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True translation filed with the post- 
niaster at Chicago, UI., Nov. 5, 1918, 
as reųuii ed by the act of Oct. 6,1917.

Italai suėmė 
300,000 

austru
AUSTRAI TEBEBĖGA 

PANIKOJ.

5,000 kanuolių tapo paimta iki 
mūšiai netapo pertraukti Itali

jos fronte.

WASHINGTON, lapkr. 4. — 
3(X),(XX) austrų kareivių ir nema
žiau kaip 5,(XX) kanuolių tapo 
paimta pergailėtoj ų italų prieš 
pertraukiant mūšius 3 vai. po 
piet šiandie, sako oficialis Rymo 
pranešimas. į šį skaičių įeina 
visi suimtieji nuo pradžios ofen- 
sivo spalio 24 d.

Kareiviai kartą buvusios ga
lingos Austrijos, sako žinia, te
bebėga betvarkėj.

Nuo pradžios ofensivo 63 au
strų - vengrų divizijos liko iš
muštos iš karės 51 italų divizi
jų 3 anglų ir 2 francuzų divi
zijų su čecho - slovakais ir ame
rikiečių pūtiko.

AUSTRIJOS PASIDAVI
MO SĄLYGOS PASKELB

TOS.

Austrija turi atiduoti laivyną ir 
pusę artilerijos ir evakuoti italų 
Austriją. Liuosas kelias atakai 

ant Vokietijos.

WASHINGTON, lapkr. 4. — 
Pertraukos mūšių sąlygos, sulig 
kuriomis jurų ir sausumos spė
kos pirmiau buvusios Austro- 
Vengrijos imperijos sudėjo gink
lus, tapo paskelbtos šiandie \Va- 
sbingtone ir talkininkų sostinė-

Jie atsiekė pilno pasidavimo ir 
atidarymo Austrijos ir Vengrijos 
teritorijos Amerikos ir talkinin
kų veikimui prieš Vokietiją.

Iš to aštraus dokumento ga
lima įžiūrėti tikrąsias sąlygas, 
kurios baigiamos išdirbti vyriau 
sios karės tarybos Versailles, su
lig kuriomis Vokietija galės įgy
ti sustojimą kariavimo.

Sąlygos, kuriomis bėgšta Ita
lijos fronte užsibaigė šiandie 3 
vai. po piet (8 vai. ryte Chica- 
gos laiku) įtalpina pilną demobi
lizaciją Austrijos spėkų, atidavi
mą pusės visos artilerijos ir ka
rinių įrengimų, Amerikos ir tal
kininkų spėkų užėmimą tokių 
strategiškų vietų, kokios vėliau 
gali būti parinktos; vartojimą 
Austrijos geležinkelių veikimui 
prieš Vokietiją; evakuaciją visų 
užimtų teritorijų, paliekant už
pakalyj visus įrengimus ir reik
menis, įskaitant anglis; atidavi
mą Austrijos jūrinio ir pojuri- 
ilio laivynų ir nuginklavimą li
kusios dalies po Amerikos ir tal
kininkų kontrole; atidavimą vi
sų Vokietijos submarinų Austri
jos vandenyse ir sugrąžinimą vi
sų talkininkų ir Amerikos belai
svių be abipusystčs.

Evakuacija Austrijos teritori
jų aplamai sutinka su rubežiaus 
linijomis, Italijos reikalaujamo
mis sulig Itajtia lirredeniia ar 
Londono sutarties programų. 
Teisė talkininkų spėkų užėmi
mo pasilaikoma; vietos valdžios 
palaikys tvarką po talkininkų 
priežiūra.
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Pertraukos mūšių sąlygos bus 
išpildomos po nurodymais gen. 
Foch, kuris paskirs medegas su
grąžinimui ir prižiūrės austrų- 
vengrų spėkų traukimąsi užpa
kalin.

Visi vokiečių kareiviai Aus
tro - Vengrijoj, Italijoj ar Bal
kanuose turi būti internuoti bė
gyje 15 dienų.

Besitraukiančių spėkų naiki
nimas kokio nors turto yra prak 
tiška i uždraustas.

True translation filed wlth the post- 
inaster at Chicago, III., Nov. 5, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

Austrijoje
VENGRIJA PASISKELBĖ 

RESPUBLIKA.

Dr. Frederich Adler yra sūnūs 
Dr. Victor Adler, Austrijos so
cialistų vadovo ir laike užmuši
mo grafo Sluergkh buvo redak
torium laikraščio Der Kampf. 
Jaunasis Adler užreiškė, kad 
užmušimas buvo grynai politi
niu dalyku, dėlei premiero nesu- 
šaukimo Austrijos parlamento. 
Vokietijos laikraščiai paskelbė, 
kad Adler yra beprotis, bet teis
mas rado jį protiškai sveiku ir 
jo byla buvo nagrinėjama gruo- 
dyj, 1916.

Adder buvo nuteistas myriop 
ir pastangos pakeisti nuospren
dį nepavyko iki rugsėjo, 1917, 
kada mirties bausmę karalius 
Karolius pakeitė 18 metų kalėji
mu.

KAIP GRAFAS TISZA BUVO 
UŽMUŠTAS.

Ją paskelbė gr. Karolyi.

BERN, lapkr. 3. — Bund gavo 
žinią iš Vienuos, pasekančią Vi
enuos lairkaštį Die Zeit, kad 
grafas Karolyi po gavimo paliuo 
savimo nuo prisaikos ištikimy
bės imperatoriui, paskelbė Ven
grijoj respubliką.

Vengrija balsuos apie monar
chiją ar respubliką.

LONDONAS, lapkr. 4. — Pa
sak Exchange Telegraph žinios 
iš Copenliagcno, Vengrijos gy
ventojai už mėnesio laiko viešai 
balsuos klausime monarchijos 
ar respublikos. Balsavime mo
kus turės lygias teises su vy
rais.

AUSTRIJOS KARALIUS 
ABDIKUOSIĄS.

Karalius apsigyvensiąs Šveicari
joj.

Exchaiige Telegrapls žinia iš 
(’openhageno paseka Berlino Ta 
gc'blatt Vienuos korespondentą 
kaipo sakantį, kad karalius Ka
roblius subatoj turėjo svarbią 
konferenciją su kabineto parti
jos nariais ir politiniais vado
vais kurioj jis paskelbė savo pa- 
sirįžimą abdikuoti ir važiuoti 
Šveicarijon. Tageblatt sako, kad 
oficialiu patvirtinimo apie tą ži
nią Berline nėra gauta.

KLAUSYS ŽMONIŲ TA
RYBOS.

Austrijos erchercogas prisiekė 
klausyti naujosios valdžios.

AMSTERDAM, lapkričio 4. — 
Pasak žinios iš Budapešto, Au
st rijos erchercogas Josep ir su
ims erchercogas Josep Franz 
priėmė prisaiką “besąlyginiai pa 
siduoti Austrijos nacionalės ta
rybos paliepimams ir remti ją 
visuose jos nuosprendžiuose.”

Kiekvienas žmogus apkalintas 
laike kare už maištingus išsireiš
kimus prieš valstybę ir vedimą 
karės ar už valstybės išdavystę 
ar sukilimą bus paliuosuotas, 
kaip tas oficialiai paskelbta Vi- 
ennoje, pasak Central Nervvs ži
nios iš Amsterdamo.

DR. ADLER PALIUOSUO
TAS.

Socialistas, užmušęs Austrijos 
premierą, laisvas.

AMSTERDAM, lapkr. 4. — 
Pasak pranešimų iš Vienuos, Dr. 
Frederich Adler, kuris spalio 21, 
1916 užmušė Austrijos premie
rą Stuergkh, tapo paleistas iš 
kalėjimo.

AMSTERDAM, lapkr. 3.
Berlino Vossische Zeitung paduo 
da aprašymą nužudymo pereitą 
savaitę buvusio Vengrijos pre
mjero grafo Stephen Tisza.

6 vai. vakare trjs kareiviai įsi
veržė. j g r a f o T’ i s z a n a - 
m ą sali o n ą . i r įėjo į 
Grafas Tisza, jo pati ir grafienė 
Almassy nuėjo pasilikti įsiver
žėlius, klausdami ko jie nori.

“Ką tu turi rankoje?“ paklau
sė Tiszos kareiviai.

Tisza atsakė, kad jis turi re
volverį. Revolverį paliepė jam 
padėt, bet Tisza atsakė:

“Aš nepadėsiu, kadangi jus ne 
pasidėjote savo šautuvų.“

Kareiviai tada paprašė mote
rų apleisti kambarį, bet jos atsi
sakė. Kareivis tada sekančiai ta 
re liszai:

“Tu esi kaltas už sunaikinimą 
milionų žmonių, kadangi tu pa
gimdei karę.” Tada iškeldami 
šautuvus kareiviai sušuko:

“Valanda atsiteisimo jau atė- 
JO.

Kareiviai paleido tris šūvius 
ir 'Tisza sukrito. Jo paskuti
niais žodžiais buvo: “Aš įnirš
iu. 'Tas turėjo ateiti.”

Kareiviai apleido namą lydimi 
žandarų, kurie pirmiau buvo var 
tojumi saugojimui namo.

Maištas austrų laivyne

LONDONAS, lapkr. 2. — Pa
sak Budapešto žinios į Berlino 
Vossische Zeitung, nariai įgu
los viso Austrijos laivyno Pe
loje pakėlė maišią, užgriebė vi
sus ten esančius įvairių tautų 
laivus ir paskelbė, kad jie klau
sys tik savo nacJionalių tarybų 
paliepimų. —

Pasak čia gautų iš Vienuos ži 
nių, naujas premieras prof. Ilein 
rich Lammasch pasakė susirin
kime, kad valdžia skaitys save 
globėja naujai susidariusių vals
tybių, kurios, suprantama, bus 
atstovaujamos /taikos tarybose 
ir kad užrubežinių reikalų mi
nisterija pagelbės joms įsteigti 
ryšius su nacionalėmis šalimis.

Jis pridūrė, kad pritaikymas 
armijos prie persimainiusių sąly 
gų turi laukti apsistojimo karia
vimo. Jis taipgi paskelbė toli 
siekiančią politinę amnestiją. —

Grafas Julius Andrassy, kuris 
buvo Austro - Vengrijos užrube
žinių reikalų ministeriu t»k per 
8 dienas, rezignavo.

i True translation filed with the post- 
inaster at Chicago, UI., Nov. 5, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. (5, 1917

Sąlygos Vokie
tijai nustatytos
Talkininkų konferencija iš
dirbo pertraukos musių su 
Vokietija sąlygas. Tuoj bus 

pasiųstos Berlinan.

WASHINGTON, lapkr. 4. — 
Pertraukos mušiu, sąlygos,kurios 
bus pasiųstos Vokietijai, vien
balsiai sutartos ir pasirašytos tal
kininkų ir Suv. Valstijų atstovų 
Francijoj.

Jei jos bus priimtos, jos reikš 
pasidavimį ir tunų užsilbaigimą 
karės, paliekant galutinas taikos 
sąlygas diktuoti pergalėtojams.

Sprendžiama, kad jos tuoj bus 
įteiktos Vokietijai ir tuoj po to 
seks pilnas jų paskelbimas.

Autorizuota pranešimas, kad 
aštrios sąlygos, kuriomis Aus
trija šiandie išstojo iš karės, tei
kia aiškų nurodymą pobūdžio 
sąlygų Vokietijai.

Valstybės sekretorius Lansing 
šiandie paskelbė^sekamą:

“Pasak čia šiąnakt gauto ofi
cialio pranešimo, sąlygos per
traukos mūšių sil Vokietija ta
po sutartos ir pasirašytos talki
ninkų Paryžiuje.

“Pranešimas toliau sako, kad 
atsiekta pilnos diplomatinės vie
nybės.“

(Prezidento . apibudinimas 
galinių pertraukos mušiu sąlygų 
Vokietijai, išspausdintas nedė- 
lioj, yra sekamas:

1. Pasitraukimas vokiečių ar
mijų iki linijai 30 myl. už Rhei- 
no, paliekant savo karinius į- 
rengimus talkininkams.

2. Pasidavimas Vokietijos lai
vinės bazos Helgoland.

3. Pasidavimas viso Vokietijos 
laivyno, įskaitant submarinas.)

Carignan ant Mezieres - Metz ge
ležinkelio ir už 9 mylių nuo Se
dano ir abi vietos dabar papuo
la po kanuolių šūviais.

SU AMERIKOS ARMIJA SE
DANO FRONTE, lapkr. 4. 
Gen. Pcrshing spėkos besiveržda 
mos linkui Sedano tebedidino 
skaičių belaisvių iš eilių besitrau 
kiančių vokiečių. Skaičius su
imtų anksti šį ryt belaisvių sie
kia toli virš 5,1)00.

