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Lille, Ostend ir Brunės paimti
True translation filcd wltn the post. MOLDAVIJA SUKILO 

VOKIEČIUS.Vokiečiai bėga iš 
I įgijęs pajūrio

20 miesteliu išliuosuota
COURTRAI PAIMTAS

17 VOKIEČIŲ DIVIZIJŲ 
BĖGA BELGIJOJ.

PARYŽIUS, spalio 17. — Li
kus atmesta atgal talkininkų ata
kų šiandie, visa Vokiečių, gen. 
von Armin armija traukiasi nuo 
šiaurės juros iki Lille apygar
dos. Pasitraukimas virsta bėg
to. Von Armin armija suside
da M 17 divizijų.

LONDONAS, s|»aUo 17. — Di
delis vokiečių pasitraukimas ei
na Belgijoj.

Priešas, sakoma, taip greit 
traukiasi, kad niekuriose vietose
talkininkų spėkos pražudė susi- miesto pietų.
dūrimą.

Vokiečiai bėga iš Belgijos pa 
kraščio. Vokiečiai evakavo 
Zeebruggc. r

I^ONOONAS. spalio 17. -----

Spaudžfianū talkininkų armijų 
vokiečiai šiąnakt apleidžia visą 
Belgijos pajūrį ir jieško prieglau 
dos už išlaukinių Antwerp tvir
tumų.

Ostend tapo paimtas anglų iš 
jurų ir sausumos ir talkininkai 
veržiasi priekyn pakraščiu lin
kui Zeebrugge, antros submari- 
nų bazos.

šiandie vakarop pranešama, 
kad Zeebrugge, 14 mylių į šiua- 
rę nuo Ostend, tapo vokičeių e- 
v ak uotas.

Paskiausios žinios iš fronto sa 
ko, kad antroji vokiečių linija 
Belgijoj liko sulaužyta anglų ir 
belgų ir talkininkų kavalerija 
paėjo 9 mylias lūžime šios lini
jos.

ANGLAI PAĖMĖ LILLE IR 
COURTRAI.

LONDONAS, spalio 17.
Lille tapo paimtas anglų. Vo
kiečiai nepadegė namų mieste, 
nė nepagimdė eksplozijų.

Puolimas Lille atima iš vokie
čių paskutinį jų bastioną, kurie 
per keturis metus laikė priešo 
ttvirumų sistemą nuo šiaurės ju 
rų iki Šveicarijos rubežiaus. 
Cambrai, I>aon i rSt. Quentin ta
po atiduoti laike pastarųjų kelių 
savaičių ir dabar Lille užbaigia 
sąrašų.

Lille, arba kitaip tariant Lisle, 
yra didžiausias vokiečių laimė
tas miestas Franci joj ir viena iš 
didelių tvirtovių, saugančių 
Francijos rubežių. Tečiaua se-vieną valandą atgal spalio 27 d.. s jos pakraštyj, jis bus apvalytas

* davoti taip daug metų atgal ir 
jų vertybė maderniškoj karėj a- 
bejotina.

Vakarykščiuose mūšiuose an
glų spėkos įėjo į Courtrai, pasak 
karės ofiso pranešimo.

Daugiau kaip 20 miestelių ta
po paimta talkininkų spėkų į 
vieną dieną.

Belgai paėmė Bruges.

SU TALKININKŲ ARMIJO
MIS BELGIJOJ, spalio 17.—Bel
gų patruliai įėjo į Bruges ir ka
valerija veikia abejose pusėse. 
Belgų kanuolės dabar šaudo iš

ANGLAI OSTENDE.

LONDONAS, spalio 17. - 0- 
ficialis pranešimas sako, kad ad
mirolas kaip iš anglų laivyno 
išlipo Ostencle. Ostend yri, ap- 

vulytas nuo priešo.

PARYŽIUS, spalio 17. - Bel
gijos karalius Albert ir karalie
nė Elžbieta įėjo į Ostend šią po
pietį.

Gen. von Armin armija sių
stuose.

PARYŽIUS, spalio 17. — Ka
riniai apžvalgininkai mano, kad 
gen. von Armin turės labai di
delį vargą i šaipai mojimui iš da
bartinio padėjimo. Sprendžia
ma, kad jis pasiliko perilgai, pa 
lei visas strategiškas ir karines 
yaisykles, kada jam buvo užeita 
'iš šono ir tapo beveik apsuptas.

Liepia armijoms sustabdyti 
naikinimą.

AMSTERDAM, spalio 17. — 
Pasak Rot lordam Courant išlei
sto buletino, vokiečių armijos 
komanda paliepė savo armijoms 
sustabdyti naikinimą užimtų te
ritorijų, jei nėra karinio reikalo.

True translation filed wtth the post- 
master at Chicago, III., Oct. 18, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. 6.1917. 

Laikrodžiai bus atvaryti atgal
1 valandą.

WASHINGTON, spalio 17. — 
Kongresas nebedarys tolimesnių 
pastangų palaikyti gyvuojantį 
dienos šviesos tau
pymo įstatymą ir 
visi laikrodžiai bus a t v a r yti

master at Chicago, III., Oct. 18, 1918, 
as reąuired by Ine act of Oct. 6, 1917

SERBAI 30 MYLIŲ Už N IŠ.

Prancūzai černogorijoj. - 
-------- . I 

LONDONAS, spalio 17.
Franctizai paėmė Ipek, 10 mylių 
viduj černogorijos.

Sulig pranešim^ serbų karei
viai paėmė Kruševdč. Tas mies
tas yra 30 mylių j šiaurvakarius 
nuo Niš.

Serbai taipgi paėmė Aleksinač 
ant Morą va upės, 15 mylių į šiau 
rvakarius nuo Niš, sako serbų o-
ficialis pranešimas.

VOKIEČIAI IR AUSTRAI 
PASITRAUKĖ I ČERNO- 

GORIJĄ.

PARYŽIUS, spalio 17. — Pa
sak franeuzų karės ofiso ofici
aliu pranešimo, austrų-vokiečių 
spėkos vakarinėj Serbijoj pasi
traukė į Černogoriją ir evakavo 
Diakova ,miestą ant Serbijos - 
Černogorijos rubežiaus.

True translation filcd wilh the post- 
master at Chicago, UI., Oct. 18, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. 6, 19Ų 

Arti miliono anglų žuvo ka
rėje.

LONDONAS, spa'lio 17. — Su- 
ig Rcuterio gautos žinios, iki 

dabar arti 1,000,000 anglų gy
vasčių žuvo karėje.

I’rne translation nlcd witn the post- 
master at Chicago, III., Oct. 18, 1918, 
■is reąuired bx tbe act jf Oct. 6,1917.

Konstantinopoly]
sukilimas.

Vokiečiai siunčia Juodųjų ju 
rų laivynų Konstantinopoliu.

GENE VA, spalio 17 — Tribū
ne de Genevc išspausdino, kad 
{onstantinopolyj iškilo revoliu
cija prieš jaunaturkius. Vokie
čiai, sakoma, skubiai pasiuntė 
20 karinių laivų iš Juodųjų jurų 
apginti Enver Paša ša ii įlinkus.

Turkijos draugiškumas su Vo 
kietija prasidėjo nuo įėjimo val
džion jaunaturkių. Enver Paša 
iki nesenai buvo Turkijos karės 
ministeriu. Jis ištikimai tarna
vo kaizerio interesams Konstan
tinopoly j.

AMSTERDAM, spalio 17. — 
Vokiečių laikraščiai rengia publi 
ką prie pranešimo apie Turkijos 
pasitraukimą iš karės. Utarnin- 
ke Frankfort Gazette išspausdi
no žinią iš Konstantinopolio, 
kad ten dedasi labai svarbus da
lykai.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, UI., Oct. 18. 1918. 
ns reąuired by the act of Oct. 6, 1917

Už KELIŲ DIENŲ. BELGIJOS 
PAKRAŠTIS BUS APVTLY-

I ..TAS. ,

UŽDRAUDĖ VIEKUS SU
SIRINKIMUS.

Visoj Illinois valstijoj]

CHICAGO. — Illinois medika- 
lis direktorius Dr. C. St. Clair 
vakar išleido proklapiaciją, už
girių gubernatoriaus Frank O. 
Lowdcn, uždraudžiančių nuo 
šiandie visoj Illinois valstijoj lai
kyti visokius susirinkimus, ku
rie nėra reikalingi l$arei.

Visų Illinois politinių partijų 
pirmininkams tapo parašyti ypa 
tiški laiškai ir jiems paliepta 
pranešti visiems pavietų ir ki
tiems pirmininkams politinių or 
ganizacijų nelaikyti politinių su
sirinkimų.

-................) ..y . ■■■

True translation filcd with the post- 
master at Cpicago, III., Oct. 18, 1918, 
as reąuired by the act pf Očt. 6,1917
£=-■............ 1 ’ ■■ JZgLBMJB1 lt*'

Dienos Nuostoliai
S. V. Armijos, 

Francijoj

WASHINGTON, spalio 17. _ 
Amerikos ekspedicinių spėkų ko 
manduotojas praneša apie se
kamus nuds tolius:

Užmušta kabės lauke ., 31
Prapuolė karės lauke .. 14
Sunkiai sužeisti...........  65
Mirė nuo žaizdų.........  i.. 6
Mirė nuo ligų............: 7
Sužeista nežinia kajp sun. 52

Viso............. 175.
šiame sąraše paduodamos se

kamos lietuviškai skambančios 
pavardės:

Joseph Jablonskį. 1124 kry 
St., Chicago, sužeistas.

Isidore Oliszewski, 48.51 So. 
Paulina St., Chicago, sūkiai su
žeistas.
Walte rPeteras, Pontiac, Mieli., 

užmuštas.
WiHiam B. Mcrselis, Jr., lieu- 

tenantas, Passaic, N. J., užmuš
tas.

Charles A. Giles, New Bruns- 
\vick, N. J., sunkiai sužeistas.

James Kasakaitis, Girardville, 
Pa., sunkiai sužeistas.*

John Scutkowski, Wasuau, 
Wis., prapuolė.

John E. Pirkus, Stcvens Point,
> /■ ’• . i; -i.:/1 :■

Wis., prapuolė.
John Blhgwiczius, Detroit, 

'Mich., sužeistas. 
i' <

Paul Sinelli, Detroit, Mich.’, 
sužeistas.

Anicetas Karvelis, North Wal- 
pole, N. H., mirė nuo žaizdų.

. John Battis, Monesseir, Pa., Su 
žeistas.

Antanas Gudzinas, Homes- 
hėad, Pa., pirmiau praneštas 
prapuolusiu, dabar sugrįžo prie 
pulko.

Kongresmanąs užmuštas nelai
mėj su automobiliu.

Pontišc, III. — Kongrcsmanas 
John A. Sterling iš Bloomington, 
IH. liko užmuštas nelaimėj su 
automobitiu 3 mylios nuo Ponti 
ac. Automobilius nušoko nuo 
tilto.

SU TALKININKŲ SPĖKOMIS 
FLANDRIJOJ, spalio 17. — Škai 
tomą, jei bus palaikytas dabarti
nis greitumas besiveržamo Belgi -—n—j- 

Apsiniaukę ir šalčiau šiandie;

PARYŽIUS, spalio 17. — Jour 
nal gavo žinią iš. Zuricho, kad 
sukilimas prieš vokiečius ištiko 
šiaurinėj Rumunijoj, Moldavi
jos provincijoj. Gyventojai u- 
mai atvirai priėmė neprietelin
gą poziciją prieš vokiečių val
dininkus, sako Bucbaresto žinia.

Keliose vietose buvo susirėmi
mų tarp rumunų valstiečių ba- 
nadų ir austrų-vokjcčių spėkų.

—N,.... ...... . ,, ■ ...... „■ f
True translation filcd with the post- 
master at Chicago, III., Oct. 18, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917

Vokietijai gręsia bolševikiška 
revoliucija.

LONDONAS, spalio 17.— Su- 
’ig žinių, gautų, sakoma, iš au
toritetingų šaltinių, jei greitai ne 
bus įgyta taika, Vokietijoj kils 
bolševikiška revoliucija.

«
True translation filed with the. post- 
master at Chicago, III., Oct. 18, 1918, 
«s reąuired by the act of Oct. 6,1917

Teroras Rusijoje 
tebesitęsia

šaudymas žmonių pavirto 
sportu, žmones miršta

iš bado.

• STOCKHOLM, spalio 14. — 
Apie baisias sąlygas delei viešpa
taujančio bolševikų teroro Rusi
joj papasakojo talkininkų pabė
gėliai, kurie lydėjo R. H. B. 
Lockhard, narį anglų diplomati
nės tarnybos Maskvoje.

Lockhard ir jo partija liko pa- 
liuosuoti bolševikų apsimainy- 
r»iui už bolScvikų atstovą I—oit- 

done Litvinovij,
Raudonasis teirol'as nė kiek 

nesusilpnėjo, kada partija aplei
do Rusiją. Daugybė žmonių bu 
vo nužudoma kasdien.

Manija žmogžudystės yra taip 
stipri tarp bolševikų valdininkų, 
kad jie net šaudo saviškius par
tijos draugus.

Budeliai jaučia smagumą pri- 
vertiiųe pasmerktuosius žmones 
šokti iš automobilių ir šaudyt į 
juos prieš kitų aukų akis.

Daugybė nužudymų įvyksta 
ant Godinka parado plcciaus. 
Tie būna po priežiūra latvių ka
reivių. Aukos būna sušaudo
mos iš revolverių ir lavonai puo
la į iškastas tranšėjas.

Tųojaus ant jų užpilama' šla
pią cementą, taip kad giminės 
jiegalėtų nė pažinti, nū reikalau
ti lavonų.

Maskvoj yra daug susirgusių 
iš priežasties badavimo ir blogo 
apsiėjimo.

Kada partija išvažiavo, miri
mai Petrograde nuo bado didė
jo. Tuo laiku mirdavę iš bado 
apie 700 žmonių į dieną.

Amerkiečiai atmušė bolševi
kus.

ARCHANGELSK, spalio 17.- 
Talkininkų spėkos, jų tarpe ame 
rikieČiai, atmušinėja smarkias 
bolševikų atakas abejose pusėse 
Dvinos upės, 150 mylių į šiaurę 
nuo Kelias, Šiaurinės Rusijos 
karės zone.

i Amerikiečiai ir i’us|į|^ėjo lin 
kui Velsk, į Šiaurry&lnNhio Vo-

PRIEŠ True translation filed with the post-master at Chicago, III., Oct. 18, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917

Vengrija, Cechija ir Kroatija 
pasiskelbė neprigulmybę

kariavimo visuose •frontuose ir 
pradėsime tarybas įvykinimui vi 
suotinos, pastovios ir teisingos 
taikos.”

Trįs Austrijos provincijos 
pasiskelbė nepriklausomybę. 
Burianas permato ankstyvų 

taikų. Priims Wilsono 
sųylgas. 

«

LONDONAS, spalio 17. — Pa
sak Vienuos žinios, Vengrija, Ce
cilija ir Kroatija (cbarvatai) 
šiandie pasiskelbė savo ncprigul- 
mybę.

Žinios priduria, kad Austrijos 
premjeras baronas Hussarek pa
sišaukė austrų-vengrų politinius 
vadovus ir įteikė jiems pieną 
suskaldymo dvilypės monarchi
jos.

Pienas, sakoma, siekia prie 
atskirų valstybių dėl vokiečių 
Austrijoj., dėl čecho-slovakų, 
taipjau dėl ilirų ir rutėnų ele
mentų imperijos gyventojų.

w Jk '
Central Nevvs agentūra gavo 

žinią iš Berlino per Copenhage- 
ną, kad Vengrijos parlamente 
lapo perskaityta proklamacija, 
įaskelbianti Vengriją nepriklau

soma valstvbe.v

žinia priduria, kad nuo šio 
laiko bus tik ypatiška unija tarp 
Austrijos ir Vengrijos.

^urianas mato taiką.

Austro-Vengrijos užrubežinių 
reikalų ministeris baronas Buri
anas kalbėdamas seredoj austrų 
delegacijos nži-iil,ežii,ių reikalų 
comitetui pasakė, kati jis dar ne

gavo prezidento Wilsono atsa
kymo Austrijai. Jis pridūrė: 
‘‘Svarstyme tokių dokumentų 
mes visuomet susitariame su Vo 
kietija.”

Baronas Burian kalbėjo su di
džiausiu optimizmu apie pros
pektus ankstyvos taikos. Jis sa
kė:

“Aš užlaikiau viltį pilniausiai, 
nes jei studijavus prezidento 
Wilsono astakymo turinį, ten 
nieko nebus rasta, kas suardy
tų tą viltį ar net labai 
suvėlintų jos įvykimą.

“Politinis dalykas prezidento 
Wilsono atsakyme yra išrištas, 
kaip Vokietijos atsakymas nea
bejotinai paaiškįs, pakeitimais, 
kurie yra daromi konstitucijoj.

“Tarybose apie pertraukimą 
musių abi pusės turi kalbėti. Tas 
išauga iš idėjos pačių tarybų. 
Dėlto ir Vokietijos pasiūlymas 
komisijos.

“Mes galime būti pilnai įsitik- 
rimisiais, kad Vokietija išgalės 
priimti prezidento reikalavimus 
linkui sužmoninimo kares. Aš 
nemanau, kad savo jrcikalavi- 
niuose jis abelnai eina'toliau už 
Vokietijos mierius, ypač kaslink 
valandos, kad kare gali būti skai 
loma užsibaigusia”.

Baronas Burian sakė, kad po 
nuodugnaus peržiūrėjimo prezi
dento Wilsono atsakymo Vokie
tijai, niekas negalį įtikrinti jį 
permainyti savo prasmės dienosi 
užreiškimų, kad “netolimo] die- 

True translation filed wuh the post- 
master at Chicago, UI., Oct. 18, 1918. 
as reąuired by the act of Oct. 6,1917

LENKIJA IRGI PASISKEL 
BUSI NEPRIGULMYBĘ.

---------- . •
ZURICH, spalio 17 — Pasak 

čia gautų žinių, Lenkijos nepri- 
gulmybė tapo paskelbta pahcdč- 
lyj Varšuvoje.

Miesto gatvėse buvo procesi
jos.

