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Bulgaru armijos pavojuje

Gen. Allenby pranešė šiandie, 
kad dar daugiau belaisvių suim
ta ir kad skaičius toli perviršija 
25,000 belaisvių.

šiandie taipgi patirta, kad gen. 
Allenby įgyjo čia didelę pergaįf 
virš turkų spėkų, mažiausia iš 
100,000 kareivių ii- kad pirmes- 

[ nieji pranešimai apie skaičių da
lyvaujančių mušyj turkų karei
vių kalbėjo vien apie šaulius.

Komandnotojas turkų spėkų, 
vokiečių field-maršalas Liman 
von Sanders pats vos ištruko I sužeisti 92; 
nuo pakliuvimo belaisvei), 
su savo štabu pabėgo už 6 
prieš atvykimą anglų.

Truo t^nnsiatidn iileų with the post* 
mastei’ at Chięugo, Sept. 25, 1918, 
as reųuired by the nei of Oct. (J. 1917.

Amerikos ekspedicinių spėkų 
komanduotojas praneša apie se
kamus nuostolius:

Užmušta kares lauke X; pra-

Palestinoj anglai tebesiveja 
likučius turky armijų

o

Laimėjo prie St. Quentin
True translation filed with the posl- 
inasler at Chicago, Sept. 25, 1918. 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917
TALKININKAI PAĖMĖ 

PRILEP MAKEDONIJOJ.

True translation filed with the post- 
inaster at Chicago, Sept. 25, 1918, 
as reųuired by thv act of Oct. 6, 1917

BULGARAI BĖGA Iš KA
RIUOMENĖS .

Bulgarai bėga 100 mylių fronte. 
Talkininkai jau įėjo Bulgarijon.

Vokiečiai šaudo bėgančius.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, Sept. 25, 1918, 
as reųuired by the act or Oct. 6, 1917
TALKININKAI LAIMCJO PRIE

ST. QUENTIN.

Paėmė 4 miestelius ir 1,300 
kiečių belaisvėm

VO-

I puoelė karės lauke 78; sunkiai 
'sužeisti 92; mirč\ nuo žaizdų 5; 
n>irė nuo ligų 4. Viso 187.

šiame surašė padudamos se
kamos sekamos lietuviškai skani 
bančios pavardės:

Slivvinski Joseph, 2011 W. 
18-th St., Chicago, prapuolė.

Vaclovas Gečias, Detroit, 
Mich., užmuštuš karės lauke. 
Ohio, sužeistas nežinia kaip sun- 

Joseph F. Slanko, Cleveland, 
kiai.

kariniai viršininkai rūgs. 9 įstei
gė laikinį protektoratų ir rūgs. 
12 valdžia buvo alsteigta.Susida 
rymas Rusijos naujos centrali- 
nės valdžios padarė galimu Čai- 
kovskiui ir jo bendrams pavesti 
savo galę centrą linini valdžiai.

True translation filcd with the post- 
master at Chicago, Sept. 25, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917.
Amerikiečiai atmušė bolše

vikus.
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sykių 30 mylių į šiaurę nuo VIa-I True translation filed with the post- 
divosloko. Kad užtikrinus ir to
limesnį veikimų kasyklų palikta 
rusų valdyba.

HSE

Truc translation filed wnn the post- 
niaster at Chicago, Sept. 25, 1918, 
as reųuired by the act or Oct. (J, 1917

Liepia prisidėti prie Semio
novo.

PARYŽIUS, rūgs. 24. — Pa
sak pranešimų iš Makedonijos 
fronto, daug bulgarų kareivių 
bėga iš armijos. Sakoma, kad 
viename pulke buvo sušaudyta 
56(1 kareivių, paliepimu vokie
čių oficierių.

LONDONAN, rūgs. 24. — ro
lei visą 100 mylių frontą Make
donijoj, besitęsianti nuo apygar
dos į šiaurę nuo Monaslir iki 
Doiran ežero talkininkų armijos 
pasistūmė toliau priekyn prieš 
sudeinoralizuotus bulgarus ir

vokiečius, kurių sustiprinimai t . , . .
. . _ . . .. .. .. True translation filed with the post-nejstenge sutvirtinti linijos. — - - *- ----
| šiaurę nuo Monaslir tapo už

imta svarbi strategiška pozicija ' ANGLAI PAĖMĖ DOIRAN 
Prilep, dildant franeuzų kavale-' ---------
riini kontrole daugybes iš to Italai paėjo 10 mylių į vieną, 

dieną Makedonijoj.

master at Chicago, Sent. 25, 1918, 
as reųuired by the act oi Oct. 6, 1917

Su franeuzų armija Franci joj, 
I rūgs. 24. — Francuzai ir anglai 
šiandie padarė naujų užpuolimų 
ant vokiečių tvirtumų ties St. 
Quenlin. Šiandie gautosios ži- 

I nios parodo, kad talkininkų ata
ka) dūda didelį pasisekimų.

Anglų kareiviai atakavo 4 my
lių fronte tarp Omignon upės 
pietuose ir vakarop suėmė apie 
800 ‘belaisviu.

Anglai paėmė augštumą į va
karus nuo Fayet ir apvalė nuo 
priešo miškų į rytus nuo Fres- 
noy ir šturmu prasimušė per 
Pontruet.

Dešinėje francuzai paėmė 
Franci i ly-Selenoy, L’Epine De 
Dalon ir miestelį Dallon su dau
giau kaip 500 belaisvių i rdaugy-

t^islation filed with the post- 
ninster u t Chicago, Sept. 25, 1918, 
as reųuired by the net oi Oct. 6, 1917

Lietuviai belaisvėje.

WASHINGTON, rūgs. 23. — 
Karės departamentas šiandie pa
skelbė vardus 63 Amerikos ka
reivių, jų tarpe 7 lieuVenantų, 
surastų Vokietijos belaisvių sto
vyklose.

tuviškai skambančios pavardės.
P. A. I)ombro\vski iš Perth

VVilIjam F. Borinsky iš Miners 
ville, Pa.

Joseph J. WiHc:mo\vsky iš Kea

Frank J. Bernas

miestelio išeinančio į visas puses

Centre serbai pastūmėjo savo 
kylį tarpe priešo vakarinių ir 
rytinių armijų, kuomet rytinia
me sparne angiai ir graikai pa
ėjo priekyn abiejomis pusėmis 
Vardar upės iki 10 mylių fronte.

Talkininkų komanduotojai nie 
kur neleido bulgarams ir vokie
čiams ištrukti nuo susidūrimo 
su besiveržiačiais kareiviais, ku
rie juos labai vargina.

kininkų dešiniojo sparno, kuris 
prasimušė j Bulgariją. dar netu
rima, bet neoficialiai pranešimai

Vardar upės Strumnica yra tuo- 
jautiniu talkininkų liksiu.

Pranešama, kad talkininkų ka
reiviai perėjo Bulgarijos rube-

LONDONAS, rūgs. 24. — Pa
sak čia gautų žinių anglai paėmė 
svarbų miestų Doiran pietinia
me pakraštyje Doiran ežero, Ma
kedonijoj.

Iš Solonikų fronto pranešama 
šiandie, kad veikiantis kairiame 
anglų ir graikų sparne Vardar 
klonyj, italai nuo vakar dienos 
paėjo 10 mylių.

skaičių šiandie suimtų belaisviu, 
1,300.

Paėmimas Pontruet priartina 
anglus už % mylios nuo išsilen
kime St. Quentin kanalo, kuris 
sudaro svarbių dalį Hindenbur- 
go linijos. Apie Pontruet anglai 
ir suėmė šimtus belaisvių.

True translation filed with the post- 
master at Clucago, Sept. 25, 1918, 
as reųuired by the act oi Oct. C, 1917

31 ŽUVO TRAUKINIŲ SU 
SlDURIME.

Jie visi yra Langensaiza be
laisvių stovykloj.

Frank A. Zhorella iš Philadel- 
pbia, Pa. Stovykla nežinoma.

True translation filed with tlic post- 
maslci* at Chicago, Sept. 25, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

Nauja valdžia 
Archangelske

True translation filed wnh the post- 
niaster at Chicago, Sept. 25, 1918, 
as retiuired by the act oi Oct. 6,1917
PALESTINOJ E ANGLAI 
TEBESIVEJA TURKŲ LI

KUČIUS.

Paėmė du uostu. Skaičius belai
svių siekia toli virš 25,000.

Daug sužeista susidūrus Vien- 
nos-Berlino traukiniams.

Bus vien generaLgubernato- 
rystė; priklausys nuo Sama

ros valdžios.
LONDONAS, rūgs. 24. — Ex- 

cbunge Telegrapli žinia iš Copen 
hageno paseka pranešimų iš Bėr
imo, kad 31 žmogus žuvo kada 
ekspresinis traukinis iš Berlino į 
Viennų susidūrė su kitu trauki
niu Dresdeno stotyj. 59 žmo
nės sužeisti.

ARCHANGESK, rūgs. 18 (su
vėlinta). — Atakoje prieš ame
rikiečių avanpostus į pietus nuo 
Archangelsko vakar bolševikai 
aplaikė didelių nuostolių. 8 už
mušti rasti vienoj krūvoj prieš
akyj priekinės pozicijos, o 3 la
vonai rasta miške. Didžiuma 
žuvusių bolševikų yra latviai.

Sužeistas bolševiku, kareivis 
pasakė, kad šovinys nuo rusų-, 
talkininkų ginkluoto traukinio 
užmušė 20 žmonių bolševikų

Bolševikų artilerija bombarda 
vo amerikiečių pozicijas šiandie 
per kelias minutes šrapneliais,

Mūšiai šioj apygardoj yra su
jungimas tranšėjų karės su in- 
dijoniškųja. Tranšėjos yra palei 
geležinkelį, bet miškuose aj>su- 
paniįs geležinkelį medžiai yra 
vienatinė priedanga.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, Sept. 25, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917.

Finlandija priims pabėgėlius.
HEISINGFORS, Finlartdiją.—

Čia išleista oficialis pranešimas 
sako:

“Iš priežasties anarchijos ir 
žudynių Petrograde ir bejiegio 
padėjimo didesnes dalies gyven
tojų, Finladijos valdžia jaučia, 
jog grynai žmoniškumo pama
tais ji negali atsisakyti leisti ru

pabėgėliams atvykti į Finlandi- 
jQ.”

True translation filed wttn the post- 
master at Chicago, Sept. 25, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917,

Apsimainys.

HARBIN, nigs. 20 (suvėlinta). 
— Pranešama, kad Siberijos val
džia įteikė gen. Horvato koman
duojamiems kareiviaiųs ultima
tumų išsiskirstyti ar prisidėti 
prie gen. Semionovo spėkų.

True translation filed wilh the post- 
master at Chicago, Sept. 25, 1918, 
as reųųired by the act of Oct. 6,1917

8 vai. darbo diena 
plieno darbinin

kams.
United Steel Corporation j- 
ves savo dirbtuvėse 8 vai. 
darbo dienų. 225,000 darbi

ninkų paliesta.

NEW YORK, rūgs. 24. — Di- 
nited Steel Corporation šiandie 
nusebino visus paskelbimu, kad 
po spalio 1 d. visose korporaci
jos dirbtuvėse bus įvesta 8 vai. 
darbo diena, ’lo darbininkai 
jau nuo keleto metų reikalavo.

Pas palies tiesioginiai ir netie
sioginiai 225,000 darbininkų. 
Tas reiškia vidutiniškai sumaži
nimą 20 n uos. liejyklų darbų va- 
landik taipgi reiškiaj>a-

master at Chicago, Scpt. 25, 1918, 
as reųuired by the act or Oct. 6, 1917

Didelis neužsi- 
ganedinimas 

Vokietijoj
“KARAS SITUACIJA RUSTI,” 
SAKO HĘRTLING REICHSTA

GUI.

Prisipažįsta, kad didelis neuŽsi- 
ganėdinimas viešpatauja tarpe 

žmonių.

Dvi armijos pavojuje.

Tuo pačiu laiku dvi didelės 
bulgarų armijos, manoma, su-’ 
darančios didžiumų karaliaus 
Ferdinando spėkų, yra neišveng- 
tiname pavojuje likti apsupto
mis ir sunaikintomis. Su jomis 
kartu traukiasi 11-ta vokiečių 
divizija, pasiųsta jiems pagelbon.

