoširdų ačiū vi
siems darbininkams, kalbėtojui 
gerb. KL Jurgelioniui, deklema- 
torei I. Irvickienei, I>ram. Bu
lelio chorui ir visai publikai, pa
rėmusiai tą prakilnų darbą. Vi
siems, vardu Lietuvos Laisvės 
Fondo, dar kartą — ačiū!

Prie progos pažymėsime, kad 
pois išlaidos buvo ylių didelės, 
bet gryno pelno vistiek liko gra
ži suma — $78.35 Padengus 
persiuntimo lėšas, Lietuvos Lai
sves Fondui pasiųsta lygiai 78 
doleriai.

Pikniko pirm. Antanas Jocius 
Sekretorius Mykolas Remeika 
Kasininkas, Petras Bekeža.
$78.00 gavome ir pasini)leme 

Lietuvos Laisves Fondo kasie- 
riui, K. Gugiui. — “N.” Red.

...............................T' """ ' —'

Pranešimas

CICERO, ILL

Resid. 933 S. Ashland Blvd. Chtea*« 
Tel«phon« Haymarket 2644

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAb

Specialistas Moterišką, Vyri Aką, 
Vaiku ir visų chronišką ligą

Ofisas: 8354 S. Halsted St., Chicagt 
Talaphon* Drover *$•$

VALANDOS: 10—11 ryto: S—• popi«t«
7—M vakarą N<34Hnania 10—12 4ion<.

kuviene

“Naujienų” Skaityto
jų Domai.

Pasitraukus “Naujienų” agentui J. 
Matuliui, jo vielų užėmė A. liūdins- 
kas. Dabar Naujienų stotis bus 
1-109 So. -19lh avė. 'Kaipgi galima 
gauti ir šiose vietose: senojoj viep
toj 1437 S. 49 Ct., pas siuvėja J. Ba-
bičių, 1339 So. 501h avė.

Dabartinis Nauienų agentas

1109 So. 191h avė., Cicero, III.

j Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodovi liaus Permaina.
Pancdėlyi, Ketverge ir Subatoj 

Pirmas Floras 15c. Balkonas 10e< 
Prie šių kainų priskaitoma ir 

1c ir 2c kariškos mokestis 
4 DIDELI AKTAI KASDIEN 
HALSTED ir 3?-ra GATVĖS

Telephcnc Yaro.s 5032

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

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

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

3149 S. Morgan St.. kertė .32 ut.
Chicago, III.

SPECIALISTAS 
Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų 

Taipgi Chroniškų Ligų 
OFISO VALANDOS: 

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

I
 PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS 

ant Durą, Lentą, Rėmą ir Stogams Popiero
SPECIALIAI: Maleva malevojiinui stabą isvidaus, po $1.40 už gal.*

CARR BROS. WRECKING CO.
I003-3038 S. Halated St. Chicago, III.

VIENATINIS BKGUTRUOTAS RUSAS APTIEKORIUS ANT BRIDGEPORTO
• VYRAMS IR SUAUGIEMS

Ajor.ial aukso rėmuose nuo $3.00 Ir bu- 
gaCiau. Sidabro rėmuose nuo $1.00 ir 
augAčiuu. Pritaikome akiniu* uždykų. 
Atminkit: Galvos Hopėjiu.aa, nerviMcu- 
maa, akių skaudėjimą*, užvilkimas ir 
tt. yra vaisiui* (vairių ligų, kurios ga
li būti prašalintos gerų akinių pritaky- 
nui. Ištyrimas uždykų, jei peršti ar 
skauda aki*. Jei jos raudonos, jei gal
va sopa, jei blogai matai, jei ak|s silp
sta. netęs k ilgiau, o j ieškok pageliais 
aptiekoj, kur kiekvienam pritaikoma a- 
kiniui uždyką. Atmink, kad mes koš- 

ar -- nam ^varantu°Jnrn akinius ir kiekvis-
v jk-—nam gerai prirenkam.

8. M. MESIKOFF, Ekspertas Optikas.
Jei Jus sergate ir reikalaujate patarimo arba vaistų, ateikit pas mane. A* buvau ap- 
tiekorius Rusijoj virš 10 metų, Amerikoj 15 metų. Aš duodu patarimus DYKAI. Galiu 
padaryti Lile kukius rusiškus vaistus. Aš rekomenduoju tik GERUS daktarus Aš esu 
draugas žmonių. 8. M. MESIROFF, 3149 80. MORGAN ST., CHICAGO, ILL.

