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4USTRIJA PASIDUODAI

Prašo atskiros
taikos

Priima visas Wilsono sąlygas
Kroatų sukilimai plėtojasi

tuno sistemą naudai darbiniu- True fansiauon nied wttn the post- 
, _ • i* i • ui mastei’ at Chiėago, III., Oct. 29, 1918,kų. Liaudies komisarų taryba - - r ~ ----
išleido dekretą, panaikinantį vi
sus Įstojamuosius kvotimus į u- 
nivereitetus ir patvarkė, kad 
visi žmonės, nežiūrint lyties, ku
riems sukako 16 metų gali už
siregistruoti ir 'lankyti jkoktią- 
nors augštesnę mokyklą be įtei
kimo gimnazijos diplomos ar ko 
kip-nors švietimo paliudijimo.

Pirmenybė duodama darbiniu 
kanis ir neturtingiems valstie
čiams, likusios vietos bus užpil
dytos kitų klcsų žmonėmis. Mo 
kestįs už mokslą taipgi yra pa
naikintos ir neturtingi studen
tai gaus stipendijas iš valstybės.

ister ut ChK-ago, III., Oct. 29, 1918, 
us reųulred by Ine act of Oct. 6.1917.

Vokiečiai be
tvarkėje 

bėga
irau-Vokiečiai betvarkėje 

kiasi tarp Oise ir Aisne. 
Traukiasi iš visur kitur.

AUSTRIJOS PASIDAVI
MO NOTA.

Karės taryba svarsto per
traukos mūšių sąlygas.

True translation filed with the post-1 True translation filed with the post-master at Chicago, III., Oct. 29, 1918, 
master at Chicago, III., Oct. 29, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. 6,1917

ANGLAI SUĖMĖ 327,416
BELAISVIŲ.

Iš ją 264,242 yra vokiečiai.

LONDONAS, spalio 28. At
stovų bute šiandie paskelbta,kad 
nuo karės pradžios anglų karei
viai suėmė 327,416 priešo karei
vių, jų tarpe 264,242 vokiečius. 
Dabartiniu laiku 97,000 kareivių 
vokiečių belaisvių yra Anglijoj.

as rcąuired by the act of Oct. 6, 1917

Vokietija laukia taikiniu 
ku sąlygų

Austrija prašo atskiros tai
kos. Sutinka priimti visas 
prezidento Wilsono taikos ir 
pertraukos mūšių sąlygas ir 
maldauja pradėti tarybas.

BERN, spalio 28. — Aus
tro - Vengrija notoje atsa- 
kančioj prezidentui Wilso- 
nui į jo vėliausj jai praneši
mą, priima jo sąlygas per- 
traukimui musių ir taikai.

Tekstas notos yra seka-
mas:

VVASIIINGTON, spalio 28. — 
Esant naujiems nurodymams a- 
pie Vokietijos norą taikos, Bug
ščioj i karos taryba susirinks Ver 
sailles ryto, galbūt tikslu nusta
tyti sąlygas pertraukos musių, 
ko priešas prašo talkininkų ir

Truc translation filed wtth the post- 
master at Chicago, III., Oct. 29, 1918, 
as rcųuired by the act of Oct. 6,1917

Teis Ludendorffą?

RYMAS, spalio 28. — Pasak 
gautų išVokietijos šaltinių žinių, 
tikimąsi, kad field-maršalas von 
Hindenbiirg palieps kariškam 
teismui teisti gen. von Luden- 
dorffą.

“Atsakydama j prezidento 
Wilsono notą spalio 19 Aus
tro-Vengrijos valdžia, sutik- 
mėj su prezidento nuospren
džiu svarstyti atskirai su Au 
stro- Vengrija sąlygas per
traukos mūšių ir taikos, Au
stro-Vengrijos valdžia laiko 
už garbę užreikšti, kad ji 
duoda pripažinimą netik bu
vusiems pranešimams prezi
dento, bet taipgi idėjoms, iš
reikštomis vėliausioj jo no
toj apie teises Austro-Ven
grijos žmonių, ypač teises če 
cho-slovakų ir jugo-slavų.

“Taigi išpradžių Austro- 
Vengrija priėmė visas sąly
gas, ant kurių prezidentas 
daro rymančiu pradėjimą ta 
rybų apie pertraukimą mū
šių ir taiką.

“Austro-Vengrijos valdžia 
skaito, kad nebėra nieko 
daugiau, kas kliudo pradėti 
tarybas.

“Todėl Austro-Vengrijos 
valdžia užreiškia, kad ji yra 
pasirengusi be laukimo pa
sekmių kitų tarybų, pradėti 
svarstymus įvykinimui tai
kos tarp Austro-Vengrijos 
ir priešingų valstybių ir tuo- 
jautinės pertraukos mūšių 
visuose Austro - Vengrijos 
frontuose ir maldauja prezi
dento Wilsono btiti ant tiek 
geru padaryti tinkamų pri
rengiamųjų žingsnių.”

Nota tapo įteikta Austro - Vcn 
grijos užrubežinių reikalų mini- 
sterio (kuris ką tik užėmė baro
no Buriano vietą) vakar Austro 
-Vengrijos ambasadoriui Švedi
joj perdavimui per Švedijos val
džią prezidentui Wilsonui.

Tikimąsi Vokietijos priėmimo.
Oficialis ir diplomatinis Wa- 

<bi n plonas laukia pirmo žodžio 
nuo kares tarybos, kudungi liki- 

mas kares kibo ant jos nuospren 
džio. - Jeigu nustatys pertrau
kos mūšių sąlygas, tikimąsi, kad 
Vokietija jas priims, kadangi 

ji turi tai padaryti.
Vokietijos nota pasiekė sosti

nę šįryt ir buvo perduota vals
tybės departamentui per Frede- 
rick Oederlin, švcicariojs cbarge 
d’affaires. Tuo pačiu laiku gau 
ta žinia apie išsiuntimą Austri
jos notos, kuri, jei perduotas tu
rinys yra teisingas, yra lygi be
sąlyginiam pasidavimui, kadan
gi ji laikosi visų prezidento są
lygų ir net priima sąlygas, išdė-

True. tnmshition filed witn the post 
mastei’ at Chicago, III., Oct. 29, 1918, 
hm rctiuircd by the aet of Oct. 6, 1917

Bergeris vėl 
apkaltintas.

c_____ _

Keturi kiti socialistai irgi ap. 
kaltinti raginime vengti ka
reiviavimo ir kituose prasi

žengimuose.

KROATŲ SUKILIMAI 
PLĖTOJASI.

700 žmonią uimušta dviejose 
vielose.

LONDONAS, spalio 28. —P

praneša, kad revoliucinis judė
jimas plėtojasi visoj Kroatijoj.

žmonių užmušta Fiumc ir 300

True translation riled wim the post- 
niaster at Chicago, III., Oct. 29, 1918, 
xs reųuired by the act of Oct. 6,1917.

Belgijos valdžia persikels į 
Belgiją.

PARYŽIUS spalio 28. — Bel
gijos valdžia šir savaitę persi
kėle iš Havre į Belgiją.

True translnfion filed w<th the post
ai juste r at Chicago, III., Oct. 29, 1918, 
as rcquired by the act of Oct. 6, 1917

BOLŠEVIKAI ATIDARO UNI
VERSITETUS.

ORAS.-
C*

Galbūt lietus-‘iandie; ryto gie
dra ir šalčiau.

Kiekvienas gali į juos įstoti ne
reikalaujama nė kvotimą, nė 

diplomą. Pirmenybė darbinin
kams.

M1LWAUKEE, spalio 28. — 
Šiandie paskelbta, kad nesenai fe 
deralio grand jury apkaltinimų, 
yra apkaltinimai Victor L. Ber- 
ger ir keturių kitų žymių So
cialistų partijos narių. Be Ber
gerio apkaitintais yra E. T. Mėl
ius, Oscar Ameringer, Louis A. 
Arnold ir p-16 Elisabeth Tho- 
mas. , |

Bergcr, Melms ir Ameringer 
yra kandidatai Į kongresą. Ar
nold yra nariu valstijos legisla- 
turos, o p-lė Thomas yra viena 
iš viršininkių Socialistų organi
zacijos.

Bergeris ir keturi kiti tapo pa 
liuosuoti pagal jų pažinimą už
statymui kaucijos.

Apkaltinimai kaltina, kad jie 
padarė konspiraciją su papuo- 
lančiais pa rinktiniam tarnavi- 
m u i ž m o n c m i s veng- 
t i kareiviavimo; kad 
jie padarė konspiraciją persiųsti 
dalykus per krasą peržengiant 
špionažo (šnipinėjimo) aktą; 
kad jie padarė konspiraciją iš
spausdinti straipsnius svetimose 
kalbose be padavimo vertimų 
k rasos viršininkui; kad jie pa- 
dąre J^onspiraciją išspausdinti ir 
išplatinti dalykus, kurie negali 
būti persiunčiami krasa sulig špi 
onažo akto ir kad jie padarė 
konspiraciją per prašymus, laiš
kus, politines platformas, kal
bas ir publikaciją, žinomą kai
po Voice of the People (Žmonių 
Balsas) raginti žmones turinčius

MASKVA. — Bolševikai per- kareiviauti neatšiliepti Į pašau- 
tvarko Rusijos augštesniąją švie kimą.

LONDONAS, spiilio 28. — Vo 
kiečiai šiandie traukiasi į augš- 
tuiną, dengiančią Hirson, po to, 
kai franeuzai paėjo 5 mylias 16 
mylių fronte tarp Oise ir Scrre. 
Priešo nuostoliai šioj apygardoj 
dideli.

Vokiečių oficialis pranešimas 
sako, kad “vokiečių linijos tarp 
Oise ir Scrre tapo ištrauktos iki t '
linijos į vakarus nuo Guise ir 
į rytus nuo Cercy.”

“Dar negalima mąstuoli vokie 
čių pasitraukimo prieš gen. De- 
beney, Mangin ir Guildaumat 
urmijas b*rp Oiscr ir Aisne,” sa 

ko Paryžiaus žinia.

“Pasitraukimas jau priima po 
budį betvarkes, nežiūrint pavar
tojimo naujų vokiečių divizijų 
kritiškose vietose.”

Guise - Marle geležinkelis ta
po perkirstas franeuzų kavale
rijos ir puolimas' Guisė yra už
tikrintas.

Franeuzai tebetęsė savo besi
veržimą tarp Oise ir Aisne, ypač 
kairiąjame sparne. Kares ofisai 
praneša apie puolimą 123 kalvos 
į šiaurę nuo Crecy, ant Serre 
upės.

Laimėjimai apie Valenciennes.

Anglai pradėjo naują ataką 
šiandie į pietu nuo Valenciennes. 
Pergalėdami stiprų priešinimą
si jie pagerino savo pozicijas ir 
(albiau prisiartino prie miesto, 
kuris yra pilnas kulkosvaidžių.

| pietus nuo Mormal miško 
patėmyta gaisrai užpakalyj vo-

Truc translation filed with the post- 
master at Chicago, 111., Oct. 29, 1918, 
as reųuired by the act of Oct, 6,1917

Gen. Lossberg Ludendorffo 
vieton.

WASHIN(xTON, spalio 28.
Valstybės departamentui šiandie 
pranešta, kad gen. Lossbcrg tapo 
paskirtas užimti gen. Luden- 
dorffo vietą.

sies, Marovilles ir Sarbres. 
Smarki eksplozija įvyko ties 
Crupilly, galbūt nuo amunicijos 
sandelio. (

Tarp Valenciennes ir Le Quc- 
snoy palteliai atrado La Folie 
fanną evakuotą, bet vokiečiai 
laiko stipriai savo pozicijas ties 
Maresches ir apsikasa augštumo 
se linkui Presecu.

I šiaurę nuo Raismes miško, 
šiaurėje nuo Valencienhes an
glai taipgi pagerino savo pozici
jas.

Atviras laukas pasiektas.

Gen. Debeney dabar ‘gali grei
tai stumties palei Oise klonį lin
kui Hirson ir Vcrson per lygią

Kaizeris sutinkąs pasilikti kon
stituciniu monarchu

.p
m j paragrafai:

“1. Karė gali būti paskelbta 
tik leidus reichstagui ir bunde
sratui.

“2. Kancleris gali pasilikti vie
toje tik kada jis turi reichstago 
užsitikėjimą.

“3. Kancleris bus atsakomin- 
gas už politinį veikimą kaizerio 
ir kancleris ir ministerija bus 
atsakomingi už vedimą savo ofi 
so prieš reichstagą ir bundesrat.

“4. Paskirimas, paaugštini- 
mas ir pašalinimas armijos ir 
laivyno oficierių gali būti galėję 
tik per pasirašymą kanclerio. 
Karės ministeriai bus laikomi už 
tą atsakomybėj prieš reichsta-

Washingtonas galbūt neatai-
sakys.

VOKIETIJOS ATSAKY
MAS PREZIDENTUI 

WILS0NUI.

Vokietija laukia talkininkų 
sąlygų pertraukos mūšių, 

sako nota.

