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bėga 250 mylių fronte
40,000 vokiečiu

...ijos šįry. arnuujin., Mukų. Vo- į 1^1111^^
kiečiai ('Jiampagne desperališ- *
L .i I ihuiin min Ah- TrUP t»“»^n«oon ined With the post-k<n pi 1( sin< si. | siauię iiuoah mostei’ ai (.'hieago, Sepl. 30, 1918, 
ne vokiečiai traukiasi ant A i Ietie reciuired l»y Ihe »o< of Oct. 6,1917.
upės. Francuzų kareiviai paė
mė Filain, C.haivaignan, Ostel ir
St. Berthe,

Truc translalion filed wilh the post- 
innsler at Chicago, Sept. 30, 1918, 
as reųuired by the net of Oct. 6, 1917

PREZIDENTO ATSILIE
PIMAS I AMERIKOS ŽMO- 

,NES.

Dienos Nuostoliai 
S. V. Armijos, 

Francijoj

True translntion filed xvllTi 1he post- mastei’ ;d Chicago, Scpt. 30, 1918, 
ils rcąuired by the act of Oct, G, 1917

50,000 turklį suimta
Talkininkai vakaruose 

eina priekyn
True translalion filed vvilh the posl- 
niasler at Chičago, Scpt. 30, 1918, 
as reųuircd by Ihe act of Ocl. (>. 1917

VOKIEČIAI BĖGA Iš RU
MUNIJOS.

žmones su prašymu, kad jie sko 
tintu savo pinigus ir skolintų 
juos liberaliskesnėj skalėj, ne
gu kada nors pirmiau, kad di-

PARYŽIUS, rūgs. 29.

Veržiasi į Cambrai
True translalion filed with the post- 
maslcr at Chicago, Svpt. 30, 1918. 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917
SU M UšTI VOKIEČIAI 
TRAUKIASI 250 MYLIŲ

FRONTE.

Talkininkm suėmė 40,000 vokie 
čių ir 300 kanuolių vakaruose

PARYŽIUS, rūgs. 29. Palei

Champagnc amvrkiečiai ir

se rateliuose žinių, vokiečių spė
kos, laikančios Rumuniją 
nyčioj pradėjo pasitraukimą iš 
los šalies.

Švveicti rijoj eina nuolatiniai

buli vedama su dar didesniu 
pėt- |*narkumii piie pergalingos už-

*‘Ir ji atsišaukia su didžiausiu 
u ž s i t i k ė j i m u,k a (t a il
gi darosi vis a i š k ia u ir ai*

Prancūzai paėmė Bellevue augš 
luinas i šiaurryčius nuo Gra įre
mi le, o amerikiečiai paėmė Cier- 
gy ii’ Bomagne, į vakarus nuo

jai sukilo.
Vokiečiu civilio valdžia, sako- v

fine translalion filed with the post- 
masler at Cliicago, Sepl. 30, 1918, 
as rcuuired by the act of Oct. 6, 1917

jos traukiasi šiandie vejamos | AMERIKIEČIAI PAĖJO 3 
Belgijos, Francijos, Anglijos in . MYLIAS.

True traiulalion filed vvilli Ihe p'st- 
miistcr at Cliicago, Sept. 30, 1918. 
as rc(|tiired by the act of Ocl. (j, 1917

Spalio 12- “Lai
svės Diena”.

Talkininkų kareiviai pastarose < Nušovė 33 aeroplanus.

skaitliuojama.

Su Amerikos Urna armija į 
vakarus nuo Meuse, rūgs. 29. 
Pasak vėliausių žinių iš fronto.

Prezidentas prašo Amerikos 
radimo dieną apvaikščioti.

Apvaikščiojimas turi skatinti
Naujajai Paskolai rašytis.

lies žmonėms, kad laimėjimas 
karės yra būtimi įdėliu. Dabar 
sulaikomi pinigai duos mažą 
naudą, jei karė nebus laimėta ir 
cgoizliniams Vokietijos valdo
nams bus leista diktuoti ką A- 
merika turi ar neturidaryti.

“Belo Amerikos vyrai nuo pat 
pradžios aukavo sav ogyvaslis 
ir savo torius gynimui ir palai
kymui didžiųjų principų ir lik
siu, dėl kurių musų valdžia buvo 
Milvt ria. Jie ir dabar ištesės pa 
lodyti pasauliui kam jų turtai 
skiriami.

Woodrow Wilson,
iriuose talkininkų laimėjimuose 
du dalykai aiškiai žymėjosi šian-

Vidurdienio pranešimai paro
do, kud mušis progresuoja visur Suvienytą Amerikos Valstiją 

Prezidento Proklamacija. INIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIM
Pirma, šiandie buvo pranešta, 

kad anglų kareiviui mušasi prie 
miesčiuose Cambrai. rakte į een- 
Iralinį grandinį I lindenburgo li
nijos.

lankai" vėl dalyvauja musų

priešinimąsi specialiai prirengto

mes, garsaus vieškelio ant Cra- 
onne augštumos, kuri valdo La- 
on.

Gencralissimo Foch šiandie

darni savo besiveržimą Flandri
joj, kuris davė lokius didelius 
pasisekimus vakar, padidino sa
vo laimėjimus nuo 5 iki 7 ilty

Dixm ude ir Ypres ir padidino 
skaičių savo belaisvių iki 6,000, 
kas reiškia laimėjimą 2,000 va

Musu besi veržimas 
mas. Jis mažiau greitas iš prie
žasties desperatiško vokiečių 
priešinimos, kuriuo galbutprie-

palaiko

\merikos aviatoriai vakar nu

Mes neaplaikėme ariniu musių.

inastrr ai Chicago, Sopi. 30, 1918, 
as re<|uired by the act of Oct. G, 1917,

ST. QUENTIN TUOJ 
PULS.

LONDONAS, nigs. 29. - Vė
liausios žinios iš fronto sako, 
kad puolimas St. Ųuentin yra 
ucišvengtinas.

Anglai ir amerikiečiai į šiau-

ė ataką į šiaurvakarius nuo ;RnuI ‘’ylinėj pusėjdarė ataką į šiaurvakarius nuo|.ii,uM rytinėj pusėj požeminio 
St. Quentin ir paėjo visame 35 .kanalo arti Bellicourt.

kad apsupamasis judėjimas

j a ir kad Kanados kareiviai pa
ėmė tvirtumu sistemą, žinomą 
kaipo Macoing-Masniers linija, 
net iki Sailiy.

Jis priduria, kad nuo pėtuy- 
čios ryto anglai suėmė daugiau 
kaip 16,600 belaisvių.

Vėliau jis prisiuntė žinią, kad 
anglu kareiviai mušasi ('ambrai 
pakraščiuose.

Ž< iniau šio fronto franeuzai 
paėjo vakariniame Gale, Che- 
inin dės Daines ir pasiekė Ailet-

True translalion filed vvitn the post, 
mastei’ ai Chicago, Sept. 30, 1918, 
as rcuuired by the act of Oct. 6.1917,
ANGLAI VISUR LAIMĖ.

’ JO.

LONDONAS, rūgs. 29. Vė
liausios žinios iš vakarinio fron-

ir anglai padarė žymų progresą 
visuose atakos fronto sektoruo-

True translalion filed vvith the post- 
mastei’ at Chicago, Sept. 30, 1918, 
as fcąuired by the act of Oct. 6,1917

PRANCŪZAI PĄĖMĖ 4 
MIESTELIUS.

r! ’

b žinio Champagne, j šiaurę nuo Aisne 
generolų Gourattd ir Matigiii ar-

naujo mąstyti ir gilintis j tikslus 
tų principe,, dėl kuriu mes kovo
jame; iš to mums Paaiškėja už
baiga, kokia turėtų būti, ir ką 
mes daryti turime, kad jos atsie
kus. Mes dabar tikriau žinome,

kodėl laisvi žmonės būtybę su
teikė lai didžiai Tautai ir Val
džiai. kurią ims mylime, nes

suleikiant. I’aigi kasmetinės A- 
inerikos atradimo sukaktuves 
šiais likimu svarbiais melais 
mums ypatingos ir sujudinan
čios reikšmės turi. Mes priva
lome tą dieną padaryti karštu 
pasišventimo atnaujinimu idea
lams, kuriais musų valdžia pa- 
matuojasi, kuriąis musų dabar
tiniai didvyriški darbai įkvėpia
mi yra.

jų Prezidentas, skiriu subalą, 12 
spalio dieną, 1918 metų, kaipo

ną Suvienytų Valstijų,, miestų, 
miestelių ir kaimų piliečių ben
drijas taip apvaikščimi musų ša
lies atradimą, kad ketvirtajai

mą paskatinus. Atsiminimo pra

airis), derliaus suėmimo poki- 
liai ar kitokios demonstracijos 
kiekvienoj apielinkej turį būti

kretoriaus nurodymu ir Laisvės 
paskolos Komitetų Priežiūroje, 
bendradarbiaujant su Suvienytų,

Žmonių atsiliepimas j ketvirtą 
Laisvės paskolą Išreiškia jų pri-

WASHINGTON, rūgs. 28.
Amerikos ekspedicinių spėkų ko 
manduotojas pranešė, įskaitant 
4 10 praneštus šiandie, apie seka
mus 38,862 nuostolius užjuryj. 
Nuostoliai sekami:

Užmušta karės lauke 7,(131

mirė nuo ligų .......... 1,882
mirė nuo šiaip atsit. .. 906 
Slinkiai sužeistų .... 18,682 
Prapuolė, įskaitant bei., 4,805

Truc translalion filed wilh Ihe posl- 
nnistci’ at Chicago, Sept. 30. 1918. 
as rcuuired by Ihe act of Ocl, (i, 1917

WASHLNGTON, rūgs. 29.
Amerikos ekspedicinių spėkų ko 
manduolojas praneša apie seka
mus nuostolius:
Užmušta karės lauke 37; pra-

sužeisti 290; mirė nuo žaizdų 
22; mirė nuo šiaip atsilikimų 3; 
mirė nuo ligų 6; sužeisti nežinia 
kaip suiikiai 2. Viso 377.

šiame sąraše paduodamos se
kamos lietuviškai skambančios

Ten Ui

Svarbus bulgaru miestai paimt;
Truc translalion filed with the post- 
niaster ai Chicago, Scpt. 3(1. 1918, 
as required bj llie act of Ocl. G, 1917
50,000 TURKŲ SUIMTA 

PALESTINOJE.

LONDONAS, rūgs. 29. Pa
sak žinios iš Cairo, Sir Edmund 
Allenby armija auri suėmus 50, 
000 
čius

turkų Palestinoje. Skai- 
albntų kamiolių pasiekė

True translalion filed vvith llie posl- 
inaslei* ai Chicago, Sept. 30, 1918, 
as rc(|uii*ed by the act of Oct..6, 1917

ITALAI PAĖMĖ 
VO.

prie Uskub.

LONDONAS, nigs.

KRUšE-

ir artinasi

•L>

zę Uskub, prie kurio serbai eina 
iš Voles. .

cana.

True translalion filed vvith the post- 
master ai Chicago, Sent. 30, 1918, 
as rcuuired by the act of Oct. 6, 1917

BULGARIJA NEBEDALY
VAUSIANTI KARĖJE.

Sako Bulgarijos ambasadorius.

WASHINGT()N, rūgs. 28.
Bulgarija yra išėjus iš karės, 
nuomone čiapaitinio Bulgarijos 
ambasadoriaus, Slephan Pana- 
j’etoff, kuris mano, kad jo šalis

susivienijima su Bokietija ir Ali 
slrija ir jei talkininkai atsisaky-

Panarelolf sako, kad j b šalis 
suliktų palikti dalykų išrišimą

kaip paskelbtos prezidento Wil- 
sono."

Truc translalion filed with the port- 
inaster at Chicago, Scpt. 30, 1918, 
as rcuuired by the act of Oct. 6,1917.

34 pergalės į 10 dienų.

PENKI ŽMONĖS UŽMUŠ
TI.

•||AMM()ND. Ind. - šeši jau
ni i lanmiondo darbininkai buvo 
išvažiavę i kitą miestelį ir Cbi- 
cago Ind. & Southern lavoriniu 
traukini ugrįžo namo. T'ies Lin 
eolu kryžkele paskutinis vago-

du. iC

Mike N. Dubawskis, 1505 So.
Wood St., Chicago, sunkiai su-

bulgarų bazė Krušcvo, 20 my
lių j šiaurę nuo Monastir, tapo 
paimtas italu kareiviu, kurie gijos fronte.

klojantis cirkus

rakino nuo traukinio ir nusiri-

užmušti, o šeštam nupjauta abi 
kojos.

Hifluenza uždarė Bostono 
universitetą.

BOS'I'ON, Mass. Iš priežas
ties siaučiančios iufluenzos ir

stono universitetas lik ouždary-

sirišimo laipsnį pi ję idealų, ku
rie šakiai vadovavo nuo jos at
radimo iki dabarčiai, ir jų ap
spręstą tikslą idealus ginti ir jų 
triumfą užtikrinti.