Didžinusia Knygą Krautuvė Amerikoje.
Didelis pasirinkimas rekordų: lietuviškų, rusiškų, lenkiškų ir 
lišku. Gramofonai nuo $10.00 iki $250. Parsiduoda ant leng- 
šmokėjimo. NAUJA DIDELI KATALOGA knygų, laikrodėlių, 
- lenciūgėlių, gramofonų rekordų, drukuojainų mašinėlių pa- 

’ 1S prisius 3c. štampų.
JUOZAPAS F. BUDRIK, 
------- Tel. Drover 8167 -

7— t ,---- jj-į-

žiedu, lenciūgėlių, grnm 
siunčiu kiekvienam, kas

3343 S. Halsted st. — ---------- ------ .. f ----- r Chicago, III.

dis; V. Siulevičic 35c; J. Bubu- 
iis 30c; po 25c: J. Žeikus, M. Ci
nas, P. Brazuvienė, K. Paugstis, 
A. Strazdas, K. Lazauskas, J. 
Bitukus, J. Michull, J. Baliunas, 
J. Strolis, A. Garbanauskas J. 
Vasilaitis. F. Rainis ,A. Vištar- 
las, K. Kriaučionis, M. Juškevi
čienė, J. Malžinskas, D. Kacevi
čienė, J. Kaupas, A. Krapštai- 
tienė. P. Lukošienė, W. Karve
lis, K. Tigrudis, J. Chapas, M. 
Langevičia, S. Malis. Smulkių 
aukų $5.00. Viso $21.65.

Aukotojų prašome atleisti, jei 
kurių pavardės neteisingai už
rašyta.

Karlu noriu išrcikšlti padė
kos žodį visiems dalyvavusiems 
parodoj: kalbėtojams, lošėjams, 
choristams, publikai ir tt. O 
kartu ir vienai)) veikliausiam vie 
tos veikėjui, Pr. Mockapetriui, 
kuris daug prisidėjo prie minė
tos parods. Jisai, beje, dėl tū
lų priežasčių apleidžia Racine; 
išvažiuoja į Pittsburgh, Pa.

—Parodos rast. A. Č.

ndą. čia jau kalbėtojas gerai 
užplicke musų klerikalams bei 
jų vadams Karcvičiams, Baltu
škoms ir kitiems Lietuvos lais
vės priešams. Prakalba žmo
nėms paliko. Paskui padekla
mavo dgė Irvickiene ir Drama
tiško Ratelio choras padainavo 
porą dainelių. Reikia pasakyti, 
kad choras jau gerokai pala
vinęs.

Po programui sekė šokiai ir 
šiaip įvairios žaismės. Atsilan
kę, matoma, buvo pilųąi paten
kinti progresyvių draugijų pik
niku.

Piknikai), beje, buvo atvykęs 
vietos “tėvelio’^ koresponden
tas. Galima dabar naujų prasi
manymų rasti j uodam jam Chi
cagos kunigų organe. Tam juk 
jie yra — specialistai 1

—Kunigo žentas.

Agentams ir Prakalbų Rengėjams.
Nuo laiko, kuomet Butkaus Spau- 

stuvė likosi perkelta iš Detroit į 
CHICAGO, aš likausi jos atstovu. 
Butkus važiuodamas j mokyki:) stu- 
dijuot augštesnius mokslus, pavedė 
man visus spaustuvės reikalus atlik
ti, ir panlavot taip knygas kaip man 
geriausiai patinka.

padarė Dievus? ....
Pasikalbėjimas Velnio su 

vu ....:................... .. ..............

Tariame ačiū
Chicago Heights, III. — šiuo 

tariame viešos padėkos žodį vi-

... 25c 
Die- 
.. 25c

$1.00
$,rf.00

$10.00

Perkupčiams:
6 egzemp. už ...................
40 egzemp. už ...............
100 egzemp. už .............

Atsišaukite tuojaus, dabar yra gc- 
i proga knygas platinti, ba jų ma
ni kas jau už; Urna išleidimu, ypa

tingai tokias knygas su paveikslais. 
Ad icsas:

S. Misiūnas.
119 E. 10701 Street, Chicago III.

OMto
Tel. Pūliniai) 342

Dr. D.J. Bagočius, M.D.
LIETUVIS GYDYTOJAS 1B

a CHIRURGAS 
107$l So. Michigan 

Roseland, Tll.
■...................... ■ " ■

JOSEPHC. W0L0N 
LIETUVIS ADVOKATAS 

29 S. La Šalie St. 
Telephone Central 6399 

Vakarais: 
2911 W. 22nd Street.

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 $7.50 iki 
18 doleriu.

Pilnas pasirinkimas kailiu pamuš
tu overkotų.

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

Atdara kasdieną, nedaliomis Ir v* 
karais.

8. G O R D O N 
141* 8. Halated St- Chieago. IU

Gerai lietuviams žinomas per 1G me
tų kaipo patyręs gy 
ir akušeris.

Gydo aštrins ir chroniška? ligas, vy
rų, moterų ir vaikų, pagal naujausias 
metodas X-Ray ir kitokius elektros prie
taisus. ' ' .

Ofisas ir Laboratorija: 1025 W. !8th 
St. netoli Fisk St.

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, i» 
6--8 vakarais. Telephone Canal 3110. 
GYVENIMAS: 3412 S. Halsted Street

VALANDOS: 8—» ryto, tiktaL ,

DR. M. HERZMAN į 
-- >IJOS

7...------ 1* • I
ūdytojas, chirurgas (

over-

Telephone Yards 5834.

D r. P-G. Wiegner
Į Priėmimo valandos nuo 8 iki 12 

iš ryto ir nuo 7 iki 9 vai. vak.