Visur veikimas liko apvaini
kuotas dideliu pasisekimu. Be
veik 40 miestelių ir tuzinas ket
virtainių mylių tapo užimta a- 
inerik iečių.

šįryt buvo nurodymų, kad vo
kiečiai negalės padaryti tinkamo 
atsispyrimo, mažiausia šiandie.

Giedra šiandie; lietus naktį ar 
ryto; nedidelė permaina tempe
ratūroje.

I i ue translation filed wlth the post- 
jnaster ai Chicago, III., Nov. 5, 1918, 
hs reųuired by the act of Oct. 6. 1917.
SUV. VALSTIJOS PRIPA
ŽINO LENKIJOS ARMIJĄ.

VVASH1NGTON, lapkričio 4. 
- Lenkų armija po vyriausia po 
litine vyriausybe lenkų naciona- 
lio komiteto tapo pripažinta šian 
die Suv. Valstijų valdžios kaipo 
autonominė ir bendrai kariau
janti. Apie tai paskelbė sekre
torius Lansing laiške pasiųsta
me šiandie Romanui Dmowski, 
prezidentui lenkų nacionalio ko
miteto, kuris dabar v ra Wa- 
shingtone.

True translation filed with the post- 
nuistcr at Chicago, III., Nov. 5, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

Amerikiečiai su 
ūme 5,000 

belaisvių
Paėmė 40 miestelių ir paėjo 

3 mylias į dieną.

SU AMERIKIEČIŲ ARMIJA 
SEDANO FRONTE, lapkr. 4. — 
Nežiūrint atkaklau spriešinimos 
amerikiečiai paėmė apaugusias 
miškais augštumas į pietus nuo 
Beaumont, paskutinę vokiečių 
tvirtumą ant Metise. Paėjimas 
siekia 5 kilometrus (3 mylias).

Spėkos ant augštumų dabar 
yra tik už 7 ir pusės mylių nuo

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Nov. 5, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. <>, 1917

Mūšiai lenkų su 
rusinais

Rusinai paėmę Lvovą, Prze- 
mysl ir eina ant kitų miestų.

AMSTERDAM, lapkr. 4. — 
Varšavos laikraščiai rašo, kad 
kariavimas prasidėjo tarp Lenki
jos ir Rusinu - ukrainų kareivių;. 
Pastarieji, remiami vokiečių ir 
austrų pulkų lapkr. 1 d. paėmė 
Lvovą (Lembergą) Galicijoj. 
Przemysl yra rankose frusinų. 
Austrų armija, komanduojama 
gen. liaus, kurios eilėse yra er
chercogas Wilhelm einanti ant 
Rmvaruska ir Zamost.

Lvovo žinia per Vien.ną pra
neša, kad ginkluotos ukrainų 
spėkos užėmė Lvovo viešus bu- 
dinkus, apėmė geležinkelius ir 
telefoną su telegrafu ir nugin
klavo kitus kareivius.

Ukrainos Kareiviai
Lenkijos Pasienyj.

PARYŽIUS. Sulig Zuricho 
pranešimo laikraščiui Le Jour
nal Dės Debats, ukrainiečių het- 
monas gen. Skoropadski pasiun
tė tris ukrainiečių divizijas Len
kijos parubežin tuoju tikslu, kad 
užėmus Chelmo ir Podliasio ap- 
skričius, kurie atiduota Ukrai
nai su nuoskauda Lenkijos Brcst 
Lilovsko sutartimi. Ukrainie
čiai žada įsikraustyti Lenkijon 
kaip tik vokiečių ir austrų karei
vi jos pasitriiuks.

Yra priduriama, kad vokiečių 
vyriausybė Ukrainoje remia gen. 
Skoropadskį. Daugybės vokie
čių kareivių prisidėję prie ukrai-
niečių kareivių pasiųstų Lenki
jos pasienin.

True translntion filed with the post, 
mastei* at Chicago, III., Nov. 5, 1918, 
«s reųuired by Ihe act of Oct. 6, 1917

BOLŠEVIKAI PRIŽADA 
SAUGUMĄ ČECHO - SLO

VAKAMS.

AMSTERDAM, lapkričio 4. 
Rusijos užrulbežinių reikalų mi- 
nisterist, pasak, Vienuos Journal, 
telegrafavo laikinei čecho-slova- 
kV| valdžiai Pragoję pasisiūlyda
mas leisti čccho-slovakų karei
viams Rusijoj sugrįžti namo po 
to, kai jie sudės savo ginklus. 
Jis sako, kad jis gvarantuos jų 
saugumą.

41 žmonės sužeisti.

ROCK ISLAND, III., lapkr. 4. 
— Vienas žmogus užmuštas, 3 
galbūt mirs, 23 sunkiai ir 15 len
gviau sužeisti susidūrus dviem 
gatvekariams ties East Moline.

True translation filed wtth the post- 
mastar at Chicago, III., Nov. 5, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917.
AUSTRIJOS LAIVYNAS 

TEKO SLAVAMS

Neslavams jūreiviams leista su
grįžti namo.

AMSTERDAM, lapkr- 2. — 
Austro - Vengrijos karės ininiste 
rijos laivyno departamentas iš
leido karališkąjį dekretą, lei
džiantį visiems žmonėms, kurie 
nėra pietų slavų kilmės sugrįžti 
najilo ant pastovaus paliuosavi- 
nio, pasak čia gautų iš Vienuos 
žinių. Dekretas paliečia laivy
ną, laivines dirbtuves ir kitą lai
vyno turtą pervesti pietų slavų 
nacionalei tarybai.

Berlino Tageblatt Vienuos ko
respondentas sako, kad vokie
čių - austrų kabinetas lapo su
darytas su Victor Adler, sociali
stu, kaipo užrubežinių reikalų 
ministeriu; Dr. Mabaja, sočiai 
demokratu — vidurinių reikalų 
ministeriu ir Dr. Steimvender, 
vokiečių nacionalistu — finan
sų ministeriu.

Amerika urms.

AMSTERDAM, lapkričio 3. — 
Labai intikrinančiai pranešama 
iš Austrijos laivinės bazos, Pola, 
ant Ądriatiko, kad Trieste ne
užilgo bus užimtas Amerikos lai
vyno.

(Vakar buvo pranešta iš Pary
žiaus,' kad jugo slavų vadovai, 
po užgriebimui austrų - vengrų 
laivyno Fiume pasiuntė bevieli- 
nį pranešimą prezidentui Wi!so- 
nui, kad jie yra pesirengę paves
ti (laivus Suv. Valstijų valdžiai 
ar talkininkų laivynų atsto
vams.)

True translation filed \vith Ihe post- 
inaster at Chicago, III., Nov. 5, 1918, 
as reųuircd by the act of Oct. (5, 1917

Cechai paėmė vo
kiečių miestą

Nuginkluojama austrų ir vo
kiečių kareivius čechijoj ir 
Moravijoj. Laukiama mūšio.

AMSTERDAM, lapkr. 4.
Čechų nacionalis komitetas su 
pagelba čechų kareivių nugink
luoja vokiečių, austrų ir vengrų 
kareivius čechų miestuose Čechi 
joj (Bohemijoj) ir Moravijoj, 
pasak Pragos žinios į Berlino l.o 
cal Anzeiger.

Cechai užėmė keletą vokiečiu 
miestų.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, Ilk, Nov. 5,<1918, 

1 as reųuircd by the act of Oct. 6, 1917 

Anglai suė
mė 10,000 

belaisviu
GALBŪT GHENT PAIM

TAS.

Prancūzai suėmė 10,000 be 
laisvių. Eina priekyn.

LONDONAS, lapkr. 4. — 
Įsilauždami giliai j priešo po- 

Izicijas 30 mylių fronte, an
glai šiandie suėmė 10,000 be
laisvių ir 200 kanuolių.

LONDONAS, lapkr. 4. —Pa- 
rubožio korespondentas tikrina, 
kad Ghent yra belgų rankose. 
Ta žinia nėra patvirtinta.

Anglų kareiviai pasiekę Aunel 
, le upės liniją arti Franci jos 
Belgijos rubežiaus, 5 mylios į 
rytus nuo Valenciennes.

Anglų ataka šiandie tapo pa
daryta 3 ir 4 armijų nuo Valen
ciennes pietų link iki Oise, apie 
30 mylių. •s c

Toliau į pietus lieki - marša
lo Haig kareiviai perėjo Oise - 
Sambrc kanalą. c

Vokiečių oficialis pranešimas
• pripažįsta kad “į rytus nuo Va- 
lenciennes vokiečių frontas tapo 
iki tūlo atstumo atitrauktas.” 

Pranešimas sako:
“Sąryšyj su vokiečių pasitrau 

kimu į rytus nuo Aisne, buvo ina 
žas vokiečių spėkų pasitrauki
mas į vakarus nuo Meuse.”

(Francuzų pirmoji armija spa 
lio mėnesį suėmė 10,387 belais
vius, 113 kanuolių ir 1.500 kul- 
kasvaidžių Oise fronte, sakb 
francuzų karės ofiso praneši- € *
mas.

True translation filed wnn the pnst- 
master ai Chicago, III., Nov. 5, 1918, 
us reųuired by Ihe act of Oct. (J, 1917,

Maštininkai kariauja vienas 
su kitu

ZURICH, lapkr. 2. — 23 aus
trų divizijos, kurios pakele maiš 
lą ir apleido Italijos frontą, da
bar kariauja viena su kita, sa
ko Vienuos laikraščiai.

(Kiekviena austrų divizija su
sideda iš 12,000 kareivių, l o
dei sukilėlių 'kareivių skaičius 
siekia 276.000.)

Vokiečių - austrų ir čechų pul
kai, pasak Vienuos žinios į Ber
lino Vossische Zeitung, eina vie
nas prieš kitą arti Leitmerilz, 
34 my’lios į šiaurę nuo Pragos 
ir Leiva, 41 myl. į šiaurryčius 
nuo Pragos.

AMSTERDAM, ląpkr. 4. — 
Josep Seliger, atstovas Austrijos 
ženiesniąjaine bute, vakar perė
mė vedimą valdžios vokiečių če
chijoj, pasak žinios iš Reichen- 
berg, Čechijoj.

True translntion filed w!th the posi- 
master at Chicago, III., Nov. 5, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

Kaizeris kraustosi?

GENJEVA, lapkr. 4. — Tuzinai 
trokų, su karališkomis Hohen- 
zolerno monogramomis atvyko 
pereitą savaitę į didelį dvarą 
Buncas ant Zug ežero. Dvaras, 
virš kurio plevėsuoja Vokieti
jos vėliava, yra savastimi vokie

čių (barono von Kleist.

True translntion filed w»tn tne pnst- 
master at Chicago, III., Nov. 5, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

Nauja Laisvės
Paskola Ateina.

Iždo sekretorius McAdoo pa
skelbė, kad vis liek, kokios ei
nančių taikos derybų pasekmės 
nebūtų, bus nau ja Laisves pasko 
la. Jo žodžiais tariant, “Mes k^1 
kas turėsime aprūpinti taiką pi 
nigais taip pat kaip turėjom0 n* 
rūpinti pinigais karę”.

Nebegalima bus rūkyti 
cagos gatvekariuose.

CHICAGO. — Rūkytojai susi
laukė smūgio iš kovai su influ- 
enza komisijos. Komisija perei
tą naktį nutarė panaikinti rūky
mą gatvekariuose ir elevatoriuo
se. Komisija priėmė rezoliuci
ją prašydama žmonių laikyties 
patvarkymo, kad rūkytojai 
spjaudydami dbro dilę blėdį.

Sveikatos komisionierius Ro- 
bertson sako, kad uždraudimas 
rūkyti gatvekariuose yra pasto
vus ir nebus atmainomas.
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Likimas ir ateitis netik visos kybos” privertė mane atsiskirti

Utarninkas, Lapkr, 5,1918,

Telephor.e Canal 1506
Phirjicnos eina kasdien, išskiriant 
oedėldienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, t8i0 S. Halsted St., Chicago, 
III. — Telefonas: Canal 1506.

Užsisakomoji Kaina:
Chicagoje—pačtu:

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

Chicagoje—per nešiotojus
Vieni* kopija.................
Savaitei ................................
Mėnesiui ..............................

Suvienytose Valstijose, ne 
pačtu:

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

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

nusiginklavimą; 
sugrąžinimas iš fronto.

Visuose šituose dalykuose 
darbininkų klesa yra kuogy- 
viausiu budu užinteresuota. 
Darbininkams yra labai sva
rbu, kad karės daugiaus ne- 
beatsikartotų ateityje, kad

voliueioniškumas. Šilas jų re- 
voliucioniškumas tuojaus pasi
baigia, kaip tik monarchą tam-

jisai pats tampa kapitalizmo plė
totųjų (kaip vok. ciesorius).