COPENHAGEN spalio 27. 
vėliausi prezidento Wilsono 
raštą sako:

________ _____ Į “Vokietijos valdžia perkra 
True translation filed with the post- te SllV. Valstijų prezidento 
mastei’ at Chicago,. III., Oct. 29, 1918,' afcnkvma 
as reąuircd by the act of Oct. 6, 1917 j J v*

“Prezidentas žino apie toli 
i siekiančias permainas, ku
rios padarytos ir yra daro
mos Vokietijos konstitucinė
je budavoneje ii* kad taikos 

tarybos yra vedamos žmo
nių valdžios, kurios rankose 
yra kaip aktualiai, taip ir, 

* konstituciniai, gale daryti 
sprendžiamus nuospren
džius. Karinės jiegos taipgi 
patenka po ja.

“Vokietijos valdžia dabar 
laukia pasiūlymų pertrau
kos mūšių, kuri bus pirmuo
ju žingsniu prie teisingos tai 
kos, kaip prezidentas apibu
dino ją savo proklamacijoje.

SOLF.” . z” * ' ! 1 i . ų A

Italai paėmė
9,000 austrų

51 kanuolė taipgi paimta j 
vienų dienų.

LONDONAS, spalio 28.—Gen. 
Diaz šiandie paskelbė, kad dau
giau kaip 9,000 belaisvių ir 51 
kanuolė tapo paimta italų ir an
glų vakar.

WASIIINGTTN, spalio 28. — 
Vokietijos atsakymo į preziden
to Wilsono vėliausią notą buvo 
greičiau nesitikima čia ir kol 
neatėjo oficialis tekstas j Šveica
rijos legaciją, susilaikoma nuo 
komentarų. Tečiaus abelnai no
ta skaitoma kaipo ncreikalaujan

mylias 6 mylių fronte. Italai 
perėjo Piave upę 12 mylių fron
te į šiaurę nuo Montello po sun
kaus pratiesimo tiltų.

ITALAI SUĖMĖ 7,000 
LAISVIŲ.

BE-

Paejo 4 mylias už Piave.

AnLONDONAS, spalio 28. 
gųl ir italų spėkos jų ofensive 
šiaurinėj Italijoj šiandie po piet 
paėjo 4 mylias už Piave upės. 
7,000 austrų-vengrų tapo paimti

True translation filed with the post- 
mastei’ at Chicago, UI., Oct. 29, 1918, 
as reuuired by the act of Oct. b, 1917

Anglai atkirto turkams kc-

VOKIETIJOS NOTA GAU
TA.

Sako tarybas veda žmonių val
džia.

Diplomatinė situacija yra ten 
pat, kuri ji buvo kada preziden
tas Wilsonas pranešė Vokietijos 
valdžiai, jog jos prašymas per
traukos mūšių ir taikos tapo per 
duotas talkininkų šalims. Se
kamuoju žingsniu, tikimasi, bus 
Įteikimas Vokietijai sąlygų per
traukimo mūšių.

Prancūzai paėmė 123 kalvą.
PARYŽIUS spalio 28—Fran- 

euzai tebetęsia savo besi veržimą 
tarp Oise ir Aisne upių, ypač 
kairiąjame sparne. Karės ofisas 
praneša apie paėmimą 123 kal
vos į šiaurę 6uo Cresy ant Ser- 
re upės.

LONDONAS, spalio 28.
rėš ofiso pranešimai apie veiki
mus Mesopotamijoj sako, kad 
anglų kareiviai pėtnyčioj paėmė 
svarbų miestą Kerkuk, Turkijos 
Kurdestane, 115 myl. į šiaurę 
nuo Bagdado. .

Anglai perkirpo kelią Sherg- 
het į Mousuc, vieną Vyriautbi 
turkų komunikacijos linijų. 'T1U 
galbūt privers turkus pasitrauk
ti į Mosue.

Ka-

SKAITYKITE
...... L..-——

Tokojaus laišką apie Rusi
ją 2 pusi, šiame “Naujie
nų“ num. ;

WASHINGTON, spalio 28. — 
Vokietijos valdžios atsakymas į 
prezidento Wilsono vėliausią no 
tą, kad tarybos už taiką yra ve
damos žmonių valdžios su ti
kromis konstitucinėmis galėmis 
ir kad laukiama Amerikos ir tai 
kininkų sąlygų pertraukos mu
sių, pasiekė šiandie kabeliu Švei
carijos legaciją.

Tikimasi, kad prezidentas ne
darys atsiliepimo j Vpkictijos at 
sakymą. Valdininkai sako, kad 
ypatiški apsimainymai su Vokie 
tijos valdžia užsibaigė kada jis 
perdavė korespondenciją talki
ninkams. Sekamas žingsnis tu
ri būti iš bendrai veikiančių ka-

Raštą skaitonfti Čia vien pri
pažįstančiu prezidento’ no
tą su parodymu didelio noro tų, 
kurie dabar yra valdžioje Perli
ne, paskubinti atėjimą aiškaus 
pranešimo apie sąlygas, kokio
mis jų priešai sutiks leisti apsis
toti kariavimui.

• •— .0

Reformą bilius.

Berlino socialistų Vorwaerts

KAIZERIS NENORI AB- 
DIKUOTI.

Bet sutinka tapti paveldėtiniu 
prezidentu.

LONDONAS, spalio 28. Su- 
lig pranešimų skaitančiais paei
nančių iš Vokietijos dvaro rate
li], kaizeris Wilhelm nemano ab 
dikuoti, bet sutinka, jei tas yra 
geru žmonėms, kad jo teisės bu
tų pertvarkytos. Kaizeris, sako-

• ».ma, patėmijęt:
“Aš neapleisiu mano daug ken 

tėjusių žmonių, bet jei reikalin
ga, ša š sutinku lik
ti panašiu į p a v e i - 
dėtinį prezidentą Vokietijos res
publikos, kokiais yra Anglijos, 
Belgijos ir Italijos karaliai.”

’ f •

Išleis proklamaciją.

AMSTERDAM, spalio 28. — 
Pranešama, kad kaizeris neuž
ilgo išleisiąs proklamaciją, pasn 
šildančią patapti konstituciniu 

išspausdino tekstu pasiūlymo re monarchu, tokiuo pat kaip An- 1 O 1 • 1 • • • t ... a .. •formų biliaus, į kuiį įeiną seka- gUjoą karalius, į. 4 . ą m,J
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Straipsniai
Truc translation filcd with the post- 
Diasler at Chicago, !B., Oct. -9, 1918, 
as retiuired by the act of Oct. 6, 1917.

"Dora" vietoje 
argumentų.

koma tai po to, kaip prezi
dentas Wilsonas griežtai už- 
reiškė, jogei Amerika neis į 
jokias derybas su autokra
tais!

Kaizerizmas neteko kredi
to žmonėse. Vokietijos spa
uda jau viešai svarsto klau
simą apie Vilimo II atsista
tydinimą; viešuose susirin
kimuose reikalaujama mo
narchijos panaikinimo ir re
spublikos jsteigimo. Šitą rei
kalavimą, žinoma, aiškiau
siai išreiškia Nepriklauso
mieji social-demokratai.

Vienas tos partijos atsto
vų reichstage, Dittmann, ku
ris tik šiomis dienomis tapo 
paleistas Ūš kalėjimo, pasa
kė, laikydamas kalbą prieš 
milžinišką darbininkų mi
nią, kad Vokietija turi pa
tapti respubliga. Kitas tos 
partijos vadas, Haase, pa
skelbė reikalavimą respubli
kos, kalbėdamas nuo reich
stago tribūnos.

Dabar ateina žinia, kad ir 
pats Vokietijos kaizeris pra
bilo apie respubliką. Jisai 
užreiškė, kad jisai sutiktų 
būti Vokietijos respublikos 
prezidentu su teise būti juo 
iki gyvos galvos ir pavesti 
savo vietą įpėdiniams. Vo
kietijos kaizeris taip šneka, 
žinoma, vien tuo tikslu, kad

užbegus už akių griežtes
niems žmonių reikalavi
mams. Ir jeigu jisai jau 
pats kalba apie “paveldėja- 
mą prezidentybę Vokietijos 
respublikoje”, tai aišku, kad 
ir kaizeris įsitikino, jogei 
monarchijos dienos .Vokieti
joje jau yra suskaitytos.

Monarchija grius Vokieti
joje;,.tik klausimas, kokiu 
budu: ar ramių reformų, ar 
revoliucijos. Nuo revoliuci
jos Vokietijos ponai gali da
bar išsigelbėti tiktai kuodi- 
džiausiu taktingumu ir nuo
laidumu ; magiausia neatsar
gumas iš jų pusės, ir jie nu- 
ėks stačia galva j tą bedug
nę, į kurią nugrimzdo Rusi
jos carizmas.

Bet jeigu Vokietijoje kils 
revoliucija, tai ji bus socia
listinė /revoliucija, kadangi 
Vokietija yra ekonomiškai 
pribrendus prie augštesnės 
produkcijos formos,, negu 
kapitalizmas, ir kadangi ji 
neturi kitokios klesos, kuri 
pajiegtų pakeisti junkerių 
ir stambiojo kapitalo viešpa
tavimą, kaip tiktai proleta
riatą.

Vokietijos valdonai jau
čia, koks pavojus grūmoja 
jiems, todėl jie ir pasidarė 
staigu tokie švelnus ir nuo
lankus.

Pastebėtinas dalykas, kaip 
tie bolševikams pritariantie
ji žmonės mėgsta vartot 
‘‘doriškus argumentus” po
lemikoje su savo priešais. 
Jeigu kas nepritaria jų nuo
monei, tai jie to kitaip ne
gali suprasti, kaip tiktai, 
iad tas žmogus neturįs do
ros, neturįs sąžinės, esąs ap
gavikas, parsidavęs \ ir tt. 
Dorą jie pripažįsta tiktai 
sau ir savo vienminčiams.

Vienas tokio “dorininko” 
typas kalba šios dienos Skai
tytojų Balsuose. Pasak jo, 
Rusijoą bolševikų priešai tai 
esą tiktai “veidmainiai” ir 
“gudrus politikieriai”, no
rintis “užtūpti ant sprando” 
žmonėms.

Bet šitas “doros mokyto- v 
jas” lygiai kaip ir kiti tos 
pačios rųšies žmonės, visai 
užmiršta doros klausimus, 
kada užeina kalba apie bol
ševikų nedorybes. Toks, sa
kysime, faktas, kad bolševi
kai šiandie ]t>e atsižvelgimo 
vartoja nuožmiausią terro- 
rą, kuomet pirmiau jie bai
siausiai smerkdavo kiekvie
ną suvaržymą, atkreiptą 
prieš juos, — jiems tiktai 
menkniekis; bolševikų veid- 
mainybės čia, girdi, nėra.

Išeina taip, kad visa, ką 
daro bolševikai, yra gera; 
visa, ką daro bolševikų prie
šai, yra bloga.

frue translation filed with the posMmaster at Chicago, III., Oct. 29, 191,8. 
as reųuircd by the act of Oct. 6, 1917.

Finu socialistu valdžius galva apie 
dalyku stovi Rusijoje.

Žeminus seka laiškas, 
šiomis dienomis paskelbė Ame
rikos socialistų spaudoje San to
ri Nuorteva, Suomijos (Finlcn- 
dijos) socialistinės valdžios al-

ga- 
ki- 
di-

davatkos, kurios teisina ka
di r šlykščiausius kunigėlių 
darbus ir kartu visą syietą 
niekina už “nedorybes”?

Trtie translation Hled with the post- 
nceter at Chicarto, III., ('et. 29, (9!8, 
as reųuircd by the act of Oct. 6, 1917

Bus respublika 
Vokietijoje.

Vokietijos kaizerizmas, 
matoma, visai smunka nuo 
Kbto.

Paskutinė p. Solfo, vokie
čių užsienių ministerio, no
ta rodo, kad dabartinė Vo
kietijos valdžia yra pasiry
žus eiti ant didžiausių kom
promisų, kad tiktai įvykinus -«• s • ♦ a .

Kad Vokietija laukia talki- 
ilinkų ir Amerikos mūšių 
l^rtraukos sąlygų — ir §ą-

stambiausiųjų šioje šalyje rusiš
ko bolševizmo šulų. Jį parašė 
Nuortevai Suomijos socialistų 
vadas ir buvusis Suomijos soci
alistinės valdžios galva, Tokoi. 
laiško autorius per ilgus metus 
buvo Suomijos seimo nariu; 
Rusijos revoliucijos pradžioje 
Tokoi buvo Suomijos seimo pir
mininku (kadangi socialistai 
tuomet buvo įgiję didžiumą vie
lų seime); jam vadovaujant, 
Suomija apsiskelbė nepriklau
soma valstybe. Kada Suomijo
je* įvyko darbininkų sukilimas, 
kuris su Rusijos bolševikų pa
gelba nuvertė buržuazinę Šilti

socialistinės valdžios galva. Bal
tajai gvardijai ir vokiečių ka
riuomenei paėmus viršų Suomi
joje, Tokojui kartu su daugeliu

jon. Jisai
t h mgclskc.
iš Archangelsko rugsėjo (sept.)

gyvena

(orintis prašymu. Red.J

Tokojaus laiškas Nuortevai.

Brangus Drauge!

