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REVOLIUCIJA PLEČIASI Mušiai visur sustojo 
vakar 5 vai. r.

ir 10,000 motorinių vagonėlių tfe 
raine stovyje, su visomis reika
lingomis dalimis turi būti prista
tyta susivienijusioms galybėms

Liebknechtas ir llaase 
dalyvauja valdžioj

True translalion filed xvith Ihe post, 
master at Chicngo, UI., Nov. 12, 1918, 
as reųulred by the act of Oct. 6, 1917.

PREZ. WILSONO TAIKOS 
PROKLAMACIJA.

Tnie translalion filed wilh the posl- 
maslcr at Chicago, UI., Nov. 12. 1918, 
ns rc<|<iH’ed by Ihe nei of Oct. lt, 1917

DRAETAS SUSTABDYTAS 
\VILSONO PALIEPIMU.

MUšfŲ PERTRAUKA. minėtųjų sąlygų.
Tremtinių grąžinimas.

A Jzacijos-

VVASHINGTON. ’lapkrčio 12.
su visais prieškariniais aptarnau
tojais ir medžiaga, tolesnė me
džiaga reikalinga operavimui

\VASHINGT0N, lapkričio 11.
LIEBKNECHTAS IR HAASE 

DALYVAUJA VALDŽIOJ.

LONDONAS. Lapkričio 11.
Vokietijos žmonių valdžia tapo

klausomieji sočia Ilsiai iš savo-pu 
sės pasiūlė valdžion Dr. Karlą 
Liebknechtą. liūgo llaase ir Bar-

priklausomųjų socialistų reikalą 
vimą, kad pildomoji. įstatymų 
leidimo ir teisiamoji gale butų 
suteikia darbininku ir kareiviu L *
atstovams, pamatuodami tuo, 
kad tokia vienos klesos diktatu-

principams.

sakė išmesti iš valdžios vidurinės 
kliesos atstovus, kadangi reikta

Tehesitęsė mūšiai Berline.
BASEL, Šveicarija, lapkričio 

ll. Mūšiai taq> revoliucionie
rių ir imperijos pulkų vis dar

drjo išnaujo nedėlios ryte 9 vai.
Sunkiausiu mušiu nedėlios rvle € L v

True translalion filed with Ihe post- 
mastei' ai Chicago, III., Nov. 12, 1918, 
as retiuired by Ihe act of Oct. 6, 1917.

REVOLIUCIJA KETURIOLI-

KOPEN1t A (JENAS, Lapkričio 
11. — Revoliucija Vokietijoje 
.šiandie yra įvykusiu faktu. Nors 
revoliucija dar neapėmė visos 
imperijos. bet keturiolika valsti-

liucionieriu rankose.

True translalion filed witn tne post 
master at Chicago, III., Nov. 12, 1918, 
as required by the act of Oct. I>. 1917

TAIKOS TARYBOS DAR TOLI.

Reiksią daug prirengiamojo dar-

LONDONAS, Lapkričio 11. — 
čia manoma, kad taikos konfe
rencija negalėsianti prasidėti an- 
ksčiaus kaip už trijų mėnesių.

padėti, belo Britanijos delegatai 
turi susirinkti iš visų svieto kraš
tų. Miestai Londonas, Paryžius 
Versailies, Rymas ir Madridas 
siūlosi būti klikos tarvbu sosti- 
ne ir nurodo j savo patogumus

Laukiama, kad konferencija 
tęsis ilgiau negu buvo manyta, 
o tai dėl Įvykusios revoliucijos 
Vokietijoj ir Austro-Vengrijoj. 
Konferenčijoj turės dalyvaut at

stovai kiekvienos naujos valsty
bės, kokia tik susitvėrė ar susi
tvers po karės.

prieš kare.

nimų nustatymui. Surinkti ir 
sutvarkyti visas žinias apie nuo-

armijos ir laivynas — tai bus 
milžiniškas darbas. Netik aljan-

ai sunaikintus
laivus.

Po to tautų lygos klausimas

gamintas tautu lygos įvykinimo

nm bus prieiti prie sutikimo. Ti

mą, kurs panaikintų kares ant

mjster at Chicago, III., Nov. 12, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. G, 1917

ŠTURMAVO KALĖJIMĄ.

AMSTERDAM, Lapkričio 11.

reivini Berline šturmavo kalėji
mą gatvėje Alt - Moabit. Atsto
vas Bacchner betgi juos įtikino, 
kad jie išleistų iš kalėjimo tik 
tuos, kurie sėdi ten kaipo “ka
rės aukos.“

Berline: tfauta žinių, kad Doe- 
bcritzo ir Rotodamo garrisonai 
yra valdžidj darbininkų ir karei
viu larvbos.c *

True translalion filed with the posl- 
master at Chicago, III., Nov. 12, 1918, 
«s rcquired by the act of Oct. 6. 1917

PADUOTA PETICIJA MOONEY 
REIKALE.

WASHINGTON, D. C., Lap
kričio 11. Augščiausiam Suv. 
Valstijų teismui šiandie buvo 
formaliai paduota peticija, kuri

žiūrėti Californijos darbininkų 
vado 'Ponio J. Mooney bylą. T. 
Mooney dabar sėdi kalėjime ir 
laukia mirties dekreto išpildy
mo, kurs yra nuskirtas grudžio 
13 d.

True translntion filed wtth the poM- 
innster at Chicago, III., Nov. 12, 1918, 
•s required by the act of Oct. 6,1917

LAPKRIČIO 11 DIENA- 
Lapkričio 11d. yra diena taikos.

Ji bus švenčiama visame pa
saulyje kaipo didžiausia šven
tė per visus amžius.
Chicagoje ir kituose miestuo

se jau pradėta nipinties, kad 
lapkričio 11 d. butų padaryta 
hirptautinė šventė, kuri butų 
švenčiama kaip Europoj, taip
tustralijoj, taip Amerikoj, taip valdžios nuosprendžio. Trauki- 
Kanadoj, taip Azijoj, taip kiek- nio langai užtiesi, kad nieko 
vienoj paša t U io dalyj. nesimatytų. (

tas VVi’Jsonas išleido formai} p ra 
nešimą, kad musių pertraukimo 
sutartis su Vokietija tapo pasi
rašyta. Prezidento proklamaci
ja seka:

šių jjdrlraukimas tapo pasira
šytas šį rytą. Viskas, už ką A- 
meriką kariavo, tapo atsiekia.

I Dabar mes busime laimingi, kad

prie įsteigimo teisios demokrati
jos visame pasaulyje pavyzdžiu, 
rimtu draugišku patarimu ir me-

Woodrow Wilson.

WASI l'INGTON, D. ('., Lap-|H vai. ryto (5 vai. ryto pagal 
kričio 11. Prezidento \Vilso- Cbicagos lakrodžio) tuksiančiai 
no paliepimu gen. (’.rosvdcr šian- amerikonišku kanuolių Franci- 
die įsakė panaikinti 'paskutinius joj iššovė paskutinį šūvi į vokic- 
draflo pašaukimus, taip kad 300, čius. 
000 vyrų, kurie, turėjo buti pa
šaukti lapkričio mėnesyj, nebe- nija

Po piel buvo nužymėta la li- 
kurios pasiekė Amerikos 

bus pašaukti kariuomenėn, ir ’ kariuomene 11 vai. ryto. Vo- 
karlu taps sustabdytasjudėjimas kiečiai 
252,000 vyrų.

Karės sekretorius Baker pasa-

iššovė keletą šoviniu i4. c 4

Verduną vos prieš 11 valandą.

kė, kad tie vyrai, kurie buvo pa- čių vyriausiam komandieriui, 
imti į kariuomenę, bet dar nebai- kad mūšiai pcrsilraiikia visame 
gq muštro, bus paliusuoli iš ka- fronte nuo lapkričio 11 d. 11 vai. 
riuomenės tuojaus. ryto (5 vai. Cbicagos laiku).

True translalion filed wilh the post

Talkininku kariuomenė neis to- C
liaus tą valandą pasiektos linijos

masler ai Chicago, Ilk. Nov. 12, 1918, iki tol, kol bus duota įsakymai.

True trnns’ntion filed wilh the post- 
mnster at Chicago, III., Nov. 12, 1918, 
as recjuired by the act of Oct. 6. 1917

as reqnired bv the ari nf Oct (i, 1917 
UŽMUŠTŲ IR SUŽEISTŲ — 

26,000,000.

Prezidentas \Vilsonas parodė

SAKSONIJOS KARALIUS NU- .\prokuojama, k ad užmuštu ir c

VERSTAS. sužeistu skaičiusc p<‘r šią karę
pasiekęs sekančių skaitlinių:

Iš Berlino oficialiai pranešta. Vokietija ........ 6.900.00()
kad Saksonijos karalius Fridri- Rusija.............. 5,009.000
kas Augustas tapo nuverstas nuo Austrija.......... 1,500,000
sosto. I'raneija ....*.. 1.000,000

Gldimburgo didysis kungaikš- Britanija........ .. 2.900,000
lis irgi tapo nuvi rstas nuo sosto. Turkija............ 750,090
o Mecklenburgo - Schwcrino k u Bdlgija............ 350,000
nigaikštis pats abdikavo, sako Rumania.......... 200,000
žinia iš Hamburgo. Mecklen- Bulgarija........ 200,000
bergo valdžią sudaro darbininkų Visur kitur .... . . 1.000,000

čius per visą karę lokiu būdu 
pasiekęs 26,000,009.go j Daniją ir išsivežė su savim 

visa savo manta. 4 <

be mūšių pertraukos sąlygas, 
kurios užbaigia visapasaulinę ka 
re, nes jos atima nuo Vokieti-

GELEŽ1NKELIAI DAR BUS 
VALDŽIOS KONTROLĖJE.

WASHINGTON, Lapkričio 11. 
7- Čia oficialiai pranešta, kad 
geležinkeliai bus dar valdžios

True t raustai imi fiied witb the post- 
niaster at Chicago, III., Nov. 12, 1918, 
as required by the act of Oct. 6, 1917

BERLINAS DŽIAUGIASI PASI
TRAUKIMU.

lyluosius žmones ir tuos, kurie 
v ra teisiami, arba nubausti, tu-

per keturiolika dienų.
“ t. Vokiečių kariuomenės turi

rangą: Penkis tuksiančius ka
nuolių (2,500 sunkiųjų, 2,500 
lengvųjų), 30,000 mašininių šau
tuvų, 3,000 minnen\verf(’r, 2,000 
ėroplanų (kovojamų, bombuo- 
jamų — pirmųjų D. 73s. ir nak
tinių bombuojamų mašinų). Vi
si turi buti pristatyti gerame sto
vyje talkininkų ir Suv. Valstijų

rios yra nurodytos pridėtoje no-

5. Vokiečiu kariuomenės turi

ta. Kongresas betgi 
naują įstatymą, kurs su-.

kas ant visados.
Telegrafą ir telefoną valdžia 

turės pačios departamento prie
žiūroj nemažiau kaip metus po 
taikos, nežiūrint ar kongresas

nes nuosavybę ar ne.
Sakoma, kad užbaigimui vi

sų taikos sutarčių ir jų ratifi-

True translalion filed with the post, 
master at Chicago, 111., Nov. 12, 1918, 
as required by the act of Oct. 6,1917

KAIZERIS TRAUKINY.!.

AMSTERDAM, Lapkričio 10.

ta, kad Wilimas Hohenzollernas, 
buvęs Vokietijos kaizeris, kartu 
su savo vyriausiuoju sunuin ir 
feld maršalu von Hindenburgu 
randasi geležinkelio stotyj Eys- 
ten, kur jie laukia Holandijos

premjeras Clcmenceau Ry
siąs pert rak uos sąlygas Eranci- no upės krantą. Šilas šalis ant
jos atstovu bule apie tą patį lai- kairiojo Reino upės kranto turi

Jis nori joms duoti duonos ir 
sumažinti jų vargą.

MUŠIU PERTRAUKOS SĄLY
GOS.

WASII1NGTON, lapkričio 11.
Prezidentas, išded'amas m u

KOPENHAGEN, lapkr. 10 d.
Sulig apturėtų čia \Volffo biu 

ro pranešimu, Berliną apėmė 
subaloj kareivių ir darbininkų 
tarybos jiegos.

Žinia apie ciesoriaus Viliaus 
pasitraukim ąapturėta Berline 
su visuotinu džiaugsmu; ji hu

šitaip:
“Kongreso Vyrai: Šilais nera

miais, greitos ir baisios permai
nos laikais, palengvins iki tūlam 
laipsniui mano jausmą atsako
mybės atlikimas mano prieder
mės asmeniniai |mireiškiant jums 
kaikurias didesniųjų apystovų, 
su kuriomis prisieina susidurti.

