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True translation filed with the post-niastcr ai Chicago, III., ()c|. 30, 1918, 
ui reąuired by the act of Oct. tf, 1917.

Lielw H..'auja pa- 
' i; sukinu vokiečiu

Lietuvoje prasidėjęs su 
kilimas

LIETUVA REIKALAUJA, 
KAI) VOKIEČIAI Iš JOS 

IŠSINEŠDINTŲ.

Lietuvoj susiorganizavo 
nauja laikinė valdžia?

\VASliINGTON, Spalio 29. 
Diplomatinės žinios iš Stockliil- 
,mo šiandie sako, kad Lietuva, 
vil iai iš Rusijos Baltiko provin
cijų suorganizavo laikinę val
džią ir atnaujino savo reikala
vimus iš Berlino, kad vokiečių 
kareiviai butų ištraukti.

tumentan žinių iš Šveicarijos, 
vokiečių m i Ii tarė partija plati
na žinias, kad bolševiku sukili- k
mas gręsia Vokietijai. I'os ži
nios platinamos Holandijoj ir 
Šveicarijoj vokiečių agentų ir 
laikraščių, čia manomu, kad tų 
žinių tikslu yra (tikrinti talki
ninkus nedaryti perdaug aštrių 
sąlygų Vokietijai taikos tarybo
se.

Cologne Volkszejtung sako,
JJBJL- . . ."jaaiJJI. . JttgBgBBggg

True translation filed wilh Ihe post* 
niasler ai Chicago, III., Ocl. 30, 1918, 
UH re(iiiirc<| by the art of Oct. 0,1917

LIETUVOS VALSTIEČIAI 
SUKILO PRIEŠ VOKIE

ČIUS

True translnhon filed witn the post 
nuistcr at Chicago, III., Oct. 30, 1918 
as reguired by the aet of Oct. 6,1

TALKININKAI REIKA
LAUSIĄ VOKIETIJOS 

LAIVYNO PASIDA
VIMO.

Vokiečiai esą sumušti ke
liuose mūšiuose su Lietuvos 

valstiečiais.

Taigpi atidavimo Rheino tvir
tovių.

WASHINGTON, Spalio 28. - 
Diplomą tinęs žinios iš Amster
damo šiandie sako, kad valstie
čiai Lietuvoj sukilo ir tūkstan
čiai jų prisidėjo prie kitų dezer- 
lirų, kurie slapstosi miškuose 

ir |M*lkėse.
Skelbiama, kad vokiečių ka

reiviai liko sumušti kėliuose 
mūšiuose su valstiečiais, kas 
privertė gubernatorių prašyti 
pagelbos.

Sakoma, kad sukilimas plė
tojasi visoj Šalyj.

f

LONDONAS, Spalio 29. E- 
vening News sakosi menąs

kos mušiu talkininkų šalįs rei
kalaus pasidavimo viso vokiečių 
Uuvyno,»Jų Umpervisų, vokiečių 
ąųbmarinų ir užėmimo visų for- 
tiiikudlų miestų likt RHČirto u-

True translation filed with ihe pest- 
niasler at Chicago, ilk, Oct. 30, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. 6,1917,

REVOLIUCIJA ČERNO- 
GORIJOJ

ZUBICH. Spalio 29. — Pasak 
žinių iš Laibach, revoliucija i.- 
kilo Černogorijoj. Revoliucio
nieriai, kurių tarpe yra Alba
nijos kareiviai, užgriebė Ceti- 
nje, Scutari ir Rieka. Austro- 
vengrai evakuoja šalį.

Ti nę translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Oct. 30, 1018, 
:»s reąttired by the act of Oct. 6,1917,

VOKIEČIAI BĖGA Iš 
RUMUNIJOS

resas paprašė popiežiaus pavar
toj savo įtekmę baudai teisin
gos taikos, kuri dęleiątų talki
ninkams sunaikinti Vokietiją.

Vokietijos federalė\taryba už- 
gyrė kilių papildantį iiųperijos 
konstituciją formoje, kokioj jų 
priėmė reichstagas, pasak Be
ri iii<> telegramos.

Nepaprastai svarbus nutari
mai padaryti susirinkime sosto 

. tarybos, įvykusiame Beri i ne su- 
į baloj ir kuriame pirmininkavo 
kaizeris VVilhelm, sako Zuricho 
žinia į Le Journal.

Didžiausis sujudimas 
lauja reichstage, kur 
grupės laiko posėdžius 
traukos.

• Sakoma, kad didelis 
kuinas viešpatauja
utilitariuose rateliuose iš prie
žasties sosto tarybos padaryti 
nutarimų. Vokietijos valdžia e- 
są pasirengusi griebtics kraštu
tinių priemonių.

Turkija kš|o 
i taikos
Riaušės Konstantinopolyje 

ir Smyrnoj.

Viešpa
tis lovų 
be per-

nerviš-
Vokietijos

---------------------------------------- tr ,
True transhition filed wuh the post, 
masler ai Chicago, III., Ocl. 30, 1918, 
as reonlred by the act of Oct. 6, 1917

^(Austrija prašo 
pagreitint 

taiką
Siunčia naują notą prašyda

ma greičiausios mūšių pe
rtraukos. Sako, negalima 
įvykinti reformų kol mū
šiai nėra pertraukti.

Talkininkai tariasi apie mū
šių pertraukos sąlygas.

VERSAILLES, Spalio 29.
Talkininkų viršininkai susirin
ko čia šiandie tikslu apsvarstyti 
pertraukos mušiu su Vokietija 
sąlygas. z

“Talkininkų valanda atėjo’’, 
pasakė vienas augštas asmuo.

“Ar karė užsibaigs bėgiu atei
nančiųjų kelių savaičių, ar ji 
bus prailginta neaprubežiuotam 
laikui, dabar priguli nuo to kaip 
situacija bus išrišta šiandie.

“Absoliute vienybė yra dabar 
svarbesnė negu kada-nors pir
miau ir kiekvienas atomas spė
kos turi būti įdėtas į musų smū
gius, kaip politinius, taip ir ka
rinius.“

BEHN, Spalio 29. — Neofici
aliai pranešama,, kad Austrijos 
užrupežinių reikalų m misteris 
grafas Andrassy papildydamas 
aavo vakarykščią notą preziden
tui Wilsonui, pasiuntė specialę 
notą valstybes sekretoriui Lan- 
singuj.

Toj notoj grafas maldauja 
Lansingo perkalbėti prezidentą 
daryti ūmią mušiu pertrauką.

Pasak Vienuos žinios, tekstas 
vakarykščios notos tapo pasių
stas visoms talkinnikų šalims.

Austrija aiškinasi.

True translation filed with the post 
master at Chicago, III., Oct. 39, 1918. 
as required by the act of Oct. (>. 1917

KARĖ UŽSIBAIGS Už
KELIŲ DIENŲVVASHINGTON, Spalio 29. - 

Oficialė žinia iš Šveicarijos sa
ko, kad keli šimtai vokiečių val
dininkų atvyko į Vienną per ke
letą paskutinių dienų iš užimtos 
Rumunijos ir pranešė, kad nė 
vierio civilio vokiečio nepasili- 
ko Buehareste. Vokiečių kari- k#lp kcHns ,ucnas: mes turime 
niai viršininkai mieste gabena. SUgtabdyti bereikalingą musų 
L «u i i • •'V** a V t 4 a ’ _ . v • v t • *i . uzrekškia soči- 

ahstų laikraštis Vorwaerts, ku
ris dabar skaitomas beveik Vo
kietijos valdžios organu pa
sak pranešimų iš Berno.

Laikraštis toliau sako:'

Sako socialistų laikraštis 
waerts

Vor-

LONDONAS, Spalio 29.
i “Pasaulinė karė nebesitęs ilgiau

knii> gulima greičiau į Vokieti-:kriU1j0 |i,.jinliJ 
ją visus sandėlius ir medegaš, > i 
surinktas jų kareivių.

Ti iię jranslalion filed witb Ihe nost-
masu*r ai Chicago, III., Oct. 30, 1918,
hs re<|inred by the act of Oct. 6, 1917

Sukilimai vokiečių prasima
nymai.

\VASHINGTON, Spalio 29.

“Ant Austrijos biurokratų, 
kurie pasiuntė ultimatumą Ser
bijai, atsakomybė už karę la
biausiai gula. Austrijos prany-

Pasak atėjusių valstybės depar- kimus užbaigs karę.“

BASEL, Spalio 29. Pusiau 
^ficialė nota išleista šiandie Vie- 
nnoje apie Austrijos atsakymą 
prezidentui Wilsonui sako:

“Austrija buvo priversta su- 
tikti su metodomis prezidento 
Wilsono, kuris pasekmingai at
sakė trims nariams trilypio su
sivienijimo ir veikti atskirai nuo 
savo talkininkių.

“Monarchija, kuri formaliai 
priėmė prezidento Wilsono vei
kimo būdą, laikosi jo nuomo
nių, kaip buvo parodyta impe
ratoriaus manifestu žmonėm kiti 
ris paskelbdamas federalizaciją 
monarchijos perviršijo prezide
nto VVilsono programą.

“Tcčiaus pilnas reorganiza
vimas Austrijos gali būti ir į- 
vykintas tik po pertraukos mu- 
SIU. • ♦ ' .

“Jei Austro-Vengrija užreiiš- 
kė esant pasirengusia pradėti 
tarybas už petrauką mūšių ir 
taiką, be laukimo pasekmių ta
rybų su kitomis valstybėmis, tas 
nebūtinai reiškia pašildymą at
skiros laikos.

“Tas reiškia, kad ji yra pasi
rengusi veikti atskirai intere

suose atsteigimo laikos.

.am i1,...... ........... '.u......'■„L'mseu.'.mj... j=*e>

iTnie translation filed wilh the post- 
iiiiisler ai Chicago, III., Ori. 30, 1918, 
as rečiuired by the act of Oct. (i, 1917 
MILWAUKEE SOČI ALIS-

TAS APKALTINTAS

MILWAUKEE, Spalio 29. 
ohn C. Kleisl, žinomas advoka
tas ir žynius socialistas lapo a- 
rešluolas šiandie* palei l'ederalj 
apkaltinimą kaltinantį jį maiš
tinguose išsireiškimuose.

... ___■»J!1" '..Į1' .

True translation filed wlth the post-masler at Chicago, III., Ocl. 36 1918, 
as requiivd by Ihe acl of Oct. «, 1917.

Italai suėmė 25,- 
000 austru

ATHENAI, Spalio 29. — Pa
suk žinių iš Mylilene, ant Les- 
bos salos į Puiris, Konstantino
poly) ir Smyrnoj pnisidrįo ria
ušės. Ahejiuose miestuose vo
kiečiai buvo užpulti.

Turkija prašo taikos

LONDONAS, Spalio 29.
Pasak žinios iš Konslaulinopol, 
perduotos- Ex^hnnge Telegraph 
korespondentu Copenhagene. 
'Turkija nepriklausomai įlėkė 
laikos pasiūlymus talkininkų ša
lims. Priduriama, jog tikima
si kad laryltos užsibaigs neuž-
'M0- < . flf

True t^anslntion filed with the post* 
masler at Chicago, III., Ocl. 39, 1918, 
as required by the act of Oct. 0.1917.

Dideli neramumai Budapeš
te.

PARYŽIUS.,spalio 28. — Zu- 
richo žinia į Malin, sako, kad 
rustus neramumai kilo Budapeš- 
le iš priežasties paskirimo gra
fo Juliaus Andrassy. kuris yra 
nužiūrimas germanofilų palinki 
muose, Austro-Vengrijos užru- 
bežinių reikalų minisleriu.

Darbininkų ir kareivių komile 
tas tapo sudarytas atsiuvau Ii kr: 
štutintiųjų partiją bėgančiuose 

! nuotikiuose.

( Turkija prašo atskiros 
taikos.

COPENHAGEN, Spalio 29.
Turkija, pasak matomai patikė
tinų žinių, padarė atskirą pa
siūlymą taflkihinkams atskiros 
taikos.

True translation filed with the post- 
maslcr ai Chicago, III., Ocl. 39, 1918, 
as required by the act of Qct. (i, 1917

Vengrija skel
bia nepriklau

somybę.

faejo 8 mylias už Piave
r MLJfMMĮBim'iiI I ĮT <i MTTBi ,

Copenhageno žinios sako, 
kad naujoji Vengrijos valstybė 
yra grynai nepriklausomo ir an- 
li-dinaslinio pobūdžio ir buvo 
sudaryta grafo Karolyi sutartyj 
su cechais ir pietų slavais.

Kalboje Budapešte Karolyi 
užreiškė, kad jis įteikė savo pro
gramą karaliui Karoliui ,bel ki
šis alsisakė jį priimti. Karolyi 
po lo įvykino savo pieną nepri- 
gitlmingos valstybės.

AUSTRAI VEJAMI 40 MY
LIŲ FRONTE.

Italai ir anglai toli už Piave 
upės.. Priešas silpnėja ir 
kavalerija stojo mušin.

Karolius paliuosuos Veng
riją.

True translation filed wilh the post- 
ntnsler ai Chicago, III., Ori. 30. 1918, 
as reąuired by Ibe act of Oct. G, 1917 Vengrija apleidžia centrali- 

niy valstybių susivienijimų 
ir mano atšauki kariuomenę

COPENHAGEN, Spalio 29.- 
Ercbercogas Juozas išleido pro
klamaciją, kad karalius Karo
lius pavedė jam darbą įgijimo 
Vengrijos pilnos nepriklauso
mybės, sako žinia iš Budapešto.

Proklamacija priduria, kad 
taika bus įgyta tuojaus ir kad

WAS‘HINGTON, SpdHo-29/ 
Amerikos ekspedicinių spėkit 
comanduotojo šiandie prtaneŠM 
tas<_nrmijos i nuostolių sąnašas 
laduoda 300 vardų, k i; >; b 

šiame sąraše paduodamos sc- 
camos lietuviškai skambančios 
pavardės:

Waclaw Kobierski, Bucine, 
Wis., sužeistas.

Mike Surynl, Grand Rapids, 
Mich., sužeistas.

Ignalius Bigas, Tacoma, \Va- 
shin^ton, sužeistas.

Steve Mikolayewsk i,
moulh, Pa., mirė nuo ligos.