(International News Service 
žinia.)

True translation filed with the post- 
master at Chicago, UI., Oct. 18, 1918. 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917

UŽSIBAIGĖ BEGASOLININIA1
NEDĖLDIEN1AI.

L000,000 statinių gąsdino liko 
sutaupyta.

WASHINGTON, spalio 17. — 
turo administratorius Garficld 
šiandie panaikino begasolininius 
nedėldienius. Tai pradeda veik
ti tuojaus.

Jei vėl gasolino rezervai labai 
nupultų, prašymas bus atnaujin
tas.

Kuro administracija pasakė, 
Icad per lojali atsilicpiiną ]>nl>li- 
kos 1,000,000 stalinių (bačkų) 

gasolino liko sutaupyta kari
nėms spėkoms.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, UI., Oct. 18, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917.

NEPRAILGINS PASKO
LOS LAIKO.

Bus daugiau paskolų.

WASHINGTON, spalio 17. — 
Iždo sekretorius McAdoo pasa
kė šiandie griežtai, kad nebus 
prailginimo tyuįko Laisvės pa
skolos užsirašymams po subatos 
nakties. Sekretorius taipgi pri
dūrė, kad nežiūrint pasekmių 
dabartinių Vokietijos taikos lary 
bu, bus reikalinga padaryti pen
ktą, o galbūt ir šeštą paskolą.

True translation filcd Avith the post- 
master at Chicago, III., Oct. 18, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917

VOKIEČIAI NORI APLEI
STI UKRAINĄ.

Tik dar nori gauti užtai atlygi
nimo nuo bolševikų.

STOCHOLM, spalio 17. — 
Pasak Petrogrado žinios, Vokie
tija išreiškė norą pradėti tarybas 
su bolšeVikų valdžia kad gavus 
atlyginimą už evakuaciją Ukrai
nos.

Tas sujudino politinius rate
lius Kijeve, kadangi Ukrainos 
diktatoriaus gen, Skoropadski 
valdžia supranta, jog jos puoli
mas vra tikras, ici vnltialiii knrei



Bi

: ■

Pėtnyčia, Spalio 18, 1918.

Geltonasis 
Bilietas.

Parašė Frank Harris.

ma kų daiyli, paskui išsiėmė Juos pertrauki: tarnas, kuris 
mašnelę, Jkimšo jon popierinę įnešė pietus; pirmu du valgiu 
ir ėmė vaikščioti nedrąsiai, lai ’valgant nedaug kas buvo kaibė- 
į praeinančius dirsteldama, tniįta. Jie valgė sulig rusų mada.

pirma mėsų, paskui žuvį. Su
valgęs žuvį, vyras truputį pasi
sotino ir turėjo laiko pastebėti, 
kad mergina beveik nieko ne

ties žėrinčiai apšviestu sankro
vos langu pasistaipydama.

Truputį vėliaus užkalbino jų 
kitas vyras.

šitas reginys yra Maskvoje 
ties tuo (kuklu, kur platusis Bul 
varas susiduria su Tverskaja 
l ies bulvaro viduriu stovi Puš

na. stovi didelis Kristaus Kali 
čios vienuolynas, čia tai inimy

tinių Maskvos paukščių pasivai- 
'kščiojimo vieta. Jie vaikščio
ja sankrovų žiburių apšviesta

gatvę ir eina bulvaru kaip še
šėliai iš tamsos į šviesų ir iš 
šviesos į tamsą.

rlų balsų.

jis tolinus, traukdamas ja vis 
į arčiaus prie žėrinčios lango

mos 1912 m., tarp jų buvo vie
na mergina, šiltai liet nepritin
kamai kaimietiškai apsitaisiusi; 
ji dairėsi į praeivius kaip tikra 
profesionalė ir ėjo sau paleng
va, nors buvo pervėhis laikas 
valkiotis. Žiema prasidėjo ank
sti ir jau lapkričio mėnesyj bu-

“Belieka’, atsakė ji žiūrėda
ma į jį.

“žydžiuke!“ sušuko jis. “Aš 
galėjau tų žinoti pagal tų spalvų 
ir tas dideles akis. Bet tu ne
išrodai žydaite savo tokia no
sim; ir tu esi naujokė šitame lo
šime, ar ne?“

“Taip.“ atsakė ji.

klausė jis.

ma, paskui linktelėjo galva.
“Eiva tad“, tarė jis; mes nu

eisime, paimsime kų užkąst ir

tarė jis.,
i nesijau

------ r--.......

Didžiausia 
(Uptown 
Drapanų 

čeverykų 
Sankrova HOUSE

Atdara ket
verge ir su- 
batoje vaka
rais, taipgi 

nedėlios 
rytų

čiu alkana.” v
“Tai ne pasiteisinimas: turi

jis įpylė jai antrų sa-Maus šam
pano stiklų. “Tau patinka šam
panas, ar ne?” klausė jis.

“Man keistas jo skonis”, tarė 
ji statydama stiklų ant stalo. 
“ 1 .sprūdžių jis man išmušė per 
uosi. Aš dar nebuvau gėrusi
,l(>.

“Ištikro!“ sušuko jis, 
hnalyt, naujokė į šitame 
Kaip senai esi Maskvoje?”

Mergina tarytum nežinojo kų
ir nulei-

tai tu. 
amate.

sakyti: pasižiurėjo į jį 
do akis.

jei nenori”.
pasakoti, 
išdidžiai.

Kampas Milwaukee ir Ashland Avė
■. r" j

Jai atsistojus lies sankrovos 
langu, pro jų greitai praėjo jau
nas vyrukas; praeidamas jis pa
sižiurėjo jai į veidų ir akis.

“Ar lauki ko-nors?” pa k Du

.“Išimtinai nei vieno

usė jis linksniai.

jai sutikus jo pasielgimas per
simainė. Jis atkišo ranka Ivg

imli, liet susilaikė.
“Man labai gaila, kad turėsiu

Tuojaus jis suslalidė izvošči- 
kų, kuris buvo bevažiuojąs pro 
šalį užpakalyj juodojo. Orlovo, 
ir įsodino merginų.

“Hermitažan,” pasakė jis ir ra 
tai nudardėjo gatve.

Hermitažas Maskvoje yra la
bai patogi įstaiga. Jis turi su vir
šum du išmlu eilių kambarių, 
nuo penkių rub’lii^už naktį iki 
penkių dešimtų; nuo vieno kam
bario sn lova ir paprastais to
li tetos parankumais iki eiles su
sidedančios ir sėdimojo, miega-i 
mojo ir lokio didelio maudomo-

Tarnas apleido kambarį pasku
tinių kartu ir jiedu liko du-vie
nu.

“Eik šian, Bebeka,“ tarė vy- 
•as. “Eik šian ir pabučiuok 
mane.”

' Baisiojo pas jį. Jis apkabino 
ų ranka ir prisitraukė prie sa

vęs. Ji ali'bdė kaipir medinė,

šypsodamos.
Mergina atsisuko į jį ir pabu-

ir taip pasivėlinau“, skubino jis 
pasakyti; “bei aš turiu žiijoti 
tavo varda; aš dar nemačiau to- 
kios gražios kaip tu. šį vak irų 
aš negaliu išlikti; man reikia 
tuojaus eiti; negaliu ištrukti. 
Sakyk, ar ateisi ryloj vakare 
pasimatyti su manim?”

“Kodelgi ne?” sušuko jis. 
“Neišmanėle^ aš noriu tavęs; 
tu man patinki ir aš noriu visu 
žinoti apie Jave. Prižadėk man, 
kad dabar eisi namon, o ryloj

Kodėl gi negali?” klausė jis 
įsispyręs. “Neišmanėlė. O

karu?

Jis atvertė savo vilaginį p!oš- 
čių ir išsitraukė kelias popieri
nes iš savo liemenės kTšeniaus.

” šaukė mergina Ira- 
šalin. “Aš nenoriuukdamosi

pinigų“.
“Nenori pinigų?

“Nebūk kvaila.
jis.

Ko gi kita čia

kalbėjo jis pristik i nėjam u tonu. 
Eik namon ir aš ateisiu čia pas

nsi uoniose. Ar busi?“

tverė jos rankų ir įspraudė jai 
popierinę delnan.

“Man reikia eiti,“ kalbėjo jis 
besiskubindamas;“ bet rytoj, aš 
žinau, tu čia ateisi; tu per jauna 
apgaudinėti“. Ir jis nuėjo sau.

stovėjo valandėlę, nesumanyda-

DATRIJOTIZMAS 
* Pačėdumas turi būt 

pasargos žodis 
IQWA STATE 

SAVINGS BANK 
Kapitalas ir Perviršis— 

$120,000.00.
S. E. Cor. Fourth and 

Jackson Sts.

me plaukyti. Jame buvo šešio
lika įėjimų ir tiek pat išėjimų, 
taip kad maža proga Ibuvo su
sitikti su luot'sH kuo kan neliori

Vyras, matomai pasiturintis

ji ?ms einant koridoriumi paskui 
patarnautoja, varpelis ėmė skani 
kinti ir tolai skambino, kol ne
įėjo į sėdimąjį kambarį ir neuž
darė durų. >

“Kam šilas varpelis?“ paklau
sė mergina.

“O, tai toks yra paprotys ši
tos vietos.“ tarė vyras, nusimau-

pi tarnautojų; “ar ne taip, Ivan? 
Varpelis skambina, kad praser- 
r:ėjus žmones nuo išėjimo iš sa
vo kambarių, jei jie nori išveng
ti susitikimo su nepageidauja
mais žmonėmis. Hermitaže su
taisyta viskas gerai; tas reikia

Mergina linktelėjo galva, nu
sišypsodama ir stovėjo kamba
rio viduj. Vyras ant greitųjų. 
I et įprastu bildu užsakė pietus 
i.-, tarnui išėjus, a įsisukęs į žy
daitę, su nusistebėjimu:

vu skrybėlės ir plosčiaus?” Jis

Tuojaus ji priėjo prie arčia u- 
* io veidrodžio, iškėlė rankas ir, 
rusiėmus savo vilaginę kepurai
tę, pradėjo plaukus taisyti; pa

padėjo ant krėslo.
Tuo tarpu vyras ktdbėjo:
“Gerai, kad tave sutikau; lie- 

fiog nežinojau kų daryti visų

jau manytis, suvylė mane ir aš 
nežinojau kur dingti, kol. nebu
vau pamatęs tavo, gražaus vei
do. Bet, kiek tau melų, Belie
ka? Tu* išrodai labai jauna”,

mas josios jaunumų pirmu kar
ty,

“šešiolika,“ tarė ji.
“Ištikro!“ tarė jis. “Aš ma

niau, kad tau yra kokia devy
niolika; bet.jus greičiau suau
gate negu rusės, ar ne?

Mertfina pakreipė pečiais:

Klausyk!” sušuko jis

iti tavim?” Jis pasidėjo cigare tų 
mt stalo, ir, apkabinęs jų abiem 
•aukom, pritraukė prie savęs ir 
laikė savo lupas prie josios.

I ' \ ■

Ji pasidavė šaltai, be noro. 
Jis. pabučiavęs ja. nustūmė nuo 
«avęs šalin.

“Ar tu šilų vadini bučiavimu? 
lai nėra bučiavimas visai.
vra.su tavim? Pabučiuok

Kas
ma-

“Klausyk,” tarė jis, “jei aš tau 
nepatinku, tai tu man pasakyk;

Jis atsistojo, žnairuodamas į 
jų; jo tuštybė pradėjo kutenti 
ii’’

Jam atsistojus, mergina pir
mu kartu pastebėjo, kad jis dai-

pačiame vieke, gal kokios tris- 
lešimties metų, tvirtu veidu, 
•ražiai apšiskutęs, lik maži li

“Ar tau nepatinku, kų? kal

patinki tamisla,” atsakė

“Tai 
nęs?“

“Aš pabučiavau tamistų.“
“Bet tu žinai, kad tai nėra 

okis bučiavimas,“ tarė jis.
“Ar lai nevienas būdas yra 

luėitioli?” palclausė ji žiūrėda
ma į jį.

kodėl nepabučiuoji ma

ve”, ir nmkomis paėmęs jų už 
galvos, jis prispaudė savo lupas 
nie josios lupų. “Dabar pabu
rnok mane gražiai, taip kaip 
mylėdama mane“.

Užkaitusi mergina vėl pakšle-

“Kas yra su tavim?“ tarė jis 
sėsdamas. “Eik šian, pasakyk 
mtųi. Aš turiu žinoti. Ar tu 
apsimeti, ar nekenti manęs?”

Didžiausios Vertes Over- 
kautų ir Siutų po $25.00

Jus Jturite pasirinkite savo overkautus ir siutus su atsarga šiose dienose — jus negalite praleisti pro-
■ 5. ‘ " į* '

gų. Kokybė ir vertės yra vertos pajieškojimo. Jus čia rasite abu, taip kaip visuomet. Jus rasite, kad Con
tinental sutaupjs jūsų pinigus už jūsų drapanas taip, kaip visuomet sutaupė. Mes patarėme tai padaryti — 
ir mes |ųrfjome pasisekimą — ir jus sutiksite su muipis tuojaus, kaip tik jus pamatysite musų stebėtinus pa
sirinkimus puikiausių overkautų ir siutų, kuriuos čia randate Chicagoje po $25. Nežiūrint kur jus gyvenate, 
pietų pusėj, žiemių pusėj, vidurntiestyje arba vakarų pusėj — tas tikrai apsimokės jums paimti karą iki 
Continental. Doleris už dolerį, šie overkautai ir siutai yra nesulyginami po $25.

jausi audeklai ir petrenos, puikiausias žinovų
pasiuvimas. Ant abiejų pusių susegami siulėti 
overkautai ir ant abiejų pusių gerai pritaikyti 
overkautai čia randasi po

Vėliausios stailės, nau-

MMMM
i....

Rusiškus ir Turkiikos Virus
■ J 7

Bart, Schaffner &
Marx

ir kilos gerai žinomos eilės pui
kiausių pasiutų drapanų, galima 
rasti pas (Continental. šie overkau
tai ir siutai atstovauja augščiail
sių pavyzdį drapanų kokybes ge
ro darbo, patvirtintos štai lės ir il
go dėvėjimo. Kaina $30 iki $50.

Užtikrintos Drap
anos Vaikams

Motinos, norinčios sutaupyti pi
nigus, aprengiate savo vaikus pas 
Coptinental. Continental vaikų 
overkautai ir siutai žinomi iš jų 
ilgo dėvėjimo ir puošnios išvaiz
dos. Atsiveskite čia savo vaikus.

Continental Skrybėlės
Geriausios skrybėlės 

po $2, $3,' $4 ir $. 
kėlų pilnai doleriu daugiau negu me< 
reikalaujame, jeigu pirktumėte vidur 
miestyje. J iksu uzganėdinimas yra už 
tikrintas, jeigu. pamatysite naujas iš 
vaizdas ir spalvas.

visame sviete 
kiekvienu Jų mo-

J I2th St. Tcl. Kcdzic 8<)02
8 Paulina Tcl. Weslcrą 15
I 3514-16 121h st.. arti
I St. Louia Are. Ir 1115-17
1 So. Paulina St., arti 12(h
I St., Chicago, III.
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Kaip senai esi Maskvuje? Kur ginu. Ji matomai nusprendė'
gyveni? Pasakyk man“. Ir jis kaibtti.

k‘Šifmdicn po pietų,“ tarė
J1-’ - v ; * 1 « r

“Kaip! pirmu kartu?” klausė
Jis. J i

“Pirmu kartu”, atkartojo ji.

■ . Ą.’, * ' •- •'
Mergina, sėsdama atsirėmė 

dešine alkūne ant stalų užpaka
lyj, kad įkaitins sėdėjus, ir, ne
laimėn , nulaužė gintaro ir jurų 
putų rukytukų. * w

jis. “Aš pade siu vigai etų toliau 
ant torieliaus.“ , „,

atsakė jis. “Bet

kai Maskvon?”
Mergina atsistojo prieš jį, su

siėmusį rauktis priešai save kaip
veidas suteikė jam naują mintį, tik mokyklinė nicrgaitėj ir ištie-

• ii vneoini Imbiivo kuomi dau-

“Čia“ tarė ji.
“Čia? klausė jis; “Kų tuo nori

“'lai ilga pasaka“, D r ji iš- 
skč.idadia ir greitai vėl sudėda
ma rankas.

“Pasakyk -man; mes tyrime

jęs arčiaus.
(Bus daugiau).

prie

Kapitalas i Sausio, 1917, $145.000 
Pomirtinių išmokėjo .... $92.7x5 
Lifioje pašalpų .................. $52-813

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

ŠELPIA Našles, Našlaičius, Moksleivius, Politiškus Kanki- 
nius, Imigrantus ir remia visus prakilnius lietuvių tautiš-* 

kus ir kulturiškus reikalus.

yMQNIŲ apšvįetal leidžia savaitrašti „TĖVYNĘ“ su ilius-f 
Iruptu mėnesiniu priedu Motęrims- ir Vaikams, ir nariai tą

gąuna dovanai. Leidžia 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 vietines kuopos, arba norėdamas pla
tesnių informacijų, rašyk pas Centro Sekretorių, šiuo adresu:*

I, JT jj 1 •, r ‘ -

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

vra.su


Pėtnyčia, Spalio 18, 1918 Chicago, III.

Waukegan, iii lis, J . R a <1 n v i č i a 
.1. Rastis, A. Ambraziunienė -

K '

Antanas Sabeckis.

šiam amatninkui nenori mokėti 
130 dolerių į savaitę. Dabar, ro- 

po $1. Viso -$15.00. l/ž tuos pi- įlos, jau bus aišku gerb. dienraš- 
nigus nupirkta puikus vainikas čio skaitytojams-- kur švarkas 
su užrašu “Nuo draugų”. ]

Taip, netekome gabaus ir my
limo draugo, bet jo darbai liks nepatyrė, kad kontniktoriai ken- 
musų almintyjl Mes, xvaukega-^ ktų rubsiuvių amatui, ir sako, 
nii'čiai, lindime jo kartu su jei * “Gi ar kontniktoriai kenkia rub- 

■ • k # ' • 1 1 • . . ’ ■ t • .kili* Irve 1 v 1 «

])iginus prisiuvama.
Drg. K. Mikolaitis iki* šiol dar

mylima žmona Ona ir broliu 
Bcflcfddvu

—Korespodentas,

Iš Kewanee
Gerbiama Redakcija:

» •> -į , - . - - _ , 4 ję

siuviit amatui, tai diddlis klau
simas, Čia reikėjo duoti faktų”.

