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Amerikiečiai Sumušė Vokiečius’• -■* ” z > * i ■' F 9 .

Paėjo 7 mylias
Paėmė 12 miestų ir 

5,000 belaisvių
AMERIKIEČIAI SU PRANCŪZAIS EINA PRIEKYN 

20 MYLIŲ FRONTE.

VVASHINGTON, rūgs. 26.— Gen. Pershing šiąnakt 
pranešė, kad atakuodami 20 mylių fronte šiandie pirmo
ji amerikiečių armija išvien su franeuzais paėjo prie* 
kyn septynias mylias ir paėmė 12 miestelių ir 5,000 be
laisvių.

PARYŽIUS, rūgs. 26. - A- 
merikiečiai atakavo šįryt 10 my
ku fronte Champagc išvien su 
franeuzais. šį vakar jie paėjo 
niekuriosc vietose šešias mylias 
ir vis dar eina priekyn.

Francuzų kareiviai, atakuojan 
lįs amerikiečių kairėje, nieku- 
rioge vietosi' į vakarus nuo Ar- 
gonnc paėjo keturias mylias.

Amerikiečiai jų besi veržime i- 
ki šiol paėmė sekamus miestus: 
Gcrcourt, Cuisy, Montfuueon, 
Cheppy ir Barennes, visi j šiaur
vakarius nuo Verduno.

Prancūzai paėmė Sevron ir 
Navarin farrną — pozicijas, ku
rias priešas laikė nuo 1911 metų

Aiiierikiečių kareiviai šiame 
sektore atakavo j vakarus nuo 
Verduno apygardos.

Vokiečiai tikėdamies atakos, 
matomai, ištraukė dalį savo spė
kų.

Prancūzai savo gule fronto, 

matomai, pasitiko stipresnį pa
sipriešinimų, bet karės ofiso pra 
nešimas sako, kad jie užėmė vi
sa priešo pirmąją liniją.

Maršalo Focb naujoji ataka 
buvo padaryta fronte nuo Suip- 
pc upės. į rytus nuo Rbeinis iki 
upes Metise, į šiaurę nuo Vcrdn- 
no.

Naujojo ofensivo laukas yra 
tarp vietos pasekmingo Manio 
ofensivo ir pastarojo amerikie
čių pasisekimo, apvaliusio St. 
Mihiel salientą.

Iš to fakto, kad francpzai vei
kia Champagne ir amerikiečiai 
yra j rytus, yra aišku, kad ame
rikiečiai apėmė <lalį mūšio lini
jos Argonne ir rytų link iki 

Meuse, apygardoj į šiaurę nuo 
Verduno.

Gen. Gaouraud, kuris sulriuš- 
ši< > fronto ,l,čŲ ..: ? (š‘ 5-) ę’x 
kino vokiečių ofensivą dalyje 
šio fronto liepos 15 d., vadovau
ja šiuo veikimu, nors generolai 
Pershing ir Petain, atsakantįs 
Lik prieš maršalą Foch yra vy
riausiais plenuotojais šio besi- 
vcrŽimo.

Prancūzai ir amerikiečiai puo
lė “over thc top” (alakoti) 5:fe() 
vai. šį ryt po beveik 11 valandų 
baisaus apšaudymo vokiečių po
zicijų su smarkiai sprogstančio
mis medegomis ir guzu.

Vokiečiai, matomai, pasitrau
kė iš savo pirmųjų linijų dalyj 
fronto kaip tik išsivystė ataka.

Žinios sako apie milžinišką su
koncentravimą artilerijos užpa
kalyj amerikiečių-franeuzų a- 

lakos linijos.
Oras yra patogus ofensivui.
Auštant, kada pirmosios infan 

(rijos viltus apleido savo tranšė
jas, buvo didelė migla.

Smulkmenų apie paėmimą be
laisvių čia dar negauta.

Truc translation filed with thc post- 
maslcr ai Chicago, Scpl. 27, 1918, 
as reųuired by thc act or Oct. 6,1917 

WilKonas atidarys New Yor- 
kc paskolos kampaniją.

WASH1NGTON, rūgs. 26. — 
Prezidentas Wilsonas ryto bus 
New Yorke, kad atidarius ketvir 
tosios laisvės paskolos kampani
ją ir taipgi pasakius prakalbą, 
kuri t ik imąsi bus epochine, at
sižvelgiant i karę ir rolę, ko
kią Suv. Valstijos joje losią.

Prezidentas šį ryt atsilankė į 
valstybės departamentą, kur jis 
įht pusę valandos tarCsi si* val- 

stybės sckrclųriuni Laimingu.
Sprendžiama, kad kalbėtasi a- 

pie Vokietijos kanclerio von Her 
tling kalbą laikytą prieš reich
stago kuinileta taikos reikaluo- > 
sc.

Truc translation filed wlth thc post- 
master at Chicago, Sept. 27. 1918, 
us reųuired by thc act of Oct. tt, 1917.

Laivyno sekretorius atida
rys kampaniją Chicago j c..
Šiandie 3 valandą po piet atvy

ksta į Chicago laivyno sekreto
rius Josephus Daniels, kad atida 
rius ketvirtosios laisvės pasko
los kampaniją Chicagoje.

Bus surengta vidurmieslyj pa
roda, o |x> parodos, 3:30 vai. 
laivyno sekretorius kalbės ban- 
kicrių asociacijos konvencijai 
Auditoriumc.

Atidaromąją ketvirtosios lai
sves paskolos kalbą jis laikys 9 
vai. vakare Medinaęh Temple, 
Ohio ir Cuss gatvės.

Truc translation filed with thc post- 
master at Chicago, Sept. 27, 1918, 
as reųuired by thc act of Oct. 6,1917
NEUŽGANĖDINTI VON BERT-

LINGO KALBA.

AMSTEBDAM, rūgs. 26.
Berlino socialistu laikraštis Vor- 11
waerls užreiškia, kad kancleris 
von Hertling dar labiau “padidi
no bedugnę tarp socialistų ir val
džios“ savo kalba reichstage,

Morgen Post rašo: “Vis dar 
nėra šviesos.’’

Deutsche Ta ges Zcitung sako: 
“Von Hertling parode begėdišką 
nežinystę tikrųjų sąlygų “

Truc Iruiislulion filed wlth the |K>st* 
mastei* at Chicago, Sept. 27; 1918,' 
as reųuired by thc act of Oct. C, 1917

True tianslatiųn filed with thc post- 
nmster al Chicago, ‘Sept. 27, 1918, 
as reųuired by the aCt of Oct. 6, 1917

17 užpuolimai ant vokiečių 
miestų; 79 užmušti.

AMSTEI|DAM, nigs. 25. — 
Pasak Berline išleisto oficialiu 
pranešimo, rugpiučio mėn. bu-| 
vo padaryti *17 užpuolimai iš 
oro ant Vokietijos miestų,. Tuo
se užpuolimuose 79 žmonės Ii 
ko užmušti, o 113 sužeista.

True translation filed wilh the post- 
innsler at Chicago, Sept. 27, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917. t
Vokiečiai kareiviai šaudo o- 

ficierius.

Su anglų armija Francijoj, 
nigs, 26. Kad maištas kilo vo
kiečių armijoj tarp draftuolų 
iš Municbo kareivių puikų yra 
atidengiama ką tik anglų paim
tame dokumente.

Maištininkai pradėjo šaudyti į 
savo oficierius, sužeizdami ma
jorą. 4

Vokiečių karine valdžia grie
biasi energiškų žingsnių sustab
dyti neramumus tarp kareivių 
ir gyventojų.

3 vokiečių oficicriai ir 104 ka
reiviai liuosnoriai pasidavė ang
lams į vakarus nuo SI. Qucntino.

Truc truntdation filed wlth thc post, 
master at Chicago, Sept. 27, 1918, 
as rcųuircd by the act of Oct. 6,1917

Surado influenzos bakteri
ją; epidemija Italijoj.

■■■■ t
HYMAS, rūgs. 26. Cotrone 

karingo ligonbučio direktorius 
prol. Ciuiiri fiiandie paskelbė, 
kad jis surado ir izoliavo ispa
niškos 'influenzos bakteriją.

Liga siaučia visoj šalyj.
•"—ar,,r ~ - ■ ----------- -------------------------------- :--------------

T*-**- »,islation filed witb the post- 
master at Chicago, Sept. 27, 1918, 
as rcųuircd by the act of Oct. 6, 1917

10 ŽMONIŲ MIRĖ NUO INFLU
ENZOS.

SYHACl'SE, N. Y., rūgs. 26.— 
9 kareiviai ir viena slaugytoja 
mirė vakar Svracuse rekrutų 
kempėje, o 112 žmonių nuvežta 
į lig^nbucius.

Truc trunslaliou filed wilh the posl- 
master ai Chicago, Sept. 27, 1918, 
as reųijrcd Ly thc act of Oct. G, 1917I
Rumunijos karalius nubau

dė savo sūnų.
AMSTEBDAM .rūgs. 25.

Pasak oficialės telegramos iš 
Jassy, per Berliną. Bunninijos 
sosto įpėdinis Karolius liko nu
baustas jo tėvo, kaipo vyriausio 
armijos komanduotojo 75 die
noms uždarymui namuose už
peržengimą militarių rcgulia- 

vijų.”
Žinia priduria: “Įstatymiš- 

kumas pasielgimo, kuris prive
dė prie jo arešto, bus ištirtas ir 
bus griebtasi tokių priemonių, 
kokių reikalaus šalies ir dinas
tijos interesai.“
Apsivedė su paprasta mer

gaite *
LONDONAS nigs. 25. — čia

gauta žinia apie areštavimą Ru
munijos sosto įpėdinio Karo- 
liaus. čia manoma kad prin
cas yra disciplinuojamas nes.1 
pasak keletos dienų atgal pa
siekusių Londoną žinių, jis nu
vyko j Odcssą apie rūgs. 15 d. 
ir be karaliaus leidimo apsive
dė su Zyzis Lambrino. rumune, 
kuri neturi savyj karališko kra
ujo.

-------- ■ 1..-------------------- -J.?

Dienos Nuostoliai
S. V. Armijos, 

Francijoj
----- r, r, .T totam------ rrmrnatf 

r-...
Aincrkios ckąpędicinių spėkų 

komanduolojas praneša apie se
kamus nuostolius:

Užmuštu karett lauke 87; pra
puolė karės lauke 63; sunkiai 
sužeisti 73; mirė nuo žaizdų 57; 
mirė nuo aeroplanų 1; mirė nuo 
šiaip atsitikimų 8; mirė nuo ligų 
12; sužeisti nežinia kai]) sunkiai 
3. Viso 304.

Šiame sąraše padudamos seka
mos lietuviškai skambančios pa
vardes:

Ąnthony .lohn Mlscliefsky, 
Lcavcinvorth. Kas,, sunkiai su
žeistas.

Alexander Byska, Dclroit, 
Mieli., užmuštas.

Michael Kuzina, Wiudbar, Pa., 
mirė nuo žaizdų.

Dominick Bickicvvicz, Shcnan- 
doah. Pa., prapuolė.

\Villiam Noviskl, Bussia, pra
puolė.

l'Tank L. Laskowski, .Ir., 861
N. May St.. Chicago, sužeistas.

VValter NaruUviče, Oglettby, 
III., užmuštas karės lauke.

Williain SlroAvinski, Bridge- 
port, Conn., užmuštas.

Stcffcn Stavrakis, San Fran- 
cisco, Cal.. užmuštas.

Boman Borefski, Sbenundoah, 
Pa., užmuštas. - k 

«» -™ — - t. m »» ■

True transhitinn filed wiin ‘ne post 
master at Chicago, Scpl. 27, 1918, 
a., rcųuirčd by the act of Oct. ii. 1917

\VAglHNGTON .engs. 25.
Kui'čs <|e|Kii*UtmciiUis paskelbė 

dar 71 vardus Amerikos karei
vių esančių Vokietijoj belaisvė
je. .Jų tarpe yra sekamos pa
vardes:

John P. Smorowski 3231 Pau- 
ina St. Chicago.

Alex. Cliinske, Michigan Ci
ty, Ind.

Frank Malko\vski, Bosija.
Jų visų stovykla yra nežino

ma.

True translation filed with thc post- 
master at Chicago, Sept. 27, 1918, 
as ruąulred by thc act of Oct. 6,1917.

Rusijoj žudynės 
tebesitęsia.

Maskvoje kasnakt nužudo
ma 150 žmonių. 1,000 žmo

nių nužudyta už Leniną.

WASHINGTON, nigs. 26. — 
Pasak pasiekusių valstybes de
partamentą žinių, daugiau kaip 
l,(M)0 rusų liko nužudyta atker
šijimui už pasikėsinimą ant Le
nino gyvasties, o Maskvoje kas
nakt nužudoma vidutiniškai po 
150 žmonių.

Daugelį užinušli’jų bolševikų 
valdžia atsisakė palaidoti ir šu- 
nįs išvalkioja jų lavonus po gat
ves.

Dabar Pi Irogradą valdo žiau
riausias bolševikų elementas.

Šimtai yra areštuoti ir sukem- 
šami po 15 ir 20 j kamerą, kur 
nėra ne šviesos, ne oro ir kur 
negalima nė atsigulti.

Lietuviai protestuoja.
Pagal Bre.sl-Litovsko sutartį 

vokiečių užgriebtos Lietuvos gy
ventojai atsikreipė formaliu pro
testu į visas pasaulio šalis prieš 
savo likimą.

Po nepasekmingo atsikreipi- 
mo į Vokietijos kanclerį dabar 
jie atsišaukia į išlaukinį pasaulį 
karštu protestu prieš savo pri- 
spaudčjus.

Pei>savo naciu na lę tarybą, lie
tuviai, šiandie čia gautame pro
teste užreiškia, kad jie nenori 
susitikti Alsacc-Lorane likimo, 
bet jie liko pasmerkti bolševikų 
taikos ir kovojo visomis savo pa- 
jiegomis.

Prieš Bresl-Litovsko sutartį 
jie protestuoja lodei, kad jie yra 
aktu prievartos prieš laisvą valią 
žmonių. .Jie taipgi protestuoja 
picr žemvaldžių įstatymą, kaipo 
grynai vokišką ir priešingą lie
tuvių norams.

True translation filed with the post- 
master ai Chicago, Sept. 27, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917

Anglai eina į pietus nuo Ar
changelsko.

LONDONAS, rūgs. 26. — Su
lig čia gautų autoritetingų žinių, 
gen. Poolc vadovaujami anglų 
kareiviai apvalė abi pusi Dvinos 
upės, Rusijoj, iki 80 mylių į pie
tus nuo Bcrenskaja.

(Bcrenskaja yra už apie 150 
mylių į pietus nuo Archangels
ko. Talkininkai matomai valdo 
Dviną iki pusiau kelio jos susi
liejimo su Siichon upe.)

Visa šiaurrytine Kaukazija da 
bar yra valdoma kazokų, apart 
Vladikavkazio ir pustuzinio kilų 
miestij.

( Vladika vlvuzas yru už 330 my 

lių į šiaurryčius nuo Baku.)

True trnnstation filed witn thc post- 
master at Chicago, Sepl. 27, 1918, 
as reųuired by thc act of Oct. 6, 1917

Telegrafiniai susinėsimai su 
Rusija.

NEW YORK, rūgs. 25. —Co- 
minercial Cable Co. šiandie pa
skelbė, kad telegrafiniai susinė
simai per Cbiniją ir Siberiją ta
po įsteigti su Samara, Ekalo 
rinburgu ir Ufa, Europos Rusi
joje.

.. \
True translation filed with the post- 
master at Chicago, Scpl. 27, 1918, 
as reųuired by the uct of Oct. 6,1917
Ispanija pagelbėsant suval

dyti Rusiją.

MADRID nigs. 25. — Isjjani- 
jos valdžia dar nepadarė prane
šimo apie gavimą prezidento 
Wilsono notos, raginančios tal
kininkų ir neutralių šalių vald
žias veikti pasmerkimu i sker
dynių Rusijoje. Sulig išlikimų 
šaltinių, Ispanija yra pasirengu
si gelbėti, kadangi karalius Al
fonso 'interesuojasi ateitim tos 
šalies, o ir kapitalistai yra pa
skolinę Rusijai 50,000,1 MM) pese- 
tų.

Mokiniai sustreikavo

HARTFORD. Conn., - 2000 
vidurinių mokyklų high school) 
inokinių sustreikavo, reikalą u* 

I darni sutrumpinimo mokyklų 
viliančių.

True translation fileu tn the post.mastei- al Chicago, Scpl. 27, 1918, 
as i cųuiicd by the uct of Oct. 6,1917

Bulgarai jdsurjebehega
Turkai Palestinoje apsupti
Neramumai Bulgarijoje

True translation filed with the post- 
master al Chicago, Scpl. 27, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917,
TALKININKAI PĄĖMĖ 
DU SVARBIU MIESTU

BALKANUOSE.

Vėlės ir Istip paimti. Ferdinan
das šaukiasi pagelhon. Graikai 

Bulgarijoj.

LONDONAS, rūgs. 26. - Bul
garai Makedonijoj greitai arti
nasi prie galutinio chaosinio laip 
snio, penkiomis talkininkų armi
jomis pergalingai besiveržiant vi 
šiline fronte.

Anglų ir graikų kareiviai ryti
niame gale linijos jau įsiveržė į 
Bulgariją. Paskiausia žinia sa
ko, kad jie pasiekė Kosturino, 
apie 6 mylios nuo Slrmuuica, 
karaliaus Ferdinando svarbiau
sios veikimo bazos.

Centre franeuzai ir serbai pa
ėjo apie 38 mylias nuo Prilęp. 
dvi dienas atgal pasiekdami 
svarbią bazą Istib. .Jie plėtoją 
smailumą savo didelio kylio ir 
paėmė Voles, priešo reikmenų 
centrą ant Vardai’ upes.

Istib, j rytus nuo Vardai*, bu
vo pereitas serbų utarninke ir, 
Ims ubej,ončs, Šiuo Įnikti jis yra 
tvirtai talkininkų, rankose.

Voles, kitas geležinkelių cen
tras, lapo paimtas ir talkininkai 
skubiai veržiasi linkui Uskub. 
kuris yra už 25 mylių .

Serbai paėmė Gradsko šiol į, 
į šiauryčius nuo Uskub. Ji buvo 
ginama vokiečių kareivių. Dau
gybė reikmenų, jų tarpe 19 ka- 
nuolių, tapo paimta.

Vakariniame gale mūšio lini
jos pirmoji bulgarų armija yra 
praktiškai apsupta ir gręsia jai 
Sunaikinimas.

Vienatinis ]>asilikęs bulgarams 
šiame sektore saugus kelias yra 
siaurus perėjimas tarp Krueevo 
ir Kicevo, kuris nuolatos darosi 
siauresniu. Jie gali išsinešdinti 
į Albanijos kalnus.