Joe Bernotes, Akron, ()., pra-

LONDONAS, Spalio 29.
Pnsak žinioje iš Viennoą plIdajU- 
tysiis komitetas vokiečiu jtarli- 
jų Austrijoj sudarė laikinę yal- 
,v. ».)l 'itiųe jili .4 .• ■ ’ytui > ‘pir: džią ir muare pasiųsti atskirą 

į I 1 ' ’ > 1 1 /j U I t j l'.( . ’1”notą prezidentui YVtlsomu.
Vienuos lailcrušlis' Arteiier

gos ir jos nepaliečiamybė ir vie
nybė bus pirmuojtf tikslu.

Ply-

Augusi Konielskie, Auguslalo 
(Augustavas?), Rusija, prapuo
lė

Joseph J. Skrohicki, Cicero, 
III,, mirė nuo žaizdų.

John Podymajtis, Luwrence,į 
Mass., sužeistas.

John Shunowich, 730 
St., Chicago, užmuštas.

Stanislaw Kaminski,

Barbei’

atsititi-land. O., mirė nuo šiaip
kimo,

Paul Galtis, Alabama City, A- 
la„ sunkiai sužeistas.

Theodorc Vaškui s, Grand Ra- 
pids, Mich., sunkiai sužeistas.

Louis Shusla, Leisenring. Pa., 
mirė nuo žaizdų.

Martin Symanški, rreiitod, N. 
J., mirė nuo ligos. un ri

Walter C, Sussynski, Bridge- 
port, Conn., mirė nuo ligos.

Alex Malinowski, 8710 Buffa- 
lo Avė., So. Chicago, užmuštas.

John Bernas, 96 I W. Chicago 
avė., Chicago, sužeistas.

ja ir Austro-Vengrija ka 
Ii uos be atidėliojimo.

Vengrijos programas.

Boselio žinios praneša, kad 
prezidentas Vengrijos Neprikla
usomosios Partijos grafas Mi- 
chael Karolyi su radikalių Soci
alistų vadovais nutarė už atski
rą ir nacionaly atilonomiją Ve
ngrijos ir priėmė sekamą pro- 
gnmią: >

“Panaikinimas dabartinės pa
rlamentinės sistemos.

“Įsteigimas gvarantijų laisvai 
politinei Vengrijai.

“Atšaukimas Vengrijos karei
vių į jų namus ir užbaigimas 
karės be vilties apsaugojimo 
Vengrijos interesų darant laiką.

“Apleidimas Vokietijos susi
vienijimo.

“Paleidimas Vengrijos žeme
sniojo buto su paskiau sekan
čiais rinkimais liesiu ir slaptu 
balsavimu abiejų lyčių (vyrų ir 
moterų) balsuotojų.

“Panaikinimas cenzūros ir į- 
steigimas laisvės žodžio, spau
dos ir viešų susirinkimų.

“Pripažintomis naujų valsty
bių Ukrainos, Lenkijos, Čecho- 
slavokijos, pietų Slavų ir Vokie-

Karolyi nesusitaikė.
B } !(il uh / - <rrrr*rr-* i j u miinand 
r BUDAPEŠTAS, Spalio 3Pur4i i 

i Pasak laikraščių, Vengrijos ne-, 
priklausomosios partijos prezi
dentas grafas Mieliau 
pradėjo vakar tąryb^yi, jViennoję 
su prof. Lammasah, naujii Au
strijos premieru, bet be pasek
mių. Grafas Karolyi pereitą 
naktį sugrįžo į Budapeštą ir sa
ko, kad jis padavė savo progra
ma karaliui Karoliui, kuris at
sisakė ji priimti.

RYMAS, Spalio 29. Talki
ninkai kareiviai, kaip praneša
ma, šiąnakt yra arti 8 mylių už 
Piave upės ir dar tebevaro prieš 
save dizorganizuotus austrus. 
Kavalerijos ir lengvosios infan- 
terijos pulkai perėjo Monticano 
upę, išblaškė priešo reargardą 
lies Vazolla ir eina linkui Live- 
nza upės rytų pusėn.

Virš 40 mylių fronte nuo Mo
nl Grappa, šiaurėje, rytų pusėn 
ir iš ten į pietus iki arti Ponte di 
Piave, 20 mylių Į šiaurę nuo ju
ros, italų, anglų ir franeuzų ka
reiviai visur šiandie pergalinčiai 
veržiasi prieky n.

Austrų priešinimąsis, y|tač 
anglų fronte, matomai greitai 
silpnėja. Tą parodo tas faktas, 
kad angly kava korija atvirai vei
kia po prąsijląi^.mio per priešo

;l^ i n ( te.olztp lz
1 Skaičius vakar ir šiamlie Su- 
iintų (belaisvių, oficialiai paskel
btas, .siekia 16,QP0 suskaitytų,

True translation tilcd witn ine post- 
niaslcr ai Chicago, III., Ocl. 30, 1918, 
as rcųuired by the act of Oct. 6,191?.J

Vokiečiai pražudė 100,000 
kareivių Flandrijoj.

LONDONAS, Spalio 29. Pa
sak autoritetingų apskailliavi- 
mų, vokiečių nuostoliai jų ne- 
pasekmingame ofenSivc Lys u- 
pės salieute pereitą vasarą bu
vo 14,006 užmuštais, 6,000 be
laisviais ir apie 80,000 sužeis
tais ir prapuolusiais.

True translation filed with the post- 
masler ai Chicago, III., Ocl. 30, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. 6,1917

Anglai sunaikino 42 aero
planu.

29

sugrustą, ant rytinio krauto Pi
ave upės, laukiant progos per
kėlimui.

šiauriniame gale atakos lini-

linu paėmė Vai Dobbiadende, 
taipgi ir Colfoslo augštumas 
užvaldė Susegami lygumą ir pa
ėmė tuo pat vardu miestą. Co- 
negliana, 5 myl. į šiaurryčius 
nuo kairiojo Piave kranto, la
po paimtas ir praeitas hesiver- 
ziįmęf.!f . n

J šiąm^ę nuo Alonlello francu- 
zdi paėmė šliupnu Monl Pionar, 
kuomet italų kapeiy/ai šiaurėje 
ir vakaruose perųjų, ftrnic upę 
ir nuvijo austruswjjjjo Alano di

Socialistų demonstracija.
' < ’ u H: (•’ • H ' . • ,

Vengrijos socialistai skailiu- 
jc 100,(100 surengė milžinišką 
demonstraciją nedėliųj Budape
što gatvėse pasak Berno ži
nių.

Grafas Karolyi ir jo pasekėjai 
kalbėjo minioms iš pusės de
mokratinės Vengrjjos. Sumiši
mų nebuvo. ,

LONDONAS, Spalio 
“32 priešo aeroplanai tapo su- 
naikinti vakar ir 10 nupuolė be 
kontrolės’’, sako anglų oficialis 
pranešimas apie orinius veiki
mus.

Giedra ir šalčiau šiandie ir 
ryto; šiaurvakarių vėjas.

Saulė tena 6:20 vai.; 
si 4:47 v. Mėnuo teka 
ketverge ryte.

leidžia- 
3:20 v.

LONDONAS, Spalio 29. —I- 
talų ir anglų kareiviai šluojan- 
lįs, austrus ir jų talkininkus iš 
Italijos žemės, šiandie stovi ant 
Monticano upės arti 40 mylių 
fronte.

Monticano yra mažas upelis 
apie 6 mylios į rytus nuo Piave. 
kuria eina beveik povalėliai.

Gautosios šiąnakt neoficialūs 
žinios sako, kad daugiau 10,1X16 
austrų belaisvių tapo . suimta 
šios ilienos besįveržime. J.5,0^0 
belaisviu l^nyp jųrmiau s^sk^i- 
lyla, kas padaro, viso dąy^u 
kaip 25,000 belaisvių.

Ši žinia laipgi sako, kad ma- 
kirnųm .talkįninkų įaė j ity MĄ’ 
pradžios jų besiveržimo yra ar
ti 10 mylių.

Pranešama, kad šiame fronte 
austrai neturi daugiau kaip 45 
divizijas, arba apie 600,000 ka
reivių, daugelis kurių yra ven-*
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ilgslf Durų jusio

ept Sunday by

FED ST840 SO. HAI 
CHICAGO, ILLINOIS.

Telephone Uanai 1506______
ftonjicnoji eina kasdien, išskiriant 
neitčldienius. Leidžia Naujieną Ben
drovė, 1840 S. Halsted St.. Chicago, 
1)1. — Telefonas: Canal 1506.

Užsisakomoji Kaina:

Tme transtation flled witn the post- 
muster ai Chiėago, III., Oct. a0, 1918, 
ha reųuired by the acl of Oct. 6,1917,

Tokoi ir Amerikos 
“bolševikai’

I’i ne 11 i ii .1 d imi Oicd svilti tliu pust 
n • U•; >1 Chirago,'111,, Ocl. 39;
as reąnired by the net of Oct. 6. 1917

Socialistai svarsto atsa
kymus taikos khuisiiny.'

Tekstas priešo šalių socialistų 
atsakymų į talkininkų taikos są
lygas taip kaip jis įteikta Lon
dono konferencijai.

viru ybtatfininutaia

3600
3.50
1.85

Metant# • • • • ...............
Pusei metcK.***.............

i'lYims <aiJnestIHDS .......
Dvii^n i mėnesiam
Vienam niėhcstui i........

Chlciųpje— per nešiotojus 
Vienh kopija.... . .
Savaitė! u................
Mėnc|iui......... ........ .

Suvienytose Valstijose, ne ChicagoJ, 
pačtu: 
s Metams .............. .

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

Kanadoj, metams ..... 
Visur kitur užsieniuose
Pinigus reikia siųsti Pačto Money 
Orderiu, kartu su užsakymu.

15.00
3.00
1.65
1.25

. .65
7.00 ’

.. 6.00

Asmeniškai Redaktorių matyt gali
ma tik nuo 5 iki 5:30 vai. vafc.

Redakcijos.
Straipsniai

i

True translation filcd wHh the posf- 
mastei* ai Chicago', lll_Oct. 30, 1918, 
as required by the act af Oct. (>, 1917

Austrija ir Turkija 
pasiduoda.

Austrija priėmė visas pre
zidento Wilsono sąlygas ir 
paprašė jo pradėt mūšių pe
rtraukos bei taikos derybas, 
nepaisant pertraktacijų su 
Vokietija; Turkija pasiūlė 
talkininkams separatinę tai
ką. Tokie yra paskutiniai 
telegrafo pranešimai.
a Jie reiškia, kad centralių 
lalstybių koalicija susmuko. 
\Austrija ir Turkija pasi
ryš) eiti tuo keliu,> kuriuo 
jau'nuėjo Bulgarija: be pa
sipriešinimo pasiduoti Ame
rikai ir talkininkams. Po to 
nebeliks ir Vokietijai kito
kio išėjimų* kaip padėtį gin
klus sąlygomis, kuriai pa
diktuos jos priešai.

Tuo budu karė eina prie 
galo. Visas tas užkariavir 
mų kalnas, kuri suvertė Vot- 
kietijos militarizmas ketve- 
rių metų kruvinu darbu, bai
gia griūti. Ir po jo griuvė
siais bus palaidota ne tiktai 
milionai nekaltų žmonių gy
vasčių, bet ir didžiausis tos 
baisios tragedijos kaltinin
kas. ..

“Naujienų” skaitytojai 
ras kitose šio numerio špal- 
tose ištraukas iš finų socia
listų vado, Tokojaus, laiško, 
kuris ištisai buvo išspaus
dintas dienraštyje vakar.
^4ttausima» dabar: ką pa
sakys apie lą laišką tie A- 
merikos socialistai-, khrics i- 
ki šiol gynė Rusijos bolševi
kus?

Tokojaus žodžiai nepalie
ka vietos mažiausiai abejo- ja nutaria, kad jos sprendimai 
nei, ką tasai įžymus socialia- turi būti pasiųsta Darbo ir Soci- 
tas, matęs dalykus Rusijoje alistų partijoms Central&e Val- 
savo akimis ir daugelį ju;siybė.se ir iš jų atsakynnj neu- 
pats pergyvenęs, mano apie tmlis komitetas numanys, ar yra 
bolševikų politiką ir jų “re-Į užtenkamas sutikimas tarplau- 
voliuciją.”

Tokojaus liudijimą apie 
Rusijos bolševizmą niekas 
negali diskredituoti tokio
mis frazėmis, kokiomis bol
ševikų apgynėjai paprastai 
stengiasi sumušti spaudos ir 
net priešingų bolševikams 
socialistų veikėjų praneši
mus apie Rusiją, būtent, kad 
tai esą “kapitalistų prasima
nymai”, “veidmainių išmią- 
lai”, “buržuazijos pakalikų 
šmeižtai” ir tt. Tokoi nėra 
buržujus; jisai nėra kapita
listų užtarėjas; jisai nėra 
darbininkų klesos priešų pa
taikūnas — tatai žino visi.

Tokoi yra nuoširdus soci
alistas, karštas revoliucio
nierius ir drąsus darbininkų 
klesos kovotojas -- stovėju
sis feavo pozicijoje Iki pasku
tinės valandos. Ir kartu ji
sai žino* ką kalba! Kuomet 
toks 1 bolševikų1'1 pritarėjas, 
kaip Johtf'Reed,'pabuvo Ru
sijoje išviso kėlčtą mėnesių, 
nemokėdamas rusų kallbos 
ir neturėjęs progos pirmiau 
'pažifttijį. šalj;.b kuomet ki- 
t6s*W§ėVtzmo stulpas Ame
rikoje, “ambasadorius” Nul 
ortev4br.-aw*»a Lnves Rusijojė 
jau nuo lB m^tai^Tokoi 
veikė per dešimtis metų Suo
mijoje ir dabar gyvena Ruį- 
sijoje; jo laiškas yra išsių
stas iš Archangenlsko rug
sėjo mėnesio 10 d.

Jeigu tad galima tikėti 
kokiam-nors liudijimui apie 
Rusiją, tai toks liudijimas y- 
ra Tokojaus laiškas.