Taip, num visai nesunku duo
ti tų faktų, kad prirodžius kon- 
traktorių kenksmingumą rub- 
siuvių amatui. Pirmesnėje savo 
korespodencijoje jau rašiau apit 
Kontraktorių atsirailimą ir jų 
augimą. Dabar įprirodysiu ir ji, 

1 kenksmingumą. Pavyzdžiui, pat 
| kontraktorių X dirba 20 <laibi

rbą.
viešas sueigas ifuoj susižinoki-’ 
te su svetainės komisijos iždi
ninku, d. A. Šimoniu, 525 lodi
nta ava Tuomet bus išvengta 
laug klaidų.

Apie tai bus pranešta ir per 
’aikraštį, todėl tėmykite. Gi 
ter tą laiką nesnauskil, rengki- 
tės. , —S. DarginaviČlus.

Waterbury,Conn

šiomis dienomis waukeganie- 
čiai neteko vieno veikliausio sa
vo veikėjo, d. Antano Sabeckio. 
Mirė jisai iposirgęs nepilnai dvi 
savaiti pinučių uždegimu.

Valionis paėjo iš Kauno gub. 
ir pavieto, Javainių valsčiaus, 
kaimo Šaravų. | šią šalį atke
liavo 1906 metais. Buvo 29 m. 
amžiaus ir vedęs; su savo mo
terių, Ona (iovrinskaite, išgyve
no šešis metus. Gyveno pavyz
dingai. Beto. velionis(griklausė 
trims vietos liet u v. draugijoms: 
Liet. Laisvės Mylėtoją, (per ke
liūtą metų buvo jos sekreto
rium), Sūnų ir Dukterų Dr-jai 
(kurios buvo pirmininku) ir 
S. L. A. kp. Beto, priklausė prie

storajame a a Antanas nemažai 
pasidarbavo. Bet daugiausia 
velionis pasidarbavo kaipo veik
lus ir gabus liet, scenos mylėto
jas. Ačiū jo pasidaitiiavimiii 
waukęganiečiai pastatė daug ge
rų veikalų. Kaipo gabaus lo
šėjo ir mokytojo \vaukeganie- 
čiai ilgai pasiges aa Antano Sa
beckio.

Belo, a a Antanas Sabt'ckis bu
vo vaiku, draugijėlės Ateities 
mokytoju. Mokino vaikučius

Nelik Nvaukeganječiai. ’ o ir 
musų soc. laikraščiai pasiges aa 
Antano, kurių jis buvo nenuil-

sai platino Kelei-

Aplamai aa Antanas 
smagaus ir taikaus budo žmo
gus. Su visais mokėdavo sugy
venti; nė vieno bereikalingai ne 
užkabinėdavo, l’ž lai \vauk

buvo

Laidotuvės buvo nedėlioj, spa 
lių 6 d. Palaidota jisai be jokit 
bažnytinių ceremonijų - mie 
sto kapinėse. Paskutinį patar 
navimą aa Antanui suteikė vie 
na didžiausių vietos lieti, draugi 
jų Liet. Laisvės Mylėtoji, 
Draugija. Minėta draugija j< 
palaidojimui pasamdė beną, c 
Sūnų ir Dukterį’ Dr-ja, kurioj 
jisai buvo pirmininku, nupirkę 
gyvų gėlių bukietą už 12 dolerių

15 dol.) 
usrvicniLiet. Mot. Progresiv. S 

jimo 47 kuopa (už 10 dol.) ir 
Ona Bostienė (už 5 dol.). Beto, 
ir pavieni draugai nutarė suau
koti buketo nupirkimui. Auko
jo: A. Mankus $2: M. Valintiko- 
nis, M. šoblickas, J. Motejaitis, 
P. Jurkevičia, M. Valiūne, P. Gu
ra, F. Belskis, LJ? Janušauskas, 
J. Šidlauskas, J. Darnijonąi-

nr. 212, kur pasakyti šie netie- ninku, ar mažiaus. Bemaž kiek- 
sos žodžiai: “Andai viena sočia- vienas dirba skirtingą darbą
listė sumanė kreiptis į dvasišką 
tėvą, idant jis atlaikytų pamal
das už jos mirusio atmaus dū
šelę'*.

Turiu pasakyti, kad netiesa. 
Ba aš seniai jau netikiu į tokius 
dalykus ir savo 1 
ilgai palaidojau be jokių, bažny- 
tinių apeigų. Todėl man visai 
nereikalingas buvo ėjimas pas 
kunigą, kad užpirkus mišias.

Vienas prikerpa, kitas kišenių* 
siuva, trečias rankoves ir tt. Pa
silaiko, kad vienas, kad ir kirpė
jas, yra girtuoklis, kur panede- 
bais neateina dirbti. Del jo ii 
kiti darbininkai priversti eiti na-

kūdikį metai' ni°* 'I'okių atsitikimų labai 
!<iaug. Mažose dirbtuvėse reta:’ 
kada pasitaiko išdirbti pilną sa-

Musų bolševikai buvo nutarę’ 
šmesti iš LDLD. F. J. Bagočių 
iž tai, kad jis kalbėdamas Nau- 
ja t nck e 4 d. liepos smerkė bol- Į 
levikus. Bet kada reikėjo su
dalyti apkaltinimas, tai pasiro-1 
lė, kad musų bolševikai nepa- 
iiegia nė to. Per tris mėnesius 
aiko jie negalėjo prirodyti Bn- 
ęjočiaus kaltės! Todėl spalio 61 
1. nutarimas tapo atšauktas. Va
dinas, smarkieji r-r-ręvoliucio- 
nieriai “nusispakajino”. Ir ge
rai. —Vargšas.

firand Rapids, Mieli
vieno išdykėlio reikia netekt ke ls vietos lietuviu veikimo.

Tas mišias už mano kūdikį pirko ’*nt° doleriy geriems darbinio^
viena mano pažįstama, pavapi-! ^n,ns ‘ Vėiauzėse to nėra, 
jonka. Vadinas, patįs parapijo-! 
nai perka mišias už socialistus 
ir patįs dėl jų'lermą kelia.

Patartina Krikščioniškai So- 
cialistei geriau ištirti dalyką 

—P. Antanavičienė.

Baltimore, Md
Dar apie tuos kontraktorius.

Rugsėjo 1 I d. “Naujienose” 
tilpo korespodencija iš Baltinto
ms. Ten buvo nurodyta kaip 
koniraktoriai įsisteigia “biznį”, 
ir kaip jie kenkia iiibsiuviams 
darbininkams. l'ai nepatiko 
musų kostraktoriams. Vienas 
jų. d. K. Mikolaitis, šoko mane 
kritikuoti. Iki d. K. Mikolai
tis vieloje kritikuoti mano ko- 
rcspodenciją bando mane paže
minti prieš dienraščio skaityto
jus; asai buk rašąs niekus ir 
trokštąs būti nuolatiniu dienra
ščio korespodentu. Belo, d. K 
M. dar pastebi, kad, esą, reikii 
žinoti, jogei 
“gerbeč kenas

l 
tai ne 
Miko

laitis mano taip: Jeigu jam ne
paliko minėta korespodencija, 
tai ji ir visiems netinka. Ne, 
d. Mikolaiti, aš gerai žinau, ka< 
darbininkai patenkinti tuo, kas 
ten buvo rašyta. Dg. K. Mikolai
tis bando prirodyti, kad kontrak- 
toriai branginus . užmoka už v
švarko pasiuvimą negu “vėrau- 
zė”. Taip sakyti gali tik tas, ku
lis visai nežino rubsiuvių ama
to. lai juk nėra prirodymu, 

įmigina -dirbdama už 18 
savaitėje pas Sonneborną 

turi padaryti į dieną keturioliką 
pundų kalnynų. Man rodos, 
kad Mikolaitis gerai žino, jogei 
pas kontraktorius da ir dabar 
retai kur mergina gauna 18 dol. 
uivaitej. Žinomu, pas Sonne- 
>orną yra vjsokiį darbininkų, 
langelis jų dirba nuo “štukių”, 
uos “pimdus” siudamos jos už- 
idirba nuo 25 iki $30 į savaitę.

‘ Kad pagelbėti pada
ryti stipriu, aštriu rau
dono kraujo ameriko
nais, nieko nėra mano 
patyrime, ką aš radau 

vertesnio, kaip organic iron — Niu 
xated Iron”, sako Dr. James Fran
cis Sullivan, buvęs gydytoju prie 
Bellevuc t.igonbučio (Išlankiniamei 
skyriuje), New York, ir Wvstchestcrl 
Couniy Hospital. Nuxateti Iron ta-l 
nkiai padidina .stiprumą ir pakant-lžalitas.* S. V. Armijoje,"dar būdamas 
rūmą silpnų, nervuotų, suįrusių žmo|Jtik 12 metų; taipgi Suvienytų Vaisti
nių j du metu laiko. Dabsr yra vnr-j Jją Teisėjas G. W. Atkinson nuslsku- 
tojama suvirs trijų milijonų žinonii Jndir.ių teismo VVashingtone ir kiti, bou otfiliiL! fU'lcboilonl ▲_ 1 ■ ■ • ♦

vusis I ž U 
ir buvusis— 
Sekretorium 

i-iubcrnaVoiius lowa; buvusis Suv. 
Vajslijų Senatorius llichard Holland 
lienucy iš Delasvarc, dabartiniu lai
ku majoras S. V. Arinijds Generolas 
John .L. Clein (Atsitarnavęs) būgni
ninkas vaikas iš Shiloh, buvusis ser-

o

Bet labiausia koniraktoriai 
bijosi unijos. Net ir d. K. M

■ rašydamas “N.” nr. 234 sako: 
“Bet ve kame didžiausia bėda 
kuriai, pasak korespodenlo bū
tinai reikia užbėgti už akių, 'l'ai 
palaidasis unijizmas. Ten, km 
darbininkai sakosi esą unijistai. 
koniraktoriai netenka visų pri
vilegijų” ir 11. Bet kaip elgiasi 
koniraktoriai su neunijistab 
darbininkais? Randa kur nege
rai susinta, ar šiaip kas jiemf 
nepatinka, tuoj išmeta iš save 
“šapelės”. Dabar darbininkai 
to nesibijo, nes yra darbo kitose 
darbo šakose,, bet pirmiaus ne
būdavo, lai rnbšlnviai tr skurs- 
davo. Jeigu dirba visa šeimy
na, lai da palaiko gyvybę, o jei 
lik vienas vyras, tai ir prasisko
lina į “štorą”. Bet pas Inos kon- 
traktorius netik kad sunku yra 
užsidirbti pragyvenimui, o ir 
daugeliu atžvilgių pas juos blo- 
giaus dirbti negu “ 
Pavyzdžiui, mašinos
nėra taip gerai įtaisyta, kaip “ve- 
ranzėse”, o lai labai kenkia y- 
pač preseriams. Vasaros laike 
ten nėra “penų” nei vandenio. 
Vyrai dar parsineša alaus, o mo
ters ir merginos tur trokšti. Gi 
žiemai atėjus vėl tas pats vargas. 
“Šapclė” šalta. Tik viename 
kampe yra pečius, bet kitame 
šapos šone dantis reikia kalenti.. 
Dabar rnbsiuviai “kvitina” kon
traktorius ir eina laivu budavo- 
li arba kitur. A. C. W. unijos 
valdyba permatė kontraktorių 
kenksmingumą žada daryti visą, 
kad pagerinus rubsiuvių gyveni
mą. žydai jau ir dabar nenor 
būti kompanais. Bet delko fir
mos duoda kontraktoriams dar
bą, o nestato “fektorių”? Atsa
kymas aiškus. Toddl, kad kon- 
traktoriai piginus pasiuva! Ga
lėčiau da ir daugiau duoti faktų, 
bet gaila laikraštyj vietos užim
ti. —Z. Gapšis.

Lapkričio 5 d. L. M. P. S. 37 
kuopa buvo surengus koncertą 
‘Moterų Balso” naudai. Pro
gramas susidėjo iš dainų, muzi
kos ir deklamacijų, ką atliko pa
nos moterįs ir jų išmokyti jau
ti vaikučiai.

Reikia pridurti, kad čionais 
'audusi pusėtinas Iburys progre
syvių žmonių, kurie savo vaiku
čius mokina muzikos, dainų ir 
leklaiuacijų. l'ai yra labai pa
girtinas dalykas.

Po programų! buvo šokiai iki 
vėlai najščiąi. Žmonių buvo atsi
lankęs pusėtinas būrys. Kiek 
prdėjau liko ir pelno. Vadinas, 
i^ot ers darbuojasi. Valio!

Lapkričio 13 d. LSS. 51 kuo- 
tja buvo surengus prakalbas Lie
tuvos Simų IMjos 
Kalllėjo A. Karalius, 
ilsjlankė gana .gražus

Atdaru nu

imtos vakare.

Klauskite Charlio Put* 
rio, musą lietuvio 

pardavėjo.

Vyrai! Mes patariame 
Jums pirkti dabar=pakol 

turėsime Šiuos Siutus ir 
ŽIEMINIUS 0VERKAUTUS
PARDUOSIME Už $35 IKI $40 VIETOJE

Nėra žmogaus, kuris au kokiu nors 
sunratimu vertelflrvstės praleistą Šią 
prOg« sutaupyti $10 iki $15. Mes sa- 
Kome jums, Rad $25 nėra kaina vi- W|w 
sai už šias drapanas. Ateikite į Sj ^6^ 
išpardavimą kol mes turime įvairumų 
jums parodyti; stokite i eile kol kiti ne- 
užijs jums už akių. Nelaukite iki vie
nuoliktos valandos ir eikite surasti daug 
stailią ir mierų, kurios jums tiktu — čia 
dabar yra geras pasirinkimas, bet 
greitai išparduosime.
SIUTAI. — Puikiai rankomis pasiūti 
meres, tweeds ir Baneliai, parodoma
renos ir įvairiausių spalvų, modeliai panašus sijonams ir daug 
kitoms naujoms,madoms, jaunesniems vyrams ir vidutinės stai- 
lės senesniems vyrams — visų mierų, priskaitant, liesus, sto
rus ir žemus, taipgi tvirtos spalvos,visos vilnonės, mėly- SOE 
nos sorge siutai, stiprus išrengimas už šią kainą.........
OVEKKAUTAI randasi puikus visokių modeliu ir spalvų jau
nesniems vyrams, juodo kerseys ir vicunas, del daugiau konser
vatyvių. šie kautai yra su pamušalu ir turi extra pui- 
kų aksomo kalniečių, visų mierų, speciali* kaina.........

mes

siutai, iš worsteds, cassi- 
kiekvienos geriausios pet-

r—t----— ------- —------------
Vyrų mėlynos serge kelnės,! 
tvirta spalva mėlynos ser
ge, mieros iki 42 per juos
menį, specialiai apkainuota 
laike šio išpardavi- $465 

; tno .. . . ..................... i

Vyrą apsirėdymui kelnės, 
geros petrenos, vvorsteds ir 
cassiinercs, vilnonės materi
jos, inieros iki 4lj)pr 
juosmenį ................ "f

VYRU OVERALLS extra storo mėlyno audeklo, didikės mieros 

iki I I per juosmenį, specialė kaina šiame išpardavime po ll lw
» y, . II I. .1 I ■ III — —***^į^^^^^Į

DR. A. MONTVID
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

mt so. st 
Kampai 22dd pi.

Valandoo: 6 Iki 6 vakaro 
Phone Cinai 46M 

pa$al autartj

1553 VV. Madison st.
Suite 600-612

Valandos: 10 iki 12 ryto
Pbone Haymarkęt 2563

Nedėldienials tik
Rezidencijos Telephone Albany U48

verauzėse”.
ir prosai

svetainėj.
Žmonių 

» Durys. 
A. X. Karalius kalbėjo du kar
tu: ;pb pietų ir vakare. Prakal
bos žmonėms patiko.

Tik nelabai geras 
kad prakalbas rengia 
Ink paskui vis viena 
lektą ir ubagauja padengimui lė
šų... Kodėl nepadaryti įžangą? 
Taip daro ir ang’lai socialislaiJ 
Juk reikia žinoti, kad šiandien 
nieko niekur už dyką neduoda. 
Tai kaip galima rengti prakal
bos uždyką?

—K. Bijūnėlis.

paprotys,

daro ko

DOCTOR ROSS
Chicagos Specialistas

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

Privatiškas Negalęs.
35 So. Dearborn St. kampas Monro*, 

n- D M CHICAGO, ILLINOIS
Ui ■ Da Ma llVvd Kuom 506 ir 507 Crilly Bldg. Važiuok 

elevatorių iki Penkto augftto.
. Valandos: Kasdien 9 iki 4. Nedėldienials 10 Iki L Taipgi Pavedi- 

lyj, Seredoje, Fėtnyčioje ir Subatoje vakarais nuo 7 iki 8 valandai.

Rockford, III.
I .

Lietuviu domai. x »

Kadangi viešos sueigos tapo 
laikinai miesto valdžios uždrau-, 
stos dėl siaučiamos visoj šalyje, 
epidemijos, lai ir musų susirin
ki m a?/ ruošiamieji programai 
bei pasilinksminimai turi būt 
pertraukti tol, kol miesto vald
žia nepraneš, kad pavojus per
ėjo ir kad galima atidaryt sve
tainės, mokyklos ir tt.

Komisijos, kjirios yra apsiė
mę surengt šį-bei-tą, turi buLi
prisirengę prie išpildymo joms V"1  ............................ , ................. .
pavesto laibo. Antra, kad netu- AUKAUKITE LIETUVOS 
Vniilu niiraairkliii lii Gaminkis Nan imu misa

MOKYKIS ANGLIŠKAI NAMIE 
Lengvą išmokti

30 lekcijų buvo $10.00.
Dabar tik $2.