Bulgarų padėjimas yra lai]) 
desperatiškas, kad karalius Fer
dinandas pakvietė lieki - mar
šalą von Maekensen, kuris da
bar yra Bucbaresle, apimti ko
mandą jo armijomis ir bandyti 
sulaikyti talkininkų besiveržimą 
sejiojoj Serbijoj ir išgelbėti Bul
gariją. v

1 'F “f ............................. .. ■'

Truc translation filed with the post- 
niasler al Chicago, Scpl. 27, 1918, 
as reųuired by thc act or Oct. 6, 1917

ANGLAI PAGAVO J SLAS
TUS KETVIRTĄJĄ TUR

KŲ ARMIJĄ.

LONDONAS, rūgs. 26.—šios 
dienos žinios parodo, kad ketvir
toji turkų armija Palestinos

fronte yra beveik apsupta į rytus 
nuo Jordano ir jai gręšis išnai
kinimas.

Išnaikinimas l-sios artimos 
užbaigtų apvalymą turkų s]5ėkų 
Palestinoj, siekiančių apie 80,000 
kareivių.

Blogumas padėjimo turkų aiv 
mijos gali būti matytas iš to fa- 

' klo, kad arabų kavalerija ir iii-
Įfanlerija yra į šiauru* nuo jos, 
arabų ir anglų spėkos į rytus ir 
angių kareiviai į pietus. Jie visi 
gula ant priešo, kuomet Jorda
nas su jo perėjimais yra talki-A 
ninku rankose.

45,(MM) belaisvių lapo paimta.
Anglų kareiviai plečia savo už

ėmimus pah i Galilec jurą. Jie, 
kai|> oficialiai paskelbta, užėmė 
Tiberias ir Sęniakb, juros pakra
ščiuose ir* 1>>-Samra.

J rytus nuo Jordano anglai pa
ėmė strategišką miestą Amman 
ant Hedjas geležinkelio.

True translation filed with the pont- 
master at Chicago, Scpl. 27, 1918, 
as reųuired by thc act of Oct. 6,1917.
KARĖS STOVIS SOFIJOJ.

PARYŽIUS, rūgs. 26. Gerai 
patyrusiuose rateliuose yra žinių, 
lc*t<i įji’vsiu niiujuH oiiiiisterių kvi- 
zis ii* permaina visos Bulgarijos 

užrubežinės politikos.
Zuricho Jotiniai sako, sulig 

išlikimų vokiečių laikrašc'iuose 
išspausdini ųžinių, kares stovis 
tapo paskelbtas Sofijoj, šaku
ma, kad Bulgarijos kabuietas 
laiko nuolatinius posėdžius, ir 
karalius Ferdinandas lurejo va
kar ilgą pasikalbėjimą su pre
mjeru Malinov,

laikos manilestacijos įvyko 
Sofijoj nedėtioj, panedėlyj ir 
laminki.

Ti iie translation filed xvna the post- 
inasler at Chicago, Sept. 27. 1918. 
as reųuired by the act of Oct. 6, 191*7

TURKIJA NORI TAIKOS.

LAUSANNE, Šveicarija, rūgs. 
26. Lausanne Gazette gavo 
žinių iš Konstantinopolio, kad 
ten vieša apmauda pasidarė taip 
didele, kad vėl plėtojasi gundai, 
jog šaitano valdžia jieškos ats
kiros laikos, žinia sako, kad 
pats sultonas pritartų seperati- 
nei laikai, jei jis galėtų gauti iš 
talkininku patogias sąlygas.

Armija yra apsupta. Skaičius be
laisvių siekia 45,000.

Mirė arcivyskupaš.
ST. PAUL, Minn., rūgs. 26.—• 

Čia vakar ryte mirė St. aPul 
katalikų arcivyskupas — John 
Ircland.

Giedra šiandie ir ryto; galbūt 
biskį šilčiau,



NAUJIENOJ, k1hicwp, III.
■S?**".*1

I’ėtnyčia, Rugsėjo 27, 1918.
M1DLAND 

UNIVERSITY 
Dieninės ir Va
karinės Law & 
lligh School kle- 
sos. 22 metų pa
sisekimas. 2,000 
baigusių mokslą.
Kursai privedu 

prie LL.B. priė
mimo į “B a r” 
ius mokslus kole-

■Sveikatos SkyriusCHICAGO

LAW
SCHOOL,
visose Valstijose.

Mokinusieji tegul
gijoj arba prie advokato, ima augš- 
tesnj stovi.

Praktika yra specializacija.
Moteris kviečiamos į visas k lesąs 

Rudeninis terminas prasideda Rūgs, 
23. Del kataliogo adresuokite;

Chancellor J. J. TOBLAS,
53 W. Jackson Blvd., Chicago. 

Tel. VVabash 5593.

True translation tilcd with Ihe post
master at Chicago, Sept. 27. 1918, 
as reųuirod by the act of Oct. 6, 1917.

Veneriškų ligų kon
troliavimas armijoj
Maj. W. F. Sno\v ir \V. A. 

Sasvyer aprašo, kaip veneriškos

Prie išsinarinimo ir jsipjeviniui
Tuojau įtrink bro Rkhtcr’fo

PAIN-EXPELLER
Nuo 50 metų nesuvadžioįantis ir letuv- 

nikų numylėtas nanuąis būdas
Tikras tiktai su pažymėta marke 

“ĮKĄRĄ”
35c. ir 65e. buteliu ktIsom »pll»ko«« »rb» 

•lakiai nuo
P. AD. RICHTER & CO.

V4-SO Waabiofftoo Street, New York, N. V

joj. šitos ligos, sulig generališ- 
kojo chirurgo Georgas praneši
mo, daro daugiau keblumų, ne
gu bile kokia kita liga tuo tar
pu, kada jos turėtu būt mažam 
skaitliui. Veneriškas ligas, e- 
są. atsineša kareiviai jau stoda
mi į kariuomenę ir tik apie 1-6 
dalis tų ligų gaunama jau įsto
jus i kariuomenę. Veneriškų ti-

True translation filed with the 
postmaster at Chicago, Sept 27, 
1918, as reiiuired by the Act of 
Del. 6, 1917.

Lietuviai, Registrantai, 
Tėmykite!

Lietuviai užsiregistravusieji, 
norėdami (auti pagelbės, kaip 
išpildyti savo klausimo knyge
les (Questionnaires) meldžia
mi ateiti pas moksleivį Joni) 
Macą, kuris jums tikrai išpil
dys. Valandos prastomis die
nomis nuo 7 iki 9, seredoj ir 
suhatoj iki 11. Nedaliomis nuo 
1 iki 5. Meldžiu atsilankyti pa
gal šitą adresą: 1962 Canalport 
Ave„ 1-mas flioras. Lietuviai, 
ateikite pas lietuvį, kuris jums 
kuogeriausiai patarnaus.

±

kaip ir kitų užkrečiamų ligų. 
l)a lengviau. Mat jos plėtojasi 
lik pas žmones, todėl gyvuliai 
negali žmonių užkrėsti, kaip lai 
atsitinka su džiova, lyphu ir tu-, 
lom kitom' ligom. Veneriškų 
ligų gaivalai greitai nudvesia, 
kaip tik nėra žmogluis kūne. Pa
vartojimas reikalingų vaistų tuo
met, kada yra abejonė apįc už
sikrėtimą, netoli visada apsaugo
ja nuo ligos. Šitie dalykai paro-

yra lengvinti, negu kokių kitų.

prasiplatinę daugiau už kitas li
ga;. I no labiau, kad net publi
ka pradeda suprast, kad dide
liai ardanti darbą jos atlieka.

Paskolos $30 iki $300. 
Legate rata 3^ % mėnesyje. 
Vyrui ar moteriai, dirbančiai 
ar užlaikančiai namą.

Ant rakandų, piano, vietro- 
los, sankrovos fixtures. veži
mų, automobilių, Liberty 
Bonds ir Insurance Policies. 
Skoliname Stockyard’ų. sapos 
ir dirbtuvės darbininkams, 
gelžkelio ir biznio žmonėms, 
klerkam ir tt.
Ateikite j ofisą ir mes viską 
smulkmeniškai išaiškinsime. 
Atdara utarninkais, ketvergais 
ir subatomis iki 8 vai. vakare. 
Panedėliais seredomis ir pėt- 
nyčiomis iki 6 vai. vakaro.

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

4647 So. Halstcd Street 
Po valstijos priežiūra.

Tel. Drover 2116. 2-ras augštas

Milda teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliaus Permaina.
Panedėlyj, Ketverge ir Subatoj 

Pirmas Floras 15c. Balkonas I (kž 
Prie šių kainų priskaitymą ir 

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

laikomos slaptybėj, publika ma
žai apie jas žino ir gėdijasi laiku 
krt iptis i gydytoją. Kitas fak
tas yra, kad iki pat šiol civilė 
valdžia nuturėjo jokios kontro-

• iar užėjus karei ir patyrus, kiek 
daug yra prasiplatinusios ligos 
ir kokį keblumų jos daro, spaud
žiant militariškai valdžiai, tu-

gų būt išegzaminuotu bent sykį 
ar du metuos? Ko’del neįsteigt 
vietas, kuriose butų duodamas 
apsisaugojimo gydymas visiems 
tiems, kurie lindo į užsikrėtimo 
pavojų? Pigiau prieinami teat
rai, išeigų ir pasilinksminimo 
vietos, lyties liygienos išguldinė- 
jiina.V mokyklose ir publi.škose 
lekcijose žymiai sumažintų ve
neciškų ligų skaitlių.

Bet grįškime prie paaiškini
mų, kaip veneriškos ligos yra 
kontroliuojamos armijoj.

Prieš karę kareiviams buvo 
aiškinami veneriškų ligų pa» 
vojai. buvo įsakoma, kaip elgtis, 
kad jų negavus ir buvo duoda
mas apsaugos gydymas tiem, ku 
rie pranešė, jog neišpildė įsaky
mų. l'aleistuvi.ščių namai, besi
stengdami ištraukt kareivių pi
nigus, statė juos Į pavojų. Da
bar dalykai persimainė. Vietos 
irti kareivių stovyklų liko veik 
phnai apvalytos nuo komerciji- 
nės paleistuvystės. Armijoj ka
reiviai yra mokinami apie mi
nėtąsias ligas. Komanduotojai 

- duoda lekcijas, rodo paveikslus, 
dalija knygutes. Kareiviams į- 
sakoma pranešt atsitikimuose, 
kuomet jie peržengia įsakymų 
ir atlanko pavojingas vietas. 
Tuoj jiems yra duodamas apsau
gos gydymas.

’ laiku, lų teisia kariškas teisinas. 
Kareiviui jau iškalno praneša
ma, kad užsikrėtus jis negaus 
savo mėnesinės algos ir bus pri
verstas būt kempėse be išėjimo 
iš jų, kol tik pasveiks.

Apsaugos gydymą kareivis 
gauna kempėse ir apsaugos gy
dymo stotyse, kurios yra užlai
komos armijos miestuose, ku
riuos kareiviai tankiausiai lan
ko. Tečiaus vien tik draudimu 
nėra galima apsaugot kareivius 
nuo pavojaus. Kares skyriaus 
komisija dėl Lavinimo Kempė
se Veiklumo daro viską, kad ka
reiviui turėtų atletiškus, teatra
liškus ir kitokius švarius pasi- 
linksminimus. šitas darbas va
romas ne tik kempėse, o ir jų

plėtotis. Kad veneriškos ligos pas 
civi’ius gyventojus gali būt kon
troliuojamos neprasčiau, . negu 
armijoj, apie tai nėra abejones.

mos? Kodėl negalima butų pri
versti visas darbavietes bent kas 
2 mėnesiai i.šegzaminuol visus

gale nepriversti kiekvienų žmo-

r? -j " . i • J?-" 1 - - "T—1” 1

SVARBIOS PRAKALBOS 
t Draugystės Sūrų ir Dukterų Lietuvos 

Kalbės drg, T. DUNDULIS
Nedelioje, Rugsejo-Sep. 29,1919 

Frank & James Svetainėje 
3-Čią valandą po pietų.

23rd Avenue ir Lake gatvė, Melrose Purk. Illinois
GERBIAMIEJI: šios prakalbos labai svarbu išgirsti, nes drg. 

T. DUNDULIS pirmą kartą kalbės pas mus,, Melrose Park’c. Taigi 
kviečiame atsilankyti kuoskaitlingiausia. —KOMITETAS.

Kas nepraneša

nežino vardo ligos nešiotojo, jis 
duoda namų adresą, kur jis li
gų gavo, ir tuomet civilf vald
žia stengiasi surasti ligonį. Ši
tuo budu surandama ir išnaiki
nama daugelis paleistuvystės na
mų.

Minėtieji daktarai sako, kad 
pasekmės šito viso darbo ka
riuomenėj yra geros ir kad ka
reiviai' gauna veneciškas ligas 
palyginamai kur kas rečiau, ne
gu civiliai gyventojai.

Dr. A. Montvidas.

Nemažiau kaip du kartu mė
nesyj kiekvienas kareivis yra 
apžiūrimas, ar jis neturi kokią 
veneriškų ligų. Jeigu liga ran
dama. jis yra paskiriamas i gy
dymosi skyrių ir kaip pasveik
sta, vėl yra grąžinamas j tarny
stę. Kad jis neužkrėstų civilius 
gyventojus, jis yra neišleidžia
mas iš kempės. Jis negauna 
algos, kol lik gydosi ir yra tei
siamas kariško teismo, ir, jei 
randama, kad jis nepranešė, ka
da reikėjo jam apsaugos gydy
mo, jis yra tinkamai baubžia- 
mas.

Daugely], kempių kareivis yra 
klausinėjimas, kur jis gavo li
gą ir jo pranešimas yra įteikia
mas civiliai sveikatos vyriausy
bei, kad suradus ir atskyrus nuo 
publikos ligonifis kurie nešioja 
veneriškas ligas. Jeigu kareivis

Mokinkias Angliškai Namie!
PILNAS KORESPONDENCIJINIS KURSAS

Pataisome visas užduotis

30 Lekcijij »w0uabar $2.00
•*' Jeigu lekcijos nepatiks, sugrąžinsime Jusu pinigus.

Nėra geresnio budo už\šj kursą išmokti angliškai kalbėti, skaityti ir j-ašyti. .lis. yra lengviausias.greičiau
sias ir tikriausias bildas išmokti visų angl'l kalbą namie Kiekviena lekcija šio kurso kalba apie atskli lis daly- 
Lm. tnin sunrantamai ir pertikrinančiu budu, kad mokinjs nelik gali, bet turi viską atminti, .los pristato da- 
Ivkus tain aiškiai ir praktiškai, kad interesingumas kiekvienos eilutės, kiekvieno žodžio spaudžias! i mokinio 
minti su tokia spėka, kad jis nekelia akiu nuo lekcijos, koliai visko neišmoksta. Ištarimas angliškų žodžių ir 
Vertimas lietuviškon kalbon taipgi yra praktiškas. .... .... . . . .x o

šis kursas susideda iš 30 gražiai atspausdintų ant geros popieros lekcijų. Pirma lekcija susideda iš 8 di- 
fleliu puslapių—visos kitos iš I didelių puslapių. Anlgalo kiekvienos.lekcijos yra užduotis, kurią1 mokinys iš
dirba pagal nurodvinų ir mokytojaus patarimų, ir siunčia i mokyklą dėl pataisymo khudųi Uz pataisymą klai
di. njeko nereikia mokėti. Pataisytas užduotis mokykla grąžina mokiniui algai. Apie prisiimtmejimą uždttb- 
J. . • . .... ....... : xi.:..:m.ui.mlmo LurHi *:u I pk ri ūmi i

štai ką musų mokinys sako apie musų kursą, išmokęs angliškai: , , .
“Gerbiamieji:—.

puleriškas lekcijas jūsų metodos.
N’orristown, Pa., July 11. 1917”. 

i

Kinti — busi užganėdintas ir
Vėliaus gali būti per . ----- -
kiekvienas kursas. Mes paskyrčme .šiuos uOO kursų po $2.00
metodos mokinimo. Taięi, Imk pirmas. Siųsk $2 šiandien. f
so. Tamista nieko nerizi—r ' ‘"J
mo, mes sugražinsime pinigus, šis kursas yra vertas $30 00. 1.................. .... ..... 1 . -
gauti jj už $2.15. su markėmis. Naudokies šia proga įlabar, ir prigelbėk mums išplatinti musų praktišką meto
dą Prislųsk šiandieil. Kurie gyvenate netoli, ateikite ypatiškai.

AMERICAN COI.LEGE PREPARATORY SCHOOL

BUVO $10.00

dirba pagal nurodymų rr inokvtojaus palarimų, ir siunčia i mokyklą (lel pataisynui khiidų1. i Už pataisymą klai
dų nieko nereikia mokėti. Pataisytas užduotis mokykla grąžina mokiniui algai. Apie prisiuntinejnną uždub- 

,čių dėl pataisymo, paaiškinimą nusiųsime kartu su lekcijomis.

...Meldžia priimti nuo manęs širdingiausią jums padėką už Jūsų atsakanti .mokinimą ir po- 
‘ . Jūsų mokinimu esu užganėdintas visais atžvilgiais, rainai, ačiū1 ir iiz kon-- 

su'llac'iia"(pabirinius)*.’ Jūsų metodus kursas stebėtinai yra pigus... Su ailgŠta pagarba, JOSEPH KI.IAl.SKAS, 
Norristovvn, Pa., July 11, 1917”.

Turime šimtus panašių laiškų nuo savo mokinių. Jeigu jie. mokėję po *10.00 uz kursu, yra taip užganč- 
...................... liiiiin-, ir tamsta, mokėdamas dabar lik $2.00 už tą patį kursą. Bet užsirašyk tuojuus dijbar.

r vėhi Atmink, mes siusime tik 500 šių kursu po $2i00 kiekvieną. Po to, ir vėl bus po $10.00 
Mes paskyrčme šiuos 500 kursų po $2.00 vien tiktai dėlei išplatinimo savo puikios 

’algi, Įnik pirmas. Siųsk $2 šiandien. Indčk markių už 15c. dėl iškaščių prisiunthno kur- 
iziKdoii. Jeigu nepatiks, prisiųsk lekcijas mums atgal už trijų (3) dienų po jų apturėji- 

—Musų kaina tik $10.00, bet tamstą dabar turi progų
gauti Ji už $2.15, su mu 
ūą. Prisiųsk šiandieil.

1103 Halsted s t,, CHICAGO, ILL.

Melagiai

kapitalistų

melais

Pasaulis yra gaujos 
naguose. Jų purvinas darbas 
apsireiškia visomis pusėmis, 
Tiktai ačiū jiems 
klesa pasilaiko.

Teisybę pasakius, 
tvarka yra paremia
didžiausiu atginęs tvarkos melu, 
šitas melas, šilas dangslym 
būdas ekonominėj dirvoj nuve
da darbininką prie tikėjimo, 
kad jis gauna atlyginimą vertą 
jo darbo.