Bet Amerikos “bolševi
kai” galų-gale vis dėlto gal

LONDONAS, Angliju. Že
miau seka tekstas memorandu
mo atsakymams, apturėtiems iš 
priešo šalių, kuriuos įteikė ne
senai buvusiiai talkininkų šalių 
darbininkų ir socialistų* konfe
rencijai Londone Ajinatų Unijos 
Kongreso parlamentinis Komi
tetus ir gilios Darbo Partijos 
pordėlinis:

“Talkininkų šalių konferencį-

tinės konferencijos šaukimui.
“Mes dalia r galime peržiūrėti 

Įvairius dokumentus, kurie ga
lima butų paskaityti nurodan
čiais Į Centralių Valstybių Dar
bo ir Socialistų partijų — bul
garų. vengrų, vokiečių, austrų ir 
vok iečių socialistų didžiumos-^ 
padėjimų kas dol talkininkų ša
lių memorandumo ir čia pat pa
puoli sutraukų, paimta iš įvai* 
riti partijų oficialių organų. J 
i “Pirmiausia, Bulgarija. 1 
garai priima’apskritus talkinin
kų šalių nemorandumo princi
pus ir ^susilaiko tik Macedonijos 
klausime. Tikrojo nesutarimo 
čia nėra, nes talkininkų šabų 
memorandume galutinio Mace
donijos klausimo išrišimo nėra, 
o yra tik nurodymas budo išri
šimui pasiekti. Todėl galima pa- 
&kyti, kad api

čiaus rodo, kad dabartinė 
karė padarys galą da ir eilei t 
kitų blogybių, prisidėjusiu. , „ . <<x .v. ,
prie jos pagimdymo. Aust-1 bernu ir ‘šme>zi-

. Is tų žmonių juk gali
ma visko tikėties. New Yo- 
rko “Narodnaja Gazeta” ra
šo, kad Nuorteva (kuris ga
vo ambasadoriaus įgalioji
mą iš Tokojads valdžios) jau 
pradėjęs šmeižimo kampani
ją prieš Suomijos socialistų 
vada .

Amerikos “bolševikai”

ims ir apskelbs Toko^ “ka-

rija, priimdama Amerikos]
valdžios sąlygas, sutiko tarp 
kitko pripažinti nepriklau
somybę čečho-šlavokams ir 
apsisprendimo teisę pieti
niams slavams bei kitoms 
Austrijos-Vengrijos tau
toms. O ant keršto Austri
jos valdžiai (taip bent pra
nešama) apsiskelbė nepri
klausoma valstybe

Taigi iš dvilypės monar-

Vengri-*t°l* nužengė savo ak-
lam užsitikėjime Ijenino- 
-Trockio partijai ,kad dabar

chijos žada pasidaryti kele- Jau sunl?u j*em? but« ir 8H- 
tas naujų valstybių, ir tuo 
budu žada išsiristi bent išda- 
lies vienas painiausiųjų tar
ptautinės politikos proble
mų. Tautų kovos Austrijo- 

, ę ir, Balkanuose buvo juk 
irtimikušia šios karės jyie- 
žastis.,1

Netiesa, vadinasi, buvo tų, 
ktfrieisakė, kad tautų reika
lai šioje “imperialistinėje” 
karėje neturį jokios reikš
mės. Jeigu ne Austrijos su
irimas, kurį iššaukė įvairių 
josios tautų tąsynės, tai cen-

stengtų toliaus ginti bolše
vizmą, protaujančių žmonių 
akyse Tokojaus laiškas yra 
galutinas mirties nuospren
dis bolševikų politikai.

Kazimieras Gugis
Veda visokiM rtikalua, kitip fcHminaįiiltuoat 

taip ir cMliilmoM Daro
visokius dokumonuu ir popitrąs.

Namų Ofisas:
31211. Halsted St.

Ant,'trečių lubų
Tai. Drover 1310

Minto Ofisui 

1171. Durtom lt. 
11f .UMtyMt.

Te!. Centrsl 4411

rml ta '.įmtijiĮi' Lojiii' i į;i r, i■ i 
jų asmenų. Komisljpn Įėjo dd. 
J. K. Dantų, A. Kajutls ir aš. čia 
betgi turiu pasakyt, kad musų 
darbas nedavė lauktų pasekmių. 
Apgailėtina, kad anie du komi
sijos nariai man netik kad ne
pagelbėjo, bet pražudė ir tai, ką 
aš buvau parašęs į.r pasiuntęs 
jiems — į Detroitą.,. Nes k no
gi kitu galėtum išaiškint jų ty
lėjimą per du suvirs menesiu lai
ko. Tai negera, kad šitaip el
giasi dargi veiklesnieji musų or
ganizacijos nariai.

Tos konstitucijos projekto 
kopija randas pas XI raj. orga- 
nižatorių, d, P. Pekėraitj. Butų 
gera, kad jisai paskelbtų ją laik
raštyj, “Naujienose“. Tada XI 
rajonų; kuopia galėtų apsvarsty
ti ir gal nota kartą įsigytiį; rįi- 
kiUmų tvarkymosi taisyklių. O 
tokių taisyklių rajonui būtinai 
reikia. Negalima juk veikti vien 
akįų plotu.

Boto, reikėtų pasirūpint ir pa- 
4čia rajono valdyba. Kiek man 
žinoma, tai iždo ir nutarimų se
kretoriai jau atsisakę. Beliko 
tik organizatorius ir iždininkas, 
jų tečiaus neužtenka.

Kitos dalykas. Kaip jau žino
ma, gyvenantis Ohio valstijoje 
draugai dabar atsiskiria nuo 
Mich. valstijos rajono, tveria na
ują. Taigi, reikėtų išnaujo su
tvarkyt kuopi) surašą ir lt. žo
džiu, darbo daug, tik reikia dir
bti —V. V. Vasys.

> i ' I | | r I : I ■ ' I II III i I ■ 
straipsnis tapo išsp:iufsdinl<3s 8ii 
liek klaidų, lai Įvyko datigia- 
ujriį i<L‘ltt>, kad ;if(‘hnvO ;ląi||oyl|i 
kartu skaityt korektūras, ka
dangi rcjkęjp v<‘rsl straipsnį Į 
lietuvių kalbą ir paskui Į anglų. 
Red.

mo ir Lopdouo niemoraud'itoo 
nors .piriityiąįs nepritaiko apsis
prendimo principo tokiu jau nuo( , 
dugnu miij. Abiej uose pirmiau
siu dalyku yra įsteigirtias Tau
tų Lygos* apimančios priverstinį 
trečiųjų teismą visuotino nusi
ginklavimo ir laisvos pirklystės 
pasiekimui ir galimų susirėmi- ; 
ąio įpriežąsčių prašalinimui. K6s 

’del teritorijų klausimų, tai neu
traliai pasiūlymai apima Belgi- 
jos ncprjkhjusoiny^ su ai- 
steigimu Vokietijos lėšomis; 
Serbijos ątstėigimii įl* prieiga 
prie juros; Armėnijos ię t^nky 
jos (lalįins bimisiortis Rusijos 
provi nei j om is nu a u tonom i j a 
Prūsijos ir Austrijos Lenkijai; 
ir ftnlcralė'organizacija Atištri- 
jųi ir itusija’i. /

“Tokiu ,bu<lu, mes jnalomc, 
trjs ĮCęp!|ralitihj Valstybių parti
jų priima ^varstymu tikslams 
tarpiau Upėje > konferencijoje 
Lmdįtmo mcmoranchlmą; ket
virta. gi — Vokiečių Didžiuma 
— atrodo bent palinkusia svars
tyti neutralius jHisiulymus.

Atsižveigdftthft į čia išdėstytą 
padčĮjimą parlamentinė amatų 
unijos kongreso komisija ir 
tarptautinis Darbo Partijos per- 
dčtinis teikia šitokių patarimų 
talkininkų šalių konferencijai:

“1. Kad talkininkų šalių kon
ferencija išreiškia savo pasiten
kinimą Hulgartj ir vengrų soci
alistų ir Austrijos vokiečių so- 
cia'ktafnUkratų Partijos tilsnlty- 
mais JiM’ kiek įiė: prliina Lolit 
dopo konferencijos nutarimus 
kaipo pamalą svarstymui tarp
tautiniame susirinkime.

“2. Kad talkininkų šalių kon
ferencija išreiškia savo didelį 
apgailestavimą to, kad vokiečių 
didžiumos atsakymas — nors jų 
pagarsintasis laiškas išreiškia 
norą atvykti i tarptautinį susi- 
rinkimą — nepriima Londono 
pasinlinimu ,įr nepasako ofįcia- 
[. ■. tp” J >ilc.t i.Vųi> i JoJp.. hai, kad net neutralių.pasiuhm- 
| ■> <f-|j '.nriijiu.' t’mtta iki;mus priima kaipo pamatą svars- 

ka neatsakytais, toliai jie daro, 
kliūtį taikymui tarptautines ko
nferencijos. . r ’

*l3. Kad talkininkų $įliųlkbn- 
ferencija butų paprašyta pą- 
skirti komisiją parašytam, įr is- 

I siuntinejLiliui atsh’lcįvrhų per spa- 

Į udą ir kitais budais toms soci
alistų partijoms, kurių atsaky
mai parodo norą i svarstyti pa- 

hlejipią sutiktuoju pamatu, nu- 
rpdąpL kad. kliūtimi greitam 
sušaukimui tarptautinės konfe
rencijos yra vokiečių didžiumos 
atsakymo neaiškumas, ir pra
šant jų pavartoti savo įtekmę 
tam, kad vokiečiai savo atsine
šamą pareikštų; ir taipgi pasių
sti tinkamą atsakymų Vokiečių 
didžiumai. •* -į. ,.7 

[ “4. Kad komisijai hųlų įsaky
ta atviro svarstymb budais tęsti 
toliaus skelbimą talkininkų dar
bininkų ir socializmo padėjimą 
esant sutikime su nutarimai|; 
metinių konferencijų, kongresų 
ir talkininkų'salių darbininkų 
konferencijų, priskaitanl Imvu- 
sią konferenciją vas. 11 d., 1915 
m...

“5. Kad talkininkų šalių dar- 
bihinkų konferencijoje, kaip su
manyta Am. Darbo Federacijos, 
butų padaryta kiekvienas pasi- 

gas ir kad jie neskaito rytinio I stangintas gau t i visuotiną sutik- 
?'* / tosios darbininkų kle.sos konfe- 

. l"|rencijos pasiulinimo priemi- 
tra pasakė pašiknlbejinle su I kuomet oficialia taikos kon- 
L’Hiimanitė 'laikraščio šveicariš- kire^as, susirinks, 
ku atstovu, jog Sėheidamann pa
sakęs, kad jis ne^ąs į>r{1 v* 
priimti neiitralį memorandii 
kaipo pamatą .sviAtyiĮaŪį? t1.
juo dalyko dar'yra neaišknnVas,4 
pasirodo, kad jei Scheidcrltaiih1 
Šilą pasakė, tai jis ir jo draugai 
Didžiumnshpartijojt!; ncįMaridVė. 
tam tos svarbos, kokią tas turėjo 
mums, kuomet nūn .pirmu kar
tu išgirdome apie tai. Nes rci-1

lijiiriui s ’otijos l<■> d6) ijų ■ i io- 
uą neprilliii HH, vaisi i 
reikalauja k i , > minimutn 
priklausomybės Rusijos UftoRi- 
jai — jei to žmonės nori, o ki
toms lenkų žemėms jįc reikala
uja tautinės laisvės ir laisvo plė
tojimosi progos.

“Po perstatymui savo stock- 
holininio memomiKiumo, ven-’ 
grai sako, , kad Londono kon
ferencijos rezoliucijos nėra 
priešingoj jų įžvalgoms, taigi 
išeina (jie šakio), kad jie*skaito 
Londono kortRfnn^ijps rmlith 
cijns kaipo įr stockhoinuilki sva 
rslyntų pasekmes tiųkiumr Pa
matu greitąm spšaujdmui tarp
tautinės kojktoencijos, kurią 
jie linksmai pasveikintų; bet jie 
išreiškia vUt|< k«d draugai Fra? 
ncijojc, Anginoje įr Vokietijoje 
nestatys reikaląvimų luomi pa-, 
sakymu, kad.pedftlrt$lus tarpta
utiniam susirinkimui įvykti.

» “Trečia, Atiltrija. ■ Austrijos 
Vokiečių SęrinVMų Demokratų 
Partija priima tx>ndon memo 
randupią kąjĮpo $vį|rstymo pa
matą ir sutinką su jo abelnais 
(principais, Jie nurodo, kad jie 
kur kas pirnia tjlkihtakų soci
alistų skelbė federalės Austrijos 
idėjas ir kad jie ahnetė Breštb 
ir Bucharęsto sutartie. Bet jie 
prasergsti kitas 0nrtijfls, kad gali 
būti, jog negalima bus įvykinti 
tai-plaulinio socializmo princi
pu taikoje ir kad todrt socialinių

Redakcijos Atsakymai į
Paėmusiam. — Pamokslai ti

nka bažnyčioje, o ne laikraščio 
špallošc. Kas dėl bolševikų pla- 
Ifornibs, tai “Naujienos’' ne tik
tai išspausdino ją keletas inene-1 
šių pigai, bet ir kritikavo ją ke-. 
liuose straipsniuose. Sli’aipsjĮ 
iųų ųcąpąžjna j< 
Savo lėšomis.