* Telephone Rockwell 6999 , (

Žemaitės Raštai

Karės Metu Dr. Leo Awotin
Gydytojas, Chirurgą*, Akušeri! 
1920 So. Halsted SL, Chicago. 
Kalba lietuviškai, latviškai ir 

rusiškai.
Valandos: 10—12 rytą; 0—9 va
kare. Tel. Canal 4367.

Įdomi 126 puslapių pasi
skaitymui knyga. Vir
šus papuoštas” spalvuota 
iliustracija. Kaina 50c. 
Galima gauti Naujienų 
Ofise—

1840 So. Halsted St., 
Chicago.

Tel Yard* 3654. AKUdERKA

K^HMrs.A.MIchnl8wicz 
llaigUHi AkušerijoH K<»- 

ilgai praktika- 
ĮflĮviiid Pennsylvanijoa 5. jMhospitalėse ir Phila-

KL > jHdelphijoj. PaRekinin-
1 'Ilgai patarnauju prie

Ei Og‘,n^y,no- Duodu rodą
Hk -ttMftvisokiotH! ligose mota- 
■ kfliriniB ir merginome. 
I* W33118 So- Halsted Str. 
LdbiMi (Ant antrą l«b«) 

Chicago.
NuO G iki 9 ryte, ir 7 iki vėlo vak.
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Chicago ir Apielinke
BRIDGEPORT

Choristėms žinotina.

N-nų Bendrovės direktorių 
posėdis.

sios sunaikinimu Austrijos ti
re-

Naujienų Bendrovės direkto
rių posėdis įvyks seredo j, rug
sėjo 18. nnujųjume Naujienų 
name. Direktoriai prašomi at- 

silnnkyli paskirtu įnikti, lygini 
8 vai. vakaro. Dienotvarkis bus 
paskelbta ant vietos.

storuliai), 177 \V. Madison si., 
vakar buvo išteisinti municipa
liniu korte. Kaltinamieji pa- 
liuosuoti dėlei stokos kaltinimų

Šiuo pranešu visoms LMPS. 
9-tos kuopos choro narėms, jo- 
gei choro mokytoja, gerb., N. 
Gugicne, sugrįžo iš vakacijŲ ir 
išnaujo pradės mokyti chorą 
Pirma repeticija bus seredoje, 
rugsėjo 18 dieną, Mark \\-hde 
Sqimre parko svetainėje*, prie

J. šmotelis.

Prisipažino kaltais.

George Duras ir George A. 
Stamatides, savininkai nusiban- 
krutijusio 191 i metais Greek- 
Ameijctm banko, prie Bhie Is- 
land ir Halsted gatvių, vakar 
prisipažino esu kaltais teisėjo 
R. Crowes korte. Banke buvę 
sudėta 130,000 dol., daugiausia 
Duro ir Stamatides bendratau- 
čių graikų. Visi jie dingo.

Užpuolimas ant banko.

Banditai pašovę vieną žmogų.

Astuoni nepažįstami banditai

nifiią ant United States banko. 
<S000 So. Halsted gt. Įėję han- 
kan kandidatai rėva norėjo išsi
mainyti čekius, bet tuo tarpu 
vienas jau ėmėsi iš kišeniaus re
volverį. Tai pastebėjo stovėjęs 
netoli kasieriatts langelio žmo
gus, tūlas Johnson. Vienu užsi
mojimu jisai paguldė banditą. 
Pastarasis puldamas betgi sus
pėjo iššauti ir lengvai sužeidė 
Johnsona. Banke kilo trinks- %
mas. Banditai knogreičiausia 
išdūmė gatvėn ir susėdę dideliu 
automobiliui) nuvažiavo.

bėdon.

Ponas Pete 1 Jcafenbrckvr, su- 
iiuno savininkas. 818 N. Clark 
gt., pateko bėdon. Džiodžė Ri
chardas tirpė jam pasiskirti vie
nų iš dviejų ei Ii kalėjimai! ai 
užsimokėti 25 dol. pabaudos. 
Pons Deafenbecker mat neno-. 
rėjęs pripažinti “sausų ncdėldic- 
nių” ir pardavinėjęs alų ir deg
tinę “as usual”.

Paliuosavo

Bcn. F. Parkeris. 2315 Park 
a Ve., 
met 
1754 
body
sukėlimu netvarkos

Herbert Gould, 5026 Caht- 
ave
Whipplc st., ir Fred Pea- 
21 i N. State st . Kaltinti 

užsibaigti

Clifton Peterson

Stasys Šimkus
Mokina Muzikos

Studio 903 W. 33rd Str.
Phone Drover 3969

Pavogė keturis

Nežinomi piktadariai vakar 
pavogė dar keturis automobi
lius apie už 7 tuksiančius ver
tės. Nė vienas nepagauta.

Lodei visos dainininkes pra
šoma atsilankyti ir naujifalsp 
vesti, kur norėtų mokinlies dai
nuoti. Butų labai malonu, kad 
choristės ir norinčios įstoti cho
rai) atsilankytų lygiai pažymė
tu laiku. P. S. Kemėžienė.

Norėjo overkoto — turės

Pons Alhert Trilling norėjo 
nau jo overkoto. Nuėjęs vienon 
krautuvei) jis išsirinko kas rei
kėjo ir norėjo užsimokėti krau
tuvininkui morfinu. Krautuvi
ninkas, matoma, nesuprato “na
ujojo pinigo"Neries ir įdavė sa
vo koslumcrį policijai. > Turės 
pasėdėt šaltojoj.