Palaikymui šito melo aibės 
politines ekonomijos profesorių 
išgriozflė sudulkėjusius schola
stikos archyvus brjieškodami

* <
melų, kad beminčius apmoiii- 
jus. Jie prirašė tūkstančius to
mui beteisindami apiplėšimų 
darbininkų. Jie sugalvojo, i 
rado ir sudirbo neteisingas e 
konolnijos teorijas, išteisinau 

čias pelninės tvarkos veikimus. 
Ir visuose šituose dalykuose jie 
pasirodė parsidavusiais žmonių 
išnaudotojų reikalams, moterų 
kamuotojams, vaikų marinto
joms badu.

Paskui eina sakyklos mela
giai. O! lai veidmainės kiaulės, 
nutukusiais sprandais, kurios 
mokina doros, paremtos melais, 
už gyvenimo gerumus. Tai yra 
Dievo žmonės, kurių sielos yra 
jų pilvuose; kurių tikėjimas y- 
ra jų bankinėse knygelėse. Jų 
uždaviniu yra išlaikyti kapita-

• z • * * •listų tvarką nepaliesta, ir tam 
jie mala savo liežuviais, rody
dami savo nutukusius veidus ir 
meluoja neužrausdami. Jie sa
ko, kad Dievas leidęs dalykams 
būti tokiais, kokie jie yra, ir 
kištis Į loki puikų patvarkymą 
daiktų butų nepadoru ir pikta- 
žodinga Dievui. Kristaus, to 
didžiojo maištuolio vardu, jie. 
liepia visiems tenkinties savo li
kimu ir laukti sutvarkymo da
lykų aname pasaulyj.

Bet visųdidžiausiais mela
giais yra laikraščiai. Tai yra 
geradėjai, ačiū kuriems kapita
listai ypatingai tęsiu palaikymų 
tvarkos, kuri duoda jiems len
gvą ir minkštą duonų. Jie susi- 
renka tamsiuose laikraščių ras- <
linių urvuose. Ten jie sumok
sią daro rašalu ir plunksna prieš 
žmonijos teises. Jų ponai sa
ko, “Lošk i te toliai, kol jus ga
lėsite,” ir įtemptomis gįslomis, 
jie lenkia savo sprandus ant ne
šlovės darbo melų, melų, nie

' Atdaru suba* j 
tomte iki 9:15 

vakaro. 
............

Pilnai

y* 
' BLa# JKv'JH

HALSTED & 14™ STS.Į Į

Pirkite
Laisvės

Bonds’us

Vilnoniai Siutai ir Overkautai 
yra Pigiausi ir Geriausi

kad net jeigu kaina ir butų augštesnė kaip už 
pigiausiai galutinai, čia randasi didelis rin-

Pirk visus vilnonius drabužius, 
paprastus drabužius — nes tai išeis 
kin.vs del Jusų pasirinkimo.

Drabužiai pirkti Čia būna proshuną prosinann ir taisomi dykai.

Vyrų Pilnai Vilnoniai Worsted 
Siutai 

f 1 1

Puikinis šorio vilnoniai kautai paprastuose konservą t y- 
viškuose modeliuose. Pagal šių dienų sųlygas, šie siutai yra 
verti pusėtinai daugiau; spalvos tai tamsiai rudos, mū- 
ji juostuoti modeliai; didumai 35- iki 4*^FR ZV 
Ivnos ir pilkos; dailus dryžiai ir linu- B
42; kaina ........... 4l0«t>V

Vyrų Pilnai Vilnoniai Žieminiai
Overkautai

šie kaulai yra plikti pereitais metais, tai lodei jie yra 
taip geri; mados yra kaip tik ir geros šiam metui; abelnai, 
didumai iki 38; ateikite ir pamatykite geriausias overkali
tų vertes vistune mieste neatidčlio- 
kile; tiktai apribotas skaičius bepaliko;, 
specialės kainos..................................

sivaidina jiems, apipildama juos 
šaltu prakaitu. Naktis jiems 
fbaisi. Naktis perveria melagio 
pražuvusius sielos tamsų ir iš
varto jo slėpiningiausius kam- 
pelius. Jų laukia Pragaras ir 
šveistnine. Ir, parsidavę tam
sos galybei, jie dreba už savo 
baisias nelabystes, jų pridirbtas 
žmonijai.

Vaistas melagiui yra Teisybė 
tai yra, jei yra koksai vaistas 

tokiai biauriai ligai. Taip pat 
vaistas nuo kapitalizmo blogy
bių yra Teisybė. Duokite pro
gos. Pabandykite kelias dienas.

Užkilk melagiams žaptus dėl 
(žmonijos gerovės ir duok Teisy-

netrukus kapitalizmo neliks. 
Nuplėšk melų kriaukučiifs nuo 
žmonijos veido, o .šitas sergan
tis pasaulis bus tuojaus grynas 
ir sveikas. -
(Socialist, Sidney, Australia.)

Truo translation filcd wilh the post
master at Chicago, Sept. 27, 1918. 
as reųulrcd by the act of Oct. 6, 1917
VOKIEČIAI AVfiSIĄ VYŽOMIS.

“Associated Press” žinių agen
tūros korespondentas rašo, kad 
vokiečių kariuomenės vyriausy
bė, matydama didelį trukumą 
šikšnos ir _<tel jo neturėjimą a- 
valinęs kareiviams, pataria pinti 
vyžas iš liepos karnų, panašias 
toms, guriomis rusai avi. Mi
nėtas kdiuspondentas girdėjęs sa 
kant, kad tos vyžos galį išlaiky- 

gui, kuris dabar akylai daboja J tį (|u metu. Belo jų patogumas 
esąs lame, kad jos lengvos ir 
gerai tinka ant kojos. Vokiečiai 
pasakoja, kad Monakos princo 

. | liepynai arti Laono, franci joj 
- galėtų duoti liek karny, jog ga

lima butų 1,000,001) vyžų nųpin-

Teisybe kartą buvo atsidūru
si kapitalistų laikraščio rašti
nėje. Ją tuojaus pažino, sua
reštavo ir padavė kalėjimo sar-

kad toji drąsuble neimtų reika-1 
lauti išklausymo. |

Melagiai mirštamai bijosi Tei-t 
sybes. Tamsiose naktyse ji pi’i~ 

'"vi*-'"' ■ r...—..

DATRUOTIZMAS
■ Pač&iumas turi būt 

pasargos indis 
IO1VA STATE

SAVINGS BANK 
Kapitalas ir Perviršis - 

$120,000.00. _ * »
S. E. Cor. Fourth anų

' f t 

Jackson Sts.
SIOUX CITY, IA.

I ngvii 
lengvai

pyninuis butu juikum,
ižsiėminiu belaisviams ii
sužeistiems kareiviams.

r
ą:i‘ri,c. wolON

Jl'TVVIS ADVOKATAS 
29 S. La Šalie SI.

Tuiephone Cėntral 43M 
Vakarais:

2911 W. 22nd Street,
n-bipilOH.' Rk.-Vvm.II hlvu!

15.00
Vyrų Sunkus Žieminiai 

Overkautai
Pilnai vilnoniai; daugelis slylių dėl jaunų vyrų naujuose 

“panel” modeliuose; taipgi ulsterctte ir konservatyviški 
styliai; tamsiai spalvuoti niateriolai; -y
visokių didumų nuo 34 iki 46; specia-i ■ ■ ■ B
lės kainos ....... 7..... .............A...

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

Plaučių Specialistas
* ' 1 . ’.U t i • t t » t. f J i I V * 1 ' • • .. ■ |i

Aš per daug metų atkreipiau specialę (loma j šį 
rlskfrą skyrių medicinos ir esu geriau prisiren
gęs negu dauguma daktarų pasekmingam jūsų 
gydymui.
Aš gydau visas ligas ir silpnumus akių, tokius 
kaip Silpnumas, vandenėtos akis, apaugę vokai, 

-skauduliai žvyzdžio, optiška pervų kliūtis arba 
bilų kokia kita priežastis prasto regėjimo. 
Aš išgelbėjau daug nuo aklumo.
\š gydau kreivas akis be skausmo.
Aš pritaikau akinius teisingai.
Kurtumas, triukšmas galvoje, ir visi ausų keblu
mai gydoma vėliausiomis moksliškomis meto- 
domis

Kataras ir jo komplikacijos nosyje ir gerklėje atkreipiamas ypatin
gos durnos, Nepraleisk neatkreipęs durnos j dusulį, slogą ir bron- 

• «
c Iii to keblumus. Leiskite man išegzaminuoti jus, gal Jus turite kokį 
plaučių silpnumą.
“Džiovą gulima išgydyti, jeigu teisingai gydysite išanksto.” Atei
kite i mano ofisą ir leiskite man išaiškinti jums svarbą teisingo 
užsilaikymo dėl AKIŲ, AUSŲ, NOSIES, GERKLĖ? IR PLAUČIŲ.

TAI YRA DYKAI.

W. M. Lawhon, M .D.
219 S. Dearborn St., (Prieš Pačtę) Chicago, III.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ |
? L

/■'X- AMERIKOJE
Kapitalas z Sausio, 1917, $143.000
Pomirtinių išmokėjo
Ligoje pašalpų ........

$92-7»5
$52-813

Moka pomirtinių $150, $300, $600 
ir $1.000. Moka ligoje pašalpos— 
$6.00 $9.00 ir $12.00 j savaitę.

rtELPIA Našles, Našlaičius, Moksleivius, Politiškus Kanki-< 
nius, Imigrantus ir remia visus prakilnius lietuvių tautiš-1 

kus ir kulturiškus reikalus.

ĮMONIŲ apšvietai leidžia savaitraštį „TĖVYNĘ” su ilius-^ 
truotu mėnesiniu priedu Moterims ir Vaikams, ir nariai tą 

gauna dovanai. įleidžia kningas, kurias nariams duodama už 
pusę kainos. '

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE yra seniau- 
šia, didžiausi ir tvirčiausia apdraudos, pašalpos ir kultūros 

organizacija. Kuopos yra visuose miestuose. Norėdamas 
prisirašyti, kreipkis prie vietinės kuopos, arba norėdamas pla- 5 
tesnių informacijų, rašyk pas Centro Sekretorių, šiuo adresu: i

A. B. STRIMAITIS
^307 WEST 30TH STREET, NEW YORK CITY*



PėtnyČia, Rugsėjo 27, 1918.

Ratine, Wis
Iš LSS. 124 kuopos veikimo.

“Naujienų” nr. 221 buvo iš- 
s|iausdinta tūlo J. J. B. korespon
dencija, tariant pasmerkimai vie 
los LSS. 121 k p. Matoma, ko
respondentas nieko nežino apie 
soc. kuopą, jeigu jisai taip rašo. 
Pav., rašydamas apie įvykusį L- 
SS. 121 kuopos susirinkimą rug
sėjo 11 dieną, sako, kad kuopoje 
priklauso apie 40 narių. Netie
sa, kuopoj randasi nedaugiau 
kaip 35 nariai. Tai viena. Pa
skui korespondentas sako, kad 
susirinkime buvę vos 16 narių. 
Na ne - buvo IK.

Tnipjau netiesa apie tariamą
jį narių ių)o nupuolimą. Jeigu 
vienas-kitas narys nesutiko būti 
pirmininku, tai tas dar nereiškia 
upo nupuolimą. Juk pirminin
kas vistiek buvo išrinktas, ar ne?

Toliau korespondentas ragina 
draugus veikti ir tt. Bet čia kįla 
klausimas: kiek nuveikė pats ka- 
responclentas? Savo korespon
dencija jis tikrai nepasitarnavo 
tam veikimui; laikraščiuose juk 
tos tvarkos nepataisysi... Tatai 
tokie rašymai tik ir nupuldo 
draugų dvasią ir atima jiems no
rą veikti.

Beje, korespondentas dar sa- 
ko, kad kiek laiko atgal musų 
kuopa užėmusi pirmą vietą tar
pi* visų liet, draugijų. Bet da
bar... jos veikimas apmiręs. Vis- 
d(4to, korespondentas sakosi ne
norįs smerkti nė vienos, ne ki- * i
tos pusės. Gerai. Bet jis ture-1 
lų, suprasti, jogei jo rašymuose I 
yra aiški netiesa, štai faktai. I 
Teatrališkas ratelis, kuris vei-1

vely ateitų pas mus ir veiktų kar
tu. Jeigu rasis kur nors klaidų 

pataisysime jas visi čia pat, 
savo kuopoje.

Scranton, Pa
Prakalbos. — Darbai.

Pirmoj savo kalboj ai

Rugsėjo 15 d. buvo surengta 
prakalbos. Kalbėjo d. A. Bim
bų, Valparaiso universiteto mo
kinys.
škino einamos valandos klausi
nius.
padėjimą, kur gyvena užniaryj, 
ir davė vėjo musų klerikalams 
ir “taulečiains” už “gerai atlik
tus” darbus. Antru atveju ai
škino apie socializmą ir K. Mar
kso mokslą jo darbus ir ra- 
štus.

Po prakalbos pirmininkas pa
aiškino apie moksleivių padėji
mą ir prašė publikos aukų. Su
rinkta $9.60.
Publikos buvo vidutiniškai. 

Prakalba žmonėms patiko.

Prisiminė ir apie lietuvių

Valley View

jonas surengė pikniką. Diena 
buvo šalta ir kas minulę tikėta
si lietaus. Užtai ir žmonių buvo 
labai mažai vos apie penki 
šimtai. Publikos neatsilanky
mui yra kalta netik bloga diena, 
o ir pačios moters: visai mažai 
buvo garsinta. Pradėjus tokj 
lidelį darbą, tai jau nereikia pa
sitenkini ant ko nors kita. Pa
galios, teko patėmyti, kad ir pro- 
^resistės ne visos atvažiavo Į sa
vo pikniką...

ir yni jos globoje, pradedant 
1917 metų rudenį sulošė seka
mus veikalus: “Pirma dek t indą-C

rį” (šešių aktų komedija), “Ap
sunko” (tris, kartus - Racinėj, 
Mihvaukėj ir AVaukegane), “Ker 
šią”, “Svetimą Dievą” ir “Tar
nas įpainiojo” (du kartu — Ra- 
cinej ir Mihvaukėj). O dabar, 
užstojus vėsesniam orui, suren-

la”. Reto, 18 d. rugsėjo T. Ra
telis nutarė surengti pramogų

Pradėjo nerimauti kietųjų an
glių kasėjai • mainieriai: Rei
kalauja daugiau mokesties. She- 
uadorio ir Shamokin apielinkėj 
iau sustreikavo apie 29.00(1. mai- 
nierių. Tas pats gal prisieis pa
daryti ir Scrantono apielinkei. 
Žinoma, kasyklų ponai gudrus, 
jie žino ką reikia daryli. Bosai 
dabar verčia po prievarta dirb
ti po du šifiu ir sako: dirbkite, 
tai padarysite geras 
Na

Pagalios, ir pati kuopa nutarė 
surengti prakalbas. Tai kas, ar 
čia neveik imas? Už tai, rodos, 
kuopą reikėtų tik pagirti. Bet 
bar randasi draugų, kur be nie- 
k u r nieko s v a i d o į 
j ą j ą nepamatuotais 
kai lininiais! Į ką tai panašu?

pėdes.” 
žinoma, randasi tokių ką 
i. Bet kada unija laikė sa

vo konferenciją ir tarėsi, kad 
kompanijos pakeltų mainie- 
riimis mokestis, tai kompanijos 
tuojaus pakišo unijai knygas ir 
sako: žiūrėk, kiek dabar mainie- 
riai uždirba per dvi sąvaites 
po šimtą dolerių! Bet kompa
nijos prezidentui nesakė, kad 
mainieriai gauna tokias “pėdės”

PINIGU!

KRUTOMŲ PAVEIKSLŲ 
KAMERA!

NESIŲSKITE MUMS 
JOKIŲ

* (r

j

L

Tiktai $4.75 Kamera ir Filmos
Se šia Kamera jus galite rodyt krutumus paveikslus 

savo locnuosc namuose. Tas nereikalinga, kad jus bū
tumėte ekspertu, kad operuoti ją, nes ir vaikas gali su 
ją dirbti. Kameros lempa taip pritaikyta, kad šviesa 
v ra stipresnė negu elektriką. Ji neužima daug vietos ir 
galima padėti beveik bite kur. Lempos pritaikomos — 
kad jus galite rodyti didelius ir mažus paveikslus. Visi 
reikalingi daiktai ir lempa taipgi 8 filmos su 400 pavei
kslų duodami dykai.

Pilnuos duodamos prie kameros yra tos pačios kurios 
rodomos krutamųjų paveikslų vietose. Ir jus galite ma
tyli tuos pačius aktorius ir sceneriją jūsų pačių namuos. 
Mes atkartojame, kad ši kamera yra parodymui tų pa
čių krutamųjų paveikslų. Su kiekviena kamera duoda
ma spausdinti nurodymai. ,—

ši Kamera parduodama po $10.00 ir daugiau; nuo mus 
jus gausite ją už $4.75 ir priedu jus gausite 8 filmas su 
400 paveikslų DYKAI. Mes duodame filmas skirtingų 
paveikslų, tokias kaip: meiliškas, liūdnas, juokingas, iš 
karės ir daug įvairios rųšies. Reikale jeigu jus panorę | 
turnė! daugiau filmų, jus visuomet gausit jas nuo musų,

kadangi mes turim jų 1000 skir
tingos rųšies. Mes nereikalaujant 
pinigų iškalno—iškirpkite šį ku
ponų, išpildykite ir prisiųskite ji 
mums, pinigus $4.75 užmokėsite 
kuomet atsius. Tik laike 3 mėne
siu «nes parduosime šias kameras, 
todėl neattidėliokite, bet atsiųskit 
kuponų tuojaus.

ROYAL SALES CO., Dept. 174, 
1015 W. Huron Str., Chicago, III.

‘ KUPONAS
Royal Sales Co., Dept. 174.

1015 W. Huron St., Chicago, III. 
Malonėkite atsiust man kratomųjų 
paveikslų kamerų su visais priedais 
ir K filmas su 100 pav. Priimdamas 
užmokėsiu $4.75 ir atsitikime, kad 
nebusiu užganėdintas, jus sugrąžin
site man pinigus. 
Vardas .
Adresas 
Miestas .

^■R^^aMBgg!BylĮgHBĮgi»iii ■■■■■i... 

dirbdami po 2 šiplu į dieną. Tai
gi nepasakė, kad jos turi daug 
ir tokių mainierių, kur gauna 
tik 30 dolerių j dvi savaili...

Nuo 15 rugsėjo Scrantono ga- 
tvekarių kompanija pakelė mo
kestį pnsažieriams. Pirma rei
kėjo mokei 6 centai, o dabar 8 
centai. Suko kad pakels iki 10 
centų, —šimonietis.

Luzerne, Pa

Parapijonai turi vargo su tąis 
vargoninkais. Ilgai jiems tar
navo Grajauskas, bet jie vis zur
zėjo, kam jis negyvena su pa
čia... Grajauskui prasišalinus pa
sisamdė kilą. Tas butų geras, 
ale merginos, giesmininkės, jo' 
“nesidabojo”, kad jis esąs 
mažiukas... Parsikvietė trečią 
net iš kito miesto. Parapijonįs

ir vėl visa ęina gerai

Klerikalų darbai.