36.00
3.50
1.85
1.45

. .75

.... .02 
... .12 
... .50 
Chicago).

. 35.00 

.. 3.00 

.. 1.65 

.. 1.25
... .65 
.. 7.00 
.... 8.00

tų galimybės laisvai gyventi 
ir plėtoties, ir kad darbo 
žmonėms butų užtikrinta 
kuopadoriausios būvio ir 
darbo sąlygos.

Pasaulio sutvarkyme tal-

stybės; šios faktiškai turės 
priimti tą, ką pirmieji padi
ktuos joms. Todėl ir talki
ninkų (bei Amerikos) šalių

reikšmės taikos įvykdinime, 
negu Vokietijos ir Austrijos 
darbininkai.

visos durįs atdaros ir keliai iš
taisyti, stambioji buržuazija - 
didieji kapitalistai - - tampa 
konservatais politikoje. I iesa,

po valstybės valdžios sparnu,

savąja valdžia, tokia privatines 
nuosavybes “permaina” yra lai 
tik augštesnėji t rustų forma;

lalizmo darosi valstybinis kapi
talizmas. Taigi jokio revoliu 
cioniškumo čionai nėra, ir la-

rie revoliuciją mato šių dienų 
politikoje. Yra lai lik didelė-di-

ma tik nuo 5 iki 5:30 vai. vak.

Triip translation filc<t wuh the post, 
niaster at Chicago, III., Nov. 5, 1918, 
as rciiuired by the act of Oct. 6, 1917

Vokietija 
viena.

vo pareigų didumų.

J. Baltrušaitis.

bininkiškojo socializmo plėtoji
mąsi.c

Iš didėsės buržuazijos pažan 
gurno nėra ko laukti, l ik smul
kioji buržuazija Ibiznieriai

Smulkioji Buržuazija 
ir Darbininkai.

ir mažieji ūkininkai — dar yra 
neva rcvoliucioniški.

Tokie biznieriai ir larmeriai
Komunistų Manifesto" pa

Bet jie nėra tikra

tę biznieriai-socialislai, kaip sa- Likimas ir ateitis netik visos kybės” privertė mane atsiskirti 
kiau, negali pakęsti los minties, darbininkų kksos, bet ir visos su tais draugais, su kuriais kar
klui socializmas jo biznelį pa-< 
naikins. .
butų aršesnis jam už kapitali- Į įo išliuosavimas yra visos žino-

žmonijos yra neatleidžiamai su- tu veikiau, vis dėlto, tikiuosi 
.Juk toks socializmas rista su paprastu darbininku ir neužilgio gal galėsiu ir vėl buli 

mokyklos nariu. O tuo tarpu tė
žiną, kuris nors jj slegia, bet ir

arba bent duoda viltį

tį naikina!
Socialistams nėra jokio išro- 

kavimo savo mokslą pridengti ir

zėliams graži, kad prisiviliojus 
juos prie savo organizacijos.

(Bus daugiau.)

PAPRASTAS DARBINI N

Panieka visuomet buvo “pa
prastojo darbininko” dalimi, ne
žiūrint to, kad jis yra didžiausiu 
ramsčiu visuoimrnės sąstatai ir

paprasto dar- 
nu-

civilizacijos. Be
blininko" butu visuotinas c

puolimas ir suirimas.
Bet net tarpe darbininkų, kur 

galima likėties, kad visokis tei
singas darbas gali buli laiko-

Braddock, Pa
Iš vietos lietuvių veikimo.

n i jos išliuosavimo sąlyga.
Kapitalizmas, nugramzdinda

mas darbininkus ant paprasto-

atima jam tik tasias ypatybes, 
kurios neleidžia jiems susivieny
ti >r atlyginimui už jas jis už
krečia Misą minią proletarinio 
sukilimo dvasia.

Paprastas darbininkas yra 
šiandie, tas pamatas, ant kurio 
darbininkų judėjimas organizuo 
ja ir revoliucija stalo savo pa

nori darbuotis. Draugai, kuo 
ir kaip galima — remkitle Soc. 
Propagandos Mokyklą!

—“Naujienų” Skaitytojas.

Neklaidingi Bolševikai.

Dabar gimė bolševizmas, bė

imii.

kad paprastas darbininkas yra

yra nepergalimas milžinas ir be

Visi sveikinkime paprastą dar

dirbta revoliucija — revoliuci
ja, kuri iškels paprastą darbą 
iš paprastosios vergijos ir (ta
da rys ja parpusiąja visos žino-

Braddocko lietuviai nesnaud
žia. Veikliausia vietos lietuviu

Jc viena draugija jai

du veikalu: “Dėde Atvažiavo” ir 
‘(Nenorėjai duonos graužk 
ĮAlulą”. Buvo nutarta ir dau- 

Bet ta nelemtojigiau

aklai tikėli kitam išgelbėtojui. 
Gal po kiek melų arba netru
kus tai pasirodys lik bhifu 
išnaudojimui darbininkų.

Aš (‘.su tamsus darbininkas, a- 
pie 30 metų. Aklam žmogui 
negerai... Panorėjau švieslies,

kęs, maža* alaus besiurbstau, o 
už sučėdylus pinigus išsirašiau 
laikraščių. Mažne apspitrau be
skaitydamas naktimis, nes die
ną nėra laiko...

Mat, 
nėla

kuomet pradėjo siaust mi- 
epideniija, tai miesto vald-

sjaigas. Nuo to neišliko ir susi
rinkimai. Taigi norint nenorint 
prisiėjo visa atidėti iki “geresnių 
laikų”. i

kimas dažniausia užsibaigia su
sirėmimu. Pav., spalių 29 d. 
jie laikė mėnesinius “manev-
rus . t ztai netgi nabagai pa
teko į policijos rankas. Ant ry
tojaus turėjo užsimokėl virš 
dvyliką dolerių pabaudos ir pri- 
žadėl niekuomet nebebūti tokiu 
drąsiu.

Šiaip Braddocke nieko ypatin
go. —Vytis.

Soefializmas imusų išgany
mas, — šaukia darbininkų dra
ngai, — stokite visi į socialistųį L.S. Sąjungoje Waco, Texas

ęiai kalba prieš smulkiąją bur
žuaziją (miesčioniją: biznierius, 
meisterius). Nurodo ,kad socia
ldemokratija (Vokietijoj) eina 
išvien su didžiąja buržuazija, 
fkuri darosi revoliucinė, ir išvien 

Mušiu lauke paliko jijsn ja eina prieš “absoliučią mo- 
Dabar nėra jokios a- narchiją”, bajoriją ir smulkia- 

ės, kad neužilgio pasi- ją miestų buržuaziją.

H)

perkratinėsiu čia, ar tai buvo 
klaidingas toks elgimasis ar nuo
seklus. Čia noriu kalbėt apie

minėjaumui, ir, kaip j
“Naujienose" (< 
rikos Socialistu C

pradėt valyties nuo tokių pu
sią u-socialislų, pusiau-anarebi- 

stų, tokių gaivalų, kurie lik 
sušleivina revoliucini darbiniu- v
kn klesos rimtumą. Soe. Pa r- v C
tija, per kelioliką im lų tvėrusi 
mažųjų fa emerių organizacijas, 
pernai per St. Louis suvažiavi
mą pasmerkė jųjų radikališkia-

tiems jo klesos nariams. Ištie
si!, prasčiausia ir įkyriausia a- 
ristokralybė, kokią aš esu ma
tęs, yra tarpe išlavintų ir pn- 
siaiiišlavinlu amalu darbininku.C c *■

keturis colius unijose, pasistatė 
neprieinamas įžengliamasias ir 
mėnesines mokestis ir apsitvėrė

Būtinai
LSS. XIV Rajono konferenci

ja atidėta. pamaciau 
prakalbas,

Kaip? Vol, vot, vol! 
garsinamas socialistų 

aiškins apie soci-

įspūdžiai.
\Vaco miestelis nedidelis, bet

baltąjį

detijai. Jos bus sunkios, 
veikiausia bus panašios j

šiandien beveik visos socialis
tų partijos meiliai žiuri į smul-

-Parlizan League”. Tokio pat 
pasmerkimo užsipelno ir tos

rios dabar tai vienur, tai kitur 
tveriasi, nors šitos nėra tokios 
Tadikališkos”, geriaus sakant.

Jauta, kad ji padėtų ginklus

rėš sutikti, kadangi ji neturi 
kitokio išėjimo. Atsilaikyt 
prieš Ameriką, Angliją, Fra- 
nciją ir Italiją — po to, ka-

lai ne marksistiška, kad lai yra 
visai priešinga Markso nuomo
nėms... Gailimas daiktas, kad da
bar ir “Komunistų Manifesto” 
autoriai šiek-tiek kitaip manytų.

Bet, ar šiaip ar taip, socialis-

buržuazėjilsių “senųjų” unijų

teligenlų iš smulkiosios buržu
azijos.

šiol neatsakančiai statė klausimą
visų pusių — ji nega- kad ir kažiukaip tapti didžiais

btiržuazi jos.

rvbos. Jos tečiaus vargiai

gą! keletą mėnesiu. Ir per

visą pasaulį kontroliuos tal
kininkai ir Amerika — kon-

menių, kurios dabar randa
si įvairiuose frontuose...

Šiaip ar taip, kruvinoji pa 
šaulio drama artinasi prie 
galo. Ir gerai; jau ji pakan
kamai privargino žmoniją.

mas “Komunistu Manifestas” 
(1X17 m.) socialistų partijos bu
vo lai mišinvs, susidedąs dali- 
giausiai iš smulkių, negalinčių, 
pakilti pirklių-bizniei iii, einan
čių bankrotai) meisterių ir tt. 
Darbininkai tuomet da menkai 
ką veikė savistoviai; jų pačių 
dauguma juk buvo buvę kokiais 
nors buržuazukais, arba kokiais 
gizeliais, mierijusiais išeit į di
dėlius meisterius, ir tt. Tikrų, 
proletarų (darbininkų) gimusių

Didieji kapilalislai, savo Iru
siais ir kitais keliais, juos no- 
roins-nenoroms slopina, išvaro

naiptol jų kova neprasideda iš 
to socialistų principo, kad ka-

vimo dvasia, turi Ihul visai pa
naikintas.

Jie dedasi prie socialistų, kai

bant prieš tokius Morganus, Ca-

nedaugiausiai. ką dėties prie soe. partijos', kad

Trim transl.dion filed wilh the post- 
master at Chicago, III., Nov. 5, 1918, 
as reųinred by the act of Oct. 6, 1917

Paikos 
uždaviniai.

kartinančioji taika tu-

klausimų. Jokiai taikos ko
nferencijai nereikėjo svars
tyt tokios daugybės dalykų, 
kokią turės ant stalo dabar-

gilinti gerai pakilti, pralobti, bet 
dar tankiai puolanti žemyn, vi
sada darosi labai radikališka, t. 
y. iš pažiūros revoliueioniška. 
Tokia ji darosi dabar; tokia ji

dinosi socialistais; bet ištikrųju 
| tai Ibuvo tik šmėklomis, pabai- 
dymui valdžios, kad ta rupintų-

vot prieš tuos “karalius”. Jokie 
“socialistai” turi mintį, kad so
cializmui įvykus, jiems biznis 
eis kaip iš pypkės. Jie baisiai 
purtosi, paniekina tuos savo 
kuopos narius, kurie, diskusijo
se ar šiaip pasikalbėjime pasako, 
kad socializmas panaikins viso-

Didelė dauguma biznierių-so- 
sialistų ir šiandien yra tokiais Reikia la- 

apsiskaičiu-
šiandien didysis kapitalas iš

augo taip didelis, kad neteko nė 
tokio “revoliucioniškumo”, kokį 
jisai turėjo, arba neva turėjo se
ninus absoliutėje monarchijoj 

valstybių Vokietijoj iki Bismarko laikų, 
atsteigi-: Rusijoj iki revoliucijos lai-

nuteriotojų Šalių ir pro-^1’- absoliute arba despo- 
ijų; naujų tarptautinių tiška monarchija neleidžia ka-

konferencijos).
Tuos dalykus galima pa

dalinti daug-maž į sekamas 
grupes: mažųjų tautų klau-* 
simo išrisimas ir 
ribų nustatymas;

lovių socialistų, retas biznierius, 
retas ūkininkas užsiliko ilgiau 
kaip dešimtį metų, 
bai apsišvietusio,
šio biznieriaus kad jisai galėtų 
būt tikru socialistu. Tuo tar
pu perpus tiek apšvietos darbi
ninkas gali būt tikru rinitu so
cialistu, nes juk socializmas 
tai jo filozofija. Nieko sociali
zme nėra, kas jį galėtų įbaugin
ti; nieko jis nepralaimės, socia
lizmui įvykus, o išlaimcti gali

atskirumu, kokiu tik kuomet te
ko pasipiktinti išmintingiems 
žmonėms.