Skaitau savo priederme kreip
ties i Tomistą ir kitus draugus 
Amerikoje ir 
stovi čia. 4r

Padėjimas čia begalo krilin- 
gas. Mes, suomiai tremtiniai, 
kurie po nepavykusios revoliuci-

r paaiškinti dalykų |sį tain;

atsidūrėme tragingame padėji
me. Dalis buvusiųjų ’raudon- 
gvardiečių, kurie atbėgo čia, pri
sidėjo prie raudonosios gvardi
jos, suorganizuotos rusų sovie
tų valdžios; kita dalis sudarė 
specialį suomių legijoną, kuris 
prisidėjo prie talkininkų karino* 
inenės, o trečia dalis, nukeliavus 
į patį Sibirą, bastosi ten, išsibla
škiusi po įvairius apskričius, ir 
eina gandai, kad šitų suomių 
dalis yra įstojusi į čeko-slovakų 
eilė< ' x '

Fasikirsčiusioę į tokias grų-

ddrbiniųkai, dažniausiai bemok
sliai ir ueapsipažinusieji su vi
suomenės ' klausimais, neteko 
visokios nuovokos apie tikre
nybę. Jų sugabumaš dirbti ir 
net patsai noras dirbti išnyko 
visai. Kuomet buvo išleista į- 
sakymas, kad pramoti Įjos įstai
ga uždarant, darbininkai priva- 
lo gauti užmokėsiu išanksto už 
šešias savaites, ar net už šešis 
mėnesius, tai pasekmė buvo to
kiu, kad mažne visų fabrikų 
darbininkai nutarė jas uždaryti; 
kiekvienas darbininkas gavo 
pripuolamą jam dalį išanksto ir 
virto “kromelninku.”

Valdžia kovoja su spekulian
tais, bet spekuliantų-“kromel- 
ninkų” skaičius užaugo mažne 

dešimteriopai ir tatai padaro 
kovą su jais visai bevilčiu. Pa
sibaisėtinai didelis darbininkų 
skaičius tuo budu pripildo sa
vimi “kromelninkų“ ir Valdžios 
priešų eiles. Dalis bedarbių, ne- 
užtektinai gabių pavirsti “kro- 
inelnininkais“, t. y. spekulian
tais, palieku bedarbiais todėl, 

kad valdžia duoda bedarbiams 
pašalpos. Jie, žinoma, yra val
džios šalininkais, bet ilgainiui 
jie guldant jos tokia sunkia na
šta, kad ji pati viena gali nu
slėgti bent kokią valdžią*. Ir, 
unlgalo, toji pastebėtinai neskai
tlingoji grupė, kuri dar tebedir
ba, dirba taip be neintensyviai, 
visa gaminimo sistema taip de
zorganizuota, kad anksčiau ar 
vėliau dalykas prieis prie galu
tino bankroto.

Be to, Rusijos sovietų valdžia 
priversta buvo atimti visuome
niniam gyvenimui visokį pama
tą, nes ji padarė su Vokietija su
tartį, pagal kurią ji turi sugrą
žinti Vokietijai ir vokiečiams vi
są jų privatinę nuosavybę ir su
teikti vokiečiams teisę užsiimti 
pramonėje privatinės nuosavy
bės principu. Taigi, dalykas y- 
ra ne tame, kad Rusijoje naiki
nama gaminimo sistemą, parem 
tą privatinės nuosavybės princi
pu, idant pakeitus ją visuomeni
nio gaminimo sistema, o kad da
vus vokiečiams monopolį ant ga 
minimo.

Pilnai aišku, kad akyvaizdoje 
šitokių ekonominių sąlygų, visa 
visuomenės tvarka visiškai su
griauta ir, žinoma, lik labai ne
didelė žmonių dalis stos už tokią 
tvarką. Visa savininkų klesa 
priklauso valdžios priešams į- 
skaitant smulkiąją buržuaziją ir 
amatninkus ir smulkiuosius 
pirkliui! bei spekuliantus griobi- 
kus. Visa inteligentija ir didžiu 
ma darbininkų taipgi priešingi 
valdžia!. Palyginant su visu gy
ventoji; skaičium, tai tik labai 
nedidelė mažuma remia valdžią, 
Ir prie šitos valdžios ginėjų pri
sideda visokie chuliganai, plėši
kai ir kitokie, kuriems šitokia 
suirutė suteikia puikios progos 
dirbti savo ašmeninius darbe
lius. Taip-pat aišku ir tai, kad 
šitokia tvarka gali gyvuoti tik
tai su pagelba žiauraus teroro. 
Bet, iš ahtrbs ptises, juo ilginus 
tęsiasi teroras, tuo jisai darosi 
labiau nepakenčiamas. Nei di
džiuma tų, kurie išpradžių ėjo 
su valdžia ir kurie dar tebesi- 
ska.’to nuoširdžiais social-demo- 
kratais, matydami tokį chaosą 
(suirutę), ima traukties į šalį ar 
ba dedasi p r į e atvirų valdžios 
priešų.

Visai natiiralts dalykas, kad ii 
gainijui su ja palieka tiktai blo- 
giausieji ii* labiausia sudemora- 
lizuotieji gaivalai. Teroras, sa
vavaliavimas ir atviras plėšimas 
darosi tolyn ir labinus paprastu 
apsireiškimu. ir valdžia nepajie- 
gia pasipriešinti tam. Išeiga iš 
visa to lengva apmalšti. Tai 
bus neišvengiama pražūtis visai 
tai puikiai sumanytai sistemai. 
O k is bus po to? Ko galima lau
kti? Dar negalima visa kas at
spėti, bet pas mus yra pakanka
mai pavyzdžių, atvaizdinančių 
dalykų stovį. Išeiga gali būti

akcija ir kontr'f teroras, kuris sa
vu keliu atves po kurio iaikn 
prie nauji revoliucinių sukili
mų, — arba susivienijimas visų 
demokratinių elementų, kurje su 
talkininkų pagelba, — ypatingai 

- neati-
talkininku pagelba, —■ 
ekonominiu žvilgsniu
dėliodami perbudavoti gyveni
mą, įsteigs tvarką ir daugiaus 
ar mažiaus demokratines visuo
menines formas.

Dilbartihiu laiku padėjimas y-

kurį i pes suomių minios bent kada 
! Ii pradėti kovoti vienos su 

tomis, kas žinoma, butų 
džiausią nelaime. I'odel reikia
užimti griežtai aiški pozicija ir 
įtikinti visus suomius, kad ši
tos pozicijos ir reikia laikyties. 
Mes pasitikime, kad ir jus, gy
venantieji Amerikoje, paremsi- 
te ją, kiek galėdami.

Man bekeliaujant teko perva
žiuoti Rusiją skersai ir išilgai; 
aš mačiau visą gilumą los nelai
mės, kuri ištiko Rusiją ir aš gi
liai esu įsitikinęs, kad Rusija ne
gali pakilti ir pasiliuosuoti nuo 
suirutės vien savo pačios jiego
mis ir savo pačios iniciativa. *

Puiki ekonominė revoliucija, 
kurią rusai bolševikai dabar ba
ndo įvykinti, ištikrųjų yra pa
smerkta pražuvimui Rusijoje. 
Ekonominės sąlygos Rusijoje 
dar lahai, labai toli nuo to išsi
vystymo laipsnio, kuris padary
tu socialistinę revoliuciją gali
ma, o žema žmonių apšvietos 
lygmalė, kaipo ir nepastovus pa
čios rusų liaudies būdas padaro 
ją dar labinus negalima.

liesa, ten buvo išdirbta pu K 
kųs pienai ir teorijos, bet jų j- 
vykiuimas gyvenimai) yra visai 
negdimas, labiausiai dėl seka
mų priežasčių.

Visa valdančioji turtą klesa, 
kuri ačiū sanulkiosios nuosavy
bės persvarai, yra labai skaitlin
ga-Rusijoje, priešinasi tam: tar
nautojai ir inteligentai priešina- 

tccbnikai, išlavintieji 
darbininkai ir visokie specialis
tai, reikalingieji pramonijai, 
l'ricšiitusi tam; vietų sovietai ir 
jų skyriai daro negalimu visokį 
sisScmatinį darbą, kadangi kie
kviena grupė savo veikimo sri
tyje riša klausimus visai sava
rankiškai ir žiūro visa tai, kas tu 
retų būti paremta tvirta, sujun
gta, iki mažiausių smulkmenų 
išdiridaHhlstema, ant kurios tik 
ir t ('gal i laikyties visokia socia
listinė gaminimo forma. Bet -1 
net jei visos šitos, pačios savai- I 
m i heapveikiaplos, kliulįs'ir bu
tų galima prašalinti, tai visgi 
liekasi dar viena, pati aršiausio
ji - patįs darbininkai.

Darbininkai, paliuosuoti nuo 
carizmo ir nuo rimbo valdžios; dvejopos rųšies: arba baisi re-

visai josinos likimui, tai pasek
mės gifli būti baisios/ Raudona
sis teroras gali dar ilgiau tęsties, 
bet kadangi jis tveriamam dar
bui netinka, tai jis yra pasmer
ktas pražūčiai; o tuomet ateis 
baltasis teroras, kuris savu keliu, 
taipgi pasistengs daug nušluoti 
nuo savo tako. Pavyzdį šito mes 
jau matome Suomijoje ir aš es- 
mi įsitikinęs, kad nors padėji
mas Suomijoje baisus, bet jis 
yra lik silpnas šešėlis lo, kas ga
ji atsitikti Rusijoje. Visa tatai, 
žinoma, nėra liek patraukiama, 
kad kas norėtų eiti šituo keliu.

Mano* įsitikinimas yra tokis: 
mes turime kuogreičiausiai pa
sukti į kitą kelią • į kelią ak
tyvaus vienijimosi. Aš mačiau 
ir aš esmi įsitikinęs, kad didžiu
ma Rusijos žmonių yra nuodug
nus demokratai ir visa širdžių 
neapkenčia monarchijos atstei- 
gimo, taigi, reikia nieko nelau
kiant padėti susivienyti visiems 
tiems elementams. Bet pilnai 
aišku ir tai, kad šitie elementai, 
net susivieniję, išpradžių neį
stengs tvarkos šalyje vienomis 
savo jiegomis. Aš nemanau, 
kad dabar Rusijoje yra kokios 
nors visuomenės grupės, kurios 
galėtų tenai sutvarkyti gyveni
mo sąlygas. Ir todėl, mano su
pratimu, mums reikia pradėti 
nuo to, kad atvirai ir ištikimai 
atsidėjus ant talkininkų pagel- 
bos.

Pagelbos iš Vokietijos pusės 
negalima laukti, nes Vokietija 
dėlei savo pačios reikalų privers 
ta yra palaikyti bolševikų val
džią kuoilgia tįsiai,

imperializmas ginklų spėka Iš- Idealu, kuris visai pražudytas d a 
gujo mus iš musų tėvynės ir vo- bar. Visur siaučia laukinis ša
kiečiai užėiųė Suomiją, šeiminiu vavaliavimas ir teroras, ir kas 
kaudami ten kaip vandalai. Ru- aršiausia — ne tik valdžios te
su bolševikų valdžia be jokio pa roras, o ir individualis teroras, 
sipriešinimo atidavė savo suo» 
mins draugus vokiečiams gula- f" 
binti ir tatai padaro dvigubai ne 
galimu mums daiktu atsiduoti 
vokiečių imperializmo galybei. 
Mes turime atsidėti ant kitos 
valstybių grupės, kuri dėl savo i 
pačios reikalų priversta visur 
kovoti prieš vokiškas užmačias. 
Mes negalime atsidėti ant pagel
bės rusų draugų, kurie nesuge
ba padėti net patįs sau. Vokieti
ja jau sykį prarijo mus, rusų 
bolševikai didžiame laipsnyje su 
laikė pasaulio revoliucijos eigą. 
Mes, lup budu. neturime net pa 
sirinkimo laisvės: mes tiesiog 
priversti esame prašyti pagel
bės talkininkų 'valstybėse, kaip 
tatai kartu ir pažeminančia neat 
rodytų socialdemokratui. Bet 
mes kreipiamės prašymu pagel
bės ne į talkininkų valdžias, o 
labiausiai į darbininkus, kurie 
turi suprasti musų ]>adėjimą, ir 
kurie, žinoma, ateis mums Į pa- 
geŲ)ą. Vokiečių militarizmas I 
žudė suomių darbininkų judėji-! 
mą, ir jisai atgabens su savin 
pragaištį ir rusų darbininkų ju
dėjimui, jei tik jis bus pergalė
tojas. Jis ant visados išnaikins 
darbininkų judėjimą visose ša
lyse ir laisvę visų tautų.

Pasipriešinimas vokiečių mili 
turizmui ir galutinas jo sunai
kinimas turi būti svarbiausias 
žvilgsnys visiems laisvę mylin
tiems, o ypatingai visiems darbi
ninkams. Turėdami šitą omeny 
je, suomiai revoliucionieriai ir j
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mą gavome prrvėlai, taigi iš
spausdinti jį nebegalėjom. Pra
nešimus reikia siųsti išankfto.

A. Čypui. Gaila, bet mes 
negalime Jums duoti korespon
dento adresą.

M. Pukiui.... Jus įsivaizdina
te, kad visos neprielankius bol
ševikams žinios, yra “melagin
gos”. Tai yra kūdikio prota
vimas.

A. Ba .liui. — Nedėsime. Te
sižino jie su savo poteriais.

ISPANIŠKA INFLUENCIJA.