Laisves Dienos apvaikščioji- 
muose dalyvavimo tikslu viso1’ 
šalyj Federalės Valdžios darbi
ninkai, samdiniai, be kurių pa
tarnavimų apsiejlma, gali bul at- 
4iuosuoti visai dienai subaloje.

šio paliudijimui aš savo ran
ką pridėjau ir parodžiau, kad 
Suvienytų Valstijų antspauda
būt pridėta.

Atlikta Columbia Distrikte, 
šią 19-tą rugsėjo dieną, musų 
Viešpaties 1918 meluose ir Su
vienytų Amerikos Valstijų nepri
klausomybės 1 13 metuose.

Woodrow ^Vilson.
(Antspauda.)
I >a s i ra šy la Prez i den t o:

Robert La tįsing,
Va Is t y I >ės Sek retori us.

Frąnk Kosinski, 30(19 S. Tripp 
., Chicago, sunkiai sužeistas. 
Frank Kuzara, 757 Keith St.,

Šimas sako, kad italai vejasi bul
garus ant Monaslir-Kiohevo ke-

Gust Sarellas, Easl Moline, 
III., slinkiai sužeistas.

Stanley Szabicsv.ski, Mil\\au- 
kce, \Vis., sunkiai sužeistas.

mirė nuo šiaip atsitikimo.
John P. Dauiot, Stougbton, 

VIo., sunkiai sužeistas.
Anthonv Politis, Shenandoab, ♦

Pa., sunkiai sužeistas.
Henry A. Prcskv, EIco, Pa., 

sunkiai sužeistas.
William Šaltis, Ilclca, Pa., 

sunkiai sužeistas.

True translalion filed vvith the post- 
masler at C.liicago. Sept. 30, 1918, 
is reųuired by the act of Oct. 6, 1917

Drafto traukimas šiandie.

WASHINGTON, rūgs. 29.

fisų namuose dideliai drafto
o-

lerijai ryto. 17.000 kapsulių nu 
mūriais viduryje, didelis stikli-

Salės, į kurią bus numeriai sudė
ti ir oficieriai su kareiviais, ku
rie trauks pasivadudami per 26 
valandas viskas vr aprireng-

ORAS

ma.

True translalion filed vvith the post- 
master ai Chicago, Scpt. 30, 1918. 
as rcuuired by the act of Oct. 6, 1917.
BULGARIJOS TAIKOS AT 
STOVAI SOLONIKUOSE.

aviacijos vaikymo grupė bus ži
noma ateityj, po savo geram 
pasižymėjimui laike St. Michiel 
ofensivo.

Ta grupė susidedanti iš eklių 
vaikymo skadronų, yra seniau
sia tarnyboj. .Ii atliko neap- 
kainuojamą darbą Marnc mū
šiuose ir galima pasakyti, kad

Austrijos karalius susirūpinęs.

kiomis pergalėmis su minimunt 
nuostolių, laike pastarųjų 10

PARYŽIUS, rūgs. 29. Bul-

mušių pertraukimą ir galbūt su
sitarimą su talkininkais, subato- 
jc atvyko i Solonikus.

Delegatais yra gcn. Lonkov, 
komanduolojas antros bulgarų 
armijos; Liapčev, finansų mini-

per Amsterdamą iš Berlino, ka-

vos nakties ir vypriausiu svars
tymo dalyku buvo užrubežine

LIETUVIS UŽMUŠTAS.

CH1CAGO. Stanley Krop- 
nuraųckis, 16 m., 8632 Ilouston

nuo sužeidimo. Rūgs. 9 d. ties 
118 gi. ir Burley Avė. suvažinėjo

J jį aulomobiulius. Automobi- 
Giedra ir šilčiau šiandie; ry- liūs buvo valdomas lietuvio Au

gi giedra ir šalčiau. tano Pociūno, 10840 Avc m.

True translalion filed wuh the post, 
mastei’ ai Chicago. Sepl. 30, 1918, 
as rcuuired by the act of Oct. 6, 1917

ITALAI UŽJAUČIA MOO- 
NEY’UI.

\VASIHNGTON, 1). G., rūgs 
28 d. Visuotina Darbo Fede
racija, Milane, Italijoj laišku ra-

persui, reikalauja teisingumo 
Thomui .1. MiKiney. loji orga
nizacija atstovauja mažne 100 
draugijų; jos sekretorius Rigola 
rašo šitaip:

“Labai ai jausdami priedermę, 
uždėtą tarptautinio solidarumo, 
Italijos proletarai negalėjo pasi
likti kurčiais į atsišaukimus išlei
stus Amerikos unijų dcl Thomo 
Mooncy,

“Negaliu išskailliuoli jums vi
sų tų demonstracijų, kurios bu* 
vo padarytos Italijoj, mums Pa-

siunčiu surašą tų organizacijų, 
kurios priėmė rezoliucijas, už- 
rciškiančias užuojautą nuteis
tam, žmogui ir karštą norą, kad



i NAUJIENOS, Chicago, E! '<4

NAUJIENOS kietijos valdonų galybė pul
tų, ir pultų kuogreičiausia; 

rNE lithuanian daily neimo reikalauja ir tiesioginis 
Pubiished Daily except Sunday by talkininku karės tikslas (tai- 
““ UthU1.n.anNews tub. Co, Ine. kjninkaj kariauja prieš VO-

1840 SO. HALSTED ST 
CHICAGO, ILLINOIS.

38.00
3.50
1.85
1.45

. .75

7.00
. 8.00

Teiephone Can»11506

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
nedAldienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1840 S. Ilalsted St., Chicago, 
III. — Telefonas; Canal 1506.

Užmsakomoji Kaina:
Chicagoje—pačtu:

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

Chicagoje—per nešiotojus
Viena kopija.......................... 92
Savaitei .................................. 12
Mėnesiui ...............................

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
pačtu:

Metams ............................ 85.00
Pusei meto ........................ 3.00
Trims mėnesiams ............. L65
Dviem mėnesiam ........ 1.25 
Vienam mėnesiui................... 65

Kanadoj, metams .......
Visur kitur užsieniuose
Pinigus reikia siųsti Pačto Money 
Orderiu, kartu su užsakymu.
» ■ ■■■■ - 1 ■ " 1 .. .
Rašytojų ir korespondentų prašome 
siunčiamus išspausdinimui laikrąš; 
tyj rankraščius adresuoti tiesiai 
Naujienų Redakcijai, o ne Redakto
riaus vardu. Reikia būtinai rašyti 
aiškiai ir ant vienos popieros pu
sės, be to paliekant platesnius tar- 
Eus tarp eilučių. Redakcija pasiląl- 

o visas teises rankraščius taisyti ir 
trumpinti. Netinkami spaudai raš
tai naikinami, arba gražinami atgal, 
jei bėgiu dviejų savaičių autorius 
pareikalauja/jų ir atsiunčia krasos 
ženklelių pakankamai persiuntimo 
lėšoms apmokėti.

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

Redakcijos
Straipsniai

True translation filed with the post- 
inaster at Chicago. Sept. 30. 1918. 
as rcųuirccl by the act of Oct. C, 1917

Bulgarija 
ir karė.

kieti jos valdžią, o ne prieš 
Vokietijos žmones), ir nau
da demokratijos, už kurios 
reikalus talkininkai sakosi 
kovoja. Bet Vokietijos val
donų galybė puls juo grei
čiau, juo stipresnis bus prie- 
Šingasai jiems judėjimas pa
čiose centralėse valstybėse.

Taigi talkininkų intere
suose yra remti pastangas tų 
elementų Bulgarijoje, Aus
trijoje ir Vokietijoje, kurie 
jieško taikos: reiškia — ne
atmesti Bulgarijos pasiūly
mo, nestatyti jai persunkiu 
sąlygų, ir tt.

Talkininkų valdžios taip, 
matoma, ir ketina elgties. 
Nors jos atsisakė tuojaus 
pertraukti mušius Makedo
nijos fronte, bet jos sutiko 
priimti Bulgarijos įgalioti
nius, paskirtus taikos dery
bų vedimui. Sąlygos, kurias 
jos pastatys Bulgarijai, bus 
veikiausia tokios: kad Bul
garija pertrauktų ryšius su 
•Vokietija, Austrija ir Turkiu 
ja; kad ji sugrąžintų kam 
priklauso visas užgrobtąsias 
žemes; kad ji nuginkluotų 
savo kariuomenę ir atiduotų 
talkininkų kontrolei, iki ne 
pasibaigs karė, savo gele
žinkelius. Talkininkai neke
tina imti iš Bulgarijos nie
ko, kas teisingai priklauso 
jai. Bulgarija-gi, norėdama 
Išsiderėti sau kaip galint ge
resnes sąlygas, rengiasi pa
vesti savo likimą Suvienytų
jų Valstijų (su kuriomis Bu
lgarija nekariauja) prezide
nto nuosprendžiui.

Jeigu Bulgarija susitaiky
tų su talkininkais, tai Tur
kija butų visai atkirsta nuo 
centralių valstybių, ir ji tu
rėtų kuogreičiausia pasiduo
ti. Tuomet paliktų tiktai 
Vokietija su Austrija. Bet 
Austrija jau senai vos bepa
stovi ant kojų; neilgai tru
kus, ir jai reikėtų traukties 
iš fronto. Ką tuomet dary
tų Vokietija, stovėdama 
vienui-viena prieš talkinin
kus ir Ameriką, kuri dar ti
ktai dabar pradeda rodyti 
savo jiegą karės lauke?....

išreiškė viltį, kad tie laikai 
neužilgio vėl sugįš. Jo žo
džius kongresas priėmė kar
stais aplodismentais.

Holandijos laikraštis 
“Volk”, rašydamas apie uni
jų sąjungos- kongresą, sako: 
“Mes dedame daug svarbos 
ant šito suvažiavimo. Mes, 
tiesa, nemanome, kad tarpe 
Vokietijos ir Belgijos darbi
ninkų delegatų jau įvyko ap
sikeitimas mintimis, kuris

mes i taiką, bet tą faktą mes 
skaitome reikšmingu, kaipo 
ženklą neišvengiamo susiar
tinimo suskilusiojo Interna
cionalo viduje. Nežiūrint 
to, kad vieną kartą belgų pu
sėje buvo pasakyta, joge i vo
kiečių socialistams, kurie 
sutepė savo rankas belgų 
krauju, nebusią duodama 
rankos, vis dėlto dabar bel
gų ir vokiečių darbininkai 
h-augiškai padavė vieni ki
tiems rankas ir atsisėdo už 
vieno stalo”.

Tarptautiškumas darbini
nkams yra neapsieinamas 
daiktas, ir jokios kliutįs ne
gali juos ilgai sulaikyt nuo 
jo. Taigi ir darbininkų In
ternacionalas, suskilusis šios 
karės laiku, anksčiaus ar vė
liaus bus atsteigtas — o ne 
palaidotas, kaipir sako tūli 
“revoliucionieriai”.

Apžvalga
True translation filed wi‘h Ihe pos«. 
mastei' at Chicago, Sept. 30, 1918, 
as reguired by the actof Orį. 6, 1917
RUSIJOS BOLŠEVIKŲ
“ŽYDIŠKUMAS.”

..L. . ■ .U

lios žvdas buvo ir tas jaunus 
vaikinas, kuris Ukrainoj už
mušė vokiečių generolą Eich- 
horną.
Reikia tečiaus pastebėti, kad 

Rusijos politikoje nepaprastos 
įtekmės turi ne vien žydai, o ir 
kitokios, svetimos rusams, tau
tos. Pavyzdžiui, svarbiausioji 
ginkluotoji bolševikų jiega te
nai susideda iš latvių pulkų; 
svarbiausioji ginkluotoji bolše
vikų priešų jiega susideda iš 
čecho-slovakų; gabiausieji so
čia l-demokra tų menševikų va
dai yra gruzinai (Ceretelli, 
Ccheidze ir kil.), ir 11.

Bet lai yra ne nauja, kad ki
tataučiai vadovauja rusams. 
Kada Rusijoje viešpatavo cariz
mas, tai još valdžia buvo po di
džiausia įtekme vokiečių.

Rusų tauta yra mažai subren
dusi, todėl ji imasi vadovus iš 
kilų tautų: autokratijos laikuo
se tie vadovai pareidavo iš “po
niškos” vokiečių tautos; o da
bar, autokratijai griuvus, juos 
pristato mažosios, buvusios pa
vergime, tautos.

True translation filed with Ihe pošt- 
master at Chicago, Sopi. 30, 1918, 
as reųulred by the act of Oct. 0,1917.

GMiių revoliucionierius prašo 
prezidento Wlsono.

Kaip spėjome, taip ir ištie- 
sų buvo: Bulgarijos mūšių 
pertraukimo pasiūlymą su
planavo ne vienas jos mini- 
sterių pirmininkas, o visa 
valdžia ir su karaliaus pri
tarimu. Jisai tapo padary
tas, matoma, po žmonių ju
dėjimo spaudimu, nes dabar 
telegramos jau ima skelbti, 
kad visą pereitą savaitę Bul
garijos sostinėje žmonių mi
nios dariusios triukšmingas 
demonstracijas prieš karę.