“Vokiečiu vvriausvbė, kuri

VVolffo biuras, pusiau oficialu

skelbia žinioje, iš Berlino, kad ją 
paėmė kareivių ir darbininkų ta
ryba.

CHARLIE CHAPLIN AP
SIVEDĖ

9 d. Cha r lies Chapliji, juok
darys kratomuose paveiksuose,

Mildred L. Harris, iš Los Ange
les. Savo apsive.dimą laikė pa
slaptyje dvi savaiti.

UŽDARĖ SANKROVAS.

inu, susirašinėjo su maršalu 
Eoch, priėmė mušiu pertrauki
mo sąlygas, kurias jis buvo įga
liotas ir kurias jam buvo įsaky-

joms, los sąlygos yra tokios: 
“Militarinės pasargos vakari

niame fronte:

“1. Paliauti veikimus už šešių 
valandų po pasirašymo po mu
šiu pertraukos sąlygomis.

“2. Tuojaus evakuoti užimtą
sias šalis — Belgiją, Era nei ją, 
Alzaciją - Loltarangiją, Luksem-

turioliką dienų po pasirašymui 
po mušiu pertraukos sąlygomis.

“Vokiečių kareiviai, kurie ne

augščiau paskirtu laiku, pataps 
kares belaisviais. Talkininkų ir 
Suv. Valstijų jiegos bendrai už
ims tas šafUs tuojaus kaip tik 
jos bus evakuotos. Visi evaka-

ST LOUIS, Mo. — Kad susta- 
bdžius besiplėtojimą inflluenzos, 
sveikatos konrisionierius paliepė 
uždaryti nuo 5 iki 7 dien visas vimo ir užėmimo judėjimai bus
ne Itlaip reikalingas sankrovas. hrarkomi sulig nota pridėta prie

no kranto turi buti palikta. Vi
si sandėliai anglies ir medžiagos 
užlaikymui permanenlų kelių, 
signalų ir taisyklos turi buti pa
likta visos kaip stovi ir Vokieti
jos užlaikoma kaip reikiant per 
visą mušiu pertraukimo laiką. 
Visi laiveliai paimti iš talkinin
kų, luri buti jiems sugražinti. 
Pridėtoji nota tvarko visas šilu 
įmonių smulkmenas.

Turi atiduoti minas.

Ii alsakominga už atidavimą vi
sų minų ar sprogstamųjų dūde
lių vokiečių kareivių padėtų eva
kuojamoje žemėje ir luri pagel
bėti jas atrasti ir sunaikinti. Vo-

nes. kurios galėjo būti padarytos 
(tokios kaip užnuodijimas ir už-ninku, ir Suv. Valstijų užimančių 

kareivijų kontrole, šitų žemių Į tenšimas šaltinių, šulinių ir II.) 
užėmimą nuspręs talkininkų ir ■ p<> atmonijimo bausme.

lt Rekvizavimo teise privaloSuv. Valstijų garnizonai, laikan
tieji svarbesniuosius perėjimus naudoties talkininkų ir 
Reino, M avence, Koblinza ir 
Koelna, drauge su tiltu tvirtu- imtoje žemėje, 
momis šitose vietose per 30 kilo
metrų platumo nuo dešiniojo 
kranto, ir garnizonai panašiai

Valstijų kariuomenės visoje už- 
l '/.ėmimo karei

vių, užlaikymas pa - Reinio že
mėje turi buti vokiečių valdžios

“10. Tuojaus grąžinti be kai
no grąžinimo iš antros pusės.

“Neutralė juosia bus atvesta 
dešinėje pusėje Reino tarpe va- visų talkininku

p<r
keturiasdešimtis kilometrų į ry
tus nuo Ilollandijos sienos iki 
paralelės anapus Geisheimo ir

šimts kilometrų nuo rytinės pu-

Šveicarijos pasienyj. Priešo e- 
vakavimas Pa - Reinio žemių tu
ri buti atliktas per kitą vienuoli
kos dienų laiką, viso per dėvy- 
nioliką dienų po pasirašymui po 
mūšių pertraukos sąlygomis,

“Visi cvakavimo ir užėmimo 
judėjimai turi buti tvarkomi pa-

Neprivalo būti blėdiės.
“6. Visose evakuojamose že

mėse neprivalo būti evakuojama

meniuė ar nuosavybine. Nepri
valo būti niekas sunaikinama.

ti atiduotos čielybėje, kaipo 
ir maisto, karės daiktų san
krovos, įranga neatimta e.vaka- 
vimui. paskirtais laikais. Viso-

jams, gyvuliams ir 11, turi būti 
paliekama ant vietos. Rramoni-

belaisviais, kas joms paliks.

kurių negalima atsiųsti iš evaku
ojamosios žemės, turi būti glo
bojami vokiečių personalo, kuris

ANTRAS SKYRIUS.

Patvarkymas paliečiantis rytinę 
Vokietijos sieną.

“12. Visi vokiečių kareiviai da
bar esantieji kurioj nors žemėj.

jai, Rumunijai, ar Turkijai, lu-

buvusias rugp. 1 d., 191 I m.

vilnas turi prasidėti tuojaus ir 
visi vokiečiai instruktoriai, kali
niai ir civiliai, kaipo ir milita-

narnos kokiu nors budu ir jų 
personalai turi buti paliekama. 
Keliai ir visokios susinešimams 
priemonės, gelžkeliai, vandeni
niai keliai, vieškeliai, tiltai, tele
grafai, telefonai neprvalo buti 
kuomi nors pakenkiami.

“7. Visokie civiliai ir kariniai 
darbininkai dirbantieji ant jų tu
ri buti paliekami, Penki tūks
tančiai garvežių, 50,000 vagonų,!

191 t m. turi buti atšaukti.
“15. Išsižadėjimas Bucharesto 

ir Brest Lilovsko sutarčių ir pa
pildančių jjojas sutarčių.
z “16. Talkininkai privalo turėti 
liuosą priėjimą prie žemių vokic 
čių evakuotų jų lytiniu pasieniu 
per Dansingą ar Vislų, kad pri
stačius reikmenis tų ar kitų te- 
mių gyventojam^.

Pasarga liečianti Afriką-
“17. Besąlyginis pasidavimas 

visų vokiečių pajiegų veikiančių 
Rytų Afrikoje vieno mčnesio bė
giu.

(Tąsa ant 3-čio pusi.)1
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' Redakcijos 
Straipsniai

True trnnslation uled witn the post- 
master ai Chicago, 111., Noy. 12, 191K. 
as rcųuired by the act of Oct. 6,1917.

KarS pasibaigs.
Vokietijos įgaliotiniai pa

sirašė po mūšių pertraukos 
sąlygomis, kurias jiems įtei
kė gen. Foch, ir ginkluota 
kova sustojo.

Karė faktiškai pasibaigė, 
kadangi musių pertraukos 
sąlygos yra tokios, kad Vo
kietija nebegali atnaujinti 
karę, jeigu ji ir nenorėti? 
priimti talkininkų, taikos 
sąlygas. Šimtai milionų 
žmonių visame pasaulyje at
siduso su džiaugsmu, išgirdę 
tą žinią. Baisus slogutis, 
slėgęs juos per ketverius 
su viršum metus, tapo nuver
stas nuo jų krutinės.

Dabar prasidės taikos de
rybos. Kaip ilgai jos tęsis, 
niekas šiandie negali pasa
kyti; todėl dar nežinia, ka
da prasidės taikos laikas. 
Bet jisai jau arti, ir visų mu
sų mintįs turi būt atkreip
tos į tai, kad pritaikius savo 
jiegas prie tų naujų sąlygų, 
kurias atneša karės pasibai
gimas — ir kad pritaikius 
tas sąlygas prie musų idea
lų ir tikslų, už kuriuos mes 
kovojame.

Nuo darbininkų pastangų 
šiame pereinamam nuo ka
rės į taiką laikotarpyje žy
miam laipsnyje priklausys 
naujas žmonijos gyvenimo 
sutvarkymas.

Taigi sveikiname musų 
skaitytojus su karės pabai
ga, ir kviečiame juos sujun
gti savo jiegas į daiktą ir 
imties visa savo energija 
naujų didelių uždavinių.

Vadovaudamiesi tais pa* 
čiais principais, kurie rodė 
mums kelią šiais sunkiais 
karės metais, gindami tuos 
pačius reikalus, kuriuos mes 
gynėme visą laiką, — stoki
me prie naujo darbo: pasau
lio atsteigimo ir geresnio jo 
sutvarkymo!

True tr:in<lation fil**d with thc 
niaster at Chicago, III., Nov. 12, 191-8. 
as rcųuiied by the act of Oct. 6, 1917

Taika ir Rusija.
Vienas didžiausiųjų klau

simų, kokie daba;r ?tovi prieš 
pasaulį, pa$ibąigus karei, y- 
ra Kusi jos sutvarkymas. .

Rusijos bolsevikąi (ęeletąs 
dienų atgal įteikė tąlkinįnr( 
kų valdžioms pasiūlysią 
traukti mųšiu$. įr pradėti 

taikos derybas Bet šios va
ldžios kolkas nerodo noro su 
jais tarties. Tad, kad ko
kios, butų galima laukti, 
kad talkininkai, padarę tai
ką su centralinėmis valsty
bėmis, tebetęs karę Rusijo
je.

Susitaikymas su priešais 
centralinėje Europoje talki
ninkams duotų galimybės 
karę Rusijoje tęsti dar ener
gingiau, negu iki šiol. Spau
doje jau buvo žinių, kad tal
kininkų valdžios rengiasi, 
po nuveikime Turkijos ir 
Austrijos, įsiveržti į Rusiją 
iš pietų ir vakarų pusės.

Šitos sustiprintos inter
vencijos rezultatas butų 
toks, kad talkininkai neuž- 
ilgio ginkluota spėka užim
tų visą Rusijos teritoriją ir 
tenai padarytų tvarką, ko
kia jiems butų pageidauja
ma.

Bet, ant laimės, kartu su 
karės pabaiga persikeitė 
dalykai Vokietijoje. Šitą 
šalį užvaldė socialistai, ir 
dabar beveik nėra abejonės, 
kad Rusijos sutvarkyme Vo
kietija sulos svarbesnę rolę, 
negu talkininkai. "

Rusija tebėra revoliucinio 
perversmo stadijoje, ir to
dėl kitų šalių revoliucionie
riai gali padaryt į jos reika
lus daugiaus įtekmės, negu 
buržuazinės valdžios. Di
džiausia Rusijos bėda šian
dien yra tarpusavinė jos de
mokratinių frakcijų kova; 
nes kita, aršesnioji, jos bė
da — Vokietijos militaristų 
įsigalėjimas Rusijoje, tapo 
prašalinta.

Kada išnyko pavojus, grū
mojusia Rusijai iš Vokieti
jos militarizmo pusės, tai, 
žinoma, ir tiems demokrati- 

niams Rusijos sluogsniams, 
kurie stojo už ginkluotą sve
timų šalių intervenciją, ne
bereikės šaukties talkinin
kų valdžių pagelbos.

Ko dabar reikia Rusijoje, 
tai, kaip sakėme, kad pasi
baigtų brolžudiška tarpusa
vinė jos demokratijos karė. 
Ir mes neabejojame, kad Vo
kietijos socialistai, paėmę 
savo šalies valdžią į savo ra
nkas, padės Rusijai užbaig
ti j$*

Vokietijos socialistai pri
vers bolševikus sustabdyt 
terorą, parems tas Rusijoj 
jiegas, kurios stoja už revo
liucinės demokratijos susi
vienijimą ir už demokrati
nių Rusijos institucijų (Stei
giamojo Susirinkimo ir tt.) 
ir teisių atsteigimą.

Šitame darbe Vokietijos 
socialistai ras draugiškos 
paramos ir viso pasaulio so
cialistuose.

Taigi mes turime vilties, 
kad Rusija, neilgai trukus, 
pasiliuosuos nuo savo suiru
tės ir susitvarkys kaipo lai
sva darbo žmonių respubli
ka.

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

KAS YRA SOCIALIZMAS?

Gerb. “N.” Red.: —
Nedėlios ryte, lapkričio 10, 

man teko būti LSJL. 1 kp. lavi- 
ninios susirinkime, kur Geležėlė 
davė lekciją ąjpie socializmą. 
(Įsivaizdiąame, kokia ta “lekci
ją” buvo’ R,ed.) Jam užbai
gus lekciją, vįcnąs iš klausytoją 
pasiprašęs balso pasakė, kad jis 
iš Geležėlės lekcijos negavo nė 
męžįausio sppralimo apie pocial- 
izipą ir prąšę jo atsakyti į k}au- 

spęjįįajm?”
fieleiSlf, literatjskj

(? Red.) žodžio reikšmę, pa
sakė, kad “socializmas yra drau
gijinis gyvenimas” (reiškia, so
cializmas jau nuo senai gyvuo
ja) ir tęsė lobaus socializmo 
“apsklembimą,” kuriam nebuvo 
aiškaus galo.