Retai tenka matyli laikraš
čiuose korespodencijų iš Luzer- 
nės. Rodos, kad nėra lietuvių, 
o tuo tarpu kaip tik priešin/gai. 
Lietuvių čia gana daug, tik did
žiuma jų dar kiurkso po tėvelių 
skvernu.

1914 metais LSS. Septintas 
Rajonas čia buvo surengęs pra
kalbas. Kalbėjo 1. J. Svotelis.

įvelta LSS kuopa. Bet neilgai 
tegyvavo — vos apie metus lai- 
ko. Mat veiklesnieji drangai 
išvažinėjo į kitus miestus, 6 nau
jų neprisidėjo. Vis dėlto 1917 
metais rajonas ir vėl surengė 
prakalbas, šį syk kalbėjo “Ke
leivio” redaktorius, d. S. Michel- 
sonas. Taigi kuopa liko atgai
vinta. Išgirdę tai klerikalai su
bruzdo, norėjo išardyt muši 
kuopą. Darė visokių klinčių 
bet vis be pasekmių. 17 d. mg 
tėjo š. m. Rajonas ir vėl nutari 
itsiųsti mums kalbėtoją, d. A 
Bimbą. Klerikalai, vadovauja
mi savo “tėveliu”, pradėjo šėlti 
‘Tėvelis” apsiputojęs šaukė sa
vo parapijonams, kad šalintus' 
‘tos velnio sėklos”. Pagalios 
pradėjo grūmoti svetainės sąvi- 
ninkui. reikalaudamas neduot 
mums svetainės. Bet tas nepa
klausė kvailų “tėvelio“ zaunų., 
Tada jie nubėgo pas miestelio 
valdžią ir pripasakojo apie mus | 
visokių nebūtų, dalykų, 
žodžiais įskundė mus.
patikėjusi klerikalų skundams, 
itsiunlė tris guzikuočius. Tuo 
budu prakalbos neįvyko. Kle
rikalų džiaugsmui nebuvo galo. 
Per visą naktį jie “uliavojo” ii 
•m t galo patįs susipešė.

Kuopos nariai tečiaus nenusi
mena. Jie daro visa, kad nu
laužus Romos Irusio agentams 
ragus. —Jonas Kaspariunas.

kitais
Ana.

Baltimore,iMd
šis ir tas.

ką įsigiję. Bet šio butą smar
kaus, Vyčius pradėjo niuštravo- 
li. Tūli
dargi spruktų... Dabar susirado 
ketvirtą vargoninką. G. Z.

------— t ,

Iš Clevelando

vaisko” nariai gavę

šis ir tas.

, Rugsėjo 21 J. S. Lygos 4 kp. 
buvo surengus paskaitų. Mok
sleivis , V. Andriuleyiėia, davė 
lekcijų apie lietuviu, gramatikų 
ir sintaksę. Pamoka buvo gera 
ir klausytoji^ paskatino imtis 
už mokinimo* lietuvių rašybos.

Clevelando Liet. Progres. I)r. 
Sąryšis dęda visas pastangas, 
kad Įsteigus vakarinę lietuvių 
kalbos mokyklą. Atidaryti ma
no nuo 1 d. spalio. Mokinama 
)tis du vakaru lietuvių kalbos' 
jei rašybos ir vieną vakarą-ma- 
icmatikos. Mokytojaus mokslei
vis A Pėsčias. Norintiems mo
kytis vertėtų pradėt nuo pat ati
darymo. 4/

Rugsėjo 22 Germaniu svetai
nėj kalbėjo senelis E. V. Dobs. 
Pasirodžius jam ant pagrindų 
publika taip entuziastiškai pra
dėjo delnais ploti, kad per kelio- 
likų miliutų svetainė ūžte ūžė. 
Publikos buvo apie virš 3.000.

".'Ii

rių Draugija Mirta buvo suren
gus vakarą. Vaidino 2-jų veik
smų dramą “Nastutė”. Taipgi 
buvo sakoma keliolika monolo
gų, deklemaci jų ir Mirtos choras 
sudainavo keletą dainų. Lošimas 
šį sykį išėjo nekaip. Patartina 
einant lošti daugiau pasimokin
ti. Geriausia publikai patiko 
dainos. Bravo daininkai!

Kas dėl publikos, tai visada į 
Mirtos parengimus susirenka di- 
kčiai. Ir šį sykį prigužėjo pil
nu te svetainė.

Tūlas tautininkų lydcrys, nuo
latos tėmijąs į Marso gyvon t o-

Niekada dar tiek daug darbi- }av(> k'leskopą žemyn ir pamatė 
ninku nebuvo privažiavę į Bal-| ’ani nel*kėtą stebuklą. Sudre- 
timorę kiek dabar jų privažiavo. I ^J(>’ epušės lapas, trenkė ziu- 
Negali, žmogus, nei kambarių ron^ h> P^^’iebęs tautišką ragą 
gauti... Mat, pastaruoju laiku čia I balsii suhi(dj(ijo
darbų yra užtektinai, tai kiek-1 Lioliai tautininkai kelkitės ir 
vienas ir bėga į Baltimorę. I atverkite savo akis!

I Ant šauksmo visi nubudo ir
Sulaukęs pailsiu dienos nedėl- r>l,st°j° 1

dieniu, paėmiau knygą išėjau j I Lv<le,‘*s dumdamas per cle- 
parką pasiskaityti. Tyku, ramu, Į (l*rvQ V('l užraliavo:
—nė, vieno automobilio. Ponai l^1 inu ines l)l’ažuvom, pra
vaikštų sau pėsti — lazdomis pUV(>,n.“. ^°cialistai užvaldė nni- 
pasiramstydaini. Tik nežinia Įsl* Sus. Liet. Ainer.
kodėl jie neina tais takais, kur|^U()lnb
yra tik dėlto ištaisyti, ale cinai iRRta-
tais, kur vaikšto automobiliai. I Veiverietis.
Gal manosi, kad tai ponų ke
liai... Vyriškų Drapanų Bargena i

Nauji, neatimti, daryti ant užsa- 
I kymo siutai ir overkotai, vertės nuo du h( - j ^30 iki $5of dabar parsiduoda po $15

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

Pilnas pasirinkimas kailiu pamui- 
tų overkotų.

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

n . ... i Atdara kasdiene, nedaliomis Ir vaiki pas juos juk nėra (karais.
8. G O R D O N 
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j Baltimorėj “gyvuoja
I taviški kliubai. Vienas republi-| ‘rdolerius^
Ikonų, o kitas — demokratų.
I Kam jie reikalingi, to nieks ne-
Į įspės. Da|bar, mat, tokia jau 
mada “nezgada” ir “nezga- 
da” visur. I'aigi ir minėtų kim
bu nariai buvo pradėję nezga-

| dauti.
nė “kairiųjų” nė “dešiniųjų”, tai, I
rodos, reikėtų zgadoj gyventi.
Ale mat kur šuo pakastas - _ ,
pardavinėja pigesne kaina alų- Laisves Bondsai. 
tj! lai republikonams baisiai perkami už clisft. Einel artd Co., 740 
nepaliko ir jie užprotestavo. De- w- MMis2n’^ kin,p?s 0oL’ . .... i,,-... room 232, 2-rds Wugšlas, ,vii«JFnrttousmokratai dabar pakele piktumą .Clothing Store. Atdara vakarais iki 
daugiaua už alaus bonkutę. Nu8, ^e(lčldieniais 10 ikil. 

'1

įgyli lokį

žieminiai fasonai, kaulai, siutai, 
viskas parinkla pačių naujausių 
dideli sandėlį. Aprėdalai, ’ kurie

Siutu SKRYBĖLŲ AtidarymaS
Iš rytinių slailių centrų atėjo šie turtingi, šilti, nauji rudeniniai ir 

suknės; sijonai, bliuzčs ir skrybėlės, moterims, merginoms ir vaikams, 
ir gražiaušių slaiiių — laimingi Ištiktųjų, kad mums pavyko 
nėra augštos kainos, bet turtingi išvaizda, čia galima rasti.

PARODA STAILIV 
Gyvų modelių puikios 

muzikos.
Subatoje— 

2:30 iki 4 po pietų— 
7 — iki 8 vakare. 

Utarninke 
2:30 iki t po pietų tiktai.

Nustebinanti nauji rudeniniai 
modeliai, gerai pasiūti, su diržias 
stailė, šilkinis pliušo kalniečius, 
papuošta, peau de cygne šilko pa
puošalu.

Merginų

Puikus modeliai visos vilnonės 
serge, apskričiu apykakle stailė, 
išsiuvinėta, tunikos stailė, su spu
rgais šalyse, puikiai pasiūtos ran
kovės, mieros moterims ir mer
ginoms.

Satino ir Vilnono Jersey Suk nes, 
nustebinanti modeiai, išsiuvinėtos 
slailūs, kili gerai pusiu- $OQ75 
Ii, specialiai ..............

Poplino siutai

$29.75

Nauji rudeniniai
Kautai. >

iki 14 metų, padary-Mieros 6
Ii geros rūšies Zibeline, pamušti 
kiaurai dėl šiltumo aksomo kal
niečiu, guzikai augštai iki kaklo, 
su diržais modeliai, tik- *"7^ 
tai po ................................ ■

šilko Georgette jake
Puošnus modelis, vienas naujausių rudeni

nių slaiiių, apskritas kaklas ir mažas aplenktas 
kalniečius, gražiai išsiuvinėtas karoliukais, bal
tos, rausvos ir bisųuc, mieros 36 iki $|?00 
46, po................. ............................................ **

Seal Plush Kautai.

Moterų ir merginų kautai augš- 
tos rūšies seal plūsti, puikiu di
deliu kalniečiu, rankogaliai ir 
plafųs kraštai, 
su geros rųšics salina, mieros 36 
iki 46

rankogaliai ir 
pamušta kiaurai

sperialė kaina

Šilkinio pliušo kautai.
Nustebinanti kaulai, augšlos rų- 

šies šilkinio pliušo, 48 colių ilgio 
ir puošnus didelis kalniečius ir 
platus rankogaliai, mieros tinka
mos moterims ir mergi- *0|?00 
nomš ...................   Cv

VILNONIO POPLINO SIJONAI.
Puošniai pasiūti sijonai, geros kokybės vil

nono poplino, su diržais modeliai, su guzikais, 
naujos mados kišeninis, papuošta šilkine pykę, 
juodi arba 
čiai ..........

Rudeninių Skrybėlių Atidarymas
Čia ant galo yra jūsų proga pamatyti naujas rudenines skry

bėlės, ką tik padarytas. Ir lokį parodymą, kurį mes turime.

Puošnios skrybėlės. 
Puikaus minkšto 

aksomo ir vęlrtur 
skrybėlės, su viso
kiais gražiais spal
vuotais papuošnlais. 
Didelės, mažos ir ge
rai pritaikytos, pa
puoštos su strauso 
plunksnomis ir kiti 
su gražiais išsiuvinč- 
iimais karolių- $">50 
ku................... ■

Gražiai padarytos ir 
puošnios skrybėlės.
Gražiai papuošta su 

kaspinais, puikiais 
vainikais, papuoša
lais ir juostomis, vi
si naujausių spalvų, 
gelsvų, tamsiai mėly
nų. rudų, su- $£"00 
phire ir juodų w

Nustebinančios skry
bėlės aksomo, bobro 
salino sobiel skrybė- 
lės, naujos mados, 
grybo išvaizda, su 
spalvuotais papuoša
lais. gražiai papuoš
ta su strauso plunk
snomis, kvietkais, 
kaspinais, chenille 
effectas ir papuošta 
karoliukais, $4 A00 
tiktai ............. Iv

fhufc įy Brauti Wluilw»

SIUTAI yra geriausios vilnos 
visose naujausiose spalvose ir 
kombinacijose; dailiai pasini i, 
vėliausiose rudens madose, kon- 
servalyviški dėl senesnių vyrų 
ri puikiausi modelaii $0*175 
dėl jaunesnių vyrų ..

Toksai Siutų ir Overkotų 
Išpardavimas

Jus vyrai Chicagos tokių nematėte per metus.
J,

Taip, šie lai yra $35 Siūlai ir Overkotai ir jokis vyras neužda
rys savo akių progai pirkti juos po

Jus taip gerai žinote kaip ir 
mes kad kaip vilnos marketas da
bar yra — varanti siutų ir over
kotų kainas augščiau negu kada 
nors praeityj drabužių istorijoje 
— mes nereikalaujame jums pa
sakoti kaip dirbtuvės yra pave
damos dirbti valdžios darbą. Kie
kvienas vyras apkainuoja lakią, 
kad perkant rudeninius siūlus ir 
žieminius overkotus anksti jis ga
li sučėdyli dikloką sumą pinigų. Šis tai yra išpardavimas visai ne
paprastas, toks, kokio jokis v.\ ras negali praleisti; tai yra didžiau- 
sis išpardavimas kokis kur nors buvo šį sezoną.

75

OVERKOTAI yra geriausios juo
dos, rudos ir mėlynos kersės, 
aksomo kalniečiai; dėl konser
vai yvio vyro, dėl jaunesnių vy
rų dailus overkotai yra išgul
dyti naujuose militari.škuose, 
Paddoek, Chesterfield ir bliz
gančiuose modeliuose, $0^75 
liktai ...........................

2650 Archer avė. ir 3() Plnce 
Archer Limits, Chicago 
Tel. McKinley 4420.

PRANEŠU gerb. visuomenei, kad 
1-mą rugsėjo dieną, 1918, aš persikė
liau iš po No. 1812 S. Ilalsled si., 
po num. 2650 \V. 391 h Place, prie

Mrs, Agnė Džugas
Lietuvi Akušeri
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nę taiką, sustiprinusią Vo- sais Rusijos socąil-dęniųJsi’ą-j 
kietijos imperialistus. ; tais, per ijgus metus kritika-

Bolševikai skelbė pirmais vo socialistų-revoliucionie-
. . • - « 1 I • 1 u_____‘ H-------------j v________ ^,1

Bet, priėję prie
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nnėi.mius išspausdinimui laikrąš- 
Hj rankraščius adresuoti tiesiai 
\iiujii nų dedukcijai, o ne Beduklo- 
riatis vardu. įteikia būtinai rašyti 
Kiškiui ir ant vienos popieros pu
tės. Le to paliekant platesnius tar
po* p eilučių. Redakcija pasilai- 
«... visas lekes rankraščius taisyti ir 
immpinli Netinkami spaudai raš
tai naikimimi, arba grąžinami nt^.d, 
pi L<xi»> dviejų savaičių autorius 
p.ticika! tuja jų ir atsiunčia krasos 
tinklelių pakankamai persiuntimo 
lėšom* apmokėti.

Asmeniškai Bedaktorių matyt Kali
na nk mio 5 iki 5:30 vai. vak.

'nesėdėsią už vieno stalo su Rusijoje.
I\, i socializmo išdavikais, Schei- vąldžios, jie pasiskubino pri- 
. | c!emannTi ir jo bendramin- imti tą socialistų-revoliucio-
•” ičiais; todėl jie priešinosi vi- nierių‘pieną (kad atitrau- 

suotinai tarptautinei sociali- kus nuo jų ūkininkų minias) 
‘ stų konferencijai. Bet kada ir užbėgp už akių rinitai ap-i 

bolševikai nuvertė Kerens- galvotai žemės reformai. 
|kio valdžią, tai jie tuoj pa-l Bolševikai, kartu su visais 
siskubino per Parvuso tar- Rusijos social-demokratais, 
pininkavimą užmegsti drau-| skelbė, kad Rusijoje negalės| 
giškus ryšius su Scheidema- 
nno frakcija.

Bolševikai sakė, kad Rusi
jos proletariatas, lygiai kaip. .-. ..
ir kitų šalių proletariatas,|^ticionieruis), vądln- 
privalo paimti taikos dary
mą į savo rankas ir praša-

Bolševikai, kartu su visais

įvykti socializmo tvarka, kol 
joje ncsubręs kapitalizmas; 
tuos žmones, kurie manyda
vo priešingai (pav. soc.-re-

niškiu uiš 
kiaušiu išveda (? “N” Red.) |cialislišku”. 
iš savyliirpių sanlikių tarpe 
atskirų žmonių. Juk maniles- 
l<> ištraukoj, viršui ciluoloj, 
juodai ant balto parašyta, kad 
tautų sanlikiuos turi vadovau
ti tas pats ptunatinis princi
pas (doros ir teisės), kuris 
nusako atskirti žmonių santi- 
knis.

“Jeigu griūva 'doj’os, teisy
bes ir teisės’ paiąatns savy- 
tnrpiuose žmonią sanlikiuo- 
se. tai aišku, kad ant jo nega
lima būdavot ir tautą santi- 
• . r

kilis mąyjHusl!is
. ĮĮ'"....■LLL.i. . .

iš-1 pretenduojančio vadinties “so

Bet kas-gi, “Laisvės“ 
genio nuomone, tvarko 
kius tarpe žmonių, jeigu 
ros ir teisės įstatymai?

ne do- 
Juos 

tvaiko, girdi, ^gaminimo santy
kiai!” Tik paklausykite;

3
l’čtnyčia, |Rugsėjo 27, 1918.

Ginčytiems su tuo ignoruotu, 
kuris dagi koliojasi aršinus, kaip 
gaususis “metodologijos dakta
ras” (langiaus mes neketiname. 
Tegul jisai sau ambrija, kiek tik
tai jam paliuką ii' kiek tiktai tel
pa į “Laisvės” špallas..

True translalion filed with thc post- 
**“ .. , Srpli 27, 1918, 

as rcųu.ircd by the act of Oct. 6, 1917 

Talkininkų Salių Darbi- 
' ninku Konferencija. 

—---------
’ /*.. M.. V

i Redakcijos
] Straipsniai

True Irrnslalion filcd with Ihe post- 
nmsler ai Uhicago, Sopi. 27, 1918, 
;»* i ( <|uiicd by Ihc net oi Oct. (», 1917, 

Kas persikeitė?
'Tie žmonės, kurie isivaiz- 

dina, kad jie esą dideli revo
liucionieriai, už tai kad jie 
mėgsta vietoje ir ne vietoje 
dekkimuot smarkias frazes, 
—baisiai pyksta, kad “Nau
jienos” kritikuoja Rusijos 
bolševikus. Bolševikų kri
tiką ir net paprastą paminė
jimą žinių, nemalonių bolše
vikams, jie skaito nedoriau
sių. darbu, nusidėjimu prieš 
socializmo principus, išda
vyste ir kuo tiktai norite.