Laike dabartinių sirgimų ispa 
niškos infhiencijos, patartina y- 
ra, kad kiekvienas stengtųsi kiek 
galint apsisaugoti. Simptomai 
yra: akių uždegimas, tekėjimas 
iš nosies, strėnų skausmai, gal
vos skausmai raumaniniš skau
smas, drebuliai ir karštligė ir 
abclnas silpnumas. Tarpe ge
riausių gyduolių mes patariame 
štai ką: išplauk gerklę ir nosį 
su-Severos Antisepsolium, kuris 
turi butiatmiestas su vandeniu,

nes Vokie
tija traukia iš bolševikų reži
mo vis daugiau ir daugiau poli
tinės ir ekonominės, naudos, iki 
tokio laipsnio, jogei visa Rusi
ja faktiniai pamažu virsta Vokie 
tijos kolonija. Rusija luo| budu 
patarnaus kaipo atlyginimas Vo
kietijai už prarastąsias koloni
jas Pietų Afrikoje.

Čia tuoj kįla klausimas: kuo 
Talkininkų Valstybės yra geres
nės? h' prisieina be abejojimo 
atsakyti į tai, kad nei jos nesu
tvertų Rusijoje socialistinės t va r 
kos. Bet visgi demokratinės t ra 
dicijos tose šalyse yra šiokia- 
tokia garantija to, kad tvarką, 
kurią jos įves, bus paremia de- 
mekratįniais principais.

Aišku, kaip diena, kad talki
ninke, šalių politika taipgi yra 
Imperialistine, bet ekonominis ir 
geografinis šitų šalių padėjimas 
yra toks, kad jų pačiu interesai

galimybės laisvai plėtoties. Šita 
problema, galų-gaie, išsiliejo į 
tokią formą, kad Rusija privers
ta yra pasitikėti pagelbos arba 
iš vokiečiu, ar talkininku. Mes 
turime, kaip patarlė sako, pasi
rinkti iš dviejų blogų vieną, ir 
akyvaizdoje baisiai supainioto 
dalvku stovio, mes turime tie-* I u

siog ir atvirai pasirinkti mažes
nį 'blogą. Vengti šito pasirinki
mo reiškia liek pat, kaip trypti 
ant vietos.

Kiek laiko atgal Rusija, jei 
|i t'uojaus po vasario revoliuci
jos butų supratusi reikalingumą 
suvienijimo- diMnokratifiių ele-

šito painaus padėjimo.
Nėra jokios abejonės, kad bol 

ševizmas smarkiai pastūmėjo 
Rusiją j nelaimių kelią, nuo ku
rių ji dabar negali išsigelbėti sa
vomis jiegomis.

Mums, suomiams, šitas klau- 
simas yra daugiau, negu vien 
Rusijos klausimas. Vokiečių

rig atbėgo čionai ir įstojo į suo
mių legioną, sudarantį talkinin
kų valstybių kariuomenės dalį. 
Antra vertus, tie suomiai, kurie 
prisidėjo prie rusų sovietų val
džios, pateko po vokiečių utili
tarizmo ir vokiečių karės vadų 
valdžia. Vokiečių oficieriai ve
da ir komanduoja raudonąją Ru 
sijos kariuomenę ir vokiečiai ka 
rėš imtiniai yra apginkluojami 
ir vedami į raudonosios Rusijos 
kariuomenės eiles. Tuo budu pa 
sirodo, kad grynai socialistinės 
kariuomenės jau nėra, ir visi ko 
volojai ir visi tie, kurie ėmėsi 
ginklo, kovoja už vienus arba 
antrus didžiųjų valstybių reika
lus. Taigi klausimas susiveda 
prie to. kokios grupės reikalų iš 
puola laikyties. Mano nuomo
ne, revoliucinė kova Rusijoje 
Suomijoje aiškiai ] 
socialistinės tvarkos negalima į- 
vesti ginklų pagelba ir negalima 
palaikyti su ginklų pagelba; so
cialistinė tvarka turi turėti savo 
pamatu sąmoningą, gyvą visa- 
pergajinčią šalies gyventojų di
džiumos valią, kuri i 
kinti savo siekinius be ginklų 
geibus.

Bet dabartiniu laiku, kuomet 
tarpe pasmilk) tautų eina gin
kluota kova, kuomet jau siaučia 
karė, mes neprivalome užmerk
ti prieš tai akis. Mes turime pa
naikinti pačią pirmutinę karės 
priežastį - mililariZma pa
naikinti jį jo paties ginklu ir ant 
jo griuvėsių mes turime pasta
tyti ■■ harmoningai ir taikiai, 
o ne spėka, kaip kad nori rusai 
bolševikai naują ir geresnę 
visuomenės tvarką, kurios vieš
patavimas užtikrins ramų ir sau 
gų plėtojimąsi liaudžiai.

Aš išdėsčiau Tamstai sav<Apa- 
žva.lgas ir tikiuosi, kad Tamsta 
paskelbsi jas. Ten, Amerikoje, 
jus negalite įsivaizdinti, koks 
baištis dabar gyvenimas Rusijo
je. Laikotarpis, po Francijos re
voliucijos, veikiausia buvo pa
našus į rojų sulyginus jį su gyve ( 
nimu Rusijoje. Badas, plėšimai, 
areštavimai ir žmogžudystės vir 
to tokiais kasdieniniais apsireiš
kimais, (kad niekas nebepaiso 
jų. Susirinkimų ir organizavi
mosi laisvė, žodžio laisyė ir spau 
dos laisvė patapo nepasiekiamu

vandens. Jeigu šaltis neperstoja 
ir po čiaudėjimui nėra geriau, 
tai imk vieną ar dvi Severus Ta- 
bletkas nuo Peršalimo ir Gripo 
ir antrink kas trjs valandos tol, 
kol viduriai pasiliuosuos. Kad 
kosėjime palengvinus, reikia im
li Severus Baisa m ą Plaučiams. 
Keikia tuojau gulti lovon ir ger- 
ri ką tokio šilto ir šiltai apsi- 
klosčius gulėti. Jeigu nejaus
tum geriau, tai pašauk daktarą 
ir naudokis jo patarimais. Vir
šuj minėtos gyduolės pagelbės 
Jums apsisaugoti nuo influen- 
zos ir yra labai geru daiktu tu
rėti tas gyduoles po ranka. Jos 
yra parduodamos vaistinyčiose 
visur šiomis kainomis: Scve-

ra's Cold and Grip Tablets, 30 
c.; Severas Balsam for Lungs, 
25 ir 50 e. Jeigu Jus negautu
mėt šių gyduolių jūsų vaistiny- 
čiose, tai rašykite tiesiai pas VV.

a Rusijoje h- 
parodė, kaą

lova.

(Apgars.)

yvcnivju ui- , 

sugebėsįvy/ 
be ginklu pa

AZIMIFRAS GUGIS

Micito Ofitao f

I1T U. Dterbern Si.
111 -11 Baily BMk.

Te!. Centre’ 4411

visokian reikalus, kaip t.rtminaliSkuose 
/ taip ir civiliškuose teisrn tose. Daro 

visokius 'tokunienius \ •opieras.

Namų Ofisas: 
3S23 S. Halsted St. 

Ant trečių lubų 
Tel. Drover 13’0

CENTRAL MANUFACTURING 
DISTRICT BANK 
1112 W. 35-ta gatve 
(Tel. Drover 6310).

Yra atdara dėl biznio nuo 9 ryQ) iki
3 po pietų. Subntomis iki 1 po piety.

VAKARAIS
Seredomis ir Sukatomis nuo 6 iki 

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

kalui atsiradus kreipkitės prie ma 
nęs j namus.

3343 Lowe avė.,
(Tel. Boulevard 9983)

1 floras, užpakalyj. Nuo 6 iki 10 v.v, 
A. PETRAT1S.

K. G. TRA1®
Lietuvis NotarIJušas

Padaro ir paliudiju visokius 
dokumentus ir popteras

GABUS ADVOKATAS 
ofise dėl vedimo visokių provų 

751 W. 31sl St., arti Halsted SI.
Tek Boulevard 6399.

Tel. Pullman 342
Dr. D.J. Bagočius, M.D. 
U ETŲ VIS GYDYTOJAS IB 

CHIRURGAS
. o. 10731 So. Miehigaa Ar*. 

Roseland, TU.
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Įspūdžiai
bos, bet svarbiausių 
narių nėra 
los.

valdybos
ligomis siigaišiii-

(Tąsa)

Galite pus mtihe, bet ne vi
sos sykiu; nereikia pasirodyti... 
KiU’ios žinote, atveskit kitas, o 
kelios eikite su manim... brt ne 
svkiu... ne buriu...

Slenkam paleidome

< iname paskui ,trįs slenku ant
roj pusėj gatvės. Susėdome į 
karą, nesikalbame nepasižįsta
me. Jei kuri ką prasitaria, kita 
iš šalies papurto galvą .žvilgs
niu pagrūmoja nekalbėti...

Taip, po dvi, po tris susirin
kome. Kambariai gan erti, bet

šimrių moterų. Kemšamos. tal
piname#; savininkai neša mums 
kėdes, boksus rengia sedy-

iškiluPagid dienotvarkio, 
klausimas apie ‘‘Mot. Bal.” lak 
tiku. Diskusijos: 
patinka, kitoms

- Nereikia “M.

vienoms ji 
ne. Sako: 
B-ui” k išlies 

i kitų InikraščilĮ ginčus. tc.aul
lik savo žiuri: apšvietus daly-

priedermes, gerą algą mokėti... 
Bus greitesnis ir patogesnis iš
pildymas visų darbų. bus išven
gtu susirašinėjimų, bus atlikta 
viskas ant vietos; visokius pa
togumus išdėsto.

- Kus tą ypatą samdys, kas 
kontroliuos kilo klausimas.

Pildomasis komitetas sam
dys ir kontroliuos, o ta viena

m ihįiiIį bu ii miiiaaar.ko....... ...............— . t ..

(Kas turi Imti Nuxated
įsveikinimals suvažiavi-Z* — —- e
t “M. B-ui” berods įplain 1 j? on ir Kodėl Jie Turi

das socialpatriolų... atmesti, 
šalin!

mirt lėšų
kė apie $20!. bet yra savi reik:^ 
lai
remti'. . ne kokius ten fondui...

Pietų pertraukoje, moters fo
tografuojasi pavienėmis ir suva
žiavimo visa grupa. Per dau
gumą sunku sutvarkyti, foto
grafas sušilęs laksto nuo apara
to prie moterų, ir atgal.

Paskutinis pošedis greitai ei
na, pagal dienotvarkio ir tas ir 
tas jau pirma nutarta.

Rezoliucija prieš Mobiiey nu
teisimą mirties bausme bus iš
siųsta kur reikia. Rezoliucija 
užuojautos d. Dchstii gera išne-

Sąjungą saugoti, organą Ją Imti
Gydytojai Aiškina Duoda Pra-. 
Mišką Patarimą, Kas Daryt, kad 
Pagelbėjus Sutaupyti Jūsų Stip
rumą, Spėkų ir Pakantrumą ir 
Pagaminti Raudonojo Kraujo

APYSENIS NE
VEIKLU# ŽMOGUS.

kits, moksliškus straipsnius urbi rosi s; visus įpluukas pri
ims, visas bilus išmokės, sykiu 
ir sau algą.. . Puti knygas ves, 
viską užrašys, pildomasis komi
tetas peržiūrės ar viskas ir vie
toje užrašyta. . .

Susivienijime arti du tūkstan
čiai narių, turi slcngties įplau
kas padidinti, iždą, remti viso
kiais budais: vakarų rengimais, 
aukomis.. . o čia bus pasirūpin
ta kaip naudingiau suvartoti...

Argi atsiras tokia ypala vi
są atsakomybę ant savęs vienos 
imli už raštus ir straipsnius lai
kraštyje.. . (linktelėjo man į 
galvą klausimas, yra viską 
apsiimu ir prižada.

Kodėl samdyti • komitetui, 
reikia referendumu rinkli?

ugiau talpina... Mes, moterįs 
turime veikti demokratiškai, da- 
rbininkiškai^ o ne ginčais, pole
mikomis užsiimti...

Kaip galima nesikišti, - 
užreiškia pirmininke, kad 
“Naujienos” M. Balso'* redakto
rę žiopla išvadina... noi*s ne aiš
kiai, bet galima taip suprasti...

O molins tu žvirbly! koks 
kapitalistų 

žioplos nėra, 
žinoma. \ 

iplenkus, vis lik 
iy į 

ginčus, negu tuomet, jei kas pa-

baisus dalykas* 
laikraščiuose tos 
tuos ir skaityti

Baisumus
nes; atviros (turįs į kitą kamba-J nu(nrta, kad *W. B.” nesikšil 
rį; tenai viskas girdėti;
delegatės aplink duris susisėdo, kenktų susivienijimui arba “Mo- 
Yra sakoma: “ankštai susitalpi
nus. šilčiau ir širdingiau gyven
ti”. vBet pas mus šito nesima
to.
pūkš, pūkš! tarsi bulbienė eng
dama.. .
Atidaro 
valdyba, 
skaitomi 
mos komisijos.

teru Bakui”.
Kol komisija sutvarkė kp 

nešimus jau vakaras. Nuo <;
Susirinkimo ūpas vis pūkš, ry|() j^į g vakaro moters pralvi

Vis lik reikia veikli. V1 
suvažiavimą, renkama 
peržiūrimi mandatai, 
pasveikinimai, renka-

Raporlat valdy-

do ant tuščios, tik arbatėlės ga
vusios; nekurtoms jau grobas

Darykite patįs 
savo vyną

riasi, kaip su rytojum*? Galipta 
čia pat susirinkti, bet neatsargu. 
Kita vietinė delegatė priims pas 
save. Duoda visoms savo ant
rašą, skubiname į nakvynę, o 
greičiausiai — į valgyklą.