Šitiems skarmaliniems aristo
kratams paprastas darbininkas 
atrodo, jei lai galima, net žeme
sniu, nuolankesniu ir šlykštes- 
iiiu, .negu jis atrodo valdančio
sios klesos akyse. Mašina nu
traukė žemvn šitas arislokrali- v

nes unijos ir pavienius, kurie jas

Darbininkų judėjimas šiandie 
neignoruoja paprasto darbinin
ko ir nesielgia su juo nepridera
mai. Jis vis dar gali būti be tei
sių tam tikruose amatinęs uni
jos rateliuose, bet jis užima jam 
prideramą vielą didžiajame pra- 
nioninlianie judėjime, kuris ple-

Paprastas darbininkas labiau
siai nukenčia ir yra apgaile-

neduota progos išmokti amalo ir

venimo kovon, be jokios progos 
prisirengti, ar prisitaisyti prie 
jos. Nuo savo jauniausių die
nų jis dirbo purviniausį, reika
lingiausi ir naudingiausį pasau-

Paprastas darbininkas 
lyje buvo teisėtu grobimu kiek
vieno visuomenes elemento, neiš 
skiriant jo paties klesos. Jis bu
vo žaislu ir auka visu. Nei žc- k.

miausis negalėjo žemiau nupul
ti.

O betgi pati tikroji darbinin
kų klesos širdis visuomet buvo 
bas paprastąjį darbininką ir čia 
tarp tų, kurie buvo neapkenčia
mi, mes randame tikriausius ir 
prakilniasius klesos pavyzdžius-

Tiesą pasakius, paprastas dar
bininkas yra vienintelis, koris

nes priespaudos sunkumą ir žino 
pilną ir baisią kapitalizmo reik
šmę darbininkų klcsai. Jis yra 
ant dugno ir jis neša visą naštą 
ir kenčia trukumus ir skurdą

‘kas pita'tistams taip veikti, kaip jie 'šsį pasaulį. O mažai apsišvie- taip, kaip niekas kitas.

šiuo pranešame visoms Oliio 
valstijoj gyvuojančioms L. S. S. 
kuopoms, kad busimoji Keturio
liktoji Rajono konferencija tapo 
atidėta. Atidėta iš priežasties 
siaučiamosios epidemijos. Kon

Dabar taigi ji lieka atidėta neap
ribotam laikui. Bet taip greit,

ma laikyti vieši susirinkimai, 
Rajono organizavimo komitetas 
paims tinkamą svetainę ir pas
kirs konferencijai laiką. Apie

jusioms prie steigiamojo Rajono 
kuopoms —laiškeliais.

Prašome draugų būti prisiren
gusiais prie busimosios Keturio
likto Rajono konferencijos.

Draugiškai,

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

Kelios Pastabos.

“Naujienų” nr. 249 Redakcija 
rašo apie mokslinio sociaHizmo 
skyrių. Perskaitęs tą straipsnį 
aš labai nudžiugau. lai, mano

simas. Butų gera, kad tas su-

gyvenimam Lietuvių daribinin-

•. \ apie mokslinį socializmą toks 
skyrius žymiai prisidėtų prie 
praplėtimo lietuvio darbininko 
pasauliožvalgos ir tuo sustiprin-

Jus, kurie galite'ir nusimanote 
apie šitą svarbų klausimą, pasi
rūpinkite, kad moksllinio socia
lizmo skyrius įvyktų— kuogrei- 
čiausia!

Antras, mano išmanymu, 
svarbus dalykas yra — Soc-Pro- 
pagandos Mokykla. Iškalno už- 
reiškiu, jeigu tik bus reikalo ir 
jeigu mokyklos darbas eis pa
sekmingai niekada neatsisa
kysiu remti ją pinigiškai. Aš — 
buvęs Prop. mokyklos narys— 
turėjau progos permatyti, kad

Švįetim c orgąn iz uci j os nari ų. 
Nors susidėję “ypatingos aplin-

Ogi klausaus:- “Naujh nos' 
igaitis, Grigaitis, “Naujienos
blogos,

Spioviau ant tokio pamokslo.. . 
Dagi Naujienų straipsnius ad- 
verniškai aiškina. Ir čia bhi-

Socialislu susirinkimas<-
pranešta. Nueinu. Ogi

dumblu maišo... 
pats kalbėtojas.

tas

kia. — Nereikia mums tos mar
gos minios... Kas peikia bol
ševikus, tas mums priešas... 
Mes, mes, mes bolševikai išgel-

Pasirodo, kitas Krislus, ar nc- 
klaidingasai popiežius gimė čia,

rai padarę apsitveriant storu 
kynų linini nuo darbininkų or
ganizacijos. Še tau, kale, ragai
šį! Kas ta margoji minia?.. Ogi 

mes, prastieji darbininkai...

valo”, apsitveria marais,

vadovavinią darbininkų... O 
mes margoji minia, atstumta, 
atmesta, atitverta stovėsim palei

išnaudojimą...

ninkas, visi bolševikai, visi ne
klaidingi vadai eitų šalin nuo 
musų. Mes, darbininkai, ta ma
rgoji minia, susitverkim savo 
gysluotomis rankomis ir stokim 
už musų klesos darbininkų, rei-

tant nusiversim kapitalizmo ju
ngą... Tuomet bus išgrauž vi
siems bolševikams ir kiliems

—Joną Pechukas.
'i T .......  1 ..

Kazimieras Gugis

Vada visokius reikalus, kaip kriminaliikuose 
taip ir civiliškuose teisrvose. Daro 

visokius dokumenius irpopieras.

Namų Ofisas:

3323 S. Halsted St.
Ant trečių lubų

Ta). Drovsr 1310
1

Mk'.oto Ofisas l
N. De&rhorr St. 

W IJUntty Bldg.
Centrą. -#411

negrai.

baltieji, daro gerą malonų įspū
di švari ir rami. "Juodasai 
mirsiąs" labai apleistas ir neš
varus.

MiestcTJ, beje, randasi nema
ža biznio ir šiaip pasilinksmini
mo įstaigų. Porai savaičių te-

ispaniškoji epidemija.

Pačiame mieste taipjau esama

kuone visur skiriami nuo baltų
jų. Pav. gatvekariuose juodie
ji neleidžiami sėdėt šalia baltų
jų. Gatvekariuosę iškabinta “sai- 
nos”, kur sakoma, kad negrui

neleistina. Jie turi sėdėt užpa-

ktimis dažnai būna taip šalta, 
kati prisieina gerokai pakaleni... 
dantimis. Dienomis šilta. Vasa
rą dienomis būdavo nepaprastai

Ibc “blanketo”.
Tai tokios tokelės iš musų \Va 

co. Kareivis Andrius Ručinskas. 
Braddock, Pa.

CENTRAL. MANUFAGTURING 
DISTRICT BANK 
1112 W. 35-ta gatvė 
(Tel. Drover 6310).

Yra atdara dėl biznio nuo 9 ryto iki 
3 po pietų. Subatomis iki 1 po pietų.

VAKARAIS
Sercdomis ir Subatomis nuo 6 

8 vai. vakare.
Mane galite matyti banke, bet 

kalni atsiradus kreipkitės prie 
nęs i namus.

3343 Lowe avė., 
(Tel. Boulevard 9983)

L floras, užpakalyj. Nuo 6 iki 10 v.v. 
A. PETRAT1AA.
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True translation filed wilh the post- 
miister at Chieago, III., Nov. 5. 1918. 
as reųuired by thc net of Oct. 6, 1917

SU V. VALSTIJOS pa
skelbia MŪŠIŲ PER
TRAUKIMO SĄLYGAS 

AUSTRIJAI.

AVASHINGTON, lapkr. 4. -• 
Musių pertraukimo sąlygas su 
paaiškinimu kabėse mažesnių 
kabelinio persiuntimo paklaidų 
šiandie buvo paskelbtas valsty
bės skyriaus šitaip:

Mušiu pertraukimo sąlygos pa 
statytos Austrija', kurios įeis ga
leli šiandie 3 vai.:

M ii i tarės sąlygos:
1 1. Tuojaus pertraukti mūšius 
žemėje, juroje ir ore.

2. Visiškas demobilizavimas 
austro - vengrų kariuomenės ir 
luojaulinis ištraukimas visų au
stro - vengrų pajiegų. veikian
čiu fronte einančiam nuo šiau- v
rėš Juros iki Šveicarijos.

Austro >- Vengrijos teritorijo
je turi būti lik užlaikoma kaipo 
organizuota karinė pajiega (?) 
apribota 3 pasarga žemiau, su
mažinta iki prieškarinio veik- 
mingumo.

Amer. Valstijų nurodytose vie
tose, kad juos atidavus jiems su 
visa ta medžiaga, kuri randasi 
austro - vengrų pajiegų evakuo
sią m osc teritorijose.

3. Evakavimas visų tų<crilori 
jų, kuriosna austro - vengrai į- 
siveržė nuo karės pradžios, iš
traukimas tokiais laikotarpiais, 
kokius paskirs vyriausias talki
ninkų pajiegų vadas kiekviena
me austro - vengrų kareivijų 
fronte j užpakalį linijos nusta
tytos šitaip: Nuo Pic l’mbrail 
šiaurinėje Stelvio pusėj eina 
Bhetinių Alpų nugara iki Adigės 
ir Eisaebo ištakų; nuo ten perei
na per kalnus Beschen ir Bren- 
ner ir augšlumas Oelz bei Zo- 
aller. Tolinus linija pasisuka į 
pietus, pereidama per kalną To- 
blach ir susidurdama su dabartį 
nės' sienos- Karniškiais Alpais. 

šita siena eina iki kalno Tarviso, 
ir nuo kalno Tarviso, Julij'nių 
Alpų sketera per Predil'o (’ol’ą, 
kalną, Mangart, Tricorno (Ter- 
glou) ir sketera Cols di Podber- 
do, Podlinasoam ir Judria. Nuo 
čia linija pasisukti į pietryčius 
linkui Scbneebergo, ir atskiria

Castua, Matluglia ir Volosca cva
kilotose teritorijose.

Visos teritorijos šitaip evakuo 
tos turės būti užimtos talkinin
kų ir Suv- Amerikos Valstijų pa
jiegų.

Visos karinės ir geležinkelinės 
įrangos visokios rūšies, priskai- 
tant anglis priklausančias teri
torijoms, ar esančius tose teri
torijose turi būti paliktos ir ati
duotos talkininkams pagal spe
cialius įsakymus, duotus vyriau
sio jungtinių galybių pajiegų va
do įvairių frontų.

Priešų kareivijos jų evakuo
simuose ir jungtinių galybių pa
jiegų užimsiamose teritorijose 
neprivalo daryt' jokio naujo nai
kinimo, grobimo ar rekvizavi
mo.

4. Talkininkai privalo turėti 
teisę laisvai kilnoties visais ke
liais, gelžkeliai ir vandenimis 
Austro-Vengrijos teritorijoje ir 
vartoti reikalingas austrų ir ven
grų kilnojimosi priemones. Jung 
linių galybių kariuomenės turi 
užimti tokias strategines vielas 
Austro - Vengrijoj tokiais lai
kais, kokie bus skaitomi reikalui 
gaiš pagelbėjimui joms vesti ka-

Ti no tvnnslation filed Avilh thc post- 
niuster at Chieago, III., Nov. 5, 1918, 
as reauirod by the act of Oct. 6, 1917 Anaemija -= Stoka Geležies -- 

Yra Didžiausias Prakeikimas Svei

Pusė divizijinių korpusų ir ka 
rinė artilerija su įranga turi bū
ti sutraukta talkininku ir Suv-

visą baseiną Savos ir josios įta
kų. Nuo Scbneeburgo ji eina 
linkui pakraščio taip, kad apima

“Nihilistai”
l’l JLASKIO SVETAINĖJE

1709-1715 So. Ashland Avė., Chieago.

Rengimo Komitetas.

rinius veikimus, arba užlaikyti 
tvarką.

Jie turi turėti teisę su apmo
kėjimu rekvizuoti jungtinių gar 
lybių kareivijoms, (kur jos?) 
nebūtų. C

5. Pilnas evakavimas visų vo* 
kiečių kareivijų bėgiu 15 dienų 
nelik iš Italijos ir Balkanų fron
tų, bet ir iš visos Austro - Vengri 
jos teritorijos.

Internavimas visu vokiečiu ka
1 v

reivijų, kurios neapleis Austro- 
Vengrijos teritorijos paskirtu lai 
kil.

(i. Evakuotų Auslro-Vengri- 
jos teritorijų administravimas 
bus įteiktas vietų valdžioms po 
talkininkų ir jungtinių okupavi
mo kariuomenių kontrole.