Kitas iš klausytojų pasiprašęs 
tame klausime balso išreiškė sa
vo pageidavimų, kad prelegentas 
ar kas iš klausytojų. jeigu gali, 
duotų trumpų ir teisingų social
izmo apsklembimų.

Geležėle. atsakė, kad tai esu 
“negailimi”, nes jeigu lai butų 
galima, tai Kauitskiui ir kiliems 
nebūtų reikėję parašyti dideles 
knygas apie sociiniEizmąi. Vai
dinas, Geležėlė parode, kad jis 
negali atskirti apsklembimo nuo 
smulkmeniško išdėstymo.

Kadangi manau, kad mums, 
socialistams, yra būtinai reika
linga žinoti socializmo apsklem- 
bimas, lai šiuomi meldžiu “N.” 
Red, mums jį suteikti.

Aš naudoj uosiu maž-daug to
kiu socializmo apsklembimų:

Socializmas yra teorija tokio 
draugijinio surėdymo, kuriame 
žemė, visi turtai ir išdiiibystės 
pereis iš priva tiškus nuosavybės 
į visuomeniškų nuosavybę ir bus 
tvarkomi p e r visuomenės 
sudarytų administracija, sulig 
visuomenės užtvirtintomis tai
syklėmis.

Ar jis yra teisingas?
J. K.

(Ne. Socializmas ,pirmiausia, 
reiškia ne vienų dalykų, o tris: 
tam tikra visuomenės tvarkų, 
tam tikra mokslą ir tam tikra 
judėjimą.

'Poliaus. Socializmo tvarko
je nebus visi turtai visuomenės 
nuosavybėje. Turtai yra ir tie 
daiktai, kuriuos vartoja kiekvie
nas žmogus įvairių savo reikalų 
patenkinimui, pav., rūbai, mai
stas. gyvenamas butas ir tt. So
cializmo tvarkoje šituos daiktus 

žmones valdys privališkai.

Visuomenės nuosavybę social
istai nori įvesti tiktai gaminimo
— darbo — ir susinėsimo prie
monėms: darbo įrankiams, me
džiagoms ir lt. Bet ir jos ne vi
sos bus visuomenės nuosavybėje. 
Šalę visuomenės valdomu, indu- 
strijų, galės bul, pav., ir amatų
— ypač dailės srityje , kuriuo
se darbo priemonės priklausys 
atskiriems asmenims. Smul
kinus apie tai išdėstyta Kantskio 
knygelėje “Sočiai - demokratų 
mokslo pamatai.”

Neliesa, be to, kad visas indu
strijas socializmo^gadynėje tvar
kys vienoda, visuomenės paskir
ia administracija. Vienos dirb
tuvės ir darbo įstaigos galės būt 
kooperacijų rankose, kilos — 
kaimo rankose, trečios — mie
sto rankose, ketvirtos — pavie
to arba apskričio, penktos — 
visos šalies; o kaikuriuos daly
kus tvarkys keleto šalių arba nell 
vis'ų pasaulio šalių paskirtos ad
ministracijos. Kad plačia us su
sipažinus su šituo klausimu rei
kia perskaityt Kairiškio knygelę 
“Ant rytojaus po socialūs revo-

t 

liucijos.”
Dabar, po šitų paaiškinimų, 

Imtų gerai, kad kas iš skaity
tojų pamėgintų duoti geresnę, 
negu J. K., socializmo definicijų. 
Redakcija.)

AUKA LIETUVAI.

Mums, Amerikoj gabenan
tiems lietuviams, nežiūrint poli
tinių ir tikejiminių įsitikinimų, 
visiems rupi nuvarginta musų 
tėvynė. Tai parodo musų au
kos, kurias davėme šelpimui 
nukentėjusių. Dabar, štai turi
me naują progą sudėti savo au- 
ką.

Dalykas yra toks. P-as M. 
Paltanavičia davė man du šim
tu vadovėlių tarptautinės kalbos 
—Esperanto. Davė už jų sutai- 
symą. Ašgi tai dovanojau mu
sų Esperuutistų Rutuliui. Rate
lis dabar mane įgaliojo paskelb

ti, jogui jis minėtas knygas do
vanoja nuvargintai musų tėvy
nei sekamu bildu: Kiekvie
nas asmuo, perkantis minėtų 
vadovėlį (kuris be apdarų kai
nuoja ‘vienų dolerį), siunčiant 
pinigus, savo valia privalo pa
žymėti, būtent: kuriam fondui 
jisai norėtų paskirt tų savo do
lerį katalikų, tautininkų, ar 
socialistų (Liet. Šelpimo Fon-( 
dili? Red.) Pinigai vėliau bus 
pasiųsti sulig nurodymu.

Broliai ir sesers, dabar jųsų 
reikalas yra pasidarbuoti, kad 
minėti vadovėliai Imlų išpirkti 

kuogreičiausia. Tuo jus pa- 
remsile nualintus brolius senoj 
musų tėvynėj, o kariu padidin
site savo srovės fondų ir paro
dysite kuri srovė daugiau rūpi
nas musų tėvynės reikalais.

Reikalaujant vadovėlio kreip
kitės j mane: Kaz. Vidikauskas, 
2833 Livingslon st., Philadel- 
pbia, Pa.

Kada visi vadovėliai bus iš
parduoti, pranešime laikraščiuo 
se visų pirkėjų vardus ir kiek 
kuriam fondui yra paskirta pi
nigų. —Kaz. Vidikauskas.

Ratelio sekretorius.

True translation fib'd with the post- 
niasler at Chicago, UI., Nov. 12, 1918, 
ns reųuired by the act of Oct. 6, 1917

Issued by U. S. Dept. of Labor 
ule. Released by Com. on Pub. 
Inf.

Karės paliegėlių pri= 
rengimas gyvenimai!.

Kaip valdžia prirengia sužei
stuosius kareivius įvairiems dar
bams dirbtuvėse geriausiai pa
rodo darbas, kuriuo užsiima 
\VoUerio Reed Generalis Ligoir- 
il utis ties Wasbinglonu, kame 
tokie vyrai yra padaromi nau
dingais ekonomiškai ir apšvie-

“Viso darbo užduotis Woi to

rio Reed Ligonbutyjc yra padė
lį* kiekvienam kareiviui^ kuris 
liko sunegalintas ingauti sveiko 
žmogaus priva lybes — iš pavir
šiaus, draugiškumo, apšvietus 
ir ekonomijos pusių.

“Musų darbas yra išgydyti ir 
suteikti amalą”, aiškino Majo
ras B. T. Baldvin, prižiūrėtojas 
apšvietus skyriaus, kalbėdamas 
apie siekius ir ligonbučio veiki
mą.

“Musų pirm ia tįsis siekis yra 
sutaisyti žmogų fiziškai, kūniš
kai”, jis sakė, “Mes čia naudoja
mės taip vadinamu užsiėmimu 

occupalional t hera py t. y.
pirmiausiai kad padaryti jį svei
ku iš paviršiaus, fiziškai, ir tuo 
pačiu laiku mes einame prie ko 
kito, daug svarbesnio. Jei jis 
neturi rankos; mes negalime 
jam kitos padaryti, bet mes ga
lime išmokinti jį vartoti antrų
jų rankų — pripratinti jį su ran
ka atlikti lą patį darbą, kokį jis 
atlikdavo pirmiau. Polo mes 
jam pridedame dirbtinę kūno 
dalį — ranką, kuri turėtų tinka
mą prietaisą, kad ji galėtų atlik
ti tą darbą, kuriam jis tinka: 
kriukelį vienam darbui, reples 
kitam ir gražiai pritaikintų ran
ką estetiškuoju žvilgsniu. Apari 
amputacijos yra daug ir kilekių 
daCykų. Tūlas gali būti fiziškai 
pataisomas, jei leidžiama jam 
dirbti lauke, ant ligonbučio ukes, 
kitas prie niekaniško darbo, ar
ba kokio nors lengvo indust- 
rialio darbo po priežiūra prity
rusių mokytojų.

“Musų antras siekinys yra 
padaryti žmogų, kad jis vėl jau
stus, kaipo žmogus, ir kad jis 
susirištų ir veiktų kaipo draugi
jos narys, taip kaip jis buvo 
prieš jo laikinų sunegalinimą. 
Prieg tam mes turime išmokin
ti draugiją, kad ji jį užlaikytų 
tinkamoje vietoje, nerodinti per
daug nereikalingos užuojautos, 
nelaikytų jį pasigailėjimo, da
lyku, bet laikytų jį lygiu draugi
jos ir tautos narių—galinčiu tei
singai pragyventi, kaip ir kiek-

» ■ Ligotas stovis inkstų praside-
da, kuomet inkstai nebepajie- 
gia išvaryti šlapumų, arba ka- 

MPCVPiUlltTlfli t,a (,,1<,os utsisako pernešti jį; 
f VVlIVlllllCll* jeigu prie išmatų ir kenksmin
gų imdcrijų ten dar yra ir kitokios dalelės einančios laukan, 
kurios turėtų pasilikti; taip gi galima pasakyti, kada inkstai 
nesveikuoju kuomet tu šlapini pertankiai, arba perdaug retai 
kuomet Šlapumas nėra aiškus, kuomet jisai skaudus arba 
kuomet jisai išrodo be jokių ligonio jausmų.

SEVERA’S
Kidney and Liver Remedy

Severos Gyduolės nuo Inkstų ir Kepenų suteikia tikrai palen
gvinimų ir reikalingų satisfikacijų, su kuriuomi tvCrimasis ki
tų skausmų galima sulaikyt laiku. Todėl rekomenduojama, 
gydyme uždegmo Inkstų arba pūslės, sulaikymo sunkaus šla
pinimosi, skaudus šlapinimasi, sutinusių pėdų ir nugaros ska
udėjimo, paeinančių nuo inkstų nesveikumų, geltligės ir surū
gusių vidurių. Kaina: 75 centai ir $1.25.

ScvcroN šeimyniško^ Medicinos yra parduo damos visose aptiekose. Reikalaukite Scveros Me
dicinų, niekad nepriimdamas substitutų. Jeigu Tavo aptickonus neturėtų, prisiųsk savo užsaky
mų mums tiesiog, luojaus prisiusime.

W. F. SEVERĄ CO., CEDAR, RAPIDS, I0WA.

vienas kitas pilietis. Po Civilės 
Karės buvo daug tokią paliegė
li ąp kurie buvo fiziškai nesvei
kais, nes tais dalykais nieks si- 
stemališkai nesiriąjino. Bet da
bar, kada chirurgas nuplauna 
rauką ar koją, jis tai daro atsi
žvelgdamas į žmogaus ateitį— 
taip kad likusi kūno dalis ir 
naujai pridėtoji butų konaudin- 
giausia. Draugi ja turi būti per
organizuota, kad ji priimtą tuos 
žmones, kaipo paprastus narius. 
Tokių bus tuksiančiai ir jie turi 
būti išlengva ir atsargiai atgal 
investi į draugiją. Kiekvienas iš 
ją buvo dalimi didelės armijos 
organizacijos ir joje bebūdamas 
pražudė jausmą ypaUiškos atsa
komybės link savęs ir kilų. Tas 
turi būt atieškota.

“Musą trečiasis siekis yra pa
dėlį ligoniui apsišviesti.Apšviidi- 
nic jį stcngiiunės piulary Ii tiek 
apšviestu, kiek galima laike jo 
buvimo ligonbutyjc. Mes sten
giamės jį padaryti geriau išla
vintu ir apšviestu, neg kad jis 
buvo prieš įstojimą į kariuome
nę — pagerinti jo ypatišką vei
klumą. Vienas vyras, kurį 
mes išleidžiame neteko dešinės 
rankas. Jis nėra buvęs kitoj 
kokioj mokykloj, kaip lik čia 
ligonbulyj. Iš pradžios jis buvo 
labai nešnekus ir net atsisakė 
atsakinėti į klausimus, kuriuos 
mes turėjome žinoti, nes jis sa
kė, “Jei perdaug šnekėsi, busi 
suareštuotu.” Jis buvo bejėgis 
fiziškai, draugiškai ir neturėjo 
apšvietimo. Begulint lovoj jis 
išmoko vartoti kairiąją ranką 
vietoj dešinės. Mes sužinojome, 
jog jis visuomet norėjo ingyti 
apšvietimą, bet neturėjo progos 
eiti mokyklon nei Europoj, nei 
šioje šalyje. Ji išmokinome 
skaityti ir rašyti. Botam jis pra
dėjo mokintis angliškos kalbos 
ir pradinės matematikos, ir da
bar jis gražiai parašo laišką, ar 
ką kilfi. Jį netik kad apšviečia
me, bet ir išgydomo ir sutaisome 
ir mes žinome, jog išėjęs iš li
gonbučio jis nebus sunkenybe 
savo apielinkėje. Belo čia mes 
turime vyrą, kurie baigia kole- 
gijon. prisirengimo mokslus, ar
ba rišančius problemas iš inži- 
nicrijos, chemijos ar kito ko
kio mokslo. Musą apšvietimo 
problema yra padaryti žmogų y- 
patiškai veikliu ir pritaikinti prie 
apšvietimo reikalavimu armijoj 
ar civiliškame gyvenime po ka
rės.