Bytmelyj vėl taip pat po 
kelias suslankiojome kiloję vie
toje. O kad neatsargu dažnai

Aiškindamas va
rtojimų Nuxatcd 
Iroifo,' kaipo vai* 
slų, sustiprintųjų 
h* u l būdavote jų 
kili ujo, Dr. James

PAILSUSI
N&RVUOTA

SEIMININKĖ

Vynuogės
Vynuogės
Vynuogės

Dabar yra laikas jas gauti, iki 
zonas pasibaigs.

Klauskite
* Dan Coync,
TeJ. Maine 2835

Coyne Bros.
119 W. South Water St.

Didelis laikrodis virš durų.

se

tiekti pietums kokios užkandos.
Posėdis atsidarė. “M. B.” ad

ministratorė pasiaiškino deki 
trukumų ir netvarkos admini
stracijos darbe.

Redaktorė rugojo, kam be jos 
nutarė nekelti ginčų su kitais 
laikraščiais; reikėjo tuo kbutsi- 
mu jos palaukti.
ma apkaltinti ir neduoti pasiaiš
kinti Jai nedemokratiška.. . Dar 
truputį diskusuota. bet vakaryk-

Kad taip patogiau - aiški
no. Komitetas nusamdęs, ma
tydamas neišpildant gerai dar
bo. gali (ą išmesti ir kitą į jos 
> ielą pastatyti. O referendumu 
išrinkta gali neklausyti!' Ne 
jus nusamdėt, referendumais iš
rinko. gali pasakyti. Komi
tetas ir neturi vidios, kol refe- 
n ndumas pereis.

Po ilgų diskusijų vis tik 
tarta referendumu rinkli.

Pertrauka pietums.

Alkis njoteris suartino, apšl
uostė, pradėjo juokauti.. . Vie
nos sakėsi bijojusios kailį įduo
ti, kilos pasisakė buvusios per
sergėtos; kad atvažiuos “po
nios” viską griauti, viską šnar

RczoJiucija prieš Darbininku 
Tarybą Amerikoje 
skara 
sonis 
nėms 
seniai 
rezoliucijos. Viena 
m taria lik ^rogrcsislėms Besi

dėti prie tarybos. Antra - bi
lai aštri. S varbiansis motyvas 

papeikimas, kad suorganizuo
ki nesiklausus sąjungos, na ir 
sena giesme atkartota: ne tuo 
keliu veda, .-darbininkus klaidi
na... viskas gerai, tik tą žodį 
“ii<‘siklausus sąjungos” reikią 
kitu pakeisti, patarta tas ne
gerai skamba... kits kas priiin-

. Lyg šlapia 
per dantis šliukšt! Vi
loms kuopoms ir 
narėms, kurios

r pavio 
taryboje 
net dvi

Francis Sullivaii. 
liovusis gydytoju BeiIcvue Ligonbu- 

- tyj. (Išlauk. Depart.) Ncw York, tai
pgi \Vestehester*o Pavieto ligonlm- 
tyj, sako/‘Moderniškos Metodus vi- 

. rimo ir greitas bėgimas, kuriuo šios 
šalies žmonės gyvena, dideliai su
mažina geležį kraiuuje Amerikos 
.moterį; ir vyry kad aš tankiai palė- 
inijau didelį skaičių žmonių, kuriems 

stokavo geležies krauju- f
je ir kurie niekuomet ne- L
putėmijo priežasties sil- H
pnumo, nervuotumo, sui- m
rimo. Stoka geležies kra- Al
itjuje ne tik nuslopina 
žmogų kūniškai ir pro-

I tiškai, nerviškai, suiru
siu, bet ji galutinai apva- ajl:

gia ji nuo tos vyriškos 
spėkos, to tvirtumo pa- 

ir spėkos valios, 
yra taip reikalingi 

pasisekimui ir spėkai vi
same kame gyvenime. Ji 
gali taip pat permainyti 
puikių malonaus budo 
moterį į tokių, kuri yra 
kreiva, nervuota ir sui- 

iai dėjau svarbų dide

NcuisitiMėklt mvo regėjimo pir
majam by kokiam neprltyruslMin 
•ptickoriui ,a u k šori ui ar keliau
jančiam pardavėjui, nes jie su
telks jys akims tik daugiau blogo.

A4 toriu 15 xnetų patyrime i* 
!;aliti ištyrt jus akis ir pririnkti 
unis akinius tikrai. Darba allia- 
:u belaukiant, užtikrintai.

Jei jums akiniai nebus reikalin
ti, mes tai jums pasakysima.

JOHN SMETANA

>»« «W8.K,8T^.^_
* Kampas 18-tos gatvės 
1-čios lubos, viri Platt’o aptiek)* 

TPmykite j mamo parsis
Valandas nuo 9*tos vai. ryto Da 
8 vai. vakaro. Nedėlioję nuo I

nu-

negali

PERDEM SU 
■ IRUSI VER 
TEIVfi MO 
TEKIS.

Bei mano nuomone 
Jus negalite padaryt tvi
rtais, gyvais, pasekmin
gais vyrais ir sveiko

Dr. A. R. Blumenthal |

AM 
Akis

JOSEPH YU8HKEWITZ 
Lietuvis Notarijušas.

Išpildo, padaro ir 
paliudija visokius raštus. iSJicSko ir iAko- 
lektiioju visokius nc- 
atgaunamas skolas vi
sur. Reikale kreipki
tės sekančiu antrašu: 
3114 So. Halsted Str.

. Chicago, Illinois
*•----- ------ ■ - .

Įnešimas suvienyti tris įslai- 
s redaktorės, administralo-

| rėš ir- iždo sekretorės Į vieną i- 
: staiga. Pildančiai trijų įstaigų

DR. A. MONTVID
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1553 W. Mndison sL 222S So. Leavitt St
Suite 600-612 Kampas 22ud pi.

Valandos: 10 iki 12 ryto Valandos: 6 iki 8 vakaro
Phoue Haymarket 250! Pbona Canal 4629

Nedėldlcnlais tik pagal sutartį
Rezidencijos Telephone Albany 1148

DOCTOR ROSS
Chicagos Specialistas

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

Privatiškas Negales.
So. Dearborn St, kampas Monro®, n? M M DnCC CHICAGO, ILLINOIS Uis Da Ūla HU V V Room 506 ir 507 Crilly Bldg. Važinok 

elevatorių iki Penkto augito.
Valandos: Kasdien 9 iki 4. Nedėldieniais 10 iki 1. Taipgi Panedė- 
lyj. Scredoje, Pėtnyčloje ir Subatoje vakarais nuo 7 iki 8 valandai.

Pasirodė, tuščia baimė: nė los 
ponios ardo, nė tos bolševikus 
mušasi, o liežuvis kaulų ne
laužo.. . T’aip sau tvarkoje, kaip 
per sviestą ,eina visi įnešimai, 
visi nutarimai... kas priimta, 
kas atmestu, viskas paeiliui va
roma... J

Amerikos moterims, kovojan
čioms už balsavimo teises, po
licijos persekiojamoms užuo
jautos nereikia, nes balsavimas 
darbininkėms nieko neatneš. 
Buržujams lik biip gerai. Q dar
bininkės, užsivilkusios overal- 
l’ais, fabrikuose gali dirbti, už 
mažesnį mokesnį, negu vyrai. 
Jų vaikai namie be priežiūros 
palikti, gali akis badyties, plau
kus svilintles, dagi gaisrus su
kelti; kaip daug atsilikimų gir
dėti.. . Tas demokratiškai, dar
bininkiškai, čia apie tokius da
lykus ifnėi mur-mur. Apie mai
sto brangumą. Vėl tyla, nes pro-

i '1 b .
tetarė gali saunomis burnomis 
mailinlirs tai nenaujiena.

Įdomu tik kas bolševikus kri
tikuoja, darbininkų valdžią 
griauja... tuo reikia rupinties, 
ir daug dar panašių klausimui 
suvažiavimui prieš akis, tebe
stovi.

Tiek prišnekėtu: demokratiš
kai veikli, darbininkus vienyti, 
organizuoti, šviesti... ir užpul
dinėti ant darbininkiškų įstaigų 

nesuprantama!

Suvažiavimas užsibaigia su 
atsisveikinimo prakalbomis. Vie 
na delegatė trumpai papasako
jo susi vieloj imo istoriją, nuo 
pat pradžios, kaip užsimezgė 

lik iš trijų narių, kiek vargo, 
kaip augo ir plėtojosi... matyli 
kad visuomene .prataria, nes per 
keletą melų LMPSA. užaugo iki 
pusantro tuksiančio narių!

Teisybe. Darbininkų Taryba 
negali LMPSA. prisilyginti, nes 
'Taryba per vienus metus, už
augo lik iki penkiolikos tuksian
čių narių...

Kilos atsisveikinimo prakal
bos buvo linkėjimai toliau vie
nybėje veikti ir pagyrimai su
važiavimui.

Iššaukė ir mane savo įspūd
žius išreikšti atsisakiau: veid
mainiauti nenorėjau, o tikrą sa
vo iiuvnipnę pasakyti negalėjau, 
nes viešai per laikraščius esu 
pripažinta, jog socializmo ne
pažįstu, o klesų kovos neišma
nau.1

•'Tikra teisybė! Kivirčų, gin-

lio reikalingumo gydytojų, kurie pa
darytų gerų egzamimicijų savo silp
nų anemiškų, suirusių ligonių, rūk
stančiai ypatų leidžia metas po me
lo kentėdami nuo kūniško silpnu
mo ir didelio nerviško stovio, dėl 
stokos geležies jų raudoname krau- 
juje, niekuomet nesuprasdami tikros 
ir teisingos priežasties jų kėblmno. 
Be geležies jūsų kradjuje jūsų mai
stas daugiausiai pereina per luinų 
panašiai kaip kprnai per senas gir
nas, kurios neįstengia jų .sumalti.

Reikalaudami geležies jus galite 
būt senas žmogus trisdešimties me
tų, bukus išsivystyme, menkos at
minties, nervuotas, greitai suerzina
mas ir visas “suiręs”, kadangi 50 ar
ba 60 su užtektinai geležies jūsų 
kraujuje jus galite būti jaunas jau
time, pilnas gyvumo, jūsų visas sto
vis pilnas gyvumo ir energijos,

“Kaipo lo prirodymų paimkite at
silikimų buvusio Suvienytų Valstijų 
Senatoriaus ir Viee-Pbezidential Nu
minei* Charles A. Townc, kuris pra
leidęs 58 melus yra iki šiol stiprus 
ir iibnullstančios energijoš. Sena
torius Tosvhe sako: “Aš atradau Nu- 
xatcd Iron didžiausių pugelbų kaipo 
vaistų ir reguliiiolojų. Idilei nuo to 
laiko aš be jo negaliu buli. Aš esmi 
toje vietoje, kad suteikti pagelba 
šia gyduole kitiems, ir aš rekomen
duoju visiems, kurie jaučia reikala
vimų atnaujinimui energijos ir su- 
taisymų kūno velksmių”.,

“Po lo yra bUVtISis Sveikatos Ko- 
inisionierins AVilliam B. Kere, C.hi- 
cagos, jau praleidęs šešiasdešimts 
metų, bet iki šiol gyvas, veiklus, 
pilnas gyvumo ir energijos. Buvu- 
sis Sveikatos KomiSionierius Kerr 
sako, kad jis likj pats savo y pat iš
kalu veiklumui šiandien, kuris pa
eina nuo vartdjimo Nuxated Iron’o 
ir kad jis tiki, kad ji turėtų būt už
rašoma kiekvieno gydytojo ir vaiy 
lojama kiekviename ligonbutyje šio
je šalyje.

niiiitydaini juos metališkn geležiui, 
los senos forinos mefališkos gele
žies turi pereiti kiaurai per virški
nimo procesus permainydami juos 
į organiškų geleži — Nu\ated Iron 
— todėl jie yra gatavi priėmimui ir 
assimiliavimui žmogiška sistema.

rašyta kas link to dalyko gerai ži
nomų gydytojų, tuksiančiai žmonių 
iki .šiol priiminėja 
vien tik, aš, manau, 
kainuoja keletu centų mažiau, 
tvirtai patariu skaitytojams

-.
Iron’— arba jeigu jus nenorite tiek

metallic iron, 
dėlto, kad jis 

Aš 
visuo-

dsilikimuo.se gauti gydytojaus 
ptų dėl organie iron-^Nuxated

Iron jojo originnliuoHe pakeliuose 
ir žiurčkite, kad šis ypatingas var
das (Nuxated Iron), išrodytų nnt lo 
pakelio. Jeigu jus priimi nėjote su- 
laisynuis lokius kaip Nux ir Iron ir 
kilus panašius geležies produktus ir 
negalėjote gauti pasekmių, atminkit 
kad tokie produktai yra visai skir
tingi daiktai nuo Nuxated Iron,
Išdirbėjų pastaba:—Nuxaled Iron, 

kuris yra vartojamas Dr. Sullivan ir 
kilų lokiu stebėtinu pasisekimu ir 
kur.s prirašinėjamas ir rekomenduo
jamas per gydytojus, neyra paslap
tinis vaistas, liet gerai visiems ap-‘ 
liekoriams žinomas. Nepanašus se
nam Inorganic Iron’ui, jis yra leng
vai asimiliuojamas ir neužgauna da
ntų, nepajuodina ių, nė nesugadina 
vidurių. Jo išdirbėjai gvarantuoja 
pasekmingas ir Čielai užganėdinan
čias pasekmes, kiekvienam pirkėjui, 
arba jie sugrąžins jums pinigus. Jos 
yra parduodamos pas visus gerus ap- 
liekorius.

jau. Žemaite

Rochester, N. Y
Senos bėdos.
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(PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAUNAS
ant Durų, Lentų, Rėmų ir Stogams Popiero

SPECIALIAI: Maleva malevojimui stubų išvidaus, po $1.40 už gal.
CARR BROS. WRECKING CO.$003-3039 S. Halsted SL, Chicago, UL■aMMMMMbteMSMlMMaBNasSMMiiasM^

VIENATINIS ■ KG UITR UOTAS RUSAS APTlEKORIUS ANT BRIDGEPORTO

VYRAMS IR SLAUGIEMS

Rytojui vielą ’ pasiūlė posė
džiams fotografijos kambariuo
se. Sako: negalima viešoje į- 
staigoje, neleidžiama. Savinin
ke i paaiškinus, jog visai atski
ri kambariai nuo įstaigos, už- 
kvie.timą priėmė; net į nakvynę 
u kurios tenai nuvažiavome.