7. Tuojaulinis paliuosavimas 
(be talkininkų paliuosavimo iš 
savo pusės) visų karės imtinių ir 
vidujinių vaiduty bei civilių gy
ventojų, paimlų iš jų namų, pa
gal sąlygas, kurias paduos vy
riausias jungtinių galybių pajie
gų vadas visuose frontuose. Ser
gantis ir sužeistieji, kurių negali 
ma išgabenti iš ('vakuojamosios 
teritorijos, turi būti prižiūrimi

WASHINGTON, lapkr, 4. — 
Amerikos ekspedicinių spėkų ko 
manduotojas praneša apie seka
mus nuostolius:

Užmušta karės lauke 79; mi
rė nuo žaiždų 44; mirė nuo ligų 
71; mirė nuo šiaip atsitikimų 5; 
sunkiai sužeisti 130; sužeisti ne
žinia kaip sunkiai 131; lengvai 
sužeisti 165; prapuolė karės lau
ke I I; belaisvėj 1. Viso 6 10.

Šiame sąraše paduodamos se
kamos lietuviškai skambančios 
pavardės:

Waller Sukowski, 5125 Palter 
son St., Cbicago, sužeistas.

John Lapszys, Kenosha, Wis., 
sukniai sužeistas.

Alexander Kortas, Painfield, 
\Vis., sužeistas.

George Girducky, Elkbrook, 
N. V„ sunkiai sužeistas.

Micbael Macarevvitch, New 
York, lengvai sužeistas.

Peter Zalopa, Gleveland, O., 
sunkiai sužeistas.

Anlon J. Vadiska, Oklahoma 
(uty, Okla., užmuštas.

Frank A. Gabranya (Gabrė
nas?), JohnstoNvn, Pa., mirė nuo 
šiaip atsitikimo.

NVi’Hiam Urban, 2057 Evcr- 
green Avė., (Jiicago, užmuštas.

Peter Mamougellas, Pitlsburg, 
Pa., užmuštas.

Joseph Kalaska, Tren. Mieli., 
mirė nuo ligos.

John L. Kerrizis, \Vorccsler, 
Mass., sunkiai sužeistas.

Paul I’crab(j|wski, Braddock, 
Pa., lengvai sužeistas.

katai ir Gražumui Moterų
Sako Dr. Ferdinand King New Yorko Gydytojas
ir Medikalis Autorius:

Kiekviena moteris, kuri greitai pa
vargsta, yra nervuota ir greiti su
erzinama; arba išrodo išblyškusi, 
nuHinunusi ,ir nusikamavusi, turi 
tuojaps liegzaminuot savo kraujų 
dėl Htokos geležies. Suteikimas to
kio Nuxated iron dažnai padaugins 
stiprumų ir pakantrumų silpnų, ner- 
vuotų, nusidėvėjusių -moterų į dvi 
Anvaiti laiko ir pagelbės joms išro
dyt! daug metų jaunesnėmis.

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

Aš turiu 15 metų patyrimą ir 
galiu ištyrt jus akis ir pririnkti 
iums akinius tikrai. Darbą atlie- 

;u belaukiant, užtikrintai.
Jei jums akiniai nebus reikalin

gi, mes tai jums pasakysime.
JOHN SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS 

1841 So. Ashland Avė. Ch1car»
Kampas 18-tos gstvės 

8-čios lubos, virš Platt’o aptieks* 
Tėmyklte į mano parale 

Valandos nuo 9-tos vai. ryto ik) 
$»■ vai. vakaro. Nedėlioję nuo I 
vai. ryto iki 12 valandai dieng.

DR. A. MONTVID
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1553 W. Madison st. 2221 So. Leavltt M.
Saite 600-612 Kampas 22ud pi.

Valandos: 10 iki 12 ryto Valandos: 6 iki I vakarti
Pbone Haymarkct 2563 Phons Canal 4626

Nedtidieniais Ilk pasai sutarti
Rezidencijos Telephone Albany 1146

austro-vengrų personalo, kuris 
bus paliktas ant vietos su viso
mis gydymo reikmenimis.

Laivynui sąlygos:

1. Tuojautinis pertraukimas 
visų mušiu jurose ir aiškus nu
rodymas vietos ir judėjimo vi
sų austro - vengrų, laivų.

Pranešti neulralėms šalims, 
kad plaukymo laisvė visuose te
ritoriniuose vandenyse yra tei

DOCTOR ROSS
Chicagos Specialistas

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

Privatiškas Negales.
_  __ _ _ _ _ 35 So. Dearborn St. kampas Monro*,■ I)r D M DACC CHICAGO, ILLINOIS

■ Ūla Da iTla llVvV Ruoni 506 ir 507 Crilly Bldg. Važiuok

■ elevatorių iki Penkto aug&to.
Valandos: Kasdien 9 iki 4. Nedėldieniais 10 iki 1. Taipgi Panedė- 
lyj, Scredoje, PėtnyČioje ir Subatoje vakarais nuo 7 iki 8 valandai.

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS
ant Dury, Lentų, Rėmų ir Stogams Poptero

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

8003-3039 8. Halsted St., Chieago, 111.

k i; ima talkininkų ir jungtinių ga 
lybių laivynui ir pirktiniams lai
vams, visų neutralumo klausi
mu atsižadant.v

Atiduoti talkininkams ir Suv. 
Valstijoms penkiolika austro - 
vengrų submarinų,padirbtų, tarp 
1910 ir 1918 m. ir visų vokiečių 
submarinų, kurie yra, ar gali 
paskiaus atplaukti į austro - ven
grų teritorinius vandenius. Visi 
kiti austro - vengrų submarinai 
turi Luti atmokėti ir visai nu
ginkluoti ir palikti po talkinin
kų ir Suv. Valstijų užžiura.

WASHINGTON, lapkr. 2- 
šiandie paskelbta 1,039 armijos 
nuostoliai tarp Amerikos užjū
rio spėkų. Viso armijos ir jūrei
vių nuostoliai siekia 1,039.

šiame sąraše paduodamos se
kamos lietuviškai skambančios 
l>a valdės:

Igną tins Bladyka, Delroit, 
Mieli., mirė nuo žaizdų.

WilliamyStukas, Baniu, Vt., 
mirė nuo žaizdų.

Joseph W. Stank (Stankus?), 
Frackville, Pa., mirė nuo ligos.

Peter Selinsky, Girardvillc, 
Pa., sužeistas.

Charles O. Titus, Baltimore, 
Md., sužeistas.

Stanislavv Kucinski, Natrona, 
Pa., sužeistas.

John Mandolidis, Brockton, 
Mass., sužeistas.

Anthony Cebulski, Shenando- 
ah. Pa., sužeistas.

l>ominicV< įZutski, Erie, Pa., 
sužeistas. *

Jobu F. Dooris, Brooklyn, N. 
Y., belaisvėj.

Ernest Kuchta, Cleveland, O., 
sunkiai sužeistas.

Milės Justus, Hurley, Va., len
gvai sužeistas.

True translation filed with the post- 
niaster at Chieago, 111., Nov. 5, 1918, 
is reųuired by the act of Oct. 6, 1917,

INFLUENZA SIAUČIA 
PARYŽIUJE 

t---------- < ; 1 ’ '
2,566 žmones mirė j savaitę.

ma

VIENATINIS RKGLSTKUOTAS RU8A8 APTIEKOR1US ANT BR1DGEPORTO
VYRĄMS IR SUAUGIEMS

Akiniai auk*o rėmuose nuo $3.00 Ir au
kščiau. Sidabro reniuose nuo $1.00 ir 
augiftiau. Pritaikome akinius uždyką. 
Atminkit: Galvos sopėjimas, nervišku
mas, ak ii) skaudėjimas, užvilkimas ir 
tt. yra vaisiais jvąirių ligų, kurios ga
li būti prašalintos gerų akinių pritaky- 
mu. Ipyrimaa uždyką, jei peršti ar 
skauda akis. Jei jos raudonos, jei gal
va sopa jei blogai matai, jei akjs silp
sta, ne‘.,sk ilgiau, o jieškok pagelbos 
nntiekoj kur kiekvienam pritaikoma a- 
kiniui v>dyką. Atmink, kad mes kož- 
nam gi trantuojam akinius ir kiekvie
nam ger ti prirenkam.

8. M. MESIROFF, Ekspertas Optikas.
Jei jus sergate ir reikalaujate patarimo arba vaistų, ateikit pas mane. AŠ buvau ap- 
tiekoriua Rusijoj virš 10 metų, Amerikoj 15 metų. Aš duodu patarimus DYKAI. Galiu 
padaryti Ule kukiu, rudoku* vąjatus. Aš rekumenduo.'u t k GERUį daktarus Aš *wu 
drauda* kmoniu 8 M. MESlKOff. 3U» 80. MORGAN ET., CHICAGO, 1LL.

3. Atiduoti talkininkams ir 
Suv. Valstijoms, su visu apgink
lavimu ir įranga tris mūšių, lai
vus, tris lengvus skraiduolius, 
devynis nakiritojus, dvyliką tor
pedinių valčių, vieną mininin
ką, šešis Dunojaus monitorus, 
taip, kaip bus nurodyta taliki- 
ninkų ir Suv. Amer. Valstijų.
.............................. . -.il-ieeą-I I >

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviiiaus 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 u- 32 ta GATVfiS

PABYŽIUS, Spalio 30. — Pa
ryžiuje laike šiandie užsibaigu
sios savaitės mirė 2.566 žmones, 

didžiausias skaičius nuo pra
džios gripo epidemijos. Nuo įn- 
fluenzos mirė 1,263 žmonės, o 
nuo plaučių ligų — 515. Skai
čius mirčių dabar mažėja.

1,263 mirė nuo influerisos 
Paryžiuje.

PARYŽIUS, lapkr. 4. — Bė
gyje savaites laiko, užsibaigu
sios spalio 30 d. Paryžiuje buvo 
,1,263 mirimai iš prieėasties inftyi 
enzos epidemijos. Sąvąitė atg^l 
nuo toA ligos mirė 880 žmeniėsu

Mažiau negu čvertis šimt
mečio atgal, mažai, arba vi
sai nereikalinga buvo vais-

i, arba vi- 
nereikalinga buvo vais- 
tiek daugumui moterų 
sustiprinimo ją syeika- 
kaip dabar, šiandien y- 
lokia tik oioterė, kuri 

stoja prisirengusi tarnauti 
šaliai ir atlikti vyrų darbus, 
jeigu reikalinga. Bet kad 
sulikti visų sunkenybę ji tu
ri būt pilna gyvumo, stipru
mo ir turėti ganėtinai gele
žies ‘josios kraujuje.

Aiškinant vertę Nuxated 
Iron kaip pagelbų padaugi
nimo raudonojo kraujo, sti
prumo, pakantrus, Dr. Fe
rdinand King Ncw Yorkc 
gydytAjas ir Medikalis au
torius sako:

<lel 
los 
ra

■r.Jųs galite atskirt 
moteris su užte
ktinai geležies jų 
kraujuje, puikiu, 

sveikų, raudo
nais veidais mo
terų, pilnų gy
vumo, kuomet 

tos kurios sto-
kuoja geležies yra tankiai kreivos, nervuo- 
tos, suirusios, silpnos, nuvargę, nelaimingi 
sutvėrimai, kurių niekas nenori nei ma
tyti.

“Dienos eina išlengva, bet aš ma
tau moteris, kurią nuliūdę veidai, 1C 
ti žingsniai ir abelnas silpnumas, 
nusususi išveizda parodo neklaidin
gų ženklų anaemiškų, suirusią pa
prastai paeina nuo stokos geležies 
kraujuje.

"Negali Imli sveika, stipri, puiki 
motel is be geležies ir luo bildu kaip 
surastas būdas naujo virimo būdą 
prašalina geleži iš molinos žemės 
nuo liek daug musą paprasto mai
sto, ši stoka geležies turi būt papil
dytą vartojant tūlas formas organi
škoj geležies ,laip kaip mes varto
jami' (Iruskų, kuomet musą maistas 
neimi užtektinai druskos.

“Geležis yra visiškai reikalinga 
pagelbėti permainyti jūsų maistą į 
gyvuojančius atomus. Be ją nežiū
rint kiek daug arba ką jus valgysite 
jis nepadarys jums nieką gera, ir 
jūsų maistas daugiausiai pereis per 
kaipo pasekmė jus tapsite silpnu, 
niihahisiii ir liguistai išrodančiu, taip 
kaip auginuo mėginantis augti že
mėje, kurioje stoka geležies. Nuša
limas reiškia anaemiją. Oda anae
miškų moterų yra nublankusi, kū
nas suvytęs. Muskulai nustoja spė
kos, smagenis nusilpnėta ir atmintis 
atbunka, ir tankiai jie lieka silpni, 
nervuoti, suirę, linkę prie melan^ 
cholijos. Tokiai moteriai duokite 
po truputį Nuxated Iron ir ji tan
kiai greičiau liks visai kitokia ypa- 
(u, — stipri, sveika ir raudonais vei
dais. Aš vartojau Nusated Iron pla
čiai savo praktikoje ir daugiausia su 
geromis pasekmėmis. Aš perstačiau 
daugumai kilų gydytojų duoti ban
dymui, iš kurių visi aplaikė stebi
nančias pasekmes, kas link padidi
nimo spėkos, sveikatos ir atgijimo.”