Charles Z. Ųrnich. — Poluni- 
koš su ‘^Draugu’’ nepriklauso 
Liberty Loan kampanijos reika
lams. Nedėsime.

f ĮPU IIIIKOJV « R.i«l U^.l< *
BuIh partijos gnl birt priverstos priim 

1 Ii Iz^lriZk Irtlbn fili) rft41'Zll IIP*ti tokių taikų, kuri tolį griižu ne
sieks tarptautinio socializmo ide 
alų. Nusileidimas tarpe kariau-J 
jančių grupių, jie sako, yra vie- 
pintėliu išėjimu taikoje pndik- 
luotoje pergalėtojo pergalėtam; 
bet jei taika galima atsiekti tik 
per pergalę vlėnds grupes kita, 
tai karė trauksis ištisus metus 
ir jos sąlygos bus nuspręstos ne 
dUiribkratybės įprincipais, bet at-

KLAIDU pataisymas.

tas sutikimas
tyliIgarų dokumento su Londono 
lįžemoraiAimu yra mažne pil- kapitalistų valdžių kti-

, ^alp yni gerai žinoma, dc-iIfia,....................... . .
U i reakcinio rinkimų įstatymo; 
lįęrd ,'<dbtftlvaujatbal jiatldmentc) 
Kuomet Vengrų Parlamentas su 
s& inkoi karės pradžioje, partiją! 
padarė du užreiškimu: a) kad 
j4i jie butų; atstbvhųjanii par-jj 
lemento, tai jie balsuotų ] 

khrę ir visus karės kreditus 
užreiške grieštai, kad jie nėsi-> 
laikytų su vengrų valdžia. SaJ 
vo slockholminiame memoran
dume, labiausiai suderinama iš 
visų ližreiškimų padarytų Con- 
Iralių Valstybių partijų, jie pri
ėmė apskritas priverstinio tre
ciųjų teismo ir nuginklavimo 
idėjas ir jie priešinosi ekonomi
nei karei po militarės karės. Jie 
pritarė tąm, kad Serbija turėtu 
prįeigą prie juros, bet jie taipgi

■priimu. Tęsimas karės nereikš
tų1 galutinės (ariptautlnhypritam
pu pergulėk'tbdeL darbinii>kų 
klesos pttrtlj ų yra priedermė tib* 
ryti kas tik gidima, kad taika 

q įvykintų; jų ddehlps tj/ft, 
J seksis ir padarytų(galimu tpįę«< 

' nį šitų idealų vystymą po karei, 
hetMeatsisaklJV W taik,QS||Kur>' 

prie.fi •• tarptoA^nių, so- ( 
s. b3 įciabstų .principus,

’ 51 su lukstąpčįųkrušnų opų nfįga- j
h.;įaukįL taikus viįą darhįmpkų 
klesa pergalės polįlinę galybę ir 
galės šitų principų pergales su-

ra i neleis save nuo juros atkir
sti ir tokiu budu išeis toks pat 
padėjimas, nuo kurio norima 
paliuosuoli Serbiją. Kas dėl te
ritorinių klausimų, tai partiją 
priėmė šitokių formulių, ‘be a- 
neksijų, be kontribucijų', bet 
pasakė, kad atstėigimo klausi
mi1 kiekviena šalis turi panešti 
savo a įsteigimo lėšas, su dviem 
išimtimi: 1) Nepriklausomoji 
Belgija, kuri turės būti atsteigi 
ta Vokieitijos lėšomis ir 2) Ne-i 
priklausomoji Serbija turi būti 
a įsteigta visuotino iždo lėšomis. 
A1 za ė i j os-Lo ta ri ngi j os kla u si mc 
jie norėjo pirma, kad tarp Fra- 
ncijos ir Vokietijos socialistų 
Įvyktų susipratimas, bet jei tuo 
tarpu tokis susipratimas nėra 
galimas, tai tas neturėtų būti 
priežastimi pasitraukimo iš ta
rptautinės toms partijoms; dar
gi mažesne priežastimi butų 
karę tęsti. Jie taipgi geidė, kad 
serbų ir bulgarų partijos ateitų 
prie panašaus susipratimo Ma 
cedonijos klausime ir manė es
ant galimu suorganizuoti Bal-

“Ketvirta, Vokietija. Vokie
čių socialiau didžiuma, per Mu- 
elerio laišką išrėiškįą savo norą 
atvykti į tarptautinę konferenci
ją, bet nepriima Loųdono pasili- 
lymų ir nepriima oficialiai net 
nputraHift pasiūlymų kaipo pa
malą syarslymut. Spccialė vo
kiečių didžiumos pažvalga buvo 
išaiškinta Stockholmo ineino- 
randuine, o sulyginimas šito do
kumento su neutndių pasiūly
mais parodo, kad jie netoli nu
žengė, jei jie nori priimti pa
staruosius kaipo pamatą svars
tymui. Jie sako; kad jie niekuo
met neskaitę militarlo žemlapio 
pamatu tarimams, kad jie visuo
met pritarė tarimams, idant iš-i 
gavus taiką susitaikj-mu ir kad 
jie neskaito Bresto sutarties at
stovaujančia jų politines pažvaL 
į * k l’ J * 
klausimo užbaigiu.

“Reikia pasakyti, kad Troeis-|

Prašome gerb. skaitytojų pa
taisyti keletą klaidų, įsiskverbu
sių straipsnyje “Finų socialistų 
valdžios galva apie dalykų sto
vį Rusijoje,” tilpusiam vakary
kščiame “Naujienų“ numeryje. 
Antroje to straipsnio špaltoje 
priešjpaskutiniame paragrafe su- 
s(atyla toks sakinys: “vietų so
vietai ir jų sWi|i (jA/u migali- 
iąu visokį sistitmMtim darną; kii- 

<|mgi kiekvienaiįąrupJs saVU iMcL 
r o sĮįtyję,??^ .kląųąimus vi

sa ‘Žiūro visa
... .“rVtatojfc^žUiroI^tari bu- 
žudo. — Sekamoje ^paRpje 
trame paragrą^ą, ^Įaįyjp,; 
r antgalo, toji pastebėtinai ne- 
ai! lin go j i grupė k u ri da r I < • 
ra i
ii...7 žodis “be*įrcįkiąjšleis-t 

U — Toje paėiom šn^liojfe sek 
kjimam paragrufo šKrftatylar 
“ji padarė su Vokietija sutartį, 
pagal kurią ji turi sugrąžinti 
Vokietijai ir vokiečiams visą jų 
privatinę, nuosavybę ir suteikti 
vokiečiams teisę užsiimti pra
monėje privatines nuosavybės 
principu“. Vietoje 
jeh, turi būti pramonfja 
je-pat špaltoje paskutiniame 
pąrągl'ąfe sustatyta: “Tcrroras, 
savavaliavimas ir atviras plėši- 
irutsUdftrosi tolyn ir labinus pa- 
,)xrastu apsireiškhnu“ 
“ir

H Moterįs! ||
ĮR Štai kenčiančioms mo- HJII 

įbUH terims yra pranešimas I <3 
(■n nuo Mrs. \V. T. I’rice iš |MI

I Public, Ky.: “Aš kenfe- II 
Mn jau nuo skausmij... ji ra- 
. IH so. “Aš suuvkau <Jel I 
VTUI silpnumo mano ąpgąręs Įufll
■ IKI i>>* narių... Aš jaučiau^ Kg |B 
I IH esanti be vilties, tie dr:j- H IH

I sos. Aš beveik neliesi- I
: I likėjau pasveikt kuomet I

Į ■ nors, kuomet draugė su I 
R |N užsispyrimu reikalavo, VI IV 
[Imu IIhiImčiau “BĮ

GARDUI
Motery Tonikas

mpfl Aš pradėjau Cardui.
J i Trumpu laiku aš patė-1 
, mijau žymų skirtumą. I

I Su kas kartu as vis stip- I 
H I rėjau ir jis išgydė ma- I 
H I ne. Aš esu stipresnė, [(Hm

■ H negu buvau pirm kiek U U 
H H metu. Jeigu jus kenčia-H I 
H H ,r, jus galitir pagodoti I
H H reilMmę — Imt stipria ir H 

sveika. Tuksiančiai mo- I 
H H' (erų ’ duoda Cardui’iui H 
u|wfl kreditą už savo gerą ||W| 
IH I sveikatą, .lis jums pa-| 
J H I gelbės. Mėgink Cardui. I 
t H I Pas visus aptiekorius. I H|

tašinau I f~ " ' '' ' ' ' ' r'| 1 S. Sąjungoje
tennraTfn a

pramone-
To-

Paskalos $30iki $3šM
hcK«fe Tdt< 3l/4% mėnesyje.■'i Vyrui ar moteriai, dirbančiai ■ 

*«r ąžlaikhn&ai su m y. >
Ant rakandų, piano, vietro- 

' laa, sankrovų* f beturės, ve
žimų, nutomobilių, Liberty 
Bonds ir Insurance l’olicies. 
Skoliname Stockyard’ų, Ša
po* ir dirbtuvės darbinin
kams, gelžkUio ir biznio ■
žmonėms, klerkams ir tt. .
Ateikite i ofisų ir mes vis
ko smulkmeniškai išaiškinsi 
nie. Atdara utarninkais, ket
vertais ir aubatomis iki 8 

. vai. vakare. PanedėHaia, se- 
redomis ir pėtnyčiomis iki 
6 vai. vakaro.

LOCAL LOAN C0. |
THOS. K. KERWIN. Mgr.

4647 So. Halsted Street
' ’ l’n valsfijos priežiūra.
Te). Drover 2116. 2-ras augštas j

{Vietojo 
turi būti vis. Ketvirto

ji špaltoje antrame paragrafe 
sustatyta: “Dabartiniu laiku pa
dėjimas yra toks, kad jei pali
kus Rusiją.visai josios likimui, 
tąi pasekmes gali būt baisios’'. 
Vietoje “josinos“, turi būti jo

.mani paragrafe sustatyta: “Bil 
pilnai aišku, kad šitie elemen
tai, net susivieniję, Jšpradžių 
neįstengs tvarkos šalyje vieno
kius savo jiegomis“. Vietoje' 
“neįstengs“, turi būt neįsteigs.— 
Sekamoje špaltoje pirmojo pa
ragrafo gale sustatyta: “Vokie
čių inilitarizmas žudė suomių 
tįariiinipkų judėjimą...“ Vieto
je “žudė”, turi būt pražudė; —/ i * t
Tbję-rpat' špaltoje antrame pa? 
ragrafe sustatyta: “Pasiprieši- 

■rtimas vokiečių militarizmui ir 
galutinas jo sunaikinimas turi 
:ut svaj’biausis žvilgsnys vi- 

h s Tems laisvę mylintiems, o ypa
tingai visiems darbininkams“. 
Vietoje “žvilgsnys“, turi būt 

; ir po žodžio “my- 
reikia įdėli žmonėms.

c:;-... .4 X

.Vienuolikto Rajono, kuopų
■HH domai.

j a u.'" 1
Pasktttin j jį tSS.‘ XI rajono 

konferencijoje buvo nutarta 
pertaisyti rajono konstitucijos u

kanų Valstybių federacija tau- kia atsililitifi, kart esanin didc- projektų., Tuo tikslu tapo iš-
)'?■ 1.
Z'.' r \’’ : ■ / -

CENTRAL, MANUFACTURING 
' DISTRIGT BANK

1112 W. 35-ta gatvė 
(Tel. Drovėr;r»31l)L

atdara del bizniirmm 9 ryto ikiYra _____
3 po pietų. Suimtomis iki I po pietų..

VAKARAIS
Sęredonite įr Subaloiuis nuo 6 iki 

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

kalui atsiradus kreipkitės prie ma
nęs j namus.

3343 Lowe avė.,
. (Tol. Boulevard 9983)

1 floras, užpakalyj. Nuo (i iki 10 v.v.
A. PETRATIS.

VAKARAIS

8 vai. vakare.

IK. S. TOMS
Lietuvis Nolarijušas

Padaro ir paliudija visokius 
dokumentus ir popieras

GABUS ADVOKATAS 
ofise dėl vedimo visokių provų

Boulevard 6399. z. .
“'k ' T j

1...... 41a:1. -T lt

įTc». Pullfnan 342;
Dn jĮ)..L Bagočitis, 
LIETUVIS GYDYTOJAS 

CHIRURGAS 
1D731 So. Michirau Avė.

Roseland, TU.

IMPERFECT IN ORIGINAL* • ’ __  - -__ ‘___ • • ■ - ........

siyb%25c4%2597.se
prie.fi


lokoi apie Rusiją
Kad skaitytoju atmintyje ge

ibius pasiliktu finų socialistų 
vihIo. lokojaus, straipsnio turi
nys. mes čia pakartosime svar
biausiąsias, jo |>aties žodžiais iš
reikštas, mintis.

Finą socialistų valdžios galva

>bralis negalima.1 • ■
’>j . i.o'/J » f 
, • , i. . ■

Vietų sovietai ir jų skyriai 
ro negalimu daiktu visokį si 
matinį darbą, kadangi kiek 
na kuopa savb vaikinio sril 
riša klausimus visai savaranl 
kai ir žudo visa tai, kas tur 
būti paremta tvirta, suderii
iki mažiausių smulkmeną išdir 
bta sistema, ant kokios tik ir 
gali laikyties visokia s 
gaminimo forma.

: ! ii. .'(T

len
pel

Kuomet buvo išletMUi įnagy--
mas, kad, prhmonijds įštujgd ui-

h J darantį darbiniktii privalo gtitU1 tvgrtaą iniiUiiigi^*.
ti uŽMokeątį išhnksto už šėšias dėmikratirteH <saomenė« 1 ?or 

e- savaites, ar net už šešis 
je sius, tai. pasekmė buvo 
š- kad mažne visą fabrikų 
>ų | minkai nutarė uždaryti 
a, kiekvienas darbininkas

C a Vos jst

fc} Mlllffl

Ekonominės sąlygos Rusijoje 
dar labai, labai toli nuo to išsi
vystymo laipsnio, kuris padary
tu socialistinę revoliuciją gali-]

,• p. ’* ?!-. r v.'iM,,
Puti ;u*šiausipji ^liūtis —» pa 

ds

fgąk Pavelykite man būti 
justi gydytoju šiuose karos laikuos..

liek daug jaunesniu gydytojų iššauk 
l'bul nenularėlv į kų kreiptis — to

Kadangi I 
lajus gal --------- ------------ , , .
dėl jei jus reikalaujate patarnavimo uzlikiino 
specialisto, lokio, kuris pašventė daug laiko ir 
mokslo' vienai atskirai sukai medicinos.

ATEIKITE PAS MANE.
Aš per 20 metą paickiningai gydžiau visas li
gas

AKIŲ, ALSŲ, NOSIES IR PLAUc’IV
Jeigu jus turite užblukusius akių vokus, raudo
nas ir nesveikus akis, optikos nervų keblumus, 
kreivus akis arba bite- kokį kitų stovį, kuris 
paliečia jūsų regėjimų.

turite ausų skausntų, tekančias ausis, triukšihų ghlvojc 
laiĮtsnj kurtumo. i -i.L';1'
turite nosies katarų arba gerklės, spjovimų arba plėg-

_ Lk*t*—i- tokiame 
susidėjusių ligų yra lipsi 

i.i......... :........ ......Ja.

Jeigu jus 
arba kokį 
Jeigu jus 
mos. urną 
atsitikime aš noriu pasakyti, kud įlau 
pasekmė nebojimus nosies ir gci‘L‘7.. , . ...
litisile jniežasli, kitas kokis gydymas suteiks tik laikinų pagelbą,— 
la$i*l • .