Bytmelyj savininkė pusrytį 
suteikė; žadėjo ir pietus visoms 
paliukli. Atslaukiojo jau visos

SPECIALISTAS 
SAmtanoja Dykai 

Gyvenimas yra 
u. tuščias, kada pra 
M nyksta regėjimą, 
J MeS vartojame 
f pagerintą Opb- 
j thalmometer. Y- 
I patinga doma aU 

, - kreipiajua i vaV
kus, VfL: nuo 9 ryto iki 9 vak 
nedčldien. nuo 10 iki 11 diena.

Li-jp. 47 ai4649 S. Ashland Av. kam
Ttlephone Yards 41 

Boulevard 6487.

IU«Id, 938
T»leph«M H»yaark«t 2144

DR. A. A; ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAM 

Specialistu Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų

Oflsaa: 8854 S. Halsted SU C h i c ar 
T«l«phoa« Drorur •••!

VALANDOS t 10-11 ryto; t-l

Tclęph^e

3109 S. Morgan

VALANDOS: Nuo 8

Akiniai aukso rėmuose nuo $3.00 ir bu- 
uioisii. aidubro rėmuose nuo $1.00 ir 

I’r'.taikome akinius uždyką. 
Atminkit: Gaivos so|>ėjimas, nervišku
mas, tfkh| skaudėjimas, užvilkimas ir 
•l vral vaisiais Įvairių linų, kurion ua-. 
11 būti prašalintos nerų akinių pritaky- 
rnu. Ištyrimas uždyką, jei peršti ar 
kanda akis. Jei jos raudonos, jei gal

va sopa. Jei bloirai matai, jei uk|s silp
sta. netęsk ilgiau, o jieškok pagelbės 
aptickoj, kur kiekvienam pritaikoma a- 
kiniai uždyką. Atmink, kad mes kož* 
nam gvarantiio.inm akinius ir kiekvie
nam gerai pvirenkam. »
Ekspertas Optikas.

Jei jų* sergate ir reikalaujate patarimo arba vaistų, ateikit pas mane. AŠ buvau ap- 
tiekoriu* Rusijoj virš 10 metų, Amerikoj 15 metų. Aš duodu patarimus DYKAI. Galiu 
padaryti bile kokius rusiškus vaistus. Ai rekomenduoju tik GERUS daktarus. Aš esu 
draugas įmonių. S. M. MESIROFF, 3149 SO. MORGAN ST., CHICAGO, ILL.

jau dieną sclmuvojame, o tiek

Pas mus senos bėdos. Daug 
žmonių serga ir miršta nuo ne
lauktosios viešnios —- infhicn- 
zos. Fabrikuose 'dėlei to prade? 
da slokuoti (kuj)initikų. Nors lo
ji liga yra limpama ir didelis 
nuvargimas dar labiau, gelbsti 
jos išsiplatinimui, bet ponai fa
brikantai to nepaiso. Sveikuo
sius darbininkus jie verčia dirb
ti net po 14 valandų į dieną. 
Mat, sveikieji turį atidirbti už 
mirusius ir sergančius Savo dra- 4?
ugus... O kai jie susirgs ar nu
mirs ponai kapitalistai gaus 
naujų vergų.

Aplamai, Kocbesteryj dabar 
išrodo klaiku ii’ sunku.

■ • ■ 'i(- —V. V. Vasys.
Nutarta reikalauti laisvos sa

vivaldos Lietuvoje... Kaip ir 
nuo ko reikalauti, turbūt pats 
savaimi tas klausimas išsiaiš
kins.

įnešimas laisves fondą remt...l ---- u—
Na! kas čia galėjo drįsti lokį į- ‘rikiuosi, “Naujiemi’* skaily 

nešimą paduoti? Juk tas ton- tojams-longis-landiečiants svav

f JOSEPH C. W0L0N
LIETUVIS ADVOKATAS 

29 S. La Šalie. St. 
Telephone Central 6399 

Vakarais: 
2911 W. 22nd Street 

Telephone Rockwell 6999

YUSZKIEWICZ
AkiŲ Daktaras

, 'Turi didelį pigumų 
ant akinių per 3 
dienas, spalio 27, 
28 ir 29. Valandos 
nuo 9 ryto iki 9 v.

ieago

DR. G. MoGLASER
] Praktikuoja 27 metai 
I «* (iyvenimas ir Ofisą, 
1^1'49 S. Mnrgan'81.. kertė 32 8l- 
I Chicago, III.
\ SPECIALISTAS

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų 
Taipgi Chroniškų Ligų 

OFISO VALANDOS: 
iki 9 ryto, nuo 12 iki 2 po pirt 
ir nuo 6 iki 8:30 vak. Ncdčlio- 
irtis vakarais ofisas uždari't-asl

Telephone Yard.s 687

ini bus žinoti, ar daug vietos 
lietuvių pirkosi Ketvirtosios lai-', 
svės paskolos bondsų. Tatai čia ! 
paduodu visų pirkusių bondsus 
pavardes ir sumas - už kiek 
kuris pirkosi. Ji seka:

A. Ropcshka, J. Ropeshka, J. 
Pivarųnas, A.JKodis, A. Podziu- 
nas, J. Podziunas, J. Bartkus, S. 
Šidlauskas, M. (iirnis, K. Koli- 
b()tas, J. M. Kolibotas. J. P.
llbotas, J. G. Kolibolas, K. Zu 
kauskas, J. Žukauskas, J. Mame- 
niskis, D. Jodis, G. Malinauskas, 
K. A. Malinauskas, G. Malinau-, 
skas, J. Slizis, J. Varnas, A. šo- 

’ pola, S. Misiūnas, I. Misiūnas. A.( 
Sriubas, P. Milašiunas, F. Sriu
bas, E. Wilutis) A. JuliiK'vičius. i 
J. Mikulenas, J. Pole J. Bugenis. 
J. Simononis, J. Kepcla, D. Bi
rute, M. Praseika visi po $100; I 
A. Stoikus $150; J. Meškeliu-f 
nas, M. Aapeliūkė, A. Gudeniu 
kė, A. Mikuleniukė po $50.

Vadinas, ketvirtosios laisvės 

paskolos bondsų musų mieste

lyj pirkosi viso 12 lietuviai už 

virš keturis tuksiančius dolerių.

:l)R
Gerai Uetuvianls žinomus per 16 me

tų kaipo patyręs gydytojas, chirurgas 
ir akušeris.

Gydo aštrias tr chroniškas ligas, vy
rų, moterų ir vaikų, pagal naujaUalas . 
metodas X-Ray ir kitokius elektros iria- I 
taisus.

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

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, ir S 
6—8 vakarais. Telephone Ganai 8110. 
GYVENIMAS: 8412 S. Halsted StrHf i

VALANDOS: rytu, tikjat

A. Repeška.

fc.n..., I ......................... .m. ■ .......... . ..

p ERB. Naujienų aka!

Paskolos $30 ik< $300
Legale rata 3J4% menesyje. 
Vyrui ar moteriai, dirbančiai 
ar užlaikančiai narna.užlaikančiai namų.

Ant rakkndų, pianu, vlctro- 
Ioh, sankrovom fikiuren. ve
žimu. nutornobilhj, Liberty 
Bonds Ir Insurance Policine. 
Skoliname Stockyard’u, da- 
0o» ir dlrbtlivės darbinin
kams, eelžkaJio ir bienio 
žmonėm*, klerkams ir tt. 
Ateikite j ofisą Ir mes vis
ki? smulkmeniškai iikiskinsi 
mc. Atdara ufarninknis, ket
vertais ir suimtomis iki 8 
vnl. vakarė. Panedėlisfa. se- 
redomis ir pMnyčiomis iki

Tclephene Yards 5834.

D r. P.G. Wiegner 
PrlėniįiHO vųlsndOD kuo 8 Iki 12 
iŠ ryto h nuo 7 iki 9 vai. vak. 
3325 So. HalttėdĮSU ChĮcako,

I
reaomis ir pitnyčiomti iki ■ 
6 vai. vakaru.

local loan co. I
TUOS. F. KEHWIN, M<r. 

■■ 1 4 7 ll'llijiozl Cfi-Aaf

4,, . 4<i , I tytojos ir skaityto- I !

laisvės fondą remt..,|

■ 4647 So. Halsted Street
I Valstijos priežiūra. I

25l^Jl0Ver ^^Hi. 2-ras augštas 
■■ ...... 'IhRMMni .ydA

VyriškųDrapany Bargenai 
; Nauji, neatimti, daryti ant užsa- 
8Š0i iki dabar parsiduoda po 815
Ir 25 dolerius.

N|«ijĮ, daryti nuo »1* iki 
|5doieAij r °Ver*6t* * nuo 

^ilnaį pasiriakinias kailiu pkmuš-

ir ovėr 
885, dabai

l. 'a.gui,.1 'iifa

Dr. Leo Awotin
Gydytoju, Chirurgas, AkutBris, 
1929 8o. Halsted SU Chleagt* 
Kalba lietuviikai, latviikal Ir 

rusiškai.

kare. TeL Canal 4M7.

vaš, kurios skelbiasi 
Naujienose.

Kapieriii. . .
i 4«ii<in pi 

tų ovcri(otų. •
. Visai indžiu vartoti Matai 
lotai, vertės nuo 125 iki 881,, 
5 ir diwščiau. Kelnfis nuo 81.50 iii 

tk ^Vru) nRn,s 1,11 nuo

Atdara kasdieną, nedaliam!* ir va 
KarAIi. 1

8. R O R D O N
1411 8. Halsted Su Chicago. UI

Tti Tarti

■MfU.MKMtflcz
iaigusl AkuSerijoa Ka- 
legiją; ilgai praktiką* 
vuai Pennlylvanii I 
hospitalėse it PhlIt’J 
dclphijoj. Časekniinr

visokiose ligose jųote- j 
rims ir merginom*. 
3H3 Ša. Halsled BU.

(Ant putrų lubų) 
Chicago.

Nno 6 iki 9 ryte, ir 7 iki vėlo vak.

dsilikimuo.se


——-""

NAUJIENOS, Chicago, III

I Chicago ir Apielinke
Tiek jiems rupi tas “žmonių 

labas”.
Norėjo ištrukti.

Pešasi

Dėkoja laikraščiams

Susirgimų ir mirčių 
skaičius mažėja.

čių epidemija bus galutinai “su
stabdyta” netik Chicagoje, o ir 
visoje Illinois valstijoje.

Gale savaitės atidarys 
visus teatrus.

True translation filed with the post- 
master ut Chicago, IK., Oct. 29, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917.

Reikalauja 1,050 
važnyčių. %

ir“Aš didžiuojuos Chicaga 
jos laikraščiais, prisidėjusiais 
prie užgniaužimo epidemijos”— 
šitaip vakar užreiškė sveikatos 
reikalų komisionierius, John 
Dili Robertson. Jie, pasak Ro- 
bertsono. Buvo neužvaduojama 
žmonių švieti mo-in formavimo 
įmonė. Ačiū laikraščių pasklei
stoms žinioms bei nurodymams, 
daugelis žmonių išgelbėjo netik 
savo pinigus, o ir sveikatą. Da
bar tik reikalinga, kad žmonės 
ir ateityj užsilaikytų taip, kad 
“epidentija nebegautų progos

vakarRaudonasai Kryžius 
|)asiskelbė reikalaująs 1,050 va
žnyčių, tokių kur turi bent vie
nų metų patyrimą. Priimama 
tečiaus tik tie, kur dar nepasie
kę t. v. “drafto amžiaus“ arba 
turi paliuosavimą nuo karinės 
tarnystės. Visi jie reikalingi ta
rnavimui užmaTyj.

ScŠi majoro Thompsono pas
kirti mokyklų tarybos nariai tu
ri apleisti tarybą. Toks yra tei
smo patvarkyinas. Loebo šali
ninkai jau džiaugiasi gavę vir
šų. Bet majoras nenorįs nusi
leis ii': Loebas ir jo šalininkai 
vistiek negalėsią sugrįžti. Ma
joras manąs nominuot visai ki
tus asmenis. Tribūne jau šau
kia, kad miesto taryba tikrai 
nepritarianti majoro paskir
tiems žmonėms. Joje, mat, 
ri sugrįžt ponas Loebas.