Dr. Kennelh K. Mac Alpine, įžy
mus Ne\v York gydytojas ir inedika- 
lis autorius sako: “Laike šešiolikos 
melu kaipo Lektoriaus ir Privieny- 
tas Profesorius Specialės Chirurgi
jos (Proctology) New Yorko Post 
Ciraduate Medieal Schoo! ir Hospilal 
aš niekuomet neradau taip vertin

gos gyduolės dėl subudavojimo svei
katos ir stiprumo pąliegusiams, ser
gantiems ligoniams kaip Nusatcd I- 
ron keletas bandymų dabartiniu lai
ku padarytų su Nuxated lęon visai 
pertikrino mane, kad jis yra sulai- 
symas nepaprasčiausiu nuopelno. 
Mano manymu nėra nieko geresnio 
kaip Nuvxate<l Iron — pagelbėti pa
daryti sveikas, pilnakraujas* puikias 
moteris. Su praturtėjimu kraujo ir 
pasidauginimu jo oxygenos užlai

kančios spėka Nuxaled Iron lankiai 
perkeičia suklerusį kūną, neveiklius 
atomus, ir nubalusius veidus, ner- 
vuolu, suirusių moterų į persikei- 
čiančią sveikatą ir padaryti jų iš
veizda kelias melais jaunesne į ste
bėtinai trumpą laiką.”.

Jeigu jąs nesijaučiate stipriu ir 
sveiku. Jūsų pareiga yra padaryt 
sekantį savęs išmėginimą: Palčmy- 
kile, kiek ilgai galite dirbt, arba kiek 
toli galite pueit be nuovargio .

Tolinus paimkit, du po penkis gra
nus plolkelius paprasto Nn.vated I- 
ron'o Iris’karlus kas dienoje po val
gio — bėgyje trijų savaičių. Po to 
vėl išmėginkite save ir palčmykite, 
kirk jąs pagerėjote.

Daugelis ncrvuolų, suirusių žmo
nių, ktirie ilgą laikų negaliavo, ste
bėtinai padidino savo spėkų ir iš
tvermę, tiktai priimdami teisingoje 
formoje geležį, kurie per keičią mė
nesiu (laugeyjc atsilikimų nęaplai- 
kė nė jokios pagelbos.

IŠDIRBĖJĘ PASTABA; — Nuxa- 
ted Iron, kuris yra prirašinėjamas ir 
rekomenduojamas per gydytojus, nė
ra paslaptinis vaistas, bet gerai vi
siems aptiekoriams žinomas. Nepa
našus senam Inorganir Iron’ui, jis y- 
ra lengvai asimiliuojamas ir neuž
gauna dantų, nepajuodina jų, bei ne
sugadina vidurių. Jo išdirbėjai gva- 
rantuoja pasekmingas ir čielai už
ganėdinančias pasekmes kiekvienam 
pirkėjui, arba jie sugrąžins Jums pi
nigus. .los y ra parduodamos pas 
visus gerus aptiekorius.

Iš inirusii'i 416 buvo vyra ir 817 
moterų. 900 iš mirusiu buvo 
žmones amžiuje tarp 20 ir 50 
metu.

True translation filed wilh tlic post- 
master ai Cbicago, III., Nov. 5, 1918, 
as ręųuired by the act of Oct. 6, 1917

Padidino cukraus porciją 
iki 3 svarų j mėnesį.

WASIIINGT()N, sp. 31. — 
Maisto administratorius Hoover 
padidino dvieju svarų cukraus 
porciją į menesį iki 3 svarų Į 
mėnesį. Tas įeina galčn ryto. 
Cukraus reguliacijos taipgi per
tvarkytos ir leidžia pirkti ant 
karto visą reikalingą šeimynai 
į menesį cukrų.

Darykite patįs 
savo vyną

Vynuogės
Vynuoges
Vynuoges ✓

Dabar yra laikas jas gauti, iki se
zonas pasibaigs.

Klauskite
Dan Coyne,

Tel. Maine 2835

Coyne Bros.
119 W. South Water St.

Didelis laikrodis virš durų.

DR. F. 0. CARTER
ALSŲ. NOSIES IR GERKLES

JOSEPH C. W0L0N 
LIETUVIS ADVOKATAS 

29 S. La Šalie St.
Telephone Central 6391 

« Vakarais:
2911 W. 22nd Street, 

Telephone Bockwell SON 
K„--------------------------------------- 7

| Dr. A. R. Blumenthal |
C^O 

AKIŲ SPECIALISTAS 
Akis Egsamknaoja Dyka!

Gyvenimas yra 
tuščias, kada pra 
nyksta regėjimą.
Mes vartojame 

pagerintą Oph- 
thalniometer. Y- 
patin|a doma at
kreipiama į vai

kus. Vai.: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
nedėldien. nuo 10 iki 11 dieną. 
4649 S. Ashland Av. kamp. 47 st 

Telephone Yards 4317 
Boulevard 6487.

Rezid. 938 S. Ashland Blvd. Chicagl 
T«hphou« Bayaarkat 1144

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS Ii CHIRURGAS 

Specialistas Moterišką, Vyrišką, 
Vaiką ir visą chronišką ligą

Ofisas: 8354 S. Halsted St., Chlcagi
Telephona Drover D4I>

VALANDOS: 10—11 ryto; S—S
7 a vakare. Nedžllomh 10—H di«n<-

Telephcne Yards 5032

Dr. M. Stupr^ki
3161) S. Morgan st Chieago

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

DR. M. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

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

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

Ofisas ir Labaratorlja: 1025 W. 18th 
St. netoli Fisk St.

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, ir 
6—8 vakarais. Telephone Canal 3110.
GYVENIMAS: 8412 S. Halsted Street 

VALANDOS: 8—9 ryto, tiktai.

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

3119 S. Morgan St., kertė 32 st, 
Chieago, III.

SPECIALISTAS 
Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų 

Taipgi Chroniškų Ligų 
OFISO VALANDOS:

9—10 ryto, nuo 12 iki 2 popiet 
ir nuo 6 iki 8:30 vak. Nedėlio- 
mis vakarais ofisas uždarytas. 

Telephone Yards 687

Telephone Yards 5834.

D r. P.G. Wiegner 
Priėmimo valandos nuo 8 iki 12 
iš ryto ir nuo 7 iki 9 vai. vak. 
3325 So. Halsted St., Chieago.

10 metų paauksuoti $5, $6, $7, $8. 
Tikrauksio $6, $7, $8, $9, $10, $11, $12 
Jeigu jums skauda galva ,arba sup
uos akis, ateikite pas seną ūžti k imą 
akių gydytoją ir chirurgą, apsigy
venusį (Jiieagoje virš 20 melų. Pri
taikoma dirbtinos akis.

120 So. State St., 2-ras augštas 
Vienos duris į Žiemius nuo The Fair 
Valandos: 9—7. Nedėliom 10—12.

AKUŠERKA
Tel. Drover 4136.

Mrs. Mary Jankauckienč pirmiaus 
gyveno West Sidėj, 2303 S. Oakley 
avė., dabar persikėlė j naują vietą, 
3412 So. Halsted st. (ant 2-rų lubų), 
Clpcago, Ilk

Sergantis Žmones Eikite pas 
Mane

Dr. WHITNEY
SPECIALISTAS CHRONIŠKŲ

LIGŲ
25 Metai Patyrimo 

Neveiki mokėti ųž apžiūrėjimą 
422 So. State St., Chieago 
Tarpa Congress ir .Van Buren.

—« I .11 IMU —

Vyrišktj Drapanų Barbenai
Naujų neatimti, daryti ant užsa

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

Nauji, daryti gatavi nuo $15 Iki 
$35 siutai ir overkotai, nuo 87.50 iki 
18 dolerių.

Pilnas pasirinkimas kailiu pamui- 
tų overkotų.

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

Atdara kasdieną, nedaliomis ir va
karais.

S. R O B D O N
1418 S. Halsted SU Cbkare. IU

Dr. Leo Awotin
Gydytojas, Chirurgas, Akušeris 
1920 So. Halsted SL, Chieago. 
Kalba lietuviškai, latviškai ir 

rusiškai.
Valandos: 10—12 rytą; 6—9 va
karo. Tel. Canal 48G7.

Tel Yards 8654. AKUGERKA I

Mrs.A.MIchni0Wicz
I 

Jaigusi Akušerijos Ko- | 
legilą; ilgai praktika
vusi Pennsylvanijos 
hospitalėse ir Phila- 
delphijoj. Pasekmin
gai patarnauju prie 
gimdymo. Duodu rodą 
visokiose ligose mote- 

Srims ir merginoms. 
13113 So. Halsted Str. 
/ (Ant antrą lobą) 

Chieago.
Nuo C iki 9 ryte, Ir 7 iki vėlo vak.
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Chicago ir Apielinke
mų išrišti gali tik jos, o ne sve
ikatos departamentas. Influen- 
zos komisija .žada juodu sutai-

Balsuotojų Domai
misijos posėdis, kuriame daly
vaus komisionierius Robertson

Piliečiai, už ką jus balsuosite?

šiandie rinkimai, šiandie pati
arbiausioii oolitinės kovos

diena.

met. Šiandie, pagalios, plačio
sios piliečių balsuotojų minios 
turės išlaikyt savo politinio su
brendimo ekzamenų.

Lietuviai darbininkai-balsuo-

- socialistus?kratus ar -
Lietuviai balsuotojai sądaro 

99 nuoš vientik fabriko darbi
ninkų. Darbininkų, kurie la
biausia atjaučia visus esančio
sios tvarkos negerumus. De
mokratų ir republikonų partijos 
tu negerumų netikk kad nepa
šalino, o dar daugiau jais a p-

jų minias.
šiandie jie žada darbininkams 

Įvairių naujų gerumų. Bet tie

litinis lošimas. Tikroji tų pri
žadų reikšmė yra — nauji blo
gumai. Tatai parodė ilgų, me
lų praktika. Darbininkų algos.

Cash už Bondsus
$50.00, $100.00 iki $1,000.00 Val

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

ui 
nu- 
už-

CARL M. WHITE,
Room 411, 56 W. \Vashington Street

Laisves Bondsai
perkami už cash. Erne! and Co., 740 
W. Madison, kampas Halsted gat., 
room 232, 2-ras augštas, virš Famous 
Clothing Store. Atdara vakarais iki 
8. Nedėldieniais 10 ikil. «

Sulaikykite šią 
Epidemiją.

Ir Atlikite Savo Pareigų.

žiūrėkite i tai, kad jūsų kūnas bu
tų pirmos klesos stovyje.

Išvalykite jūsų vidurius, kepenis, 
inkstus ir žarnas nuo susirinkusių

i kiomis patentuotomis gyduolėmis 
ir vandenius, kurie iššauna per jūsų 
švelnią mašineriją kaip kanuolė.

švelniai veikiantis Natures Lavv- 
lax, yra parduodamas visose gero
se apliekose ir departamentinėse sa
nkrovose. Natures Lawlax yra par
duodamas tiktai mėlynose dėžulėse 
po 25c ir 50c.
Kleino Departanientines Sankrovos

I Paskolos $30|k| $3001
Legate rata 3</j% mėnesyje. | 
Vyrui ar moteriai, dirbančiai 
ar užlaikančiai namą. *

Ant rakandų, piano, vietro- —Ii los, sankrovoa fiaturaa, vo- ■
iimy, automobilių, Liberty
Honda ir Inxurunce Polieiea. Į
Skoliname Stoekyard’ų, Aa- i
doh ir dirbtuvė* darbinin- į
karna, gelžkelio ir bisnio ■I žmonėms, klerkams ir tt. —
Ateikite | ofisą ir mes vis
ką smulkmeniškai iiaiikinsi . 
me. Atdara utarninkais, ket- 
veryaia ir subatomis iki 8 i
vai. vakare. Panedčliaiit. se- 
redomis ir pėtnyėiomis iki "
6 vai. vakaro. ,

I LOCAL LOAN C0. I
TUOS. F. KERVVIN, Mgr.