Jl’S Tt RITE PASIMATVTI St” MANIM DABAR
\š išgelbėja u daugumų nuo apakimo, kurtumo ir džiovos ir galiu 
pajirgti padaryti tų pati dėl jusi^ jeign jus atrisite j laikų.” ’•

AKYS IšBANDlJMOS DEL AKINIŲ.................
kad liga ncNg.vifoma. Maneiz’

laipsni kurtumo. \ <' i .• 1

bito silpnumų bronrbiubu dūdų arbn plaučių, 
daug susidėjusių lig.

klės Keblumu ir pakol jus praša

pujirgti pridaryti lų pati dėl JUMJ.
AKYS I.šBANDYI

Aš įiepriiuni gyd>li, jeigu aš inųtaii, 
kainos prieinamos visiems. m

W. M. Lawhon, M .D.
Valandos: 9—8. - • » 219 So. Dearborn st.-
Nedėliomis: 10—L Prieš pačių

DR. A
GYDYTOJAS ŪR CHIRURGAS v,r. ;

n k IT

.'1553 W. Msdison 1L 
Suile 6UU-612

r

n2»8o.Ld* vttlSL 
/ o uK^mpaąt2!2p*j|l</f t

I v* TValandos: 10 Iki 12 ryto y... . --------- --- --------------
NvdčJ<ią.a^ tiajbil ištarti ’ • ” • • a»bu k

Rrtfdenef^M Wėbhouą Albkny ”'*•«<! miird

Pitone Haymurkei 2563...

-*Ft

m »:<Ot
‘••I1į.'» ’.U ‘I

■ am na ■■ am na ■* aaalkM 

D0CT08 ROSS 
Chicagos Specialistas 1

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

Privatiškas Negales.
_ _ 35 So. Dearborn St. kampas Monro*,

n* Q 11 DAQQ CH1CAGO, ILLINOIS 
Ui. D* m* HUUU Room 506 ir 507 Crlliy Bldą. Vaiinok 

elevatorių iki Penkto augšto.
Valandos: Kasdien 9 iki 4. Nedėldleniais 10 iki 1. Taipgi 
lyj, Scredoje, I’ėtnyčioje ir Su baloje vakarai* nuo 7 iki S

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KALNAS
»nf Durų. l^nlų. Rėmą ir Stogams FopĮero

SPECIALIAI': Malera oialevojimui šlubų IŠvidavs, po $1.40 ui gal.
CARR BROS. AVKECKING CO. ‘

M»3 R 11.1.1-d su • ' CfctcacK m.

Riitilkos ir Turkiškoj Vanos

121 h St. Tel. Kedzie 8902 
Paulina Tel. Weatern 15 
3511-16 W. 121 h it., arti 
St. Loula A*e. Ir 1115-17 
So. Paulina Si., arti 12th 
Si., Chieago, III.

m ė ne
lekia, 
darbi 
juos; 
gavo

mas.

pripuolaiičią jam dalį i ša n ks to
virto spekuliantu.

<• >.» *
i

Nors 
baisus, 
nas šešėlis 
Busi jo je.

bet

B-.1 L ' ■ jl , ,0: 1 ;• -B
Jeigu norite, kad Jūsų pinigai hutų apsaugoti ir f

I atneštų Jums nuo 7-to iki 10-to procento ir butų pa- | 
Li yra likhu sjip- | dėti į tikrai gvarantuotą ir užtikrintą dalyką, tai r 
kas gali atsilikti | kreipkitės tuojaus ypatiškai arba laišku į žemiaus I 

| paduotą antrašą.
f

* * , ♦ a . '

padėjimas Suomijoje
jisai yra liktai silp 
to,-1

Dalis bedarbiu, liepakaitką- kį 
įai $abįu paVfrsti spetulian^aiš, ir 
iiiieka bedarUaia tipdel, “llad HainmikihipiigęHa^d n? * lui

« v u uji ?" i i; d D ‘ I

Al IV

duoda bedarbiams pa 
(. 'a ’ ♦ »I iuu < • •
:į- .*> • ' /oš

9 ti-1 i.i j \ a 1 \ v j L’Toji pastebėtinai neskaitlin
goji darbininku grupė, kuri dar 
ebedirba, dirba taip neintęnsy- 
iai, visa gaminimo sistema tįip 
lezorganizuota, kad anksčiau 
r vėliau dalykas prieis prie ga
utino bankruto.

. . i # <« e

Rusijos sovietą valdžia pada
rė su Vokietija sutartį, pagal ku
rią ji turi sugrąžinti Vokietijai 
ir vokiečiams visą ją privatinę 
nuosavybę ir suteikti vokie
čiams teises užsiimti industrija 
privatines nuosavybės principu.

? * Į

Dalyjkaą yra ne tame, kad Ru
sijoje naikinama gaminimo 
^produkcijos) sįtema, paremta 
privatinės nuosavybės principu, 
idant,pakeitus ją yiąuomenjnip 
gaminimo,sistema, p ką^^yus 
vokiečiams monopolį. aqt gami
nimo. . -

« * e
Palyginant su visu gyventojų 

skaičium, tai tik labai nedidelė 
mažumėlė remia valdžią, ir prie 
šitą valdžios ginėją dedasi viso
kie chuliganai, plėšikai ir kito
kie, kurems tokia suirutė duo
da puikios progos dirbti savo as-

• ’Tlr 1 llJ'TTc ,’r.tM
neninnis darbelius. ;
vUioijach) iNnnnr

'4.; I. .’t.lc.u n it .inindanLi

pagėlba ziaurąus terroro 
i’ohgI i.mift tn i uo ilgiąus. tęsiasi terroras

.♦ * >i«

i Mano supratimu, mums rci-fg
J<.MI Htvirui'J kiniM,us> kur reikia savo

<tfiAuŽJfilfil><iipMi- oljddčli ant

y w **

V^hifiiijit Irauiš bolševiku 
(kvarkOkL ;X>s dauginus 

im tteulgiau^ politinių ir ekono- 
tpiniŲlitoragumŲ,^! tokio laips
nio, jc$cei visa Rusija faktiniai 
palengva virsta Vokietijos ko- 
lonijit.'’'1’ »

au hm am./■ liaus nepaken- 
‘.ifgIi ugm < !«

u ,
■ .fOli'”! i. i'f
J I errorns. savavaliavimas lų.at- •jioa L/m? <h;j n»..1 . .
ciras plesmias darosi tolvn vis -Alį Lt7<:e'fq.!ąi iflnd e.iv-. - d 
labiau paprastu apsireiškinui, >•'» u inut/<»Mi.u lųhnripaj'\ 
r valdžia nepąjįęgia pnęsinlios -,cq?. iHit/'.LfeJr mdurMofr’:*. ‘ 
ant. . . ,

aUk’l -'iJlJ-jd Elijui 1: ; Ui;
7.lo>ic priftjt j i f»;<j ijL-!.‘lf
Išeigai, galt būti ;,<1 r ė jopos rip> 

šies: arba baisi reakcija ir kontr 
-terroras, kuris savu keliu atves 
po kurio laiko prie naują revo-

>K -

Demokratinės tradicijos tal
kininku .šalyse yra šiokia-tokia 

. garantija jo, kad tvarka, kurią 

. jos įves, bus paremta demokra-
i tiniate principais.
i • '' <

Talkininką šalių politika taip 
gi yra ipiperialistinė, bet eįio 
n ominis jr geografinis jiitii ša 
iią padėjimas yra toks, kad ją 

pačią jjtjtereHįai reikalaują, idant . 
Rusija tprėtą galimybės laisvai 
plėtoties. (

* , * * .
Nėra jokios abejonės, kąd J 

bolševizmas smarkiai pastupię-’ i 
jo Rusiją į kelią nelaimią, nuo j 
kdriu ji dabar negali išsigelbėti 
savomis jiegomis. i
, •<*.' • -1.’ , * * *

Rusijos bolševiką valdžia be | 
jokio pasipriešinimo atidavė sa- 
VO draugus suomius vokiečiams 
galabinti.

s ■: įį. f # * *ii .Y •
RŲsijpą l^ševįjkai, ^elįą^ną( 

iaipsrtyj^liJąikė^iKąMUą. mąt, 
Jiucijos Wą. ji. ,0;.^. J nipi^mi 
’ r' <10 )(( *;;| ,O(f1O'k|

i I Wp rėėiši nigu as r,y ok ittlį i ą 1; piį- 
iitarizintiii ir gfciIutjnps. jąs^ąpaįrt 
(iftimar bbri fojut syiithiHiw> UŽn 
la’iiiry^m^sieins lįfistę ^mtylim-j 

.feiM žrbbhėmš, ♦typrtti|Urti48Vl*i 
deife5 dAVijinirikiiftlllR <t -n >.hu >e 
,ėynu‘ og fi.*r?j* vąpKobi Lliė pi

VlikiėčRl oficieridi^vUdovA’ujn 
ir kdidl^^rtrft rdfMėnft'jai 'Ru- 
įdjdįPhftntM ir ^Mėčiai 'kftrėN 
Jmtiriiaf;>a Ytpg^Mudjafni^ ir 
platdihf ' j ,;hau(iondšto rusu ‘ka-ll 

riuomenės eilės. Tuo budu pa
sirodo, kad grynai socialistinės 
kariuomenės jau nebėra.

* * «

Mes Jums suteiksime visą rodą ir plačius paajš- J 
---- ‘ j pinigui laikyti ir kur Jiisų I 

| pinigai atneš didelį procentą. Pasinaudokite šia į į proga! Atsišaukite tuojaus! , 

l----------------------------- tį Liberty Land & Investment Co i
Pilone Boulevard 6775 1I 3301 So. Halsted St

Antanas Luišaitis
mirė spalio 26 d., 1918, 7:80 

ų.val. vakare. (
Velionis 27 metu ir 9 mė

nesių amžiaus, paėjo iš Suval
kų glib., Naumiesčio pavieto, 
Tamo.šbudžio gmina, Degučių 
kaimo 
d., šv, 
paliko 
moterį su trimis mažais kmli- 
kiaį^jr brolį.

Gimines ir pažįstami norėda
mi siisijinoli su velionio moto
re arba broliu, kreipkitės šiuo 
adresu:

Juozapas Luišaitis, 
3544 S. Union avė., Chieago

Dr. F. 0. Carter
Akių, Ausy, Nosies ir Gerklės 

Daktaro patarna- 
STATE GATVfiS 

■LJ 21 METAS PRIE 

"rinkime akinių.

Palaidotas spalio 28 
Kazimiero kapinėse, • 
dideliame nubudime

JI
»■'><) I»t u; u i u. t;
; -r, r.'iv l< f (1 j

" NIKODEMAS PlEZj'
7 di(4'0'’dš)Ž'5hAS, diiVė 'H^iilio*’ 

;AV.1*V>Vjli<nH»'lvj|rTr k -i 

t NIKODEMAS PIEZI : 
juiarė S|xdi<H'2‘l. dMį-umV I hiioi 
4Į!; Abu palaidoti Kaz.iiniic-rm'

,/b 'Vlr.l,,

■. >ku)S(ąlpsu«it?d ’»ij iid /’looiu 

,d .Gindhės ir tlrmigaijreorintie- u 
ii žinoti plačiau apie velionių . 

‘ rnh tL'ir jo‘l^diktųr fhi'tų, 
.Tfcmk|tp?tą$|o sąpje^u;./ t,r ui di

Joseph Spačkauskis, 
556 \V. 15th SI., Chieago, III.

sų aklų arba pri- 
Iškaba —- besisu

kanti šviesa
DL.‘Cartcrio pagelbininkai yra 

^ydylbjai ir Chirurgai; užtikrin
tas gydytojo patarnavimas už 
optikų ' kainas.1 Akiniu kainos 
prasideda nuo $4.4)0 ir augš- 
člau. ' J

Galvos skaudėjimai, nervuo- 
lutnas, insomnia ir nedirbimas 
vidurių yra nuolatine priežas
tis akių ligų. Uždegimas, mie
žis, baugumas šviesos, reikalau
ja okulisto priežiūros. Pritai
koma dirbtinės akys.

Franklin 0. Carter, M.D.
A^'M> Au^y„^sies,w.ęerklės

. 120:3outh State Street
H (ApĮras jaugštasy.ęhįcagp

>i(ViPW (1W i žemius
• iifl W T^.F^ir).;, (,

parpi ; CotHrąl 337i
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Dr. WHITNEY
SPEpiAinS^lAb CHRONIŠKAI

, ! •. <jL1GV M
25 Metai Patyrimo

Neį eiki mokėti už* apžiūrėjimų

422 So. State St., Chieago
’l'arpe t'ongress ir Van Buren.

Neužsitikėkit mvo regėjimo pir
majam by kokiam neprityrusiam 
aptlekoriui ,auksoriui ar keliau
jančiam pardavėjui, nes jie bu- 
teiks jus akims tik daugiau blogo. 

Al turiu 15 melų patyrimą i* 
laitu išlyrt jus akis ir pririnkti 
jums akinius tikrai. Darbą attin
ku belaukiant, užtikrintai.

Jei jums akiniai nebus relkalim 
81. mes tai jums pasakysimą.

JOHN SMETANA
AKJV SPECIALISTAS 

1841 So. Ashland Ava. Chlcar- 
Kampąa 18-toi Katrės 

^io* lubos, virš Platt’o aptiek* 
Timyklta j mano parašą 

Valandos nuo 9-tos vai. ryto ik) 
• vai. vakaro. Nedėliojo nuo 8 
vai. ryto iki 12 valanaal dieną.

CTO 

AKIŲ 8PRCIAU8TAS 
ankMoja Dykai 8 

Gyvenimas yra I 
tuščias, kada pra B 
nyksta regėt i n :i.
Mes vartojame B 

r pagerintą Oph- 8 
thalmoiueter. Y- 
Estinga doma at- 8 

reįpiama i vai- 8 
kus. Vai.- nuo 9 ryto iki 9 vak. B 

(lnedėidien. nuo 10 iki JI dirpą. 8 
4649 < Ashland Ar. kernu. 47 «t 

Telephone Yards 4317 
Boulevard 6487.

A Ui

Meili. 988 S. Ashland Blvd. Chtrag* 
' T«l«ph«a« BaraiAil 2C44

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS h CHIRURGAI 

Specialistas Moterišką, Vyrišką, 
Vaiku ir vigą chronišką ligą 

Ofisas: 3354 S. Halsted S t., Chicag*
TeUphona Drovtr J4M

VALANDOS> 10—11 ryto: f- B t-ovMtg
7. -** —Nv.MHonato 10—13

, Dr. M. Stupnisfci
1 ’ 3109 S. Morgan st. Chieago 
’^ĄLANDOS; Nuo 8 iki 11 ryto 
Hii/.jr li’.iG iki 8 m?

DR. G, fiLGUSER
Praktikuoja 27 metai 

’ Gyvenimas ir Ofisas
3149 S. Morgan St., kertė 32 «t. 