Vienok už to pasiūlymo 
stovi ųe tiktai bulgarų val
džia. Berlino laikraščiai sa
ko, kad bulgarų valdžią re
mia Austrija ir dvi Vokieti
joj provincijos, Bavarija ir 
Saksonija. Šveicarijos - gi 
spauda spėja, kad pati Au
strija esanti pasiryžusi ne
užilgio išeiti viešai su nauja 
taikos nota. »

Taigi išrodo, kad cent
ralių valstybių • stovykloje 
taikos judėjimas jau yra la
bai toli nužengęs. Aišku, 
kad tose valstybėse už taiką 
jau stoja didelė didžiuma 
gyventojų ir didesnioji dalis 
valdžių. Bet jai dar prieši
nasi galingiausioji valdžia 
tose valstybėse, Vokietijos 
federalė valdžia, kurią kon
troliuoja viešpataujančio- 

, sios Prūsų klesos.
Tarpe tų dviejų spėkų ei

na kova, kuri dabar, po Bul
garijos pasiūlymo, turės ne
tolimam laike galutinai pa
virsti į vieną arba į antrą 
pusę: arba taikos šalininkai 
paims viršų, ir tuomet už 
keleto savaičių prasidės tai
kos derybos; arba viršų pa
ims taikos priešai, ir tuomet 
karė tęsis toliaus — tęsis, 
kol nesusmuks Rusijos jun
kerių galybė.. ' • ’ .

Kokia-gi privalo būti tab 
k įninku politika akyveizdo- 
je šitokių aplinkybių?, 
^ Suprantama, jogei ..
pinkams turi rupėt2 kad Vq- Hų darbininkų - sueigose, ir

True translation filed with the pnsf- 
niastei* at Chicago, Sept. 30. 1918. 
as reciuired by the act of Oct. 6, 1917 

Tarptautiškumas 
ir darbininkai.

landijos sostinėje) įvyko 
Holandijos darbininkų uni
jų Sąjungos kongresas. Ji
sai buvo labai pasekmingas 
visais žvilgsniais ir parode, 
kad darbininkų unijos toje 
šalyje paskutiniais metais 
žymiai užaugo ir sustiprė
jo. Bet ypatinga to kongre
so svarba yra tame, kad į ji 
buvo pakviesti ir jame daly
vavo darbininkų unijų atsto
vai is Vokietijos ir iš Belgi-| 
jos.
Vokietijos darbininkus Ho

landijos darbininkų unijų 
kongrese atstovavo Vokieti
jos unijų sąjungos valdybos 
narys, Lassenbach, o Belgi
jos darbininkus —Belgijos 
unij^ sąjungos sekretorius, 
Mertens, Belgijos Darbo 
Partijos sekretorius, Soliui, 
ir Belgijos darbininkų susi
vienijimo sekretorius.

Belgų delegacijos vardu 
kalbėjo Mertens, kuris pada
rė Belgijos darbininkų judė
jimo peržvalgą; o vokiečių 
delegatas, Lassenbach, savo 
raiboje priminė tuos laikus, 
kada jisai dalyvavo kitų ša-

koje Rusijos “valdžioje”, lošia 
labai svarbią rolę žydai, duoda 
progos atžagarciviško protavi
mo žmonėms versli tos “val
džios” klaidas ir nusidėjimus

Chinų revoliucijos draugai 
tuo tarpu gyvenantieji Suv. Vai
si i jose, subruzdo ginti Chinijos 
liaudies reikalus.

šito subruzdimo dalimi yra 
liksiąs nedaleisti dabartinei val
džiai užtraukti didžiulės pasko
los ant Chinijos. Ču Su Gunn, 
buvusis vyria usis redaktorius 
savaitraščio “Mun Hei”, ėjusio 
iš Ne\v Yorko, paraše atvirą lai
šką šituo dalyku prezidentu 
VVilsonui, Valstybes Sekreto- v
riui Lansingui ir Kongreso na
riams, ir jis šitaip skamba; 
\Voodrow VVilsonui

. ............. . ... . !■■»■■■» ■ ■ .
D—Jeigu Pekino valdžia j 

gaus piniginę pagelbą, tai iš < 
to išeis tik prailginimas re
voliucinės kovos ir sulaiky
mas Chinų nuo suteikimo] 
pagelbos talkininkams.

E. Talkininkai neprivalo lei
sti Pekino valdžiai užtraukt $49- 
(199,900 skolos nuo Japonijos 
dėlto, kad Japonija yra pada
liusi sutartį, ar pasižadėjimą 
veikli išvieno su talkininkais. 
Jie stengiasi pilnai apvaldyti 
Chinų finansus ir, pasinaudo- 
ilnma proga, kurią karė sutei
kia. išstumti visus europiečių ir 
amerikiečių reikalus iš Azijos.

Ji yra padariusi slaptą sutar
tį su Pekino valdžia nuversti 
Chinų Respubliką ir atsteigti 
monarchiją. Jei tas jai pavyks, 
lai ji užgrobs Chinus ir įsteigs 
stiprią Azijos Imperiją rytų pu- 
sknmuolyje, o ilgainiui prijungs 
Indiją ir Pacifiko salas. i

Chinų žmonės mato pavojų 
šitoj sutartyj ir kasdien protes
tuoja prieš lai j Pekino valdžių. 
Chinai moksleiviai besimokinu
sieji Japonijoje, apleido savo 
mokslo įstaigas ir sugrįžo į Chi- 
nus nurodinėti žmonėms į tą 
pavojų, kuris gręsia Respubli
kai. Talkininkai privalo ateiti 
pagelbon Kantono valdžiai ir su
silaikyti nuo davimo pinigų ar 
kitokios paramos Pekino vald
žiai. Tai yra vienintelis bodas, 
kuriuo bus užbėgta už akių Ja
ponijos intrygonis ir apsaugota

Prezidentui Suv. Valstijų;

Jūsų Mylista: -
Talkininkų valdžios dabar ta

riasi suteikti bendrą! pašoktą Chi 
nains sumoje $50,000,000. Po
draug viena talkininkų valdžių, 
būtent, .Japonija, rengiasi slapta 
paskolinti 80,900,000 jenų arba 
$40,009,000. Aš su pagarba 
prašau Jūsų pavartoti savo įtek
me* tam, kad neleidus šitų pas
kolų užtraukti dėlei sekam U

Panedėlis, Rūgs. 30, 1918
14. Birželio 12 d., 

šiauriniai karininkai 
prez. Li Juen Jiongą 
parlamentą .

Neužilgo po to tapo atsteigta 
monarchija. Manču imperato
rius vėl buvo pasodintas ant so
sto, bet bėgiu septynių dienų bu 
vo nuverstas. Po to vice-prezi- 
dentas Tung Kvok Čong apsi
skelbė prezidentu Pekine.

15. Birželio ir liepos mėn., 
1917 m. Pietinės ir vakarinės 
provincijos susivienijo, kad su
rengus kariuomenę prieš Peki
no valdžią, nes ji sulaužė kon-

| stituciją.

1917 m. 
privertė 
paleisti

kojo jos uždavinius. Buvo tai
pgi kalbėta apie daugelį rezo
liucijų, kas dėl pagerinimo dar
bo sąlygų įvairiose pramonėse*.

True translation filed witn the post- 
master ai Chicago, Sept. 30, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917,

GELŽKELIŲ DARBININKAI 
PRIEŠINASI TAISYKLEI 
NESIKIŠTI I POLITIKĄ.

WASHINGTON, 
28 d. Keturių 
darbininkų brolijų

16. Rugsėjo mėn. 1917 m. 
Parlamentas persikėlė iš Peki
no j Kantoną ir ten netikėli su
sirinkimai buvo laikomi iki bir
želio 12 d.,-1918 m., kuomet ati
daryta tikslusis susirinkimas.

17. Dabar tikroji Respubli
kos valdžia ir tikras Chinų par
lamentas vra Kantone.•k

Dras Vu Ting-Fang buvo iš
rinktas užsienio minislcriu.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, Sept. 30, 1918, 
as reciuired by the act oi Oct. 6,1917

(RJEBEC’O DARBININKŲ 
KONGRESAS.

Svarsto maisto kontroliavimą 
ir kitus dalykus.

D. C., rūgs, 
geležinkelių 
viršininkai 
visuotinam

gelžke lių vedėjui McAdoo prieš 
nesenai išduotą įsakymą, kad 
nei vienas, esantis S. Valstijų 
geležinkelių administracijos ži
nyboje, neprivalo atsiduoti 
litiniam veikimui.

Broliu viršininkai sako: <•
“Gelžkelių darbininkai, 

visą savo tarnystės l^iką visuo
met suprato, kad Suv. Valstijų 
konstitucija užtikrina jiems tam 
tikras teises ir privilegijas, taip 
kaip ir visiems kitiems pilie
čiams. Jie priešinsis paskuti- 
niu lašu raudono kraujo savo 
kūnuose, kiekvienu jiems priei
namu budu pasistengimui kie
no nebūk atimti šitas teises iš 
jų. Mes turinio šitų organizaci
jų narius, užkibančius viešas 
patikėjimo vietas kiekviename 
šitos vienybės mieste ir kiekvie
name svarbesniame miestelyj. 
Daugelis miestų yra kontroliuo
jama ir valdoma gelžkelihinkų 
ir, kuomet jus užginate jiems 
tą teisę Po bauda netekimo duo
nos, tai jus tuonii užduodate 
smūgį į pačią širdį Amerikos 
pilietystei. Jei jus paskaitytu- 
mėte bent kelias iš los daugybės 
telegramų ir protesto rezoliuci
jų be paliovos plūstančių, tai jus 
pamatytumėte, kaip jie augštai 
kajnoja šilą teisę ir kaip jie 
priešinasi atėmimui teisės iš jų"

Laiške* į draugijas, kur pra
nešama, kad veikiama sulig jų 
protestais, brolijos viršininkai 
sako: ■ <
'“Visuotinasis vedėjas mano, 

kad valdžiai kontroliuojant gel- 
žkelius, darbininkai nereikalau-

po- .

QUEBEC, Que. 'Tarptauti
nis Detroito gatvekarių darbi
ninkų unijos prezidentas \Vil- 
liam Mahon, savo kalboj prašė 
Anglijos parlamento nario T. G. 
Hancock, atstovaujančio Brita
nijos amatų ir darbininkų kon
gresą, kad jis grįždamas atgal, 
nusivežtų su savim instrukcijas, 
reikalaujančias, kad Airijai bu
tų duota savavaldybė. Kaipo A- 
merikos airys, sake kalbėtojas, 
“aš sakau, kad musų vyrai ko
vos už demokratybę prieš vokie
čių militarizmą, bet Britanija 

I turi būti teisinga su Airija ir vi
somis savo provincijomis”. Re
zoliucija, priimta taipgi konve
ncijos šitame posėdyje, reikala
uja, kad Kanados valdžia paim- 
I ų g e r o n k o n, t r o I ė n 
kainas v i s ų būtinųjų ma
istų, tokių kaip javai ir mėsa.

' Kraštutiniai radikalai stengė
si pervaryti pataisymą, reikala
ujantį, kad visos algos turi būti 
automatiniai pakeltos su kiek
vienu pabrahginiu gyvenimo 
reikmenų, bet las jiems nepa-

Chinų Respublikos istorija.
1. —(Spalio 19 d., 1911 m. ki

lo revoliucija Vu Čaing’e, Vhu 
Pek provincijos sostinėj.

2. r-- Lapkričio 19 d., 1911 
m., D-ras Sun Jat Šen išrinkta 
prezidentu ir sausio 1 d., 1912 
m. įšventinta Kiangsu provinci
jos sostinėj Nankinge.

3. -x-Vasario 12 <1., 1912 m. 
Manču dinastijos imperatorius 
pasitraukė nuo sosto.

4. —Vasario 13 d., 1912 m. 
Prezidentas Sun Jat Šen rezig
navo kaipo prezidentas.

5. —Vasario 25 d. Juen si-Kai 
išrinkta prezidentu ir įšyenlinta 
Pekine kovo 6 d. 1912.

6.. Kovo 8 d., 1912 m., Lai
kinas parlamentas apskelbė lai
kiną konstituciją įeisiančią ga- 
Ičn kovo 11 d., 1912 m., prezi
dentas Juen paskelbė tą patį.

7. Balandžio 8 d., 1912 m. 
Atidaryta parlamentas, Chiną 
Respubliką pripažino Suv. Val
stijų valdžia ir po jos kitos val-

sako, kad visas bolševizmas lai 
esą niekas (langiaus, kaip žydiš
kumo vaisius.