Atsišaukimas į visas draugijas 
reikale steigimo Viešo 
Knygyno.

Pasakojo, kaip buvo trįs melui 
atgal, kol dar nebuvo atvykęs 
V. Kapsukas ir kaip paskui vis
kas keitėsi komanduojant 
“didelio patyrimo Kapsukui.

Toliau dar aiškino apie orga
no “Kovos” likimą. Pripažino,! 
kad pirmiau negu lapo sulaiky
ta Sąjungos organai, buvo su-Į 
šaukta specialis Pildomojo Ko- 
miteto posėdis pasitarimui iipiel 
organo “tonų". Didiilinui P. I 
K-to narių pasirodė esą “kai-1 

irieji.”. Jie atmetę Laurinaičio 
(Kaulinančio ? Red.) sumany
mą, būtent, sušvelninti organo 
“toną” ir dėti daugiau žinių ir 
straipsnių, aiškinančių moksli
nį socializmą. Didžiuma te-| 
cinus nesutikus “už sąjungiečių 
pinigus mulkinti tuos pačius 

I są jiingiečius”.. . 'Tai tau, Jurgu- 
Į Ii, ir devintinės! Aiškinti moks

linį socializmą jiems reiškia 
“mulkinit sąjiingiečius”!...

Bet įdomiausia lai tas, kad 
“kairusis Slilsonas visai prasto-

nui atsikreipiame į visas (.icc- 
r°.l gyvuojančias draugijas rei
kale steigimo viešo knygyno.

Sumanymas steigti Ciceroj 
Viešą Knygyną jau yra nuo se-

“Daktarą” suareštavo.

Leo Brodavicz, kuris buvo a- 
rešt uotas Apšvietus Registraci
jos skyriaus už medicinos prak
tikavimų be leidimo, tapo atra
dus kaliu St. Clair County ap
skričio teisme ir nuteisiąs še
šiems mėnesiams kalėjimo SI. 
Clair County kalėjime. Kaip 
jis ten savo laikų išbus, bus per
duotas Kauk County o val
džioms.

liktai dabar.
Pirmiausia norima sušaukti 

draugijų delegatų susirinkimą. 
Tame susirinkame bus išdisku- 
suoia knygyno klausimas ir su

Todėl cicerieciai, kurie supra
nta reikalingumų knygyno Ci
ceroj, pirmame susirinkime 
draugi jos, kliubo ar kuopos, ktt-

Draugijų domai.

šiuo pranešame visų, prikla
usančiu Chicagos Liejuvių Dar- *
Liniuką Tarybai, draugijų dele-

tina Chicagos Lietuvių Darbi
ninkų 'Tarybos konferencija į-

bus paskelbta vėliau.

Todėl prašome gerbiamų dra
ugijų ir delegatų rengtis prie 
sekamos konferencijos. Tos 
draugijos, kurių delegatai atsi
sakė ar išvažiavo į kitus mies
tus, malonės išrinkti naujus ir 
įteikti jiems reikalingų manda
tų.' Gi visi tie, kur dar tebėra 
savo draugijų delegatais, malo
niai kviečiami atsilankyti.

Be to, gerb. draugijų meldžia
me atnaujinti savo metinę duo
klę, kadangi su rugpjūčio 19 d. 
sukako im tai, kaip Ch. L. I). T, 
gyvuoja. Butų geistina, kad 
draugijos siųsdamos savo įga
liotinius į sekamų Ch. L. D. Ta
rybos konferencijų, kartu įteik
tų jiems ir reikiamų duoklę, 
l'uo budu gerb. draugijos mums 
sutausotų daug brangaus laiko.

Chicagos L. 1). T.
Pildomasis Komitetas.

* Jau Atspausdinta Ir Galima Gaut

I Paskendusis Varpas
Penkių Aktų Pasakos Drama

I (Gerhardo Hauptmano. Vertė A. Lalis).
Yra tai puikiausias literatūros veikalas—pasaka-drama—kokio 
ligšiol dar lietuvių kalba neturėjome. Kiekvienas, kas tą vei
kalą skaitys, skaitys ne sykį, bet dešimt ir dvidešimt sykių, 

I ir vis negalės atsigėrėt jo puikumu.

TEATRŲ MYLĖTOJAI, LOŠĖJAI!
I Pasiskubinkite tą veikalą kuogreiėiausia įsigyti ir pastatyti 

scenoje! Nepraleiskite progos. Kaina 50 centų. Adresuokite:

1840 So. Halsted St, Chicago, III

Rockford, III. LDLD. 29 kp. nufri- 
ribkimas įvyks 22 d. rugsėjo 1:30 v. 
po pietą. Vokietaičio svetainėj 1012 
S. Main gt. — Draugui ir Draugės, 
meldžiame ateiti, nes randasi blan
ko#. balsavimo ir nominavhno virši
ninkų. Taipgi kurie dar nčsate už
simokėję už 1918 metus, ateikite už
simokėti, nes XI- —....
negausite.

kitaip šių melų laidos
—Rašt. A. Meldažis.