Pavicčio ligoninėj vakar mi
rė tūlas George Harris, meksi
kietis, gyvenęs 4340 Vincennes 
it. Andai jis kaskuo nusidėjo 
policistui Jobu Manginui ir ba
ndė pabėgti. Policistas paleido 
šūvį ir mirtinai jį sužeidė.

NORTH SIDE

Iš vietos lietuvių veikimo.

tu—

Nelaimė.

Rock

Patraukė tieson tris 
unijistus.

koin-

Naujų susirgimų ir mirčių 
skaičius nuolatos mažėja. Už 
pastarąsias 18 valandas — ne
dalią ir panedėlį — naujų su
sirgimų buvo 1,893. Iš jų 1,356 
susirgo influenza, o 537 — pla
učių uždegimu. Mirė 140 nuo 
influenzos ir 77 nuo plaučių už-

Mc Loughlin Materials 
panija patraukė tieson tris iš
vežiotųjų (teamsterių) unijos 
narius — James Lineli, John 
Haley ir Michael Norris. Kalti
nami kurstymu unijos narių 
|>rie “nepamatuoto streiko“.

Ėjęs visu smarkumu
Island geležinkelio kompanijos 
traukinys vakar naktį sutriuš
kino pasipynusį ant bėgių (ant 
95 ir Vincennes gatvių) auto
mobilių. Pasekmėje to viena 
mergelė ant vietos užmušta, o 
du vyru ir moteris sunkiai su
žeisti. Abudu vyrai, turbūt, 
mirs.

Nubaudė cukraus 
verteivas.

Ncnorčjo apmokėt “bilų”— 
pasilaikė dalį rakandų.

Jeigu tik liga, deki kokių 
nors “ypatingų priežasčių“, ne
pradės išnaujo plėtoties, sekamą 
subatą visos dabar uždaryto
sios įstaigos — teatrai, svetai
nės etc. — “varys savo darbą”. 
Betgi, teatrų, svetainių ir kitų 
viešos užeigos vietų savininkai 
turės pildyti influenzos komisi
jos įsakymus: visa užlaikyti Šva
riai ir žiūrėti, kad teatras, sve- 
tainfe etc. nebūtų kupinai per
pildyta žmonėmis. Beto, visi 
turintįs “šaltį” be jokio atsisa
kymo turės apleisti svetainę. 
Aplamai, bus daroma visa, kad 
liga nebeturėtų progos išsiplė
toti.

Influenzos komisija mano, 
kad bėgiu sekamų dviejų savai-

Vakar tapo nubausti du cuk
raus verteivos už peržengimą 
maisto adininisrtacijos patvar
kymų. Pardavinėję kostumie- 
rianis cukrų daugiau 
jiems leistina.

Max M. Korshak, buvęs mie
sto advokato pagelbininkas, tu
ri bėdos. Jackson Express and

ncgu

“Tie vagjs turi būt 
pagauti!”

Pons Anderson, drapanų kra
utuvės savininkas, 3023 E. 92 
gt., vakar patelefonavo į polis-

ustymą jo rakandų į kitą butą, 
perdaug pareikalavo “už savo 
darbą”# Korshak pasipriešinęs, 
tada kompanija užgriebė dalį 
rakandų. Korshak jieškosiąs 
teisybės teisme.

Neatsargumas.

Cash už Bondsus
850.00, 8100.00 iki 81,000.00 Val

džios Bondsai perkama už cash, ar
ba paskolinsime jums pinigus už 
juos legale rata nuošimčio, arba nu
pirksime jūsų nuošimtį bondsų už
mokėdami dalį. Atsineškite bond
sus pas

CARL M. WHITE,
Room 411, 56 W. Washington Street

—Sei, pons viršininke, tie va- 
gįs turi būt pagauti!

—Well, well — kame daly
kas? — atkirto kapitonas.

—Je, jau septintą kartą jie 
apkrausto mano krautuvę — 
skundėsi krautuvninkas. Ir vis 
— kiekvieno mėnesio paskuti
niam nedėldienyj...

Pons kapitonas, turbūt, tikrai 
pasiųs visą būrį policistų prie 
pono Andersono krautuvės — 
sekamo mėnesio paskutinį 
dėldienį...

Antonia Faciana, 821 Canib- 
ridgc gt., vakar bekurdaima pe
čių, apsipylė kerosimi 
užsidegė. Už poros 
nuvežta į Passavant 
moteris pasimirė.

Drąsus plėšikas.

ne-

ir pati

ligoninę,

Pastaruoju laiku, delei susi
dariusių “ypatingų aplikybių”, 
pažangusis North Sidės lietuvių 
judėjimas truputį susiaurėjo. 
Vis dėlto veikiame kiek ir kur 
galime. Ypač daug gyvumo 
rodo vietinis Draugijų Sąryšis, 
LMPS. 29 kp. ir LSS. 81 kp. Jos 
rengia visą eilę vakarų, paskai- 
Victos 3
tų ir šiaip pasilinksminimo pra
mogėlių. Be to, visi pažangieji 
vietos lietuviai bei jų draugijos 
yra susispietę apie viešąjį lietu
vių knygyną, kuris taipgi turi 
puikią susirinkimams laikyti 
svetainę. Knygyne galima ga
uti įvairaus turinio knygų bei 
laikraščių. Kiekvienas, kuris 
lik nori ir moka, gali visa tai 
puikiai pasinaudoti — šviesties.

Aplamai, vietos lietuviai mo
ka sugyventi. Nors, tiesa, ran
dasi keli bolševikuojantįs strak- 
sėtojai, bet jie pasisekimo čia 
neturi, nors ir nekartą bandė sa
vo riksmu niekinti musų gerb. 
dienraštį ir jo redaktorius.

Beje, turime ir dar kitos rų- 
šies ardytojų. Tai vietos “vy
čių armija“. Bet ir ji turi ten
kinies tik mykolinės skiepu bei 
vienu-kitu “garsiu vakaru”, ku
rie dažnai užsibaigia negarsiu 
“faitu”. Tie “vajauni vyrai“ 
jau nekartą darė pastangų pa
kenkti viešam knygynui, bet— 
be pasekmių. Vietos lietuviai 
perdaug gerai j(uos pažįsta ir 
lodei su jais nenori turėt jokių 
reikalų. , —M. V. M.

ROSELAND

Tai vis “žmonių labui“

Laisves Bondsai
perkami už cash. Ėmei and Co., 740 
W. Madison, kampas Halsted gat., 
room 232, 2-ras augštas, virš Famous 
Clothing Store. Atdara vakarais iki 
8. Ncdėldieniais 10 ikit.

AKUŠERKA
Tol. Drover 4136.

Mrs. Mary Janlęauckienė pirmiaus 
gyveno West Sidėj, 2303 S. Oakley 
avė., dabar persikėlė į naują vietą, 
3412 So. Halsted st. (ant 2-rų lubų), 
Chicago, III.

Tai buvo 1907 metais, kada 
Chicagos gatvekarių baronai 
reikalavo naujos sutarties ir 
prisiekavo, jogei šitą jie daro 
tik “žmonių labui”. Jie tada 
tvirtino, kad gavus naują sutar
tį, bus galima daug geriau pa
tarnauti publikai negu iki tol.

Gerai. Jie gavo ko norėjo. 
Bet kaip jie pasirūpino taria-* 
nnioju
1915 metais Chicagos gatvėmis 
vaikščiojo 3,200 gatvekarių. O 
šiemet jų,skaičius besiekia tik 
2,850. Vadinas, 350 gatvekafių 
jau nėra. Kompanijai neberei
kia saindyt arti tūkstančio “ek
stra darbininkų”, o gyventojai 
kaip silkės niurkosi perpildy
tuose gatvekariuose.

Vakar vakare,* sugrįžę iš da
rbo, ponia N. Lcland ir p-lė M. 
Boyle rado savo bute nelauktą 
svetelį — banditą1. Bandito bu
tą apsukraus vyro: be jokio dve
jojimo jis įstūmė jas į miegrui- 
mį ir prisakė tylėti. Pats gi pa
siėmė už 100 dol. brangakinenų, 
vieną bondsą ir 30 dol. “gry
naisiais” — pabėgo.

Užgriebė daug opiumo.

Name 606 So. Federal gt. pe

čiagimes moteris berukant opi
umą. Visi areštuoti. Kartu 
užgriebta apie už penkis tuks-

štai: tančius dolerių opiumo.

Aukos.

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliaus Permaina.
Panedėlyj, Ketverge ir Subatoj 

Pirmas Floras 15c. Balkonas 10c
Prie šių kainų priskaitoma Ir 

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

Sumušė jaunikį.

PAIN-EXPELLER
J*u p*nklo«-d«*imtys metu 
kaip iita pluki gyduole yra var* 
tuojama *u geriausioms pasek* 
mems, ligydymui rumatlrmo, 
skausmu krūtinėj*, tonose ir rau
menyse, neuralgijos, strėnų di*. 
gim*, talčlo ir koaullo.

DRAUGAS NELAIMĖJE!
Mainleriai, mechanikai, audėjai, fabriko* ir aiap visokie 
darbininkai, dirbanti viduj ir lauke, yra amžini draugai

Ck

Neapsigauk pirkdama* pigiu* valntn* didele** bonkose. Reikalauk geriausiu. Kuomet pirksi 
F*in»KxpOUor> p*r«itikrlnk M yr» IKARA, v*iRb»ienkli« ant b*k*iuk<>. 3ft centai ir *5 centai ui 

bonkut*. Gaunamo* viso** aptlekoae, ar tleaiog Is labortorijoa.
F. AD. RICHTER & CO., 74—80 Wa»hlngton St., New York, N. Y.

? Pons Walter Tolemiski, 
metų senis, 3249 N. Lorel | 
turėjo gražią jauną prisieką, o 
ši — “gerą burdingierių”, Far- 
gan Woiska. Kažkokiu bildu ge- 
rasai burdingierius vakar įslim- 
pino į pono Tolemiski miegrui- 
mį ir...

Šiandie jisai guli ligoninėj, o 
senasai Tolemiski usdarytas šal
tojoj. Woiska galbūt mirs.
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Neteko moters ir sesers — 
nusižudė.

Pereitą savaitę mirė p. Edw. 
P. Griffino, 1318 S. Kolin gt., 
moteris. Užvakar jisai neteko 
savo jaunos sesers. Abidvi mi
rė nuo influenzos. Vakar poli
cija jį rado nnsitro&kinusį gasu 

savo miegruimyj. Manoma, 
kad tai pasekme didelio susikri- 
mtimox liūdesio.

Spalių 22 d. mirė Antanas Ba- 
rtašius, palikdamas savo myli
mą moterį Barborą dideliame 
nubudime ir neturte. Gi už tre
jeto dienų, spalio 25, mirė ir jo
sios sūnūs. Taigi, Vald. Marka
usko rupesniu, keli geros širdies 
lietuviai, paaukojo neturtingai 
našlei keliatą dolerių. Aukojo 
sekami asmens: Vlad. Markau
skas ir Petras Lapis po $11.00; 
Helena Baublienė ir Leonarda 
Jasulienė ir Pranas Jurkus po 
$10.00; Kaz. Gečius $5.00; An
tanas Butkus, Juozapas Shini- 
kus po $3.00; Franas Grigula, 
Domicėlė Markauskienė, Stan. 
Jenčauskis po $2.00; William 
Jesus, Alex Jenkus, K. Mačuls- 
kis, Step. Jesulis po $1.00.

Varde B. Bartašienės visiems 
aukojusiems tariu širdingą ačiū.

—Vlad. Markauskis.

gerai žinome, kad turčiai labai i, 
I gražiu budu moka apsukti dar
bininkus taip, kad jie nė nema
to, kaip veidmainis poliitkierius 
išnaujo užtupia jiems ant spra
ndo. Tas pats politikierius, kur 
nesenai statėsi didžiausiu darbi
ninkų užtarėju ir net karštu 
revoliucionierių. Mat, kuomet 
jis pamato, kad žmonės jam pra 
deda užsitikėti, jis tuoj prade
da varyti savo seilį darbą. Tai
gi bolševikai labai gerai padarė 
neįsileisdami tų gudriųjų poli
tikierių.

Nekurie musų menševikai py
ksta ir su paniekinimu kalba 
buk bolševikai labai prasikalsta 
prieš socializmo principus, kad 
panaudoja terorą ir tt. Bet bol
ševikai juk nepanaudojo terorą 
prieš darbininkus, o prieš darbi
ninkų priešus ir prieš visus tuos, 
kurie su jais eina ir nori betvar
kę daryti. Nors musų menševi
kai ir nori visas kąpitali- 
slų melagystes panaudoti prieš 
bolševikus, bet kuo tolyn, tuo 
darosi aiškiau, kad tie, po ke
lius kartus “pakarti” arba “su
šaudyti” revoliucionieriai (M. 
Gorkis, Marija Spiridonova ir 
kiti) yra tik melas, turįs tikslo 
pažemint Darbininkiškos Res
publikos valdžią.

i, , . 4
Bet tūli musų draugai drįso 

tiems melams pritarti ir sykiu 
su buržuazijine spauda šaukė, 
kad bolševikai šiokie ir tokie.