“Ant galo mes norime žmo
gų padaryti veikliu ekonomiš
kai — ekonomijos vienute — pr 
tai sugrąžindami į tą paltį darbą, 
kuriame jis dirbo, taip kad jis jį 
galėtą tinkamai atlikti, arba, jei 
lai negalima, tai išmokinti jį nau 
jo amato, kuriame jo pabėgi
mas mažiausiai tekliudytą. Mu
sų siekis yra jį prirengti į tokią 
pat arba ir geresnę vietą, neg 
jis turėjo pirmiau ir kad jis ga
lėtų daugiau uždirbti, neg pir
miau. Sunkiausis dąrbas yra 

su žmonėmis, kurie nemokėjo 
jokio amato, mažamoksliai, ir 
kurie labai fiziškai paliegę. Jie 
turi būti išmokinti kokio nors 
užsiėmimo, kuriame galėtą iš
laikyti kompelicijoj su sveikai
siais. “Beveik visi musą moky
tojai yra apribuotos tarnystės 
vyrai (limited Service men), tu
rintis kolegijos mokslą, vyrai, 
kurie įstojo kariumenėn su nuo
stoliais pinigiškai ir kiekvienas 
iš jų yra specialistas savo šako
je.”

“Yra Irįs grupės ligonių: tie, 
kuriuos bus galima sugrąžinti, 
kaipo pilnai tinkančius alga1! į 
armiją; tie, kurie* bus sugrąžinti 
į aprobuotąją tarnystę ir tie, ku
rie bus paleisti iš ligonbučio ir 
iš armi jos. Su kiekvienais iš ją 
viskas yra daroma, kas lik gali
ma. raine dalyke mes stengia
mės daryti taip, kad nei vienas 
kareivis, kinis gali grįžti atgal 

į armiją nebūtų ptdiuosuotas toi, 
kol jo paliegimas yra išgydomas.

“Daugelis nenoromis bandė 
suklaidinti tuos žmones savo 
netinkama užuojauta. Štai dul
ko į ligonbutį be ypatingo reika
lo neinlcidžiama Ligonis nėra 
kūdikis, ir nėra tikras ligonis, 
bet tai naujas žmogaus typas, 
kuriam teko susitikti su fiziška 
negale ar su proto sujudinimu. 
Jis turi būti sugrąžintas draugi
jom kaipo normalis narys. Svar
biausia dalykas yra išvystyti jį 
protiškai link jo pabėgimo, jo 
ateities ir link kitą; kitaip jis ga
li palikti sloga kitiems arba 
sukaršeliu

Pataisymo darbas \Valler 
Beed ligonbuty, kuris dabar tu
ri tautišką svarbą prasidėjo iš 
labai mažo, su keliais tik mokin
tojais ir mažu skaičių sugrįžu
sią kareivių. JiC* apsigyveno na
muose, kurių oficiališkai visai 
nebuvo. Tie nežinomi namai 
dar ir dabar tebevartojami kai
li u rioms klesoms, bet be ją yra 
jau daug kitą namą ir penkioli
kos akrą ūkės daržas, kurie pa
rodė, kaip naudingai gali būti 
jie pavartoti įvairiose ligose, net 
ir karės neurotikams. Dabar 
statoma keturi dideli namai dir
btuvėms: vieni tekilams ir sun
kiesiems mašiną darbams; ki
ti elektrikos darbams, telegra
fui, bevėliui telegrafui ir tt.; tre
ti medžio darbams, staliorystės 
ir p., ir ketvirti spaustuvei, foto
grafijai, piešimui. Boto yra 
dviejų augšlų namas, beveik bai
giamas statyti, kuris bus varto
jamas mokslo dalykams. Dau
giau kai septyni šiiptai žmonių 
dabar mokinas apie 30 skirtingų 
dalyką.

Atitaisymas paliegėlių prasi
deda jiems dar 'lovoj tebesant. 
Penkiolika mergaičių veda užsi
ėmimo darbą. Jos suteikia dar
bo ligoniams vos tik pradedan
tiems sveikti. Jos padeda jiems 
išmokti, kaip žiūrėti į save ir į 
ateitį Ligonis gali išmokti dir
bti krepšius, austi, piaustyti

Burnos Plovimui
tymo ža 

iždų, gargaliavimui ,ir kaipo 
antisepFiŠka soliucija, kur tik 
reikalaujama: ar tai Įleidimo, 
šmirkštiino ,arba plovimo, Se- 
veroB Antisepsoius yra širdi
ngai rekomenduojamas. Pa
mėginkite jį. Kaina 35 centai.

Gydantis Muilas turėtų rasties 
kiekvienoje šeimynoje. Seve- 
ros Gydantis Odinis Muilas va
lo, dailina ir gydo veido išvei- 

f> zdų ir prigelbsti kūdikių ir su- 
augšlų vanai. Jis labai geras 
dėl skutimosi ir tualeto reika
lams. Kaina 25 centai.

Skaistus Veidas i>a- geidau
jamas turtas kiekvienas gra
žiai gyvenančios moters, mer
ginos, arba jauno vyro. Bet 
užlaikyti skaistumų be pašali
nės pagelbos yra labai sunku, 
’l am tikslui Severon Veidui 
Creame yra rekomenduojamas 
dėl kasdieninio masažavimo. 
Jis prašalina spuogus ir plot
inus. Kaina 35 centai.

iš medžio dirbti modelius, ir ki
tą ranką darbą. Jo toks darbas 
suteikia jam palengvinimą, ir 
užsimiršimą ir jausmą atsako
mybės prieš save ir kilus. Kada 
jis gerai sutvirtėja, jį išmokina 
sunkesnio darbo ar amato, k. a. 
telegrafo, automobilių dirbimo, 
kokio mokslo, elektrikos, etc. 
Belo stengiamos ji padaryti ko 
tinkamiausiu žmogumi, kaip fi
ziškai taip ir protiškai, kad išė
jęs iš ligonbučio jis jausiąs esąs 
lygus su kitais.

Kad po karės tūkstančiai bus 
be kojų ir be ranką ar kitaip pa
liegusių to išvengti negalima, 
lėčiau malonu patėmyti, jog tie 
kareiviai nereikalaus y|)atingos 
užuojautos, bet užims vietą dra
ugijoj, kaipo lygus jos nariai, 
prisirengę visu kuo užsidirbti 
sau pragyvenimą ten kur jie ap
sigyvens ir būti tinkamais pilie- 
eitiifi.

■ ■■ ■ H. i lU ■■■ ii i..........t m <

į Redakcijos Atsakymai į
W. D-iui (St. Louis, Mo.) — 

Netinka. Jei tas žmogus butų pa 
sižymčjęs kokiais visuomeni
niais darbais, lai butų kas kita.

S. A. Demenčiui. — Ačiū, 1h t 
sunaudoti negalime. Viena, 
straipsnelį reikėtų verst j ang
lų kalbą, antra — jisai, straips
nelis, netiksliai parašytas.

A. Norbutui. — Tilps J. Skr.

Jūsų Pareiga.
Gydytojai ir sveikatos autoritetai 

panaudoja kiekvieną energiją sulai- 
kvnnii išsiplatiniino ISPANIŠKOS 
INELUENZOS.

Nepalikite visko jiems, žiūrėkite 
j tai, kad jūsų kūnas butų pirmos kle 
sos padėjime. Kad jūsų "stebėtina 
mašinerija”, viduriai, kepenes, inks
tai ir žarnos veiktų sutartyje.

Tūkstančiai žmonių ima

dėl savo sveikatos ir užsilikrinimo. 
i Pardavojama tiktai mėlynuose pu
lkeliuose po 25c ir 5(lc visose gero
se apliekose ir departamentinėse są- 
krovose.

Kleino Departamentinės 
sankrovos.

Kazimieras GugisI
ADVOKATAS

Veda visokius reikalus, kaip kriminaliikuose I 
taip ir civiliškuose teism ’ose. Daro 

v.’sokias atokutnenius iryop eras.
Namų Ofisai: Mie-io Ofisas t B

MŽ3 S. HaIsted |t. W De. rhorr St. f
Ant trečių lubų 1*1' -13 Un’ty BWg. I

Tel. Drover 1310 ieL Central Hlll

D1STRIGT 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
Seredomia ir Subatomis nuo 6 iki 

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

kalui atsiradus kreipkitės prie ma
nęs į namus.

3343 Lowe avė., 
(Tel. Boulevard 9983)

1 fWas, užpakalyj. Nuo 6 iki 10 v.v.
4. P£TftAT>

d



Utarninkas, Lapkr. 12,1918 <be

(Tąsa iš 1 pusi.).
Apskriti reikalavimai.

“18. Grąžinimai be pasimainy- 
m o daugiausiai p e r 
mėnesį laiko, p a - 
gal išdėtas sąlygas, kurios bus 
nustatytos vėliaus, visų intrrnuo 
tų ar deportuotų civilių gyven
tojų, kurie gali būti piliečiais 
kitų susidėjusių ar susivienijusių 
valstybių, neminėtų trečioje pa-

kad talkininkų ir Suv. Valstijų 
paj ieškojimai ir pa reikalavimai 
ateityje pasiliks nepaliečiamai.

“19. Sekamos fianasinčs sąly
gos yra reikalaujamos:

nimų, kurie gali tarnauti kpipo 
užstatas talkininkams karės 
nuostolius atgauti ar grąžinti. 
Tuojautinis atidavimas depozi
to grynais pinigais Belgijos ba
nkai) ir abelnas tuojautinis grą
žinimas visų dokumentų, pini
gų. įdėlių, dalią, popierinių pi
nigų, drauge su dirbtuve jiems 
leisti, paliečiant viešus ir priva
tinius reikalus užimtose šalyse. 
Grąžinimas Rusijos ir Rumuni
jos aukso atiduoto Vokietijiri, 
ar paimto los galybės, šilas au
ksas turi būti įteiktas talkinin
kų globai iki pasirašymui po 
ika.

la-

Mušiu pertraukos sąlygos.
Atlyginimas už padarytus 

nuostolius. Kol tokia musių 
pertrauka tęsis, priešas nepri
valo išimti jokių viešų užtikti-

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliaus Permaina.
Panedėlyj, Ketverge ir Subatoj 

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

1c ir 2c kariškos mokestis 
4 DIDELI AKTAI KASDIEN 
HALSTED ir 12-ra GATVĖS

JOSEPH C. W0L0N 
LIETUVIS ADVOKATAS 

29 S. La Šalie St. 
Telephone Central 6JH 

Vakarais: 
2911 W. 22nd Street, 

Telephone Rockwell 9999

Sąlygos apie laivyną.
■r •*

“20. Tuojaus liautią visokio 
neprietelingumo jurose ir su
teikti tikras žinias apie vielą ir 
judėjimus visų jūrių laivų. Pra
nešti neulratėms šalims, * kad 
laisvė plaukiojimo visuose teri
toriniuose vandenyse yra teikia
ma talkininkų ir suvienytų ga
lybių laivynui ir vaizbiniams 
laivams, visų neutralumo klau
simu atsižadant. i,

“21. Visi laivyno ir vaizbinių 
laivų talkininkų ir suvienytų ga
lybių kares belaisviai vokiečių 
rankose turi būti paliuosuoti be 
grąžinimo iš antros pusės.

“22. Atiduoti talkininkams ir 
Suv. Am. Valstijoms 160 vokie
čiu submarinų (priskaitant vi«

——’

• sus submarininius skraiduolius 
> ir minas sėjančius submarinus), 

su jų pilnu apginklavimu ir į- 
žanga tuose uostuose, kuriuos 
talkininkai ir Suv. Am. Valsti
jos nurodys. Visi kiti subniari- 
nai turi būti atmokėti ir pilnai 
nuginkluoti ir pavesti priežiū
rai suvienytų galybių ir Suv. 
Am. Valstijų.