Serbai, kurie iki šiol paėmė 
14,(MM) belaisvių ir 110 kanuo- 
lių, šiandie perėjo Vardar upę 
15 kilometrų (virš 9 mylių) fron 
te. Jie paėmė daugiau kaijl pu
sę Gradsko-Prilep kelio.

True translation nied with the post- 
inuster at Chicago, Sept. 25, 1918, 
a* reųuired by the act of Oct. 6. 1917.

VIENI SERBAI SUĖMĖ 
12,000 BELAISVIŲ.

LONDONAS, rūgs. 24. — Pra
nešama, kad iki šiol vieni serbai 
suėmė 12.(HM) belaisvių ir l-IO

LONDONAS, rūgs. 24. —Gen. 
Allenby armija greitai veržia
si palei Jordano upę Palestinoje, 

j vydamosi likučius dviejų turkų 
armijų, kurias ji sunaikino.

Besistumianti palei Vidurže
mio juros pakraštį anglų kavale
rija paėmė du uostu — Acre ir 
Haifa. Acre yra už apie 22 my
lių į vakarus nuo Nazareto ir pa
garsėjęs dauguma apgulimų, ku
riuos jis išlaikė laike kryžkarių 
ir Napoleono karių.

Turkai bus atkirsti.
Į rytus nuo Jordano austra- 

liečiai, nauja zelandiečiai ir žy
dų spėkos stumia' turkus atgal 
linkui Aman ant Htedjas geležin
kelio. Pasirodo, kad turkai ten 
bus atkirsti, kadangi talkininkų 
kareiviai jau yra Es-Salt, 15 my
lių j šiaurvakarius nuo Aman.

Arabai ir kiti kareiviai užėmė 
Ma’an miestelį, į pietryčius nuo 
Mirusių jurų, ant lledjas gete- Lietus ir šalčiau šiandie ir ry- 
žinkelio, to,

True translation filed with the post- 
niaster at Chicago, Sept. 25, 1918, 
us reųuired by the aet of Oct. 6,1917,

KRATA SOCIALISTŲ BU
VEINĖJ.

34 žmonės areštuoti.

TAKOMA, Wash., rūgs. 24. — 
34 menami nariai Socialistų Dar

laikomi kalėjime federaliams ty
rinėjimams po kratai tų dviejų 
organizacijų buveinėse. Kratas 
darė policija ir federaliai agen
tai.

ARCHANGELSK, rūgs. 18 (su 
vėlinta). — Pulkininkas Boris 
Adrejevič Durov šiandie patapo 
general-gubernatorium šiaurines 
apygardos, užimdamas vietų Čai
kovskio valdžios. Naujasis ge- 
neral-gubernatorius bus atsako- 
mingas prieš naujų centralinę, 
valdžių, susidariusių Samaroje, 
kuri yra vadovaujama buvusio 
Rusijos armijų komaduotojo 
gen. Aleksiejev, agrikultūros mi
nisterio Kerenskio kabinete Av- 
ksientjev ir Stepanov.

Čaikovskio valdžia nutarė ab- 
dikuoti kada ji patyrė apio susi
darymų centralinės valdžios ir iš 
priežasties to fakto, kad šiaurinė 
apygarda yra maža ir gali būti 
geriau valdoma general-guberna 
toriaus.

“Mes paskyrom pulk. Durov ir 
telegralavom Samaron prašyda
mi užgirimo”, pasakė Čaikovski 
korespondentams. “Tas sutin
ka su talkininkų užgirimu.”

Pulk. Durov pirmiau koman
davo rusų spėkas Solonikuose. 
Jam bus pavesti visi civiliai ir ka 
riniai reikalai šiaurinėj Rusijoj.

Pradžiojo rugsėjo buvo ban
dymas nuversti. Čaikovskio val
džių. Talkininkų diplomatai ir

LONDONAS. Vietos oficialiuo 
se rateliuose sprendžiuma, kad 
rengimasis prie bendro sugrą
žinimo namo Anglijos pavaldi
nių Rusijoj ir rusų Anglijoj pro
gresuoja. Sakoma, kad gauta 
nuo Rusijos užrubežinių. reika
lų ministerio čičerino žinia, ku
ri leidžia manyti, jog Anglijos 
pavaldiniai saugiai išvažiuos iš 
Rusijos.

True translation filed with the posl- 
master -at Chicago, Seni. 25, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. tt, 1917.

Siberijoj
PRIGRASINO STRIME

RIAMS MIRČIA

VLADIVOSTOKAS, rūgs. 20 
(suvėlinta). — Komanduotojas 
čcchoslovakų spėkų ant Volgos 
gen. (laida, kuris atvyko į T raus 
Baikalo apygardų dvi savaiti at

jos rytų geležinkelio, iškabinda
mas pranešimus stotyse, duo
dančius streikuojantiems darbiu 
kartis iki 9 vai. šio ryto sugrįsti 
prie darbo pirmesnėmis sųlygo
mis ir susilaikyti nuo agitacijos. 
Minties bausmė grasinama kiek
vienam, kuris bandys kliudyti 
veikimuųgeležinkelio.

Amerikiečių kareiviai pastatė 
.sargybų prie sociumo anglių ka-

kėlimų algos arti 30 nnoš., ka
dangi exlra mokestis bus moka
ma už viršlaikį, jei vis dar bus 
dirbama 10 valandų.

Vidutiniška liejykloje mokes
tis yra $4.20. Tas pasilieka ne
pakeistu, bet darbininkai gaus 
tų mokestį už 8 vai., vieton vi
dutiniškų 10 valandų ( didžiu
moj dirbtuvių dirbama 11—13 
vai. į dienų).

Tas padaryta greičiausia iš 
baimės besiorganizuojančių dar
bininkų unijos. Darbininkai pa
vargę nuo labai ilgų valandų 
pradėjo organizuolies į unijų. 
Taip Gary, Ind. į vienų vakarų 
įstojo unijon arti 6,000 darbinin
kų. Vyriausiu darbininkų,reika
lavimu buvo 8 vai. darbo diena. 
Korporacija nenorėdama kad 
darbininkai susiorganizuotų ir 
priverstų įvesti 8 vai., pati tai 
liuosnorai padarė, tuo kartu ban
dydama neda leisti darbininkus 
prie susiorganizaviino.

Truc translation filed wrth the post- 
master at Chicago, Sept. 25, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917.
INFLUENZA SIAUČIA

KAREIVIŲ STOVYKLOS

200 jūreivių mirė Great Lakęs 
stovykloj.

LONDONAS, rūgs. 24. — Vo
kietijos grafas von Hęrtling šian
die kalbėdamas prieš reichstago 
komitetų uŽreiškė, jog viešas ne- 
užsiganėdinimas Vokietijoje nė
ra pateisinamas kūrės situacija 
vakariniame fronte, pasak žinios 
iš Berlino.

Kancleris pradėjo prižadu iš
pildyti reichstago norų apie in
formacijas ant kiek tik galima. 
Jis tada pradėjo nurodinėti di
delį neužsiganedinimą, kuris ap
ima plačius burius gyventojų” 
ir sakė, kad vyriausia priežas
tim yra spaudimas baisių ketu
rių metų kares su visu pagimdy
tu nedateklium ir kentėjimu ir 
pasišventimu visų klesų, visų 
šeimynų ir, mažiau ar daugiau, 
kiekvieno individualo.

Grafas ’ von -Hęrtling p r i- 
pažino, kad paskutinis vokiečių 
oiensiyas buvo nepasekmingas 
ir kad reikėjo pasitraukti iš Sie- 
gfried linijos.

“Situacija yra rusti,” pridūrė 
jis, “bet mes neturim priežas
ties būti silpnadvasiais. Mes jau 
turėjome pergyventi sunkesnius 
laikus”.

Kancleris prisiminė nepavyki
mų Verduno ofensivo, Sonime 
mūšių ir Brusilovo užpuolimo, 
taipjau primindamas gerai at
mintinų reakcijų austrų-italų 
fronte. Tada atėjo stojimas Ru
munijos karės.

“Mes niekad nepražudėm drą
sos”, sakė jis, “bet parodėm prie
šui kų tvirtas nusiprendimas per-

Truc translation filed with the post- 
mastei’ ai Clncago, Sept. 25, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917
AUSTRIJOS PROVINCI
JOJ KARĖS STOVIS.

ZUR1CH, nigs. 23. — Pasak 
čia gautų žinių, iš priežasties' ge- 
neralio streiko Salzburg (Austri 
joj) tapo paskelbtas apgulimo 
stovis. Demonstracijos tebesitę
sia.

Ispaniškoji influenza (gripas, 
irmedė) pavirto į plegų visose 
armijos ir laivyno stovyklose 
Illinois distrikte. 40 žmonių mi 
re laike pastarųjų 24 valandų 
Great Lakęs Navai Training sto- 
tyj, kas padaro 200 mirčių nuo 
prasidėjirpo ten epidemijos.

Didelės pastangos dedamos, 
kad neleidus tai ligai dar labiau 
plėtoties. Ypač rūpinamasi ne
leisti jai išsiplėtoti jai Chicagoje, 
kur bijomasi, kad sykį influen
za prasidės, ji apims visus kaip 
ugnis.

Sekamai yra paliestos kareivių 
stovyklos: * -

Great Lakęs stotis: 8,000 su* 
sirgimų, 1,600 pavojingų, 200

True translation filed with the post- 
master at Chicago, Sent. 25, 1918, 
as reųuired by the act or Oct. 6,1917

New Yorkas sau važinėja-
NEW YORK, rūgs. 23. — 9 

žmonės buvo aukomis nelaimin
gų atsitikimų šit automobiliais 
New Yorke trečių begasolininį 
nedėldienį.

Policistai streikuoja.
NASHUA, N. H. — čia sustrei

kavo policistai, reikalaudami pa
kėlimo algos. Miestų saugo val
stijos milicija.

mirčių, 1,400 ligonbučiuose.
Fort Sheridan: 300 susirgimų, 

3 mirtįs.
Camp Grant: Nežinomas skai

čius susirgimų “gripu”; 400 li
gonbučiuose.; mirčių nėra.

Northwestern University ka- 
zarmėse: 60 susirgimų.
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na kopija ................
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Metams ........................
Pusei meto ..................
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Vienam mėnesiui.........
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Orderiu, kartu su užsakymu.
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Vi ... .03
... .13
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1.25
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Rašytoją ir korespondentą prašome 
siunčiamus išspausdinimui laikraš
tyj rankraščius adresuoti tiesiai 
Naujieną Redakcijai, o ne RedaktO; 
riaus vardu. Reikia būtinai rašyti aiškini ir ant vienos popieros pusės, be to paliekant platesnius tar
pus tarp eilučių. Redakcija pasilai
ko visas teises rankraščiūs taisyti ir 
trumpinti. Netinkami spaudai raš
tai naikinami, arba grąžinami atgal, 
jei bėgiu dviejų savaičių autorius 
pareikalauja ją ir atsiunčia krasos 
ženklelių pakankamai persiuntimo 
lėšoms apmokėti.

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

j Redakcijos 
' Į Straipsniai
Truc Iranslation filed with the post- 
masler ai Chicago, Sept. 25, 1918, 
as iv(|uired by the apt of Oct. 6, 1917
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kintnkai

nu
Pi

menesio pb?moje pusė- 
v’o padaryta mėginimas 
•sti laikinąją šiaurinės 
os valdžią. Tą mėgini

mą padarė atžagareiviai ar
mijos oficieriai, kurie suare
štavo minėtosios valdžios 
pirminiką, N. V. čaikovskį, 
ir didžiumą josios narių. Bet 
talkininkų atstovai Rusijoje 

pasipriešino šitamtuo

nnt Rusijos valdžia tapo

Siaurines

kaip .Naujienų BKanyiojai 
žino, įsikūrė Archangelske

su talkininkų pagelba. Ji su
sideda i
rinkimo narių, atstovaujan
čių šešias gubernijas Rusi
jos šiauriuose. Ji kovoja 
prieš bolševikus ir stoja už 
Brest-Litovsko taikos atme
timą. Tos valdžios pirmini
nkas. N. V. Čaikovski, yra 
vienas seniausiųjų Rusijos 
revoliucionierių- 

Ir

Savo laiku “Naujienos’’, 
pranešdamos apie tos val
džios įsikūrimą, trumpai mi
nėjo ir apie paskelbtąjį jos 
programą. Kaip . tuomet, 
taip ir dabar, mes turime pa
sakyti, kad iš tų žinių, kurių 
buvo pranešta apie Šiaurių 
Šalies valdžią, mes dar ne
galime pilnai sprąsti apie vi- 
są josios politiką. Bet aug
ščiaus aprašytieji faktai me
ta aiškios šviesos ant kaiku- 
rių įdomių dalykų.