4647 So. Halsted Street
Po valstijos priežiūra. 

| Tel. Drover 2116. 2-ras augėtas I

veliamųjų reikmenų brangumu
Ettelson. Ką jie nusvarstys, dar

N A U J I K y P 8, CMčagč, HL
1 >1 » ll<l I” LTOJ 1 J .L" "

tobiiirkas daro sekamąf išvedi-1 žios. Geležies pramone nupuo- 
mą. Girdi, kada “tiems cicili- le, labiausiai susitrugdė tarpini- 
kams ir llaisvaipaniains“ gerai, mo darbai,—zinku ir kitų meta
lai jie nė ištolo nežiūri į išga
ningą jų lapelinę, bet kada bėda, 
bėga ir prašo... p'ptėpimo.

Protingi žmonės, žinoma, ne-

bai tik išdallics yra varomi. Da
bar dirba kelios stiklinės. Var
šuvoje cukraus pramone ir ki
tos, kurios buvo mieste, žymiai

ASMENŲ JIEŠK0JIMA1
Pttjieškuu savo dėdžių Juozapo ir 

Jono KaČinskių, paeina iš Kauno gb., 
Šiaulių pavieto, Šiaulėnų parap., Au- 
šklinės viensėdijos.

E1 v y ra M a) aeho wski kč-Rėkst ien ė, 
3246 VVallace St., Chicago, Iii

Utarninkaa, Lapkr, 5,1918,

lėtas metų atgal. Darbo sąly
gos taippat. Ir juo toliau, tuo
blogiau.

Tai yra republikonų ir demo
kratų nuopelnas. Tokios jų 
malonės“ pi liečia nis-balsuoto- 
jams. Tokia tikroji demokra
tų ir republikonų prižadų reik
šmė. Tokia ji yra ir dabar.

Susirgimų ir mirčių skaičius 
tolydžio mažėja. Už pastarųsias

inflluenza ir plaučių uždęgi-

čių buvo apie pusantro šimtą

SU FRU1TVALERS KORPORA
CIJA KAS TAI NEGERA

Tuo labiau jam netikės patįs 
'roselandiečiai — kadi r parapijo- 
nįs. Nes visi žino, kad iš vielos 
laisvamanių ir socialistų netik 
kad niekas nemirė, o ir laibai ma 
žai kas sirgo. Sirgo ir mirė 
patįs geriausieji parapijonįs, tie, 
kur “nė skaito nė rašo“, tik nuo
lat “duonos musų“ prašo. Tai

True translation uled witn the post- 
master at Chicago, III., Nov. 5, 1918, 
as reųuireU bv the act jf (Jct. 0, 1017.

Italai paskandino vyriausį 
austrų laivų

Oficialiai

Valo pasineri už demokratų ir 
republikonų gudrios prižadų 
meškerės. Jie privalo balsuot padaryti nuodugnių revizijų t.

tai mat jokiems “gyvybės la
šams“ netiki. Atsitikus reika-

BYMAS, lapkr. 2< - 
paskelbta, kad italų laivyno spė
koms pasisekė įeiti Austrijos lai
vyno bazos Pola uostų pėtny-

O tokie yra tik Socialistų se. Toji korporacija, kaip ži
nia. yra įsteigus kelias dešimtis

Pajieškau savo šunų — Antano ir 
Viktoro Sabučių, Kauno gub.., Ra
seinių pav., Pirma gyveno Lawren- 
ce, Mass. Prašau atsišaukti šiuo ad
resu: Viktor Sabutis,
1612 S. State str., Chicago, III.

Aš B. Gilvvid pajieškau merginos 
aiba moters dėl dviejų vaikų prižiū
rėjimo. Meldžiu atsišaukti šiuo ad-

5 vai. vakare.

JIEŠKO KAMBARIŲ
DU VAIKINU pa įieško kambario. 

(Geistina arčiau prie Madison gatv. 
Atsišaukite’ tuojaus. A. Tamasiunas, 

I 1240 Si. I.ouis Avė., Chicago, $11.

karinį laivų Viribus Unitis, ve-' SIŪLYMAI KAMBARIŲ

btuvėje ir namuose, kas nepasi
tenkina esamuoju blogu, toks 
negali nebalsuot už Socialistų 
Partijos kandidatus. Darbinin
ku reikalus atstovauti ir ginti

Dabar pasirodo, kad biznis eina

Prie minėtos korporacijos, be
je, priklauso nemaža ir lietuvių 

—chicagieČių.

0 tokie yra Socialistų Pavai.
rtijos kandidatai.

Lietuviai darbiuinkai-balsuo- 
tojai, balsuokite patįs ir kitus

POLITIKIERIŲ TRIKSAS.

ųtsisake svarstyt apie mokyklų 
tarv'aa. tariant užtvirtina maio- I * *
ro Thompsono nominuotus as
menis į mokyklų tarybų. Alsi

reikalavo. Ji reikalavo, kad 
miesto taryba užtvirtintų netik 
tuos keturis jos viršininkus, bet 
visus nominuotus asmenis.

Miesto tarybos ponai, nors ir

bet užtvirtint visus nominuotus 
mokvkht tarvbon asmenis, ku-• c *

no ir kiti’ koliojamieji “solid 
si.\“, jie negalėjo. Jie, mat, ži
no ką reikštų naujoji mokyk
lų tarvba. Ji labai ‘suvaržytų 
polilikiirių šeimininkavimą 
(’.hieagos mokyklose... 1 uo la
biau buvo pavojinga tardbos 
ponams išrišti tą klausimą da
bar, prieš balsavimus. Jie taigi

da mat bus po rinkimų; demo
kratiški ir republikoniški poli

jiems patiks. Gi iki sekamų rin 
kimų “drangai balsuotojai’ 
rasi užmirš šiitą tarybininki

SVARSTYSIĄ.,. “RŪKYTOJŲ
KLAUSIMĄ“

Influenzos komisija, apsidir
bus su epidemija, dabar žada 
svarstyti kitą “svarbų klausi
mą“, būtent: ar rūkymas gatve- 
kafinose ir geležinkelių vago
nuose leistinas, ar — ne? Svei
katos reikallų komisionierius 
Boibertson stoja už tai, kad ciga
rų ir pypkių mylėtojams butų 
atimta toji privilegija. Teisių 
departamento galva teČiaus 

spiriasi ir sako, kad šitą klausi-

DRAUGAS NELAIMĖJE!
Mainlerial, mechanikai, audėjai, fabrikos ir aiap visokie 
darbininkai, dirbanti viduj ir lauke, yra amžini draugai

amt

Ne*p8tgHuk pirkdamas pigius vaistus tlldoleae bonkose. Reikalauk geriausiu. Kuomet pirksi 
I>aiu.Expell«r, persitikrink ar yra IKARA, vaisbsženklis ant bakatuko. 35 centui Ir 65 centui už 
_ bonkutę. Gaunamos visose uptlekose, ar tiesiog Is lubortorijos.

F. AD. RICHTER & CO., 74-80 Wa«hlngton St., New York, N. Y.

PAIN-EXPELLER
Jau tuvirš penkloti deAimtys metu 
kaip šitų piuki gyduole yru var. 
tuojaiuu su geriausioms pasek
mėms, Išgydymui rumatizmo, 
Rkausmu krutinėję, šonose ir rau
menyse. neuralgijos, streuu die
gimu. šalčio Ir kosulio.

CICERO

Musų apsileidimas

tas griešnas žmogus. Vis dėlto,

vo draugus - kuopieėius. Miems 
rasi reikėtų daugiau negu to ba
rimo, bet... Dalykas yra toks. 
Pastaruoju llaiku vietinės LSS. 
kuopos nariai pradeda rodyt di
delio apsileidimo. Kuopos su
sirinkimai darosi vis menkesni 
ir nuobodesni. Draugai, kodėl

tik vienų kartų į mėne-

ganizaeijos reikalams?

sai kuopos susirinkimas.

A|>sileidimo esama netik tarp 
kuopiečių. Šiakite. Nesenai čia 
buvo surengta “laisvamanių dis
kusijos.“ Ar žinote ką? Susi
rinko vos penkiolika ypatų!

manosi jau užtektinai mokyti... 
Tokiems, žinoma, diskusijų ne
reikia. Bet daug yra ir tokių.

nesilanko? Gal 
ir palįs rengėjai 
žmonės lankosi

Bet kodėl jie

Žinia juk, kad

diskusijos, iš jų ištikro buvo 
“nekas“... Nereikia stverties to-
kių sunkių lemų! Geriau pra
dėt nuo lengvesnių ir būtinai žiu

mos tvarkiai. Draugai laisvama 
niai tatai turėtų. įsidėmėti.

niai nenumotų ant visa ir neuž-

se. Tokios diskusijos, šiaip ar 
taip, geras dalykas ir jų reikia 
rengt kuodažniausia.

—Besimokinantis.

ROSELAND

DAVATKŲ ORGANO PRAMA
NYMAI

tarą.
Visgi keista, kad kunigu ir jų 

auklėtinių redaguojamasai lapas 
leido save taip pažeminti dar-

gi protingas parapijomis dabar 
benorės tikėti tam, ką rašo ger
biamieji konfratrai, jeigu jie 
krauna į to neva laikraščio špal- 
tas tokių blevizgų raštus? Paga-

vdliai“ ir uolus jų sekėjai: “ne
turėkite jokių reikalų su bedie
viais! Saugokitės jų kaip ma 
ro!“ O dabar laisvamanis atne-

Tik jau tie špitolninkai visai 
smunka — kaip kirvis nuo ko
to.

Trne teanslation flien with the post- 
master at Chicago, III., Nov. 5, 1918, 
js required bv the net of Oct. 6. 1917.

ŠVEDŲ PRAMONĖ KA
RĖS IŠTIKTA

Audėjy^tės pramonė ypatin
gai sunkiai ištikta pasaulio ka
rės, kaip sako amerikinis vaiz

bos agenta.3,

Švedų pramones labai nuken-

mu, pasiųstu vaiz 
Normano I

jos argento
Andersono, Kopcn-

iothenburgehagoje, Danijoje, ( 
paroda, kuri yra pirmutinė pa
roda išdirbinių nuo 1914 m., pa
rodė daugelį gaminimo pasikei
čiamųjų subruzdi m 
mo ženklu, ačiū dit
kalavimui ir nedarios medžia
gos stokai. Kartais 
mu, kartais be pasi

> ir atsteigi- 
eliam parei-

silkių ir vilnai.

monę krizio laiku, 
son. “Turbūt: labi 
metasi tas, ko pa r

nęs atstovavimas I 
už save. Vartojim;

vyno laivų.

Pranešimai

I ATI DUODAMA rendon geras, švie- 
I sus kambary!, vienam arba, dviem 
i vaikinam. 
13469 S. Union Avė.

Brighton Park. — Liet. Laisvama
nių Fed. 5 kp. susirinkimas įv\ks 
lapkričio 7 d. Liberty svetainėj 3925 
So. Kedzie avė. Pradžia 8 vai. va
kare. Draugai ir drauges, malonė
kite atsilankyti i susirinkimų ir at
sivesti naujų narių. —Vadyba.

Liet. Teatrališkos draugystės Rū
ta No 1 susirinkimas bus seredoj, 
lapkričio 6 d., Chernaucko svetainė, 
IDttO So. l’nion avė. Pradžia 7:30 v. 
vakare. Visi nariai kviečiami atsi
lankyti paskirtu laiku. Valdyba

Brighton Park. — LSS. kuopos 
mėnesinis susirinkimas bus ketver
ge, lapkričio 7 dieną, A. Mažienio 
svet., 7:30 vai. vakare, 3834 S. Ked- 
zie avė. Draugai ir dralugės, ma
lonėkite būti visi 'laiku, BBfr \ ra 
daug svarbių reikalų, kuriuos reiks 
aptarti šiame1 ussirinkime — nomi
nacija, centralinio komiteto ir daug 
kita. —Sekr. J. Gustatis.

Lietuvių Kriaučių Klitibo S. Paš. 
mėnesinis susirinkimas bus seredoj, 
lapkričio 6 d. Knygyno svet., 1822
\Vabansia avė. Pradžia 7:30 vai. v. 
Draugai ir draugės, malonėkite atsi
lankyti, nes yra daug svarbių reika
lų. —Valdyba.

si
ni 
M.

Sietyno Choro vakaras “Caras 
bii’e”, kuris turėjo įvykti spalio 
tapo atidėtas anl gruodžio 7 d. 
Meldažio svet . —Komitetas.

Sietyno Choro dainų repeticija j- 
vyks seredoj, lapkričio 6 d., 7:30 v. 
vakaro. M. Meldažio svet. Daini
ninkai ir dainininkės ir tie, kurie 
nepriklauso! prie choro, bet mylit 
dainuot, kviečiami alsilankv Ii.

—Rašl. 1). Miller.

“Birutės” choro repeticija Įvyks 
utarninke, lapkr. 5 d.. Mark White S. 
svet., 8 vai. vak. — Visi daininkai ir 
daininkės malonės susirinkti lygiai 
paskirtu laiku. —Rast.

Chicago

RANDAI
ATIDUODAMA rendon sankrova. 