Iš šitokio tų žmonių atsi- 
nešimo prie kalbamojo daly
ko pas juos gema noras kuo 
tiktai galint diskredituoti 

“Naujienos”, girdi, persi- 
publikos akyse, pakenkti 
joms. Ir prie vienos priemo
nių šito jų tikslo atsiekimui 
priklauso sugalvotoji jų pa
saka apie tai, kad “Naujie
nos
kios, negu jos buvo metai-

dabar esančios kito

“Naujienos”, gridi, persi- 
lęeitusios. Pirma jos visuo
met stodavo už revoliuciją, 
už darbininką klesą ir už 
socializmo principus; o šian
die jos peikia ir smerkia 
“vienintelę esančią pasauly
je darbininkišką ir socialis- 
t išką valdžią — Rusijos bol
ševiku valdžią”. Taip kal
ba tie žmonės. Bet mes e- 
same kaip tik to įsitikinimo, 
kad persimainė ne “Nau'jie- 
i c. ”, o jų garbinamieji beį
šoktai ir jię. patįs Ir mes 
tatai žemiaus parodysime.

Rusijos bolševikai, kartu 
; u visais socialistais Rusijo
je ir kitose šalyse, stojo iki 
pereitųjų metų vasaros už 
žinomąją demokratinės tai
gos formulą (“be aneksijų, 
be kontribucijų” ir tt.); jų 
atstovai po ta formula pasi
rašė garsioje Zimmerwaldo 
konferencijoje. Vienok jie 
tos formules išsižadėjo, is- 
pradžiu agituodami už taiką 
kadir čia da taip, o paskui 
padarydami anti-demokrati-

davo “utopijininkais-svąjo- 
_  tojais.” Bėt dabar jie sako, 

linti nuo jo buržuazines Vai-1 praktiškai vyki-
džias. Vienok patįs bolševi-jRusijoje, kur 
kai padarė taiką su junke- 
riškai-kapitalistiška Vokie
tijos kaizerio valdžia.

Bolševikai kėlė didelį triu
kšmą, patyrę, kad Kerens
kio ne tiktai permažai prieši
nosi, o ir išdalies pritarė An
glijos ir - 7 
džjoms, atsisakiusioms duo
ti pasportus socialistų dele-j 
gatams j tarptautinę konfe
renciją. Vienok šių metui 
pavasaryje bolševikų vai-i 
džia taip-pat neleido sociali
stų delegatams važiuot į tar-1 
plautinę konferenciją.

Rusijos bolševikai kartu| 
su visais Rusijos socialistais 
per daugelį metų kovojo už 
Steigiamąjį Susirinkimą; rei 
kalavimas, kad Steigiamasis 
Susirinkimas butų kuogrei- 
čiausia sušauktas, buvo ko
ne svarbiausio bolševiku a- 
gitacijos įrankis priešu Ke
renskio valdžią. Vienok, ka
da bolševikai nuvertė Kere
nskį ir paskigrobė valdžią į 
savo rankas, tai jie ilgai ati-

dideiė didžiuma gyventojų 
dar tebesusideda iš smulkių 
ūkininku, t

Bolševikai pirma priklau
sė social-demokratų partijai 
ir didžiavosi tos^partijos va-l 
rdu; o dabar jie jau išsiža- 

Francijos vai-įdėjo social-demokratų vardo 
ir pasivadino “komunistais”.

Žodžiu, Rusijos bolševikai 
persimainė visame kame, elie I 
atmetė visą savo senąjį pro
gramą, pradedant pamati
niais teorijos dalykais ir bai
giant praktiškais politiniais 
reikalavimais; jie atmetė ir 
tą partiją, kurios (falini jie 
buvo per pusantros dešim
ties metų, ir atmetė savo se
nąjį vardą. Bolševikai šian
die yra visai ne tas, kas jie 
buvo pirma. ■

Jie toli nuvažiavo nuo to 
kelio, kuriuo eina mokslinis 
sociąlizmas, ir juo toliaus 
jie tolinosi nuo jo, tuo “Nau
jienos” aštriau kritikavo 
juos: todėl kad “Naujienos” 
gynė ir gina mokslinio soci
alizmo idėjas. i

O kaip yra su tais, kurie 
bolševikams pritaria, nežiū
rint jų mainymosi? Aišku, 
kad ir jie mainosi, važiuoda
mi tolyn nuo socializmo, kar
tu su bolševikais. 1

Mainymasi, žinoma, nėra 
pats savaimi blogas daiktas. 
JBet čia eina dalykas ne apie 
gerumus arba blogumus, o 
apie faktų konstatavimą.

kimo šaukimą, o paskui iš
vaikė jį ginklais.

Bolševikai skelbė, kad į- 
statymų leidimo ir kitokios 
valstybės įstaigos butu ski
riamos visuotinu piliečių bal 
savimu. Bet kada jie įsiga-

tai išvaikė visuotinu (demo
kratiškiausiu pasaulyje) ba
lsavimu išrinktąjį Steigia
mąjį Susirinkimą, o. ir išvai
kė tokiu-pat budu išrinktą 
sias miestų Dumks ir zem
stvas (žemietijas).

Bolševikai griežčiausiu 
budu smerkė kiekvieną spa
udos ir asmens laisves su
varžymą, kol jie buvo opo
zicijoje. Bet kada jie pa
tįs pavirto valdžia, tai jie ė- 
mė varžyt visus, kas tiktai 
jiems priešinasi, brutališ- 
kiausiu budu. Bolševikų 
valdomosiose Rusijos dalyse 
kalėjimai yra prigrūsti poli
tiškais kaliniais; tarpe tų 
kalinių randasi daug senų ir 
užsitarnavusiu revoliucio

nierių ir socialistų. Spaudos 
laisvė Rusijoje panaikinta; 
bolševikų išleistasai dekre
tas draudžia priešingos 
jiems pakraipos laikraš
čiams talpint apgarsinimus; 
kone visi socialistų laikraš
čiai yra uždaryti arba eina 
slaptai, f

Bolševikai pernai baisiai 
priešinosi laikinosios revo
liucinės valdžios mėginimui 
įvesti mirties bausmę; Ke
renskį jie už tai vadino “de- 
spotu-caru”, o Ceretellį — 
“kruvinuoju”. Vienok prie 
Kerenskio ir Cepetellio ne
buvo įvykinta nė viena mir
ties bausmė, o bolševikai sta
čiai skerste-skerdžia visus, 
kas pasipriešina jų viešpa
tavimui; jie šaudo socialis
tus, ir nesocialistus, dažnai 
ne teismo nepadarę.

Bolševikai, kartu su

ditas” už mainymosi prikla
uso ne “Naujienoms”, 
oponentam 
idealui v-

0 JU 
s ir tu oponentu 
bolševizmui.

Apžvalga
DAR APIE TAUTŲ SANTI
MUS IR MĄRKSĄ.
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Internacionalo manuosius. ‘Lai-

sui stačiai rašo, kad jisai buvo 
priverstas įbrukti žodžius 
(frazas) afjie ‘dorą, teisybę 
ir teisingumą’ toje vietoje,
kur ėjo kalba apie savytar- 
pius, žmonių santikius link 
kits kito ir link visų žmonių 
(įžangoj prie statuto). Taigi, 
ištikrųjų, Marksas visai ne
manė, kad kokie ten virškle- 
sinės doros ir teisybės kodek
sai nusako savytarpius žmo
nių santikjus.
“Na, o jeigu, pagal Markso 
nuomonę, dora, teisybe ir 
teisingumas yra nevykę žod
žiai. nevykus taisyklė (! “N” 
Red.) savytarpiuose santy
kiuose atskirą žmonią, tai 
luoiącl nyksta ir tie ‘paprasti 
įstatymai doros ir teises’, a-j 
pie kuriuos kalbama manife
ste; gi išnykus ‘paprastiems 
įstatymams doros ir teisės' 
savytarpiuose sentikiuose, 
kaipgi galima ant to nebūto 
dalyko būdavot tautu santi
kius?

“Na, lai kas-gi nustato sa-|mastei- ai Chicago, 
vytarpius žmonių santikius ir 

! santikius tarpe tautą. Žinoma, 
ne kokie ten viršklesiniai do-

I 1 sros ir teisybės kodeksai, ne 
kokios ten juridiškos teisės, 
bet gaminimo santikiai”.
I *
Tai. vadinasi, dora ir teise ne-l 

reguliuoja žmonių sentikių; ir 
neprivalo reguliuol juos: kas 
tvirtinąs priešingai, tas esąs “so- 
cial-patriotas”, Markso minčių 
falsilikuolojas, oportunistas ir 
buržuazijos pataikūnas. Žmo
nių santikius reguliuoja ir pri
valą reguliuoti “gaminimo san-l

Rusu delegatą telegrama.
Del. Ilenderson pranešė, kad 

Rusijos socialistą revoliucionie
rių ir social-demokratų, atstovai ; <•• • j

0 kas yra tie “gaminimo san- 
tikįai“? Tai yra santikiai, kurie 
pasidaro tarpe žmonių gamini
mo. (darbo, produkcijos) proce
se: i žmonės arba dirba bendrai,

BaĮfouro laišką, kuriame jis sa
ko,, kad pasportai jiems buvę 
suteikti h- kad jie iškeliausią 
pirmu pasitaikiusiu admiralti- 
jos laivu. Ilenderson betgi per
skaitė ir gautą nuo tą delegatą

Viso iš 85 aplikuotų komisija 
pripažino 78.

Italijos (jelegatai nuo Unione 
Socialistu Italiana ir nuo Unione 
Ha liana (ienerale de La voro bu
vo priimti, nes tos organizacijos 
ir pirmiau buvo atstovaujamos; 
bet keblumo pasirodė su delega
tais nuo Demoknitista Socialu 
Ircdenta, kadangi jie nominaliai 
buvo Austrijos valdiniai, nors 
nuo karės kilimo jie ėjo su talki-

tarė, kad dalyką pirma apsvar-

Marksas visame savo laiške, ra
šytame Engelsui, išsižadėjęs tu 
savo žodžiu iš Inlernaeional.i 
manifesto, kuriuos citavo “Nau
jienos”. Mes, atsakydami į tai. 
nurodėme, kad Marksas tą žod
žių neišsižadėjo, ir kad Inteligen
to minimam laiške eina kalba 
ne apie Internacionalo manife
stą, o apie visai kitą dokumentą 

jžangą prie Internacionalo sta
tuto. Ką-gi lai rašo “Laisvės” 
smarkuolis? Jisai pripažįsta, 
kad Marksas savo laiške išliesų 
kalba ne apie Internacionalo 
manifetsą; (vadinasi, jis pirma 
melavo) bet vis dėlto jisai nori 
pastatyt ant savo ir tvirtina, kad 
lai nedarą skirtumo. Girdi:

“Reikia turėti lik truputį 
liogikos, kad pamatyti, jog 
tuodu dalyku stačiai neaiški-|go” 
rialui vienas nuo kito, .
juk savytarpius tautą sanli- o m

lyko ‘N-nos’ nesupranta?..”
Gęrai, męs tuoj panialysinu', 

kas supranta paprastus dalykus, 
o Ras ne.

Savo laikę, rašytam Engelsui, 
Marksas sako, kad jisai prieš sa~ 
vo norą įdėjo į Statuto Įžangą 
dvi frazes.apie “pareigą“ ir “tei
sę”, ir taip-pąl “tiesą, moralybę 
ir teisingumą”. Iš šito Markso 
pasakymo “Laisvės“ Inteligen
tas išvedu,’f kad Marksas visai 
atmeta “dor.į, teisybę (teisę) ir 
teisingumą”, kaipo žmonią sau- 
tikią reguliiltorius; vienok tatai 
yra nieku-o-hieku .neparemtas 
ir neišlaikantis jokioš kritikos 
tvirtinimas. Nes skaityt nege
ra kokią-nors frazę, lai anaip
tol nereiškia skaityt negerais vi
sus tos frazes žodžius; ir skai
tyt netinkamais kokius-nors žod
žius tam tikroje rašto vietoje, 
t;'ii anaiptol ’ nereiškia skaityt 
tuos žodžius netinkamais apskri
tai. 'Tatai gali ir mažas kūdikis 
suprasti.

Įsivaizdinkite, ’kttd žmogus, 
rašydamas įstatus kokiai-nors 
organizacijai! įdėti’ tokį sakinį: 
“Nariai privalo rupinties savo 
organizacijos reikalais ir gyven
ti vienybėje ir sutikime”; Šitas 
sakinys apie “rūpinimąsi orga
nizacijos reikalais” ir apie” “vie
nybę” bei “sutikimą” butą, be 
abejonės, bereikalingas, ir kiek
vienas žmogus, išmanantis apie 
įstatą rašymą, patartą jį išbrau
kti iš įstatą. Bet ar tai reikštą, 
kad žmogus, kuris thi patartą, 
nepripažįsta, jogei “organizaci
jos reikalai” privalo bul svarbus 

i josios nariams, ir kad “vienybė” 
| ir “sutikimas” yra labai naudin
gi dalykai?

Jeipu “Laisvės” Inteligentas 
turėtą bent Ipek nuovokos apie 
Marksu, lai iisai žinotu, kad

žmonės arba dirba bendrai, 
Į arba kiekvienas sau; jie dalinasi 

į darbo įrankių savininkus ir į 
beturčius, ir tt. šitie santikiai I Ilai. girdi, ir pasako žmonėms, 
kaip elgtios su viens kitu, kas da
ryt ir ko nedaryt. Doros ir tei
sės kodeksu nereikia! €

Imkite dabar štai kokį pavy
zdį: šią dieną visuomenėje yra 
toks doros įstatymas, kuris drau
džia apgaudinėt; jisai yn. i virš- 
klesinis”, kadangi yra supranta
ma, jogei jo privalo ‘Įaikylies 
visi žmonės, be skirtumo klėsą 

ir buržuazijai, ir proletaai ir 
kitokie. Pagal “Laisvės” Inte7 
ligenlo protavimą tečiaus, Mark
so pasekėjai neprivalo to įstaty
mo paisyt.

Arba imkite šitokį pavyzdį: 
šią dieną visuomenė turi lokį 
juridišką (teisės) įstatymą, kuris j 
draudžia vogt; jisai irgi yra

gi jisai yra pasakytas visiems 
žmonėms be klesti skirtumo.

A

Bet Markso pasekėjams, pagal

mus, to įstatymo irgi nereikia

tojo, Markso pasekėjai gali ir 
aĮigaudinėt, ir vogt, ir šmeižt, ir 
meluot, ir daryt ką tiktai jie no
ri nes doros ir teises kodeksų 
jiems nesą!

Mums labai gaila, bet mes tu
rime nurodyt tam rašytojui, kad 
jisai, primesdamas Marksui do
ros
pažinimą, išdėstė ne marksizmo, 
o chuliganizmo filosofiją; ta fi
losofija gali tikti visuomenės at
matoms (pav. rusiškiems “ba
siokams”, franeuziškiems “apa- 
šoms” ir lt.), bet nč svarbiau-

ir teises įstatymą neprisi-

p-

'■•■A

k a l I) a > I a i p j a u n e- 
a p s a k o m u s u s i- 
jos liaudies kentėjimus po bol
ševiką valdžia; j*e atkreipia so
cialistą partijos domos į savo

jos kuoveikiartsiai paskirtą ko
misiją, kuri nuodugniai ištirtą

žmonią masės į ją žiuri. Jų 
spaudą užgniaužus ir atėmus 
visa, kas nuo kovo mėnesio re
voliucijos jiuvo laimėta, Rusijos

kų smūgiais.

stipriai 
apveikti Rusijos krizį, 

bet reikia būtinai gerai orienluo- 
lies Rusijos santikiuose. Pasku
tiniosios kruvinos bolševiką or-

mas”

valąžia veda prie visiško musą 
sunaikinimo.

urnai darytty žingsnį musu pa
duodamam sumanymui įvykinti. 
Jeigu šilos savo priedermės ne
padarysite, Rusijos proletaria
to mases laikys jus atsakomin- 
gus už neištikimumą jąją opiau- 
sielns reikalams, ir žiūrės į jus r i
kaino į sėbrus tą, kurie visam 
tarptautiškam proletariatui ne
garbės daro’

“Mes sveikiname Konferenci-
įą ir linkime jai vaisingo darbo 
vi
ir Internacionalo atgimimo rci-

* • *
kalti”. Pasirašė: Axelrod, Ga-

inos! diplomatijos, taikos

mokslinio socializmo steigėjas 
ne liktai niekuomet neatmetė 
doros, teisybės ir teisingumo, bet 
visą savo amžją kovojo prieš 
tuos, kurie atmeta dorą, teisę ir 
teisingumą. Pasakot, kad Mark
sas nepripažjnęs doros, teisės ir 
teisingumo patiktą “metodologi
jos daktarui” Mnliauskui, “Drau- 

” redaktoriui Brandukui arba 
nes kokiam klerikališkam šmeižikui ♦ * .•< * e i * ’ . / i ' •

ai dabartines visuomenės 
■jai proletariatui.
Gaminimo santikiai.” kuriais 
‘‘Laisvės” Inteligentas nori 
aisti dorą ir teisę, nėra jo

kie žmonių santikių tvarkyto-! 
jai; jie palįs yra ^antikini! Jie 
ne atstoja norą ir teisę, o sudaro 
pamatą, ant kurio atsiranda do
ru ir teisė.

šituo mes ir užbaigsime. Per
kratę “Laisves” rašytojo ifRad- 
žiojimus, kurie turi nors kokio 
panašumo į argumentus, mes 
malėme, kad jisai n e pa j i ego nie- 
ko-o nieko pasakyt savo pirmes
nių jų atakų parėmimui arba 
bent pateisinimui. z

Jisai melavo, kada tvirtino, 
buk “Naujienos” primetusios 
Marksui buržuazines mintis. Ji
sai melavo, kada sakė, kad Mark-

vrovsky, Rusanov ir Suchomlin.

Kerenskis kaipo svečias.

Rusu telegrama buvo atiduota 
tam tikrai paskirtai komisijai, 
kad apsvarstytų visą tarptautinę 
situaciją.

Prieš skaitysiant ją, Hender- 
sonas pristatė kaipo' kviestą sve
čią p. Kerenskį. Jis ramiai užė
mė savo vietą ant pagrindų, kon
ferencijai visai pasyviai užsilai
kant.i

Atstovybė konferencijoj.

Perskaičius sveikinimus nuo

* bendradarbiui laikraščio, s'o mokslų.

žius, kuriuos citavo '‘Naujie
nos”. Ir jisai paskutiniame savo 
straipsnyje parodė, kad jisai ne 
tiktai nežinojo, ką reiškia ta ci
tata, dėlei kurios jisai i&lergč 
“Naujienas,” bet kad jisai apskri 
(ai neturį nuovokos apie Mark

rybbs, alsi. James Ramsay Ma- 
cdohald perskaitė mandatu ko
misijos raportą, dėl kurio kilo 
daug ginčą, parodžiilsią, kaip į 
opiuosius klausimus įvairus de
legatai įvairiai žiuri. Atsl. Mac
donald pranešė, kad komisija 
nutarus priimti konferencijon 
delegatus visą tą organizaciją, 
kurios buvo praeitoj talkininkų 
konferencijoj atstovaujamos. 
Tuo klausimas buvo Įiabaigtas 
a p i e Anglijos, Francijos ir 
Belgijos delegacijas, taipjau ją 
dalimis iš Italijos ir Francijos; 
Amerikos ir Kanados delegaci
jos buvo mielai priimtos, prista
čius joms pirmą dar kartą savo 
mandatus.

lta*

cialistų judėjimas; bet kadangi, 
nelaimei, oficialiai Italijos soci
alistai nebuvo reprezentuojami, 
lai komisija nutarė priimti ire- 
denlislą delegacijų tik pataria
muoju balsu.