Jie rodo, vjsų-pirma, kad 
ije Rusijoje daro pa- 
paimti galią į savo 
atžagarei visk i ele- 
pasi remdami ka

le. Šitie ^lementai 
prieš laikinąją tos 

įjos valdžią ir, mato- 
*i atgaivinti tuos san- 
kurie gyvavo Rusijo-

Steigiamojo Susi-

siaurine 
stangas 
rankas 
mentai.

kovoja 
provim 
ma. no

je prieš revoliuciją. Jie taip 
-pat yra ir bolševikų priešai.

Taigi iš to galima supra
sti, kad šiaurinėje Rusijoje 
bolševikų priešai anaiptol 
neina išvien. Vieni jų stovi 
ant pamato Steigiamojo Su
sirinkimo, vadinasi, nbri už
tikrinti šaliai revoliucijos 
laimėjimus; o antri yra kon
trrevoliucionieriai, kurie 
geidžia panaikinti tą, ką iš
kovojo revoliucija. Ir pas
tarieji, žinoma, eina prieš 
pirmuosius. Reiškia, pasa
kot, kad visi bolševikų prie
šai Rusijoje esą kontr-revo-

Kitas svarbus dalykas yra 
talkininkų atsinešimas link 
įvairių kovojančiųjų Rusi
joje frakcijų. Talkininkai

riauja prieš bolševikus, bet 
jie remia ne visus bolševikų 
priešus. Archangelske tal-

vadovaujamąją valdžią ir 
pasipriešino kontr-revoliu- 
cionieriams, mėginusiems 
nuversti ją.

Kiek laiko atgal talkinin
kai visai panašiai pasielgė 
Vladivostoke, kuomet mo- 
narchistas Horvatas su sa
vo šalininkais mėgino nuve
rsti laikinąją Sibiro valdžią, 
išrinktą šių metų sausio mė
nesyje : talkininkai apgynė

kontr-revoliucionierių pasi- 
kėsinimo* vadovaudamiesi 
tuo, kad toji valdžia išreiš
kia Sibiro žmonių valią-

Tai yra, be abejonės, iš
mintinga politika. Mes čia 
nekalbame apie* patį faktą 
talkininkų įsimaišymo į Ru
sijos reikalus. Net tarpe so
cialistų nuomonės apie to į- 
simaišymo tikslingumą la
bai skiriasi. Bet įsimaišy
mas jau yra įvykęs dalykas, 
ir dabar yra svarbu, kokiam

Augščiaus nurodytieji fak
tai gana gerai atsako į šitą 
klausimą. Talkininkai Ru
sijoje ne tiktai nesistengia 
atgaivinti carizmą, o ir tru
kdo carizmo šalininkų pas
tangas. Jie skaito savo pa
reiga padėti Rusijai įsigyti 
tokią valdžią ir įsitaisyti to
kią tvarką, kurios išreikštų

Šitokią politiką talkinin
kams diktuoja jų pačių rei
kalai. Jeigu jie Rusijoje pa
dėtų įsivyrauti monarčhis- 
tams, tai jie pastūmėtų ją į 
Vokietijos kaizerizmo glėbį 
Tik demokratiška Rusija ga
li eiti išvien su demokratiš
koms žalimis prieš autokra-

mastei’ at Chicago, Sept. 25, 1918, 
2161 *9 ‘PO J° oq) Xq paimlioj su 

Talkininkų Šalių Darbi
ninkų Konferencija.

Pirmininkui nurodžius, kad 
Rumunijos delegatų mandatai 
turį eiti Mandatų Komisijon pa
prastu bildu, ir kad kitokių su
manymų susirinkimui tuo tar-

Atidarant talkininkų šalių 
darbininkų ir Socialistą konfe
renciją seredoj, Charles L. Bai
lio padėkojo Amerikos delega
tu vardu už lai, kad jiems buvo 

suteikta garbės , paskiriant 
jiems tą dieną pirmininkauti

xUUJlENOS, Chicago, EI

kėjimų ir išreiškia vilties, kad tų teisės ir to principo, kad nū 
konferencijoj viešpataus vieny- jokia tauta negali bul priversta kasą ir atlieka išmokėjimus? Iš

gyvent po kilos valstybes vai- mokėjimus atlieka sulyg 
džia, po kuria ji nenori gyvent; mininko ir 
5. Be jokių teritorinių atmai
nų ar valdžios pritaikymų, iš
skiriant kur eina apie padėjimą 
nukentėjusioms tautoms atsi
griebti ir apie pasaulio taikos iš
laikymą.

Deklaracijos prie 
sutarties.

vinimo internacionalo laisvų ir

Amerikos delegatų pranešimas.

tikslus, užrrikšda.mas, kad

jon be prietarų, atvira minėki, 
bet surišta su Amerikos Darbo 
Federacijos paskelbta deklaraci
ja, su kuria pilnai sutinku. Pra
nešimas prasideda pripažinimu, 
kad ši pasaulio karė buvus neiš
vengiama kova tarp autokrali-

jimos pagalba laisvų įstaigų, ir 
grupių arba atskirų asmenų sa
vavalio kontroliavimo valdžios 
savanaudžiams tikslams. O to
dėl esąs būtinas reikalas, kad vi
sų šalių žmonės ir valdžios tu-

mų apie talkininkų šalių darbi
ninku konfeiviKijos dvasių ir 
pasiryžimą loląsnio karės vedi
mo klausimui X

Rėmimas kovos su 
autokratija.

“Mes užreiškianie", skelbia 
pranešimas," jogei esame pil- 
nių-pilniausiai pasiryžę daryli 
visa, kas yra musų galioj, kad 
padėjus talkininkų šalims su-

tų šalių, į kurias jie jsibriovė ir 
dabar laiko užėmę; ir tolinus,

gas tol, kol jos pildys Įsakymus

militarinių autokratinių valdžių, 
kuHos dabar grūmoja visų sa
varankių tautų gyvybei".

Pranešimas toliau išdėsto ke
turiolika prezidento Wilsono 
punktų, ir siūlo, kad konferen
cija pripažintų juos kaipo sąly
gas, kuriomis taika galėtų būt

šlavimas laukan senuC 
prietarų.

“Pasaulis reikalauja neapsa
komo visų žmonių pasišventi
mo", skelbia toliau pranešimas. 
“Ir kadangi atsiliepė ir stojo

sipelnė teisės nušluoti sąšlavy
nai) (a seųų nuomonę, kad buk 
valdžia priklausanti viešpatau-

daranli. Sprendžiant dalykus.

jonų darbo žmonių

turėtų ir tiesioginius savo atsto
vus tuose veiksniuose, kurie 
bus įgalioti tokius sprendinius

Atstovybė taikos konferencijoj
‘‘Mes todėl

kad kiekvienoj
reikalaujame

taikos

sako,/ kad 
būt vado- 

eroj ir

Prancšiimas taipjau 
“sutartim kuri turės 
vas tautoms naujojoj 
naujose sąlygose, į kurias mes

ri bul inkorporuota sekamos 
deklaracijos, turinčios principi- 
alio intereso visų tautų labui ir 
opiausios svarbos darbo žmo
nių reikalui", būtent, kad kaip 
įstatymais taip ir praktika tu
rinti būt pripažinta idėja, jogei

ar koks-nors komercijos daik
tas. Priverstinos vergybės nc-

žengėlis butų deramai pasmer-

rios formuluos taikos sutartis, 
tų savo tiesio

ginius oficialius atstovus: mes 
stovime už tai, kad butų laiko-

konferencija ir formuluos tai
kos sutartis, kuriomis bus kare

Taikos tarybų pamatai.

(ialiaus pranešimas sako, kad 
laikos tarybų pamatau turi bū
ti padėtos sekamos priiieipiales 

idėjos: L Laisvų pasaulio tautų 
sandora (lyga), kuri bendrai 
kooperuotų tautų tarpusavio 
santykiams tvarkyti ir taikai 
tarp jų išlaikyti; 2. Laisvas tau
tų plėtojimąsi, be jokių ekono
minių ar politinių varžymų, ku
rie vienoms šalinis butų nau
dingi, o kitoms žalingi ir ken- 
dantįs; 3. Be jokių kontribuci
jų ar atsikeršijimu, bet atitai-

Brantingo sveikinimai.

Po to atst. Henderson pers
kaitė telegramą nuo Brantingo,’ 
kuria jis siunčia savo gerų lin- ta; 4. Pripažinimas mažųjų

12) Iždininkas užlaiko LDLD.

pir- 
r sekretoriaus para

šais paliudyto raštelio paliepi
mo. Iždininko kaucijos lėšas 
apmoka draugija.

gali būt siaurinamos. Pirklybi- 
nių laivų jurininkams turi būt 
garantuota teisės apleisti laivą, 
kada jų laivas pasiekia saugų 
portą. Nė joki daiktai ar pre
kės negali būt vartojami tautų 
komercijoj, jeigu tokiems dai
ktams ar prekėms pagaminti 
buvo vartojami, ar leisti dirbt 
vaikai neturinlįs daugiau kaip 
1G metų amžiaus.

“Reikalaujama, kad darbas 
pramonijoj ar pirklyboj neturi 
tęsties ilgiau, kaip aštuonias 
valandas dienoje. Bylose

mas”.

I tiri

kon-

Polemika
Atsakymas O. S. V.

reiškimus priimti tik tąja sąly
ga, jeigu pasivčlinusis pristatys 
rimtų pasivėlinimo priežasčių.

“Naujienų" nr. 219 tūla O. S.
V. rašo apie Inos vyrus, kurie,' 
girdi, perdaug rūpinasi Lietuvių ' minčių kraštų gyventojų,

tarties savo tarpe, daro iždo re
viziją, išankslo pranešdami a-t 
pie lai Centro sekretoriui.

I I) Knygius užlaiko draugi!

Moterų Progresyvių Ssusivieni- 
imu, ypač “Moterų Balsu" ir jo

ir toks asmuo priklauso prie 
skaičiaus pastoviųjų iš augščiau 

. gili

C. K. sekretoriaus paliep 
kuopų sekretoriams.

Literatūros Komitetas:

1) L. K. susideda iš 3 narių.
L. K. parūpina rankraščių 

ir duoda apie juos savo recenzi
ją

pasislėpęs net už moters, Progre- 
sislės, sijono!

Tegul tai kritikei, O. S. V., 
bus žinoma, kad už “Moterų Bal
so” redaktorės sijono tikrai ma
tosi vyro dirigavimas: žiūrėkite 
devintą lo laikraščio numerį. Vis 
dėlto, kad LMPS. narės moka

pusę visų draugijos leidinių ir 
sprendžia apie atlyginimą au
toriui, šiame dalyke pasitaręs 
su Centro Komitetu.

skiria iš savo tarpo redaktorių.

lūs organe.
Referend urnai.

1) Jeigu koksai nors įneši
mas C. K., L. K. ar kuopos bus

kių kuopų, tuomet jisai eina pei 
referendumą.c

na 1'

Praėjus tam laikui Centrų sek 
rotorius išsiuntinėja referendu 
mo blankas, kurios turi būt) 
grąžinamos sekretoriui paskir
tu laiku.

symus. Tokie pataisymai tur; 
būti paskelbti viešai per organą 
Jeigu tokį pataisymą parems 
bent viena kuopa bėgiu 30 die

inoka protaul?) ir persiėmhsios 
klesinio susipratimo idėjomis. 
Tai, girdi, rodo kad ir trečio 
LMPS. ra jono konferencija. Ten

testo rezoliucija" prieš “M. B.

išsidiskusavusios lą rezoliuciją 
•dmele. Ir lai neveizint lo, kad

įdvokalauti.