Pataisome visas užduotis
Jei lekcijos nepatiks, sugrąžinsi

me jūsų pinigus.
Jeigu nori greitai ir lengvai išmo

kti angliškai kalbėti, skaityti ir ra, 
šyti, tai mokinkis savo namuose iš 
musų ypač tam tikslui sutaisytų 
lekcijų. .Jose ištarimas angliškų žo
džių ir vertimas lietuviškon kalboh 
yra paduota taip aiškiai ir praktiš
kai, kad kiekvienas išmoksta be va
rgo. 1

Ant pabaigos kiekvienos lekcijos 
yra užduotis, kurią mokinys išrašo 
ir prisiunčia mums dei pataisymo. 
Mes pataisome ir sugrąžiname mo
kiniui,.

Pirma šito kurso kaina buvo $10.60 
o dabar paskyrėme 500 kursų po $2, 
vien tik išplatinimui savo mcto.dos, 
po to ir vėl bus $10.00.

Užsirašyk šį kursą dabar—šiandie, 
kuliai gali guti už $2.

Prisiųsk $2 pinigais ir už 15 cen
tų markių nusiuntimui, mes tuojaus 
nusiųsime visas lekcijas. Jeigu lek
cijos nepatiks, sugrąžink už trijų 
dienų, mes nusiųsime atgal jūsų pi
nigus.
‘N? Amer. College Prep. School, 

'3103 So. Halsted St., Chicago, III.
- ....... -

JOSEPH C. W0L0N 
LIETUVIS ADVOKATAS 

29 S. La * Salio St. 
Telephone Central 6S99 

Vakarais: 
2911 W. 22nd Street. 

Telephone RockweU 6199

Darykite patįs 
savo vyną

Vynuogės
Vynuogės 
Vynuogės

Dabar yra laikas jas gauiij, iki se
zonas pasibaigs.

Klauskite
Dan Coync,

Tel. Maine 2835

Coyne Bros.
119 W. South \Vatrr St.

Didelis laikrodis virš durą.

Pavelykite man buti4Q* 
jusi) gydytoju šiuose kares laikuose

Kadangi tiek daug jaunesnių gydytojų iššauk- 
la.jųs gal būt nenutarėte į ką kreiptis — to- 

J dėl jei jus reikalaujate patarnavimo uzhkimo 
specialisto, tokio, kuris pašventė daug laiko ir

V / mokslo vienai atskirai šakai medicinos.
L ATEIKITE PAS MANE.

Aš per 20 metų pasekmingai gydžiau visas li- 
gas AKIU, AUSŲ, NOSIES IR PLAUČIŲ 
Jeigu jus turite išblukusius akių vokus, raudo- 
nas ir nesveikas akis, optikos nervų kėblumus, 
kreivas akis arba bile kokj kitą stovį, kuris 
paliečia jūsų regėjimą.

Jeigu jus turite ausų skausmą, tekančias ausis, triukšmą galvoje 
arba kokį laipsnį kurtumo.
Jeigu jus turite nosies katarą arba gerklės, spiovnno arba pieg- 
mos, arba bile silpnumą bronchiolių dūdų arba plaučių, — tokiame 
atsitikimi aš noriu pasakyti, kad daug susidėjusių ligų yra tiesi 
pasekmė nebojimas nosies ir gerkles Kėbhnnų ir pakol jus piasa* 
tinsite priežastį, kitas kokis gydymas suteiks tik laikiną pagelbą,-— 
01,1 JUS TURITE PASIMATYTI SU MANIM DABAR 

Aš išgelbėjau daugumą nuo apakimo, kurtumo ir džiovos ir galiu 
pajiegti padaryti tą patį dėl jūsų, tjeigu jus ateisite į laiką.

AKYS IŠBANDOMOS DEL AKINIU
Aš nepriimti gydyti, jeigu aš matau, kad liga neišgydoma. Mano 
kainos prieinamos visiems.

W. M. Lawhon, M .0.
Valandos: 9—8. 219 So. Dearborn st.
Nedėliomis: 10—1. F«’»eš pačią

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS 
ant Durą, Lentą, Rėmą ir Stogams Popiero

SPECIALIAI: Maleva malevojtmui atubą ifividava, po $1.40 už gal.
CARR BROS. WRECKING C0.

3003-3031 8. Halsted St, cwww.ni.

. ........................ 1 ...... ' '!'■■■ ■■ ...

Vyrišky Drapanų Bargonai
Nauji, neatimti, daryti am užsa

kymo siutai ir overkotai, vertės nuo 
$30 iki $50, dabar parsiduoda po |I6 
ir 25 dolerius.

Nauji, daryti gatavi nuo $1S iki 
835 siutai ir overkotai, nuo $7.50 iki

Pilnas pasirinkimas kailiu pamul- 
tų overkotų.

Visai mažai vartoti siutai ir over
kotai, vertės nuo $25 iki $85, dabar 
$5 ir augŠČiau. Kelnes nuo $1.50 iki 
$4.50. Vaikinama siutai nuo $3.00 
iki 87.50.

Atdkra kasdiena, nedaliomis ir va
karais.

& G0ID0N
1411 8. Halsted 8L. Chiea<o. 1IL

18 doleriu.
f"

ty overkot-
T-“

kotai, vertės nuo $25 iki $85, dabar

PRANEŠU gerb. visuomenei, kad 
1-mą rugsėjo dieną, 1918, aš persikė
liau iš po No. 1812 S. Halsted si., 
po num. 2650 W. 39th Place, prie 
Archer avė.

Mrs. Agnė Džugas
Lietuvė Akušerė

2650 Archer avė. ir 39 Place 
Archer Limits, Chicago 
Tek McKinley 4420.

PAUDO

DARBAI

GRAŽIAI
ATLIEKAMI
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NAUJIENOS
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etH«h*fitNi riimh »xcept Sunda} by
n. » iihtiNiMHn News Pub Co., Ine.

Im» su HAISTED ST..
(JtU.ACO. It.LINOIS

I r k phnr.e Canal 1306

<*uhi kasdien, iSskiriun! 
if«l<ius Leidžia Naujienų Bcn 
dr.ivp t s u: S lluistrd Si., Chhu*x«t 
III . l'Hetunas: Camd 1506

Uisiaakornoji Kaina:
Ch»< agujr—pučiu:

Metalus .  ......................... (J; OV
Pusei :netn ......................... 3 50
l’hhs mCiH-siuins ............ 185
i > vieni iiičnvsiitiii .......... 145 /
Vienam mėnesiui.....................75

ChirjiM<*;<- —per nešiotojus:
V lene kopijai  02
Savaitei ......................................12
Menesiui .................................... 5il

Siieieiivlose Valstijose, ne Chiratfoj. 
t»ačhi:

Metams .........................  15.00
Pusei meto ......................... 3.00
rainis mėnesiams .............. 1.65
Ovicni mėnesiam .............. 1.25
Vienam mėnesiui .....................65

Aahiidoj, metams ................. 7.00
Visur kitur užsieniuose «... 8.0(

Pmigm reikia siųsti Pačto Money 
(Orderiu, kaitų su užsakymu.

’».i<v»ojų ir korespondentų prašome 
siunčiamus išspausdinimui laikraš; 
Iv J rankraščius adresuoti tiesiai 
Naujienų Redakcijai, o ne Redakto
riaus vardu. Reikia būtinai rašyti 
aiškiai ir ant vienos popieros pu- 
♦čs, be to paliekant platesnius tar
pus iiup eilučių. Redakcija naSilai- 
kn visas teises rankraščius taisyti ir 
trumpinti. Netinkami spaudai raš
tai naikinami, arba grąžinami atgal, 
jei bėgiu dviejų savaičių automis 
pareikalauja jų ir atsiunčia krasos 
ženklelių pakankamai persiuntimo 
lėšoms apmokėti.

Asmeniškai Redaktorių matyt gali* 
■iui lik nuo 5 iki 5:30 vai. vak.

Į Redakcijos
i Straipsniai

True tnuvdation fil**d witn the poM- 
rhusler at Chicago, III., Oct! 18, 1918, 

rcąuircd by the act of Oct. 6, 1917,

Pataria rengties 
prie taikos.

Kasdien ateina naujų pa
skalų apie Vokietijos pasi
davimų ir kasdien jie esti at
šaukiami. Bet valdančiosio
se sferose, matoma, laukia
ma greito susitaikymo su 
centralėmis valstybėmis. To 
laukia ir kapitalistinė spau
da talkininkų šalyse.

Iš Londono pranešama, 
kad laikraštis “Times” pa
skelbęs straipsnį, raginantį 
talkininkų valdžias susitarti 
delei taikos sųlygų ir būti 
prisirengusioms susitikti su 
Vokietijos atstovais už kon
ferencijos stalo. Girdi, ka
rė užklupo talkininkus ne
prisirengusius, tad reikių, 
kad bent taika neužluptų jų 
išnetyčių.

Bet jeigu talkininkų val
džios tarsis delei taikos są
lygų, tai ar galės būt tos są
lygos kitokios, negu tos, už 
kurias stoja Suv. Valstijų 
valdžia? Negalės, nes tuo
met tarpe valdžių nebūtų su- 
tikimo (Amerika priešintų
si),, ir kitokioms sąlygoms 
griežtai pasipriešintų talki
ninku darbininkai ir sociali
ai.-’. O jeigu tos sąlygos 
h u? toko;, tai kodėl talkinin
kai negalėjo susiprast priim- 
t: jas pirmiau?

Pusantrų metų atgal tai
kos be aneksijų ir kontribu
cijų bei su tautų apsispren
dimu pareikalavo Rusijos 
involiucija; ir ji paragino 
talkininku valdžias pritarti 
tokiai ta’kai. Bet nežiūrint 
visu Rusijos revoliucinės va
ldžios pastangų, talkininkai 
nepaklausė jos raginimų.

Todėl prielankioji talkini
nkams valdžia Rusijoje ta
po nuversta; Rusija atsime-.a, nuvc-ioua, ivuoija avonuc- darbai; bolševikų taktika;. >S įvy<s ancius gyvem- 
tė nuo talkininkų ir padarė skirtumas tarpe bolševikų ir, 
separatinę taika su Vokieti- socialistų, ir tt.
ja; Vokietijos imperialistai, 
apiplėšę

Jeigu bolševikų pritarėjai 
Rusiją, sustiprėjo kelia ginčus dėl bolševikų iš 

»T laikinai sustabdė prasidė- persitikrinimo, o ne per sa- 
jusi Vokietijoje demųkrati- vo neišmanymo, tai tegul jie 

• nrnpftsa : karė užsite-! tatai prirodo — viešai, prieš

Laikraščio 
skaitymas.

Esame jau rašę, bet turi- 
me tarti dar keletą žodžių 
apie laikraščių skaitymų, 
nes, matoma, daugelis žmo
nių to darbo visai nemoka.

Kiek laiko atgal buvo 
“Naujienose” pranešta, kac 
vienas pasivadinęs “bolševi
ku” žmogelis viešame susi
rinkime “kritikavo” “Nau
jienas” ir tarpe kitų “gud
rių” argumentų pavartojo 
tokį: “Naujienos” nurodė, 
kad daugelis demokratų se
natorių balsavo prieš mote
rų balsavimo teisę, ir pasa
kė, kad delei to demokratų 
partija šj rudenį gali pralai
mėti rinkimus. Taigi “Nau
jienos” gailisi kapitalistiš
kos demokratų partijos!

Vakar mes rašėme apie 
vienų bolševikuojafitį laiksa- 
štį, kuris taip “kritikavo” 
dienraštį: “Naujienos” pa
sakoja apie tvėrimųsi “dar
bo partijos” Amerikoje ir 
priduoda tam dalykui daug 
svarbos; jos pasakoja, kad 
slavų federacija pasitraukė 
iš Socialistų partijos, ir jos 
nepeikia už tai tos federaci
jos. Taigi “Naujienos” yra 
prielankios minėtajai “dar-

Bet dabar pačios talkinin
kų valdžios prieina prie to- 
pat, ką joms pernai siūlė 
Rusijos revoliucija, vado
vaujama socialistų. Socia
listų mintis, pasirodo, nuo
latos pralenkia buržuazijos 
minti.

Proga bolševikų 
pritarėjams.'

Dalis socialistų ir nesoci- 
alistų labai karštai pritaria 
Rusijos bolševikams ir labai 
neapkenčia tų žmonių, kurie 
kritikuoja arba peikia bolše
vikus. Bet iš jų beveik nie
kad netenka išgirsti, kas y- 
ra, jų supratimu, tie bolševi
kai. /•

Kokios yra bolševikų idė
jos? Kokie yra bolševikų 
principai? Koks yra bolše
vikų programas? Kokia yra 
bolševikų taktika ? Kuo ski
riasi bolševikai nuo socialis
tų ? Ir tt.

šituos klausimus bolševi
kų pritarėjai turėtų mokėt 
išaiškint, jeigu jie skaito 
taip svarbiu dalyku stoti už 
bolševikus ir kovoti su jų 

priešais^ Juk butų keista, 
kad bolševikų pritarėjai gin
tų bolševikus tiktai už jų va
rdų arba už tai, kad bolševi-

ir minėtosios 
federacijos pasitraukimui.

Šitie du pavyzdžiai tai pa
vyzdžiai nemokėjimo skai
tyt laikraštį; iš jų matyt, 
kaip žmonės dažnai išskaito 
laikraštyje ta, ko jame visai 
inėra. “Naujienos” juk ne
sigailėjo demokratų parti
jos delei grasinančio jai pa
vojaus rinkimuose ir nero
dė savo pritarimo nė “dar
bo partijai”, nė slavų socia
listų federacijai; jos tiktai 
bešališkai išdėstė faktus, pa
likdamos patiems skaityto
jams pasidaryt savo nuomo
nę apie juos.

Paprasta laikraščio skai
tytojų klaida yra ta, kad jie 
faktų išdėstymų priima už 
laikraščio nuomonių išreiš
kimų. Jie mano,, kad laik
raštis privalus rašyt tiktai 
apie tai, kas jam patinka; 
arba jeigu jisai rašo apie ne
patinkamus jam dalykus, tai 
jisai turįs juos nupeikt. To
dėl radę laikraštyje aprašy
mų kokio-nors dalyko be nu
peikime, jie tuojaus sprend
žia, kad laikraštis tam daly
kui simpatizuoja.

Skaitytojai, kurie šitaip 
mano, nežino, jogei pirmu
tinė laikraščio pareiga yra 
informuot žmones apie da
lykus, kurie dedasi pasauly
je, o ne teikti savo pagyri
mus ir papeikimus.

Informavimas yra faktų 
išdėstymas, su kuriuo ankš
tai rišusi ir faktų aiškininuls 
(nurodymas priežasčių ir 
pasekmių). Tiktai tada, ka
da faktai yra žinomi ir ka
da yra žinomas ryšys tarpe

kai turi vadovais Leninų su 
Trockiu. Bolševikų vardas 
pats savaimi juk nėra nė ge
ras, nė blogas; o į asmenų 
garbininma protaujantis 
žmonės šiandie neprivalo ti
kėti.

Taigi tiems žmonėms, ku
rie “kovoja” už bolševikus, 
mes duodame propoziciją iš
aiškinti, ką jie mato tame 
bolševizme, kad, jų suprati
mu, už jį turėtų stoti dasbi- 
ninkų klesa. “Naujienos” 
mielai suteiks vietoj savo 
špaltose jų raštams.

Tik, žinoma, Redakcija 
;uri priminti norintiems ra
šyti apie tų dalykų, papras
tas literatūros taisykles: 
<ad straipsniai butų pado
rioje formoje parašyti — be 
keiksmų, be nepadorių išsi
reiškimų ir be asmenų šmei
žimų.

Prie to dar patartina, kad 
rašytojai kiekvienų karta 
stengtųsi aiškiai užsibrėžti 
sau temų, vadinasi, kad jie 
gvildentų kokį nors vieną 
kĮausimų kiekviename strai
psnyje, o ne šimtus klausi
mų antsyk. šitas patarimas 
yra skaitytojų ir, pačių ra
šytojų naudai. Iš mėgini
mų vienu užsimojimu išrišti 
visas pasaulio problemas pa
prastai nieko neišeina.

Geriausia butų, kad kiek
vienas atskiras straipsnis 
butų vidutiniškai apie vie
nos špaltos ilgio; rašytojas, 
kuris turi daugiaus ką pasa
kyti, negu telpa tokio ilgio 
straipsnyje, tegul rašo du, 
tris arba dešimt straipsnių.

Taigi kviečiame bolševikų 
pritarėjus pasinaudoti šita.. 12. .v - . -
proga ir parodyti prieš tuk- \ se J . lsreis^im^s 
stančius “Naujienų” skaity-'1]uomonesi a?!e 
tojų, kas yra ta partija, ku-1 ™kimo) gali
rią jie skaito geriausia pa
saulyje. Rašytojai gali rin- 
kties temas, kokias jie npri, 
bet tose temose jie privalo 
išdėstyti dalykus, pažymė
tus augščiaus minėtuosiuose 
klausimuose, ir panašius, t. 
v.: bolševikų programas; 
bolševikų principai; praktiš
ki bolševikų reikalavimai ir

• ir nebūti. Ištiesų yra taip, 
ikad laikraštis visuomet skel- 
| bia šimtus kantų dabgiaus 
faktų be savo nuomonės iš
reiškimo, negu su savo nuo
monės išreiškimu.

Laikraštis, ypač dienraš
tis, kuris stengtųsi maitinti 
savo skaitytojus pamokslais, 
ažuot teikęs jiems žinių apie

j ros, ant kurios jisai yra 
spausdinamas. O žmogus, 
kuris jieško laikrašyje ne ži
nių ir jų išaiškinimo, o “pa
stiprinančių dvasių” pamok
slų; nežino, jogei laikraštis 
lai rip katekizmas

NORI PRAŠALINT 
ŠLIUPĄ.

“Draugus“ sako, kad iš ben
drosios klerikalų ir tautininkų 
Tarybos turįs būti prašalintas 
Dr. .1. Šliupas, už tai, kad jisai 
varo nemalonią klerikalams a- 
gilaciją. O p. šliupo prašaliifi- 
mui “Draugus“ pataria tuojaus 
sušaukti Tarybos suvažiavimų. 
Rašo:

Visas dalykas v ra tanu*, 
kad ton musų Turybon “tau
tininkų’’ Taryba įstatė savo 
atstovu Dr. J. šliupų, kurs 
ten atstovauja ne “tautinip- 
kų“ srovės, bet laisvamanių 
reikalus. Jis daugiau veikia 
laisvamanybės tikslais, kaip 
Lietuvos nepriklausomybes 
reikalais. O teČiau jis, pr. 
šliupas, sėdi prie vieno slaįbo 
su musų visuomenes atsto
vais ir su tais bendrai taria
si apie gyviausius lietuvių 
tautos klausimus.