Del pusėtinai neaiškios oficia-> 
lės Rusijos pozicijos, komisija 
priėjo prie lokio pat nutarimo 
ir sulig rusą delegacijos; Keren
skio buvo priimtas tik kaipo sve
čias, reprezentuojąs Rusijos so
cialistus revoliucionierius.

Kadangi Graikijoj darbininką 
situacija labai komplikuota, tai 
d. Macdonald pranešė, jog priim
ta delegatai tik nuo Pirėjaus Vi
suotinos Darbininką Federaci
jos. .Jis taipjau pranešė, kad 
Francijos socialistai ir unijistai 
nori, idant butą protokolai) už
rašyta, jog jie išreiškia pasigai
lėjimą, kad Amerikos socialistą

Italijos oficialu partija neatsto
vaujama.

Ginčai dėl balsavimo sistemom.

Raportas buvo priimtas tik po 
ilgą diskusiją balsavimo kluasi- 
niii, kurį išrišti mandatą komi
sija nesiėmė, laikydama balsą 
paskirstymo darbą perdaug pai
niu esant tokioj situacijoj,kur In 
ternacionųjo priimtos balsą pa
skirstymo taisyklės negali bul 
pritaikomos, kadangi čia daly
vauja taipjau Kanados ir Ame
rikos delegatai.

Francijos ir Belgijos delegatai, 
su <ld. Vandcrvelde ir LonguctU 
priešakyj, stovėjo už bloką bal
savimo būdą, remdamies ypatin
gai tuo, kad kai-kurios delegaci
jos nereprezentuojančios pilno 
balso šalies, kurią jos atstovau
jančios, ir akyvaizdoje to, kad 
Anglijos delegatai skaičiumi i- 
mą viršų. 

♦ *
Gompersas rodo dantis.

Gonipersas* atpenč, sojo už 
tai. kad butu laikomasi laisvos 
valios sistemos, tvirtindamas, 
kad ir dar taip menkai, santaros 
nepasieksianti, ir čia pasigavo 
progos atsikąsti d. Longuctui už 
išreiškimą pagailos, kad Ameri
kos socialistą partija nebuvo pa
kviesta ir kad, todėl, Amerikos 
Darbo Federacijos balsas iki to 
laipsnio turi būt atskaitytas. 
Gompersas tvirtino, kad Ameri
kos Darbo Federacija reprezen
tuojanti visą Amerikos darbinin
ku judėjimą ir nė jokiai kilai 
organizacijai nė coliu ncužsilci- 
džianti. Ji reprezentuojanti dau
giau kaip tris milijonus algapcl- 
nią ir ji esanti Amerikos darbi
ninką klesa.

Karės tikslu komisijos 
raportas.

Rugsėjo 1.9. Talkininką 
darbininką ir socialistą konfe
rencijai susirinkus šį rytą, komi
sijos raportas apie dabartinę 
tarptautinę situaciją dar nubuvo 
pilnai sutaisytas, lodei paimlu

šis raportas'iššaukė pirmą syk 
ištikrųją labai rimtą, bei tvarkią

ėmė tokią plačią formą, kad bu
vo aišku, jog šiandie jie jokiu 
budu nebus pabaigti. Todėl atsl. 
Ilenderson u i davus sumanymą 
dar rytinėj sesijoj buvo nutarta, 
kad reikalui esant, konferenciją 
tęstis dar petnyčioj ir subatoj.

Ligi pradesianl diskusijas, bu
vo paskleistas pranešimas pnro-

A

_....
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(his, kiek kurios delegacijų gru
pės atstovauja narių. Paaiškėjo, 
kad pirmoj vieloj stovi Anglija: 
12 delegatai reprezentuoja 6, 
630. 000 narių; antra užėmė A- 
merika, kurios penki delegatai 
atstovavo 3, (XX), (XX) narių; to
linus eina: Francija 12 delegatų 
atstovaujančių 1. oOO, (XX) na
rių; Italijos keturi pilni ir pen
ki patariamuoju balsu delegatai

172. (XX) narių; Belgijos aštuo- 
ni delegatai — 350, 000 narių. 
Kilų šalių atstovybės buvo men- 

. kos. t
Karės tikslų komisijos rapor

tų perskaitė d. Hcndersonas. Prie 
to jis pastebėjo, kad komisija 
svarsčius visas jai priduotas re
zoliucijas ir sutaisius raportą dėl 
Austrijos-Vengrijos taikos uo
los, kurį visi komisijos nariai 
vienbalsiai prięmę; du pirmuoju 
raporto paragrafu apie Rusiją 
taipjau buvę vienbalsiai priimti, 
bet de Itrečiojo ir ketvirtojo pa
ragrafu Amerikos atstovai nesu
tikę ir padavę kitokius savo su
taisytos paragrafus.

Antras klausimas pavestas ko
misijai, sako Hendersonas, tai 
klausimas apie siuntimų deputa
cijos Rusijon, kad ištyrus esa
muosius skirtumus tarp bolše
vikų ir socialistų; bet dėl to, kad 
klausimas kilęs ne iš l^onteren; 
ei jos, bet iš pašaUes, tai komi
sija jo svarstymu neužsiėmus, 
bet nutarus pavesti jį pačiai kon
ferencijai svarstyti.

Anatole Franc
(Franko Harriso).

Nesenai Anatole France ap- 
vaikčiojo savo septynias dešimts 
mirų gimimo dienų. Dvidešimts 
penki metai atgal jis tik pradė
jo būti žinomu keliems per savo 
reikalų “lM‘ Crime de Sylvcster 
Bannard”, šiandien jis yra kur 
kas pirmutinis iš visų francu- 
<ų rašytojų, geriausias francu- 
<ų dvasios ir franeuzų literatū
ros atstovas, palikusia visus ki
tus toli užpakalyje. Kiekvienas 
skaitytojas mato dabar, kad jis 
yra tęsėjas didžiausios franeuzų 
)adavos, vėliausias prakilniojoj 
2ilėj, kuri nuo* Montaigne per 
Descartes tęsiasi iki Bemano, 
lis, taip kaip ir Montaigne su 
Renanu, yra malonus skeptikas 
ir lolerus pasaulio žmogus, ap
dovanotas visomis pajautomis 
r visoms dvasios galybėmis; 
jrigimtimi ir išlavinimu begalo 
•iškus stiliaus valdytojas, tariant 
jo žodžiais apie Renanų; žinan- 
is. kad stilius sugeba perduoti 
‘ visus begalinius žmogaus min- 
ies šešėlius 
įneš

— les mances in 
de la pensee.

idealu, išmintingu ir su* 
maloniau* 

ir išmintingiausiu 
Tik vieno

ja paskirti tam tikrą pildomąjį 
komitetų, kuriu įeitų po du de
legatu, nuo kiekvienos šalies. Jo 
priedermė butų žiūrėti, kad kon-

narnos, o taipjau organizuotiįse- 
kamas talkininkų šalių konfe
rencijas. Klausimas dėl tokio 
nuolatinio komiteto buvęs jau 
ir pirmiau keliamas, ir jo įsteigi- 
mas.esųs būtinai reikalingas, at
sižvelgiant į tuos sunkumus, su 
kuriais susitinka kiekviena šalis, 
kada tenka tokių konferencijų 
šaukti.

Debatai dėl Austrijos notos.

Raportų priėmus, konferenci
ja priėjo visų-pirnia prie svarsty
mo rezoliucijos dėl Austrijos tai
kos notos. Debatai užėmė visų 
prišpietinę sesijų, ir buvo pasie
kę tokio laipsnio, kad kairysis 
Anglijos delegatų sparnas buvo 
padavęs sumanymų pertraukti 
diskusijas, idant atskiros gru
pės galėtų tarp savęs pasitarti. 
Ciompersas betgi šokosi priešin- 
ties ir reikalauti, kad debatai ei
tų be pertraukos iki juos pabaig
siant, nors jisai sutiko, kad bal
savimas tuo klausimu butų pa
likta popietinei sesijai. Jo suma
nymų galų gale priimta, nutarus, 
kad ant toliau išklausius tik tų 
ddlcgatų, kurie jau yra prašę 
balso.

Kazimieras Gugis

'. cdfi vboitius rtikaltta, kaipkriminaliikuoae 
taip ir civihikuost teumnane. Daro 

viaokiun dokumenmirpopiiraa.
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I Tižų
naningu žmogumi
>iu kalbėtis
hioli patarimus.
Įnikto jam trūksta, tikėjimo— 
to tikėjimo, kuris nuverčia kal
nus; jis negali suprasti fanatiko?

Ir kaip jo pjrintakunaš Ben
in pravertė savo gyvenimų ra- 
iyniui apie Kristų, kurio nega
una suprasti be tikėjimo, taip 
\natolc France, lyg kad varo
mis kokios pajuokimo dvasios, 
praleido ilgus metus berašyda
ma apie Orleano Mergelę, ku- 
’i buvo įsikūnijimu tikėjimo ii 
x* to spindulių vainiko ji nėra 
lažinama.

Bet Anatole France buvo gu
dresnis už Beminu ir tuojaus 
atprato, kad jam reikia rašyt; 
abiausiai apie save; ir ve jis su- 
eikė mums neužmirštamus pa 

I veikslus Sylvestero Bon nardo. 
1 L‘Abe Cognard’o ir eilės kitų jo 
I paties portretų, kuriais neatsi- 
I gėri visi geri skaitytojai.

Bet ne jo daugeriopi dvasios 
I r stiliaus gražumai privertė ma- 
1 le rašyti apie Anatole France 
I >ioje valandoje. Aš jau paša- 
I kinu savo žodį apie jį savo raš- 
i e “Contemporary Porlraits”. 
I Pas jį yra yda, ar spraga, kuri 
I man dingtelėjo kaipo netikėta ir 
I tikrai nepažymėta nei jo paties, 
Į įei kieno kito, o vienok žmo

jui daugiausia ‘prigimta ir taip 
I išsiplatinusi, kad yra mažne vi- 
I 'iapasauline.

žmogaus silpnybė.

La lynų tautos, ir ypatingai 
’raneuzai myli teisybę ir neap
kenčia formališkumų. Paino
kos lipas blague, kuris daro juo
kus iš visokių jautrenybių ir 
krečia šposus iš visokių ]x>zų ir 
pretenzijų, yra grynai francu- 
ziškas, priklausantis Francijos 
\alai ir Paryžiaus širdžiai. Mes 
((įtinkame išdidinusius anglus 
lešimtimis ir išdidėjusius vo
kiečius kiekviename salone; bet 
šdidejęs franeuzas yra anachro- 
lizniu, apsireiškimu, vargiai 
begu galimu išaiškinti. Viso
kis apsimetimas tai vokiečių 
silpnybė, o ne ftalliv Prancūzas 
nyli nuogus paveikslus ir žmo
gus prigimtį išvilktų iš visokių 
>ičnuinų: jis yra tikras demok- 
•atas, tvirtai stovintis ant savo 
kojų ir kuomet anglas Shakes- 
peare pameluoja, kad gavus Šar- 
vaskydį, ar Tennyson, kad po
ezija laimėjus lordyslę ir įstei
gus šeimynų ant ei lia rašys lės,- tai 
Anatole France pasako, kad jo 
tėvas laikė senų knygų sankro
vų ir didžiuojasi tuo, kad jo vai
kystės žaishpikiu buvo miesto 
šalygatvis, o jo užkerėtąja ka

ralyste virtynės p<»reivų vertei- 
vių bei tamsi Seinos vaga, ku
rioje atsimušė tiek tragedijų. 
Neįdomu, kad jūsų romantin- 
gasis Shakespeare suteikia ju
ros pakraŠtj Bohemijai, ar ga
bena neišmanėlį iš Milano j Ve
roną Vandeniu; bet sugauti A- 
natole France apsimetančiu ži
nant tai, ko jis nežino, ar pasi
rodančiu mokslingu esant, kuo
met jis.lokiu nėra — tai neti- 
kė?ibi dalykas, kuris verčia akis 
pastėrinti. Anatole France yra 
yra knyįrausa, jei knygrausa 
buvo kuomet ir išmoko atgyven
tąsias latinybes; jis butų pasku
tiniu žmogum pasaulyje, kurį 
sugautum besnaudžiant žinoji- 
ino ir ypatingai Romos ar grai
kų senovybės klausimu.

Anų dienų aš paėmiau pirmu
tinį lomų jo veikalo. “Vic Lit- 
teraire” ir žiūrinėju. Neskaitęs 
)cr dvidešimtį metų, aš tuojaus 
pasiduodu jo malonaus budo ža
vėjimui. Staiga užeinu ant ra
do užvardinto “Dorumas Fra- 
icijoj” ir skaitau su dideliu nu- 
♦isklbėjimu šitų pradžią:

“Atėnuose ties Akropolio a- 
'jaria gražus nedidelis šventna- 
mis pavestas Pergalei”. Gi tei- 
dngai sakant. Akropolis visuo- 
net buvo iš lauko pusės Atėnų, 
> ne jų viduj; bet palaidas išsi
reiškimas galinut atleisti; vie
lok kiti pasakymai dar klaidin-

Ankstyvas Rudens Parodavimas
Mes pasiūlome publikai šias prekes, pa- 

čias įžymiausias vertes čeverykų sulig da- 
Dartidių sąlygų, kurios kuomet nors buvo Aflk:\ 
pušiai,vtos pirmiau.

Mes nupirkome už $109,000.00 vertės če- 
verykų praeitą Vasarį ir Kovą dėl šios 
žiemos, ir mes turime šiuos čeverykus 
mtUų sankrovoje dabar, mes daugiau A
negu norime turėti naudą juos parduo- I

Ccvorykai pabrango 30% per praeitus 3 
mėnesius, ir Kiekvieną porą, kurią jus čia 
pirksite, jus gausite už pigiau negu mes 
galime pirkti patįs.

Atminkite valdžios įstatymai pavelyta 
liktai 8 colių augščio moterims čevery- 
kus ir tiktai juodos ir rudos spalvų, bet 
mes supirkoriie Šiuos Čeverykus iki šis įstatymas įėjo į galę ir mes tu
rime tūkstančius porų 10. 11 ir 12 colių augščio ir visokios spalvos ir 
stailės, apie kurias jus galite manyti.

Mes nurodysime keletą specialių šiame atidaryme.
Moterą tamsiai pilki ir tamsiai rudi čeverykai, plaunama skūra, 

10 colių augščio, rankomis siūti, franeuziški užpakaliai $£ 
gvarantuoti, verti $10.00, specialiai po............... .......

Moterų tamsiai rudi ir tamsiai pilki aukštais ir žemais $4 QE 
kulnais, 9 col. augščio, gvarant. tikros odos, verti $7, special "t«Ov

Vyrą tamsiai rudos aku ros, su guzikuis. pilkos arba laukinės žiu
rkės skuros viršus, su raiščiais arba guzikais Čeverykai, ku- $T!
finos pilnai gvurantuojam,, $11 verti, labai specialiai po .. ■ «vw

Mes turime tūkstanti numerių, kurių tnes dėl stokos vietos negalime suminėti šiame pagarsinime, bet 
mes visų jūsų prašome ateiti ir pažiūrėti musų languose ir jus pamatysite pačius stebėtinus pasirinki
mus puikių čeverykų ir apkatauotų 35% pigiau negu kas nors gali juos matyti.

Jus turite įsigyti geros ČeVerykns, kokius jus galite gauti, kadangi mes visiškai gvaranluojame mu
sų čeverykus.

Mes užlaikome visą eilę čeverykų visai šeimynai,priskaitant šiltus čeverykus ir šliperius visokios ko
kybės ir stailės. s

Mes taipgi užlaikome puošnius čeverykus rudus ir pilkus labai storom moterim.
Malonėkite atsilankyti į musų sankrovą pirm negu pirksite reikalingus Čeverykus ir pamatysite pa

tįs ką mes pasiūlome.

WARSAWSKY’S RELIABLE SHOE STORE
1341 So. Halsted Street Kampas Liberty Street.

Pirkite Laisvės Bondsus!

vertes čeverykų sulig da-

.r.

Sergėkite savo akis

Neužsitikėkit savo regėjimo pir
majam by kokiam neprityrusiam 
aptlekodui .auksoriui ar kėliau* 
jaučiam pardatėhii. nes jie su
teiks jus akims tik daugiau blogo.

Aš turiu 15 metu patyrimą i** 
Slaliu ištyrt jus akis ir pririnkti 
nms akinius tikrai. Darbą atlie
tu belaukiant, užtikrintai.

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

JOHN SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS 

IMI So. Ashland Avė. Chicsf ~
Kampas 18-tos gatvės 

l-čios lubos, virš Platt’o aptiek** 
Tcmykito i mano parašą 

Valandos nuo 9-tos vai. ryto Ito 
I vai. vakaro. Nedėlioję nuo I 
vaL ryto iki 12 valandai dieną.

| Dr. A. R. Blumenthal Į

AKIŲ SPECIALISTAS 
Akim Eeaanateaoja Dykai 
'į Gyvenimas yra

A a tuščias, kada pra 
alksta regėjimą.

jV/ Mes vartojame 
pagerintą Oph-

jP thalmometer. Y-
(fr patinga domi at-

t kreipiama i vai
kus. Vai.; nuo 9 ryto iki 9 vak. 
nedčldien. nuo 10 iki 11 dieną. 
4649 S. Ashland Av. kamp. 47 st 

Telephone Yards 4317 
Boulevard 6487.

nėra aplinkui per 
šimtis mylių.

Būdamas vaiku aš labai ste
bėjaus Carlyle’s dideliu rimtu
mu ir visus jo žodžius laikiau 
šventa tiesa. . Vienų dienų Ber- 
line skaitykloje paimu jo kny
gų apie Frederikų Didįjį ir ne
tyčia atverčiu pusalpį, kur ap
rašoma Potsdam. Ir kaip aš 
nustebau pamatęs, kad ten buvo

ties Akropo- 
pat viršūnes 
einant augš-

Visų pirma minimasis švent
umus visai nėra 
io apačia, o ant 
iršuj Propylėjos, 
yn po dešinei.