Bet lokiuose išvadžiojimuose 
nėra nė krislo tiesos. Faktas 
yra tas, kad žydai Rusijoje lošia 
svarbią rolę ne tiktai pas bolše
vikus, o ir priešingose bolševi
kams partijose. 'Tatai nurodo 
“Keleivis”, kuris rašo:

Per kovo revoliuciją Rusi
jos žydai užsilaikė “kuopal- 
riotiškiausia”. Po kovo re
voliucijos žydai aiškiai rėmė 
Laikinąją Vyriausybę ir prie
šinosi bolševikams. Gerai ži
noma žydų darbininkų orga
nizacija “Bund” taip buvo 
priešinga bolševikų propa

gandai, kad pats Leninas pasa
kė, jog “Bundas yra aršesnis 
da ir už kadetus”.

Rusijoj nėra nei vienos li
beralės ar revoliucinės parti
jos, kurios eilėse nebūtų žy
dų atsižymėjusių veikėjų ir 
pasišventusių už laisvę kovo
tojų. Kadetų eilėse* mes ran
dame lokių vardų, kaip tol
ios, profesorius Gercenštein, 
Vinaver ir šliosberg; sočiaI- 
revoliucionierių eilėse mes 
randame tokių vardų kaip 
Geršuni, Gotz ir Minor; soci- 
al-demokratų eilėse plačiai 
yra žinomi veikėjai Deutsch 
ir Akselrod. 
dai, bet visi 
priešai.

Tiesa, kad Trockis, Kame- ( —.... — -------- (
nevus ir Sverdlovas yra žy- nigų. Jei ii negaus paskolos už- H^čmė vietą prezi(l(*llto. 
dai, bet juk Dora Kaplan, ku-* įraukti, tai ji tiiojaus sugrius., 
ri peršovė Leniną ir kurią Didesės Chinų žmonių minios PTf’ž. IJ Juču Hong apskelbė lai- 
bolšl’viku valdžia nubaudė nenori jau jos vuldvmo. v___, i.................. * .
mirčia, taipgi buvo žydė. Rei- ngiasi įsteigti militarę aulokra 
i-. i. i „ 1*1........ 1 . . 11.-u...:: ---

A. Nominale Chinų vald
žia, kuri dabar turi savo buvei
nę Pekine, nėra konstitucine į- 
staiga ir visokios sutartįs ar 
kontraktai su ja padaryti yra 
m teisėtais ir be rišančios galios.

B. Chinų valdžia negali už
traukti jokių teisėtų paskolų i- 
ki ji nebus parlamento pripažin-

8.—Liepos t 2d.. 1913 m. An
tra revoliucija kilo Vu Kou’je,

jie bolševiku

kia taipgi paminėti, kad Kani- 
kovas, kuris už užmušimą 
Mirbacho buvo kartu su Spi-

C. Tikrasis Chinų parlamen
tas buvo nekoilstiluciniai palei
stas Pekino valdžios. Konstitu
cinis Chinų parlamentas vėl su
sirinko Kantone, kur jis tebesi
nt nda ir jis yra vienintelė įstai
ga, kuri gali daryti sutartis ar 
paskolas užtraukti nuo svetimų 
šalių, šitas parlamentas L... 
savo pusėje pietines Chinų pro
vincijas ir ,pritarimą bei para
mą visų protaujančių šiaurės 
Chinų žmonių. Ačiū tam, pietų 
Respublikos kareivijos tolydžio 
varosi šiaurės linkui, sutikda
mas maža pasipriešinimo.

Tas yra dėlto, kad Pekino va
ldžios kariuomenė kariauja tik 
už algą, o alga neišmokama, 
nes Pekino valdžiai trūksta pi-

Ši-Kaijų, nes jis sulaužė laiki
nąją konstituciją.

9. —-Lapkričio 4 d.,* 1913 m. 
prezidentas Juen Ši-Kai paliepė 
suareštuoti visus Chinu šalies

v

partijos narius, kurie buvo par- 
laipento nariais.

10. Sausio 10 d., 1911 m. 
Prezidentas Juen ši-kai priešin
gai konstitucijai paleido parla
mentą ir prieš konstituciją pa

turi naikino laikinąją konstituciją.
' 11. Gruodžio ^5 d., 1915 m. 
'Trečia revoliucija prasidėjo Ju
en Nan’o prieš prezidentą Juen 
Ši-kai, nes jis pasiskelbė busiąs 
Chinų imperatorių nuo sausio 
1 d., 1916 m. ir respublikos val
džia nuvergiąs. Birželio 6 d., 
1916 m., ketinęs būti imperato
riumi Juen Ši-Kai pasimirė; res
publikos valdžia vėl prasidėjo ir 
viėe-prezidentas Li .Juen Ilong .<*

Buvo įnešta protesto rezoliu
cija prieš talkininkų kišimąsi į 
vidujinius Rusijos reikalus ir 
po ilgų diskusijų tapo priimta 
rezoliucija, kurioje* raginama 
valdžia padidinti alkoholio nuo
šimtį nesvaiginamame aluje nuo 
2 iki 2VL' nuošimčio.

Rytmetinis posėdis buvo paš
vęstas tarptautinių delegatų ka
lboms; 'T. G. Hancock pasakė 
gerai apdirbtą prakalbą, įšdė- 
danuis Anglijos darbininkų pa- 
sirįžimą karę laimėti ir nupasa-

komybes po karei visame pasau
lyj. Tarp kitų kalbėjo Hay- 
wood iš BiitTalos, atstovaujan
tis Amerikos Darbo Federaciją; 
p-lė Schiderman, atstovaujanti 
Moterų Amulinę Uniją ir p-n i 
M. Elkin Armslrong iš VVinni-

Kapitonas Halver, atstovauja
ntis sugrįžusių kareivių atsteigi- 
mo komisiją buvo pristatytas 
kaipo turįs žodį nuo Sir James 
Longhėad i*š valdžios pusės; jis 
pasakė konvencijai, kad darbi
ninkai bus atstovaujami toje j 
komisijoje; jis trumpai papasa-.

1916 m.,

lybę, o kadangi talkininkaii ve
da karę tuoju tikslu, kad Vo
kietijos autokratiją nugriovus,

Ji s|c_ kiliąją konstituciją, kuri nekon- 
stituciniai buvo panaikinta Juen 
ši-Kaijuus, vėl į galę įėjusia.

13. Rugpiučio 1 d., 191 m.1 
Parlamentas, kuris buvo ne-.

ridonova bolševikų nužudy- lai jiems neprivalu autokratiją konstituciniai paleistas Jueri’o
■ ' '4 • . /

tas, irgi buvo žydas., Paga- steigti Chinuose. vėl susirinko Pekine.

Kazimieras Gugiš

Mileto OHąatO
117 N. (tartaru St.

III 11 Unlly Bldg.
Tel. Central 4411

Veda visokius reikalus, kaip kriminališkuose 
taip ir civiliškuose teismuose. Daro 

visokius dokumeni tu ir popieras.
Namų Ofisas:

3123 S. Malsted SI.
Ant trečių lubų

Tcl. Drover B10

kitokių valdžios klausimų, kaip 
tik geležinkelių operavimas. tai 
gal galima butų pateisinti jo 
manymas, bet geležinkelių dar
bininkai tiek pat įdomauja ap
skritu šalies politikos darbu, 
kaip ir tie, kurie kitokį darbą 
dirba. Ar galime likėti, kad vi
suotinas gelžkelių vedėjas nuei
tų taip toli, jog pasakytų, kad 
darbininkai karės daiktų dirb
tuvėse, laivų pabrikuosc* ir ki
tose* pramonėse, kurias valdžia 
valdo visai, ar išdalies, neturi

kurios yra nustatytos įsaky
mu?”

................  ■■ ■"■ ■■■■■■ ■ I 1

K. P. Deveikiui. Jūsų prane
šimą gavome tiktai subgtos ry
te, todėl, suprantama, jisai ne
galėjo būt įdėtas į sukatos nitui.

P. GALSKIS
Notary Public

Užtvirtina visokias legališkas 
popieras, priima apdraudimų 
nuo nelaimingų atsilikimų. Su
teikia geriausius advokatus dcl 
įvairių bylų visuose teismuose, 
nes bendradarbiauja prie ge
riausiu advokatų.
Kreipkitės šiuo adresu:
1356 N. Hoyne Avė., Chicago. 

Tcl. Humboldt 8360.

CENTRAL MANUFACTURING 
DISTRICT BANK 

1112 W. 35-hi gatvė 
(’l’eL Drover (>31(l).

Yra atdara dėl biznio nuo 9 rytn iki 
3 i>o pietų. Siibidoniis iki 1 po pietų.

VAKARAIS
Seredomis ir Subatoinis nuo 6 iki 

8 vai. vakare.
Mane galite matyti banke, bet rei

kalui atsiradus kreipkitės prie ma
nęs i namus.

3383 Lowe avė., 
(Tel. Roulevard 9983)

1'floras, užpakalyj. Nuo 6 iki 10 v.v. 
A. PETRATIS.
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Akly, Ausų, Nosies. Gerklės ir 
Plaučių Specialistas

Iš vietos lietuvių gyvenimo.

dėlę įtekmę vielos lietuviuose. 
SLA. 70 kp. nariai labai neužga
nėdinti “Tėvynės” dabartiniu 
“stylium” b<*i jos štabu, nes jie 
daugiau atidos kreipia į licluviš-

Aš per daug metų atkreipiau specialų doma į šį 
riskit a skyrių medicinos ir esu geriau prisiren
gęs negu dauguma daktarų pasekmingam jūsų 
Aš‘g"(tau visas ligas ir silpnumus akių, tokius 
kaili silpnumas, vandenCIąs akįs, apaugę vokai, 
siciuduliai žvvzdžio, optiška nervų kliūtis arba 
bilt kokia kita priežastis prasto regėjimo. 
Aš tšAlbėjau daug nuo aklumo.
\s gvdau kreivas akis be skausmo.

Aš pritaikau akinius teisingai.
KuHumas, triukšmas galvoje, ir visi ausų kėb u- 
n ai gydoma vėliausiomis moksliškomis meto- 
dolnit

Kutams ir jo komplikacijos nosyje ir gerklėje atkreipiamas ypatin
gos (lomos. Nepraleisk neatkreipęs (lomos į dusulį, slogų ir bron
chito keblumus. Leiskite man išegzaminuoti jus, gal Jus turite kokį 
plaučių silpnumą.
“Džiovą ga’i’na išgydyti, jeigu teisingai gydysite išanksto.” Atei

kite į mano ofisą ir leiskite man išaiškinti jums svarbą teisingo 
užsilaikymo dėl AKIŲ* AUSŲ» NOSIES, GERKLĖS IR PLAUČIU.

Nors lietuvių šioj kolonijoj 
nemaža, bei susipratimas, ap- 
švieta jie negalėjo didžiuotis — 
bent iki šiol. Tiesa, randasi 
laisvesnių žmonių, bet tokiems 
daro daug nemalonumo tie “juo
dosios armijos agentai”, kuriuos 
žmones vadina klerikalais.

Kaip ten butų, bet mes visgi 
rodome noro progresuoti. An
tai, po ilgo larimosi bei svarsty
mų pagalios mes įsigijome vie-

Susivienijimo narių bei organi
zacijos reikalus.

SLA. 70 kp. draugai tečiaus 
savo darbų varo pięmyn. Tai 
begalo man patinka, o ir kilų

TAI YBA DYKAI.

W. M. Lawhon, M .D

k Ii šios kuopos narius, štai, tau
tininkai matydami, kad savo di
plomatų palaikymui mažai turi 
jiegų, tai padarė įnešimų, kad bu 
tų paskirta visi tautiški centai

ša kiiygynų. Be pavienių asine-Į už pastarąjį pusmetį nuo 1 d. 
nų knygyno įsteigimui daug pa- sausio iki 1 d. liepos Neprigul 
sidarbavo sekamos dvi draugi- hnybė's fondui. SLA. 70 kp. (la
jos: Liet. B. M. Draugystė ir Liet, ve pataisymą, kad tautiški Ventai 
l\ P. Kliubas. butų paskirti pusiau, tai yra pu-

Dabar Geriečiai turi puikių sė Lietuvos Neprigi.ilmybeš Fon-j 
progų praleisti liuosas nuo darbo I dui puse Lietuvos Laisvės Fon- 
valandas geram ir prakilniam dui.
darbui. Pasinaudokite ja! Tautininkui nori, kad tautiški

219 S. Dearborn St., (Prieš Pačtą) Chicago, 111.

Kazimieras G. Trainis
LIETUVIS NOTARIJUŠAS
• N

Padaro ir paliudija visokius dokumentus ir popieras

GABUS ADVOKATAS

Randasi ofise, vedimui visokių provų.

751 W. 31-rnas st., arti Halsted St., Chicago, III.
Tel. Boulevard 6399.

REIKIA AGENTŲ kiekviename mieste Suv. 
Vaisi. Amerikoje priiminėti užsakymus ir par- 
duvoti šį naujai patentuotą TELEFO-DESK 
kieloienam turinčiam telefoną arba deską. Var
tojama raštinėse, sankrovose ir namie. Pama
tyk jo naudingumą f 1) Telefono įtura alfabe
tiškai surašyta 500 vardų, atidaromas kaip 

rp f > q - knygutė, užsidaro nematoma sprendžina. 2) 
iClClO’UCSk Dviems metams kartos kalendorius 2 spalvų. 