Dr. šliupo darbuose gal ir 
turi daug pasitikėjimo “tau
tininkai“ laisvamaniai. Bęl 
juo nepasitiki lietuvių visuo
mene. Nes Dr. šliupas kaip ag
niau, taip ir dabar dergia mu- 
sų dvastškiją, visur ir visup- 
met pirmojon vieton slapi 
laisvamanvbę. Jis tvirtina, 

kad katalikystė Lietuvą pra
puldė. (ii jo peršama pago
nystė, kadir nezaležninkija, 
gali Lietuvą laiminga pada
ryti. . . i

Amerikos Lietuvių Tarybai 
yra reikalingas kuoveikiau- 
sias suvažiavimas ir pataisy
mas tų visų negerumų, ko
kios teųjsibriove. Musų Ta
rybos pareiga pareikalauti 
■’tautininkų’’, kad jie alsiiiji- 
lų Dr. šliupą ir vietoje jo pa
siųstų ne kokį fanatiką, bet 
rimtą žmogų.

. ’’ f U1 L'

Išrodo, kad labai baisi istori
ja. Bet nusigąsti nėra ko. Po
nai klerikal;iiusu p. šliupu pasi- 
pyks .pasipyks ir vėl susigerins; 
taip visuomet iki šiol būdavo.

I rue ininslation filcd wilh the post- 
niaster ai Chicago, III., Oct. 18, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

Ką privalo žinoti tie 
kurie yra šiaukia= 

nii j karę.
(Committce on Public Infor

mation).

Yra nemažai dalykų, kuriuos 
kaip šaukiamieji j karę vyrai, 
taip ir jų paliekamieji namiškiai 
turėtų žinoti, čia paduosiiye 
kelintą svarbesniųjų dalykų, kljtų 
ką, jei atsirastų reikalas, reikia 
kreiptis i Home Service Sectioii, 
kuri randas prie Baudonoio 
Kryžiaus beveik kiekviename 
mieste. .. -i , Į

Kiekvieno kareivio šeimytįia 
nori žinoti apie pašalpų suteikia
mą kareiviams ir jų giminėms: 
ką daryti jei loji paštiIpa neatei
na ant laiko: ar jiems turi būti 
prisiųsta apdrmidos (insurensų) 
pa'iiudijimai; ką daryti, kada Li
berty Bondsai, kuriuos jie užsi
rašo, nėra prisiunčiami; kyjp 
adresuoti laiškus į Prancūziją 
ir U. ir U. Del to viso nereikia 
rašinėti j Washingtoną, bet krei
ptis Į Raudonojo Kryžiaus Home 
Service Section, tame pačianje 
miešti*, kur gyveni ir gausi grei
čiausia visus paaiškinimus. 
Priverstinbji Pašalpa Šeimynai.

Kiekvienas karėn einantis tu
ri žinoti, kad vos tik jis yra nu
siunčiamas į stovyklą-campę 
jam bus paduota spauzdinta po- 
pera, kurią reikės pripildyti ir 
pasirašyti pašalpai skirti namie 
pasilikusiai šeimynai. Ofieie- 
riai pamokina kaip reikia tas.por 
neras išpildyti, bet kiekvienas

turi žinoti, jog yra reikalaujama 
Hkirti 15 dolerių į mėnesį ar tai 
jo moteriai, jei ji gyvu, arba jo 
vaikams, jei moteris yra mirus. 
Tos priverstinos pašalpos didu
mas nesimaino, nors kareivio 
alga butų ir pakelta. Prie tos 
Sumos valdžia pridedu nuo sa
vęs 15 dolerių kareivio moteriai, 

'arba 25 dol„ jei jis turi moterį 
ir valką, 32 dol. ir 50 centų, jei 
turi moterį ir du vaiku ir po pen
kis dolerius ant kiekvieno vir
šum dviejų vaikų. Jei jis turi 
vaikų, o moteris minis, tai vald
žia prideda prie priverstinosios 
pašalpos 5 dol. už vieną vaiką, 
>$12.50 už du, $20. už tris, $30. 
už keturius ir po $5. už kiekvie
ną viršum keturių,

Liuosa Pašalpa Tėvams, Bro
liams, Seserims, Tėvukams ir 

Anūkams.

Nuo kareivių nėra reikalauja
ma duoti pašalpos tėvams, bro
liams seserims, tėvukams, arba 
anūkams, liet jei kareivis nešel- 
pia, nešelpia jų nei valdžia. Kad 
jiems suteikti pašalpą jis turi 
duoti 15 dol. į mėnesį iš savo al
gos, jei jis yra liuosas nuo pri
verstinojo davinio pašalpos, ‘het 
jej jis turi šelpti pačią ir vaikus, 
tai jis gidi duoti tik penkis do
lerius į mėnesį. Tuos pinigus 
gali paskirti visiems sykiu ir 
valdžia pati tarpe jų padalina.

Jei kareivis ir duoda šitą pa
šalpą savo giminėms, jie negau
na nieko daugiau iš valdžios, jei 
jie negyveno iš jo uždarbio. Rei
kalaudamas kareivis jiems pa
šalpos iš valdžios turi paduoti 
kiek jis duodavo šeimynos už
laikymui. Jis prieš išėjimą iš 
namų turi gerai apie tai ajysižiu- 
rėti. Jis turi išrokuoti netik 
kiek vidutiniškai duodavo jų 
užlaikymui, bot ir kiek jis iš jų 
atsiimdavo už kambarį, valgį, ir 
p. Tik skirtumas tarpe duoto
sios ir atgautosios sumos, t. y. 
toji suma, kuri ištikrųjų ėjo le
vų arba kitų šeimynos narių už
laikymui tesiskaito ir tik pagal 
tai valdžia prideda nuo savęs.

Prie tos pašclpos, kurią karei
vis suteikia iš savo algos, vald
žia prideda 10 dolerių į menesį 
šdipiamui tėvui ar motinai arba 
20 dolerių, jei kareivis turėjo a- 
budu užlaikyti, ir dar po 5 dole
rius ant menesio kiekvienam 
broliui, seseriai, tėvukui ar aliu
kui. Jei kareivis neturi šelpia
mųjų tėvų, bet turi tėvukus, ku
riuos jis užlaiko, tai kiekvienas 
iš jų gauna po dešimt dolerių.

Valdžia nemokti jokios pašal
pos, jei visa pašalpa, kurią ka
reivis duodavo savo giminėms, 
buvo mažiau, neg kad kareivio 
ir valdžios sudėtoji suma.

Kareivis pildydamas popierą 
turi parašyti visus brolius, sese
ris, ir tėvus, kuriuos jis užlaikė 
ir kurioms jis nori gauti šeimy
noj pašalpą, l ik tie, kuriuos jis 
invardija, pašaipų tegauna. Ka
reivis gali pats paskirstyti savo 
pašalpą arba pati valdžia paskir
sto kam kiek priguli šeimynoje, 
rečiau iš visos šeimynai.skiria
mos pašalpos, inimant visas gi
minias, moterį ir vaikus, dau
giau neduodama, kai 50 dok 
priskaitant kareivio ir valdžios 
skiriamuosius, pinigus.
Laisvas šelpimas Kitų Asmenų,

Kareivis gali, jei nori, suteikti 
pašalpą ir kitiems asmeninis, 
kurie iš jo negyveno prieš stoji
mą į kareivius: arba savo my
limajai, draugui, giminaičiui, 
bankai ar kitam kam. Jis turi 
pripildyti kitą tam tyčia skyrla* 
mą poperą. Toks šelpimas pri
guli nud paties kareivio ir vald
žia n uosti ves nieko neprideda.

(Bus daugiau)

Kazimieras Gugis
AHYOK.ĄTĄS

Veda visolitiui reikalui, kaip LriniinaliSkuose 
taip tr dviliškuosi tehm'iose. Daro 

visokiu u dokumentus iryopieraN,

Namų Ofiaas: MKūto Ofisus t
1123 S. Halsled lt U7 N. Dearborn SI.
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Skaitytoju Balsai
{Ut išreikštas šiame skyriuje 
nuomones Redakcija neatsako.\

Del “Tėvynės” Redakcijos 
prierašo.

“Tėvynės“ rir. 39 tilpo kores
pondencija iš • (’Jevelando.O., 
kurioj korespondentus aprašo 
neitiktisią susirinkimo tvarką 
vielinėj SLA. kuopopc.

Kiek iš korespondencijos gtdi- 
ma spręsi, tai ta betvarkė kilo 
delei Clevelando lietuvių sąry
šio, į kurį SLA. kuopti irgi no
rėjus įstol.

“Tėvynės’’ redakcija, savo 
.prieraše, daro perspėjimą kuo
pai, būtent, kad SLA. kuopos 
negalinčios priklausyt jokiems 
sąryšiams ir negalinčios būt po 
svetima jurisdikcija. (

Bet Clewlando lietuvių sąry
šis juk yra organizuojamas, ne 
tvarkymui kuopų ar draugijų 
vidurinių reikalų, o išlaukinių. 
Vadinas, Clevelandiečitii žiuri 

tik išlaukinio dalyko, kitais žp- 
džiais, nori pašalint bereikalin
gas varžytines, tarp draugijų.

^Nuostabu, kad ta pati “Tėvy
nė“, kuri mėgsta taip daug kal
bėt apie darbininkų “lavinimo
si’’ ir jų būvio jiagerihimą, da- 
bar yra priešinga, kada jie lin
kui to eina.

Sulig Tėvynės išvadžiojimo 
išeina, ktid darbininkai gal vie
nybes tik su tokiomis organiza
cijomis, kurias užgiriu 'Ievyne 
ir jos advokatai. Pav., Lietuvos 
“atbudavojimo” bendrovė, ir 
“Lietuvos neprigulmybės“ iždas 
ir kitų . Kas yra ta Lietuvos at
budavojimo bendrovė ir Liet, 
neprigulmybės iždas? Aiškint 
apie tai nėra reikalo. Kas sekė 
apie tas dvi ištaigi praneštas 
musų spaudoj žinias, tas gerai 
žino.

Darbininkai stiprinta*,1 * kiek 
naudos “tautiečių“ išgarbintose 
įstaigose. Jodei jie ir nesideda 
prie jų. Ar dabar bus aišku. S., 
L. A. organui “Tėvynei?”

—Laisvės Mylėtojas.

Reikalingas mokslinio soci
alizmo skyrius.

Kuomet aš pradėjau skaityti 
“Naujienas“ ir sekti jų straip
snius, man rodėsi, kad “N-nos“ 
turi užtektinai visokiu raštu, vi
sokių skyrių. Pav., jos turi Jau
nuomenes, Skaitytojų Balsų, 
Moksleivių, Sveikatos ir kitus 
skyrius. Skaitai ir džiaugies. 
Daug yra ir moksleivių straip
snių. Bet daugiausia įvairiomis 
mintimis skaitytojai pasidalina 
per Skaitytojų Balsus ir Jaunuo
menės Skyrių. Daugelis skaity
tojų jau pYasiląvino, išmoko pa
rašyti šiokj-tokį straipsnelį ir tt. 
Taigi yra progresas.

Bet mums, darbininkams, ne
užtenka pasiskuilyli žinių, strai
psnių bei jiasidalyli savo minti
mis per laikraštį. Mums dar 
stoka . darbininkiško mokslo 
Darbininkui slinku atsiektų Jo 
mokslo, kadangi jis dirba po 10- 
12 valandų kas dieną. Jisai ne
gali lankytis į mokyklą, kad ji 
ir bu t Ui. Pavargusiam reikalin-j 
gu atsikvėpti tyru oru, kad anty 
rytojaus galėjus traukti sunkų 
vežimą...

Mano manymu, butų reikalin
ga įvesti “N-iųise“ mokslinio 
jsocializmo skyrių, lai butų 
naudingiausias skyrius darbinin
kų klesai. Kiekvienas lietuvis 
darbininkas ga’lčtųi ir pasimokin
ti ir pasilsėti. Daugelis skaito 
“N-nas“, nors socialistų neap
kenčia. Ir jie pateiSiiję tokią 
lekciją perskaitys ir apsvai'stys. 
O kuris pradeda svarstyti, tas 
lieka musų organizacijos narys.

Dabar kada atsidarė Aštunto 
Rajono propagandos mokykla, 
bus duodama to mokslo lekci
jos. Ar ųegalinia butų sunaudo
ti tos lekcijos - perspaudinli

minėtame skyriuje? Daugelis 
iš musų draugų negalės lankyti 
mokyklos, negalės atvažiuoti iš 
kitų miestų, nors jų noras butų 
geriausias. Užtai jie seklų “N- 
nas“. kad ko nors nauja paty
rus. Tuo būdu “Naujienos“ dar 
daugiau prasiplatintų. Aš ma
nau, “N.” redakcija pasvarstys a- 
pie tai. —J. Gašlūnas.

Kam to juoko?
Tūlas S. laisvės nr. 80 pripos- 

mavo visokių nebūtų dalykų ant 
“Naujienų” ir jų bendradarbių. 
Sako:

“Stačiai juokinga net skaityt 
“N-nose” kuomet tūli nesusipra
tę ir neai»išvietę darbininkai de
juoja, kad socialistuose nėra vie
nybės, o iš to naudojas klerika
lai ir tautininkai. Bet tegul tik 
pagalvoja tie suklaidinti darbi
ninkai ir jie supras, kad vadimf- 
mi socialpatrintai visose šalyse 
buvo ir yra uoliausi pagalbinin
kai klerikalų ir tautininkų”...

Sulyg p. S. “filosofija”, išeina 
taip, kad mes kurie stovime už 
vienybę, esamo nesusipratę ir 
neapsišvielę. Gerai. Pavyzd
žiui, dar nesenai {pamena visi) 
ir “Lais.” buvo tokia pat, t. y. sto 
vėjo už vienybę. Kada klerika
lai “nurodinėjo” liet soc. frak
cijas ir jų vienybę, tai “Laisvė“ 
štai ką pasakė:

“Draugai neduokim progos 
pasidžiaugti jųodiemsii nis“. Va
dinas tuomet “Jjiisvė” stovėjo 
už vienybę, 'lai kaip ji buvo 
nesusipratus ir neapsišvietus?.

Dabar “Laisve” ir jos bendra
darbiai padarė žingsnį “pinu”
- nebepripažįsta vienybės, šau
nu! Mes, “nesusipratę ir neap- 
sišvietę darbininkai”, tečiaus sa
kom, kad “Laisvė“ su savo “kva
lifikuotais“ bendradarbiais tik 
ardo darbininkų vienybę!..

Dar delei ty* suklaidininių.
zKas daugiau klaidina darbi

ninkus “Laisve” ar “Naujie- 
nos?” *"

Naujienos paduoda visokių ži
nių -- “teisingų ir neteisingų” 
Ir daro iš jų išvadų, ant kiek ta
tai galima.

“Laisvė“, gi negana to, kad 
nepaduoda savo skaitytojams 
žinių, ji dar naudojas visokiais 
Įtarinėjimais ir užsivarinėjimais,
— kad tik daugiau diskreditavus 
savo oponentą. Vadinas, “Lai
svė“ nenor, kad jos skaitytojai, 
išanksto prisirengtų prieš jiems 
priešingos partijos klerikalus 
etc. Antra, “Lais.” “nesupranta” 
ir to, kad jos skaitytojai žino, 
kierto rankose yra žinių agentū
ros.

Toliau. Kas užgyrė P. K. “di- 
pfiomatišką“ tarimą (žr. “Ap.“ 
nr. š. m.. 9 lar.),4ir ne “L.”? Va- 
(lisas, •'**I^aįs.“ pilnai pripažįsta 
“diplomatijas“.

O mes,, “nesusipratę ir neap- 
si.švivtę“ darbininkai, kovojame 
prieš jas.

Toliau. Kas apskelbė boiko- 
lininkais paskutinio “referendu
mo”, kritikus, ar ne “Laisvė?” 
Kas stabdė “Naujienas” kovot 
prieš klerikalus ir tautininkus, 
ar ne “Laisvė“ su savo bendra
darbiais? Kas užgyrė bolševi
kų bučkį į kaizerio «ebutą, ar ne 
“Laisvė?“ Kas užgynė Rosijos 
bolševikų valdžią, kuri pamyni 
pilietystės teisę, ar ne “Laisve?“ 
Kas liejo “graudžias ašaras” už 
kruvino Mirbucho dūšią, ar ne 
“Laisvė“?
• Taigi, p. S., perskaityk, kadir 
čia paduotus faktus. Manau, su
prasi, kas daugiau klaidina... 
darbininkus. O tuomųl nesi
džiaugsite musų tylėjimu. Mes 
tylime ir turime pamato. Ta jū
sų “taktika“ yra neamžina. Pati 
savaime ji subliūkš, kaip las 
muilo burbulas.

—Laisvės Mylėtojas.
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ApšviestŲjy klesŲ proti 
ni$ alsinsimas.
(Ruso Fruiu Boas.)

Kuomet mes bandome susta- 
Ivti savo nuomones išmintin
gu budu, tai mums norisi priim
ti sprendimą tų, kurie savo ap-

susitikti su sakomais klausi
mais. Mes manome, kad jų pa- 
žvalgos turi būti sveikos ir pa
remtos išmintingu klausimų su
pratimu. Pamatu šito tikėjimo 
yra suprantamas manymas, kad 
jie ne tik tyčia gerai žino, bet 
ir kad jie liuosi yra sustatyti pil
nai sviekas nuomones. Bet yra 
lengva matyti, kad nėra tokios 
draugijos, kur tokia laisvė bu
tų.