Amerikiečių pranešimą 
ferencija priėmė neišreikšdama 
(iidelio užsiinteresavimo; tik ta 
pranešinu) vieta, kur btrvrr ci
tuojama prezidento Wilsono 
programų šeštasis punktas, bū
tent. kur jis kalba apie Rusiją, 
iššaukė žymių aplodismentų.

L.D.L.D. Reikalai
LIETUVIŲ DARBININKŲ 

LITERATŪROS DR-JOS 
KONSTITUCIJA.

(Tąsa).

G Centro Komitetas išvien 
Literatūros Komitetu priži 
organą ir rūpinasi knygų išlei
dimu, kuomet jas užgiriu Lil. 
Komitetas.

su

neša su kitomis lietuvių ir sve
timtaučių organizacijomis.

gynams ir apšvietos draugijoms 
knygų, bet ne (langiaus kaip 2

9- C. K. pirminikas pasirašo 
ant išduodamų kuopoms čarte- 
rių, oficialių popierių, leidžia
mų draugijos vardu, užlaiko 
d r augi j o s ž y m ę irpa
tvirtina savo parašu visus ofici
alius susirašinėjimus ir doku
mentus.

neatsilankius arba prasišalinus

sas draugijos knygas, užlaiko 
draugijos archivą, išduoda per 
organą metinę darbų apyskaitą, 
tvarko referendumus ir veda 
centro protokolų knygas. Sek-

gijos vardu leidžiamų oficialių 
dokumentų ir kontroliuoja kny
gų išsiuntinėjimą, kurį atlieka 
knygius. Jisai paskiria kuo-

šant, kas aiškiai bloga padary- poms numerius ir išsiunčia čar- 
tau- terius.

kiu su referendumu .
Seimai.

kuopų reikalavimą

normalės procedūros.
Narių ir Kuopų Išbraukimas.

1) Narys, neužsimokėjęs šiai 
draugijai per melus laiko, esti

neišbraukli, jeigu jisai alsipra 
šo dėl bedarbes ar kilų svarbių 
priežasčių.

sę išbraukti narius už negražius 
pašielgimus, kenkiančius drau
gijos vardui.

3) Kiekvienas draugijos na
rys, kuris pasirodytų esąs prie
šu organizuotam į Socialistų

- išbraukiamas iš šios

kuopos tarimą pripažįsta teisin
gu.

Pasarga.- Nesusi taikant kuo
pai su centru kas link išbrauki-

rišti trečiųjų teismas.
4) Kiekviena kuopa, kuri iš

kryptų iš nustatytų vėžių, Cen- 
To nutarimu suspenduojama ir 
po ištyrimui dalyko, išbraukia
ma, o jos turtas pereina cen
trui knygoms leisti.

Draugijos pastovumas.
v

1) Draugijos liksiąs•nealmai- 
nylinas.

2) Draugijos pamatiniai val-
tik

ma.v —K. Steponavičius.
LDLD. Sekr.

Kazimieras Gugis

I cc/a visokius reikalus, kaipiritninališkuose 
taip ir civiliškuose teisrv \ose. Daru 

visokius ctokutnemus ir f-opleras,

Namų Ofisas:
3323 S. Halsted Si.

Ant trečių lubų
Tel. Prover 1310

MfO'to Ofisas ■*
UJ W. Dealborn St. 

III -13 Unlty Bldg.
rjrt. Central 4411

tarnaut: a) liudijimai ii* kiloki 
dokumentai, kurių tas asmuo 
turi iš pirmesniųjų ar dabarli- 
niųjų rusų valstybės valdinin
kų; b) kiloki išrodymai, m iš
skiriant asmenų liudijimo.

3. Patikrinimą tų išrodymų, 
kaip ir sąlygas dėl išdavimo pa
liudijimų ir kitokių dokumen
tų, apie kurios kalbama šio nuta
rimo skirsnyj 2, posme a. lurės 
nustatyt instrukcijos, duotos vi-

tų didlapius, o ne socialisliškas 
‘Naujienas", šitam jos sumany

trijų dienų nuo šio nularimo 
paskelbimo. Patvirtinus kiek
vieną atskirą užreiškimą apie

)alsavo prieš rezoliucijų. O laiš-

atsakomas komisaras Imi luo

lykų komisariatui ir atsakomam 
šalies komisariatui.

no valdybai. Tai ve kaip stovi 
dalykai. O smarkioji “Moterų 
Balso" redaktorės užtarėja nu
pasakojo visai ką kita norė
dama pateisint tuos šmeižimus, 
kurie tilpo laikraščio 8 ir 9 nu
meriuose. Bet barti kitus už pa
sakymą m teisybės ir pačiai ra

na?

a nutarė išreikšti viešos padėkos 
>.odį “Naujienoms", kurios daug 
prisidėjo prie LMPS. organizavi
mo ir, reikia tikėlies, neatsisa-

las pavesta rajono sekretorei, ku 
•i tai atliko “Naujienų" nr. 209.

PS., nes musų susivienijimas jul- 
nėra socialistų partija ir musų

vokite tos, kuriom rupi musų su 
sivienijimo labas.

—Progresistė.

Truc translation filed svilti tlic post- 
masler ai Chicago, Sept. 25, 1918. 
is reųuired by the act oi Oct. 6, 1917

Apie šj ir apie tą.
Išskyrimas iš Rusijos pilieti- 

jos. — Bolševikų organe Izvies-

nutarimas apie išskyrimą kai- 
kurių kategorijų žmonių iš Ru
sijos piliečių. Būtent, Žmonių 
Komisarų Taryba nutarė, kad 
iki išbusiant visuotiną šalies sta
tutą, tų kraštų, kurie sulig 
Brest-Litovsko taika buvo nuo 
Rusijos paliuosuoti, gyven to

jos. bulii vadovaujamos šito-

1. Pastoviai gyvenantis sovic- 
ų respublikos ribose žmonės, 
<ilę iš tų kraštų, kurie Brcst- 
.itovsko taikos sutarčia tapo 

nuo Rusijos atskirti, turi teisės 
)ėgiu vieno menesio nuo šilo 
iiilarimo paskelbimo kreipties 

: vidaus dalykų komisarą ir

lictijos. Jeigu paskirtu laiku 
nebus tatai padaryta, lai komi
saras luri teisės pavėlintus už

Bezoliucija bu-

ios pasiųst tai redaktorei laišką 
r pareikalaut, kad ji liautųsi- 
iciižsipuldinėtų ant darbininkų 
aikraščių bei musų veikėjų ir ne 
duotų narėms tokių “patarimų",

lės suliko su “M. B“, redakto
rės “pozicija", bet lodei, kad vie-

Moterįs!
Štai kenčiančioms mo

terims yra pranešimas 
nuo Mrs. W. T. Price iš 
Public, Ky.: “Aš kentė
jau nuo skausmų... ji ra
šo. “Aš sunykau dėl 
silpnumo mano nugaros 
ir narių... Aš jaučiausi 
esanti be vilties, be drą
sos. Aš beveik nebesi
tikėjau pasveikt kuomet 
nors, kuomet draugė su 
užsispyrimu reikalavo, 
kad aš

Imčiau

GARDUIf #1

Moterų Tonikas
Aš pradėjau Cardui. 

Trumpu laiku aš patė- 
mijau Žymą skirtumą. 
Su kas kartu aš vis stip
rėjau ir jis išgydė ma
ne. Aš esu stipresnė, 
negu buvau pirm kiek 
metą. Jeigu jąs kenčia
te, jąs galite pagodoti 
reikšmę — būt stipria ir 
sveika. Tuksiančiai mo- 
terą duoda Cardui’jui 
kreditą už savo gerą 
sveikatą. Jis jums pa
gelbės. Mėgink Cardui. 
Pas visus aptiekorius.

Severos Gyduolės užlaiko > 
šeimynos sveikata, i •

Nusiipneję žmonės
reikalauja sustiprinimo pirma negu ■ 
nesveikata juos visai apvaldo ir pir- K 
ma negu visokia pagelba būva per- F 
vėli. Jie reikalauja tokio sus.ipriu- 
tojo, kuris sustiprintų visą kūną, t 
Nedaryk išmėginimų. Niekuomet F V 
nesigailėsi, pareikalavęs ■

Severa’s 
Balsam of Life
(Severos Gyvastios Balsamo). Jis 9 
yra žinomas kaipo geras stiprinun- A 
tis ir taisantis vaistas besigydant j? 
nuo kietų vidurių, nevirškinimo, 0 
drugio, abelno nesveikumo ir kepo- 
nų ligų. Mes patariame jį visiems, F 
ypatyngai gi seniams ir silpniems. Ų 
Pamėgink. Kaina 85 centai, gau- gį 
namas visose aptiekose.

__________ $
W. F SEVERU CO. 

CEDAR .RAPlDŠt LOVY

P. GALSKIS
Notary Public

Užtvirtina visokias legališkas 
popieras, priima apdramlim.j 
nuo nelaimingą atsitikimą. Su
teikia geriausius advokatus dri 
įvairią bylą visuose teismuose, 
nes bendradarbiauja prie ge
riausią advokatą.
Kreipkitės šiuo adresu:
1356 N. Hoyne Avė., Chicago. 

Tel. Ilumboldt 8360.

CENTRAL MANUFACTL’RINJ 
DISTRICT BANK 
1112 \V. 35-ta galvė 
(Tel. Drovcr 631(1).

fra atdara dėl biznio nuo 9 r.\l<< iki 
I po pietą. Suimtomis iki I po pietą.

VAKARAIS
Seredoniis ir Subatomis mm ii

8 vai. vakarty 
Mane galite matyli baMic, bei 

atsiradus kreipkitės prie 
nęs j namus.

3313 Losve avė., 
(Tel. Boulevard 9983)

1 floras, užpakalyj. Nuo 6 iki 10 v.v. 
A. PETRĄ JIS.

kalni

iki

ma-
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VV. M. LAWHpN, M. p. 
Akių, Ausų, Nosies, Gerklės ir

PlaučlŲ Specialistas

Vš per daug melų atkreipiau speeialę domi) į sį 
; Iškicą skyrių medicinos ir esu geriau prisiren- 
cc-. negu daugumu daktarų pasekmingam jūsų 

<*> imu.
Aš gydau visas ligas ir silpnumus akių, tokius 
kaip silpnumas, vandenėtus akįs, apaugę vokai, 
skaudul.ai ž vyzdžio, optiška nervų klintis arba 
hite kokia kita priežastis prasto regėjimo. 
\š išgvjbčjuu daug nuo aklumo.
\š gvdiiu kreivas akis be skausmo.

Aš primokau akinius teisingai.
Ki >iumas, triukšmas galvoje, ir visi ausų kėblin
ti h gydoma vėliausiomis moksliškomis meto-

Kataras ir jo komplikacijos nosyje ir gerklėje atkreipiamas ypatin

gos damos. Nepraleisk neatkreipęs domus i dusulį, slogą ir bron
chito keblumus. Leiskite man išegzaminuoti jus, gal jus turite kok| 
plaučių .silpnumą.

"Džiovą ga’ima išgydyti, jeigu teisingai gydysite išanksto.” Atei
kite j mano ofisą ir leiskite man išaiškinti jums svarbą teisingo 
užsilaikymo dėl AKIU, AUSŲ, NOSIES, GERKLES IR PLAUČIŲ.

P-Le LAURYNAVIČIUTfi

TAI YRA DYKAI.

M. Lawhon, M .D
True translation filed with thc post, 
mastei* at Chicago, Sepl. 25, 1918, 
as rcųuired by thc act of Oct. 6, 1917

Maisto kainos ankš
tesnės dviem nuoš. 
negu pereitą metą.

21!) S. Dearborn St., (Prieš Pačtą) Chicago, III. Maistų brangumas pakįla 15 nuo 
šimčių kas metas, sako Suvieny

tų Valstijų biuras.