Aš nesakau ir nemanau pa
sakyti, kad ten, Rusijoj, nebuvo 
klaidų. ' Tai yra neišvengiama. 
Nėra pasaulyje žmogaus be klai
dos. Bet tokias nesąmones, ko
kių verčia ant bolševikų buržu
azija, butų didžiausia klaida ak
lai joms tikėti. Darbininkai, ro
dos, visi turėtų karščiausiai pri
tarti Rusijos Respublikai, o y- 
patingai dabartinei jos valdžiai 
—Sovietų valdžiai.

Aš nesuprantu, ko Amerikos 
lietuviai socialistai nori. Pirma, 
kol vieni bolševikai, turėjo sa
vo rankose valdžią, tai ji šaukė, 
kad bolševikai neteisingai pasi
grobė tą valdžią, o dabar, kuo
met valdžia sovietų, irgi neuž
ganėdinti, ir vis šaukia, kad bol
ševikai neteisingai elgiasi, neįsi- 
leidjia visų buržuazijos šulų į 
valdvietes ir tt. Bet užtai mes, 
darbininkai turime būti dėkin
gi bolševikams už šitą jų žing
snį.

Vienas iš svarbiausių bolševi
kų atliktų darbų, tai žemių pa
dalinimas žmonėms. Tie, kurie 
norėjo dirbti, ir tie, kur norė
jo tik naudoties nieko nedirb
dami, dabar jie liko sulyginti. 
Už tai pastarieji dabar siunta 
ant dabartinės valdžios.

Skaitytoju Balsai
[Už išreikštas šiame skyriuje 
nuomones Redakcija neatsako.}

True translation filed with the post- 
niaster at Chicago, III., Oct. 29, 1918, 
as require(i by the act of Oct. 6, 1917

BOLŠEVIKAI.

Rusijos bolševikai atliko tai, 
ko Rusijos liaudis reikalavo. 
Nors įvairus buržuazijos paka
likai stengiasi pažeminti, bet tas 
jų darbas nueis ant vėjo.

Bolševikai gerai daro neįsilei- 
dami visokių veidmainių į šalies 
tvarkjlno reikalus. jciptii

darbininkai paėmė vairą į savo 
rankas, tai turi ir’daboti, kad jų 
priešai nepasigailiu jį atgnl. Mes

Utarninke, spaliu 29 d*, Pirmyn 
mišraus choro praktika neįvyks de
lei siaučiamos epidemijos. Kada 
miesto valdžia atšauks dabartiųį pa- 
varkymą, sekama praktika bus pa

skelbta Naujienose”.
Choro pirm. J. D.

North Sidės Lietuvių Viešo Kny
gyno rengiamas vakaras lapkričio 
3 d. Schoenhofen svet., delei siau
čiančios epidemijos tapo perkeltas 
į gruodžio 29 d. Taigi, kurie turite 
nusipirkę įžangos tikietus, pasilaiky
kite juos — bus geri ir gruodžio 29.

—Komitetas

4

Daugelį net ir socialistų aš 
girdėjau sakant, kad bolševikai 
labai prastai padarė nugalabin
dami carą Mikę. Negana to, jie 
turėjo visus ji šunis išgaišinti, 
arba į kalėjimus suvaryti kol 
šalyj butų įvykus tvarka. Nes 
tie niekšai tą betvarkę dabar ir 
kelia. Tai dėl jų tos visos sui
rutes atsikartoja.

—Jos. Beliackas.

<■__________ ............. “.ff?1.1.!?!??.,,

Pranešimai
Roseland, III. — LSM. Ratelio re

peticijos bus kaip ir pirmiau būda
vo — utarninkais. Taigi sekanti re
peticija įvyks spalių 29 d., S. Dau
joto svet., ant Mich. Avė. — Drau
gai ir draugės, nepamirškite susi
rinkti. —Pirm.

LSS. VIII Rajono Centralinib Ko
miteto mėnesinis susirinkimas įvyks 
utarninke, spalių 29 d., 8 vai. va-< 
kare, Aušros svetainėje, 3001 S. JlaU 
sted str. Visi centralinio komiteto 
nariai būtinai turite atsilankyt, nes 
randas daug svarbių reikalų apsvar
stymui.

LSS. VIII Raj. sekr.
J. Jurgaitis.

Chicagos Lietuvių Vyrų choro re- 
neticijos delei siaučiamos epidemi
jos t»!>o sutrukdytos.
nariai tegul seka “Naujienų” prane- 
šimu skyrią: kaip tik bus atidary
ta svetainės, mes pasistengsime pra
nešti, kada |vyks sekama repetici
ja. F. Mazola.

Utarninkas, Spalio 29, 1918. 
—s1-------- --—'■ «

REIKIA DARBININKŲ
REIKALINGAS kukorius. Gera 

mokestis. 
3305 S, Halsted st., Chicago

ASMENŲ JIEAKO.I1MAI
Pajieškau savo švogerio Antano 

Maznutsko, Kauno gub., Vilkmergės 
pav., Druskių sodžiaus, Svedesų pa
rapijos. Meldžiu tuojaus atsišaukti. 
Turiu labai svarbų reikalą.

J. Saprigonas, 
2019 String st., Chicago, III.

Pajieškau Jono Striškos, Kuprių 
kaimo, Vabalninku par., Kauno ve
dybos, Panevėžio pav., jis gyvena 
Kcnosha, Wls. Turiu svarbų reika
lą. Meldžiu atsišaukti arba kas ži
note jį malonėkite pranešti jo ad
resų.

Fabijonas Striška, 
409 Central Park Avė., Chicago

Pajieškau savo pusseserės Agotos 
Lukšaitės, Kauno gub., Telšių pa
vieto, Navarčnų parapijos, Juozapa? 
vo kaimo. ' j

Petronėlė Rusiskaitė, / 
4427 Marshfield avė., Chię/igo

Pajieškau savo draugo James U- 
barto. Paeina iš Kauno gub., Rasei
nių pav. Malonėkite atsišaukti ar 
kas žinote praneškite jo adresų, bu
siu labai dėkingas.

J. Mačiulis,
810 W. 191h st., Chicago, III.

Pajieškau savo brolio Izidoriaus 
Pisčoko, Kauno gub., Šiaulių pav., 
Kuršėnų parap. Atsišaukite šiuo ad
resu:

Elzbieta Sabas,
405 Linden avė., Stcnbenvillc, Ohio.

Pajieškau savo pusbrolio Rafolo 
Kavoliuko, Kauno gub., Alcksandro- 
vsko pav., Sabalų parap., Jakiškių 
sodžiaus. Kas žinote, praneškite jo 
antrašą, arija tegul jis pats atsišau
kiu. Jurgis Ambrazas, 
714 W. 21st St., Chicago, III.

REIKALINGA ledų traukėjų ir 
darbininkų | ledų svirnus, 42Mjc. į 
valandą, 10 ir 11 vai. darbas.

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

REIKALINGA moters prie namų 
už gaspadinę. Aš esmi našlys, turiu 
namus ir rakandus. Duosiu pragy
venimą ir užmokėsiu už darbą. Ne
paisyčiau kad turėtų kokius du vai
ku. Atsišaukite kuogreičiausiai. Už 
tikietą užmokėsiu.

Joe Malinsiu,
P. O. Box 92, Indiana Co.,

VVchrum, Pa.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
IŠSIRANDAVOJA kainbaris dėl 2 

arba 1 vaikinui ar merginai arba že- 
notiems — turi būti bevaikiai, šil
tas vanduo, vana ir štymas. Pasima- 
tykite ypatiškai su savininku.
3032 So. Park Avė., . flat 42. 

Paklauskite elevatorman.

PARSIRANDAVO.!A šviesus kam
barys vienai arba dviem ypatom su 
valgiu arba be valgio. Kam reika
linga, malonėkite atsišaukti.
3414 .S. Emcrald Avė.. Chicago. 

. 2-ras augštas, i^ fronto.

REIKALINGAS barzdaskutys. Da
rbas pastovus. Atsišaukite kuo- 
greičiausia.
1604 W. North Avė., kertė Ashland 
Avė., Chicago

REIKIA 10 prityrusių leiberių di
rbti į serai) iron y ardą.
2034 Southport avė., Chicago

/ REIKIA vaikų, merginų, vyrų ir 
moterų. Valdiškas darbas.
36 S. 'J'hroop st., kampas Monroe ir
Throop st., Chicago

REIKALINGA 10 pardavėjų vyrų ir 
moterų prie pardavinėjimo gyduo
lių šluba nuo stubos nuo Influen
zos. Gera mokestis, patyrimas ne
reikalingas. Kreipkitės daktaro ofi- 
san:
3548 S. Halsted st., Chicago, 111.

REIKIA 50 MOTERŲ PRIE TVAR
KYMO KNYGŲ IR MAGAZINŲ 
(MĖNESINIŲ LAIKRAŠČIŲ). PAS
TOVIS DARBAS. GARU APŠILDY
TAS IR GERAI APŠVIESTAS NA
MAS. MOKESTIS 815 IKI $17 IN 
SAVAITE.

GUMBINSKY BROS., 
2261 S. UNION AVĖ., CHICAGO

KEIKIA merginų dirbti į dirbtu
vę.

J. R. Beiersdorf and Bros., 
932 W. 38 Place, Chicago

REIKIA ' 10 prityrusių 
prie tvarkymo skudurų, 
darbas. Gera mokestis.

Goldman,
1820 W. 14th st.,

moterų
Pastovus

Chicago

REIKALINGA indų plovėja Majcs- 
tic Restaurant.
3502 So. Halsted si., Chicago

REIKIA DARBININK Ų
VALSTYBINIAI NEMOKAMI DAR 

B(> PRIRODYMO BIURAI 
(U. S. Free Employment Service) 
Jieškantieji darbo kreipkitės šiais 

adresais:
116-122 N. DEARBORN ST. 

arba
105-107 SO. JEFFER^ON ST.
Už darbo parupinimą visuose tuo

se valdžios įsteigtuose ir užlaikomuo
se biuruose nereikia nieko mokėt.

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

REIKALINGA indų plovėjo. $12 į 
savaitę.
2169 Blue Island Avė., Chicago

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI — iš priežasties li

gos turiu parduoti pirmos klesos 
hučernę ir grosernę naujoje lietu
vių vietoje, su namu arba be namo. 

Anton Praszky.
2856 Emcrald avė., Chicago

RAKANDAI

• j

REIKIA shoarmenų ir leiberių į 
Scrap Iron Yard. Gera mokęstis. 
Pastovus darbas. Atsišaukite į 1632 
W. Kinzie st., Chicago.

REIKIA moterų prie tvarkymo 
knygų ir popieros. Gera mokestis. 
Pastovus darbas. — Miller and Co- 
hen, 1416 Blue Isląnd avė. Telc- 
phone Canal 857.

RETA PROGA! Priversti parduot 
už pusdykę: puikius 5-kių kambarių 
apartinento daiktus; dailus dining 
room setas ir bedroom setas, taip
gi $850 player pianas tiktai už 8230 
ir $200 Victrola su brangiais rekor
dais už $55. Taipgi parsiduoda a- 
liejiniai piešiniai. Viskas naudota 
tiktai 3 mėnesius. Priimame Laisvės 
Bondsus. Ateikite tuojaus.

Rezidencija 1926 S. Kcdzie avė.

NAMAI-žEMfi

REIKALINGAS antrarankis duon
kepis • darbas ant visados. Meldžiu 
alsišaukli greitai.

Joe Antanaitis,
3415 VVallace st., Chicago

NAMAI IR FARMOS.
Pirmiau negu pirkti namą, farmą 

arba lotą, klauskite informacijų. 
Mes skoliname pinigus.

R. A. C. A.
29 So. La Šalie st., Chicago

Room 336.

MOKYKLOS

REIKIA merginų vynioti nuirga- 
rines. Gera mokestis. Geros darbo 
sąlygos.

W. J. Moxley,
541 W. Randolph st., Chicago

BEI KALINGA jauna mergina prie 
namų darbo. Atsišaukite greitai į

Old Bose Distilling Co., 
Klauskite manadžerio

4713 So. Ashland Avė., Chicago.

REIKALINGA šviesus ir švitrus 
kambariai, geru šildomi, vedusiai 
porai, abu eina dirbti — South Si
dės apielinke,į. Taipgi turi būt ma
udynė. Atsišaukite šiuo adresu.

P. O. R,.
1840 So. Halsted si., Chicago

REIKIA moterų dėl rinkimo sku
durų j junk shop; turi būti patyru
sios; darbas ant visados.

Ginsburg,
2707 W. 121h St., Chicago, III.

REIKALINGI du kepėjai — pirma- 
vanlcis ir ant rarnnkis, 
Juodos duonos; mokestis labai gera 
ir darbas ant visados. Atsišaukite 
tuojaus.

Joe AViczus, 
1043 W. I3th st., netoli Miller St.

VALENTINE DReSmAKINO* 
COLLEGES

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

137 Mokyklos Suv. Valstijose. 
Siuvimas, Petrenų Kirpimas, De- 
signing, dėl biznio ir namo. Vie
tos duodamos dykai. Diplomai 
Lengvi išmokėjimai. Gvarantao- 
ta išmokinti jus pasiūti suknes 
810. Phone Seeley 164S

SARA PATEK, PirminlaU

Uždirbkite $15 iki 
$35 į savaitę.

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

MASTKK SEV.ING SCHOOL
J. F. Kasnicka, Prezidentas,

118 N. La Šalie at., Prieš City Hx!k 
Atsišaukite ant 4-to augšto.