Aš manau, kad aš galėsiu pri- 
pa rodyt i šitą pavyzdžiu, paimtu 
iš gyvenimo žmonių, kurių kul- 
turinėH sąlygos yra labai pras
tos. Šitam tikslui aš pasirink
siu eskimus. Savo visuomeni
niame gyvenime jie yra begalo 
individingi. Visuomenės grupė 
turi taip maža sąkabos, kad mes 
vargiai beturime teisę vadinti ją 
gentimi. Skaitlius šeimynų su-, 
eina į kruvą ir gyvena tame pa
čiame kaime, bet ten nėra nie
ko tokio, kas neleistų vienai ku
riai jų apsisėsti ir gyventi kokioj 
kitoj vietoj su kitomis šeimy
nomis. Ir ištikro amžiaus lai
kotarpio bėgiu šeimynos suda
rančios eskimų kaimo draugiją 
tolydžio mainosi; ir nors, pap
rastai, po daugelio metų jie su
grįžta į tą vietą, kur jų giminės 
gyvena, šeimyna buvo priklau
siusi prie didelės daugybės įvai
rių draugijų. Nei vienas žmo
gus neturi jokio autoriteto, jo

4-

i
4

5N A U 11 E N O 3, Chicago, m
L.LL'J!!.11 .■'.ife.U.....

nėra jokiu DeJei to senas žmogus, kuris 
jei pradedu karšti, nori numirti, i- 

i dant tuomi išvengus karšaties 
turime čia per nepabaigiamus amžius ir jo 

anarchijos stovį, j sunuus priedermė esti jį užmuš- 
Sunus tiki šilo įsakymo tei- 

jaučia 
1 ‘ j savo tėvo ir

liuosas nuH-Jliuva daugelis atsitikimų, kur 
sutins turi pasirinkti vieną iš ši
lų dviejų: kainai priešingų prie
dermių vieną antdėtą inslin- 
kliiiės šuninės meilės, kitą anl- 
dėtą padavinio genties papročio.

Kitas įdomus i>as teboji mus 
galimaj>adaryti ,pas tas šiek liek 
painesnes draugijas, kur daro
ma skirtumas tarp įvairių vi
suomenės klesų. Mes tokį sto
vį romiam^ pav. šiaurinėj A- 
merikoj tarpe Britinės Kolum
bijos hidijonų, kur griežtas ski
rtumas daroma tarpe augšlo- X
sios kilmės ir paprastų žmonių, 
šitame alsitikinič padavinis 
dviejų klesų pasielgimas paro
do žymius skirtumus. Visuo- 
meniiris padavimas, kuris tvar
ko uugštuomenes gyvenimą y- 
ra šiek tiek panašus į visuome
ninį padavimą musų visuome
nėj. Didelė svarba dedama ant 
griežto užlaikymo formališku
mo ir ant bičnumo ir niekas ne
gali išlaikyti savo padėjimo au- 
gštoje draugijoje be užtenka
mos apšties išdidumo ir be 
griežto laikymosi formališko 
pasielgimo, šitie reikalavimai 
yra tokie pamatingi, kad per- 
didelis manymas apie save ir 
niekinimas pnprastųpų žmonių 
virsta visuomeniškais .reikala
vimais iš svarbaus vado.- Kon
trastas tarpe visuomeninių pri- 
prideramybių augštuomenei ir 
prideramybių liaudžiai yra la
bai pažymėtinas. Iš liaudies 
laukiama nusižeminimo, mieki- 
širdystės ir visų tų ypatybių, 
kurias mes skaitome meiliomis 
ir žmoniškomis.

Panašus pastebėjimai galima 
jiadaryti visuose tuose atsiliki
muose, kuriuose dėl padavimo 
painumo visuomenės klesa išsi
skiria iš žmonių minios. Po
linezijos salų vadai, Afrikos ka
raliai. visokių šulių burtininkai 
suteikia pavyzdžius, kur visuo
menės grupės pasielgimo ir mi
nties būdas yra smarkiai atmai
nomas jų atsiskyrimu nuo žmo-

svietą ir užsiėmimu yra priversti j |M.Mlsk„it|,mi

kios vadovystės ir 
budo įsakymams išpildyti, 
jie butų duoti, žodžiu, kiek tas 
įstatymą liečia, mes I 
mažne pilnos i 
Todėl mes gulime pasakyti, kad Ii. 
kiekvienos atskiras žmogus, sa- singuniu, bet pculraug 
vo palies protinio sugebumo ri- šuninę meilę prie 
bose vra visiškai l-------
prasti savo paties gyveninio bil
da. Vienok lengva matyti, kad 

suvaržymai.
kurie nustato jo pasielgimą. Es- 
kimukas išmoksta vartoti peilį, 
naudotis saidoku ir vylyčiu me
džioti, statyti namus; eskimukė 

I i š m o k s t a s 'i u t i ir tai
syti drabužius ir virti; ir visą 
savo gyvenimą jie vartoja savo 
įrankius taip, kaip jie buvo iš-

išradimai reti ir visas pramoni
nis šitų žmonių gyvenimas eina 
padavimų vagomis. Kaip yra 
su jų pramoniniais veiklumais, 
taip yra su jų mintimis. Jiems 
yra perduotos tam tikros liky-

gera, o kas bloga, tam tikri pa
silinksminimai ir pasigėrėjimas 
tam tikromis meno rūšimis. Jo
kių nukrypimų nuo jų beveik 
nėra. Podraug jiems niekuomet 
neateina į galvą, kad ir kitaip 
galima mintyti ir veikli, ir jie 
skaito save visiškai liuosais vi
suose savo veikimuose. Pasire
mdami savo platesniu prityri
mu, mes žinome, kad pramo
niniai eskimų klausimai galima

kad jų tikybiniai padavimai ir 
visuomeniniai papročiai gali bū
ti visai kitokie negu jie yra. Lau
kutiniu. objektyviu žvilgsniu 
mes matome aiškiai varžvmus.* 

kurie varžo pavienį manantį 
esant litiosu.

Nematau reikalo padavinėti

CENTRAL MANUFACTURIN6 
DISTRICT BANK 
1112 W. 35-ta gatvė 
(Tei. Drover 6310).

Yra atdara <lel biznio nuo 9 ryto iki 
3 |x> pietų. Subatomis iki 1 po pietų. 

VAKARAIS
SeredomiR ir Subatomis nuo G 

8 vai. vakare.
Mane galite matyti banke, bet 

kalni atsiradus kreipkitės prie 
nęs į namus.

3343 Lowe avė., 
(Tet. Boulevard 9983)

1 Floras, užpakalyj. Nuo 6 iki 10
A. PETRATIS.

iki

rel
inu

džių. Vienok gal bus geistina 
parodyti didelė jiega šitų suop- 
ročių, kurie varžo pavienio min
ties laisvę, nuvesdami prie rim
čiausių protinių kovų, padavi- 
nei visuomenės etikai susidūrus 

‘su instinkto reakcijomis.
šitaipos pas Siberijos gentį 

randame tikėjimą, kad kiekvie- 
i nas žmogus gyvens aname pa- 
1 šaulyje tame pačiame stovyje, 
kuriame jis buvo laike mh’lies.

T*. — ■~T

J Pirkite Lais-
, vės Bondsus. HALSTED a I4^STS

/

Subatoje at 
dara iki 9:15 

vakare.

Vyru dvigubo-devejimo siutai 
-dvejos kelnes 

17.50
Yra daug kurie naudojasi pirkimu siutų 

su dviem porom kelnių.
Jus gausite geriausią rusi siutų už ma

žai pinigų. Jie bus pigus už $17.50, dargi 
kad ir su viena pora kelnių. Jus galite pa
likti porą kelnių išprosijimui dykai ir das 
turėti dėvėjimui pilną siutą.

Bet apart visko visi kiti parankumai yra 

šios extra kelnės nieko nekainuoja ir 
padvigubina dėvėjimų siuto.

Modeliai ir patrenos yra naujausi rudeni
niam dėvėjimui; ypatingai didelis įvairu
mas jaunų vyrų modeliai —‘kariniai arba 
paprasti. Mieros nuo 33 iki 44.

Hart, Schaffner & Marx
Tyrų visų vilnonių materijų, ne žemesnės

irių minios. Apskritai, šitos rų- 
šios draugijoje žmonių minia 
skaito savo idealu’ tokius dar
bus, kuriuos mes pavadintume 
žmoniškais; i>e tai, kad visi jų 
durimi birtų taikomi prie žino- 
niško pasielgimo, bet jų verti
nimas žmonių parodo, kkd pa
matiniai altruistiniai principai, 
kuriuos mes pripažįstame, yra 
taipgi pripažinami ir jų. Ne 
taip yra su privilegijuotomis • 
klesonris. Vietoje apskrity žmo- 
iškutno reikalų viešpatauja kle-; 
sos reikalai; ir, nors butų klai
dinga sakyti, kad jų pasielgi
mas yra saumylingas, bet vi-1 
suoinet taip susideda, jog jų kle- 
sos reikalai turi viršų ant reika
lų draugijos kaipo visos. Jei 
laipsnio įjijitnui ir šeimynos 
stovio iškėlimui reikalinga iš
mušti tam tikras skaitlius prie
šų, lai nežiūrima gyvasties atė
mimo. Jei klčsos reikalai rei
kalauja ,kad jos nariai nedirb
tų prasto darbo, bet atsiduotų 
menui, ar mokslui, lai visi kle- 
mos nariai jicr vienas kitą steng
sis tas pasiekus atsiekti. Del' 
šitos priežasties kiekviena atsi
skyrusi k lesa yra smarkiau į- 
veikiama specialių padavimo 
sąvokų negu liaudis; ne dėlto, 
kad minia yra Ji tiesesnė svei-

mas nęra sprendžiamas padavi
mu, bet dėlto, kad padavimas 
nėra toks ypatus, nėra taip grie
btai nusprendžiamas savo plo
tu, kaip atsiskyrusiųjų klesų at
sitikime. -Del šitos priežasties 
yra dažnai patiriama, kad min
ties laisvės varžymas formališ
kumu yra didesnis, jei taip pa
vadinsime, pas apšviestąsias kle- 
sas, negu žmonių miniose.

Aš tikiVi, kad šitas pa teini ji- 
mas yra didelės svarbos mums 
bemėginant suprasti sąlygas 
musų pdČių draugijoje. Jo reik
šmė tautinės valios psichologi
nės svarbos, klausimui tuojaiis 
matoma,1 nes tauta yra taipgi at- 
s i s k y rusi k 1 e s a , nors 
a t s i s k y r u s i a p al
gai kitokius principus; ir cha-

4—
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Siutai ir 0verkautai 
______ kokybės/ Mes parodome di- (hflr 

denus pasirinkimus šių plačiai sviete žinomų drapanų; visi nauji rude- jZJj’l 
niniai modeliai jaunų vyrų ir konservatyvių stailių, nepapjautos vertas

Sergėkite savo akis

Neužsttikėktt savo regėjimo plr- 
: majam by kokiam neprityrusiam 
; aptlekoriui .aukaoriui ar keliau- 

ginčiam pardavėjui, nea jie ati- 
' teiks jus akims tik daugiau blogo.

AA turiu 15 metų patyrimą K 
Saliu ištyrt jus akis ir pririnkti 
jums akinius tikrai. Darbą atlla- 
«u belaukiant, užtikrintai.

Jei Jums akiniai nebus retkalln- 
ti. mei tai jums pasakysime.

JOHN SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS 

1841 So. Ashland Ava. Chicaf - 
Kampas 18-toa gatvės 

2-41os lubos, virė Platt’o aptiekta 
TėmykJU j mano paraką 

Valandos nuo 9-toa vai. ryto UO 
8 vai. vakaro. Nedalioje nuo I 
vai ryto iki 12 valandai dieną.

Dr. 1. R. Rlumenthal |

AKI 
a kia

ku» Vai.: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
nedeldien. nuo 10 iki 11 dieną.

S. Ashland At. kamp. 47 at 
Telephone Yards 4317 

Boulevard 6487.

Ona Chipokienė
mirė spalio 16 d., 1 vai. po pie
tų (Nelaimingas atsilikimas— 
liko užmušta ant Archer avė. 
ir Halsted gal.).

Laidotuvės įvyks nedėlioję, 
spalio 20 d. rytą, iš namų 4102 
So. Campbeil avė., j Nekulto 
Prasidėjimo Pan. šv. bažn., po 
pamaldų į šv. Kazimiero kapi
nes.

Kviečiame visus gimines, 
draugus ir pažįstamus atsilan
kyti j šermenis ir dalyvauti lai
dotuvėse.

. Ona Siinonavičienė

Ų SPECIALISTAS 
EriamiMoja Dykai

Gyvenimas yra 
tuščias? kada pra 
nyksta regėjimą.
Mes vartojame 

pagerintą Oph- 
tbalinometer. Y- 
patinga domi at
kreipiama i vai- 
9 ryto iki V vak.

i >

Telephcne Yards 5032

lUaid. 833 3. Aahland Blvd. Chlcaą* 
feUphnoa Havosarkat 1644

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

SperiuliBtaa Moteriška, Vyrišką, 
Vaiką ir visą chronišką ligą 

Oflaaa: 3354 S. Halsted SU Chiear 
CeUpheiM Draver HM

V ALANUOS i 10—11 ryto; S—S papMo 
r vn*ar« N'*-W<iomts 16—11 diena.■MaaaaMaąMMR

tas, kad jos sočia lės'etikos ma
stai yra skaitomi pamatinges- 
niais negu apskritieji ir žmoniš
kieji, arba kitaip sakant, kad 
kiekvienos tautos nariai mėgsta 
tviritnti, jog jų idealai yra, ar 
turi būti tikrais žmonijos ide
alais. Podraug jis parodo aiš
kiai, kad mes padarytume pa
matinę klaidą, jei mes sumaišy
tume klcsinę savymeilę su in- 
dividine savy meile; mes mato
me puikius pavyzdžius 11 esatį- 
mylingo pasišventimo tautos 
reikalams, didvyrybę, kuri tei
singai buvo, garbinama per tuk
siančius melų kaipo atigščiau- 

! šia dorybė, o bet visa žmonijos
istorija rodo į žmoniškumo i- 
dealą, priešingai tautiniam ide
alui.. Ir išlikro ar mes nesige- 
retunie didelio proto pasišventi- 

i mu, net jei mes viršintume tuos 
I idealus, kurie nebuvo jo ir 
i\e, gal dolei laiko ir vielos, 
r Juose jis gyveno, negalėjo 
Ii jo?

ku- 
ku- 
bu-

Laisves Bondsai'
•'crlcmil už cush. i-inel and Co., 740 
W. Madison, kampus Halsted gat., 

uugšlus, virš F'Hnions 
C loth ing Store. Atdara vakarais iki 
8. Nedėldtcniais 10 iki L

Pramogai ir laiko praleidi
mui įsigykite ,

SAPMMNKA 
kurs “išguldo visokius sap
nus, koki tik žmonėms pri* 
sisnpnuoli guli.“
Kaina: su apdarais 75c.; be 
apdarų, 506.
Gaunamas “NAUJIENŲ” 

Knygyne, 1840 S. Halsted 
SI.. Chicago, III.

Jonas Čeponis
mirė spalio 15 d., 1918 m. Ve
lionis paėjo iš Kauno gub., Pa
nevėžio pav., Bozalino vals
čiaus, kaimo Tarvidų.

Jei gyvas Mykolas Čeponis, 
meldžiu atsišaukti, nes paliko 
geroką turtą; be jo negalima 
paimti. Meldžiu atsišaukti 
šiuo adresu:

Povilas Slaišiunas,
2322 N. Lackwood Avė.,

Chicago, 111.

Pranciškus Poška 
mirė spalio 16 dieną ligonbu- 
lyje, i» priežasties nupjovimo 
kojos.

Velionis paėjo iš Kauno g., 
Raseinių pav. Paliko didelia
me nuliudime moterį ir 4 vai
kus.

Laidotuvės Įvyks subatoje, 
spalio 10 dieną, 9 vai. ryto, iš 
namų 1226 Union avė, West 
Pūliniai), 111. j bažnyčią, po 
pamaldų j šv. Kazimiero Ka
pines.

Kviečiami visi giminės, dra
ugai ir pažįstami atsilankyti j 
šermenis ir dalyvauti laidotu
vėse. I i- ' ’

Pasilieka nuliudime
Moteris ir Vaikai.

Dr M. Siiipnicki
3109 S. Morgan si. Chicago

VALANDOS- Nuo 8 iki 11 ryto 
ir ntic 5 iki 8 vakare

i

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

3149 S. Morgan St.. kėrlč 32 st. 
Chicago, III.

SPECIALISTAS 
Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų 

Taipgi Chroniškų Ligų 
OFISO VALANDOS: 

iki 9 ryto, nuo 12 iki 2 po piet 
ir nuo 6 iki 8:30 vak. Nedalio
mis vakarais ofisas uždarytas. 

Telephone Yards 687

DR. M. HERZMAN
AKIU

B EKPERTAl
Kreivos Akys 
Atitaisomos

4

vienu atsilankymu. Be chlorofor
mus. Virš 800 išgydytų ant rekordu.

Ateikite ir ypatiškai persilikrinkile 
baigusį mokslų ir registruotą gydy
tojo Chicago, specialiai studijavusio 
galvos liga. Specialiai gydome i

AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 
GERKLSS LIGAS.
Pasitarimai dykai.

Silpnos ... 
Skaudamos 
Raudonos . 
Kreivos .. 
Kurčios .. 
Tekančios 
Ūžiančios 
Užkimštos 

į Skaudanti
Tekanti ... 
Kreiva ... 
Užkimusi . 
Skaudanti 
Silpna .... 
Catarrhal . 
Užtinusi .

DR. F. O. CARTER
120 I

Valandos: 9—7. Nedėliomis 10—12.

I.

L... /

... AKYS 
.. AKYS 
... AKYS 
... AKYS 
. AUSYS 
.. AUSYS 
.. AUSYS

. AUSYS 
.. NOSIS 
,.. rtosis 
.. NOSIS 
.. NOSIS 
GERKLE 
GEBKI.fi 
GEBKI.fi 
GEKKI.fi

JONAS ŠLEKIS 
mirė; spalio 16 d., 1918 m., 32 
metų amžiaus, paeinantis iš 
Kauno gub., Novo-Aleksandro- 
yo pav., Papilio parapijos, Sei
kimų kaimo.