D Pasižymėjitnams.lapcliai 100 lapų dėl atsiminimo. I)Kasdieninis 
akšhis kalendorius dėl kiekvienos dienos (—365). 5) Paišelio laikytojas. 
>) Volelis dėl šaukimo telefonu — padaryta iš vieno šmoto iš vynioto 
dieno, juodas, 4 colių pločio, 10. colių ilgio—sveria 1 svarą, kaina $2 00. 
Agentai padaro 85.00 iki $20.00 į dieną. Tiktai vienas pavidalas siunčia
nti agentams. Užmokama kaip alsiimate. Išsiunčiama visur Suv. Valst. 
Amerikoj, aplaikius $1.00. Antrašas: 
fELEPO-MANUFACTUREK. 210 Temple Court Bldg., Chicago, III.

DR. A. MONTVID
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

222* So. Leavitt St. 
Kampas 22nd pl.

Valandos: 6 iki 8 vakaro 
Phona Canal 4626 

Nedėldieniais tik pagal sutartį

Rezidencijos Telephone Albany U46

1553 W. Madison st.
Suite 600-612

Valandos: 10 iki 12 ryto
Phone Haymarket 2563

DOCTOR ROSS
Chicagos Specialistas

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

r PrivatiŠkas Negales.

M_ 35 So. Dearborn St. kampas Monroe,DOCC CHICAGO, ILLINOIS• HVą>4> Room 506 ir 607 Crilly Bldg. Važiuok 
elevatorių iki Penkto augito.

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

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

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

MOS-303* S. Hat.led St, Chlcsg*. IIL

P. A. Baltranas
Pirmos klcsos saldainių, Ice Crca- 

m’o Sodos ir lengvų gėrimų, cigarų 
i

ir laboko. Taipgi turi automobilių • 
patarnavimui. |

P. BALTRANAS į
616 W, 31st Str., Chicago, III.

Phone Boulevard 7351 į

liėtuvius įskundė ten pat gyve
nantis italai, kurie kiek laiko al-Į' 
gal turėjo užsimokėt nemažų' 
pinigišką bausmę už lietuvio su-, 
mušima, v

Rugsėjo 21 d. vietos klebonas 
surengė prakalbas bažnytėles 
skiepe. Kalbėjo garsusis kleri
kalų “diplomatas” RieLskis. Jo' 
spyciaus pasiklausytų atėjo viso 
3 I žmonės.

Du lietuviai bučeriai rugsėjo 
20 d., pabaigę darbų užsimanė 
pasivažinėti. Sėdo atilomobir 
liun ir nuūžė pas “gerų tautietį” » 1 • 
-- saliunininkų. Regirkšnojanl 

■ s a 1 i u n i n i n k ų. Jiems 
Ia'lb e g u r k š n o j a n t juos

Rugsėju 8 d. vietinė LSS. 2091 ves fondui, bet jie užmiršta, kad 
kuopa surengė pramogų vakarų 

balių Vakaro pelnas ėjo pa
dengimui lesų, kurios pasidarė 
paliuosuojant iš skundikų rankų 
moksleivį d. A. Bimbų. Nors 
žmonių buvo neperda ilgiausia, 
vis dėlto, gryno pelno liko $23.-

Beje, kalbėjo moksleivis d. K. 
Bliza apie moksleivių padėji
mu bei jų vargus. Po prakalbos 
parinkta aukų. Aukojo sekami 
asmens:

ki. varnas, 1. Aentikas - po 
$2.00; A. Petrauskas, M. Bitau- 
las. P. Šileiko, J. Medeiša, A. Pi
li ukonis, A. Valeika po $1.00; 
J. Majoras, K. Valantinas, P. Mo-

V. Jakubauskas, F. Budginas, A. 
Vaitkienė, F. šlekis, T. Lukšas, 
A. Jacinskas, K. Balčiūnas, I). 
Vaitkus, A. Valeika, O. Valeikie
ne. M. Vitkauskienė, S. Vilkau

ir .1. Intas po 30c.; J. Klilbec- 
kas. V. Parevičius, J. Barkūnas, 
A. Kulbokas, J. Vaidolauskas, M.

po 25 c.; smulkių aukų -- 10 
c. Viso $22.30.

Aukautojų prašome atleisti, 
jei kurių pavardės neteisingai už 
rašytos. Visiems aukojusiems 
tariame širdingų ačiū.

Cliffside, N. J,
Iš vietos lietuvių veikimo.

“Naujienų” skaitytojams yra 
mažai žinoma apie šį miestelį 
bei jame gyvenančius lietuvius. 
Tad nors trumpai paminėsiu a- 
pie šio miestelio lietuvių padėji
mą.

Seniau lietuvių čia gyveno ga
na daug, bet šiuo neramumo nio 
meniu jų skaitlius žymiai suma
žėjo. Dabar vargu butų surasti 
150 ypatų.

Patrūkimas Užmuša 
7,000 Kas Metas

PRANEŠU gerb. visuomenei, kad 
t-mą rugsėjo dieną, 1918, aš persikė
liau iš po No. 1812 S. Halsted st., 
po num. 2650 \V. 391h Place, prie 
Archer avė.

Mrs. Agnė Džugas 
Lietuvė Akušerė

2050 Archer avė. ir 39 Place 
Archer Limils, Chicago 
Tel. McKinley 4420.

ir socialistai moka tautiškus cen
tus taip kaip i r tautininkai. 
Mums būtinai turi būti pusė.

Į Tų savo pusę mes atiduosiu) L. 
L. F., kuri bus sunaudota dėl 
Lietuvos laisvės, o ne dėl darbi
ninkų išnaudotojų. 'Lodei visi 
progresyviai SLA. nariai bei kuo 
pos, kurie geidžiate Lietuvos dar 
bildukams laisves, o ne darbinin
kų engėjų, būtinai turite remti 
šį 70 kuopos pataisymų.

—Lietuvaitė A. B. C.

by. Nu važiavo ir ten. Gerokai 
“pauliavoję” bučel'iai grįžo na
mo piisiėmę dar vieną koslumu- 
rį pavėžintų. Kelyj jų auloino- 
bilius susidūrė su karu. Iš au- 
lomobiliaus liko lik krūva ši- # ♦ 
pulių. Iš sėdėjusių automobi- 

’|liuj du liko pavojingai sužeisti
A. Dulskis ir L. Ramanauskas. Į 

Pastarasis po kelių valandų 
kankinimosi pasimirė; pirma

sis taisosi ir manoma, kad pa-
isveiks. Gi pjats anloniobiliaus sa

vininkas, buceris K. AbromailisJ 
nedaug tenukenlčjo. Kada pa-j

Ve lionis Liudvikas Ramanau
skas buvo teisingas ir visų gcr-l

Paliko dide-1

Iš Montello, Mass
binmag žmogus.
linine nuliūdime moterį ir tris 
mažus kūdikius.
lengva šios šalies žemele!

S. žiūraitis

Tebūnie jam
I

Dvejos prakalbos ir 
koncertas.

Rugsėjo 21 d. Vienybes Drau
gyste surengė prakalbas ir ko
ncertų paminėjimui savo pen
kių melų gyvavimo sukaktuvių. 
Kalbėjo “Keleivio” redaktorius, 
I. S. Michelsonas, Aiškino apie 
Vienybes draugijų, ragino žmo
nes rašytis į ja ir tl. Pagalios 
gerai uždrožė juodajai lietuvių 
klerikalų šmėklai. Aiškino apie 
ji', juodus darbus praeityj ir da
bar. Kalba žmonėms paliko.

Paskui prasidėjo koncertas. 
Geriausia publikai patiko los 
“kičinio muzikantės” su savo 
instrumentais ”iš Afrikos”.

Žmonių buvo neperda ilgiau-’ 
šia. Mat pas mus dabar dange-

Draugijų randasi sekamos: 
SLA. 70 kp. su apie 80 nariai, 
LSS. 250 kp. su apie suvirs 1(1 
narių, LDLD. 77 kp. su apie 40 
narių, Šv. Franciškaus Draugija 
su apie 25 nariais ir Tautiškas 
Darbininkų Kliubas su apie 70 
narių. Prie šio kliuho priklau
so apart lietuvių keli anglai ir 
ukrainiečiai. Kliubui gali pri
klausyti visokių tautų darbinin
kai, kurie nėra priešingi sociali
stu veikimui. Kliubas užlaiko 
puikių svetainę susirinkimams ir 
knygynų.

Beje, čia randasi ir ALTS. 45 
kp., bet toj kuopoj narių nėra, 
yra lik kuopos komitetas, bet 
irgi, pasakoja, nepilnas. Tad 
skaitytojams skaitlinė, -tikiuos, 
nėra reikalinga.

Seniau daugiausiai tarp šio 
miestelio lietuvių darbavosi SL- 
A. 70 kp., bet dabar pirmoj vie-

influenza.
surengė prakalbas. Kalbėjo d. 
J. Bimba, iš Chicagos. Kalbėjo 
dviem atvejais. Pirmu kartu 
apie politinę ekonomiją, antru 
apie socializmą. Vėliau buvo rin 
kla aukos lėšų padengimui 
surinkta I dol. su centais.

Ansonia, Conn
Musų nelaimės.

Rugsėjo 22 d. buvo surengia 
piknikas po Klimo medžiu (?). 
Rengė “lauliškos-katalikiškos 
draugijos ir kuopos”. Pikniko 
pelnas turėjo eiti Amerikos 
Ratid. Kryžiaus naudai. Bet ka
dangi jie, rengdami pikniką, ne
pasiklausė miesto valdžios, lai 
prisiėjo turėti daug nemalonu
mų. Ir jeigu ne J. Tareila, lai

konfiskuotas. Gavę užganėdi
nantį pasiaiškinimų, detektivai 
užsirašė rengėjų vardus, pasiė
mę porų “keisų” alaus ir degti
nes nuvažiavo savais keliais. 
Piknikas tada ėjo gerai iki su-x 
lemos. Beje, buvo ir prakalbų. 
Kalbėjo p. P. Bukšnailis, C. K-to 
raštininkas. Kalbėjo trumpai ir 
rimtai. Žmonių buvo gana 
daug. Jeigu ne tie nemalonu
mai su miesto valdžia, tai pelno 
butų likus geroka suma apie 
100 dol. Bet dabar tų pinigų 
vargiai užteko “j

Septyni tųkntančlai ypatų kasmet mirita
- kuriu laidojimo ccrtifikatul patymMi 
“l’utrukinuu”. Kodol? 'lodei, kad tie ne
laimingi nepai^ apie save arba gal tik 
srydėdi tenkina (IHtinimą tos ligon, viaai 
nepuiaant joa prioftuatiea. Ką durai tu 7 
Ar tu apaileidi nešio.lumaa paraištj (tru- 
aa'ą), prietniaą, ar kokiu ten iielmt var
du ją vadintum? Kad ir geriauala, pa- 
ruištia U.i tik tuolaikinis palengvinimas
- falsyvas patąmstls prie ąriuvunčios
Hienos ir negalima nuo jo tikėtiea dau
giau neg nuo vien meknni'ko paramsčio. 
Juodos spaudimas sulaiko kraujo oirku- 
lirtciją. tokiu bu.lu atimdamas nuo nu»i- 
Jpnčjiisių muskulų tą, ko jie labiausiai 
reikalauja maistą. i
Bet mokslas išrado būda, ir kožnaa pa-1 
raiščio kentėtojas šioj šalyj kviečiamasi 
padaryt DYKAI bandymą sava namuose. | 
PLAl’AO metodą, be abejonė*,- moksllš-1 
kiaušiu, logiškiausia ir pasekmingiausta | 
pnsigydymul nuo patrūkimo už visas ki-| 
tus svietui žinomas metodas. ,
PLAPAO PADUŠKAITC kada gerai prl-1 
limpa prie kūno, niekaip negali nuslisti I 
ur nusikreipti iš vietos, todėl, negali nu,-1 
broz.dyt arba gnybt. Minkšta kaip akso-1 
mas- lengva pritaisyt pigi. Naudojimui I 
laike darbo ir miegant. Nėra diržų, sak-1 
čių ar sprendžinų pritaisytų. ,
Išmok uždaryt patrūkimo prasivčrlm* I 
taip kaip gamta reikalauja, kad patru-l 
kiman NKGAUR'rŲ nuaHnkt žemyn. Pri-1 
aiųsk shvo vardą pavardę šiandie pas:| 
PLAPAO Cd. Biock 8060, St. Louis, I 
Mo., dėl DYKAI išbandymo PLAPAO iri 
reikalingų informacijų.

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

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

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

JOHN SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS 

1841 8o. Ashland Avė. Chlcar- 
. » Kempes 18-tos gatvės 
>-6ios lubos, viri Platt’o aptieki* 

Tėmykite i mano Daratą 
Valandos nuo »-tos vai. ryto ikt 
8 vai. vakaro. Nedalioje nuo 8 
vaL ryta iki 12 valandai dieną.

True translalion filed with the 
poslmasler at Chicago, Sept 27, 
1918, as re<|uired by the Act of 
Oct. 0, 1917.