Mulkių Apaštalas”
“Nutrukusi Styga”

Nedelioj, Rugsejo-Sept. 29, 1918 m

t 
m. '

N. STILSONIENe,M. MELDAZIO SVETAINĖJE
t 2242 W. 23M- Place

Pradžia 6 vai. vakare. įžanga 35c. ir augščiau.
r*»

Rengia L.M.P.S.A. 9-ta kuopa naudai Motery Balso sceniškus veikalus po vadovys
te drg. M. Dundulienės. Orkestrą J. Grušo.

Mokinkies Angliškai Namie!
PILNAS KORESPONDENCI.IlNIS KURSAS

Pataisome visas užduotis

gabiausios. Lošime dalyvaus 
artistiškos spėkos, 
du įžymus solistai, nes lošimai! 
įeina koletas dainų. Pertrauko
je išpildys dalį koncerto atsižy
mėję solistai. Kviečia

LMPS. 9-ta kuopa.

REIKIA AGENTU kiekviename mieste Suv. 
Valst. Amerikoje priiminėti užsakymus ir par- 
davoti šį naujai patentuotą TELEFO-DESK 
kiekvienam turinčiam telefoną arba deską. Var
tojama raštinėse, sankrovose ir namie. Pama
tyk jo naudingumą! 11 Telefono įtura alfabe
tiškai surašyta 500 vardų, atidaromas kaip 

... - - .v j knygutė, užsidaro nematoma spręndžina. 2) 
I ClCt() = lICSK Dviems metams kartos kalendorius 2 spalvų. 

D l‘asižymūiim:mis lapeliai 100 lapų dėl atsiminimo. I)Kasdieninis 
liksiąs kalendorius dėl kiekvienos dienos (—365). 5) Paišelio laikvlojas. 
>) Volelis dėl šaukimo telefonu — padaryta iš vieno šmoto iš vynioto 
dieno, juodas. I colių pločio, 10 colių ilgio—sveria t svarą, kaina $2.00. 
\genlai padaro .*^5.(81 iki $20.90 į dieną. 'Pikiai vienas pavidalas siunčia
mi agentams. Užmokama kai)) atsiimate. Išsiunčiama visur Suv. Valst. 
\mcrikoj, aplaikius $1.00. Antrašas:
l ELEFO-MANUl ACTL’RER. 210 Temple Court Bldg., Chicago, III.

60 DIENŲ IŠBAN
DYMUI DYKAI.
Prisiusk 20c dabar

V

Meskite nelikusias gyduoles! Jeigu tu
rit dusulį, reumatizmą, neuralgiją, parali- 
zus, nerviškumą, slogas, bronchitį, silpnu
mą pečių, silpnumą, užkietėjimą ir daugy
bę kilų ligų, arba skausmą bite kur. Pri- 
siųskile 2l)c dėl vyriško diržo arba 3()c dėl Į 3L> 
moteriško diržo, idant pagelbėt užmokėti 
pi isiunlimo kaštus. In kelias valandas 

.mano stebėtinas diržas rasis jūsų paute. 
Užmokėki! rankpinigių $3.98. Užsidėkite 
tuojaus ir nešioki! kasdien pagal nurody
mus per du mėnesiu, tada IraukijeJiO die
nų jei nebūsit užganėdintas, sugrąžinkite 
diržą algai, o aš sugrąžinsiu jūsų $3.98. 
Neįeik laukti, pilnas užganėdinimas. Ad
resuokite taip: A. P. OWENS, Dept. 55-E. 
152 W. 14 Street New York.

Washington, 1). C., rūgs. 22 d.
Sulvg darbo skyriausi šiandie 

paskelbtų skaitlinių maistų kai
nos vis eina brailgyn. Per rug
pjūčio mėnesį kainos pakilo 2 
nuošimčiais; per pernai metus 
maistų kainos pakilo 15 nuošim
čiu, o per paskutinius penkelis 
metus 70 nuošimčių. Maisto ad
ministracija savo smulkmeniš
kame pranešime stengiasi numa
žinti kįlimą kainų, prirūdyda
ma, kad nuo pavasario 19|7 m. 
iki pavasario 1918 m. aplamos 
maistų kainos vidutiniai pakilę 

nuošimčio.

Administracijos skaitlinės.

I Rusiškos ir Turkiškos Vanos
121 h St. Tel. Kedzie 8902 
Paulina Tel. Western 15 
3514-16 W. 121h hL, arti 
St. Louis Avė. Ir 1115-17 
So. Paulina St., arti 12th 
St., Chicago, III.

RUSStAHO 
TURKISH,®

Bok wrrH sa
• ',. :<x-.. • -X

< 25ti 
'75*.

Kėbulines kainos maistams su 
lig pranešimu Suv. Valstijų dar
bo statistikos biuro už rugpiulį, 
1918 m. parodo, kad Suv. Valsti
jose, visus daiktus suėmus į krū
vų, kainos pabrango 2 nuošim
čiais nuo pereito liepos mėne
sio, — sako darbo skyriaus bu- 
lėtinas.

Visus maistinius daiktus suė
mus i krūvą, kainos maistų rug
pjūčio mėnesyj, 1918 m. buvo 
15 nuošimčių augštesnės negu 
rugpiučio mėnesyj, 1917 m. Per 
šilą laiką vištos pabrango 30 
nuoš. 
nuoš. 
nuoš.
Ryžiai 26 nuoš. Pupelės gi, mil
tai, cukrus, duona ir kava šie
nu I pigesni negu rugpiučio mė
nesyj, 1917 m.
70 nuoš. pakilo į penkis metus.

DR. A. M0NTVID
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1553 VV. Madison st. 2226 So. Leavltt SL
Suite 600-612 , Kampas 22nd pi.

Valandos: 10 iki 12 ryto Valandos: 6 iki 8 vakaro
Phone Huymarket 2563 Phona Canal 4626

Nedeldieniais tik pagal sutarti
Rezidencijos Telephone Albany 5546

jautiena nuo sprando 30 
jautiena nuo šlaunies 29 
nuo šonkaulio 28 nuoš.

Per penkis metus, nuo rugpiu
čio 15 d., 1913 m. iki rugp. 15 
d., 1918 m. visų maistų kainos, 
krūvoj imant, pakilo 70 nuošim-

DOCTOR ROSS
Chicagos Specialistas

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

Privatiškas Negales.
ou m, m a 35 So. Dearborn St. kampas Monroe,
fjr G DliCC CHICAGO, ILLINOIS
UI . £J. oi. BlVvM Room 506 ir 507 Crilly Bldg. Važiuok 

elevatorių iki Penkto augšto.
\ ai u.<t;>s: Kasdien 9 iki 4. Nedėldieniais 10 iki 1. Taipgi PanedČ- 
!>j. Seredoje, Pėtnyčioje ir Subatoje vakarais nuo 7 iki 8 valandai.

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

SPECIALIAI: Malcva malevojimui stubų išvidaus, po $1.40 už gal.
CARR BROS. VVRECKING CO.

S. ll.Uted St, Chle>(», III.

JOSEPH C. WOLON
LIETUVIS ADVOKATAS 

29 S. La Šalie St.
( rlt'phone Central 0390

Vakarais:
2911 VV. 22nd Street, 

Telephone Rockwell 69W

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliaug Permaina.
Panedllyj, Ketverge ir Subatoj

Pirmas Floras 15c. Balkonas
Prie šią kainų priskaitoma ir 

1c ir 2c kariškos mok ėst įs
4 DIDELI AKTAI KASDIEN
HALSTED ir 3’Lra GATVES

kurių kainos sužinota, per pen
kelis metus parodo pabrangimą 
52 nuošimčių ir dauginus. Ke
turi daiktai pabrango daugiau 
kaip 100 nuošimčių, beje kruo
pos 127 nuoš., taukai ir miltai 
100 nuoš., bulvės 105 nuoš.

Maisto administracija sako, 
kad šitie pabrangimai paskaityti 
km* kas perdaug dėlto, kad per
daug svarbos dedama ant išim
tinių atsitikimų. Skaitlinės pa
rodo, kad per paskutinius dvyli
ką mėnesių šalies maistų, berlai- 
ninė apskaita iš $2,503,600,901 
pakilo iki $,09.3,751,871, arba 
3l/j nuošimčio. Nors tas yra vi
sos šalies išlaidomis pagal ap
lamas kainas ir tokiu bildu yra 
matoma kaip šalis stovi, bet,čia 
neparodoma vietiniai skirtumai.

Nuomas, drabužiai, transpor- 
tacija ir kiti pragyvenimo reik-

ginus negu sykiu paimtų maišių 
kaina.

30 LekciįiĮ uaįjf $2,00
.Jeigu lekcijos nepatiks, sugrąžinsime Jūsų pinigus.

Nėra geresnio budo už šį kursą išmokti angliškai kalbėti, skailyli ir rašyti, .lis yra lengviausias, greičiau
sias ir likriausias būdas išmokti visą anglų kalbą namie Kiekviena lekcija šio kurso kalba apie atskirus daly
kus laip suprantamai ir pertikrinančiu bmlu, kad mokinys netik gali, bet turi viską atminti, .los perstatų da
lykus taip aiškiai ir praktiškai, kad inleresingumas kiekvienos eilutės, kiekvieno žodžio spaudžiasi Į mokinio 
mintį su tokia spėka, kad jis nekelia akių nuo lekcijos, koliai visko neišmoksta. Ištarimas angliškų žodžių ir 
vertimas lietuviškon kalbon taipgi yra praktiškas.

šis kursas susideda iš 30 gražiai atspausdintų ant geros popieros lekcijų. Pirma lekcija susideda iš 8 di
delių puslapių—visos kitos iš I didelių puslapiu. Antgalo kiekvienos lekcijos yra užduotis, kurią mokinys iš
dirba pagal nurodymų ir mokytojaus patarimu, ir siunčia į mokyklą dėl pdtaisymo klaidų1. Už pataisymą klai
dų nieko nereikia mokėti. Pataisytas užduotis mokykla grąžina mokiniui atgal. Apie prisiunlinėjimą užduo
čių dėl pataisymo, paaiškinimą nusiųsime kariu su lekcijomis.

štai ką musų mokinys sako apie musų kursą, išmokęs angliškai:
“Gerbiamieji:—...Meldžiu priimti nuo manęs širdingiausią jums padėką už jūsų atsakantį mokinimą ir po- 

puleriškas lekcijas jūsų metodos. .tusų mokinimu esu užganėdintas visais atžvilgiais. Taipgi, ačiū ir už kon
sultacija (patarimus). Jūsų metodos kursas stebėtinai i ra pigus... Su augšla pagarba, JOSEPH KI.IAUSKAS, 
Norrislosvn, Pa., July 11, 1917”.

Turime šimtus panašių laiškų nuo savo mokinių. Jeigu jie, mokėję po $10.00 už kursą, yra taip užganė
dinti — busi užganėdintas ir tamsta, mokėdamas dabar tik $2.00 už tą patį kursą. Bet užsirašyk tuojaus—dabar. 
Vėliaus gali Imli per vėlu. Atmink, mes siusime tik 500 šių kursų po $2i(l0 kiekvieną. Po to, ir vėl bus po $10.00 
kiekvienas kursas. Mes paskyrėme šiuos 500 kursų po $2.00 vien tiktąjį delei išplatinimo savo puikiok 
metodos mokinimo. Taigi, buk pirmas. Siųsk $2 šiandien. Indėk markių rtž 15c. dėl iškaščių prisiunlimo kur
so. Tamista nieko nerizikuoji. Jeigu nepatiks, prisiusk lekcijas mums atgal už trijų (3) dienų po jų apturėji
mo, mes sugrąžinsime pinigus, šis kursas yra vertas $30 00. Musų kaina tik $10.00, bet tamsta daliai* turi progąc 
gauti jį už $2.15, su markėmis. Naudokies šia jiroga dabar, ir prigelbėk mums iš|)latinti musų praktišką meto
dą. Prisiusk šiandien. Kurie gyvenate netoli, ateikite ypatiškai.

AMERIC AN COLLEGE PREPARATORY SCftOOL,

BUVO $10.00

yra taip užganė

3103 So. Halsted st CHICAGO, ILI

savo akis

Neužs tikėkit savo regėjimo pir
majam t)y kokiam neprityrusiam 
aptickm mi ,auksoriui aĄ keliau
jančiam pardavėjui, nes Jie su
teiks jų> akims tik daugiau blogo.