Anatole France nepasitenkina 
’-na klaida: “šitas šventnamis”, 
Miko jis, “imt vieno savo šono,
turėjo bareljefą, atvaizdinantį I klaida prie klaidos. Carlyle ma- 
Dievę, beatrišančią savo sanda- Į lomai niekuomet nematė tų vic- 
ų (savotiškos naginės) apivarų tų. kurias jis aprašinėjo. Taigi,

i r tuomi.kižreiškiančią savo no- visi mes suklystame, net ir sau- 
•ų pasiliikli su Temistoklio ir godamiesi nuo to.
Vliltiado ainiais ant visados”.------------------- --------- —- -------

,. .. . . ... . . True transiation niea wim the poM-Bareljefas, kinų France mini, niastei. at chicago, Sept. 27. 1918, 
>uvo visai ne ant vieno švent- reųuired by the act of Oct. 6.1917. 
lamio šono, tik ant savotiškos KAREIVIAI ŠAUDO Į 
marmuro sienelės trijų pėdų še- RIAUŠININKUS ALKA- 
;ių coliu, augščio, kuri buvo ap- NOJOJ HOLANDJJOJ. 
/estą aplink šventnamį ir ant --------
j6s buvo tokių Dievės paveikslų Paroduoja gatvėmis, užpuldinė- 
ic vienas, bet tuzinas ar dau- ja vežimus su duona ir plėšia 
paus. ' keptuves.

Bet Anatole France kuo tolyn, --------
Tio eina blogyn. Jis rašo: “Be- HAGA, rūgs. 19 d. — Dides
nei kalu kojas Die.vei liuosuoti, niuose Holandijos miestuose 
les pergalė turi sparnus. Ateis Į riaušės vėl prasidėjo <lcl sun- 
liena, kuomet ji nulėks toli nuo | kaus padėjimo su maistu. Bu- 
Uėnų. Jokia tauta, net didvy
rių tauta, negali ilgam užlaiky- 
i šitos nepastoviosios kerėto
jos. Ir kam pergalei būti 
ovia? Neištikimoji žino, 

kaip tik ji sugrįš, jai visa 
itleista”.

Dabar ve, šventnamis,
kurį Anatole France rašo, yra 
lašvęstas Besparnei Pergalei:— 
Mikė Apteros, ir jo prirašytas 
,isas puslapis parodo jo aiškų 
ležinojimų didžiausių paklai-

pas
kuti 
bus

apie

Kaip A na tolei France atsiėjo 
titaip suklįsti ir pripasakoti ne
iti tų dalykų? Kam jam reikia 
nidtioti žinojimų, kurio pas jį 
lėra? Kam klįsti, jei taip pat 
engva tikrų tiesų pasakyti?

Tie patįs seni melai.

įdomus dalykas, kad visi raš- 
ininkai, nuo mažiausio iki di- 
Ižiausiam, gali šitaip suklįsti. 
P-a s Wells savo paskutinėj kny
goj, priverčia net “New York 
l ime“ laikraščio peržvalgininkų 
nusišypsoti iš jo nežinojimo A- 
merikos konstitucijos. Bet 
kaip prisiėjo MatheKv Arnoldui 
rašyti apie garsių Ibažynčių 
Brou miestelyje, lyg kad jis pats 
butų buvęs ten, kuomet, matyt, 
jis niekuomet nebuvo ten ir ne
žino nieko apie jų. Jis rašo, 
nik ji stovėjusi pušyne tarp kal
nų, kuomet ištikrųjų ji stovi 
>rie pačios plikos gatvės kaimi- 
niniame miestelyj, kur. jokių 
medžių nematyt ir jokių kalnų

REIKIA AGENTŲ kiekviename mieste Suv.
IMfUnpj Valst. Amerikoje priiminėti užsakymus ir par-

davoti šj naujai patentuotą TELEFO-DESK 
kiekvienam turinčiam telefoną arba deską. Var- 
tojama raštinėse, sankrovose ir namie. Pama- 
lyk jo naudingumą! 1) Telefono įtura alfabe- 
liškai surašyta 500 vardų, atidaromus kaip 

TaIaIo RacL knv8utė, užsidaro nematoma sprendžina. 2) 
1 ClvlO’LieSK Dviems metams kartos kalendorius 2 spalvų. 

D pasižymėjimams lapeliai 100 lapų dėl atsiminimo. 4)Kasdieninis 
Inkštas kalendorius dėl kiekvienos dienos (—365). 5) Paišelio laikytojas. 
}) Volelis dėl šaukimo telefonu — padaryta iš vieno šmoto iš vynioto 
)Ucno, juodas, 4 colių pločio, 10 colių ilgio—sveria 1 svarą, kaina $2.00 
Agentai padaro $5.00 iki $20.00 j dieną. Tiktai vienas pavidalas siunčia
nt agentams. Užmokama kaip atsiimate. Išsiunčiama visur Suv. Valst 
Amerikoj, aplaikius $1.00. Antrašas:
rELEFO-MANUFACTURER, 210 Temple Court Bldg., Chicago, Iii.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos

12th St. Tel. Kędzie 8902 
Paulina Tel. Western 15 
3514-16 W. 12th et., arti 
St. Louia Avė. Ir 1115-17 
So. Paulina St., arti 12th 
St., Chicaąo, III.

riai vyrų, moterų ir vaikų eina 
per miestus, plėšia duonkepių 
dviračius bei sankrovas ir rei
kalauja duonos, Visokie mais
tai, kurie yra vežimais vežami, 
yra atimami ir sankrovų langai 
išdaužomi. Sankrovininkai ap
stato savo langus. Amsterda
me pėstininkai paleido kelias 
papliupus šūvių ir šeši žmones 
lapo sužeisti. Dvidešimts du btr 
vo areštuota. Minia buvo pra

siėjusi laidyti akmenimis ir ply
tomis nuo stogų į kareivius.

į Ypi laukiama dar didesnių 
suiručių žiemai atėjus, jei mai
stinis padėjimas nepagerės.

Žmonės tikrai badų kenčia. 
Bulvės yra svarbiausiu jų mais
tu, bet jų nėra gana. Netikusios 
duonos porcija kaip tik užtenka 
menkiems pusryčiams be kavos 
ar arbatos. Pusės svaro svie 

I do turi užtekti dviem savaitėm. 
Mėsos beveik visai nėra/ nors 
kaulas viralui virti esą galima 
gauti po ketvirtdalj svaro du syk 
i mėnesį, žuvis dalina valdžia 
apie po svarų, ant žmogaus du 
kartu mėnosyjje.

Duona esanti daug blogesnė 
ir mažiaus jos duoda kaip Vo
kietijoj. Miltai vartojami duo
nai yra ne lik suplėkę ilgai be
stovėdami ant laiyų Amerikoje, 
bet dar yra maišomi su šelmeni
mis, bulvių miltais ir įvairiais maisto dalyku Holandijos dar
kytais nesuvirškinamais <laljf- bininkų klėsai.
kais, šitie darkyti miltai buvo ei j a visai neužtenkama. Mes e- 
taisomi gyvuliams. j šame rankose Suv. Valstijų, ka-

DOCTOR ROSS
Chicagos Specialistas

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

Privatiškas Negales.
■ą aą ■ m nAAA S5 Dearborn St. kampa* Monro#, 
Ui* R M RiPaY , chicago, Illinois 
VIa Ua IHa R V WW Koom 506 ir 507 Crilly Bldg. Važiuok 

elevatorių iki Penkto augšto.
yąlandoa: Kaadfen 9 iki 4. Nedėldieniais 10 iki 1. Taipgi PanedS- 
Jyj, Seredoje, Ratnyčioje ir Su bato je vakarais nuo 7 iki 8 valandai.

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS 
RSm« lr Stogams Popiero

SPECIALIAI: Maleva malevojimui šluby išvidaus, po $1.40 už raL
CARR BROS. WRECKING CO.

S. H»l.t«d 8t, Chlea,., m.

U............. .............. .........................    Ui i . —.......................

Vidutinės porcijos yra tokios: 
pusė svaro cukraus, dešimta da
lis svaro kavos, pusė svaro svie
sto kas dvi savaitės, taipogi 
pusė,'svaropusė, svaro ęutyfaus ir dešimta 
dalis svaro avižamilčių ar kru- 
štienės kas savaitė. Mėsos jo
kios nebuvo pet* ištisus mene
sius. Kiaušiniai dabar yra di
deliu daiktu namuose ir jiems 
mokama po 25 centus vienam. 
Sviestas pro užpakalines' duris 
gaunamas po $3 svarui. Dau
gelis darbininkų priversti yra 
apsieiti be vidurdienio valgio, 
arba valgo žalias daržoves.

Geri valgiai dar vis tebegau- 
nami brangiose valgyklose bai
siomis kainomis.

Amsterdamo miesto majoras 
pašnekoje pasakė:

“Svarbiausiu klausimu yra 
grudai. Duona yra svarbiausiu

True translalkm filed with thc 
poslmaster at Chicago, Sept. 
26, 1918, as reųuired bv the act 
of Oct. 6, 1917.

(Įuestionnaires
■IIIIIIIIIIIIIIIIiilIlIlIlIlIlIHIlIlIim

Pagelbės išpildyti 
šiose vietose:

I. Ant Bridgeporto P. Zalato
rius,. 3601 S. Halsted St.

II. Ant Town of Lake A. Bar- 
tasius, 4601 So. -Hermitage av. 
(Naujieną stotyje).

111. Aušroje J. T. Vilkus, 3001 
S. Halsted si. (vakarais).

Dabartine por-
Mes e-

dangi musų javų’užauglius nie
kuomet nepasiekia tolinus kaip 
pusę reikalaujamos upšlies”.

Hezid. 933 S. Ashland Bivd. Chicarl 
Talephon* Haymarket 2S44

DR. A. A. ROTH
\RCSAS GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
^Specialistas Moteriškų, Vyrišką, 

\V*iky ir visą chronišką ligą
OitaafcK 3354 S. Halsted St., Chicagi 

Teltphona J)rovei 9493
VALANDOS: 10-11 ryto; 2—0 popfatg

—p NadOUomia 10—U 4toa<.

Telephone Yards 5932

Dr. M, Stiproki I
3109 S. Morgan st. Chicago t

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

' ’lDR. 6. M, 6LASER 
Praktikuoja 27 melai 
Gyvenimas ir Ofisas / 

3149 S. Morgan St.. kertė 32 «t.
Chicago, 111.

SPECIALISTAS 
Moteriškų, Vyriškų ir Vaiką • 

Taipgi Chroniškų Liga 
OFISO VALANDOS:

iki 9 ryto, nuo 12 iki 2 po piet 
ir nuo (i iki 8:30 vak. Nedalio
mis vakarais ofisas' uždarytas.

Telephone Yards 687

DR. M. HERZMAN
Gerai lietuviams tinomas per 16 me

tų kaipo patyręs gydytojas, chirurgas 
ir akuieris.

Gydo ažtrias Ir chroniška* ligas, vy
rų, moterų ir vaikų, pagal naujausiai 
metodas X-Ray ir kitokius elektros ^rie- ( 
teisus.

Ofisas ir Laboratorija: 1025 W. 18th | 
St. netoli Fisk St. )

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, ir j 
6—8 vakarais. Telephone Ce.nal 3110. )

YVENIMAS: S412 S. Halsted Street f 
VALANDOS: S—« ryto, tiktai.

Telephone Yards 5834.

D r. P.G. ftiegner 
Priėmimo valandos nuo 8 iki 12 
iš ryto ir nuo 7 iki 9 vaL rak. 
8325 So. Halsted St., Chicago.

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

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

Tel Y arde 3654. AKUAERKA

Mrs.A.Mfchniewlcz
taigos! Akušerijos Ko-
lagdą; ilgai praktika
vusi Pcnnsylvanijos
hospitalcBe ir PhŪa- 
detphijoj. Pasekmin- 
ai patarnauju prie 
imdymo. Duodu rodą 
lankiose ligose mote-' 
ima ir merginome. 
113 So. llalnted Štr.
(Ant antru lubą) I 

Chicago.
Nuo 6 iki 9 ryte, ir 7 iki vėlo vak.
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Į Chieago ir Apielinke
Sąjungoj

Vakaras rinkimų kampanijos 
naudai.

Ekspliozija. Kengkitėfi.

Šiuo pranešame visų, peikiau
su kitų tautų socialistais, nutarė

Ii kuipo netinkami karinei *»r-[True27® ?91T’ ASMENŲ J1ESK0JIMAI

Standard Oil kompanijos stoty], 
ant kertės Mihvaukce ir Gale 
galvių. Kilus ekspliozija gra
sino sunaikinti visą stotį, kadan
gi netoli ekspliodnvusių kubilų 
buvo dar vienas milžiniškas ku
bilas 39,000 galionų įtalpos. At-

tų domai. kad sekama visuotina 
Chicagos Lietuvių Darbininkų

ra balių M. Meldažio svotai-v *

nčj'spalių 12 d. Tų kuopų drau
gai turčių pasidarbuoti, kad va

mių, kadangi visas likęs pelnas 
skiriamas rinkinių kampanijos 
reikalams.

—Komisija.
gelbėti jį ir tuo patim visą stotį. 
Ekspliodavusiuosc kubiluose bu
vo keli tūkstančiai galionų gazo
lino.

VIII* RAJONO KUOPOMS.

DAR VIENAS KAIZERIS 
—ABD1KAV0.

Lamos konferencijos, l os drau
gijos. kurių delegatai atsisakė ar 
išvažiavo į kilus miestus, malo
nes išrinkti naujus
jic'ins reikalingų mandatų.
isi tie. kur dar tebėra savo drau

gijų delegatais, maloniai kvie
čiami atsilankyti.

LSS. VIII Rajono cxlra kon-

Nuri būt ponu Kimball’u.

Vakar abdikavo dar vienas 
kaizeris, šį kartą juo yra Ar-

kortą jis reikalauja, kad jo var
das butu pakeistas Arthur Kim- 
balTu.

Bijojo banko, 
dabar bijos komodos.

singrr, baisiai bijojęs banko.

šiandie |x>nas dženitorius pri-

komodos reikia labiau bijoti nei 
banko.

ir išsiėmęs jo $7,600 išėjo “sa
vais keliais."

Lietuvių siuvėjų 
mass mitingas.

Visi siuvėjai, vyrai ir moterįs, 
yra kviečiami atsilankyti lietu
vių siuvėjų mass-mitingą. kuris

dažjo svetainėje, 2212 W. 2Jrd 
Place. Kalbėtojais bus Kl. Jur-

redaktorius, Sam Levine, Amal-

Iras Galskis, ir kili. Kiekvie
nam siuvėjui, kuris rūpinasi sa-

Pradžia 7:30 vai. vakare.
Joint Board. A. (’. W. of A.

Areštavo du banditu.

bininko. Tariamų piktadarių 
vardai yra: (’ornclio Tagila, 
Frank Bio, abudu gyvenę 1502 
Pulk gt. Kiti trįs piktadariai 
dar ne]>agauti.

Dar vieną moterį išteisino.

Pijisaikin tieji teisėjai teisėjo 
Crows korte vakar išteisino mo
terį Ifelen McCarthy, kaltinamą 
nužudymu vyro ITarry Berge
rio.

ir įteikti
Gi

Be to. gerb. draugijų meldžia
me atnaujinti savo metinę duo
klę. kadangi su rugpiučio 19 d.

kad

ir reikiamą duoklę. Tuo bildu 
gerb. draugijos mums sutausotų

Su pagarba.

Pildomasis Komitetas.

master ai Chieago, Scpt. 27. 1918.

KETVIRTA LAISVĖS PA
SKOLOS KAMPANIJA.

Prasidės subatoj
9 vai. ryto.

Ketvirta Suvienytų Valstijų 
laisvės paskolos kampanija ofi
cialiai prasidės subatoj, rugsėjo 
28 <!., kaip 9 vai. ryto. Sulau
kus nužymėtos valandos su- 
staugs visų dirbtuvių dūdos, ba
žnyčių varpai, net ir automobi
liai. Po to tuoj prasidės bond- 
sų užrajlinėjimas. Chicaga šį

lerių. Tai yra jos dalis.

įžanginę kampanijos prakalbą

vnkurą. Viso Daniels pasakys 
tris prakalbas ir tuoj apleis (’hi- 
cagą. Tokiais pat tikslais jisai 
skubins į Pitlsburgą.

lesne skale negu trjs pirmosios.

tinėjo tūkstančius laiškų įvai
rioms organizacijoms, knni-

joms ir lt. kviečiant juos prisidė-

nijos. Busią daroma visa, kad

tą jai sumą, bet duotų dar ir

Paskendusio Varpo repeticija

Mildažio svetainėj. Pradžia

giai paskirtu laiku. Jeigu lošė
jai nesusirinks paskirtu laiku,

—Valdyba.

Didelis Masinis Susirinkimas
L. S; S. VIII RAJONO RENGIAMAS

Subatoje, Rugsėjo 28, 8 v. vak.
M. MELDAŽIO SVETAINĖJE 

2242 West 23rd Place
Susirinkimus šaukiamas svarbiu darbininkų reikalu, todėl 

kviečiame susirinkt kuoskaitlingiausiai.
Kalbėtojais bus:
A d v. Kazimieras Gugis
Kl. Jurgelionis, “Darbo“ Redaktorius 

įžanga nemokumu. Kviečia Komitetus.
~ ■a r. i7

praeitos nedėlios, rūgs. 22 d. 
Taigi visos kuopos, priklausan
čios LSS. Vili Rajonui, išsirinkti 
d< legalus. Konferencijai diena

Meldžiame rinkli lik tuos drau
gus. kurie yni daugiau apsipa-

Tarp d raugių,.

Ant. Jusas

liison savo gerą draugę Mattie 
Sucitze. Pastaroji užžavėjusi 
jos prisickos llarrio širdį. Bose

darytą "demičių" ti 
dešimts tuksiančių dol.

Nusinuodino

ią gnsu pasiturinčią skalbyklos

kastis nežinoma.

Neužmirškit “Moterų 
Balso” vakaro.

doma i lai. kad nedčlioj, rūgs, e v
29. rengiamas vakaras parėmi
mui “Moterų Balso".

LMPS. 9 kp. stato scenoj dvi 
vienveiksmi žaismi "Mulkių 
Apaštalas” juokingą vaizde
li dar pirmą kartą statomą ('111- 
cagoj ir "Nutrukusi Styga" 
labai Įspūdingas scenos veikalas, 
su dainomis ir muzika už sce
nos.

Pertraukoje išpildys dalį kon
certo jauni pasižymėję artistai, 
brolai Brivdukai, N. Stilsonienė 
ir kili.

uęužmirštaniu vakaru.
l odei sekančią (ledelių ne vie

nas nepasilikite namie, bet atsi
lankykite į moterų vakarą, kad

vieniu lėlio lietuvių moterų dar
bininkių šviesos skleidėjo - - 
“Moterų Balso.” Bemkime ir

mokančioms 15 c. mėnesinių 
mokesčiu, “Moterų Balsas" duo
dama dovanai.

Jeigu kas "Moterų Balso" skai

lonėkite šį kartą atleisti. Mes 
tikimės, kad nuo dabartinio vi
suotinio suvažiavimo dalykai 
laip susitvarkys, kad “Moterų 
Balsas” dar geriau gulės patar
nauti darbininkių ir darbininkų 
kiesinio susipratimo skleidimui.

-4). Stiklą.

True translation filed with the post- 
inuster ai Chieago, Sent. 27. 1918, 
as rcųuired by the act oi Oct. 6,1917
Nauja ckzaminacija.