Lietuviai, Reg’strantai, 
Tėmykite! .

Lietuviai u žsi regint ravusieji, 
norėdami gauti pagelbos, kaip 
išpildyti savo klausimo knyge
les (Questio|inaires) meldžia
mi ateiti pas moksleivį Jonų 
Macų, kuris jums tikrai išpil
dys. Valandos prastomis die
nomis nuo 7 iki 9, seredoj ir 
subatoj iki 11. Nedaliomis nuo 
1 iki 5. Meldžiu atsilankyti pa
gal šitų adresų: 1962 Canalport 
Avė., 1-mas ilioras. Lietuviai, 
ateikite pas lietuvį, kuris jums 
kuogeriausiai patarnaus.

__ f JOSEPH C. WOLON

Giafafonal , 
ir Lietuviški Re- j 

kordai. $10 Ir i 
aukščiau,' 

Roseland 
. Music 

Shop 
11416 S. Mlchlgan Avė., Chicago, III.

Telepliorte Pullman 0-47

LIETUVIS ADVOKATAS 
29 S. La Šalie St. 

Telephone Central 6399 
Vakarais: 

2911 W. 22nd Street, 
Telephone Rockwell 69W

| Dr. A. R. Blumenthal Į

AKIŲ SPECIALISTAS 
Akių Egsandaaoja Dykai 
‘ JflBk Gyvenimas yra 
vįaBft t tuščias, kada yra 

leg^jims. 
“es vortojame 

jr pagerintą Oph- 
JŲJ thalmometer. Y- 

patinga doma at- 
- '.. ”9. kreipiama i vai

ku*,. Vai.: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
ne-isldien. nuo 10 iki 11 dieną. 
4649 S. Ashland A v. kamp. 47 at 

Telephone Yards 4817 
Boulevard G487.

Rezid. 933 S. Ashland Blvd. Chicago 
T'lephoD* Hnmarket 2544 

DR. A. A. ROTH 
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

SpecialiHta* Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3354 S. Halsted Si., Chicag.
T«lephon« Druver 9493 

VALANDOEH U>—JI rjto; i—I popiety
1 - £ vnkar« NodAliomlr 10—H d(«nq.

Geriausias būdas de! įtrlnimc 
beturi štvkuot nei vienume name 

D-ro Rięliter’lo

MIN-EXPEUER
Jau nuo 50 metų yra vienu iš numylėtų 

naminių būdų pas letuvnikus ir 
visame pasaulyj.

Tikras tiktai su pažymėta marke 
“ĮKĄRĄ”

35o. it 65c. buteliukas visoio aptiekoso arba 
stačiai nuo .

P. AD. RICHTER & CO.
74-80 YVąshlngton StMet. New York, N. Y.

iiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiia

Vyrui ar moteriai, dirbančiai 
ar užlaikančiai namų.

Ant rakandų, piano, victro- 
los, sankrovos fixtures, veži
mu, automobiliu, Liberty 
Bonds ir Insurance Policies. 
Skoliname Stockyard’ų, šapos 
ir dirbtuvės darbininkams, 
gelžkelio ir biznio žmonėms, 
klerkam ir tt.
Ateikite į ofisų ir mes viską 
smulkmeniškai išaiškinsime. 
Atdara utarninkais, ketvcrgais 
ir subatomis iki 8 vai. vakare. 
Panedeliais seredomis ir pėt- 
nyčiomis iki 6 vai. vakaro.

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

4617 So. Halsted Street 
Po valstijos priežiūra. 

Tel. Drover 2116. 2-ras augštas

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

ir nuo 5 iki 8 vakare

DR. mSER
Praktikuoja 27 metai 
Gyvenimas ir Ofisas 

3149 S. Morgan Si., kertė 32 st.
Chicago, IIL

Akįs: '
Ligos išgydytos, nėra pavojaus, nė

ra skausmo. Daug serijoznių akių 
ligų buvo išgydyta tik su vienu alsi-, 
lankymu, žvairios akįs, silpnios a- 
kįs, galvos skaudėjimai ir ūžimai y- 
ra priežastimi akių nuovargio.

Ausįs:
Kurtumas ir slogų ligos esti praša

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

Nosįs:
I « V'

Bėdos pageH)ėla. Sunkus dvėsa- 
vimas, užsiglaudę nosis, čiaiidcjinms 
ir dusulis išdydomi per speciali gy
dymą ir operacijų.

Gerklė:
Pakilę tonsilai išgydomi, ištinę 8^- 

lės gydoma, užkimimas ir sunkumas 
dvčsavime paliuosubjama. Tonsilai 
gydomi gyduolėmis ir išgydomi per 
operaciją.

F.O. Carter.M.D.
Physician and Surgeoil

120 So. STATE ST., 2-roa LUBOS

77 kp. ir Tarpt. Darbininkų Kliu
bas. Abi kuopos ir kliubas šiuo

, laiku smarkiai veikia ir turi di- iš bėdos. Vėliau Paaiškėjo, k«d iuuiuiii»iiiuiuiiuiiraiiiuiniiiiiiii;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiu

Milda teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliams Permaina. , 
Panedėlyj, Kjctverg*' ir Subatoj 

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

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

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų 
Taipgi Chronišku Ligų 

OFISO VALANDOS: 
iki 9 ryto, nuo 12 iki 2 po piel 
ir nuo 6 iki 8:30 vak. Nedello- 
mis vakarais ofisas uždarytas.

Telephone Yards 687

- -------------------------------------------------------------- ,

DR. M. HERZMAN IŠ RUSIJOS
llAfnvianK iinnmns nėr 16 me-

Tcl. Pulhnan 342
Dr. D.J. Bagočius, M.D.

LIETUVIS GYDYTOJAS II 
CHIRURGAS

10781 So. Michigan Avė. 
Roseland, TU.

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

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

Ofisas ir Labaratorija: 1025 W. 18th 
SI. netoli Fisk St.

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, ir 
, Telephone Canal 8110.

__ j: 3412 S. Halsted Street 
VALANDOS: S—» ryto, tiktai.

<; 6~8 vakarais.
GYVENIMAS

Vyrišką Drapanų Bargenai
Nauji, ueatimti, daryti ant užsa

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

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

Pilnas pasirinkimas kailiu pamuš
tų overkotų.

Visai mažai vartoti siutai ir over
kotai, vertes nuo $25 iki $85, daba. 
$5 ir augščiąu. Kelnes nuo $1.50 iki

Vaikinams siutai nuo $3.00 
iki $7.50.

Atdara kasdieną, nedeiiomis ir va
karais.

8. GOR DON
1411 8. Halsted SU Chicago. I1L
“ ■? 1 -•-■■‘r "J---------- ’ ' '

Nauji, daryti gatayi 
835 siutai ir overkotai, 
18 dolerių.

F“ . -------
tų overkot"

kotai, vertes nuo $25 iki"$85," dabai

ramogai ir laiko praleidi-

Dr. Leo Awotin
Gydytojas, Chirurgas, Akušeris 
1920 8o. Halsted SU Chicago. 
Kalba Uetuviškai, latviškai ir 

rusiškai.
Valandos: 10—12 rytą; 6—9 va
kare. Tel. Canal 4867.

m<u ių( pinigų Valandos; 8:30 iki 7 1*.M. dienomis; 
išsikapstynuii*’ NedCIdlcnidis 10—12

SAPNININKĄ 
kurs “išguldo visokius sap
nus, koki tik žmonėms pri
sisapnuoti gali.”

Kaina: su apdarais 75c.; be 
apdarų, 50c.
Gaunamas “NĄUJIENŲ” 
Knygyne, 1810 S. Halsted 
SI., (’liieago, 111.

Tel Yards 3654. AKUdERKA 

rmMrs.A.Michniewicz 
iaiguai Akušerijos Ko
legiją; ilgai praktika
vusi Pennaylyanijoa 
jhospitalese jr Phila- 
idelphijoj. Pasekmin
gai patarnauju prie 
gimdymo. Duoda rodą 
visokiose ligose mote
rims ir merginoms. 

13113 So. Halsted Str. , 
I (Ant antrų lubą) 

Chicago.
Nuo 6 iki 9 ryte, ir 7 iki vėlo vak.
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j Chicago ir Apielinke
Piktadarybė.

Rado negyvą moterį.

Areštavo du 
įtariamu lietuviu.

Vakar, apie 5 vai. ryto, name 
812 \V. 19 gatvėj, policija rado 
negyvą moterį, lietuvę Kotriną 
Stankevičienę. Sąmyšy j su tuo 
areštuota du Įtariamu lietuviu, 
Juozą Volterį jr Simą Markūną 

abu gyvenusiu viename bute 
su Stankevičienę. Pirmasis iki 
šiol skaitosi neva Stankevičienės 
vyru, antrasis įnamiu.

Kas buvo Stankevičienės mir
ties priežasčių, kol kas dar neži
noma. Spėjama tečiaus, kad ji 
yra auka nedoro pasikėsintojo. 
Ant velionės kaklo randasi aiš
kiu, pasikėsinimo ženklą. Tuo 
tarpti abu areštuotieji verkia ir 
aiškinasi, kad jie čia “nieku ne
kalti.".. Ją “pasiaiškinimams" 
policija tečiaus neduodanti jokio 
kredito. I no labiau, kad jie esą 
labai supainioti, netikėtini. Pav., 
areštuotieji aiškinasi, jogei va
kar naktį, taigi kada išliko pik
tadarybė. jie nebuvę namie. Iki 
vidurnakčio girtuokliavę ‘‘lietu
viškoj karčiamoj ant String 
stryčio". Vėliau nuėję "Pas su- 
siedus pakazyruoti." [ namus 
sugrįžę vienas pirmą valandą, 
antras trecią viri. nakties. Kada 
sugrįžę Stankcvičienč buvus 
negyva. Bet policiją jiedu pa
šaukė tik 5 vai. ryto! Ir pasakę 
jai. kad Kotrina gasu nusitroški
nus...

Gyvenau lįs tame p a č i a m e 
ž m o n ė s štai p p a s a- 
k o j a a P i e t ą ypatingą 
šeimyną: Volteris ir Stankevi
čienė (pirmasis jos vyras gyve
nus Pennsylvanijos valst.) jau 
trejetas melą "gyvena krūvoj". 
Turi išsiėmę "pirmą žeuatvės 
laisnį" aplikaciją (policija ją 
surado), lik kažin kodėl nesiru
pinę išsiimti antrą, šeimynoj 
sutikimo nebuvę. Po kiekvienos 
“pėdės" rengdavo bankietą, ku
rie dažnai užsibaigdavę peštynė
mis. Pav., pora savaičių atgal 
“vyras" ir *’l>ur<tiiiį?iei*is“ išviję 
savo šriniyninkę gatvėn •- nuo

gą ir girtu lėlę...

Volteris ir Morkūnas dabar lai 
komį kalėjime, šiandie bus pra
dėta tardymai.

Tme translation filctl with tiie 
poslmastcr ai Chicago, Sept. 
26, 1918, ųs re<|uired bv Ihe act 
of Oct. 0, 1917. *

(Juestionnaires
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiro

Pagelbės išpildyti 
šiose vietose:

I. Ant Bridgeporto P. Zalato
rius, 3601 S. Ilalsted SI.

JI. Ant Tovvn of Lake A. Bar- 
tašius, 4601 So. Hermitage av. 
(Naujienų stotyje).

III. Aušroje J. T. Vilkus, 3001 
S. Ilalsted si. (vakarais).

.... ........ .. Į—

Žodis po žodžio. Dar daugiau 
žodžiu. Pikti žvilgsniai, Grau
denimai. Po to smūgis į kak
tų. ir saulė sspindulių nepaliestų

atmainyti savo pieną. ( Jiicagie- 
čiams lc|ks palūkėti iki po Ka
lėdų. Mat, be didmiesčio teatrų 
'^lietuvių distriktuose" tinkamą

LMPS. 9-tos kuopos vakaras.