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

Jei ju »s akiniai nebus reikalin
gi, mes tai jums pasakysime.

JOHN SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS 

1661 So. Ashland Avė. Chicar 
Kampas 18-tos gatvės 

3-čios lubos, virš Platt’o aptieki 
Tėmykite j mano parašų 

Valandos nuo 0-tos vai. ryto iki 
8 vai. vakaro. Nedėlioję nuo A 
vaL ryto iki 12 valandai dieoų.

K. G. Trainis&Co
Perka, parduoda ir maino 

namus, lotus ir farinas 
INšIURINA TURTĄ 

nuo ugnies ir vagių 
GABUS ADVOKATAS 

ofise vedimui visokių reikalų, 
visuose (eismuose.

NOTARY PUBLIC 
padaro ir paliudija visokius 

dokumentus ir popieras.
751 W. 31 St., arti Halsted St.

Tel. Boulevard 6.399.

PRANEŠU gerb. visuomenei, kad 
1-mą rugsėjo dieni), 1918, aš persike-

po num. 2650 \V. 39th Place, prie 
Archer avė.

Mrs. Agne Džugas
Lietuvė Akušerė

2650 Archer avė. ir 39 Place 
Archer Limits, Chicago

Laisves Bondsai.
perkami už eash. Ėmei and Cm, 710 
W. Madison, kampas Halsted gat., 
room 232, 2-ras augšlas, virš Famous 
Clothing Store. Atdara vakarais iki 
8. Nedėldieniais 10 ikil.

Geriausias būdas dėl įtrinime 
Neturi stokuot nei viename name 

D-ro Rlchter’lo

PMN-EXPEUER
Jau nuo 50 metų yra vienu iš numylėtų 

naminių būdų pas Ictuvnikus ir 
visame pasątdyj.

Tikras tiktai su pažymėta marke 
“ĮKĄRĄ”

35c. ir 65c. buteliukas visose aptlokoao arba 
nuo

F. Al). RICHTLR & CO.
74-80 W«Mhlngton Street. New York, N. Y«

Aš, ADOMAS A. KARALAUSKAS, SEKANČIAI RAŠAU.
Aš labai sirgau per 3 metus, nuslabnėjęs pilvelis buvo. Dispep

sija, nevirinimas pilvelio, nuslabnfijimas. Kraujo, inkstų, Nervu ir 
abelnas spėkų nustojimas viso kurto, ir buvau nustojęs vilties, kad 
begyvensiu. Visur jieškojau sau pdgelbos, nesigailėjau visoje Ame
rikoj ir už rubežių, bet niekur negavau savo sveikatai pagelbės.

Bet kada pareikalavau Salutaras vaistų, Bitteria, Kraujo valyto- 

minėtos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėt, gerai dirbt, 
•z—išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbt. Inkstai atsigavo. Reu- 

1 -q krutinę. Vidurių rėžiniai 
i sa-

sija, nevirinimas pilvelio, nuslabnėjinias. Kraujo, inkstų, Nervu ir 
abelnas spėkų nustojimas viso kurto, ir buvau nustojęs vilties, kad 
begyvensiu. Visur jieškojau sau pAgelbos, nesigailėjau visoje Ame
rikoj ir už rubežių, bet niekur negavau savo sveikatai pagelbos.

Bet kada pareikalavau Salutaras vaistų, Bitteria, Kraujo valyto
jo, Nervatona, Inkstų ir Reuniatizrtio gyduolės, tai po suvartojimui 
minėtos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėt, gerai dirbt. 
Kraujas išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbt. Inkstai atsigavo. Reu
matizmas pranyko, diegliai nebebjulė pa krutinę. Vidurių rėžii----
išnyko po užmušimui visų ligų. Begiu 3 mėnesių išgerdavau kas 
vaitė po butelį Salutaras, Bitteria. ir po 3 mėn. savo paveiksle pa 
mačiau tokj skirtumą kaip tarp dienos ir nakties. Dabar jaučiuos 
smagiai ir esu linksmas ir 1000 sykių dėkuoju Salutaras įnylistų ge- 
radėjistei ir linkiu visiem savo draugam ir pažįstamiem su tokiais 
atsitikimais patariu uuoširdžai kiteipties pre Salutaras:

SALUTARAS
CHEMICAL INSTITUTKIN J. Baltrenas, Prof.

1707 So. Halsted St., Telephone Canal 6417 Chicago, III.

Akįs:
. .1 ; !

Ligos išgydytos, nėra pavojaus, nė
ra skausmo. Daug scrijoznių akių 
ligų buvo išgydyta tik su vienu atsi- , 
lankymu. Žvairios akįs, silpnios a- 
kįs, galvos skaudėjimai ir ūžimai y- 
ra priežastimi aktų nuovargio.

Ausis:
Kurtumas ir slogų ligos esti praša

linamos per speciafę gydymo metodą. 
Skambėjimas, užimąs ausyse prašali
nami, tusų tekėjimas. Išgydoma dve
jopai: per speciali gydymą ir opera
cijas.

Nosįs:
Bėdos pagelbėta. Sunkus dvėsa- 

vimas, užsiglaudę nosis, čiaudėjimas 
ii* dusulis išdydomi per speciali gy
dymą ir operaciją.

Gerklė:
t :!■ ’ ■ ' J, J’ ’

Pakilę tonsilai išgydomi, ištinę gė
lės gydoma, užkimimas ir sunkumas 
(Ivčsavime palluosuojama. Tonsilai 
gydomi gyduolėmis ir išgydomi per 
operaciją.

EO. Barter,M.D.
t 7 i I

Pliysięian and Surgeon
120 Šo' STATE ST., 2-įos LUBO$

Valandų*: 8:30 iki 7 l’.M. dienomis; 
Nedėldieniais 10—12
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kus.
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AKIŲ SPECIALISTAS 
Akis EgzandtMuoja Dyka!

Gyvenimas yia 
tuščias, kada pra 
nyksta regėjims.
Mes vartojame 

pagerintą Oph- 
thalmometer. Y- 
patinga doma at
kreipiama 1 vai- 
9 ryto iki 9 vak.

10 iki 11 dienų.
Av. kam p. 47 st 
Yards 4317 
rd 6487.

Vai.: nuo 9 
Idieu. uuo
S. Ashland 

Telephone

Tel. Pullman 342
Dr. IXJ. Bagocius, M.D 

LIETUVIS GYDYTOJAS 1B 
CHIRURGAS

10731 So. Michigan Ava.
_______ RoSėland, TU.

DR. M. HERZMAN IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 16 me

tų kaipo patyręs gydytojas, chirurgas 
ir akušeris.

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

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

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

VALANDOS: 8—B ryto, tiktai.

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

3149 S. Morgan St., kertė 32 st.
Chicago, IP.

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. Nedėlios 

mis vakarais ofisas uždarytas.
Telephone Yards G87

..................................... ■■■■■—■ -------------------- ---------

Vyriškų Drapanų Bargenai
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 dolerių.

Pilnas pasirinkimas kailiu pamuš
tų overkotų.

Visai mažai vartoti siutai ir over
kotai, vertės nuo $25 Iki $85, dabar 
$5 ir augŠČiau. Kelnas nuo $1.50 iki 
$4.50.- Vaikinams siutai uuo $3.00 
iki $7.50.

Atdara kasdieną, nedtiiointe ir va
karais.

S. G O R D O N 
141i 8. Halated St

R«xid. 933 S. Ashland Blvd. Chlcagt 
T*icphoD« Hay&arket 2M*

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų

Ofisas: 3354 S. Halsted St.. Chicagi
TrUpbon* Druvar 9SM

VALAMM»3i 10—11 ryto; 2—8 poplatM 
7- M vakar* N«<!flionii« 10—12 diaoą.

Telephone Yards 5032

3109 S. Morgan st. Chicago 1
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 rylo 

ii* nuo 5 iki 8 vakare

Telephone Yards 5834.

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

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

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

Tel Ynrda 3654. AKUSERKA

Mrs.A.Mictiniewtcz
Akušerijos Ko- 
ilgai praktika-

laigusi 
įlegiją; 
rusi 
hosplt?

[gundymo 
iviaokMse

Chicago III

ir Phila- 
joj. Pasekmin- 

patarnauju prie 
Duodu rodą 

ligose motė
ms *ir merginoms. 

3113 So. Halsted Str. 
(Ant antrų lubf) 

Chicago.
Nuo G iki 9 ryte, ir 7 iki vėlo vak.!

Iii —" ■'     •t*i » I ■ O
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ir Apielinke j

True translation filed with the pnst- 
master at Cliicago, Sept. 25, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917

Nauja medžioklė 
artinasi.

Gatvekarių baronai laimėjo.

mentus vakar užrekonlavo 57 
naujus susirgimus. Sveikatos 
departamento komisionierius 
Robertson tečiaus pastebi, kad 
nėsą ko rupinties: anksčiau ar 
vėliau liga bus “suvaldyta.”

Klausimą turės išrišti 
balsuotojai.

Gaudys ‘‘slackerius” nuo 
iki 45 metų amžiaus.

18

l*rašo ateiti talkon piliečius..

Neužilgo Chicagoje bus pradė
ta nauja didelė medžioklė liksiu 
sugaudyt visus neužsiregistravu- 
sius vyrus 18—45 metų amžiaus.

Tatai buvo patirta vakar nak
tį. kuomet t. v. Selective Service 
Ašsociacijos prezidentas, H. H. 
Merrickas. sulyg įgaliojimų iš 
\Vashingtono paskelbė viešą pra
nešimų apie pasekmes buvusios 
“slackerių” medžioklės liepos 11 
- 15 dienose.

Chicagos gatvekarių baronai 
laimėjo. Naujoji sutartis t. v. 
traction prdinance, bus atiduota 
balsuotojų nuosprendžiui lapkri
čio antrą dieną. Teisėjas Fre- 
derick A. Smith vakar atsisakė 
išduoti indžionkšeną, draudžian
tį dėti tą klausimą ant balsavi
mo blankų. '

Vadinas, dabar visa turės pri
klausyt nuo pačių piliečių-bal- 
s notoj ų: ar jie priims tą neti
kusią sutartį ar atmes. Kitais 
žodžiais — ar jie žiūrės publi
kos interesų ar gatvekarių kom
panijos. Naujoji sutartis, jei
gu ji butų priimta, suteiktų kom 
panijai daug privilegijų, o publi
kai naujų mokesčių naštą.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, Sept. 25, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917.
Meldžiamieji, neperpras
kite jį!

skirtumu, kad galima pradėti 
mokslą ir be pradinės mokyk
los žinojimų, kitaip tariant 
joje mokinama ir vieno ir kilo.

Taigji lietuviu jaunuomenė, 
kur yra liuosa nuo dabartinių 
“ypatingųjų aplinkybių”, turė
tų pasinaudoti ta proga. Vely

Pranešimai JIEŠKO DARBO PARDAVIMUI

P-as Merrick pastebi, kad nau
joji medžioklė busią varoma 
daug platesne skale negu pirmo
ji. Lojalus piliečiai reikalauja
mi prisidėti prie- to pranešant 
kiekvieną atsitikmų, kur daro
ma pastangos išvengti kareivia
vimo.