JIEŠKO PARTNERIŲ
$200 į mėnesį algos dėl gero biz

nio žmogaus su $2500 valdyti kiek
vieną dolerį jo pinigų ir tie patįs 
linigai yra visi užtilp'inti. Galima 
šsiimti pinigus bite kada pranešus 
)rieš dešimts dienų. Turi suprasti 
angliškai. Rašykite: Box 41, 1840 S. 
Halsted St., Chicago, 111.

— l.SS. 138 kuopos susi
ims s<• vedoj rūgs. 18, 8 

, Jankaičio svetainėj, 4827 
........... st. Malonėkite visi nariai 

susirinkti, ne> yra daug svarbių rci-

(.kero, 
rinkimas 
v .d. vak., 
XV Ud;

REIKIA DARBININKŲ

LSS. 22 kuopos ekstra susirinki- 
mas Ir.ts ketverge, rūgs. 19, 8 vai. 
vak., Mfldužio sv<l. Visi draugai m. 
linai atv.vkite, tes yra svarbių da
lykų tarimui, ypač balsavimas kon
stitucijos projekto. —A. Junks.

LMPS. 9 kp. choro pirmutinė re
peticija po vadovyste p. Gugienės 
• yks seredoj, rūgs. 18 d. 8 va. va
karo. — Visos dainininkės malonė
kite susirinkti pažymėtu laiku ir na
ujos, kurios mylite dainuoti, kvic- 
t’Jamos atsilankyti j Mark Whilc S. 
parko svetainę, prie Halsted ii 29 
gaĮvių. —Komitetas

VALSTYBINIAI NEMOKAMI DAR
BO PRIRODYMO BIURAI 

(U. S. l’Tee Employment Service) 
.1 iefiknntieji darbo kreipkitės šiais 

adresais:
110-122 N. DEARBORN ST. 

arba
105-107 SO. JEFFERSON ST.

Už darbo parupinimą visuose tuo
se valdžios įsteigtuose ir užlaikomuo
se biuruose nereikia nieko mokėt.

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

uEIKALLNGA ledų traukėją ir 
darbininkų j ledų svirnus, 40c. | va
landą, 10 ir 11 vai. darbas.

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

c

pat “revoliucingą” žmogų, K. 
Vidiką, “Kovos” redaktorių. E-1 
są, Vidikas “dar jaunas socialis
tas ir jo įsitikinimai apie socia
lizmą gali bul svyruojantis (?). 
Keturis melus jis priklausęs 1 
kuopoj, o j susirinkimus atėjęs 
lik trejetą kartų... Darbinin
kiškais klausimais jis mažai in
teresą vęsis ir buvęs labai neran
gus. Bet kuomet atvažiavęs d. 
Kapsukas, tai padaręs didelę į- 
lekmę į Vidiką. Tuomet Vidi
kas pradėjęs veikli energingai 
ir ant syk pasidaręs “kairiuo
ju”. Bet neveizint lo, J. Stilso- 
nas ii1 (kibai’ dar negalįs žinoti:

Smulkus Skelbimai

kalą. Mums nereikia pinigų, 
nereikia nieko malerialio, mes 
dabar reikalaujame nuo kiek
vienos draugijos, kliubo ar kuo
pos išrinkti po 3 delegatus, lan
kyti prirengiamuosius susirin
kimus. Delegatai raportuos sa
vo draugijoms tų susirinkimų 
veikimus ir galų gale jeigu dra
ugija, kliubas ar kuopa matys 
i cikutą, prisidės prie knygyno 
palaikymo. . j.j/

Mes nuo savęs kviečiame • vi
sus draugijas, kiek lik randas 
Ciceroj, išrinkti delegatus ir jų 
vardus bei adresus suteikti kny
gyno organizavimo sekretoriui, 
V. Shilcikai, 1 109 So. I9lh avė.

Delegatų susirinkimas 
šaukiamas atvirutėmis.

lini “apie socializmo priiiqipup” 
ar dėl ko kita... Mat, kk'kvie- 
nas redaktorius turįs “savo tu
sios ambiciją”!

Tai tau, kad pasako. Iki šiol 
musų “kairieji” gaivas guldė už 
K. Vidiką, o dabar nebežino kas 
jame slepiasi: įsitikinimas 
pie socializmo principus’ 
“savo rūšies ambicija’’...

įsi
karščiavo, kad griebėsi užsipul
dinėjimų prieš Grigaitį ir 1 Art il
siu Darbininkų 'Tarybą; o Vis

taip'

bus

Ko
misija

V. Shileika,
L. Mak Utenas,
A. Rudinskas.

NORTH SIDE

Susirinkimas.

kp. susirinkimas Liuosybės sve
tainėj. Susirinkimas, n ikia pa
sakyti, buvo neskaitlingas. Ne- 
žinia, kur čia priežastis... 'Tai 
negera, kad draugai nė vieną 
kartą mėnesyj neturi laiko atvy
kti j savo kuopos susirinkimą. 
Ne lik paprasti nariai, o ir pa
čios komisijos dažnai “užmirš
ta” ateiti. | ką-gi lai panašu? 
Tokiais laikais-, kaip daba!’, 
snausti yra stačiog prasižengi
mas prieš musų organizaciją. 
Žiema jau ne be už kalnų, kitos 
kuopos jau subruzdo veikti. Ar
gi mes galime ramiai sėdėti? 
žinoma kad ne.