Chieago, II I.
^.'‘SPECIALISTAS

, .Molvriškų, Vyriškų ir Vaiku 
Jaipgi Chroniškų Ligų

•'r“ OFISO VALANDOS:
.iki 9 ryto, nuo 12 iki 2 »<r piet 
ir nuo 6 iki 8:30 vak. Nedčlio- 
mis vakarais ofisas uždarytas.

Telephone Yards 687

’/'jp -4( .

• kį6 įma
no palies 

MHHBBml ‘ .BV*''
?j-< 1 niškiiin vęikhl- 

niui, kurs daugii ’i- 
,8ioi paeina nuo ma
no paties ypųtiško va
rtojimo Nushted Iron” 
-pr.sųh0 biiyusts Svei: 
k'atos Kdmisionierips, 

Wmi Rž+teiT (2iieagos miesto. “Iš 
savo paties Dpi yrimo su Nuxaled 
Iron as JanČiu, kad jis'yra tokis 
brangintinas kraujo ir kimo al- 
bmlavOjlmo sutiusyitias, kad jis 
luęftų būt vartojamus kiekvienam 
ligonbutyj ir užrašinėjamas kiek
vieno gydytojaus šioje šalyje.” 
Nux'iUed Iron pagelbsti padayyti 
sveikesnes moteris ir stipres
nius, drąsesnius vyrus. {Jžtikrin- 
las uŽgąnjOdiniipas arba gražina
mi pinigai. Gaunama pas visus 
gerus aptiekorius.

■ -dideliam k u

« * *J . ’ 1 | į

Socialistine tvarką negalima z 
įvesti ginklais ir negalima pa
laikyti ginklu pagelba.

•' 1 ’• 4t’ 1:Į<

Mes. tbVinie' paRhikinti p;icią 

nirhuitrnę 
litarizmą
ties ginklu.
| HA1 -v 'Jo

karės tyViežastį—nii- 
panalkinti jį ’ jo'pa- 

»<)►;'' ittfi ' 1 >1 .■

>:< *

■tl'.. ,į|i L .jl jug-JiiaiiB1 r. Tjr.Ti.!i!aiiiimii.iairwrffliRTB!i iM-'rr.'ij. ii m
Aš, ADOMAS A. KARALAUSKAS, SEKANČIAI RAŠAU.

AA liibai sirgau per 3 metus, nuslabnSjęs pilvelis buvo. Dispep
sija. nevirinimus pilvelio, nuslabnėjimas. Kraujo, Inkstų, Nervu ir 
dulna> spėkų aust ujimas viso kūno, ir bttthtt itystojti vilties, kad 
begyvensiu. Visur jieskojau sali pagelbos, nesigailėjau visoje Ąme- 
......................................

ReumMIzĮrto gjduofeĮ, t«l pa,wvwtolūįui
• DjauO ipUvds atsigaut, snpret, gerai dirbt.

___I_______ xx “ M. Inkstai ątsigayo. Reu
matizmas pranyko, diegliai nebebadfrjiUflu'uHnaj VldurJų rėžiBiMi 
iAnyko po užmušimui. vLhj ligų. Bėgiu 3 mėneaiii išgerdąvav kas sa
vaitė po bateli SaluLdraV, Bitterla, ir po 3 mfin. savd paVeiksle pa 
mačiau tolti skirtum* Jtalp. tsrp dienos ir nakties* Dabar jaučiuos 
smagiai ir cs
radėjhtei lč Hhkitr visiem savo draugam Ir pažįstamiem su tdklais 
atsiusimais patariu uuoširdžai kreipties pre SaluUras:

S A L U TA RAS
CHEMICAL INSTITUTION J. Baltina#, Prof.

1707 So. Halsted St., Telephone Canal Mj7< , Chięago, IU. , 
arta .- ••aaganB.r i—r^’riSgra''.5aav«gavwiisu*iamwMaiMii,ii', , isgaūMBaaaaas

riko) ir už rubožių, bet n
Bet kada pareikalavau

jo, Nervutona, Inkstų ir R<umttlimi
minėtos gyduolės pradėjo uiuno jpdvds atsigaut, snpret,; gi 
Kraujas issivale. Nervai ėniė stipriai dirbt. Inkstai ątsia 
matizrtias pranyko, diegliai hebebadfr 
lituko pi

V-• SU<’ C*
Ten, Amerikoje; jus negalite 

įsivaizdiritf, koks baisus dahąr 
gyvenimas Rusijoje^ -*
; ■; :g'.o pf\

J?r-
Laikotarpis P<> Francijos re

voliucijos Veikiausia buvo pana
šus į rojų, palyginus jį su gyve
niniu Rusijoje.

,, . i ,■ 4 * * *

Badas, plėšimai, areštai ir 
žmogžudybes virto tokiajs kas
dieniniais apsireiškimais, kad 
niekas nąbepaiso ją. . <

' '-Iii*' ■ ’l .
r,‘ fwir .irk j? ; .-j, • -’iL'Susirinkimą .ir drganiz^vimo- 

H laisve^Rodžio laisvė ii* špaii-
v oTynant i-Hp tbriii v jun.’ 

klos laisve patapo nepasiekiamu

Rainienė
Illinois C.en-

4 kūdikius 
vyrų dideliame

F» 1 *r , • , *
r Aleksandra
lupo užmušta ųnt 
Irai geležinkelio.

Velionė paliko 
našlaičiais ir 
nubudime.

Vyrlnušis sūnūs 11 melų, 
antrą duktė 8 metų, trečia du
ktė 6 metų, ir ketvirtas sūnus 
1 metų. *

.lonas Raščiukas sukolekta- 
vo $50 iš pažįstamu darbinin
kų ir atvežė mažiems kudb 
kiams ant maisto. l ž tų labai 
širdingai dėkoju visiems dar
bininkams ir darbininkėms.

Pasilieku dideliame nubudi
me _ •

Jonas Rainis,
1718 N. Ashland avė., Chieago

Į Ui'-
L V e

Darykite patįs 
savo vyną

.4. - • ■ ‘ j «

ksle p» Mgurrib m *ii ,* į jb: ,5>Iip(K 9/i
> Vibhrf«|iau(hi llavkinkmaaVa- 

Valiavimaš ir terroras, ir kas ar
šiausia — ne tik valdžios ter
roras, o ir individualis terroras.

* . * * • *

Vynuogės . , 
Vy-nuogčs 
Vynuogės

i jPfi R,l!’JltVis*-
tonas pasibaigs.
' Klauskite
jP;Di .i' h. ‘

Dan Coyue, • ,
l v ” • Tel. Maine 2835V A . ’

Coyne Bros.
119 .W. SopUi Water SI., \ . 

Didelis laikrodis Vižš durų.
....... .......

. ....................... ............... - ------- ----------

0' nflf) Parduota į 
ujUUU vienąmetą
Dabar išleista trecia laida knygos, 
kuria kiekvienas turi perskaityti — 
,‘Reikalaukite visuose knygynuose”

DR. M. HERZMAN |

bir. fMTUi/imjr

Ttl3INQ0S

J eigų, dar jos 
neturi, tuojaus 
jų įsigyk. Kai
na 23c. Adres.:

kurias kiekvie
na moterį bei 
mergina būti
nai privalo ži
noti. Jų parašė 
žinomas Dr. I'. 
Matulaitis.

Telephone Yards 5834.

D r. P.G. Wiegner 
Priėmimo valandos noo 8 iki 12 
iš ryto ir nuo 7 iki 9 vai rok. 
3925 So. Halsted St., Chieago.

M. G VALASKAS
Kensington Avė., Chieago, III.

’ Gerai lietuviams žhioinas per 16 me
tų kaipo patyręs (gydytojas, chirurgas 
ir akųAerb. •

Gydo tištrias Ir chroniškas ligas, vy
rų, moterų ir vaikų, pagal naujausias 
metodas x4lay ir kitokius elektros ?rh- 
t ataus.

Ofisas ir Labaratorija: 1025 W. 18t!i 
St. netoli Fisk St.

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

VALANDOS: 8-9 ryto, tiktai.

Dr. Leo Awotin
Gydytojas, Chirurgai, Akušeris 
1929 So. .Halsted SU Chieago. 
Kalba lietuviškai, latviškai ir 

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

Vyriškų DrapanyBargenai
Nauji, neatimti, daryli ant užsa

kymo siutai ir, overkotal, vertės ntio 
$30 iki $50, dabar paraidaoda po $15 
ir 25 dolerius.
[. Nauji, daryti gatavi nuo »U iki 
$35 siutui ir overkotai, nuo I7JI0 iki 
18 doleriu.. ; '

Pilnas pasirinkimas kailiu pamil
tų overkotų.

VisAi matai vartoti siutai ir ovąr- 
kotni, vertės, nuo S25 >ld $85, dabai 
$5 ir augščiau. Kelnės nuo $£50 iki 
MTiO^ ^Vidkinains^tiuiąi nuo $3.00 į

Atdara kasdieną, nedaliomis Ir va-1 
karais.

8. G O R D O N
1418 S. Halsted Ht_ Chleasn. lll.

Tel Yards 3654. AKUŠERKA

Mrs.A.M(chfiiewicz
laigusl Akušerijos Ko
legiją'; ilgai praktika- 
yuąj Pennsylvanijos 

’ vi ^Hhospitalėse ir Phila- 
NWdelphijoj. Pšsėk miit- 

t '-SBval patarnauju prie
V y

gimdymo. Duodo rodą 
Visokiose ligose atote- 
rims ir merginoms. 
3113 So. Halsted Str. 
h (Ant antry lobą) 

Chieago.
Nuo G iki 9 ryte, ir 7 iki vėlo vak.’

g
qet.*j .miww . .. .
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I Chicago ir Apielinke
I - — ...—

Persergės teatrų 
" lankytojus.

Naujų susirgimų ir mirčių 
skaičius padidėjo.

a J) '* 7 **
Teatrai ir visos kitos pasilinks- 
minimo vietos turės užsidaryt 
nu4'10 kiU. vakaro.

Sveikatos departamentas va
kar paskyrė visų eilę specialiu 
instruktorių. vadinamu “T\vo- 
minute inen'ų", kurie, atsida
rius teatrams, prieš lošimų ir 
laike pertraukų, teiks imo- 
nthns reikalingų instrukcijų-pa- 
t ar imu kaip apsisaugoti nuo 
siaučiamos epidemijos ir žiūrės, 
kad teatrų savininkai pildytų 
visus sveikatos departamento" 
patvarkymus ir tt. Reto, teatrai, 

kruloinųjų paveiksiu tonIvėliai 
ir visos kitos pasilinksminimo 
violos bus ’ leista atidaryti tik 
tuomet, kada juos apžiūrės tam 
tikri sveikatos .departamento, 
inspektoriai. Jeigu jie ras, kad 
vieta yra nešvari, neturi reikia
mų parahkumų, kas. savu ke
liu. butų priežasčių naujo epi- 

5 dėmi jos besi plėtojimo — tokia 
svetainė ar teatras negaus leidi- 
mo.atidaryti.

Naujų susirgimų ir mirčių 
skaičius truputį pašoko. Vakar 
mitą viso 1.312 naujų susirgi
mų: 1,076 influenza ir 236 pla
učių uždegimu. Mirčių buvo: 
187 nuo infhienzos ir 77 — pla
učių uždegimo. Viso 264. Svei
katos departamentas tečiaus ne 
mato tame pavojaus: tūlas nuo
šimtis tų “naujų susirgimų ir 
mirčių" priklausą praeitam ne- 
dėldieniųi....

*• Vis dėlto, sveikatos departa
mentas žada stropiai daboti, 
kad epidemija neturėtų “nau
jos • progos^p Visi teatrai ir 
šiaip pasilinksminimo vietos, 
turės būti uždarytos lygiai kaip 
TO vai. nakties. Norima, mat, 
kad žmones turėtų daugiau lai
ko poilsiui, kadangi perdaug di
delis nuovargis dažnai yra pric- 
žasčia t. v. “naujiems susirgt- 
makns”.

Be to, atsakomosios įstaigos 
žada pažiūrėt kas padarius su 
tūlomis maisto krautuvėmis, 
kurios “perdaug sau pasivelija”. 
Mat, gauta skundų, kad tuloCT 
krautuvėse serga n t įs jų “kos- 
tuineriai“ šeimininkaują kaip 
tinkami: renkasi duoną, daržo
ves ir kitų dalykų. To neturį 
būt.

Naujo galvosūkio.

Majoras Thompson sudarė 
naują mokyklų tarybos sąsta
tą ir pareikalavo, kad miesto 
taryba juos užtvirtintų. Tarp 
kitų, nominuotų į mokyklų ta
rybą narių, randasi keturi pa
sižymėję organizuotųjų Cbica- 
<4<is darbininku Vadai, būtent: 
Cbicagos Darbo Federacijos pre
zidentas, John Fitzpntrick; jos 
sekretorius, Fdhv. N. Nockels; 
Chicago Building Tradcs Coun- 
cil’o prez., Sitnon O’DonnelI ir 
Illinois Darbo Federacijos sek
retorius, Victor A. Olandcr.

Džiugų Tribūne ir josios se
kėjai, kėlę skandalą delei taria
mųjų “Solid Six“, šito nesitikė
jo. Jie dabar savim nesitveria. 
Bet bijosi agituot prieš keturis 
suminėtuosius asmenis. Bijosi, 

kadangi jie turi milžiniškos j- 
tekinčs į balsuotojų-darbininkų 
minias. Tie miesto tarybos po
nai, kurie drįstų balsuot prieš 
Fitzpatrick'ą, Nockel’į, Olande- 
r’į ir O’DonneH’į, maža vilties 
.beturėtų “runyt”, į kokią nors 
valdvietę. Bijosi ii* žino, kad 
tie žmonės ardys jų nervus la
biau nei anie “solid six". Poli
tikieriai todėl nori padaryt taip, 
kad suminėtieji asmens nebūtų 
jiems pavojingi. O tai butų ga
lima tik tuomet, kada jie bus 
mažumoje. Mat. šalia I* itzpat- 
ricko. Nockelio, Olanderio ir 
O'Donnell’io yra dar ir daugiau, 
kurie nešoktų sulig |M>litikierių 
smuiko. Miesto tarybos ponai 
todėl tariasi balsuot prieš juos. 
Tūli tarybos nariai tariasi per- 
varyt sėjamoj tarybos sesijų, 
nutarimą. k bris le^tų jiems bal- 
su(|t už atskjU-us mokyklų tary
bos narius. Iki šiol .visuomet 
l|uda>jv,| pviipiapjii an atmetam 
visi vienu kurtu. Jeigu tatai 
jiems pavyktų, tai naujojoj mo
kyklų taryboj pasiliktų tik “so-

■■ mi f.t m p -'.ji pq
TaLdel panelės...,, ,!P , r u

' '* h ||‘t • io| p a>mc
Jai de| panelės pons Loma 

Starki y vakar patyko bėdon. 
Vakar vakare jįs patelefonavo 

vienai žibuoklei lauktų jo ant 
kertės Paulina ir Chicago gat
vių, kur jis prižadėjo atvažiuo
tų su savo naujuoju “overlan- 
du“. “Kažkas“ nugirdo ir pa
siuntė j ten policiją. Šiandie 
Louisas sėdi šaltojoj ir nenžil- 
gio • turės aiškiu ties prieš poni) 
džiodžę delei neišmokėjimo bi
lų už savo “overlandą“.