“23. Sekantieji vokiečių pa
viršiniai karės laivai, kuriuos 
talkininkai ir Suv. Am. Valsti-Į 
jos paskirs, nuo šiol turi būti I 
nuginkluoti ir paskui internuo
ti neutraliuose uostuose-, arba 
tų nesant, talkininkų uostuose, 
talkininkų ir Suv. Am. Valstijų 
paskirtuose ir pavesti talkinin
kų ir Suv. Am. Valstijų priežiu- 

I ra i, tik prižiūrėtojus palikus, 
būtent: šeši mušimai skraiduo
liai, dešimts masinių laivų, aš- 
tuoni lengvi skraiduoliai, įskai
tant du minų sėjikus, penkioli- 
ką naikintojų naujausios rų
šies. V si kiti paviršiniai kari
niai lai v ii (įskaitant upines val
tis), turi būti sutraukti į vokie
čių laivyno bazas, kurias talki
ninkai i: Suv. Am. Valstijos pa
skirs, ir jie turi būti atmokėti, 
visiškai nuginkluoti ir pavesti 
laikiniu! ų ir Suv. Am. Valstijų 
priežiur; i. Visi pagelbinio lai
vyno la vai (žvejiniai laiveliai, 
motorines valtįs ir tt.) turi būti 
nuginkli oti.

kiečių vaizbiniai laivai, užtikti 
juroje, gali būti suimti.

f‘27. Visi jūriniai aeroplanai 
turi būti sukoncentruoti ir su
mobilizuoti vokiečių bazose, pa
skirtose talkininkų ir Suv. Am. 
Valstijų.

“28. Evakuodami Belgijos pa
kraščius ir uostus vokiečiai turi 
palikti visus pirklinius laivus, 
traukimus, keltuvus, svirtis ir 
visą kitą įplaukos medžiagą, vi
są medžiagą vidžeminiam plau
kymui, visus orlaivius ir visas 
medžiagas bei sankrovas, visus 
ginklus ir apginklavimą ir vi
sas sankrovas bei visokius apa
ratus. W

Turi atiduoti rusų laivus.

“29. Visus Juodųjų jūrių uo
stus vokiečiai turi evakuoti; vi
si kariniai rusų laivai visokios 
rųšies, vokiečių paimti Juodose 
jurose turi būti atiduoti talki
ninkams ir Suv. Valstijoms; vi
si neutraliai vaizbjtniaii laivai 
vokiečių paimti, turi būti atiduo
ti; visokios karines ir kitokios 
inedžiagos paimtos visokiuose 
uostuose turi būti sugrąžinta, ų, 
vokiečių medžiaga, kaip išdėta', 
pasargoje 28 turi būti išsižadė-

Teisėjas Wm. L. Chambers
Koniisionierius Suvienytų Valstijų Tarpini nkyslės ir 

Sutaikymo Tarybos Wasbingtone.

Rekomenduoja Nuxated Iron 
KAIPO VAISTĄ IR ATGAIVINTOJĄ 

SAKO, KAI) JIS GODOJA JĄ KAIPO VAISTĄ 
AUOšftIAUSIO NUOPELNO.

Sergėkite savo akis

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

Al turiu 15 metu patyrimą ir 
galiu iityrt jus akis ir pririnkti 
jums akinius tikrai. Darbų atlie
ku belaukiau!, užtikrintai.

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

JOHN SMETANA
AKIŲ SPECIAUSTAS

Bo. Ashland Ava. Chicar~ 
Kampas 18-too gstvės

B-čios lubos, viri Platt’o aptiehte 
Tėmykite i mano psrsšų

Valandos nuo 9-tos vai. ryto iki 
8 vai. vakaro. Nedėlioję nuo I 
vai ryto iki 12 valandai diena.

Minos turi būti nušluotos.

D R. A. MONTVID
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1225 So. Leavitt SL 
Kampas 22nd pi.

Valandos: 6 iki • vakare 
Phone Canal MM 

Nedėldieaialf tik pagal salarii
Rezidencijos Telephone Albauy tiėif

1553 W. Madison st 
Suite 600-612

Valandos: 10 iki 12 ryto 
Phone Haymarket 2563

“21. '1 .Ūkininkai ir Suv. Am. 
ilstijos turi teisę nušluoti vi- 
s min i laukus ir užankšti- 

inus vo’ iečių pataisytus lauko 
pusėje vokiečių teritorinių van
denų ir vietos jų turi būti nuro
dytos.

“30. Visi vaizbiniai laivai vo
kiečių rankose, piliklausantiep 
talkininkams ir suvienytoms ga
lybėms, turi būti atiduoti talki
ninkų ir Suv. Am. Valstybių nu
rodytuose poetuose nelaukiant 
kaino atidavimo.

“31. Naikinimas laivų ar nie-

žinimo nėra leistinas.

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS
ant Dury, lA?nty, Rėmą ir Stogams Popiero

SPECIALIAI: Maleva malevojiinui stuby išvidaus, po $1.40 už gal.
CARR BROS. WRECK1NG CO.

1003-3039 S. Halsted St, Chlcafa, I1L
s*

“25. Liuesas įėjimas į Baltą
sias juras ir išėjimas iš jų turi 
būti dup imas talkininkų ir Su
vienytų galybių militariams ir 
vaizbūnams jureiviiams. Įgiji
mui to talkininkai ir Suv. Am. 
Valstijos turi turėti galią užim
ti visus" vokiečių fortus, tvirtu
mas, bal irejas ir visokius gina
muosius įstatymus prie visų į-

“32. Vokiečių valdžia turi pra
nešti neutralaus pasaulio val
džioms, o ypatingai valdžioms 
Norvegijos, Švedijos, Danijos ir 
llolandijos, kad visi suvaržy
mai padaryti jų pirkliniams lai
vams su talkininkais ir suvieny
tomis šalimis ar tai vokiečių val
džios ar privatinių vokiečių rei
kalų, ar dėl specialių koncesi
jų, tokie, kaip išvežimas stato
mos laivams medžiagos, yra

VIENATINIS ■KGLSTRUOTAS RU8A3 APTIEKORIUS ANT BRIDGEPORTO
VYRĄMS IR SUAUGIEMS

Akiniai aukso reniuose nuo $3.00 Ir au- 
KŠ.'iau. Sidabro rėmuose nuo $1.00 ir 
auKŠČiau. Pritaikome akinius uidykų. 
Atminkit: Gaivos sopėjhuas. nervišku
mas, akių skaudėjimas, užvilkimas ir 
tt. yra vaisiais įvairių ligų, kurios ga
li būti prašalintos gerų akinių pritaky- 
mu. Ištyrimai: uždykt), jei peršti ar 
skauda akis. Jei jos raudonos, jei gal
va sopa, jei blogai matai, jei akis silp
sta, netęsk ilgiau, o j ieškok pagelbos 
aptiekoj, kur kiekvienam pritaikoma a- 
kiniai uždyką. Atmink, kad mes koš- 
nain gvarantuojam akinius ir kiekvie
nam gerai prirenkam.

Ekspertas Optikas.
Jei jus sergate ir reikalaujate patarimo arba vaistų, ateikit pas mane. AŠ buvau ap- 
tiekorius Rusijoj virš 10 melų. Amerikoj 15 metų. Aš duodu patarimus DYKAI. Galiu 
padaryti bile kokius rusiškus vaistus. Aš rekomenduoju tik GERUS daktarus. Aš esu 
draugas žmonių. 8. M. MES1ROFF, 3149 SO. MORGAN ST., CHICAGO, ILL.

R. M. MES1ROFF,

.c

juras ir nušluoti visas minas ir 
užank ilinius latip vokiečių teri
toriniuose vandenyse, taip lau
ko pusėj • jų, nekeliant jokio 
klausimo apie neutralumą, ir 
vietas vi ų tų minų ir užankšti- 
mų turi būti nurodyta.

blokados 
talkininkų 
turi pasi- 

ir visi vo-

“26. Tebesančios 
sąlygos padarytos 
ir su\ iei y tų galybių 
likti neaįmainytomis

Sis Yra Tikras Apsi- 
ginimas Nuo Vagių

KAINA $2.00 Už VISĄ.
Paskanibinimui guzikas 50c extra.

lenciūgas ir nuo vagių apsaugos spyna niekuomet negali pagesti — visuo
met duoda žinią prieš įsilaužimą — dieną ir naktį.
Apsaugos nuo vagių padavimo ženklo spyna yra augštos rųšies, tobulo mechanizmo su 
garsiai skambančiu varpeliu, kuris skambina norint atidaryti duris, prie kurių yra uždėtas 
lenciūgas, čia nėra jokių batarejų arba elektros dratų, kurie tankiai genda. Užteks visam 
amžiui. Ši spyna tinka į bile kokias duris ir galima pritaisyti į kėlės miliutas.

Norint, galima gauti spyną, guziką, kuris yra lauko pusėje, kurį paspau- 
dus skambina varpelis, šis esantis lauko pusėje skambutis niekp neturi 
bendro ir netrukdo padavimui garso.

Apsaugai nuo vagių padavimui garso spynos yra rekomenduojama nuo policijos, apsaugos 
nuo vagių kompanijų ir tūkstančių žmonių, kurie jas vdrtbja. Tai yra sujungta duTų lan
gelis su skambučiu, niekad negendančiu, ir nieko nekaštuoja jį vartoti.
Užsisakydami ir siųsdami pinigus, rašykite šiuo adresu:

736-r738 West 18-th St,
TANIS

CMw#o, ĘJ.

“31. Jokis gabenimas 
nebūk vokiečių prekių 
neutralėmis vėliavomis 
būti daromas po pasirašymui po 
mūšių pertrauka.

Mūšių pertraukos ilgis. '

į šalis 
neturi

“31. Musių pertraukos ilgis 
trauksis trisdešimts dienų, su 
leidimu sava valia pratęsti. Per 
šitą laiką turi būti išpildytos vi
sos minėtos pasargos; mūšių 
pertrauką gali atšaukti bent ku
ri puse davusi 48 valandas lai
ko.

“35. šita mūšių pertrauka ga
li būti vokiečių priimta ar at
mesta per 72 valandi laiko. / •

21,000 NAŠLAIČIŲ NEW YOR- 
KE DELEI INFLUENZOS.

Geležis nbsoliutiškai 
reikalinga yra prigol* 
bfiti jūsų kraujui per
mainyti maistą j gy
vus atomus. Be jo, ne
žiūrint kiek daug ir 
ką jus valgysite, jūsų 
maislks diuigiausiai 
pereis pas jus nepada- 
ręs jums nieko gero. 
Jus negausite nuo io 
pastiprinimo ir galų 
gale jus liksite silpnas, 
išbalęs ir išrodantis 
sergančiu, taip kaip 
augumo mėginantis au
gti tokioje žemėje, ku
rioje stokuoja gele
žies. Reikalaudami 
geležies jus galite bū
ti senas žmogus tris
dešimties metų, bukus 
išsivystyme, silpnos 
atminties, nervuotas, 
greitai pykstantis, ir 
visas “suiręs”, kuomet 
keturiasdešimts ar pe
nkiasdešimts, prašali
nus visokią organišką 
negalę ir su užtektinai 
geležies įjusų kraujuje,. 
jus galite būti dar jau
nas jausmuose, pilnas 
gyvybės, jūsų visas 
kūnas butų perpildy
tas energija ir spėka.

Jeigu jus nesate sti
prus arba sveikas, jus 
turite patjs padaryti 
sekantį išmėginimą:

Teisėjas Chambers dabartiniu laiku yra Ko- 
misionięrium Suvienytų Valstijų Tarpininkys- 
tės ir Sutaikymo Tarybos Washingtone. Ai ta
ryba liko suorganizuota sulig Kongreso akto 
dėl sutaikymo “Streikų,” mokesties ir darbinin
kų ginčų. Teisėjas Chambers paskirtas Prezi
dento kaipo viršininkas šios tarybos ir jo no- 
minaviinas liko senato patvirtintas.

Ką Teisėjas 
Chambers 

sako:

Suvienytųjų Valstijų

Washlngton«.
Nuxated l/on pa

sirodė taip veikli kai
po vaistas ir suteikė
jas stiprumo dėl ma
nęs, kad aš skiriuosi 
nuo savo papratimo 
siusdamas jums ši 
prielankų paliudijimų. 
Ilgas, nuolatinis ne

ilgas, nuolatinis 
persldirbimais paga
mino sąlygas, kurios 
buvo priežasčia mano 
gydytojui patarti man 
abelną įtoilsj, bet pra
radimus apetito ir 
nemiga tęsėsi iki tol, 
kol aš pradėjau var
toti Nuxated Iron su 
didžiausiomis pasek
mėmis nuo pat pra
džios. Aš godoj u jų 
kaipo augščiausio 
nuopelno vaistų.

Su tikra pagarba.