Provost Maršalds Crowderis

sulyg kurio visi Local Boardai 
turės padi4’yti naują egzamina
vimą visųytų kareivinio amžiaus

kur jau buvo paimti kariuome
nėn, bet vėliau išjos tapo paliuo- 
suoįi kaipo netinkami. Visi to
kie vyrai turės išnaujo stoti prieš 
vielos boardo daktarą ir jeigu 
bus rasti tinkamais, juos dar 
kartą egzaminuos t. v Medical 
Advisory Board. Tokio egzami
navimo pasekmės bus atiduoda
ma į apskričio apeliacijos boar- 
dą. kuris, sulyg savo nuožiūros,

liuosuoti arba pasiųsti i mobi
lizavimo stovyklą.

BRIDGEPORT
Didelis skirtumas.

Sakau, tas “bričporlus” nieko 
neslokuoja. Netik jurginiai gali 
pasididžiuoti savo dvAsiškti mo
kytoju, o ir laisvamaniai. Ir tu

lias vos lik pradėjo savo biznį 
jnrginėj. štai kitas Mildoj. 
Pirmasis aiškina savo Sekėjams

gus žmones, o anIrusis apie

Pav. laisvamanių "kunigas" 
Mockus liepia užstalyt mašinė
lę ir pasiėmęs lazdelę rodo j pa
veikslą: Sei pasižiūrėkite: ši
čia ve popiežiaus karieta vie
no aukso! Kaip manot, ar ilgai 
jums reikėtų dirbti, kad iš jųsų 
"pėdžių" butų galima nukali to
kią karietą, a? O ten, matote, 
popiežiaus “karūna” — deiman
tais išsodinta. Graži, ar ne?

Pasiklausęs Mockaus eini į jur 
ginę. Dievuli! čia visai kitas pa
saulis. Tėvelis sušilęs giria sa- 
vodavorą. Jam padeda visas .bū
rys jaunų vyčių. Visur lik girdi
si: “Sei, pirk tikielą. pirk! Iš
kurnėsi ve, tą didelį ožį”... Pi
nigai plaukte plaukiu. Sena, su
linkusi “dėdięn^”, ir ta perkasi 
“tikielą,” kad iškurnėjus tą di
delį ožį.” Drebančiom rankom 
duoda juos — zlievo garbei... 
Atiduoda ir nelaimi.

I

Misliji sau. žmogus, oi čia lai 
kas nors pasidarys, jeigu jau ne

Je. didelis skirtumas tarpe tų 
dviejų “parapijų”. Jos tik turi 
skirtumo, kaip šiaurinis polius

tole, einama prie to, kad juo- 
daugiau suaukojus “dievo gar
bei”, o antroje aiškinama pati

gų tamsių žmonelių dūmimui

purapijouu, be dvejojimo pasi
rinkčiau pastarąją.

—Bepartyvis parapijonas.

Dainų mylėtojams.
Daugelis jaunuolių norėtų dai

nuoti ir mokytis. Nevisi tečiaus 
žino, kur ir kaip mokytis, šiuo 

noriu pranešti, kad čia, ant

ras. Choro re peticijos būna kas 
nedėldicnį nuo 11 vai. ryto iki 
1 vai. po pietų Mildos svetainėje, 
ant Halsted ir 32 galvių. Tatai 
visi tie jaunuoliai, kur turi gerų

čiami atvykt j sekamą choro re

—Chorietis.

as reųuired by the act of Oct. 6, 1917 
REKVIZUOJA NAMUS WA- 

SHINGTONE,

Pajieškau l-Uzbielos Bajoraites 
paeina iš Kupriliškių parup., Mont- 
vidų sodos, Panevėžio pavieto, Ka
imo gub. .Ii gyveno Auriąn. III. Ji 
pati lai atsišaukiu, arba kas žinote 

rn ... . . . . . , praneškite jos adresu.1 tirti namai rekvizuojami kares ( K,izi,„i,., :ls
dajbininkams; savininkai išsi- • 10632 Edbrool-e avi*.’, Roselund, III. 

gandę, skubina namon.
J IEŠKO DARBO

\VASHINGTON, 1). C., rūgs. 
25. Valdžia pradėjo rekvizuo
ti tuščius įminus AVashinglone, 
kad kares darbininkus pudeli 

juose; namų savininkai skubi
na grįsta namon sostinei) alsto- 
gų nebaigę. Privatinių namų

PA.IIEŠKAI darbo į namus Cire- 
ro arba Melrose Park apielinkej. Aš 
esu našlė su 8 melų mergaite; Atsi
šaukite laišku sekančiu adresu:

A. Kasper,
3106 S. Ilalsled Si., Chieago, III.

RANDAI

ma negu namai bus rekvizuoti 
ir paversti į nakvynes valdžios

Pramoninė Komisija 
niurni namų rekvizavo 
kaip 10(1 namų; per ateinančių

pariipi- 
daugiau

nų neužimtų gyvenamų namu 
durų miešti“ bus primušta mėly
na korta, pasakanti visuomenei,

Pranešimai

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 
numery j.

LMPS. 29 kp. veikalo “Graži Ma- 
gelona“ repeticija bus -pėlnyčioj, 
rūgs. 27, 7:30 ,v:d. vak.. Liuosv lu's 
svetainėj, 1822 \Vabansia avė. Lošė 
jai malonėkite atsilankyti paskirtu 
laiku. —Komitetas.----- -------

T. M. D. 22 kuopos mėnesinis su
sirinkimas įvyks 29 rugsėjo, 1 vai. 
po pietų, Fello\vship svetainėj. 831 
\V. 33 PI. 
atsilankyti.

— Malonėsite visi nariai 
—Valdyba.

LSS. t kp. susirinkimas bus pel
nyčio.!, ings. 27, 7:3(1 v.v., Mildos 
svcl. Visi draugai ir draugės buti
niu atvykite. Yra svarbių reikalu. 
Bus renkamos įvairios komisijos.

..—Vaidyba.

LSJL. 1 kp. ir LSS. 4 kp. bendras 
lavinimosi susirinkimas įvyks trede- 
lioj, rugp. 29 d., 9:30 v. ryto, Auš
ros svet., 3001 So. Halsted st. Bus di
skusijos lema “Dešiniųjų ir kairiųjų 
taktika“. Diskusuos .1. J. Chibp, K. 
G. Trainis, M. .1. Olsijs. Visus 
meldžiu skaitlingai atsilankyti.

—J. J. Jonušovičius.

Svarbios prakalbos rengiamos Dr- 
stė.s Sūnų ir Dukterų Lietuvos kur 
kalbės drg. T. Dundulis, Ncd. i'ttgsš 
29 d., 3 vai. po pietų. Pritilk and .lu-

K o m i tetas.Mclro.se Purk, III.

Teatras ir koncertas, rengiamas 
Ciiiragos Lietuvių Vyrą Choro j- 
vyks nedčlioj, spalio 211. 1918. M., 
Meldažio svet., 2211 \V. 23rd Plaec. 
Scenoje šildoma 1 veiksmo komrdi 
ja “Pasiutęs slmlentas''į

('h. Liet. Vyrų Choro Komitetas.

Prakalbsi) su paveikslais. — Kal
bės visiems gerai žinomas kąn. M. 
X. Mockus subatoj, rugsėjo 28 d.. 
Medora salėj, 1116-58 \V. Vau Būreli 
st.. Garfield Purk, Ctigo. I’ruilz.'a 7:

ką kiioskaitlingiausiai susirjnkli. 
Rengia Liet. Laisv. Federacija.

Lietuvių Moterų I*. S. t kp. rengia 
29, M. Medu- 

viena- 
Mulkiu Apušla- 

isos 
iipsiėmusios dir- 

aivvkitc kaip 
--Komitetas.

vakarą nedėlioj, rūgs.
žio svcl. Statoma scenoje 2 
veiksmini veikalai:
lūs” ir “Nutrukusi Styga”, 
narės, kurios ą ra 
bli minėtame vakari 
4:30 po pietų.

Chicagos Liet. V. Choro Lošėjų 
reurticibi abiejų veikalu — “Pusiu- 
»ųs Studentas“ ir "Kaizeris IV'kloj" 
— i< ’ l-s šiandie, ruvs. 27. <8 vai. v.. 
Bač' "* svet.. 3‘‘-ni ir Ai'burn :»v<“.

'*• ' ' lėkite visi lošėjai minklmi- 
lį;ii bul'. —Sekretorius

i
I

ASMENŲ .1 IEKKO.TIM A •

PASIRA.ND\VO.IA garu apšildo
mas .šloras, 733 \V. 181h SI., ant ka
mpo elės. Gera šviesa. Tinkamas 
drj mažos dirbtuves arba Bile ko
kiam bizniui. Labai p, d inama l en
da. Kreipkitės pas: S ,m. Ncllcr, 
10 S. La Šalie Si., H< mi 428.

ATIDI ODAMA rrndon puikus 5- 
kii.i kambarių fialas kampiniame na
me. Pečiu šildomas. Remia visai ne- 
brangi. >13. Pasinialykit su savinin
ku. Tel. Drover 1376.

285(> Emerald avė. Chieago

AIIDl’ODAMA r,-unlon sankrova. 
Gera viela grosernei ir bučernei. 
32-16 Emerald Avė. Chieago.

REIKIA DARBININKŲ

VALSTYBINIAI NEMOKAMI DAR
BO PRIRODYMO BIURAI 

(U. S. Frec Employnient Service) 
.1 ieškantieji darbo kreipkitės šiais 

adresais: 
116-122

105-107
N. DEARBORN ST.

arba
SO. JEFFERSON ST.

l’ž darbo panipiniiną visuose tuo
se valdžios js1eigluo.se ir užlaikomuo
se biuruose nereikia nieko mokėt.

Yra daug vielų, kaip Chicagoj, 
taip kitur, kur reikalauja visokios 
rųšics darbininkų - į fabrikus, i ka
syklas, j ūkius, į šiaip įvairias ištai
ga:, — kaip vyrų, laip moterų ir vai
ką, kaip amatininku, taip papra
stiems darbams.

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

“Naujienų” Adm., 
L840 S. Halsted St., Chieago.

REIKALINGAS linotypi- 
tas su kiek nors patyrimo.

jienas”.
-nuc Administracija

REIKIA jaunu merginu dėl sulan- 
ksHuio ir sudėjimo pačios siunti
nių. Pasiuvus darbas.

Rob.son Bros.,
2845 W. 191h si., Chicagii

IfEiKALI !8'( <A ledu traukėjų ir 
darbininku j ledą svirnus, 40c. 1 va
landą, 10 ir 11 vai. darbas.

Consumprs Co„ 
351h si. and Normai avė., Chieago

REIKIA gerų tvirtų moterų dei 
dirbtuvės darbu. Gera molu-šlis. 
901 LStli si., Chieago, III.

REIKIA žmogaus važiuoti elevei- 
li-riu ir dirbti į išsiuntinėjimo kum*- 
barį. Turi suprasti angliškai.

Ritos Mfg. Co., 
161h and Fisk sis., Chieago, III.

REIKALINGAS hučeris. Alsišau- 
kil tuojaus. Valandos: I ryto iki 6

PRANEŠIMAS
L. M. S. A. I kp. laikys savo 

susirinkimą spalių 1 d. (ular- 
iiink( ). 1918 m. pas dr. Berta- 
šių, 1007 So. Oakley Blvd. Pra
sidės 8 vai. vakare.

Visi LMSA. nariai iv šiaip jau 
moksleiviai yra nuoširdžiai kvie 
čiami atsilankyti. Turėsi'me 
danu svarbiu dalyku. Be to.

Pajieškau Juliaus Zenikevieiaus, 
kuris 3 metai algai gyveno 106 
Lorimet* SI., Brookhn N. \. Aš esu 
kariuomenėje. Meldžiu atsišaukti 
sekančiu adresu: Jurgis Petraška. 
1121 So. Vietoria SI., .Norlh Chiea
go, UI.

Pajieškau savo brolio.. Juozapo 
Alesuko, Suvalkų gub., Seinų pav., 
Leipunų parup., Veršiu sodžiaus.

Antanina Alcsiutė, 
722 W.120th SI., Chicugo, III.

Pajieškau švogerio M\kol<> Vairu- 
ko ,apie aštuonis metus gyveno < In
digui. Turiu svarbiu reikalų. Mel
džiu atsišaukti šiuo adresu:

Juozapas Dikevičius.
10709 S. State St., Roseland, III.

,\lex Sirilu,
8706 llouston uvc., So. Chicago, III. 

Tcl. <838.

REIKIA niolcru prie lvmk\iiif 
knygų ir oopieros. Gera mokestis 
Pastovus darbas. Alillcr and ('<•- 
lieti, 1H6 Bluc Isla.ml avė., Trle 
phone Canal 857.

REIKIA karpytojų ii“ leiheriu į 
Scrap Iron Yards. Gera mokesti 
Pastovus darbasv Atsišaukite i 
1632 \V. Kinzie si., Chicar

leivių šeimyniško vakarėlio ren 
girną. Bukite visi.

kalos nedatekliųibiiyo palinoHiio- LMSA. I kp. Valdyba.

PRAŠAI’ atsišaukti, kas nori pa
imti mergaite ant auginimo. Turiu 
dvi, viena U metų, kita-9 indų 
Kam reikia prašau atsišaukti šiuo 
adresu: C. šJiautrris.
3417 S. Walaee SI., Chieago, III.

JU ’ . : . ' V f ■ ■ t

!»■ "g*

savo progos.

NAMAI-žEMĖ
DOBILŲ ŽEME UKES

Mes savinamės apie 1911,000 akrų 
puikios ūkės žemės Menominee pa
viete,. Uppcr Peiiinsula Miehigan’o. 
arti (hien Bay krantų, kuriuos mes 
pnrdavojame ukčnis po 40 akrų, ir 
aug.ščiau. Žeme yra su molju, tin
kanti abelnai ukininkyšlci, kvie
čiams, miežiams, avižoms, rugiams 
bulvėms, cukriniams burokams ir H. 
Čia ūkininkai turtėja versdamiesi 
pienininkyste ir augindami kiaules 
ir avis, ten yra puikus kėliai, ge
ros mokyklos, baž.nyčios. kaimiška 
prisiuntimo krasa, geri kaimynai ir 
viskas yra arti kas reikalinga. Apsi
gyvenusiam n«ra taksų per penkis 
nicliis. Kodėl neįdėti savo pinigų 
j gerą žemę, kur jie bus saugus ir 
aprūpins alrilį. Eikite ant ūkės, 
kuomet jus busite prisirengę, bet 
pirkite dabar, kuomet ši gera žemė 
parduodama pigiai.

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

Mes galime duoti jums gerus nu
rodymus.
s, S. CRANVFORD A SONS 
6l5«-First National Bank BuildingJ 

Chieago, m.

PARDAVIMUI pigiai kumpas 38- 
tos gal Vės.ir So. Albany avė., 66x125 
pėdų, 2 sankrovi. 2 fialai. Reudos 
880 m<-tiesyje. Galima pastatyti ant 
66x93 pėdų tuščio. s300l> reikalauja
ma.

C. I 
1921 Kimball avė

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

Valandos: 6 iki 9 vakarais. Suba- 
lomis ir nedaliomis per dieną.

NORINTIEMS
PIRKTI

FARMA,— 
GERA

PROGA
Sekama larma Im i bul greit parduo- i 
ta: 70 akrą, 20 dirbamos. Gera siu- i 
ba ir barnė, su gyvuliais ir visais 
įrankiais. Pardavimo priežastis — 
savininkas turi išeiti kariuomenėn. 
Atsišaukite greit laišku arba atva
žiuokite 
Bos 268, l-’agle Bivt-r, XVis.

PARDAVIMUI: Mes garsinami* 
liktai hargenus. 'Tvirtas muro na
melis .1 kambarių pirmame augšte, 
su plasteriuolu ir ištaisytu basemen- 
lii. Toilctas ir gesas viduje. Namas 
pirmos klesos sutaisyme. IVallacc, 
arti 33-čios gatves. 'Tiktai $2500. 
.šią nuosavybe galima parduoti da1| 
įmokėjus. Likusi anl išmokėjimų.

IGNATIt S CHAP and CO.,
I \Vallare Sis., Chieago. 
Vieninlėliai agentai.

3 Įsi

PARDAVIMUI: Mes garsiname
vien tik hargenus. 1 kambarių mū
rinis namelis. Našlė savininkė pri
versta parduoti. • Union avė., arti 
32-ros gatvės. liktai 82200. Gali
ma sulygti anl išmokeseio, jeigu rei
kalaujama.

31st and NValiace sts., Vieninteli 
agentai. MOKYKLOS
r VALENTINE DRFSSM^KIN

COLLEGE8 
6205 So. Halsted hl. 2407 W. 

dison, 1850 N. Wells St.
137 Mokyklos Su v. Valstijose. 

Siuvimas, Pctreną Kirphųas, De- 
signing, dėl biznic ir na ”** 
tos duodamos dykai. I 
Lengvi išmokėjimai. Gvar 
ta išmokinti jus pasiūti suknes a* 
810. Phone seeley 1649

SARA PATEK, Pirmininką

Jau prasidėjo Aušros žiemos sezono 
Mokykla. Mokinama:

Arit meti.Ven

Geografijos
Plt-iiŲ pažinimo (braižymo)

Geistina, kad tuojaus pradėtų visi 
mokiniai, nes laip bus naudingiau 
mokiniams ir parankiau mokyklai. 
3001 S. Ilalshd Šil

t >

\VIH1.LI SS ir AVIATION.
Pasireiigk anl karės ar Industrijos 
kailio atsakantis OPERATORIUS ar 
inžinierius. Karė padarė reikalavi
mą daug didesnį už. skaitlių darbi
ninkų -
.Musą fakultetas \ ra Expertai Instru
ktoriai ant vandens ir ant žemės. 
Del katalogo adresuok MIDLAND 
I’NIVERSITY. 53 \V. Juekson Blvd., 
TrI. \Vnbash 5593, Cliieago.

Drapanų Skitai
M

REIKIA DARBININKU
RI’IKIA žmogaus į rusišką pirtį./ 

C. Yaflc,
908- -910 \V. 1 Ith st., Chieago

PARDAVIMUI
KAS TURITE PARDUOTI paišv 

nio įrankius (Dra\ving tools) ir ji’i 
galčiumeh* nebrangiai parduoti mel
džiu greitai pranešti. J. Griunas. 
1516 S. Fairfield avė.,. Chieago, III.

Darymas pclrcnų, kir
pimas. įirilaikytnas ir 
drapanų siuvimas. Len
gvai išmokiname trum
pu laiku, dieną ir vaka
rais. • 
SPEC1ALIS SKYRIUS

mokinimui elektra siuvamomis ma
šinomis. I ž šį darbą apmokamu 
nuo S15 iki 830 savaitėje. Lengvai 
išmokstama. Mažos išlaidos, 
kilt* dienomis ir vakarais.

MVSTER SEWING SCHOOL 
„ .1. F. Kusnicka, Prezidentas, 
118 N. La Šalie st., Prieš City Hali.

Atsišaukite Ant 4-lo augšto.

Mclro.se
js1eigluo.se