Anierikoje išgyveno 6 metus. 
Pusbrolis ^Mykolas Vaidilas gy- 
v<&a L»>’d”ers. Mass.; pusse- 
S(‘W Elzbieta Vaideliutč gyve
na 192 Eairmont st., Fitch- 
burg, Mąsš.

Velionis priklausė prie dra
ugijos LDR. Vytauto No. 2, 
Roseland, III.

Laidotuvės jvykst spalių 19 
dieną, 12 valandą, Į Tautiškas 
kapines, iš namų 10719 Pcrry 
Avė. A. a. velionis ndrfi ,iš
sirgęs apie porą melų. Kadan
gi. velionio liga neužk rečiam a, 
tai yra kviečiami dalyvauti lai- 
land Vt S< V *SI g’^,inčs ir Pkfls-

Norintieii platesnių žinių, 
gah kremties Šiuo adresu:

I usbroiiai Jonas ir Mykolas 
šleiviai,

10719 Pcri’y Ave„ Roseland, III,

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

Gydo aštrias ir chroniška-’ ligas, vy
rų, moterų ir vaikų, pagal naujausias 
metodas X-Ray ir kitokius elektros artė
tais us.

Ofisas ir T.abaratorija: 1025 W. Utb 
St. netoli Fisk St.

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, ir 
6--8 vakarais. Teleyhone Canal 8110. 
(•rVENIMAS: 8412 S. Halsted Street 
VALANDOS: « -» ryto, tiktai.

■»

F. O. CARTER I 
So. State Street j

Milda teatras I
vnntfvif iltcs ir? i>awtvch ai ■VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodevlliau® Permaina, 
i’anedilyj. Ketvcrg-* ir SubatoJ 

Pirmas Floras 15 c. Balkonas 10c'
Prie žiu kairu, priskaitomn ir 

1c iv 2c kariškos mokėki |b 
4 DlDEl.s AKTAI KASDIEN 
HALST J> »»• .•’> . . GATVi i

užlaikančiai namą.
Ant raknndy, piano, vietro- 
•<M>. ou n k rovQ« fixtur««. v*. 
*in>ų. automobiliu, LlMrUr 
lUnda (r fiUu^nce Policits, 
Slcnllnumt Stockyahi’ų, «a- 
poa ir rfirbtuvia darbinln- 

adilkJto jr tritnio 
zmonlms, klerkams ir tt. 
Ateikite j ofisą |< mr* vis- 

sMNlkmentikal (UUkinsI 
rne. Afdkra utarnlnkals. ket
vertais ir subatomis Iki 8 
vai. vakare. PancdMfais, *♦- 
redomls ir t>etny«ion»4s iki 
« vai. vakaro.

! COMFANY,
THOS g. KERW1N, Msr.

4647 So, Halsted Street
l’o v U • • f i Į>> į. : .< 111 >

1 ! I Ct I H *> \ » 1 I i (. ’■ , .

Paskolos $30"" $300
Legate ra ta 3»/2% mėnesyje. 
Vyru! nr moteriai, dirbančiai 
ar užlaikančiai namu.

Telephone Yards 5834.

D r. P.G. Wiegne
Priėmimo valandos nuo 8 iki 12 
ifi ryto ir nuo 7 iki 9 vaL vak. 
3329 So* Ilalrtėd St, Chieago.

AKUAERKA 

■Mrs.LM(chniBWicz
Uigusi AkulerijM Ko* 

ilgai praktika*
1 usi PennaylvanijM 
boapitaliaa ir Phiia- 

iljoj. Paaekmln- 
patarnaaja prie

Tilo*;. F. kfkUiN,
4647 So. Raiste

i

i nuly m o. Duoda rodą 
taukiose Ilgose mote*!

rims ir merginums.
1113 So. Halsted Str

(Ant antrą labą)

GEBKI.fi
GEBKI.fi
GEKKI.fi


Chicago ir Apielinke
' SURADO DAUGIAU 
PAVOGTŲ BONDSŲ.

NAUJIENAS, UHcagO.HL
J ..lĮyli

Pėtnyčia, Spalio 18, 1918. s

Pranešimai

Bažnyčiosir saliunai*
"reikalingos įstaigos
TAIP SAKO INFLUENZOS 
KOMISIJA.

Nors susirgimų ir mirčių 
skaičius auga.

Ilgų laiką posėdžiavusi Sher- 
man viešbuty j influcnzos komi
sija pagalios surado, kad i»žny- 
čios-(ir galiūnai) yra “cssential” 
— “rekalingos įstaigos.” Vadi
nas, sekamą nedčldiėnį vienin- 
tėlč /‘naudinga įstaiga“ bus ba
žnyčia. Visa kita, net ir susi
rinkimai, draustina. Toks yra 
influcnzos komisijos patvarky
mas ir mes privalome-jį pildyt. 
O ar bažnytėlėj jus busite sau
gus (kada k rūpinsitės “šventų 
vandeniu” ir bučiuosite “mu- 

ką”) nuo ispaniškos viešnios - 
influcnzos — apie tai galite pasi
teirauti pas ponus komisionie- 
rius. Jie, turbūt, žino.

Naujų susirgimų ir mirčių 
skaičius auga. Vakar susirgo 
2395 asmens: 1,918 influcnza ir 
477 plaučių uždegimu. Mirė gi 
362 asmens: 217 nuo influcnzos 
ir 145 nuo plaučių uždegimo. 
Užvakar susirgimų buvo 2,302; 
įnirčių — 278.

Vadinas, dalykų stovis opus. 
O jisai gali likti dar opesniu. 
Sveikatos reikalų komisionierius 
sakoy kad bėgiu sekamų 10 die
nų skaitlius gali žymiai pasidau
ginti... Gyventojai todėl priva
lą būti atsargus: reikią vengti 
“didelių susikimšimų” ir būtinai, 
jei gyvena netoli savo dirbtuvės, 
eiti į darbą pėsčiam.

Atsargumas —neblogas daly
kas. Tatai dabar, kada tapo už
daryta visokios “nereikalir 
įstaigos”, gyventojais nieko 
praloš, jei jie visi lankys ir 
“naudingas įstaigas.”

lie
tas

NEMOKAMAS DAKTARAS.

Visi tie lietuviai, kur, susirgę 
ispaniškuoju gripu-infhienza, ne 
turi pinigų kad pasišaukus dak
tarą, tegul patelifonuoja į seka
mi dvi vieti: Main 147 ar Local 
108. Iš ten jums bus atsiųstą 
nemokamas daktaras. Kreipki- 
tPs kadh tik matote reikalo — 
ęljeną ar naktį.

PALIKO 52 ANUKU.

Vakar pasimirė tūla Adėle 
Lyon, 92 metų senutė, gyvenusi 
718 Ashland gt. Mirdama Adelė 
paliko savo 52 antikų, iš kurių 
18 jau užmaryje.

ni RUBSIUVIV 
JUMJIMO.

Streikas.

Scotch Wollen Mills yra 
kanti rubsiuvių šapa, kurią 
kariaus Amalgamated Clothing 
Workcrs Unija.

Šitoj šapoj šiandie eina strei
kas.

Jis prasidėjo šią savaitę, kada 
dirbtuvės savininkai atsisakė iš
pildyti darbininkų reikalavimus, 
darbininkai nedrįs išeiti ant strei 
ko, manydami, kad nedidelis 
darbininkų skaičius tepriguli 
prie unijos. Bet jie apsiriko.

se
ni

Čios motinos, kurios su- j 
imi šiandie atiduoda visą savo 
turtą ir gyvastį ant karės (laukų.

Policijai pasisiūk ė surast dar Turėk meilę dėl tų, kurie ka-| 
daugiau laisvės bondsų, kur an- riauja ir miršta ant karės Jau^t

Pasirodė1, kad dauguma darbi-* dai buvo išnešti iš Argo State kų. Skolink savo pinigus dėl 
ninku, ištikro beveik visi dar- banko. Jie surasti tuščiame lo-J Suvienytų Valstijų valdžios, pirk 

. .... t _.»i_ —laisvės paskolos bondsus1
iki paskučiausios savo išgalės.' 
Nelauk užrašinėtojų atlankymo,' 
eik pats į Lietuvių Divizijoj ka
pitoną 4-tos laisvės paskolos o- 
fisą, 4542 So. Wood St. ir pirk. 
Kareiviams yra džiaugsmas ka
riauti už pasaulio laisvę. — nors 
ir mirti ant karės laukų, bile— 
už laisvę. i

, . <? iAmerika yra pirmas Laisvės 
kraštas pasaulyj, kuris ištikrųjų

Liniukai jau prisirašė prie imi- te ant Taylor ir Lytie gatvių 
jos, ar ketino tuojaus prisirašys įkasti į .‘.ėmę. V’so minftaj ban-
ti.

Kada streikas tapo paskelbtas, 
visi šapos skyriai pasiliko tušti. 
Pirmą ir antrą dieną dar dirbo 
keletas skebų. Bet šiandie gali 
□uti, kad jau nei vieno skebo 
nebebus likę. Piketą vi mas prie 
šapus ėjo su dideliu sutarimu ir 
entuziazmu.

Firma taipgi bandė atiduoti 
dali orderių į kitas šapas. Tam 
tikslui ji buvo pasamdžius kelio 
liką geltonųjų autonmbilių (yel- 
low cabs), kurių šoferiai yra 
skčbais, ir tais automobiliais ve
žė medžiagą į kitas dirbtuves. 
Unijos komitetas nusekė tuos au 
tomobiliųs ir sužinojo į kokias 
šapas jie vežė materidlą. Tuo- 
aus buvo susižinota su tų šapų 

darbininkais, ir tie užtikrino,kac 
Scotch Woolcn Mills darbo jie 
nciniA nei į rankas.

Nežiūrint į influenzą, streikio- 
rių mitingai atsibuna kasdien 
unijos salėje, 409 S. Halsted St. 
Streikierių ūpas yni puikus.

kas atgavo 51000 dol. — pini
gais ir bondsą « •tokiioja dar 
apie 30 tūkstančių.

Draugiją pranešimu* apie mi
tingus etc. dedame dykai. Nuo 
šio laiko betgi pranešimai (lai
šku, arba telefonu: Canal 1506) turi būt priduoti Redakcijai ii- 
vakaro, ne vėliau kaip iki 8 
P.M. Vėliau priduoti praneši
mai nebegalė* tilpti rytojau* 
numery].

ASMENŲ JIESKOJIMAI
Paiiešknu senos moteries pridabo- 

jimui “hauzos” ir dviejų vaikučių. 
Palaidojau savo moteli. Aš pats tu
riu dabot savo krautuvę, katra yra 
tam pačiam name; yra trįs kamba
riai, atsišaukite norėdami darbo, o 
su sąlygoms susitaikysime.

J. Petraitis, 1152 W. 51 st St., cfiicago, III.Tel. Yards 6682.

AGITACIJOS SAVAITĖ 
ATIDĖTA.

Kadangi delei siaučiančios 
pidemijos miesto valdžia uždrau 
dė rengti visokias viešas sueigas 
-pasilinksminimo vakarus, pra
kalbas ir 11., tai LMPS. III Ra
jono Agitacijos Savaite prisiėjo 
atidėti. Kuopų narės ir prakalbų 
lankytojai malonės tatai įsidė
mėti.

LMPS. III Ra j. Valdyba.

PAVARĖ TRIS POLICISTUS.

e-

Policijos viršininko įsakymu 
tapo pavaryti trjs pdlicistai: M. 
J. Cafferata, D. J. Garton ir M. 
B. Madcn. Pirmieji du perdaž- 
nai “įsitraukdavę,” tretysis kaž
kaip “per klaidą” parsinešęs iš 
krautuvės (kuomet joje nesira
do krautuvninko) 165 svarus cu 
kraus.

J ruc translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Oct. 18, 1918, 
as rcąuired by the act of Oct. 6,1917.
PRISIRENGKITE SAVO 
AUTOMOBILIUS.

Visi “joy ride” mylėtojai 
bar gali lengvai atsidusti.

da-
Se-

nėti kiek tinkami. Toks yra 
kuro administratoriaus patvar
kymas. Jis sako, kad nuo Šian
die yra atšaukta patvarkymas a- 
pie automobilių naudojimąsi 
šventadieniais.

Banditas pašovė banditą.

Ponas L. Ųuackenboss visai ne 
sigaili to pusantro dol., kurio jis 
neteko pereitų naktį. Nesigaili 
todėl, kad jam pavyko išgelbėt 
savo galvą nuo kulkos, kurią į 
jį paleido vienas iš trijų bandi
tų, krečiančių jo kišenius ties 
namu 5802 Princeton gatvėj. 
Mat Quackenbossas bandė pa
sipriešint, tada vienas banditas 
norėjo jį “nuraminti” kulka, ku 
ri tečiaus nepataikė į Quacken- 
boss’ą, o į stovėjusį užpakalyj 
jo kitą banditą.

REIKIA AGENTŲ kiekviename mieste Suv. 
Valst. Amerikoje priiminėti užsakymus ir par- 
davoti šį naujai patentuotą TELEFO-DESK 
kiekvienam turinčiam telefoną arba deską. Var
tojama raštinės, sankrovose ir namie. Pama
tyk jo naudingumą! 1) Telefono įtura alfabe
tiškai surašyta 500 vardą, atidaromas kaip 
knygutė, užsidaro nematoma sprendžina. 2)

| CICIU“ LzvdK Dviems metams kartos kalendorius 2 spalvą. 
3) Pasižymėjimams lapeliai 100 lapą dėl atsiminimo. 4) Kasdieninis 
lakštas kalendoriaus dėl kiekvienos dienos (—365). 5) Paišelio laikytojas. 
6) Volelis dėl Šaukimo telefoną — padaryta iš vieno šmoto išvynioto 
plieno, juodas, 4 colią pločio, 10 colią ilgio — sveria 1 svarą, kaina $2.00. 
Agentai padaro $5.00 iki $20.00 j dieną. Tiktai vienas pavidalas siunčia- 
tn i agentams. Užmokama kaip atsiimate. Išsiunčiama visur Suv. Valst.

UžMUšfi PIENO 
VEžIOTOJĄ.

Automobilio važnyčios, Wil- 
liam Burgy, neatsargumu, vakar 
tapo mirtinai sužeistas Bowman 
kompanijos pieno išvežiotojas, 
Norry Benson. Automobilius to 
kiu smarkumu smoge Bensono 
vežiman, kad iš pastarojo beliko 
tik vieni šipuliai.

Brighton Park. — Keistučio Pašel- 
pinio Kliubo mėnesinis susirinki
mas nedėlioj, spalią 20 d., 1 vai. po 
pietą, Liberty svet., 3925 S. Kedzie 
avė.; kertė 39 PI. — Draugai, malo
nėkite būti laiku, nes yra daug svar
bią reikalą. —J. Gustaitis.

Pujieškau savo pusseserės Juoza
pa tos Daukaitės, Kauno gub., Vilk
mergės pav.. Šimonių parap., Juo- 
džiuną sodžiaus. Tegul ji pati atsi
šaukia arba kas žinote praneškite 
man jos adresą. V

Ona Gilvidaitė, 
718 W. 19 st., Chicago, 111.

REIKIA DARBININKŲ
REIKIA moterą dirbti į finishing 

room.
Atsišaukite f

Eaton Chair Co.,
841 XV. 22nd st., 1 blokas į XVest 
nuo Halsted st. Chicago
........................ * 1 »■ 1 1 1 ■■■ > 1^

Reikalingas atsakantis į lietuviš
ką valgyklą. Gera mokestis. Dar
bas pastovus. Atsišaukite greitai.

3305 S. I laistei! St.

Reikalingas pališuotojas į rakan
dą dirbtuvę. 40 c. į valandą. 10 
valandą darbo. Sukatomis iki pie
tą. Atsišaukite tik 6 vai. vakare.

P. Zastarckis, 
836 W. 33- rd St. 2-nd floor.

ATSAKYMAS LSS. VIII 
RAJONO CENTRALINIAM 
KOMITETUI.

Vietoj viešai paskelbti tą laiš
ką, kuriame aš, pasak J. Jurgai
čio, koliojęs rajono Centr. Koin, 
“žiopliais”, “Naujienų” nr. 235 
LSS. VIII Raj. Centr. Kom. da
vė man “atsakymą”, pasiremda
mas, kad tas laiškas buvęs ant 
stalo buvusioje rajono konferen- 
ijoje, geg. 19 d., Mildos sve

tainėj. Dargi tasai garbingas 
laiškas esą sunaikintas. O jei aš 
bučiau reikalavęs konferencijo
je, tai.r čia turiu užreikšfi, kad 
loji' konferencijoje reikalavau, 
kad laiškas butų skaitomas, bet | 
pasidekavojant tūliems rėks
niams, mano reikalavimas bu
vo atmestas. Taigi tik dėlto aš 
reikalavau jį paskelbti, kad ten 
jį atsisakė perskaityti. Ar aiš
ku?

Juigu 4‘ddl stokos laiko” tas 
laiškas tapo sunaikintas, tai ko
de! J. Jurgaitis pirmutiniam sa
vo pasiteisinime to nepasakė? 
Butų nereikėję užimti tiek daug 
brangios laikraščiui vietos. j

B aigdamas su jumis polemi-| 
žuoli, $fai ką \fyiri|h nesakyti. Į 
Čia dalykas eina ne apie tokį lai] 
šką, kurio niekas nematėte, bet 
tai yra musų “bolševikų” užsi-| 
varinėjimas ant sau nepatinkami 
mos ypatos ir jųjų kreiva po-1 
litika. ■

—A. B. Liutkus.

Fru« translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Oct. 18, 1918, 
as rcąuired by the act of Oct. 6. 1917.
DIDELIS SUSIRINKIMAS.

Kalbės kongresmanas 
Sabith ir kiti.

šiandie, 7 vai. vakaro, ant ker 
lės 23 PI. ir Oakley Avė. įvyks 
didelis susirinkimas ir prakal
bos Laisvės Paskolos reikalais. 
Kalbės kongresmanas Sabath ir 
keli kilti anglų ir lietuvių kal
bėtojai. Beto, grieš puikus ka
reivių benas iš Camp Grant. 
Lietuviai prašomi atsilankyti.

CICERO
Cicero policija “negali 
suvaldyt gemblerių.