Vakar Vakare LMPS. 9 kp. 
parengė Meldažio svetainėj va
karą. Vadovaujant d. Dundulie
nei, sulošta vienaveiksmė kome- 
dijėiė “Mulkių Apaštalas" ir 
“Nutrukusi Styga". Svarbesnią
sias “Mulkių Apaštale“ roles, bū
tent. pirmininko ir Bačkulio, at
liko drgg. A. Kvedaras ir A. J ti
sas. Juodu pilnai tiko savo ro
lėms ir atliko jas gerai. Neblo
gai lošė ir kiti. Antram veikalė
ly j (“Nutrukusioj Stygoj") drg. 
J ūsas jau nebe taip tiko: pati bal
so intonacija ir tokie-jail gestai 
Vigriaus rolėj, kaip ir pirmam- 
jame lošime Bačkulio rolėj. 
Bet čia jo rolė bttvd trumpa ir 
nesvarbi, Užtaigi šiame lošime 
p-lė S. Laurinavičiutė (Klaros ro 
lėj) su savo dainelėmis (kurios 
įeina lošimai)) buvo to veikalo, 
o rasi ir viso vakaro, tikrąja 
pažiba. Cbicagicčiai ją senai pa
žįsta kaipo vieną įžymiausių so- 
lisčiu-dainininkiu; vakar jie lutė & *•
jo progos pamatyti, kad ji 
neblogesnė ir lošėja. Kili savo 
roles atliko irgi gerai. Koncer
tinėj jirogramo daly j pasižymė
jo drgė N. Stilsonienė ir jaunu
čiai broliai-arlistai Briedukai. 
Ypač publika nenoriai skyrėsi 
su Pastaraisiais: ploja kad 
net sienos drelni... Belo jaunu
tės panelės, T rainutė ir Čiplins- 
kailė, padeklamavo po porą ei
lučių. Abieju eilutės daugiau 
laikytos prie dabartinio žmonių 
ūpo. negu prie deklamatorių am
žiaus. Judvi abi deklamuoja ai
škiai jausmingai, ir rodo daug 
tame gabumo; tik rankų gestai, 
kuriais judvi abi taip mėgta ly
dėt kone kiekvieną tariamą žodį.

neatsakantis. Geriau, regis, 
butų, kad jaunutės deklamato- 
rės tu geste kol kas visai nevar
totu.

Aplamai imant, visi dalyvavu
sieji vakaro programų atliko sa
vo užduotis gana gerai, ruPestin- 
gai prisirengę. Ir publika buvo 
pilnai užganėdinta. Gaila tik, 
kad p. Meldažio sienų negalima 
praskėst: Žmonių buvo kupina 
svetainė.

A

Po programų vieni stvėrėsi 
šokti, kili visai pašaliais 
diskusuot apie politiką apskritai 
ii- stpio I>< • Iševiz ■>u» t iltini.

—Kep.

Vis dar rengiasi.

Sveikatos depaprlamento ko- 
misionierius Robertson ir valsti
jos prokuroras Hoyne dar lebe- 
sirengia imli nagan gobšus 
namą (steam heat) savininkus, 
kur randas lupa nesvietiškas, bet 
kambariu aPšildvli nenori. A- €
čiu tam daugelis susirgo plau
čių uždegimu ir ispaniškąja in- 
fluenza. Kelintas asmenų jau 
mjrė. Kiek laiko atgal Robe tį
soti ir Hoyne pagrūmojo tiems 
gobšams. Dabar ir vėla lai pa
kartojo. Bet "nagan" visliek ne
ima.

Karingi džiodžės
Municipalio korto džiodžės pa

sirodo prityrę kumštininkai. Im
kite pavyzdžiui džiodžę Įtarty 
Olsoną ir jo kolegą, džiodžę Ed- 
war<l T. Walle.

Jiedu susitiko “kur nors" 
džiodžės Olsono kambariuose.

vietą.
Paskutinę frazę cenzūra tei

kėsi sudarkyti. Džlodžė Wade pa 
tikrinančiai užreiškė, jogei jo ko 
lega Olsonas užsimojęs ant jo 
(\Vades) nosies, bet nepataikęs 

kumščiu nupuolus ant kaklo. 
Tuomet antrasai juristas, prisi
laikydamas municipalią kodek
sų, atsakęs savo kolegai tuo pa
tim į saulės spjndulią nepaliestą 
vielą juridiškai ta viela vadi
nas “viduriai".

Nelaimėj, laikraščių reporte
riai neturėję progos prisižiūrėti 
imtynei, kadangi tai atsiliko prie 
uždarytų durų. Vis dėlto vie
nas lango plyšisįleido šį tą išgirs
ti. Oficialis imtynių raportas 
seka: ’ .

“Aš pareikalavau džiodžės Ol
sono... Aš pavadinau jį murzi
na žiurke. Jis stipriai užsimojo 
ir atsirėmė į mano sprandą. Aš 
smogiau jam į pilvą."

“VVade pavadino mane, žiur
ke. šliužiu. melagiu ir šešku" 

, užreiškė džiodžė Olsonas. Jisai 
pakvietė mane “į eilę". Nebuvo 
iokio užsimojimo."

‘Birutės" koncertas.

Vakar, rūgs. 29 d., Union Club 
svet., "Birutė" parengė puikų 
ionccrlą.

Aš. manau, neapsiriksiu pasa
kęs, kad šilas koncertas buvo vie 
uis geriausią pramogų, kokią 
<ada biruliečiai parengė.

Pirmiausiai reikia duoti gerą 
ireditą S. Šimkui, choro vedėjui 
r mokytojui. Jis reikia pava- 
l:nti lietuvių scenos žvaigžde, 
teikia likėties, kad jis savo gabu t
nu ir sumanumu "Birutės" ebo- 
ą pastatys ant tikrų pamatų. 
Jirnliečia: gali Pasigėrėti lokiu 
nokyloju.

Iš atskiru choristu labiausiai v v
itsižymėjo P. Stogis ir K. Kas
iulis ir p-lės O. Budauskailė, S. 
šlaniuliutė ir M. Bukauskaitė, 
’hstaroji gavo raudoną rožių- 
;rlii'. bukietą. Jos buvo apdova 
lotos skaitlingais publikos a|>- 
odismenlais. Iš jų galima lauk

ti gabiu dainininkių lietuvviu sce 
lioj.

Abclnai, visas choras sudaina- 
co gerai ir gražiai. Bet vieno 
daikto stokavo, t. y. žinomo dai- 
aininko. Prano Jakučio. .Jei jis 
butu buvęs, butu nemažai prisi
dėjęs prie publikos palinksmini
mo. •

“Birutės" choras dabartiniu 
laiku smarkiai auga ir labai ga
lima. kad neužilgo bus vienas 
didžiausiu lietuviu choru Ameri
koje.

Užbaigdamas pastebėsiu vie
ną nemalonų dalyką, kuris neuž
ilgo palies hirutiečius. Dalykas- 
yra šitas. Biruliečiai savo pro
gramų reįjkahiuja 100 merginų ir 
90 vyrą prie savo choro. Mat 
jie nori padidinti savo chorą ar
ti ,300 dainininkų. Aš pasakysiu, 
kad jus, biruliečiai, tą geriau 
užmirškite. Nes jau ir dabar 
jau jūsų choras nebeturi vietos 
mt pagrindų. O kuomet savo 
chorą jus dar padidinsite, tai va r 
gu galėsite gauti kur tokią di
delę svetainę Ghicagoj. Well, 
ne mano dalykas, žinokitės.

—A. Duglis.

“Paskendusio Varpo” 
lošimas atidėta.

svetainių kaipir nėra. C. S. P. S. 
svetaipė, kuri tuo žvilgsniu yra 
parankiausia iŠ visą lietuviams 
“prieinamą" svetainių, praeitą 
žiemą sudegė. Jos atstatymas už 
sitęs net iki po Kalėdą. Nevei
zint to, rengėjai nutarė palaukt 
kol bus užbaigta atstatyt G. S. 
P. S.

Kaip jau minėjau, statymas 
"Paskendusio Varpo" reikalauja 
gabią artistiniu spėką ir lėšų. Pir 
mąją rengėjai turi. “Paskendu
sį Varpą" vaidins geriausios, 
kurias tik chicagiečiai Imi, ar
tistinės spėkos. Dėlei lešu 
rengėjai Pilnai pasiliki pažangią
ja Chicagos lietuviu minia. I uo- 
labiau. kad vakaras rengiama ne 
pasipelnymo tikslais, bet Lietu
vos Laisvės Fondui, lala i kas 
norės paremti tą naudingą įstai
gą, o kartu pamatyt gerą lošimą 
ir veikalą, ateis į S. P. S.

—Dramietis.

Banditai nušovė saliu- 
nininkų.

Keturi-nepažįstami banditai va
kar naktį nušovė \Vestsidės sa- 
liunininką Josepli Gracharz, 
2118 \V. 25 gi. Norėjo išplėšti 
registerį. Nepavyko. Banditus 
sutrukdė gyvenąs tame pat name 
žmogus ir jie turėjo nešdinlies 
palikę savo auką. Policija įieš
ko žudeiką.

<1. ji turėsianti "naują išlaidą" . 
.50,000,000 metams. 't a suma j 
busianti išmokėta pavidale pa-i 
didintu algą. Vienoj lik Chica-
goj kompanija turėsianti tokią 
“naują išlaidu” net $2,880,000 
melams.

True translalion filed with ihe jiost- 
inasler ai Chicago, SepL 30, 1918, 
as rcąuircd by thc ttct of Oct. 6, 1917.
Pasekminga diena.

Praeitą suimtą prasidėjo ket
virtoji laisvės paskolos kampa
nija. Chicagpje Pirmoji kam
panijos diena davusi gerą pasek
mių. Viso parduota apie už 12 
miljoną dollerią bondsu, Pav., 
Arinouro kompanija nupirkusi 
net už pustrečio miliono. Prie 
bondsu pardavinėjimo dirba a- 
pie 3(i,(N)0 žmonją.

Dearas dar karta ištruko.

Šimtas po Ii cistų 
“bombardavo” garadživ.

. -I.........»'

Ištrukęs iš paviečio katėjimo 
piktadarjs, Earl Dearas ir kitas 
jo sėbras Lloyd Bopp, užvakar 
bemaž paliko į policijos rankas. 
Netikėtu bildu policijai Pasisekė 
patirti, kad minėti piktadariai 
randasi viename garadžiuj 1751 
Park Avi1. Ginai suorganizuota 
100 policislų ir detektyvą, kurie 
žaibo greitumu nulėkė ir apstojo 
namą. Bet piktadariu hutą grei- 
tesnią. Policijai teko tik palai
kis lagaminas moters drapanom 
ir “šiaip mažmožiu”. I tioj duo
ta įsakymas apslol vjsą ketvir
tainį bloką ir daryt kratas. Ir 
čia veltui.. Piktadariai įlindo 
kaip akmuo vandenyj.

Vulstijos prokurorus 1 loviu* 
rūsčiai Pa^ruinojo gyventojams, 

liutenl tiems, kur stengsis pa
slepi piktadarips. Tokią lau
kianti sunki pabauda kalėji
mas.

Kit k laiko atgal šioje vietoji1

L. V. Knygyno l’.V.I). Chicagos mė
nesinis siisii’inlbniiis blis panedfdyj, 
rugsėjo .30 <1., S viii, vakare. Atsto
vai malonėsilc atsilankyti paskirtu 
laiku, turime duug svarbiu reikalą. 

—Rašt. 'f. Budnikas.

Cicero, III. — LMPS. 13 kp. rengia 
balių su profanui spalių 13 d., M. 
.Linkaičio svet., \V. II si. Visas 
vakaro pelnas skiriama politiškų ka
linių šelpimui. Butų geistina, kad 
kilos Cicero dr jos tų dienų nereng
tų jokių pramogų. LMPS. Komitetas

Smulkus Skelbimai

Protesto susirinkimas.

Suimtos vakare Meldažio sve
tainėj buvo surengia viešas susi
rinkimas tikslu užprotestuoti 
prieš I homo Mooney pasmerki
mą. Susirinkimą šaukė LSS. c c

Aštunto Bajoiio ccntrallinis ko
mitetas. Kalbėjo d. Kl. Jurge
lionis.

Publikos šį kartą buvo nedau- 
giausia. Gal lai dėlto, kad lie
tuviu darbininką minios neganė
tinai susipažįiię su Thonto Moo
ney reikalu. Bet kalias ir cebtra 
linis komitetas. Kur lai’ maty
ta, kad rengiant panašų, susirin
kimą negarsiniu apie jį spaudoj! 
Tiesa, mėnuo atgal ('.. K-tas tei
kėsi įdėt į “Naujienas" prane
šimą, kitais ėjo apie porą savai
čių. Bet lai ir viskas. Daugiau 
nei žodelio! Ką gi tai reiškia? 
Basi ir ėja kaltos los “Naujie
nos"? lai stačiai nealli'islina.

Drg. K I. Jurgelionis 
kalbėjo g e r a i. 'I' a r p ki- 
I a buvvo priimta protesto 
rezoliucija ir mtlarta pasiusti 
tiems, kurią malonei ar nemalo
nei dabar atiduota I homo Moo
ney likimas.

—Vietinis.

Smulkiems pasiuke bimama kaino. .- 
1 eolu, syki, S0 centų; dedant 
tų pati skelbimą ilgiau, už kiek
vieną kaitą colis vietos 2S centai.

Šios Naujienų Smulkiųjų 
Skelbimų skiltis tai geiiausia 
priemonė tiek biznio tiek dar
bo žmonėms įvairiais savo rei
kalais pasiskelbti ir greičiau
sių pasekmių turėti.

Naujienas kasdien skaito 
tūkstančiai žmonių. Jie turi 
visokiausių reikalų. Jie Jiei- 
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 rt., pasiskelbkite šitose Nau
jienų skiltyse, o pamatysite, 
kaip be vargo ir menkiausio
mis išlaidųmis turėsite grei
čiausių pasekmių.

Skelbimus priima Naujienų 
Administracijų, 1840 S. Halstea 
st., asmeniškai, pačtu, arba te
lefonu: Canal 1506.