KomkUonierius,

Patėmykite 
kiek ilgai jus galite vaikščioti nenu- 
vargęs. Toliiius paimkite du pen
kių granų plėškelių paprasto Nuxa- 
teil Iron tris kartus į dieną po val
gio per dvi savaiti. Tuokart išmė
ginkite jūsų stiprumo išnaujo ir pa
tėmykite kiek jus pagerėjote. Daug 
nervuotų, suirusių žmonių, kurie vi
są laiką sirguliavo, padidino stipru
mą ir pakantrumą į dvi savaiti lai
ko imant geležį atsakančioje formo
je. Ir tie, kurie per daug daug mė
nesių negavo nuo nieko jokios pa- 
gelbos.

Nuxated Iron buvo vartotas ir di
džiai rekomenduotas tokių žmonių 
kaip Gerb. Leslie M. Shaw, buvu-

. Slidžia Wm. L. Chambers

sis Prezidento Kabineto viršininkas 
(Iždo Sekretorius), Suvienytu Val
stijų Teisėjas Atkinson nusiskundi
mų teisino W<ashingtone, S. V. Sena
torius ir nominuotas Vice-Preziden- 
tas Chas. A- Towne iš Minnesota, 
Generolas John L. Clem (atsitarna
vęs), būgnininkas vaikas iš Shidoh, 
kuris buvo seržantu Suv. Valstijų 
armijoje, būdamas tik dvylikos me
tų amžiaus. Generolas David Stuart 
Gordon (atsitarnavęs) karžygis Gct- 
tysburg’o kovos, buvusis Sveikatos 
Komisionierius Wm. R. Kerr iš Chi- 
cagos. Kuomet tokie žmonės kaip 
šie patvirtina Nuxated Iron naudin
gumų, todėl negali būti ilgiaus jokios 
abejonės.

AKIU SPECIALISTAS 
Akis Egaamteuoja Dykai

Gyvenimas yra 
tuščias, kada pra 
nyksta regėjimą, 
lies vartojame 

pagerintą Oph- 
thalmometer. T- 
patinga domi at
kreipiama i vai

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

Telephone Yards 4317 
Boulevard 6487.

Telephone Yards 5032

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

Besid. 981 8. Ashland Blvd. Chicagė 
Tal«ph«B« Hayiaarket >H4

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS it CHIRURGAS 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 8354 S. Halsted SU Chlcar 
Telephone Drover Mtl

VALANDOS: 10—11 ryto; 1—S
7—8 vakare. Nedaliomis 10—11 dieną.

Legalė rata 3^% mėnesyje. 
Vyrui ar moteriai, dirbančiai 
ar užlaikančiai namų.

Ant rakandų, plano, ylctro- 
loa, sankrovos flxtures, vo- 
žimy, automobilių. Liberty 
Bonds ir Insurance Polkles. 
Skoliname Stoekyard’ų, So
pos ir dirbtuves darbinin
kams, felikelio ir biznio 
žmonims, klerkams ir tt. 
Ateikite | ofisą ir mes vis
te omulluneniikal Uaiikinsl 
me. Atdara utarninkais, ket
vertais ir aubatomis iki 8 
vai. vakare. Panedėliais, se- 
redomia ir pštnyčiomis iki 
4 vai. vakaro.

I LOCAL LOAN C0. 
j THOS. F. KERWIN, Mgr.
. 4647 So. Halsted Street

Po valstijos priežiūra.
Tcl. Drover 2116. 2-ras augštas

Dr. M. Siupnicki
3109 S. Morgan st. Chicago

Ar norite būt 
sveiki?

Kad turėti galimybę pasi
džiaugti gyveniniu ir jo ma
lonėmis

Reikalaukite tuojaus

PARTOLO
Visame pasaulyje žinomas 

vaistas išvalymui kraujo ir 
pilvo.

PARTOLA yra geriausiu 
draugu vyrų, moterų ir vai
kų. Kiekvienoje lietuvių šei
mynoje turi rastis Partola.

PARTOLA rekomenduoja
ma ir parduodama didelėse 
dėžėse, kurios kainuoja tik
tai 451.00. Kiekvienos dėžės 
užteks palaikymui šeimynoj 
sveikatos 3 mėnesiams. Užsi
sakykite šiandien

DYKAI

Graži ir naudinga dovana 
visiems užsisakiusiems ir at- 

I siuntusiems pinigus kartu su 
’^situo apskelbimu.

AKUŠERKA
Tcl. Drover 4136.

Mrs. Mary Jankauckicnė pirmiaus 
gyveno West Sidčj. 2303 S. Oakley 

•avė., dabar persikėle į naują vietą, 
3412 fto. Halsted st. (ant 2-rą lubų), 
Chicago, III.

AR TURITE SKOLININKĄ?
M<m išjieškome ir iškolek- 

tuojame visokias beraštiškas 
skolas nuo nestropių skoli
ninkų iš visų dalių Suvieny
tų Valstijų tiesiai ant nuo
šimčių. Nepaisome kur ir 
kokiam mieste jus gyvenate, 
nei kur jūsų skolininkai ran
dasi. Musų būdas pasiekia 
skolininkus visur, nes tam 
tikslui turime atsakančius

kolektorius ir advokatus visose dalyse 
Suvienytų Valstijų ir Kanadoje. SU
TEIKIAME PATARIMUS DOVANAI. 
Reikalaudami tolesnių informacijų krei
pkitės pas mus ypatiškai ar laiškais 
jdėdami markę atsakymui 
antrašo:

INTERSTATE LEGAL 
AGENCY, 

3114 S. Halsted St.,

DR. M. HERZMAN
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 ir kitokius elektros prie
taisus.

Ofisas ir Labaratorija: 1025 W. 18lh 
St. netoli Fisk St.

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, ir 
6-ę8 vakarais. * Telephone Canal 3110. 
GYVENIMAS: S412 S. Halsted Street 

VALANDOS: 8—9 ryto, tiktai.

4

NEW YORK. — Sveikatos ko- 
misionierius apskaito, kad 21, 
000 vaikų New Yorke delei in- 
fluenzos liko pilnais ar dalinai 
našlaičiais. Iš »7I,2OO šen minų, 
kur tėvai* ar motina, ar abu mjrė 
nuo tos ligos, apię 700 šeiminų 
ir du tūkstančiai vaikų reikalaus 
miesto užlaikytno.

TRIS ŽMONĖS UŽSINUODIJO.

CHICAGO. — Du žmonės mi
rė ir trečias mirs iš priežasties 
per nėapsižiurėjinią išgėrimo 
nuodų vieton degtinės.

Tai atsitiko pas Morton Park 
State Bank kasteriu H. Scharen- 
berg. /

Mįrę nuo užjiimiodijjmo du 
to miestelio saliunininkai, kurie 
buvo užėję pas bankierių pami
nėti užvakarykštę “didelę db>

T

160 Sęcond avė.,
New York, N. Y. Dep. L. 1.

(88).

ant sekančio

SERVICE
Chicago, III.

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

3149 S. Morgan St., kertė 32 bL 
Chicago, III.

SPECIALISTAS 
Moterišką, 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

Cash ūž Liberty 
Bondsus

•
Valdžios bondsai, perkami už 

cash, arba paskolinsime jums pini
gus ant jų už lęgalę pelno rentą, ar
ba nupirksime jūsų bqndsų pelną i- 
mokėdami dalį. Atsineškite bond
sus.

CARL M. WH1TE,
Room 411, 56 W. Wąshin$tou Street

Vyrišką Drapaną Bargenai
Nauji, neatimti, daryti ant užsa

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

Nauji, daryti gatavi nuo SU iki 
$35 siutai ir overkotai, nuo $7JO iki 
18 dolerių.

Pilnas pasirinkimas kailiu pamal
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. %

a. GOB DON
1411 & Halsted SU Cklea«44. III

I
 Telephone Yards 5834.

D r. P.G. Wiegner 
Priėmimo valandos nuo 8 Iki 12 
ii ryto ir nuo 7 iki 9 vai. vak. 
8325 So. Halsted SU Chicago.

Laisves Bondpai 
perkami už cash. Ėmei and Co., 740 
W. Madįson. kampas Halsted gat., 
room 232, 2-rąs augštas. virš,Famou.s 
Clothing Stotie J Atdara Zikarais v iki 
8. Nedėldien|ais 10 iki 1. '

Tel. PuRman 842
Dr. D.J. Bagočiųs, M.D.

Sergantis žmonės Eikite pas 
Mane

? Or^HITNEY
: steCIAKdB^S ^CHRONIŠKŲ 

uąv
25 Metai Patyrimo

Neteiki mokėti už apžiūrėjimą
422 So. State St.v Chicago 
T^rpe Gc^gpess ir Van Buren.,

*

j '!

> ....___________ _
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KAREI PASIBAIGUS.

jiiT«by>/in"riu^co."

Taika apsvaigino Chicasrą!

Nuo ankstaus ryto iki vėlos 
nakties vakar Chicagos gatvės 
buvo užtvenktos milžiniškomis 
miniomis žmonių. Gaude dirb
tuvių dūdos, barškėjo įvairus, 
pririšti užpakalyj automobilių 
bei Iroku, “instrumentai“ ir rė
kė, rėk?, be paliovos rėkė knita 
ždanli gatvėse minia... “Paika 
apsvaigino Chicagą!“ už.reiškė

mados“ visi tečiaus Rengėsi i 
išreikšti savo džiaugsmą. 1 
kartą pasibaigė virš keturis me
lus šeles visajiasaulinės kares

C .-VrVEKAf U V B UlON A1 
NELAIMĖSIĄ.

Seiko valRtijoa prokuroras 
Hoyne. i

■"1 » "" \
Valstijos prokuroras, Madlny’ 

IFnyne, vakar užrei.škė, joge! 
C.hieagos gatvekarių baronai ne
laimėsią. Public Utilities Com- 
mission neturinti teisės pakelti 
važinėjinips kainas, kadangi dar 
neužsibaigė senosios sutartie/* lai 
kas. kuri buvo padaryta 1907 m.

Vis dėlto, elevatorių kompa
nija jau kreipėsi į tą komisiją, 
o gatvekarių kompanija savo rei

NepaŽjstamns žudeikn, vnknr 
suvarė tris kulkas į neturtingą 
italą verteivą. James Mali. 1107 
TeAVriscnų gt Vii-rm kulka pa
taikė kakhin. kita galvon, o tre- 
čiąį širdin Malt ant vietos krito 
ir numirė. Žudei k n pabėgo. Po
licija mano, kad tai Juodosios 
Rankos darbas.

v_____ ..
Nąujirųų Jteimynillč nųolnto^ 

augn. Tik kur/ems glitams ta
sai “Bridgeporto bosas“ Agįms- 
kas vis dar vtamis tebevargsta 
su savo vnįlfų armija? Bridgepor 
tr biitinai. pelkėtą, jeigu jį»<u n<* 
naujo “boso**, tni bent jo pn- 
grlbininko. 0 rasi tas “bosas“ 
nori likt Rridgfporto Rockefel- 
tariu? Nu. nu — kam tiek daug 
norėti...

- Kadangi žmonijn vėl pradės 
gyven Italą ik oje;

Tai mes, lietuviai darbininkai, 
rnaRiniume sūri rinkime, laikyta
me 11 <J. (lapkričio. lOjS, Mildos

TAI BENT SENIS.

kad Į k a lavinai įteikė miesto tarybos

Pons Fiornelt Olson turi^jaii- 
ną. šaunią pačiutę, Margareitą, 
o senis Louis Mackstroth - daug 
pinigų. Dabar pons Emmeltas 
nutarė paluštint pono Louiso ki
šenių. Jisai reikalauja 50,000 
<lol. už paviliojimą jo jaunos pa
čiutės. Klausimą turės išrišti 
pons džiodžč.

Tie musų “kairių kairieji“ jau 
žada apsidirht ir su draugu Riin- 
beliu. Jis, sako, likęs tikru 
kon'iiTcvoliucioriieriu - buržua
zijos inetiega. Aš net bijausi, 
kad jie kurinis gali duot įneši
mą — pašalint jį iš ketvirtosios...
Rainu!

Reikalaujame, kad visi politi.4 
ki kaliniai butų pnliuosuoti iš 
kalėjimų ir kurie dar yni nuteis
ti. kad jų bylos urnai butų pa
na iki n tos.

Taipgi reikalaujame, kad te
mai butų panaikinta cenzūra ir 
vėl atgaivinta spaudos ir žodžio

J. Malūnas.
Trim translafinn filed wnn Ihe post- 
masler at Chicago, III., Nov. 12, 1918, 
ns reųulred by Ihe net of Oct. P, 1917,
PASVEIKINIMAS.

t. v. Iransportacijos reikalų ko
misijai.

WEST SIDE
NELAIME.

Į .III « i m
t

Sietyno Choro rakaran “Caras Ri
bine”, kuris turėjo įvykti spalio 19, 
tapo atidėtas ant gruodžio 7 d. M, 
MeldnŽio svet . —Komitetas.