Ima nagan “nerūpestinguo
sius nuosavybių savininkus-

0 nnn Parduota i 
uyUUU vienąmetą 
Dabar išleista trečia laida knygos, 
kurią kiekviena* turi perskaityti —*

Miesto vaklžia pagalios nuta
rė “nedaryti baikų" su tūlais 
nuosavybių savininkais, kur. a- 
čiu savo “nerūpestingumui”, ik’ 
šiol “užmiršo“ apmokėti reikia
mas mokesčių sumas į miesto iž
dą. Tokių “užmirštų mokesčių” 
esą arti du tnilionai dolerių, “l’ž- 

siimiršėliai” dabar turės stoti 
prieš teisėją ir pasiaiškinti — 
apsimokėti teismo lėšas ir užvil
ktus mokesčius.

lykams - mokinimuisi, o ne 
tuštiems frakcijų ginčams, kuo 
dabar serga ne vienas musų 
draugas. Antra vertus, apsi- ■ 
svietus, nuodugniau susipažinus 
su mokslo žiniomis ir palįs mu
sų “vaidai“ nukryptų kiton ge
resnei) pusėn. Bėda tik, kad 
musų žmonės labai nepaslan
kus... Chicagoj lietuvių jau- 

I miomenės yra didokas būrys, 
bet labai maža, dalis rūpinasi 
savo ir visos žmonijos ateičių. 
Dėlei to, žinoma, nėra reikalo 
nusiminti: ateis laikas, kada ir 
jie susipras. O dabar reikalin
ga paraginti tik tuos, kurie nori 
ir gali mokyties.

i Kaip jau minėjau, Hoffman 
Preparatory mokyklon gali įs
toti ir tie, kur nėra lankę ne 
pradinės mokyklos. Lietuviams 
dabar bus dar vienas naujas pa- 
rankumas. Su rugsėjo 29 bus 
mokinama ir lietuvių kalbos— 
gramatikos. Mokytojaus geri). 
J. Laukis. Lekcijos prasidės 
nuo 8:30 vai. ryto kiekvieną ne- 

graži, vnrsuotn svajo-pėldienį. Taigi, draugai, pasi- 
naudokime ta reta proga. Kurie

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

PAJIEŠKAU d aid) o į namus Cice
ro arba Melnise Park apielinkėj. Aš 
esu našlė su 8 metų mergaite. Atsi
šaukite laišku sekančiu adresu:

A. Kasper,
3106 S. Halsted St., Chicago, Iii.

RANDAI

Įgriso gyventi—nusižudė.

_ TOJI N q 03
fcSL/lPTlln

kurias kiekvie-i 
na moteris bei 
mergiąa buti-l 
nai privalo ži
noti. Ją parašė 
žinomas Dr. F. 
Matulaitis.

Jeigu dar jos 
neturi, luojaus 
ją įsigyk. Kai
na 25c. Adres.:

Vakar rasta savo miegruimy; 
nusinuodijusią senyvą moterį. 
Mary Mares, 1807 S. May gt. 
Mares duktė pasakojo policijai 
jogei motina jau senai skundu- 
sis, kad jai galutinai įgriso gy
venti. Kiek laiko atgal ji dargi 
dariusi nepasekmingą pasikėsi
nimą ant savo gyvasties.

M. G VALASKAS
373*5 Kensington Avė., Chicago, III.

True translation filed with the pnst 
mastei* at Chicago, Sept. 25, 1918 
4S reciuired by the act of Oct. 6, 1917

Kareiviai sergsti federalį 
budinką.

Vyrui ar moteriai, dirbančiai 
ar užlaikančiai namą.

Ant rakandų, piano, victro- 
los, sankrovos fixtures, veži
mų, automobilių, Liberty 
Bonds ir Insurance Policies. 
Skoliname Stockyard'ų, šapo* 
ir dirbtuvė* darbininkams, 
gelžkelio ir biznio žmonėms, 
klerkam ir tt.
Ateikite į ofisą ir mes viską 
smulkmeniškai išaiškinsime. 
Atdara utarninkais, ketvertais 
ir suimtomis iki 8 vai. vakare. 
Panedėliais seredomis ir pėt- 
nyčiomis iki 6 vai. vakaro.

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

4647 So. Halsted Street 
Po valstijos priežiūra.

Tel. Drover 2116. 2-ras augštas

Vakar buvo pasklidęs gandas, 
kad nežinomi piktadariai daro 
pienų surengti naują pasikėsi
nimą ant federalio būdinko, kur 
nesenai jau buvo ištikusi viena 
ekspliozija. Kad apsisaugojus 
nuo galimo pavojaus, buvo pri
siųsta būrys jūreivių ir polici- 
stų daboti budinką. Kiekvienas 
įeinąs budinkan asmuo buvo kre 
čiamas. Tariamųjų piktadarių 
tečiaus nepagauta.

Influenza plėtojasi.

PARDUODU groscrnę labai pigiai 
su namu arba be namo. Randa pigi. 
Namas naujas, 3 metai statytas, 4 pa
gyvenimų po 4 kambarius, 5-tas biz
niui. Savininkas važiuoja ant ūkės. 
A. K., 817 W. 341h, Place., Chicago

Chicagoje dabar laiko .savo 
metinę konferenciją Amerikos 
bankininkų asaociacija. Vienas 
jos delegatų. New Yorko advo
katas Samnel Untermeyer, va
kar pasakė stiprią prakalbą po
nams bankininkams — apie val
stybinę moralybę, kitaip tariant 
paėmimą šalies turtų į valdžios 
rankas. Ponas advokatas tarp 
kita pasakė, jogei jis visai nesi- 
hijąs, jeigu valdžia paimtų į savo 
rankas netik geležinkelius, bet 
;r telefoną, kasyklas, miškus ir, 
aplamai, visus gamtinius resur-l 
,sus. Jisai mat tikisi, kad po 
dabartinės kares turės išnykti 
<laug “socialio neteisingumo” bei 
nelygybės ir užleisti vietą “nau
joms formoms”. Bet čįa jau 
ponas advokatas kukliai išreiš
kė: '

“Meldžiu, neperpraskite ma
ne — aš esu prieš socializmą! 
Mano manymu, lai yra nepraktiš 
kas, neįvykinamas valdytuos! 
>lenas —r [ 
nė.”

Jisai tečiaus nieko prieš juos norėtų lankyti tę mokyklą, pla-
I « • • v i • • ____ a •

leturįs, atpenč — giria juos už 
jų pastangas. Bet...

Meldžiamieji, neperpraskite jį. 
lisai yra geras vyras, tik— ne 
loeialistas.

Cicero. — Lietuvių Laisvamanių 
2 kuopa taikvs extra susirinkimą se
redoj, nigs. 25, 7:31) v. v., Jankaičio 
svet.’, 4837 VV. 14th gt. — Visi na
riai malonėkite susirinkti laiku. Y- 
ra svarbių reikalų. —Valdyba

Kenosha, Wi». — Aido choro re
peticija ir susirinkimas bus ketver
ge, rugsėjo 26 d., paprastoj vietoj. 
Narini ir 
šomi atsilankyti. -------
bių reikalų. Be to, esama juk pak
viesti dainuot i kitą miestą.

—Pirm. I. M.

ir norintį* įstoti chorun pra 
Isihmkytt. Turim daug svar

Norėjusi jį — nužudyt.

Policija vakar areštavo tūlą Ed- 
ward Hess, 4500 Grand gt. Pa
rutė kaltina jį neužlaikymu jos 
T dviejų kūdikių. Tuo tarpu 
Hess’as teisinasi, jogei jis nieku 
indu negalįs gyvent su savo pri
noko: ji daranti pastangų nužu- 
lyti jį... Ponas džiodžė dabar 
turės išrišti klausimą: Ar ponas 
Hess gali gyventi su savo prisie
ta, ar tik mokėti jai — alimoni- 
ią-

Ve ko jie nori

įžanga 15c ypatai.

ji infhicnza-gripas
Sveikatos departa-

Chicagos elevatorių kompani
ja dabar derasi su public Utili
ties komisija, norėdama išgauti 
leidimą pakelt važinėjimosi kai
nas. Reikalauja, kad “tuo tar
pu” butų leidžiama imti po 7 c. 
nuo |xasažierio. Gi vėliau, kada 
bus priimta — jeigu balsuoto
jai priims — naujoji sutartis 
(traction ordinance), busią ga
lima padaryti “kitaip.” Sutartyj 
mat yra toks paragrafas, kur lei
džia kompanijoms padidint va
žinėjimosi kainas ant tiek, kad 
galėjus užtikrini savo stockhol- 
deriams tam tikrą sumą pelno. 
Taigi tuomet, pasak elevatorių 
kompanijos prezidento Budd’o, 
bu^ galima imti po aštuonis cen
tus nuo pasažierio.

Ve ko nori tie ponai!

NORTH SIDE
Svarbu jaunuomenei.

tesniu paaiškinimų galite gauti 
ądresit:

Jurgis Stungis,
1909 W. Division St.,

Chicago. III.

KLAIDŲ ATITAISYMAS.

Prakalbos su Paveikslais
Rengia Lietuvių Laisvamanių Federacija \

Kalbės M. X. Mockus \ ]\ i

Seredoj, Rugsėjo 25-tą, 1918
NORTH SIDĖJ , LIUOSYBĖS SVETAINĖJ, 

1822 Wabansia Avenue. ' 4

Pradžia 7:30 vai. vak

Visi vietos lietuviai nepamirškite atsilankyti, nes turė
site progą pamatyti puikių paveikslų ir išgirsti M. X. Moc
kaus kalbą. Kviečia KOMITETAS.

Al i DUODAMA rendon puikus 5- 
kių kambarių fialas kampiniame na
me. Pečiu šildomas. Remia visai ne
brangi, $13. Pasiniulykit su savinin
ku. Tel. Drover 1376.

Anton Prazsky, 
2856 Emerald avė. Chicago

' KAS TURITE PARDUOTI paišy
mo įrankius (Drawing lools) ir jei 
galėtumėte nebrangiai parduoti rncl- 
džiip greitai pranešti. .1. Griūna*, 
4546 S. Fairfield avė., Chicago, III.

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

ATIDUODAMA rendon 4 kamba
riai, karštas vanduo, apšildytas fia
las. Reikia tokių gyventoju, kurte 
rūpintųsi prižiūrėjimu šildymo už 
1503‘s.’ Ridgway avė., ChicagoI

RAKANDAI

REIKIA DARBININKŲ

$50 NUPIRKSI $250 Victrola, $165 
paimsi mano $500 pianą. Rakandai 

----*-*! Rezidenci
ja 32,22 Jackson Blvd., arti Kedzie 
avė.

NAMALŽEMĖ

L.L. Federacija rengia prakalbas 
(kada? R.) su paveikslais, North 
Sidės viešojo Knygyno svet., 1822 
Wabansia avė. Pradžia 7:36 v.v. Kal
bės M. X. Mockus. Nepamirškite at
silankyti. —Komitetas,

LMPS. 29 k p. veikalo “Graži Ma- 
gelona” repeticija bus pėtnyčioj, 
rūgs. 27, 7:30 vai. vak., Liuosybės 
svetainėj, 1822 \Vabansia avė. Lošė
jai malonėkite atsilankyti paskirtu 
laiku. —Komitetą*.

Rockford. III. LMPS 5 kuopos su
sirinkimas įvyks rūgs. 25 d., 7:30 v. 
vakare, 101. S. Main st. Svetainėje. 
.Malonėkite visos narės laiku atsi
lankyti, nes yra daug svarbių reika
lų aptarti. —Rašt. Ona Vahukienė.

Harvey, III. — šiuomi pranešu vi
siems Amerikos Lietuvių Susivieni
jimo 289 kuopos nariams, kad kuo
pos susirinkimas įvyks rugsėjo 26 
d. Ponciarz svetainėje,,7:30 vai. y ak. 
Norintieji prisirašyti, taipgi gali at
silankyti. —Organizatorius.

VALSTYBINIAI NEMOKAMI DAR- DOBILU ŽEME UKESBO PRIRODYMO BIURAI 1 v
(U. S. Free Employment Service)
Jieškantieji darbo kreipkitės šiais 

adresais:
116-122 N. DEARBORN ST.

arba
105-107 SO. JEFFERSON ST.

LMPSA. 9 kp. extra susirinkimas 
įvyks ketverge, rugsėjo 26 d. 8 vai. 
vak.. Mark VVhite S. parko svet., ke
rtė 29 ir Halsted gt. Visos narės bū
tinai atsilankykite, nes turim daug 
svarbių reikalų. —Valdyba.

ASMENŲ jieskojimai

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

Yra daug vietų, kaip Chicagoj, 
taip kitur, kur reikalauja visokios 
rųsies darbininkų — į fabrikus, t ka
syklas, į ukitis, į Šiaip įvairias Įstai
gas t— kaip vyrų, taip moterų ir vai
kų, kaip amatininkų, taip papra
stiems darbams.