REIKIA DARBININKŲ

REIKALINGAS linolypi- 
stas su kiek nors patyrimo 
Atsišaukite tuojaus j “Nau 
jienas”.

“N-ną" Administracija.

. iiEIKALlNGA ledų traukėjų ir 
darbininkų j ledų svirnus, 40c. t va
landą, 10 ir 11 vai. darbas.

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

REIKIA gerų tvirtų moterų dci 
dirbtuvės darbo. Gera mokesti/. 
901 18th st., Chicago, III. Į

__ ________________________ L______
BEIKIA karpytojų ir leiberių j 

Serap Iron Yards. Gera mokestis. 
Pastovus darbas. Atsišaukite i 
1632 \V. Kinzie si., Chicago

RUKI A žmogaus į rusišką pirtį.
C. Yaffe,

908—-910 W. 1 Itli st., Chicago

REIKIA pagelbinijiko janitoriaus 
arba porterio.
6222 llarper avė., I floor, užpakalyj

NORTH SIDE
Norlh Sidc.
Kam taip girti?

ASMENŲ JIESKOJIMAI
Pajieškau švogerio Mykolo Vaieu- 

ko .apie aštuonis melus gyveno (Jii- 
eago. Turiu svarbių reikalų. Mel
džiu atsišaukti šiuo adresu:

Juozapas Dikevičius, 
1071)9 S. State St., Boselaiul, III.

REIKALINGA patyrusių operato
rių ant *‘po\ver” siuvamų mašinų. 
Kreipkitės pas:

, MAKSIIALL,
1454 S. Sangamon st., Chicago

PBA.ŠAV atsišaukti, kas nori pa
imli mergaitę ant auginimo. Turiu 
dvi, viena 11 metų, kita-—9 melų. 
Kam reikia prašau atsišaukti šiuo 
adresu: (L šliauleris,
3117 S. NValače Si., (J)icago, III.

REIKALINGA mergaitės ir ber
niukai, virš 14 melų amžiaus, prie 
lengvo darbo dirbtuvėj. Kreipkitės 
pas:

MARSHALL,
1451 S. Sangamon st., (Jiicago

Pajieškau Elzbietos Bajoraitės — 
paeina iš Kupriliškių parap., Mont- 
vidų sodos, Panevėžio pavieto, Ka
uno gub. Ji gyveno Aurora, III. Ji 
pati lai atsišaukia, arba kas žinote 
praneškite jos adresą.

Kazimieras Davidonis.
10632 Edbrooke avė., Itoseland, III.

“PARDAVIMUI
PARDUODAME siuvamas mašinas 

ir daug įrankių prie siuvimo. Kam 
reikia, atsišaukite vakarais.
3352 S. Ilalsted si., Chicago

NAMAI-ŽEMŽ
DOBILO ŽEME ukes

I'aiieškau Simano Benedikos. Kau
no gub., Bascinių pav., Stulgių pa
rapijos, (rudelių dvaro. Prieš pen
kis metus gyveno Chicago, III. No
rėčiau susižinoti. Jis pats tegul at
sišaukia. arba kas žinote praneškite 
jo adresų: ,

Juozapa Darbutaitė,*
25 Kica avė., Kcnosha, Wis.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
Iii J KALINGI vyrai ant burdo. Ge

ra viela pakeleiviams.
LIETVVIC HOTELIS, 

1606 S. Ilalsted st., Chicago

Siuvėjams ir Siuvėjoms
Lietuviui siuvėjai ir siuvėjos iš visų šapų malonės atsiankyti į

LIETUVIŲ SIUVĖJŲ 
MASS-MITINGĄ

kurs įvyks Utarninkc, Spalių 1 d., 7:30 vai. vakare,
! M ELDAŽIO SALĖJE, 2242 W. 23rd PI.

Kalbės Kl. Jurgelionis, S. Levine, P. Galskis ir kiti, i
Kviečia JOINT BOAUD, A. C. W. of A.

buvo praneštą, kad Dramatiškas 
Batelis, Dramos Draugija (abi 
pirmosios yra susivieniję) ir 
“Birutė" rengiasi šį rudenį pa
statyt G. Hauplmano pasakos 
dramą "Paskendusį Varpą". Bot 
kadangi veikalo pastatymui be 
gabių artistinių spėkų ir nema
žų pinigiškų išlaidų reikalauja 
dar ir geros svetainės, laj rengė
jams, norint nenorint, prisiėjo

Spaustuvninkų laimėjimas.

Chicagos presmaną ir pagclbi- 
ninku unija pagalios atsiekė sa
vo reikalavimu. Samdytojai ga
lą gale, buvo priversi i padidint 
savo darbininkams algas po 
$3.50 i savaite.

t

Mažai reikalauja.

Pons John Pissati, 0 2 7 So. 
Tripp gt., gavo grasinamą laiš
ką nuo tūlo “West Sidės ‘Juodo
sios Bankos’ nario." Bcikalauja 
20 doleriu. Pons Pissali betgi 
didelis užsispyrėlis nei to ma- v
žumėlio nenorįs “palikot". Laiš
ką jisai atidavė į polysleišinj, 
idant ponai “dėdės" padarytų už 
jį rokundą su “Juodąja liauka."

Palindo po automobiliu.

Virginia Wonnel, šeštą melą 
mergaitė, 0113 Harvard Avė., 
užvakar bežaizdama gatvėje kaž 
taip palindo po ėjusiu automobi
liu. Ant vielos užmušta.

Kokia ji gera.

“Naujieną" nr. 226 tilpo p. 
Jurgio Stungio korespondencija 
a p i e Uol i man Preparalory 
School. Nesuprantu, kuo besi
vaduodamas p. Stungis taip'gi- 
lisi to žyclolio (?) iiiolcyktų'? I š- 

rodo, kad jis rašo ne be kieno 
nors žinios, kadangi apsiima su
teiki visokiu informaciją apie 
minėtą mokyklą. Gerai, o kaip 
ten stovi su ta “labai naudinga 
knyga", kurios išleidimui ir jis 
pats, rodos, rinko pinigų/? Vi
sas jos naudingumas, berods, 
l>us tame, kad ji susidės iš p. 
Iloffman mokyklos skelbimu...* 
Dabartinis p. Stungio žygis kaip 
lik primena los "labai naudin
gos knygos" istoriją.

Pagalios, ponas Stungis ge
riau nekalbėtų apie tai, kad mo
kykloj nepersekioja mokinių 
“už menkniekius.” Pats moki- 
nuosj toj mokykloj ir žinau, kaip 
ten yra. —X. Mokinys.

__Pranešimai
Brangi jų pranešimtiH apie mi
tingus ctc. dedame dykai. Nuo 
šio laiko betgi pranešimai (lai
šku, arba telefonu: Canal 1506) 1 
turi būt priduoti Redakcijai iš- 
vakaro, ne vėliau kaip iki 8 
P.M. Vėliau priduoti praneši
mai nebegalės tilpti rytojaus 
ntuneryj.

,'1’catraH ir koncertas, rengiamas 
Chicagos Lietuvių Vyrų Choro j-, 
vyks nedėlioj, spalio 21), 1918, M. 
Meldažio svet., 2211 W. 23ild Place. 
Scenoje statoma 1 veiksmo komedi
ja “l’aslules studentas’’.

Cit. Liet. Vyrų Choro Komitetas.

KAMBABIS ant rendos. Garu šil-
tlonuiss prie \Vashington Parko. '

Ist apparlinent, 358 I’.. 5.3rd SI.

Mes savinamčs apie 100,000 akrų 
puikios ūkės žemės Mcnotninec pa
viete, Uppcr Peninsula Micliigan’o, 
arti Grcen Buy krantų, kuriuos mes 
pardavojame ukėms po 40 akrų, ir 
aug.ščiau. žemė yra su moliu, tin
kanti abclnai ukininkystei, kvie
čiams, miežiams, avižoms, rugiams 
bulvėms, cukriniams burokams ir tl. 
čia ūkininkai turtėja versdamiesi 
pienininkyste ir augindami kiaules 
ir avis. Ton yra puikus keliai, ge
ros mokyklos, bažnyčios, kaimiška 
prisiunlimo krasa, geri kaimynai ir 
viskas yra artideas reikalinga. Apsi
gyvenusiam nėra taksų per penkis 
metus. Kodėl neįdėti savo pinigų 
j gerą žemę, kur jie bus saugus ir 
aprūpins ateitį. Eikite ant ūkės, 
kuomet jus busite prisirengę, bet 
pirkite dabar, kuomet ši gera žemė 
parduodama pigiai.

Rašykite mums dėl platesnių žini^ 
kas Ijnk labai žemos kainos ir Ici/g- 
vų išmokėjimų. /

Mes galime duoti jums geru's nu
rodymus.

s. CRANvi-onn & sonis 
045 U’irst NUitional R;ink BuildinK, 

Chicago, III.

BARGENAS. šl.350.00 už 8 kamba
rių murini namelį 3621 \Vallace sis.

B. \Vcber & Co..
2258 \V. 22nd si. Tel. Canal 2911

Amerikos plieno korporacija 
paskelbė, kad pradedant spaliu 1

Svarbu. West Sidės distrikto 
‘N aujieni.i’’ šėrininku susirinkimas 
Ims nanedėli, rims. 3(1. 8 vai. vakare,' 
Meldažio svet., 2212 \V. 23rd Plaee. 
Visi šio distrikto “Naujienų” iėrini- 
nkai privalot atsilankyti, nes yra 
svarbių reikidų.

Organizatorius Ant. Jusas.

RANDAI
PASIBANDAVOJA garu apšildo

mas storas, 733 W. 181h St.. ant ka
mpo elės. Gera šviesa, 'rinkamas 
dėl mažos dirbtuvės arba bite ko
kiam bizniui. Labai prieinama rcn- 
da. Kreipkitės pas: S nu. Netter, 
10 S. I.a Šalie St., Br nu 428.

ATIDI ODAMA randon sankrova. 
Gera vieta grosernei ir bučernei. 
3216 Emerald Avė. Chicago.

REIKIA DARBIN1NKIJ

VALSTYBINIAI NEMOKAMI DAR
BO PRIRODYMO BIURAI 

(U. S. Frce Einpioyin'ent Service) 
Jieškantieji darbo kreipkitės šiais 

adresais:
116-122 N. DEARBORN ST. 

arba
105-107 SO. JEFFERSON ST.

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

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

REIKALINGAS knygve- 
dis tuojaus, vyras arba mar
gina, turi būti gerai apsipa
žinęs su tuo darbu. Atsišau
kite tiktai laišku, pažymė
dami, kkk norite pradinės 
mokesties ir tt.

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

. MOKYKLOS

VALENTINE DRESSMAKING 
COLLEGES

6205 So. Hatated at., 2407 W. Ma- 
diHon, 1850 N. Welh 8L

137 Mokyklos Suv. Valstijose. 
Siuvimas, Petremj Kirpimas, De- 
slgning, dėl biznio ir namu. Vie
tos duodamos dykai. Diplomai. 
Lengvi išmokėjimai. Gvarantao- 
ta išmokinti jus pasiūti suluiea ut 
ŠIO. Phone Seeley 1$43

SARA PATEK, Hrmhdaki

AMERIKOS LIETUVIŲ MOKYKLA
Mokinama: angliškos ir lietuviškos 

kalbų, aritmetikos, knygvędystės, 
stenografijos, typewriting, pirklybos 
teisių, Suv. Valstijų istorijos, abel- 
nos istorijos, geografijos, politiškos 
ekonomijos, pilietvstės, dailiarašvs- 
tės.

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

Drapanų Škicai
Darymas pclrcnų, kir
pimas, pritaikymas ir 
drapanų siuvimas. Len
gvai išmokiname trum
pu laiku, dienų ir vaka
rais.
SPECIALIS 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, Prezidentas,

118 N. La Saite Rt., Prieš City Hali. 
Atsišaukite :ihl 44o augšto.



ART SUPPLEMENT SEP T. 29. 191H

ALCO GRAVURC INC . N V

NAUJIENOS CHICAGO

JOSEPH l’ENNELL DEL.

THAT LIBERTY SHALL NOT 
PERISH FROM THE EARTH 

BUY LIBERTY BONDS



Į

Ketvirtoji Laisves Paskola
Bukite 100' < Amerikai atsidavę žmonės—

Suvienytų Valstijų Valdžia 
Tebūnie Jūsų Bankas

Jus uždirbate pinigo Suvienytose Valstijose
Jus susitaupote pinigo Suvienytose Valstijose 
Investuokite savo pinigus Suvienytose Valstijose.

Kad žmonės savo pinigais padės Amerikai, 
Amerika savo pinigais padės žmonėms.

Pirkite Suvienytų Valstijų Valdžios 
Ketvirtosios Laisvės Paskolos

Bondus
I . /

Nueiki! j by-kurj banką, arba pas principalą, kur dirbat, ar
ba į vietos Laisvės Paskolos Komitetą dėl artimesnių žinių ir

Pirkite Ūmai