LSS. 1.»R kiicifMiA mėnesinis mud- 
rinklmas įvyks utarninkc 12 d. lap
kričio, Ganbaiis name. 1257 So. Cro- wfoFa nvc 8 vai. vak. — Draugui ir draugės, malonėkite susirinku pa
skirtu laiku, nes turime daug svar 
bių reikalų. —R. Tveri jonas.

Utarninkaa, Lapkr. 12; 1918.

We4 Pnllman, III.—Viana vietos 
draugystės bei delegatai, kurie esate 
išrinkti pasitarimui kas dėl nusi-* 
samdymo nuosavos vietos laikvnųii 
susirinkimų, lavinimų vakarų ir tt. 
Susirinkimui diena buvo paskiria 
19 d. lapkr. Dabar tai likos nukel 
ta į kitą nedėlią lapkr. 17. Vieta 
729 XV. 129 st. Priežasti tarne, ka 
danąi visos draugystės negalėjo su
spėti išrinkti savo atstovų. Posėdis 
prasidės kaip 2 vai. po pv'tų.

—LRS 235 kp. Kisminija.

LMPR. 9 kp. choro repeticija po 
vadovyste p-ios Giigicnčs įvyks se- 
redoje, lapkričio 13 d., 8 vai. vaka
re. Mark \Vhile S. svet., Italsted ir 
29 gat. Visos choro nares malonėki
te atv\kti ir naujų dainininkių atsi-

ĮEIKIA DARBININKŲ

VALSTYBINIAI NEMOKAMI DAR
BO PRIRODYMO BIURAI

(U. S. Frce Emplnyment Service)
JIcšlrautieji darbo kreipkitės šiais 

adresais:
116 122 N. DEARBORN ST. 

arba
105-107 SO. JEFFF.RSON ST.
Už darho pnrnplniiną visuose tuo

se valdžios įsteigtuose Ir užlaikomuo
se biuruose nereikia nieko mokėt.

Yra daug vietų, kolp Chicagoj, 
tnip kitur, kur reikalauja visokios 
njšies darbininkų —- j fabrikus, i ka
syklas, j nklus, į šiaip jvairįas Jstol - 
gus — kaip vyrų, taip moterų ir vai
kų, kaip Amatininkų, taip papra
stiems darbams.

RIJĘ ALINGA ledų traukėjų ir 
darbininkų j ledų svirnus, 42’60. į 
valandą, 10 ir 11 vai. darbus.

Consumers Co., 
351h st., and Normai nvc., Chicago

REIKIA moterį) prie abclno dar
bo keptuvėje. 9 vai. dienoje. Gera 
mokestis. Atsišaukite j

Case and Martin
1807 W;dnul Si., Chicago,

EASTLANDO aukų 
(ŪMINĖS NIEKO 
NEGAUS.

Tai įvyko
- delei di-

Tos ovacijos neapsiėjo ta* au
kų. Keli žmonės tapo suvažinėti 
Liksiančiais gatvėmis automobi
liais ir keli sužeista, 
niekam to nenorint
di lio susikimšimo ir užmiršimo 
visokio atsargumo, kuri buvo nu 
stelbęs “laikos ūpas.“ Ir prie 
geriausio noro policija nebūtų 
galėjusi padaryt reikiamos tvar
kos. Minia norėjo liksminties ir 
linksminosi.

Sulig pranežimo iš \Vasbing- 
loiio. šimtai žmonių, reikalavu
sių atlyginimo už savo gimines, 
kurių jie neteko Easllando katar
si rotoje. pralaimėjo savo kovą 
augščiausiamr šalies teisme. 
Augščiausia.s teismas atsisuko at 
mainvti federalio korto • * *
sprendį.

Trįs ugnugenini tapo pavojin
gai sužrisUt kuomet perpildy
tas demonstrantais trokas visu 
smarkumu snjogė į ugnngesių ve 
žinią ant 16 ir Kedzie gatvių. 
Du sužeistieji veikiausia mirs.

BRIDGEPORT

Truc translation filcd \vith tbe 
postmnstcr at Chicago. III., 
Not. 12. 1918, as reguired by 
Ihe act of Od. 6. 1917.

RAIMI EŽERE
VERTEIVOS LAVONĄ.

Juozapas Jaučius 
ko užmuštas karės laul

F ra ne i joje.
Velionis 19 metų amžiaus.

Telšių pavieto ir parap.. Vego- 
iiliskiu sodos.

Paliko Amerikoje tėvus, bro-

Pasilieka nubudime 
brolis ir sesuo.

Pranešimas.
šiiioini pranešam kiekvienani šč- 

rininkui, koris tik priguli prie Ll- 
l’.ER l \ IAND AND INVESTAIIŠNT 
KOMPANIJOS (ir pilnai išmokėtus 
Šerus turi L jog metinis susirinki
mas jvsks lapkričio (Nov.) 15-tų d. 
1918. 8 vai. vakaro. Mildos svetai
nėj, 3133- 3112 So. Halsted st., Chi- 

< ago, III., ant kurio bus rinkimas 
direktorių ir valdybos. Sėrų cerli- 
likatas bus reikalingas parodyti dėl 
įžangos į svetainy. Kviečia Valdyba

n uo-

t
Naujas sumanymas 
ir kita kas.

K ILžere ties Ho\vlborne gatve 
policija vakar rado senyvo žmo
gaus lavoną. Spėjama, kad lai 
yra pasiturįs Rcal lytfatco savi
ninkas. Einil f L Schmitz.

B ridgeporl iečiai netinginiai. 
Pik hė<la, kad savo veikimą jie 
labai dažnai nopajiegia sukont
roliuoti. Čia asai noriu pakal
bėt apie vadinamus “lavinimo
si susirinkimus“. Jau geroka

NELAIMĖJO.

tirėtai tanko tuos lavinimos su
sirinkimus, eikvoja savo laiką ir 
pinigus, ta t aš norėčiau paklau
sti: kiek iš visa tai naudos?

Prisipažinsiu, esu nuolatinis

Iš Lietuvių Laisvamaniui 
judėjimo.

Lietuvių Laisvamanių Federa
cijos konferencija įvyko neda
lioj, lapkričio 10, Mcldažio sve
tainėj. ši konferencija nors ir 
neskaitlinga, bet savo tarimais 
buvo svarbi. Konferencijon alsi 
laukė ^isi veiklesnieji nariai. Bu 
Vo aptarta daug svarbių reikalų. 
Svarbiausias konferencijos tari
mas tečiaus buvo “Kardo“ rei
kalai. Mat, LLF organas ir vėl 
lapo sulaikytas. Nežiūrint to, 
kad jame nebuvo nei vieno strai
psnio apie politiką; beveik visas 
jo turinys buvo pašvęstas išim
tinai kritikavimui “kunigų mok
slo”. Konferencija todėl nu ta
rė vieton dabartinio “Kardo“ iš
leisti naują liglatkinį laikraštį,

Mcs, lietuviai darbininkai, su
sirinkę masiniame susirinkime 
11 d. lapkrčio, 1918 m., Mildos 
svetainėje. Chicago, III., siunčia
me širdingiausj pasveikinimą 
draugams revoliucionieriams Vo 
k lelijoje, numetusiems nuo sos
to kaizerį ir pasekmingai laimė
jusiems socialistišką revoliuciją.

Lai gyvuoja nauja Vokietijos 
Socialistiška Respublika!

Lai gyvuoja socializmas!

Akron. Ohio. — LRS. 241 kp. mė
nesinis susirinkimas įvyks lapkričio 
17 <1., 5(1 So. Iloovvard Št., 12 vai. po

—K. Jnneliunas

REIKALINGAS LINOTYP1ST\S. 
APSIŠAUKITE GREITAI.

NAUJIENOS,
1739 S. HALSTED ST.. CHICAGO

DIRBAMA SVEIKATAI ir
SAUGUMUI

Naujas Darbo Departamento 
Biuras Pagerinti Darbininku 

būvį.

Būrys nežinomų piktadarių mU|įnįSt kuris drįsta viešai už
vakar naktį įsiveržė National rvįkšti. jogui jie yra beverčiai. 
Ąniline Chemical kompanijos Aiakitc: musų lavinimo-
budinkan. 257 W. Erta gt. ir

nelaimėjo: šėpa buvo tuščia.

si susirinkimai i.štikrųjų yni tik 
pasikalbėjimo - pasiginčijimo 
susirinkimaLs. Ir tai labai pra
sto pasikalbėjimo. Draugai, ku
rie dalyvauja tuose susirinkimuo 
se, nėra ganėtinai išsilavinę.

NENORJS, KAD
JIE PASIPEIJNYTV,

Veikiantysis policijos viiSinui-• Daugelis (o gal ir visi) musų, 
kas. Alcock, nenori, kad jo pa-j kurie dalyvauja tuose susirinki- 
valdiniai liktų turtingesni negu ' muose ir diskusijose, jaučiame.
jis pats. Taip, vakar jisai dar 
kartą įsakė, kad nė vienas polici- 
stas neturįs imti atlyginimo už 
suradimą pavogto autoįribbilio. 
Sako, kad tie “atlyginimai“ dau
gelį “automobilių gaudytojų“ pa4 
darę “\velMo-do“ džentelmenais. 
Toks pasipelnymo būdas turįs 
užsibaigti.

DRAUGAS NELAIMĖJE!
*n*chanlkai. ;.ud»j*l, f»br

ima* pigiu* valMti>x «lidele*e b<>nk»H*. kelkaluuk geriausiu. Kuomet |drk«i 
Itikrhil. nr yra JKAllA. v uisbaS’.ejtkll* am bak*lu):<>. centai ir UA centui u>- 

mkutę. Guunmno* vijose aptjekose, ar tiesiog i-> labortorfjo*.
P. Al). RICHTER 8* CO., 74-80 Waslilngton St., New York, N. Y.

didelę spragą netik žinojimeapie 
socializmą, bet ir apie tokius bū
tinus to klausimo rišimui daly
kus, kaip istorija ir dabartine vi
suomenės tvarka. Na, o “riša
me,“ o ginčijamės - ir “ant pus
to.“

Negana to. Pastaruoju laiku 
tie lavinimos susirinkimai prade
dama panaudoti kaipo koks 
“steičius“, kur turi vietos pasi
rodyti tokie atviri partijos nie
kintojai, kaiip “draugas“ Gele-

PAIN-EXPELLER
J*n mivIrA penkto* * metu
kaip Si tu pluki gyduole yru v*r- 
tuojfiuiu *u gertMiiKioin* pu*ek 
inein*, išgydymui r u ni u t i z lu o, 
*k*n*mti krutinėję, ionoee Ir r*u- 
mefiyke. strėnų die-
elnią **PI<> Ir k<>*ulto.

Tai, kaip sau norite, yra per- 
lUg. Aš manau, kad bus vietoj 

šitoks “naujas įnešimas LSS. 
4 kp. ir LSJL t kp. turėtų tuo- 
jaus “pakasavoti” tuos keisto 
lavinimosi susirinkimus. Vietoj 
to draugai, kurie ištikrujų nori 
lavinties, tegul lanko Soc. Prop. 
Mokyklą, kuri atsidarvs sekama 
pėt nyčią.

Pagalvokite, draugai!

ASMENŲ JIEŠKOJIMA1
Pajicškau savo moters, Domicėlės 

Baranauskienės, paeina iš Kauno 
gub., Telšių pav., Plungės parap., Vi
deikių sodos, po tėvais Vailkiiilč, 
kuri prasišalino nuo manęs spalio 
.30 <1., palikdama mane su trimis vai
kais. .Meldžiu jos pačios atsišauk
ti arba kas ją pažįstate ir žinote, 
meldžiu duoti man žinią. Kas pir
mas praneš duosiu $2.00 dovanų.

Stanislovas Baranauskas, 
517 \V. Clcvcland St., Springficld, III

Pajicškau Ant. Vištauto, gyvenan
čio Racine, Wis. Meldžiu atsišauk
ti greitu laiku, 81 Church st., 
tavia, III., turiu svarbų reikalą, 
šuo labai silpna.

.1. Kavaliauskienė, 
1312—18 Ct., Cicero,

Ba 
se

ill.

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

Ginsburg,
2707 W. 12lh St., Chicago, III.

REIKIA patyrusių shearmanų dcl 
Scrap Iron Yard. Gera mokestis, pa
stovus darbas.
1632 W. Kiužio Avė.

REIKALINGAS patyręs1 barberis, 
gera mokestis, darbas ant visados. 
Atsišaukite tuo.