Baigiant susirinkimą atvyko 
Sąjungos sekretorius-vertėjas,

Mat, kuopa jį bu- 
paaiškinti |ipie

tuhis dalykus musų Sąjungoj, 
l iesa, J. Slilsonas pradėjo nuo 
Sąjungos, bet užbaigė Grigai
čiu ir “Naujienomis”. Ant 
kiek pradžia jo kalbos buvo ge
ra, ant liek pat buvo bloga pa
baiga. Truputį papasakojęs apie 
dalykų stovį Sąjungoj jis ėnu»- 
si aiškinti frakcijų pozicijas.

.1. Slilsonas.

Smulkiems paslekelbimame kaino..
1 colfa, tyk|, W centų; dedant 
tų pati skelbimų ilgiau, ui kiek
vienų kartų colis vietos 25 centai.

Stos Naujienų Smulkiųjų 
Skelbimų skiltis tai geriausia 
Crięinonė tiek biznio tiek dar- 

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

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

Skelbimus priima Naujiena 
Adtninistrgrija, 1840 S. Halsted 

b st.. asmeniškai, pačtu, arba te
lefonu: Canal 1506.

REIKIA gerų tvirtų moterų dėl 
dirbtuvės darbo. Gera mokestis. 
901 181h si., Chicdgo, III.

NAMALŽEMt
PARDAVIMUI: Lengvi išmokėję 

mai, priimsiu lotą arba automobi
lių, pirmu (mokėjimu. 5140 ir 6142 
So. Kotner avė. 2 namu, nauji lo
tas 60x125, elektra, gazas ir tt. Kai
na $2800.
McDONNELL, 2630 W. 38th Street, 
Atdara 9 ryto iki 9 vai. vak. kasdie. 
Telefonai: MeKinley 3543 ir 1643.

1119 XV. 47th St. 5—5 ruimai, ran
da $252.00. Kaina $2500. 
McDONNELL, 2630 XV. 38th Street, 
Atdara 9 ryto iki 9 vai. vak. kasdie.. 
Telefonai: MeKinley 3543 ir 1643.

3228 Paulina st. 7 kambarių na
melis, maudynė, beizmentas, ąžuolo 
floras. Kuiną 82000.
Mi-DONNELU 2«»O XV. 3Rth Street. 
Atdara !> ryto iki 9 vai. vak. kasdie. 
Telefonai: MeKinley 3543 ir 1043.

4125 School st., arti Milwaukee, 
Į Crawford ,4—5 kambariai Jinkavo- 
ta, lotas 37x125, elektra, skalbykla, 
cemento beizmentas, kaina $4,000. 
McDONNELL, 2630 XV. 38th Street, 
Atdara 9 ryto iki 9 vai. vak. kasdie. 
Telefonai: MeKinley 3543 ir 16^3.

į 5635 Oaklėy avė., 5 kambariais, 
bungnlow, elektra, cementinis beiz
mentas, eonerete pamatas, lotas 34x 
125, kaina $3000.
McDONNELL, 2630 XV. 38th Street, 

I Atdara 9 ryto iki 9 vai. vak. kasdie. 
Į Telefonai: MeKinley 3543 ir 1643.

3443 Oakley aveiiue, 2 pagyveni
mų mūrinis, 2 lotu, elektra, gesas ir 
tt. Kaina $3500.00.
McDONNELL, 2630 XV. 38th Street, 
Atdara 9 ryth iki 9 vai. vak. kasdie. 
Telefonai: MeKinley 3543 ir 1643.

4521 S. Halsted St, 6—6 kamba
riai, maudynės, ir tt. renda $300. 
Kaina $2500.00.
McDONNELL, 2630 XV. 38th Street, 
Atdara 9 ryto iki 9 vai. vak. kasdie. 
Telefonai: MeKinley 3543 ir 1643.

DOBILŲ ŽEMĖ UKES

pripažinti, kad chicagiečiai vie
nija darbininkus, bet... vistiek 
jis negalįs sutikti su “Naujie
nų” pakraipa, kuri, pasak jo, 
“milionus mylių nuėjus nuo 
darbininkų klesos principų”. 
Kartu užreiškė,' kad jeigu “Ko
vos” centre butų buvę chicagie
čiai. lai ji ir dabar išeidinėtų. 
Bet kokia iš lo butų nauda sa- 
jungiečiams.. . O aš pasakysiu, 
kad ji butų buvus dešimteriopai 
didesnė, negu dabar, kuomet 
sąjungos centre sėdi “kairieji”

—Kuopos Korespondentas.

Lietuvos Laisvės 
Fondas.

Clcvehitido Lietuvių Jaunimo 
Lavinimus Ratelis, per Antanų

K. Gugis, kas.

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

“Lietuvos Ūkininko” Draugijos 12 
metų gyvavimo vakaras su progra
mų ir dovanomis įvyks nedėlioję, 
rūgs. (Sepl.) 22, M. Meldažio svel., 
2242 \V. 23rd PI. Pradžia lygiai 6 v. 
vakare. Rengėjai kviečia visus at
silankyti. Smulkesnio vakaro apra
šymo žiūrėk apskelbime.