J ieško moters.

Policija jieško tūlos Loulla 
Young. Pavogusi du vaiku. Po
licija vakar visą dieną laukė “ži
nomoj vietoj”, bet vakare, ka
da ji pasišalino, ponia Young 
jiems patelefonavo, kad ji nesi- 
baderiuotų: ji pati atrisianit į 
steišeną...

True trarislation filcd w!tli the post- 
inaster at Chicago, 111., Oct. 30, 1918, 
as reąuired bytne ac| of Oct. 6,1917

Surinko 60,000 dolerių., (t
■ •• l‘- b; - t'.'U-
l/.vakar Chięągoje buvo ypa

tinga “tag day“. Rinktą auluos 
našlaičiams Francijoje, kurių 
tėvui žuvo mūšių lauke. Surin
ktu virš šešiasdešimts tūkstan
čių dolerių.

Ar jis galės atvykt 
j kortą?

Ponia Cawyne.tli Ilakei* vakar 
patraukė tieson savo prisiekę 

Henry Bakerį. Reikalauja di- 
vorso ir alinionijos. Pons B«- 
keris randasi Trinidale, Vakari
nėj Indijoj. Kažin, ar jis galės 
prisistatyt į Chicagos kortą?

♦ •• • ‘i*''

LSS. VIII RAJONO 
REIKALAIS.

WEST SIDE
----- ---------- 1 4

Laukiant, laukiam. <*►

nedėlios.

Kad tu supelėtam! Kiek mes 
jrisiluukėme, kad pons sveika
tos departamentas “nulyftytų” 
tą nelemtąjį “bnn'ą’*... Stačiai 
neturėjome kur dingti, jei ne- 
skaityt bažnytėlės ir šaitano. 
Dabar laukiame, laukiame 
sekiau o s suimtos^ ir
Tai bent 'u^gvwiisnne! ‘A J

i'J f »l <. J|) IpGU')

bviclršiini ariti’oji ' belįĮi *1*6 
‘♦bai/o“ nepaisė. Stors susirin
kimų nebuvo galima laikyt,'bet 
užtaigi noriai darbavosi kiek 
drūti pį^indami rmkimųykain- 
panijos literatūrą. Puiku!

muisto (jAtykus pustijaniun urbiu 
tų. Reikia žiūrėti, k«d valgio 
nebūt gaminamu perdaug, taip 
kad išmesti nereikėtų. Gero m ai 
sto liekis, jeigu jo išvengt ne
gulima, privalo būt sunaudoja
mas. O užvis suugoties reikia, 
kad bereikalingo, taigi ir nesą
moningo maisto eikvojimo ne
būtų.

Kiekvienos šeimynos išmintin 
?U tąųpumu ir ekonomija Ame
rika, visųpihtia, > ^pripras prie 
autps dorybės taupumo. Tuo 
lačiit pasauliui suteiks milžiniš
ką pa ta rnąrimą, nuginant bado 
šmėklą nuo daugelio tuksiančių 
ši'imynų, kar'Ps rankos paliestų.

MAISTAS NETUR BŪT EIK
VOJAMAS!

—Kas mntė! ir dievo name 
dar reikės varžylies... Tik su
kosėsi, tuoj ir šaukia: fliuzč, 
fliuzė, fliuzč... Eik, girdi, lau
kan. Kad tu surūgtum... Taip 

HlcvtnclžLtasa Ictvilcurie: pa- 
rap'ijonįs. Esą, tarne Ainerike 
tai viskas galima/ Tegul, girdi, 
toks pons departamentas pasa
kytų tai sename kontre, tuoj 
kunigėlio apšauktų jį bedieviu. 
O čia — nė mur-mur...

Ištikrųjų: didelis bedįeyis tas 
pons. departamentas. Nugi!

—.Westsid ietis.

Pranešimai

REIKIA DARBININKŲ
REIKALINGI du kepėjai — pirma- 

rankis ir antrarankis, abudu prie 
juodos duonos; mokestis labai gera 
ir darbas ant visados. Atsišaukite 
tuojaus.

Joe \Viezus,
104.3 W. 13lh st., netoli Miller SI.

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI — iš priežasties li- 

f[os turiu parduoti pirmos klesos 
tučerne ir grųsernę naujoje lietu

vių vieloje, su namu arba be namo.
Anlon Praszky.

2856 Emcrald avė., Chicago

REIKALINGA šviesus ir švarus 
kambariai, geru šildomi, vedusiai 
porai, abu eina dirbti — South Si
dės apielinkėj. Taipgi turi bul ma
udynė. Atsišaukite šiuo adresu.

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

REIKALINGA ledų traukėjų ir 
dArljininki) į ledų svirnus, 42^c. į 
valandą,. 10 ir 11 vai. darbas.

(]«nsumers Co., ' 
35th st., and Normai avė., Chicago

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

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

\Vehrum, Pa.

PARSIDUODA BUčERNft IR GRO 
ŠERNE.. —PARSIDUODA 
GROSERNE ARBA SYKIU SU. NA
MU. PARDAVIMO PRIEŽASTIS — 
SAVININKAS APLEIDŽIA CIIICA- 
GO.

ANDREW IWASIIKEVVICZ 
454.3| S. MARSHEII-LI) AVĖ.,

CIlIGACiO/im^ųjį

j' '——į—
RAKANDAI

VIENA

<ih,i

PARSIDUODA rakandai labai pi
giai. su visais mažmožiais, beveik 
visai nauji, turi būt greilui parduo
ti. Atsišaukite:

A. JakšeVičc,
[817 W. 33rd St,, (’.hieago, III,

Chicagos Lietuvių Vyrų choro re-l 
peticijos delei siaučiamos ėpidemj; 
jos tapo sutrukdytos. Gerbiamieji 
nariai tegul seka 4,Naujienų”*prane- 
Sirmj skyrių: kaip tik bus atidary
ta svetaines, mes pasistengsime pru- 
nešti, kada fv^ks sekama repetici
ja. F. Mazola.

North Sidės Lietuvių Viešo Kny- 
S yno rengiamas vakaras lapkričio

d. Schoenhofen svc|., delei siau
čiančius epidemijos tapo perkeltas 
j gruodžio 29 d.. Taigi, kurie turite 
nusipirkę įžangos tikletus, pasilaiky
kite juos —bus geri ir gruodžio 29.

z —Komitetas

REIKIA 10 prityrusių leibcrių di
rbti į serai) iron yardą.
2034 Soutnport avė., Chicago

11KIKIA vaikų, merginų, vyrų ir 
moterų. Valdiškas darbas.
.36 S. Throop st., kampas Monroe ir
.Throop st., Chicago

PARSIDUODA gramofonas su šė
pa, <la visai naujas, daug rekordų 
su įvairiausiom dainom ir muzika. 
Pardavimo priežaslis — savininkus 
turi išeiti i kariuomene, užtaigi pi
giai parduoda. M. S.,
1017 Islun.l Ax<-.. H<H-kfor4. III.

Cash už Bondsus
$50.00, $100.00 iki $1,000.00 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- 
siis pas

CARL M. WHITE, 
Room 411, 56 W. Washington Street 
.............. ■■■ . Fir » - j . ■

Laisvės Bondsai
perkami už cash. Erne! and Co., 710 
W. Madison, kampas Halsted gat., 
room 232, 2-ras augštas, virš Famous 
Clothing Store. Atdara vakarais iki 
S. Nedėldieniais 10 ikil.

u .AKUŠERKA . ‘J
Jri-, Drovcr 4136.
ary Jankauckienė pirmiaus

gyveno West Sidėj, 230.3 S. Oakley 
axe.. jliibar persikėlė į naują vietą, 
.3412? so. Halsted st. (ant 2-rų lubų), 
M|*iC«0O/ 111). y
MHMH' ............... .......... r—

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliam Permaina.
Panedėlyj, Ketverge ir Subatoj 

Pirmas Floras 15c. Balkonas 10c* 
Prie šių kainų priskaltoma ir 

1e ir 2c kariškos mokestis 
4 DIDELI AKTAI KASDIEN 
HALSTED ir 32-ra GATVES

Gaisras.
Kilęs gaisras vakar sunaiki

no didelį Sippel-Tress popieros 
kompanijos budinką, 733 Eaglc 
gt. Nuostoliai dar nežinomi.

DRĄSUS VAGILIAI. ’ '

Vakar p-ia E. Lavccvičicne) 
sugrįžus iš darbo rado pridary
ta savo namuose, 3538 S. Wal- 
lace st., daug nuostolių. Viskas 
kas geresnio iš drabužių išne‘- 
ta. Nuostolių padaryta arti 
$2000. Simus ir duktė buvo 
mokykloje.

Kuopą domai.
y.»į > • ♦? /f*-*

Visos KSS. VIII Rajono kuo
pos. kurios dar neprisiuntėt no
minacijų blankas, malonėkite 
pasiskubint prisiųsti jas. Nors 
laikas buvo paskirtas iki 28 die
nos spalio, bet siaučiant epide
mijai, nekurtos kuopos negalė
jo laikyt' susirinkimų. Tode 

laikas tapo prailgintas: kuopos, 
kurios sUgirąžirts' blankas iki la
pkričio 1^ d./’buš ftFaiiVVa į da- 
lyvavusių liominacijoj sąrašą.

Be1 lo^’lĮųli/ geW.3 k’/id ’kliodos 
licdoMiniiOtį Aarlt/1 ^enir.'KČ- 

h4fteiįMBi kll$ ’hijoA'ų, ’k'aiĮj lai 
pulta nė įiekHri’os kfiop'os/ iioini- 
nuVč iš rytinių vnK

Iri Rdčkfotdo..'.' '
2’2 kp.uii«- 

rys kuilio Hįlkėši ' pabart, kdn t 

a š reik u la vįs, tad' bu tų pidiio ta 
noKiiduotų1Į’fc'K4ą 'd'rMgų Ad
resą i. “SJaiij ienose*' jis sako, 
i.kkur,'girdi, a^fįfaVęs ’ibt/oš ga
lės. Bei šiai, ^Ž-rbs kuopas se
kretorius, prisiųsdamas nomi
nacijų blankas, rašo, kad jis ne
galįs išpildyt tokio reikalavimo. 
Mat nežino savo kuopos narių 
antrašų. Taigi ką aš turiu da
ryt ir kur galiu juos surasti? 
Adresų stalo čia nėra ir aš ne
galiu nusipirkti nuėjęs už 3 ka
peikas. J ’Gerb.''Sekretorius gal 
teiksis paaiškinti. Jeigu tas Se- 
kretoriiU' neprišiųs" savo kuo
pos barių, nominuotų j C. K-tą, 
antrašus į io dienų, tai jie ne
bus phdėti antJ Ontfalinio ko
miteto balsavimo blankų.

LSS. VIII Rajono Sekretorius 
i J. Jurgaitis

Jrriie translation filed,witn the post- 
master at Chicago, 111., Oct. 30, 1918, 
tas reųUired by the act of Oct. 6,1917,

Karė ir maistas.

ASMENŲ JIEftKOJIMAl
Pajieškau savo draugo James U- 

biirto. Paeina iš Kauno gub., Rasei
nių pav.: Malonėkite atsišaukti ar 
kas žinote praneškiję jo) adresą, bu
siu labai dėkingas. ,

J. Mačiulis,
810 W. 19th si., Chicago, III.

REIKALINGA 11) pardavėją vyrų ir 
moterų prie pardavinėjimo gyduo
lių stuba nuo stuhos nuo Iiifhien* 
zos. Gera mokestis, patyrimas ne
reikalingas. Kreipkitės daktaro ofi* 
sah:
.3548 S. Halsted st., Chicago, III.

^Mrs.' M

BRIDGEPORT

Kuopos reikalais.

Released by the Committe 
Public Information.

Taupiai su Maistu.

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

Elzbieta Sabas, 
405 Lindcn avė., Stcnbenville, Ohio.

REIKIA 50 MOTERŲ PRIE TVAR
KYMO KNYGŲ IR MAGAZINU 
(MĖNESINIU LAIKRAŠČIU). PAS
TOVUS DARBAS. GARU APŠILDY
TAS IR GERAI APŠVIESTAS NA
MAS. MOKESTIS $15 IKI $17 IN 
SAVAITE.

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

RETA PROGA! Priversti parduot 
už pusdykę: puikius 5-kių kambarių 
apartmento daiktus; dritus dining 
room setas* ir bedroom taip
gi $850 player pianas tiktui'iit $230 
ir $200 Victrola su brangiais ‘rekor
dą i s ųž $55. Taipgi pantafaoda a- 
liejinįai piešiniai. Viskas naudota 
tiktai 3 mėnesiu*. Prjimamė l.aisvėi 
Bondsus. Ateikite tuojau s.

Rezidencija 1926 S. Kedzle avė. 11 » • ' ' J ’11 t
—■

NAMAI-žEMfi
NAMAI IR KARMOS.

Pirmiau negu pirkti namų, farmą 
arba lotą, klauskite informacijij. 
Mes skoliname pinigus.

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

Room 336.
REIKIA merginų dirbti į dirbtu

vę.
J. R. Beiersdorf nnd Bros., 

9.32 W. 38 Place, (’.hieago

Pagavo “juodą 
banditą”.

šunų gaudytojai ir policija 
vakar pagavo ypatingą banditą, 
didelę juodą katę, kuri užpuo
lė poną Louis (linzburgerį ir... 
įkando jam į ranką ir kelį. Ko: 
kino liksiu “juodasai banditas“ 
kėsinosi ant pono Ginzburgcrio, 
kol kas dar nepatirta.