Charles Stanaitis, 
10722 Michigan avė., Roseland

SVEIKATA
ARBA TIESUS IR TRUMPIS

KELIAS Į-SVEIKATĄ.
Sveikata turi kelis šimtus pa

veikslų apie Žmogaus kūno sudėjimą. 
Aprašoma įvairiausi apsireiškimai 
žmogaus kuoo gyvenime ir pamoki
nama. kaip žmogui apsisaugoti nuo 
visokių ligų. Tokios knygos lianų ių 
kalboj dar nebuvo. Turi 339 pusi. 
Drūtuose audeklo apdaruose kaštuo
ja tik $2.00 su prisiuutimu.

talofiliRK ImUim garą •aetUnti.

SVEIKATA

I1L

Užsisakydami ir pinigus siųsdami, raijr 
kitę iįq* adresu;

& P. TAMS
736-788 18tb 8U 

Chksgo,

fe.

' nimas. Jie vis dar nepajiegia 
pasirodyti su savo “didele gazic- 

[ ta.“ Žmones, laukę - laukę tos 
J| gazietos dabar numoja ranka ir 
Į sako: mat ją dievai! Nepasi- 
I rodo — tiek to. Gal neilgai 
l čia bebusiu. Tž menesio kito gali 
j prisieis sparnus pakilnojus plau- 
I kti j senąją 'tėvynę... Delei to 
I “plaukimo tėvynėn“ tautoklerai 
sako, labai susirūpinę ir buria 
ant pirštų; “taiihesiu ar pralai
mėsiu... laimėsiu ar pralaimė
siu...

O mes —• turėkime kantry
bės. Neužilgo jie, šiaip ar taip, 
turėp Uburti: laimėjimą ąr pra
laimėjimą.

siems žmonių proto dumėjams. 
Kuomet galėk iširidinėti “Kar
das”, “šakė“ tuomet užleis jam 
savo vieta, c

Be to, nutarta surengti visą 
eilę prakalbų ir paskaitų, kurias 
sustabdė siautusi influenza. Iš
rinkta komisija iš penkių ypatų, 
kuri tvarkys prakalbų rengimo 
rcikudus. Visos kuopos y-
ra kviečiamos prisidėti prie to 
svarbaus darbo - - skleidimo lais 
vosios minties lietuvių darbinin
kų miniose.

J. Plakiukas.

BR1GHT0N PARK

Šitaip negerai

parlamento, veiks trijose srity
se sveikatos, saugumo ir dar
bo užžiuros, kaip praneša tojo 
biuro užveizdotojas ir direkto
rius, Grant Hamilton, kuris bu
vo per daugelį metų vyriausy
bėj Amerikos Darbo Federaci
jos. P-lė Florencc C. Thorne, 
taip-pat gerai žinoma tarpe dar
bininkų yra jo padėjėja.

Sveikatos skvrius kurio virš- •>
ininku yra uždėtas I)r. A. J. La- 
nza, veiks, kad suteikti saugias 
hygienos aplinkybes, kad kur 
galima sumažinti nereikalingus 
žmonių nuostolius. Šis sveika- *

Pajicškau sayo pusbrolio Antano 
ir Jono Ustaičių, Kauno gub., Rasei
nių pav., Eržvilkio valsčiaus, Gaurės 
parap., Dargužiu sodos. Girdėjau, 
kad gyvena Massachusetts valstijoj. 
Kas žino, praneškite jų adresus ar
ba jie patjs tegul atsišaukia.

Petronėlė Tervainikč, 
3125 Douglas Blvd., Chicago, III.

KEIKIA bučeriaus, pastovus dar
bas, gera užmokestis 
3153 So. Halsted Chicngo

visas susižėidimo ir ligos prie
žastis ir pastatyti, kur galima, 

: apsisaugojimo priemones, kad 
• i • iNaujienų nr. 261 tilpo LSS. kp. Į apsaugoti darbininkus, 

n . • v • i •sekretoriaus pranešimas kvie
čiantis draugus į susirinkimą 
lapkričio 7 d. Tas pranešimas 
mane nemažai nustebino. Kuo
pa mat yra nutapiusi laikyt su
sirinkimus kiekvieno mėnesio 
pirmą seredą. O čia “turite at
silankyti ketverge“...

Iš pradžios maniau, kad tai 
yra klaida, bet ant rv’tojaus ir 
vėl tas pats. Kas daryti, vakare 
einu į susirinkimą. Atėjęs klau
siu svetainės savininko: ar čia 
įvyks susirinkimas? - Taip, at
sakė, bet — lenkų. Kuopicčiai 
gi jam nieko nepranešę. Susi
rinko ir daugiau narių. Reikė-

gi musų rekretorius? Nėra...
Kuopicčiai turėtų nuspręst ar 

taip grtra ar ne. Rodos, organi
zacijos reikalui mums ture.tų bū
ti svarbesni negu .kas kita. Jei
gu kartą nutarta, tai sekretorius 
tokį nutarimą turėtų pifldyt, o 
ne laužyt jį.

•Narys.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Nov. 12,1918, 
as reąuired by the act of Oct. 6,1917,

Rezoliucija.
Sakanti rezoliucija buvo vien

balsiai priimta lietuvių darbinin
kų mass-mitinge, įvykusiame va
kar, lapkričio 11 d., 1918, pagal

Pajieškau savo pusbrolio Juozapo 
Tervainio ir Petronėlės Mockienės, 
paeinančios iš Kauno gub., Raseinių 
pav., 'I'auragps valsčiaus, Platkepu- 
rių sodos. Girdėjau, kad gyvena 
Kewanee, III. Atsišaukite šiuo adre
su:

REIKIA darbininkų prie budavo- 
jirno kebų prie mokyklų Grcat La
kęs; 62*-•! 'centų į valandų ir uždyką 
važiavimas. Paimkit Northwostern 
Railroad iki Grcat Lakos stoties. Pa 
eikit link vakarų nuo stoties per gi
rių I blokus, į vakarus nuo Cnmp 
Dowey.

Alsišaiikit pas
Adolph llortel, foremanas dėl

A. J'. .Motter.

Petronėlė Tervainikė, 
3425 Douglas Blvd., Chicago, III.

Pajieškau draugo .Mykolo Daniu- 
no, paeina iš Kaimo gub., Vilkmer
gės miesto. Keturi motai atgalios dir- 
jiome abudu Painsdale, Mieli., vari
nėse maino.se. .Malonėkite atsišau
kti, nes aš esu kritiškam padėjime. 
Malonėkite atsišaukti pats ar kas jį 
žino, malonėkite pranešti. Taipgi 
pajieško savo giminių. Aš, Bolesla
vas Tabūnas, Kauno gub., Vilkmer
gės pav., Vidiškių jiarap., Naručių 
Ruimo, norėčiau .su jais susirašyti.

Boleslavas Tabūnas, 
1713 — 17th avė., Jtockford, III.

.REIKALINGAS pardavėjas. Vyras 
parduvojirnui augslos rųšics akcijas. Tori kalbėti angliškai.

Cbas. A. AVood and Co., 
110 So. Dearborn st. Pamatykite 
Mr. \Vood.

REIKIA moterų ir merginų dirb
ti prie tvarkymo senų popierų. At
sišaukti į
1156 Indiana Avė., Chicago

RAKANDAI

Darbo užžiuros skyrius sten
gsis suvesti į santikius darbini
nkus ir darbdavius geresniai jų 
pačių naudai ir kad gauti gere
snis pasekmes iš jų darbų.

Biuras veikia išvien su žmo
nių sveikatos biuru prie Pinigy- 
no Departamento, artilerijos biu 
ru prie Kares departamento ir 
Pavyzdžių biuru prie Komerci
jos Departamento, ir stengias 
susiartinti su kitomis įstaigo
mis, veikiančiomis panašose, 
sritvse.

Pajie.škau Paulina Risscll. girdė
jau, kad gjvona Chicago. Meldžiu 
jos pačios atsišaukti arba kas ją 
žinote praneškite jo adresų.

Jacob Risscll, 
613 Bishop avė., Aurora, III.

Pranešu savo broliui Kazimierui 
Taruliui, Johnston City, III., kad aš 
nuo tamstos laiškus priėmiau, bet 
mano rašyti laiškai tamstos nesu
randa ir grįžta t>o 2 ar 3 savaičių. 
Todėl prašau atsiųsti man teisingų 
antrašų. Jūsų brolis,

Izidorius Tarutis.
1136 S. 50th Ct., Cicero, 111.

EKTRA BARGENAS
Vėliausios mados seklyčios setas, 

valgomojo ir miegamojo kambarių 
setai; parduosiu už bite teisingų pa
siūlymų. $200 kabinetas, phonogra- 
phas ir rekordai už $55. taipgi $800 
Player pianas, mados 1918, už $230. 
Visi tiktai biskį vartoti. Liberty 
bondsai priimami. Atsišaukite gre
itai.
1922 So. Kedzie avė,, Chicago

NAMAI-žEMfe

HEILU. .. .ai'Į------- ^.jg— " I

Pranešimai
Roseland, III. — Draugija delega

tų. palaikančių “Aušros” knygynų, 
10900 Michigan avė., susirinkimas 
įvyks utarninke, lapkričio 12 d., 7: 
30 vai. vak. Delegatai kviečiami at
silankyti, nes yra daug svarbių rei
kalų aptarimui.

- Ttašt F. Brukšaitė.

LMPSA. 9 kp. mėnesinis susirin
kimas atsibus subatoje, lapkrioič 16, 
7:30 vai. vakare, Fellowship svetai
nėj, 831—33rd PI. Kviečiame visas 
nares atsilankyti — valdyba.

LSS. 37 kp. mėnesinis susirinki
mas įvyks ketvergi) vakare, lapkri
čio 14 d., Malinausko svet., 1843 S. 
Halsted str. Pradžia 8 vul. vakare. 
Draugai ir draugės, malonėkite visi 
atsilankyti, nes turime daug svar
bių dalykų aptarti.

—Rašt. Kazlauskas.

Rooeland, III. LDLD. 79 kp. su-

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
, ATIDUODAMA rendon 2 kamba

riai be skirtumo vienam arba dviem 
vaikinam arba merginoms, arba ve
dusiai porai su vienu vaiku. Gali 
eiti abu dirbti, mano moteris pri
žiūrėtų vaiką. Visas parankamas, 
dargi ir elevcitorius ir prie gatve
karių linijos. Ant 4-to augšto. Visi 
parankuinai, šviesa, štyinas, Šiltas 
vanduo ir vana. Kambarių durų 
No. 12. Savininką galima matyti bi
lų kada.

Stanley Varnis,
3032 So. Park avė., ir 31-ma prie 
kampo (South Side).

NAMAI IR FARMOS.
Pirmiau negu pirkti namą, farmą 

arba lotą, klauskite informacijų, 
Mes skoliname pinigus.

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

Room 336.

MOKYKLOS

Atiduodama rendon 4 kambarių 
fintas $11.00; 3 kambarių fintas $9.50. 
1901 So. Looniis st., kampas 19-tos 
gatvės.

VALENTINE DRESSMAKLNG ^ 
COLLEGE8 .

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

137 Mokyklos Suv. Valstijose. į 
Siuvimas, Petrenų Kirpimas, Da- 
signlng, dėl biznio ir namu. Vie
tos duodamos dykai Diplomai 
Lengvi išmokėjimai. Gvarantvo- 
ta išmokinti jus pasiūti suknia ai 
ŠIO. Phone Seeley 1643

SAKA PATEK, Hrnjlalaki

JIEŠKO KAMBARIŲ
PAJ IEŠKAU švaraus kambario, 

.su valgiu arba be valgio, prie lais
vų žmonių Roselande. Dirbu nakti
mis. Kas turite malonėkite prane
šti telefonu paduodami antrašų Pul- 
iman 2702.

»

Uždirbkite S15 iki 
$35 į savaitę.

PAJIEŠKAU garu apšildomo ka
mbario AMestsidčs ar Bridgeporto 
apielinkčsc su valgiu arba be valgio. 
Turintieji tokį kambarį malonėkite 
pranešti. T. J.,
722 W. 18th st., Chicago

REIKIA DARBININKŲ

į LMPS. III rajono -kvietimo, Mil-. sinųkimas jvyks pėtnyčioj, lapkri- 
dos svetainėje. <rio 15 d., Aušros mokykloj, 10900

yjlcIUg0Ii ąye.. 7:30 vai. vakare.'Pa
Kadangi risapasaulinė karė Draugai, yra daug svarbių reikalų hf 

aptarimui, todėl visi atsilankykite, ph 
....... .. ..... - A» Grebeita rašt.

REIKIA moterų prie tvarkymo 
ykloj, 10900 knygų ir ponieros. Gero mokestis. 

Pastovus darbas. Mjller and Co- 
!D, 1416 Bluc Tslflnd avė. Tcle- 

phone Canal 857.
As Grebelta rašt. ■■„■„y,,,,

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

MASTER 8EWING SCHOOL
J. K KMnicka, Prezidentu,

118 N. U Šalie it., Priei City Hali 
Atsišaukite ant 4-to augsto.

maino.se