LMI’S. 29 kuopos mėnesinis susi
rinkimas Įvyks spredoj rugsėjo 18 
d., 7:36 vai. vakare, Norlhsidčs Liet. 
Draugijų Sąryšio svetainėj,! 1822 
\Vabansia avė.—Visos draugės malo
nėkite atsilankyti pažymėtu laiku, 
nes lurimę daug svarbių reikalų. .

—Valdyba.11

ASMENŲ J IEŠKOJIMAI

Pajieškau draugo F. Jenelionio, 
gyvendavo 1314 Fulton st., (Jiicago. 
III. Atsišaukite:. W. Gudelis, 3217 S. 
Union avė. (’hic'ago, Hl.

Pajieškau savo pusbrolio M. Sau- 
noros, Kauno gub., Raseinių pav., 
Šidlavos miestelio ir pusseserės 
Marijonos Kimbrytės, Kauno gub., 
Raseinių pav.. Girkalnio parap. Kas 
juos žinote.^praneškite šiuo adresu: 

Stasys Kimbras,
10524 Indiana avė., (’hieago, iii.

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

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

Pajieškau savo vyro Stanislovo 
Grybo, Kauno gub., Raseinių pifv., 
Girdiškės parap., Tujainų kaimo, jau 
12 n\čtų kaip pcrsisyrčm. Aš ir du
kteris norime žinoti ar jis gyvas ar 
miręs. Prašau atsišaukti arba kas 
žinote praneškite jo adresų. Kas pir
mus praneš ,gaus $5 dovanų.

Aleksandra Grybienė, 
732 W 18 str., Chicago, III.

.M, Si*

Pajieškau Mykolo Jakšto. Girdė
jau, kad jis yra miręs, ar užmuštas 
Chicago, Hl. Norėčiau platesnių a- 
pie ji žinių. Kas žinot praneškite, 
bus atlyginta. Mrs. B,. Slazas, 
119 E. Main SI. Westville, III.

Aš Kazimiera šimkevičiutč pa
jieškau savo 3-jų pusbrolių: Felikso, 
Viktoro ir Mykolo šimkevičių, Kau
no gub., Šiaulių pav., Radviliškio 
miestelio. Girdėjau gyvena Balti- 
more. Md. Meldžiu atsišaukti arba 
kas juos žinote, praneškite.

Juoz. Neson,
3101 S. Halsted st., Chicago, III.

Pajieškau savo moters Locijos Bu- 
belienės-Juodauckaitės, skaistaus 
veido, geltoni plaukai, mažo ūgio, 
4 ir pusės pėdų, 20 mėly amžiaus, 
gerai kalba angliškai ir lietuviškai, 
gimusi Anglijoje. Paliko mane rug
sėjo 6d., 1918 su mažu kūdikiu, Ed
vardu, 10 mėnesių. Kas ją palėmy- 
lule, praneškite man, už tai busiu 
labai dėkingas. Petras Bobelis, 
*1008 S. Maplcvvood avė., Chicago, III

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
REIKALINGI vyrai ant bordo. Ge

ra vieta pakeleiviams.
LIETUVIU KOTELIS, 

1606 S. Halsted st., Chicago

RANDAI
ATIDUODAMA ra n don sankrova. 

Gera viela grbsernei ir buČcrnei. 
3216 Emerald avė., Chicago, III.

REIKIA važnyčių ir leiberių į 
Srrap Irau Vardą“. Gera mokestis 
ir pastovas darbas. Atsišaukite. į 
1632 XV. Kinzic si., Chicago

REIKIA vyrų dėl išsiuntinėjimo 
kambario. Turi suprasti ir skaityti

The Roos Mfg. Co., 
967 XV. 201h si., Chicago III.

REIKALINGA mergina dirbti kra
utuvėje. Gera mokestis. Darbas 
ant visados. Atsišaukite vakarais 
po (i vai. Tel. Boulevard 9336.
3302 S. Halsted si., Chicago

REIKALINGAS lilluvis 
mokantis darbu. Prašau 
greitu laiku. Gera vieta 
ant visados.

XV. Giraitis, 
1980 Canalport avė.,

bučeris 
atsišaukti 
ir darbas

Chicago

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

Marozas Bros., 
1617 So. Paulina st., Chicago

Mes savi narnės apie 100,000 akrų 
puikios ūkės žemės Menominee pa
viete, Upper Pcninsula Michigan’o, 
arti Green Bay krantų, kuriuos mes 
pardavojame ukėms po 40 akrų, ir 
augščiau. žemė yra su moliu, tin
kanti abelnai ukininkystei, kvie
čiams, miežiams, avižoms, rugiams 
bulvėms, culqpniams 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 
į gerą žemę, kur jie bus saugus ir 
aprūpins ateitį. Eikite ant ūkės, 
kuomet jus busite prisirengę, bet 
pirkite dabar, kuomet ši gera žemč 
parduodama pigiai.

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

Mes galime duoti jums gerus nu
rodymus.