Mes savinamės apie 160,000 akrų 
puikios ūkės žemės Menominee pa
viete, Upper Peninsula Michigan’o, 
arti Green Bay krantų, kuriuos mes 
pardayojame ukėrns po 40 akrų, ir 
augščiau. Žemė yra su moliu, tin
kanti abelnai ukininkystei, kvie
čiams, miežiams, avižoms, rugiams 
bulvėms, cukriniams burokams ir lt. 
čia ūkininkai turtėja versdamiesi 
pienininkyste ir augindami kiaules 
n* 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

* t a n i .aprūpins ateiti. Eikite ant ūkės,REIKALINGAS knygve- kuomet jus busite prisirengę, bet 
4-,ir*4n*K3 uvrnc avha mov-l pirkite dabar, kuomet ši gera žemė 

parduodama pigifli.
Rašykite mums dėl platesnių žinių 

kas ijnk labai genios kainos ir leng-

dis tuojaus, vyras arba m<r- 
ffina, turi būti gerai apsipa- 
žinęs su tuo darbu. Atsisau-|vų išmokėjimų, 
kitę tiktai laišku, pažymė
dami, kiek norite pradinės 
mokesties ir tt.

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

Mes galime duoti jums gerus nu
rodymus.

S. CRAWFORD & SONS 
645 First National Bank Building, 

Chicago, III.

“Naujienų” n r. 224, Chicagos 
žiniose, tilpo mano koresponden
cija iš Rridgeporto. Ten įsis
kverbė dvi nemalonios klaidos. 
Pasakyta: “Rugsėjo 19 ir 20 dd. 
Mildos svetainėje buvo surengta 
prakalbos.“ Tutėjo būti rug
sėjo 18 ir 20 dd. Toliau pasa
kyta: “Kažin,kodėl iki .šiol nie
kas dar nepranešė apie Liet. 
Laisvės Fondo Konferenciją”. 
'Puri būti: Lietuvių I^aisvama- 
nių Federacijos Konferenciją.

—J. PlaČiukas.

Pajieškau savo vyro Kazimiero 
Cedmino. kuris prasišalino rugpjū
čio 9, 1918. Jis yra 33 m. amžiaus 
juodų plaukų .rudų akių. Paeina iŠ 
Kauno gub., .Šiaulių pav., Gruzdžių 
voloslies, Dargaičių sodos. Kas a- 
pie ji žinotumėt, meldžiu pranešti.

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

- - - -- --—r-------- ------------------- --------------- i------------------------------------

Pajieškau savo giminaičių Grabo- 
vvskių, Kauno gub., Raseinių pav. 
Skaudvilės parapijos, Kondročių 
kaimo, lai yra Motiejaus Grabovvs- 
kio, sūnų; turiu svarbų reikalą. Ma
lonėkite kuo greičiaus atsiliepti lai
šku.

Tony Grabo>Msky, 
1339 S. 50th avė., Cicero,

REIKALINGAS linotypi- 
stas su kiek nors patyrimo.■ 
Atsišaukite tuo jaus į “Nau- 
jienas”.

“N-nų” Administracija.

PARDAVIMAI
• MES GARSINAME TIKTAI 

BERGENUS
'į virtas 9 augštų mūrinis namas, 

2—6 kambarių natai, gesas, maudy
nės ir tl. Augšto akmens beismen- 
las. didelis užpakalinis porčius, vis
kas gerame sutvarkyme. Emerald a- 
ve., arti 33-čios gatvės. Tiktai $5000. 
Daij jinokejus, likusius išmoksti.

Ignalius Chap and Co., 
31st ir \Vallace sts., Vieninlėliai 
agentai.

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

C. Iverson, 
4921 KimbaU avė., Chicago

III

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

\ Robson Bros., 
2815 W. 19th st., Chicago

PARSIDUODA graži farma, 70 a- 
kerių, su viskuom ir kuliamomis 
mašinomis; arba galima mainyti į 
namą. Petras Riškus,
2837 S. Emerald avė., Chicago, III.

Valandos: 6 iki 9 vakarais. Suba- 
tomis ir nedėliotais per dieną.

RAJONO REIKALAI.

Pranešimas.

LSS. VIII Rajono extra konfe
rencija bus už mėnesio nuo pra
eitos nedėlios, rūgs. 22 d. Taigi 
visos kuopos, priklausančios L- 
SS. VIII Rajonui, išsirinki t de
legatus. Konferencijai diena ir 
vieta bus paskelbta vėliau. Mel
džiame rinkti tik tuos draugus, 
kurie yni daugiau apsipažinę su 
organizacijos reikalais.

LSS. VIII Raj. laikinas sekr., 
. \ Ant. Jusas.

Pajieškau pusseserių Karusės ir 
Juzės ir Onos, pusbrolio Jono Bali- 
lonių. 4 Visi paeina iš Kauno gub., 
Panevėžio pav., Rožalino parap., Pa
liškių sodžiaus. Girdėjau, kad gyve- 
na’ Philadelphijoj, Pa. Aš paeinu iš 
Kauno gub., Paevėžio pav., Smilgių 
pai’., Keuzerų sodžiaus, iš namų Sa
lomėja ŽemaiČiutė, po vyru Vešio- 
tienė.
56 E. 101 Place, Roseland, Chichgo, 
III.

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

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

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

Pajieškau savo pusbrolio Povylo 
Kvedaro, Kauno gub., Raseinių pav., 
Kvedainos parapijos, Skerdinu kai
mo. Meldžiu jo paties ar jį žinan
čių man pranešti žeminus paduotu 
antrašu.

B. Ivanauckaitč, 
2026 W. *Coulter st., Chicago, III.

REIKALINGI 3 bučeriai. Geriau
sia užmokestis. Trumpos valandos 
darbo (cash biznis). Platesnių 
formacijų atsišaukite ypatiškai 
ba per laišką greitu laiku .

The Butchers
1209 Carson SI., S S Pittsburgh

NORINTIEMS
PIRKTI

FARMA,—
GERA 

PROGA
Sekama farma turi būt greit parduo
ta: 70 akrų, 20 dirbamos. Gera šlu
ba ir barnė, su gyvuliais ir visais 
Įrankiai. Pardavimo priežastis 
savininkas turi išeiti kariuomenėn. 
Atsišaukite greit laišku arba atva
žiuokite ant šio adreso: R. Z., 
Box 268, Eagle River, VVis.

in 
ar

Pa.
MOKYKLOS

Pajieškau švogerio Mykolo Mačio- 
ko, tetutės Apolionijos Krasauskie
nės ir pusseseres Onos Šidlauskie
nės. Visi gyveno Chicagoj, UI. 
Malonėkit greitai atsišaukti.

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

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

Roos Mfg. Co., 
161h and Fisk sis., Chicago, III.

Šiuo noriu atkreipti Chicagos 
lietuvių, ypač Northsidės jau
nuomenės domą į tai, kad šio
je dalyje miesto jau geroka va
landa kaip gyvuoja nebloga 
hiokykla — t. v. Hoffman Pre- 
peratory School. Iki šiol lietu
viai ją kaip ir nežinojo. Pasta
ruoju laiku tečiaus joje, moki
nasi viso devyniolika lietuvių, 
jų tarpe dvi lietuvaiti. Mokyk
los valdžia gera, mokytojai ne
sikiša į mokinių politines paž- 
valgas ir nepersekiojai jų dėl 
menkniekių, kaip kad daroma 
daugelyj kitų mokyklų. Joje 
mokinama tų pačių dalykų kaip
ir t. v. High SchooPėse, tik tuo ton, D. C<

LSS. 37 k p. — Gerbiamieji 
draugai, malonėkite susirinkti 
ketverge, septemberio 26 d., šių 
metų, nes yra svarbių reikalų— 
reikia nubalsuoti konstitucija. 
Pradžia 7:30 vai, vak. Malinau
sko svet., kampas Halsted ir 19 
gat. Kviečia K. Jamontas.

Pajieškau savo pusbrolio, Juozapo 
Gudelio ir Izidoriaus Lingės, Kauno 
gub., Zarasų pavieto, Dusėtų parapi
jos, Gilaišių sodos. Meldžiu atsišauk
ti. Juozapas Pawris,
291 Lyman avė., Detroit, Mich.

RElKALINGAS buČeris. Atsišau
ki! luojaus. Valandos: t ryto iki 6 
vai. vakare.

Alex Sicilft,
8796 Houston avė., So. Chicago, iii.

Tel. 838.

VALENTINE DRESSMAK1NG 
COLLEGE8

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

137 Mokyklos Suv. Valstijoje 
Siuvimas, Petrenų Kirpimas, Dė
si gn i n g, dėl biznio ir namų. Vie
tos duodamos dykai. Diplomai 
Lengvi išmokėjimai. Gvarantuo- 
ta išmokinti jus pasiūti sulines ui 
$10. Phone Seeley *1643

SARA PATEK, Pirmini.ka

Del sužinojimo kareivių 
adresų.l

Pajieškau Juliaus Zemkevičiaus, 
kuris 3 molai atgal gyveno — 406 
Lorimer St., Brooklyn N. Y. Aš esu 
karfuomenėje. Meldžiu atsišaukti 
sekančiu adresu: Jurgis Petraška, 
1121 So. Vietoria St., North Chica
go, UI.

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

Chicago Beach Motei, 
51 and Cornell avė., Chicago

REIKIA moterų prie tvarkymo 
knygų ir popieros. Geni mokestis. 
Pastovus darbas. —Miller and Co- 
lien, 1116 Blue Island avc\, Tele- 
phone (.anai 857.

AMERIKOS LIETUVIŲ MOKYKLA
Mokinama: angliškos ir lietuviškos 

kalbų, aritmetikos, knygvedvstės, 
stenografijos, typevvriting, pirklvbos 
teisią, Suv. Valstijų istorijos, abel- 
nos istorijos, geografijos, politiškos 
ekonomijos, pflietystCs, dailiarašvs- 
tės.

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

True translation filed with the post- 
inasler nt Chicago, III., July 19 1918 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917.

Giminės ar pažįstami vyrų, 
tarnaujančių Suvienytųjų Val
stijų kariumenėj, jeigu norėtų 
su jais susirašyti, bet nežino a- 
dreso, gali adresą sužinot kariu
omenės valdyboje, paklausus ten 
laiškeliu. Paklausimas reikia a- 
dresuot šitaip: The Adjutant Ge
neral of the Army, Washing-

Pajieškau savo brolio, Juozapo 
Alesuko, Suvalkų gub., Seinų pav., 
Leipunų parap., Veršių sodžiaus.

Antanina Alesiutė, 
722 W. 1201 h St., Chicago, III.

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

Drapanų Skitai
Pajieškau sekančiu draugų: Igna

co Lapinsko, Jono Ragaišio, Juoz.O| 
Dūdos ir Juozo Zapelos — Kurklių 
valsčiaus; Antano Molišausko — 
Panevėžio, vai., Karolio Skrebuno, 
Juozo Štaiionirs ir Vinco ir Prano 
lokų, pastarieji Anykščių valsčiaus. 

Meldžiu gerbiamųjų atsišaukti, ar ži
nančių pranešti jų adresą, už ką bu
siu dėkingas. Ypač kurie gyvena 
Chicagos apielinkėse, malonėčiau y- 
)ališkai pasimatyti.

REIKIA karpytojų ir leiberių į 
Scrap Iron Yards. Gera mokestis. 
Pastovus darbas. Atsišaukite į 
1632 W. Kinzie st., Chicago

REIKIA merginų 
Bag factory.

Sterling Sack

REIKALINGA prityrusių maišų 
lopytoiju, taipgi merginų prie siuvi
mo spėka varomomis mašinomis. 
Atsišaukite į
1216 S. Miller st., Chicago

Darymas netrenų, kir
pimas, prltaiky__
drapanų siuvimas. Len
gvai išmokiname trum
pu laiku, dieną ir vaka
rais. ,
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 SEW1NG SCHOOL 
J. F, Kasnicka, Prezidentus, 

118 N. La Šalie *t„ Prieš City Hali. 
Atsišaukite ant 4-to augštų.

mas ir

dirbti j Rurlap
Company, 

Chicago
11819 Emerald avė., Wcst Pulhnan,
111. 428 W. 3«lh st

t ii*