Gera viela bizniui. Kampas 18-tos 
ii’ Halsted str. Pigi randa. 1747 
So. Halsted Si. Atsišaukite i savi
ninką. Povilas Rutkauskas, 
1633 (amai Str., Chicago.

KEIKIA PAKBIN1NKV

su pasiseki- 
sekimo ban- 
ų medvilnei,

sako Ander-

Idai trūksta.

j u dnllyku Šveduose. Vienok yru 
gana (liktas rinkinys audinių iš 
popieros, ypatingai užlaidoms, 
stalui dengti, pamušalams ir tt. 
ir iš popieros maišytos su vilno
mis gelumbei. — Bėdai prispy
rus šita gelumbe, žinoma, gali- 

paprastai au-ma vartoti, bet jei

popieriniai išdirbiniai neras su
vartojimo.“

wnh the post-tTue tvnnslation file
mastei’ at Chicago, UI., Nov. 5, 15)18,
as reųuired by the aci of Oct. 6, 1917

AMONĖS
ENTĖJO

Chieagos špitolninkų ir davat
kų organe šiomis dienomis I 
korespondencija, po kuria pasi 
rašo koks ten neva Lietuvis. 
Pas pons Lietuvis (tinkamesnis 
pseudonimas jam butų “špito
lės gyventojas”) teikėsi pripa- 
sakot įvairių nesąmonių apie 
socialistus ir laisvamanius. Pa
sak jo, “kada į čia atsibaladojo” 
ta nelemtoji infhienza, tai lais
vamaniai ir socialistai būriais 
pradėję, bėgti į lapelinę. O dar j kurias Rusija pradėjo^atidarinė

tilpo LENKIJOJE PK 
pilni- BAISIAI NUKl

Audėjystė, kalnakasystė ir 
daugelis kitų visiškai sunaikin
tos karės ir vokiečių okupavimo.

Po audėjystė kalnakasystė yra 
svarbiausia pramonė Lenkijoje 

o ji dėl karės nukentėjo labai? 
Sulig straipsniu vienume Bėdi
no laikraščių, anglies kasyklos,

EXTRA! EXTRA!
Svarbi Konferencija

Lietuvių Laisvamanių Federacijos 
konferenciją, Mrldažio svetainėj*— 
2244 W. 23 Place. Visi LLF. nariai 
prašomi atvykti į minėtą susirinki
mą, kuriame bus svarstoma labai 
svarbus organizacijos reikalai. Dra
ugai, nepamirškite. Pradžia 10 vai. 
iš ryto. Draugiškai —

LLF. Centro sekretorius, 
Julius Mickevičius.

ASMENŲ J1EMCOJIMA1
Pajieškau savo brolio Izidoriaus 

Pisčoko, Kauno gub., Šiaulių pav., 
Kuršėnų parap. Atsišaukite šiuo ad
resu :

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

Pajieškau savo pusbrolių Pranciš
kaus ir Jono Tumusų, Suvalkų g., 
Naumiesčio pav 
kaimo, 
resu:

ir parap., Valių 
Meldžiu atsišaukti šiuo ad-

1432 S.
V. Venclovaitis,

Halsted st., Chicago, III.

Pajieškau savo brolio Antano Ka- 
latkos, ntelai laiko kai negaunu nuo 
jo žinios. Jis gyvena Kearny, N. J. 
Prašau duoti žinią — jis pats ar kas 
kiltis.

John Kalalka,
15715 Woodbi’idge avė., Ilarvey, III.

Pajieškau savo giminaičių Liudvi
ko Survilo ir Konstanto Doveikos iš 
Kauno gub. Pirmiau gyveno Chica- 
goje. .Jie palįs arba gal kas kitas 
praneš, už lai busiu labai dėkingas.

Juozas Bauža,
1418 So. Fairfield Avė., Chicago, III

Pajieškau savo pačios Salomijos 
Stapunavičienės, po tėvais Krasauc- 
kaitė, iš Kauno gub., Panevėžio pa
vieto, Pasvalio parapijos, Krupių 
kaimo. Ji prasišalino nuo manęs 4 
metai atgal išvažiuodama j Tacoma, 
Wash. Turiu svarbų reikalą. Mel
džiu atsišaukti arba kas kitas ją ži
nantis malonėkite pranešti šiuo ad
resu: K. Slapunavičia,
938 W. 34 St., Chicago, III.

Pajieškau savo brolių Antano ir 
Jono Pushinskų. Pirma gyveno 
Anglijoje ,o dabar, girdėjau, gvvena 

. . ,, , į . .... . . > .Amerikoj. Jie patįs ar kas kitas at
kili — į smuklę srėbti “į$yy- P,rm n^ buvo operuo-^išaukite šiuo adresu: 
bes lašų“. Ė visa tai pons špi- jamos vokiečių militarės vald- B(>x 561, M«yn^

REIKIA DARBININKŲ
HART, SHAFFNEH and MARK 

REIKALAUJA 
RANKOMIS SIUVĖJU 

dėl
SAUK COAT SHOP 

RANKOMIS SKYLIĮJ BEISTERIU 
Guzikams skylių dirbėjų

FINIŠERKŲ
taipgi

valymo

siūti

beistyti.

kautų
Merginų galinčių gražiai 

rankomis.
Mokyties rankomis skryles

Nubaigti dirbti guzikų skyles.
Gera mokestis mokinanties.

HART, SCHAFFNER and MARX
733 So. Karlovv avė., (41st Ave.),- 
kampas Polk. Chicag<

REIKALINGA vedusi pora arba 
našlė apsigyventi pas mane, kad pri
žiūrėtų mano du vaiku (eina mokyk
lon). Esrni našlė ,einu į darbą. Ho
nda bus už dūką. Rozalija Balienė, 
2834 \V. 36th Place Chicago.

VALSTYBINIAI NEMOKAMI DAR
BO PRIRODYMO BIURAI

(U. S. I’ree Employinent Service)
.1 ieškantieji darbo kreipkitės Šiais 

adresais:
116-122 N. DEARRORN ST. 

arba
105 107 SO. JEFFERSON ST.
Už darbo parupinitną visuose tuo

se valdžios įsteigtuose ir užlaikomuo
se biuruose nereikia nieko mokėt.

Yra daug vietų, kaip Chicagoj, 
taip kitur, kur reikalauja visokios 
i ųšies darbininkų — j fabrikus, j ka
syklas, j ūkius, j šiaip įvairias įstai
gas — kaip vyrų, taip moterų ir vai
kų, kaip amatininkų, taip papra
stiems darbams.

REIKALINGAS JANkTORIUS prie 
ABELNO DARBO. A Į SIŠAUKITE 
TUOJAUS i I'ŽVI’IZDĖTOJA:

1739 So. Halsted St., Chicago.

REIKIA moterų prie tvarkymo 
knygų ir popieros. Gera mokestis. 
Pastovus darbas. — Miller and Co- 
hen, 1416 Blue Island avė. Tele-

REIKALINGA ledų traukėjų ir 
darbininkų į ledų svirnus, 42’Zjc. j

('onsumei’s ('<>.,
35th st., and Normai avė., Chicago

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

Goldman,
1820 W. l lth st.,

PARDAVIMUI

PARSIDUODA BUčERNft IR GRO 
ŠERNE. —PARSIDUODA VIENA 
GROSFRNE ARBA SYKIU SU NA
MU. PARDAVIMO PR1EŽAST8S — 
SAVININKAS APLEIDŽIA CHICA
GO.

A NI) R EW I \V ASU K EWICZ 
4543 S. MARSHFLELD AVĖ., 

CHICAGO.

PARSIDUODA pigiai grosernė lie
tuvių apgyventoje vietoje. Biznis iš
dirbtas gerai. Atsišaukite greitai.

J. Mačiulkis,
351,8 S. VVallace St., Chicago.

PARDAVIMUI du labai pikti šu
nis. Kam reikalinga kreipkitės grei
tai. F. Vasiliauskis,
5837 So. Throop Str. Chicago.

AUTOMOBILIAI
PARSIDUODA Packard Limozin 

automobilius, 1913 modelio su 8 sė
dynėm. 'rinkamas bizniui. Parduo
du pigiai - - už pinigus arba mainau 
ant mažo vasarinio automobilio. At 
sišaugkile tuojau. Mašina galima ma
tyli visados. 3222 So. Halsted garage 
Telephonc Drover 2186.

NAMAI-ŽEMĖ
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.

TURIU parduoti arba atiduoti, 
kadangi aš apleidžiu miestą, puikų 
pustrečio augšto, du fialų. Si yra 
jūsų proga. Lengvos sąlygos.
549 W. 42nd Place. Chicago.

inoterų
Pastovus

REIKIA prityrusiu langu plovėjų. 
CHICAGO WIND()\V CLEANING Co 
62 W. Washington Si., CJiieago.

REIKIA merginų j dešrų dirbami! 
kambarį. Didelė mokestis.
932 W. 381h Place.

REIKALINGI vyrai ant burdo. Ge 
ra vieta pakeleiviams. 'relefonas 
viduje. LIETUVIŲ IIOTELIS, 
1606 S. Halsted SI. Chicago, 111.

TOKIO KITO BARGENO negalite 
rasti nei prorodyt, nes parduoda 
pats savininkas su dideliu nuosto
liu. Turiu greitai išeiti'į kariuome
nę. Ant trijų augštų, naujas mūrinis 
namas. Puikiausi ištaisymai ir bar- 
nė su cementiniu florų ir vandeniu. 
Strytas ir elė naujai išbrukuoti ir 
atmokėti. Pastatymas kaštavo $7,- 
500, o lotas kaštuoja $2000. Parduo
du kiek kaštavo pastatymas — $7,500 
reikia įmokėti $1,500, o $6000 ant 
pirmo mortgičio. 
jus. Pamislykite 
namas, o neša dvyliktą 
Kas galėtumėte pirkti, 
laišku j Naujienų ofisą, 
n ii No 52.

Randos $900 i me- 
— 4 metų senumo 

procentą, 
atsišaukite 
pažymėda-

KEIKIA pirmos klesos bartende- 
rio, turi but teisingas, blaivus ir ge
ras darbininkas. Gera mokestis ir 
pastovus darbas teisingam žmogui.

11. B. Silvcnnan,
1322 S. Halsted St., Chicago

REIKIA moterų prie abelno dar
bo keptuvėje. 9 vai. dienoje. Gera 
mokestis. Atsišaukite j

Case and Martin
1807 Walnul St., Chicago.

REIKIA moterų prie tvarkymo 
skudurs. Gera mokestis; atsišaukite 
tuojus. HARRY DRAY 
14 17 Blue Island Avė., Chicago

REIKIA ‘ dešrų kimšė’ių. Didelė 
mokestis. 932 \V. 38th PI

REIKIA moterų prie darbo j nu- 
dirbimo ir eabinel deparlment. Ra
kandų dirbtuvė, United Table Co., 
3622 S. Morgan SI. Chicago.

REIKTA janitoriaus pagelbinin- 
ko. Nedėliomis nedirbama. Turi 
bul blaivas žmogus. Mokestis $80 į 
mėnesi. Atsišaukite i inžinierių — 
13(10 Šo. lloman Avė.

REIKIA merginų ir moterų prie 
abelno dirbtuvės darbo, naujojoje 
prasidėjusioje vietoje.

Chicago Electric Mfg. Co., 
2<817 S. Halsted Sts., Chicago, III

REIK ALINGA greit atsakantis lie
tuvis barberis. Mokestis $20 ir pu
sė per $28. Nedaliomis nereikia di
rbti. Kreipkitės laišku. 201 Cardoni 
avė., Barbei’ Shop. Detroit, Mieli.

RETKALINGA mergina prie abel
no namų darbo.

. M. Braun,
2427 N. Kedzie Blvd.. Chicago 

Tel. Albany 1454.

Atsišaukite greitai.

M

PARDAVIMUI 2 augštų namas 
prie Indiana avė., arti 42-ros gat
vės, su didele barne. Bargenas. Gei
stina lietuviui. Atsišaukite ant 2-ro 
augšto ,taip 2 ir 4 po pietų, 4310 In- 
diaita avė., Chicago

MOKYKLOS

VALENTINE DRESSMAKING 
COLLEGES

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

137 Mokyklos Suv. Valstijose. 
Siuvimas, Petrenų Kirpimas, Da- 
signing, dėl biznio ir namų. Vie
tos duodamos dykai. Diplomai. 
Lengvi išmokėjimai. Gvarantuo- 
ta išmokinti jus pasiūti suknea ui 
$10. Phone Seeiey 164S

SARA PATEK, Plrminlaki

Uždirbkite S15 iki 
$35 į savaitę.

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

MASTER SEWING SCKOOL 
J. F, Kasnicka, Prezidentas,

118 N. La Šalie at., Prieš City H&U. 
Atsišaukite anl 4-to augšto.

I
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