Ncdėlioj, lapkričio 3 dieną, į- 
vyks LSS. I kuopos susirinki
mas. Be kitų svarbių dabarti
nės rinkimų kampanijos reika
lų šiame, susirinkime turės būt, 
apsvarstyta ir viduriniai fcuopols 
reikalai. Butų todėl geistina, 
kad draugai pasirūpintų subrin
kti kuoskaitlingiausia. Kažin 
kodėl, pastaruoju laiku gabes
nieji ir viiųtesnicji nąriai “už
miršta" kuopos Susirinkimus.. . 
Tai negera. Ačiū tam . tūli nes- 
varstantįs karštdblibi trukdo 
kuopos veikimui. To nereikėtų 
daleist. Draugai privalo rupin- 
ties, kad ta didžiausioji Chica
gos liet. soc. kuopa nebūtų sta
toma ant juoko...

—Kuopos Narys.
m. — ai . ” •..

A'ihskaitliuOjaina, kad šiemet 
Ailičrikai‘reikės mftistb išvežti 

ddiiįiaus; 'ne^iV pčriuri. Tiri 
rčfkėJT įi/čiarjM**išt^klirtiftt 'kuris 
ntąžai kif!d?dešnisl^’ra tiž/' fk^r- 
nykŠtį išh^kllij.' Prie triklii a-pnr*- 
štovij l’MkUlinga išvežamąjį mai- 
šhi iilekti*!! MlHfrirytl felivkli vii’- 

fulk'kėHiBi'': <isiėiniM;|)eilšiifnti'nri 
kitllil mdtstą1 lihipyB ifUVMioto 
čikV6jWnW>lliritMdtį, Ikur''toks bu-

‘"Sii’ ^8^špalib dleifo, ‘šilj1urėtų, 
ShV.“ VhlktijM1 Slidžia * kreipsis 
jiric’ višiĮf ‘ šHhhynųl pVA^antr jų' 
prisidėti pi'l^'višuotinrijiV’ši'hny^ 

^^''sbrašo, kiiHos’savA' pareiga 
privalo pasistatyti ir pasižadėti 
maistą taupyti. Lietuvių šeimy 
uos neturi atsilikti. Jos taipgi 
suprasti turi, kad visų vienodos 
priedermės privalo bnti, i>asaulį 
nuo bado saugojau!.

Amerikai Reikės Europą' 
Bado Ginti.

Aš, Vincas Moningis, pajieškau 
savo tikro brolio, Juozo Moningio, 
Kauno gubernijom, Kiaulių pavieto, 
Žagarės valsčihiist,h',hniestelio. Mel
džiu atsišaukti ant žeminus padėto 
ądčėsb: llrji V1rtrWs Moningis; < •<

O RojI'512,' > <l|oį Royalton, (lll. 
ji- ■ j3l: Alv Į,H, UJA’ Z (7- Į f ,J|.
■ -'-'"H'ir ------77—

KaltnA’ gub., Telšių pavieto;'Tvėrių 
parapijos, Kiypčių sodos. AŪu gyVfr 
nu Amerikoje, Meldžiu? msišąiikj'i 
šiuo, adresu 11 Mrs, Mejiena Rig)' 
1720 įv. Isį Sh.Jr- «(, ,<>Marioj) 
|/ *■ ■ ) 1 • | t' f * f r i i ‘ L : . , »

REIKIA / 10 prityrusių 
prie tvarkymo skudurų, 
darbąs. Gera mokestis.

Goldmdn, 
;1SŽO W. '14lb sL, [ J-!'./ ' ’ih. i

.......... m. .................. ,

* 1 *1 t * < i ‘ i' REIKALINGA indų plovėja Majcs- 
tic Rostaurant./ n , i
3502 jSp. Halsted st., CliicagO

motorą
Pastovus

Chičhgo •; • f<> r <

rr
T' ' •REIKALINGA indų plovėjų. $12 | 

saivaite. / n ui lMo/
2169 Bhie Island Avė., ('bieago

nuo

Kad perpras* rrikalą maistą 
.taupyti, štai kas omenyj turėti 
reikia: -----------

1. Amerikai reikia įšmaitinti 
karininkų miliomis, kurie tiž mu 
sų Visų.laisvę.ir saugumą kariau 
ja. . i ' j ■'

2. Amerikai reikės nųriĮinti ir 
ifuo bado apginti tųjų našlaičių 
ir senelių šimtus tukstančiib ką 
bevejamas atgal vokietis be mais 
to palieka, viską iš išvytos že
mės vogdamas.
. Kiekviena Amerikos šeiminin
kė ir kiekvienas asmuo suprasti 
turi, kad maistą taip vartoti rei
kia, kad jo nė kiek nebūt) nerei
kalingai išmėtoma. Privalu at
siminti, kad kiekviena duonos 
riek?, duonos gabalas, ką lauk 
išinejųma, atimta nug bur
nos jic'ląįmintfųjų karė/ sūku
riuose. IJažųai netaupiose šei
ni vnose tiek vijai gero1 x;/il^io iš-

■ ‘ Jei.- vmetama, kad nevienas reikaliiĮ-, 
gas asmuo prasima i tiii1/? galėtu. 
Kuomet gi tai daroma diena iš

ITXK/A*,b .U , . v .
dienos ir ne vienoje, bet seiniy-r 
nų tukstaiVčiiiose, galiriiH^i^aiz- 
dinti, kiek visai gero maisto 
niekais nueina.

Taupumas — Dorybė.

šią žiemą reikia labiau, 
praeitą žiemą daboti, kad

negu
|jokis

PARSIDUODA $3,500.00 vertės lo
tas ant Halsted gatvės, arti 33-čios, 
tiktai už $2,275, turi būt parduotas 
šią savaite. Atsišaukite tuojaus į: 
Liberty Land and Investment Co.

3301 So. Halsted St., Chicago 
Phone BouJevard 6775.

PARSIDUODA beveik naujas mu
ro narnąs, aukštų, po 4-is kam
barius su maudynėmis, cleldra 1Č 
gazu; aukštas ir cementuotas beis- 
mėntas, gatvės išdirbtos ir npitląkė- 
los. Namas pabudavotas pagal mi- 
irją madą. Vertas $5000.00. Turi 
būt />ar<hiotas i trumpą laiką Iš prie
žasties išvažiavimo Į karę. Parsiduo
da tiktai už $3,950. Atsišaukite’tilo- 
jaūs į:
Liberty Land and Investment Co. 

.3301 So. Halšted Sl.,< Ghicago
Phone Boidevard 6775. t

. J’AJlE^KAU.,.kajild)ąrio . .Cicero, 
prie laisvų žmonių. Aš esral taip
gi laHvas 1h >nevartoju svaigalų. Kas 
turite; malonėkite Hnum pranešti 

‘liuyiaitk.'' 9U| »vii> h. . ;
JKį’Jurijonas, <

1419 SI. Charlbš Road,'MayxVood, III.

SmLYMAiKAMBARIŲ
PARSIBANDAVOJA Šviesus kum- 

barys vienai arba dviem vpatom su 
valgiu arba be valgio. Kam reika
linga, malonėkite atsišaukti.
3414 S. Emerald Avė., Chicago. 

2-ras augštas, iš fronto.

.4 ■•• • ' ' ' :--------

REIKIA merginos prie abelno na
mą dhrbo. *' Nėra skalbimo. Gera 
mokestis. Tef. Dduglas .3358 — 
3930 G ra n d Blvdi ' ‘

‘i.RI, .j‘ 11 l'i- ' : ;• b’Chji ■ ' t.p.' ii
REIKIA vyrų j kaulų namą. — 

fertilizer and press room. — Gera 
mokestis, 49c į valandą. Atsišaukite 
j Superintendentą.

Jndependenl Packing (>>., 
41st and Halsted sis.,

, Tel. Yards ILSO

REIKIA prityrusiu langų plovėjų. 
CHICAGO WIND0W CLEANING Co 
62 W. \Vushington St., Chicago.

DYKAI.
Naudinga Informacijų knygele Di- 
DžIAUStOS LTĖTUVtV ROLIONT- 
JOS WISGON8INj — Galavos iš
dirbtos farmos su triobomis, gyvu
liais ir visokiais įrankiais nuo 40 
akrų ir daugiau, parsiduoda po — 
$1,500 ir augščiau. Naujos .derlin
gos žemės lengvai išdirbamos, apie 
puikius ežerus ir upelius, parsiduo
da po $12.50 už akrą ir augščiau ant 
lengvų išmokėjimų. Kreipkitės ypa- 
tiškai arba per laišką, o apturėsite 
naudingą knygelę su žemlapiu.
Liberty Land and Investment ('.o.

3.301 So. Halsted St., Chicago

ATIDUODAMA rendon geras ka
mbarys* vienam arba dviem yaiki- 
nam*u»Maudynė, telefonus, arti gab 
vekarių linijų. Atsišaukite pę 6 vai. 
vakarais* . • ...
3538 S. Wallace st., Chicago

REIKALINGA sruogų dažytojų.
MBEI) STRAU3 DYE W()RKS 

2649 ShefTielu Avė.,
>1/ Tęl. Divcrsey 2616

MOKYKLOS

‘-f REIKIA DARBININKŲ
VALSTYBINIAI NEMOKAMI DAR- 

. BO PRIRODYMO BIURAI 
(U. S. Free Employment Service) 
Jieškantieji darbų kreipkitės šiais 

adresais: . „
116-122 N. DEARBORN ST. 

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

se valdžios {steigtuose ir užlaikomuo
se biuruose nereikia nieko mokėt.

Yra daug vietų, kaip Chicagoj, 
taip kitur, kur reikalaują, visokios 
rųsies darbininkų — i fabrikus, i ka
syklas, i uklus, i šiaip {vairias ištai
gas — kaib vyrų, taip moterų ir vai
kų, kaip amatininkų, taip papra
stiems darbams.

----------- ■

REIKIA shearmenų ir leiberią j 
Scrap Iron Yard. Gera mokestis. 
Pastovus darbas. Atsišaukite į 1632 
W. KinZie st., Chicago.

REIKIA moterų prie tvarkymo 
knygų ir pbpiėrės. Gera mokestis. 
'Pastovus darbas. —■ Miller and Co- 
hen, 1416. Blue Island avė. Tcle- 
phonc’Canal’857.

‘ __ ■ m /
M RElKALINGASųku|contis, Gei^ 
mokestis.
3305 S. Halsted st., Chicago

PEIKIA moterų dėl rinkimo sku
durų į junk shhp; turi huti patyru
sios; darbas ant visados.

Ginsburg,
2707 W. 12lh St.,

REIKALINGA moteris arba mer
gina pridabojimui “hauzos” ir dvie
jų vaikučių. Palaidojau savo mote
rį. Aš' pats turiu dabot kavo krau
tuvę, katra yra tam pačiam name; 
yni trįs kambariai. Atsišaukite no
rėdami darbo, o su sąlygomis susi
taikysime.

J. Petraitis,
1152 AV. 51st St., Chicago, III. 

Te 1. Yards 6682.

VALENTINE DRESSMAKING 
COLLEGES

6205 So. Halsted st, 2407 W, Na* 
dison, 1850 N. Wells St

137 Mokyklos Sąv. Valstijose. 
Siuvimas, Prtrenų Kirpimas, Ds 
signing, dėl biznio ir namų. Vie
tos duodamos dykai. Diplomai 
Lengvi išmokėjimai Gvarantuo 
ta išmokinti jus pasiūti suknaa ai 
110. Phone Seeley 1643

8AEA PATEK, PiraisiaM

REIKIA pečkurių ir pagelbininkų 
45c iki 50c j valandą; janitorių $80 
— 8 valandos, naktimi? ir dieno
mis, nedaliomis nedirbama, prie 
mašinų gręžimo, driiiavimo ir išmu
šimo, 40c iki 45c į valandą; teko- 
rių $40 į savaitę, valdžios darbas, 
darbininkų i hotelius ir restoranus, 
$18 ir vdlgi.s iki $60 į mėnesi, kam
barys ir užlaikymas. Aliejuotojų, 
mašinistų ir pagelbininkų, valdžios 
darbas, kalvių 60c į valandą, daily- 
džių 52%c iki 60c į valandą, pasto
vus darbas* kolektorių, apysenių 

žmonių prie lengvo darbo, lokio 
kaip sargų, janitorių, automobilių 
nliejavimo; vaiko į piekarnę, gera 
mokestis, $18; pališuotojų ir buffe- 
rių, vaiko j automobilių šapą, su
virintojų, 70c i valandą, vaikų 14 
metų ir augščiau dėl įvairių darbų, 
25c^_,35c i valandą; tinkamo žmo
gaus į rakandų sankrovą. Pagelbi- 
ninkii prie automobiliu trukų, $80.

MOTERŲ REIKALAUJAMA. Mer
ginų į virtuvę, $50 į mėnesį, kam 
būrys ir valgis. Moterų ir merginų 
35c į valandą; lopytoltį $65; vidur
amžės moters padirbs; Valytojų, 
trumpos valandos, naktimis ir die
nomis. gera mokestis, prie nuvaly
mo rakandų. $65 — 8 valandos dar
bo. Pusė dienos subatomis. taipgi 
reikalaujamos šeimynos motinų.

SOUTH PAR K I LMPLOYMENT 
AGENCY

4193 S. Halsted st., 2-ras augštas. 
.v Visi darbai South North ir \Vesl 

Chicago, III. pusėje. (Kalbama lenkiškai).

AMERIKOS LIETUVIŲ MOKYKLA
Mokinama: angliškos ir lietuviškos 

kalbų, aritmetikos, knygvedystės, 
stenografijos, typevvriting, pirklybos 
teisių, Suv. Valstijų istorijos, abel- 
nos istorijos, geografijos, politiškos 
ekonomijos, pilietystės, dailiarnšvs- 
tės.

Mokinimo valandos: nuo 8 ryto 
iki 5 po pietų; Vak. nuo 7:30 iki 9:39 
3106 So. Halsted St.. Chicago, UI.

Uždirbkite SIS iki 
$35 į savaitę.

Mokykitės siūti elektra siuvamomis 
mašinomis: i Didelis reikalavimus. 
Lengva išmokti. Mužos išlaidos. 
Diena arba vakarais. Darbai lau
kia. Atsišaukite tuojaus.

MASTER SEWING SCHOOL
J. F. Kasnicka, Prezidentas,

118 N. La Šalie st., Prieš City H&a 
Atsišaukite unt 4-to augšto.
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