S. CRAWFORD & SONS 
G45 First National Bank Building, 

Chicago, III.

REIKALINGAS barberys seredos 
vakarais, sutintomis nuo l-nuis vai. 
ir nedėlioinis iki 12tai vai. 1601 XV. 
North avė., Kampas Ashland Avė.

PRIE GELŽKELK) darbas Young- 
o\vod’c, Penna. .1. Tovcr Barr, kon
traktinis inžinierius. Atsišaukite j 

es Employment Service 
•> ir Diamont si., Pitts- 

Khuiskite M. B. King. 
šį apgarsinimą.

PARDUOSIU arba išmainysiu dai
lų niūriui naują namą ant 2-jų pagy
venimų, po 8 ruimus, garu šildomas, 
I >m.dos neša $(n».00 mėnesyje. Na
mas yra verias $8000.00 su 2-m lo- 

Mainysiu ant loto arba far- 
Be skirtumo, Gary ,Ind .arba 

Norintis mainyti ar pirkti
Office

REIKIA barbeno*. Pastovus dar
bas. Gera mokestis.

REIKIA moterų prie siuvimo, siu
vinėjimo ir lopymo maišų mašino
mis.

PARDAVIMU/

Chicago

PABS1DUODA pianas, vargonai ir 
frcnch-horn. 'Taipgi parsidūoda |- 
rankiai cigarams dirbti. Pardavi
mo priežastis savininkas turi iš
važiuoti. 'Taigi, kam reikalingi virš- 
ininėli daiktai, kreipkitės sekančiu 
adresu:
3116 Auburn avė.,

RAKANDAI

Chicago

$50 NUPIBKSI $250 Victrola, $165 
paimsi mano $500 pianą. Rakandai 
pigiai, vartoti 90 dienų. Rezidenci
ja 3222 Jackson Blvd., arti Kedzic 
avė.

PARSIDlODA pigiai 2 pečiai, vie
nas kukninis, o kitas šildomas. 
2221 XV. 3-čios labos.

NAMAI-ŽEME
PARSIDUODA 30x130 lotas, gra

žioj vietoj, tinkamas gražiam namui. 
Parsiduoda pigiai, jeigu pirksite 
greit, nes turiu išvažiuot j mokyklų. 
Vladas Vilnius, 2943 S. Halsted st.

NOBH mainyti grosernę ant 2-jų 
fialų prie 1119 \V. 17lh St., arba 
1521 So. Halsted si. Geri bargenai. 
McDonncll, 2636 \V. 38lli St., ('hgo.

PARDUODU murini namą 8 kam
barių, po I kambarius ant 3 augšlų 
ir allika. Galima gauti $62 vendus. 
Pardavimo priežastis — tėvas mirė. 
Atsišaukite po 6 vai. vakarais.

Mrs. Blei,
667 \V. 18lh SI., Chicago III.

PARDAVIMUI 2 lotu su 3 augšlų 
mūriniu namu ir apalnamiu. I -7 
kambarių Halai, su gesti, Ruletais ir 
maudynėmis prie 21-tos gatvės arti 
Leavill gatvės. Raudos $70.00 mė
nesyje, vertas $9000, tildai už $7800. 
A AVind, 2307 XV. 21 SI., Tel Ganai 
5272. Chicago.

tais, 
mos. 
Chicago 
atsišaukite po num. 3710 So. Rock- 
well St., Phone MeKinley 1585.

AUTOMOBILIAI
PARSIDUODA 5 sėdynių automo

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

PARDAVIMUI pigiai automobi
lius “Peckpr”, HM T metų. 7 sėdynių. 
Mažai vartotas. Turiu eiti j kariuo
menę.
1727 S. Union avė., Chicago

ĮVAIRUS SKELBIMAI

Laisves Bondsai
perkami už cash. Ėmei and Co., 710 
XV. Madison, kampas Halsted gat., 
ruoni 232, 2-ras augštas, virš Fanious 
Clothing Store. Atdara vakarais iki 
8. Nedėldieniais 10 ikil.

MOKYKLOS

VALENTINE DRESSMAKING 
COLLEGES

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

137 Mokyklos Suv. Valstijose. 
Siuvimas, Petrenų Kirpimas, Dt 
siguing, dėl biznio ir namų. Vie
tos duodamos dykai. Diplomai 
Lengvi išmokėjimai. Gvarantao- 
ta išmokinti jus pasiūti suknaa ui 
$10. Phone Seeley 1643

SARA PATEK, Pirmiaiakl

Drapanų Škicai
F Darymas petrenų, kir-
l.'RCrn pilnus, pritaikymas ir 

drapanų siuvimas. Len- 
8val ^mokiname truni- 

. aąĮ&jtĮ pu laiku, dieną ir vaka- 
rais.

VmmB SPECIALUS SKYRIUS 
mokinimui elektra siuvamomis ma
šinomis. Už šį darbą apmokama 
nuo $15 iki $30 savaitėje. Lengvai 
išmokstama. Mažos išlaidos. Atei
kite dienomis ir vakarais.

MASTER SEWING SCHOOL
J. I'\ Kasnicka, Prezidentas,

118 N. La Šalie st., Prieš GHy Hali.
Atsišaukite .ant 4-to auglio.