. Ta pati Cicero policija, kuri 
parodė tokio nepaprasto narsu
mo, kada vietos klerikalai jai 
užkamandavo išardyt laisvama- 
pių prakalbas, dabar “nebepa- 
jiegia” suvaldyt keliolikos gem
blerių.’ Tatai vakar paskelbė še
rifo Peters’o raštinė. Dabar tos 
raštinės žmonės patroliuoja tū
lom Cicero gatvėm ir gaudo 
gemblerius. Keli tų gemblerių 
vakar jau buvo nutempti į Oak 
Parką, kur gavo užsimokėt po 
1 dol. bausmės ir teismo kaštus.

Ką gi veikia pono Klenho po
licija?

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Oct. 18, 1918. 
as reguired by the act of Oct. 6,1917
Pirkite laisvės bondsus.

(Prisiųsta.)

Sietyno Choro vakaras, kuris tu
rėjo ivykti subatoje, spalio 19 dieną, 

«inhin fpitinan nrinrhvo i kuri IMcl<l«ži° SV«L, neįvyks iŠ prie- SRKia teisingo pruicupo, I »<ur! I Žnsties uždarymo visų pasilinksmi- 
milionai žmonių važiavo laisvės nhno vietą. Tuo bildu “Caras Si- 
.. . . r* i • ii . Ibire” bus pastatyta taip greitai, kaipjieškodami. Bukime pagelboj bus galima. —Valdyba
pasaulio laisvei, už ką šita karė 
tęsiasi prieš Vokietiją.

Del meilės ir garbės tiems, ku
• I Ui, AUArfM VV UMUIlOia V 1UOU Iklijr-

rie kariauja už mus,, nesislėpki- Igyno svet. Pradžia 2:30 vai. vakaro. 
I me už 44os laisvės paskolos gu- Į —Komitetą*,
ziko, norėdami išlikti nepirkę;
eik ir pirk 4-tos laisvės paskolos L,,ficvXr7 lenkaičio svet’’ 4837 

I bondsą tuojaus, atlik savo užduo XV. 14th st., įvyks veikalą: “Meška” 
I tį, kiti atliks savo. Nors ir ne-Įpacmę roles minėtą veikalą lošėjai 
laimingai išsivystytų taika, mu-1 malonėkite susirinkti laiku.
... v.7 ,1 —V. Shileika.si; kareivius parvežti namon ka

štuos lygumai tiek, kiek kašta
vo nuvežti tenai, užtai be atidė
liojimo pirkime 4-tos laisvės pa
skolos bondsus ir žengkime pir-1 sirinkti laiku, 
myn. Kaip tikrai ryto saulė už-1
tekūs, taip kiekvienas jųsų dol. LSJL. 1 kp. ir LSS 4 kp. bendras 
investytas į. laisvės paskolą bus lavinimus susirinkimas neįvyks, iš 
juins atgal atmokėtas su procen-1 kyt panašius susirinkimus kol pa
tu NMoUb «.ivn ninion nnrnikn ,iaus siautusi liga. Kada nustos li- tll. IMCieiSK savo pinigų ikicika lg()Sj Ir pradėsim savo darbą, 

[tingai, neplaukiok degtinėj, at-| J- Jonuševičius.
kreipk atydą ant kitų kariaujan- „ , , ,

' . . * y , , . į Springfield, III. — LSS. 29 kuo-
Čių kraštų, — zmoiįės daugiau- L)a> rengia paskaitas ir diskusijas 
šia gavo pavalgyt sykį į dieną.|?papy 20 į- Karpenter svet., 7th 
Taupyk pinigus ir skolink lais-1'‘šiandieninis ekonominis padėji- 
vės paskola valdžiai. Geriau 
nešiok senas drapanas ir laisvės . •, , . » T Y JI*, . .ii atsilankyti. Inžanga dykai.
paskolos guziką negu naujas be I _m. L. Sekretorius,
laisvės paskolos guziko. Perinai- --------
nyk savo įpročius, ableis'k savo Į . MV1“ 3.’*‘?8 ,mfnę8’?/8 .8a Hl.’

J it » t . I rinkimas įvyks subatoj Spalią 19 d.
vigadas r— nej’eikajhijgą leidi- I S vai. vak. paprastoj svet., 4630

• * : .• i, i,:»„|Gross Avė. Draugai, visi privalotemą pinigų ir vietoj tb pirk kitą Į atsilankyti,. nes turime svarbią rei- 
4-tos laisvės paskdldš bondsą. kalų aptarti. Sekr. F. Talušis. 
P. Charles Urnich yra Lietuvių 
niviriirui knnitnnna 4-hw loisvės LMPS 58 kuopos vakaras, kuris Dimzijos Kapitonas 1 tos laisves I įur^j() jvyųtj 20 d. spalią, Liberty 
paskolos. Ofisas bus atdaras iki | Hali — neįvyks iš priežasties epi- 
... , . tfi'i’tir 1 ei I demijos. Policija paliepė jį sulai-12 vai. nak., 4a42 So. Wood St. Į Taigi rengėjos atidėjo ant to- 
Nelaukite daugiau atsilankant |įia.us,!.r vakaras įvyks taip greit, 
į jųsų namus, eikite patįs į ofisą Įsipirkę tikietą, pasilaikykit, bus ge- 
ir užsirašykite po kitą 4-tos lais-' ” ir vC,iaus* —Valdyba,
vės paskolos bondsą.

LMPS. 29 kp. repeticija Graži Ma- 
geliona įvyks pėtnyžioj, spalių 18 
d., 1822 XVabansia avė. Viešo kny-

—Komitetas.

“Pirmyn” choro lošimo praktika 
įvyks panedėlyj, spalio 21 d. 8 v. v. 
Viešo Knygyno svetainėj, 1822 XVa- 
baiisia aye. Lošėjai malonėkite su- 

—Komitetas.

LSS. VIII Rajono Centralinio Ko
miteto extra susirinkimas įvyks sp. 
19 d., Aušros svet., 3001 So. Halsted 
str., 8 vai. vakare. Visi centralinio 
Komiteto nariai malonėkite atsilan- 

True translation filed wlth the posT-|kyti, nes randas labai daug svarbių 
master at Chicago, III., Oct. 18, 1918.1 reikalą.
as rcąuired by the act of Oct. 6, 19t7 Į LSS. VIII Rajono Sekret.

__ • • I • J. J. JurgaitisKova su pastpelny
tojais. LMPSA. 9 kp. mėnesinis susirinki

mas bus subatoje. spalio 19 d., 7:30 
vakare, Fellowship svet., 831—33rd 
PI. Kviečiamos visos narės atsilan-

Dešimties mėnesių bėgiu mai- Į kyti. —Valdyba
sto administracija paskyrė 8151 ’
bausmių aplamimams ir retali- Į sjnjs susirinkimas įvyks spalio 20 d. 
niams pardavinėtojams, komisi-1 P?. •'įb So. Howard St. Pra- 
mukams, mainytojams, suklykiu Į riai būtinai privalo atsilankyti, nes 
kompanijoms ir kitoms biznio a^ndar“Jt.T^«lU± 
įstaigoms. Apie 150 kompanijų --------
ir pavienių buvo paliepta trauk- I Chicagoa Lietuvių Darbininkų Ta- 
bs 1S besivartos visai ar tam tl-paL _ Visi Chicagos Lietuvių Dar- 
kram laikui. Kiti buvo nubau- bininkų Tarybos distriktų organi-

, . . . ... I z.atoriai šiuo yra kviečiami pradėti
sti pmigiškai ar kitaiįp. I darbą. Kiekvienas distrikto organi-

I iivu trukumas vri viena di- z«torius pirmiausia malonės suor- Lai\ų iruKumas yrą viena oi- ganizuoti snvo aistrikte t. v. distrik- 
džiausių liriežasdių pTagyveni-1 kto komitetą, taip kaip buvo nutar-

. it * i r *• u I ta percitoj konferenbijoj 26 d. genio ihi’angumo, o toji kliūtis bus I gūžio. Prasideda įvairią programų 
prašalinta, tik laivų daugiaus pri -prelekciju prakalbų ir t.t. — sezo- 1 -c o i nas Todėl, gerb. organizatoriai, bu-
stačlUS. kito prisirengę. Greitu laiku turė-

Hnnnnii kaino nnkiln dėl lai- slme Pradėti organizavimo ir švieti- Hananų Kaina pakilo (tu lai- ,no darbą —Chicagos L. D. T.
vų trukumo. TJransportacdjos | Pildantysis Komitetas,
stoka padaro negalimu perkelti 
didelę daugybę cukraus iš Ku
bos, Porto Rico ir Ęawaii ir pri- 
vežimo kainos arbatini, ryžiams: 
ir kitiems daiktams iš tolimųjų 
'rytų baisiai pakilo. Pav., važ
mos kainos arbatai' pakilo nuo 
1 c. iki 5 c. svarui. j

Tai yra dalis neišvengiamų 
karės sunkenybių, girdi. “Laipsl 
niškas apveikimas submarinų ir I Turi^ būti 
laipsniškas apvaldymas pasipdl-1 jY “p7h, Yt riša ūki te/šiuo adresu: 
nytojų veda prie numažinimo 
maisto kainų. Nors ims laiką, 
bet pergalėjimas abiejų atrodo 
užtikrintu.”

ASMENŲ JIEftKOJIMAI
Pajicškau savo sūnų Juozapo ir 

Vincento Ūdrų, Kauno gub., Novo- 
aleksandrovsko pav., Avinosto so
džiaus, taipgi ir draugą Simono ir 
Petro Pielinską. Meldžiu atsišaukti.

Jurgis Udras, 
1606 S. Halsted st., Chicago, III.

Pujieškau savo pusseserės Julijo
nos Boikučienės, Kauno gub., Vilk
mergės pavieto. Aluntos valsčiaus. 
Atvažiavo i Ameriką 1913 metais. 
Turi būti Naujojoj Anglijoj. Turiu 
svarbų reikalą. Kas ją žinote arba

Petras Margalas.
Box 151, Painsdale, Mich.

Skaitykite ir Platinkite 
NAUJIENAS

Pajicškau savo draugo Jono Mcli- 
kauskio, Kauno gub., Telšią apskri- 

I čio, Telšią miesto. Pirma gyveno 
Kcnosha, XVis., dabar girdėjau, kad 
gvvena Chicagoje. Meldžiu atsiša-
IiVladislovas Jonušas; \ 

1131 S. Clinton st., Chičago, III.

Pajicškau draugo Walterio Jasels- 
kio. Jis pats tegul atsišaukia, arba 
kas žinote praneškite man jo adresą.

Jonas Jokubonis, 
2827 W. 40lh st., Chicago

J IEŠKO KAMBARIŲ
PAJIEŠKAU kambario prie laisvą 

žmonių So. Chicago arba Burnsidc. 
Meldžiu pranešti laišku.

J. J. Jasinskas, 
3362 So. Lowe avė., Chicago

REIKALINGAS kriaučius ant kos- 
tumeriško darbo, kuris supranta ge
rai savo darbą. Darbas vra pasto
vus, gera mokestis; ir finišerka, lįu- 
ri supranta kostumerišką darbą ir 
taip pat reikalinga katra moka dir- 
hti skyles, gera mokestis; lietuviška 
dirbtuvė.

A. Bachunas,
1575 Ogden avė., ant antrą lubu. 

Tel. Monroe 703.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ

ATIDUODAMA randon švarus, 
šviesus kambarys, elektros šviesa, 
maudynė, n'edidclė šeimyna.
3313 S. Halsted st., Chicago

REIKALINGA mergina arba mote
ris prie abclno namų darbo. Gera 
šeimyna. Gera mokestis. Maža 
šeimyna Turi kalbėti angliškai ar. 
ba vokiškai. Atsišaukite j

. . Mrs. Kausman, 
.>138 Michigan avė., 2-as apartmentas

REIKIA DARBlNlNKę
REIKIA merginą prie prosijimo.

Ered Straus Dye Works, 
2649 Sheffield Avė., Chicago

Tel. Lincoln 1688.

VALSTYBINIAI NEMOKAMI DAR
BO PRIRODYMO BIURAI

(U. S. Free Employment Service)
J ieškantieji darbo kreipkitės šiais 

adresais:
116-122 N. DEARBORN ST. 

arba
105-107 SO. JEFFERSON ST.
Už darbo paruplnimą visuose tuo

se valdžios įsteigtuose ir užlaikomuo
se biuruose nereikia nieko mokėt.

Yra daug vietą, kaip Chicagoj, 
taip kitur, kur reikalauja visokios 
rąšies darbininką — j fabrikus, i ka
syklas, i ukius, i šiaip (vairias ištai
gas — kaip vyrą, taip moterą ir vai
ką, kaip amatininką, taip papra
stiems darbams. /

REIKALINGA leną traukėją ir 
darbininką į ledą svirnus, 40c. | va
landą, 16 ir 11 vai. darbas.

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

REIKIA shcarmcnų ir leiberią | 
Scrap Iron Yard. dera mokestis. 
Pastovus darbas. Atsišaukite į 1632 
W. Kinzie st., Chicago.

REIKIA moterų prie tvarkymo 
knygą ir popieros. Gera mokestis. 
Pastovus darbas. *— Miiler and Co- 
hen, 1416 Bhie Island avė. Tele- 
phonc Canal 857.

PAJIEŠKAU antrarankio kepėjo— 
(baker). Geras darbas ant visados. 
Gera mokestis. Atsišaukite pas:

A. Petroshus,
139 —E 107th St., Chicago, III.

REIKIA vyrą dirbti į rusišką pi
rtį. 908-810 W. 14th St. Chicago

REIKIA 4 arba 5 vyrą prie ardy
mo automobilių.

XVarshawsky and Co., 
1915 So. State st., Chicago, III.

REIKIA merginą dėl varnišiavi- 
irno ir finišiavimo.

World Phonograph Co., 
736 Tiiden st., Chicago

REIKIA prityrusią langą plovėją, 
$30 į savaitę.

Chicago Windo’w Cleaning Co., 
62 W. VVashington St., Room 2

REIKIA merginą arba moterų 
prie tvarkymo skudurą. Geistina 
prityrusią, bet ne būtinai reikalinga.

Dry aud Co.,
165—167 N. Green st., Chicago, III.

REIKIA merginą mokyties ope
ruoti spėka siuvamomis mašinomis. 
Geros valandos. Pastovus darbas 
ir gera mokestis.

Western Bag and Burlap Co., 
2449 Wallace st., Chicago

REIKALAUJA janitoriaus pagelbi- 
ninko. Gera mokestis. Atsišaukite 
tuojaus prie darbo. Matyt janito- 
73$ XV. 73 st., Chicago

REIKALINGAS barberis. Turi tu
rėt gerą praktiką ir suprasti kaio 
varyt bizni: $80 iki $90 į mėnesi. At
sišaukti galima vakarais nuo 8 iki 
10.

J. J. Bagdonas,
821 XV. 33 si., Chicago

REIKIA gero shearman’o į scrap 
iron vard.\ *
iaao W. TaVlor st., Chicago

PARDAVIMUI

ANT PARDAVIMO bučernė ir 
grosernė ,geroj vietoj, ant Bridge- 
porto. Biznis jau seniai išdirbtas. 
Pardavimo priežastį sužinosite kaip 
atsilankysite. Tel Drover 1749.

PARDAVIMUI — iš priežasties li
gos turiu parduoti pirmos klesos 
bučernę ir grosernę naujoje lietu
viu vietoje, su namu arba be namo. 

Anton Praszky.
2856 Emcrald avė., Chicago

PARSIDUODA barber shop iš prie
žasties savininko ėjimo į kariuo
menę. Atsišaukite greitai.

Fra n k Žolis,
3205 S. Wallace st., Chicago

AUTOMOBILIAI
PARSIDUODA 7 pasažierią auto

mobilius “Packard — 1914”. Parsi
duoda dėl priežasties ėjimo į kąriuo- 
menę, labai pigiai.
1727 Union avė., Chicago, III.

PARSIDUODA automobilius “Ford 
Touring Car”. Parduosiu pigiai ar
ba mainysiu ant loto, Chicagoj ar 
apiclinkėj. Atsilankykite sekančiu 
antrašu:
3416 Auburn avė., Chicago

RAKANDAI

RETA PROGA! Priversti parduot 
už pusdykę: puikius 5-kiij kambarių 
apartmenlo daiktus; dailus dining 
room setas ir bedroom setas, taip
gi $850 player pianas tiktai už $2*0 
ir $200 Victrola su brangiais rekor
dais už $55. Taipgi parsiduoda a- 
liejiniai piešiniai. Viskas naudota 
tiktai 3 mėnesius. Priimame Laisves 
Bondsus. Ateikite tuojaus.

Rezidencija 1926 S. Kedzie avė.

NAMALžEMfi
PARDAVIMUI 1618 Ruble st. Lo- 

tas 24x100 2 mediniu namu už $800. 
Užtikrinti raštai. Del platesnių ži
nių atsišaukite į 2315 So. Robey st. 
arba Tel. Canal 2926.

MAINYSIU ant lo'to automobilių 5 
sėdynių; gerame stovyje; taipgi gerą 
pianą imsiu.

K. Czcpukas,
1648 Division st., Chicago
-T1 ■ i .ggeggcaMBiri i m i ii

MOKYKLOS

VALENTINE DRE88MAKING " 
COLLEGE8

6205 So. Halsted *L, 2407 W. Ma- 
dison, 1850 N. Well* SU

137 Mokyklos Suv. Valstijose. 
Siuvimas, Petreną Kirpimas, Da- 
sigolng, dėl biznio ir namu. Vie
tos duodamos dykai. Diplomai. 
Lengvi išmokėjimaL Gvarantuo- 
ta išmokinti jus pasiūti suima* ūk 
110. Phone Seeley 1849

SARA PATEK, Pirmialak*

Uždirbkite S15 iki 
$35 į savaitę.

iTJUt '

Mokykitės siūti elektra siuvamomis 
mašinomis. Didelis reikalavimas. 
Lengva išmokti. Mažos išlaidos. 
Diena Arba vakarais. Darbai lau
kia. Atsišaukite tuojaus.

MASTER SEWING SCHOOL
J. F. Kasnicka, Prezidentas,

118 N. La Šalie st., Prieš City H*!L 
Atsišaukite ant 4-to augšto.




