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Dideles reformos
Vokietijoje r

VISUOTINAS IR LYGUS Ujos maisto ministeris, prisidėjo
BALSAVIMAS VOKIETI

JOJE.

Moterjs gauna balsavimo teises.
8 valandos darbo diena ir daug 
kitų reformų pažymėta nau- 
josios* valdžios programe.
BERN, lapkričio 13. - Pasak 

Frankfurter Zeitung, naujoji Ber 
lino valdžia po niekurio prieši
nimus nepriklausomųjų sociali
stų, nutarė, kad kaip greitai dar
bo programas bus išrištas, ji im
sis klausimo sušaukimo nacio- 
nalio (steigiamojo) susirinkimo.

čia gautoji iš Berlino žinia sa
ko, kad naujoji valdžia prokla
macijoj paskelbė savo progra
mų. Žinia priduria, kad progra
mas teikia daug permainų linkui 
demokra lybės ir laisvės, ekono
miniai ir politiniai.

I*rogramas.
Proklamacija paskelbia, kad 

apgulimo stovis yra panaikintai.
Pilna laisvė visiems, net ir val

dininkams, steigti draugijas.
Cenzūra, įskaitant teatrų, pa

naikinta.
Laisvė žodžio ir spaudos.
Amnestija politiniams prasi

kaltėliams.
Pa ne r kini irtas įstatymų apie 

nacionalę pagelbinę tarnybą.
8 vai. darbo diena.
Visuotinas, tiesus, slaptas bal

savimas su proporcionaliu atsto
vavimu dėl abiejų lyčių virš 20 
m. amžiaus tikimuose į visas vie
šas įstaigas.

Raidos žuvusius.
Proklamacija sako, kad aukos 

mušiu pastarųjų kelių dienų di- 
džiąjame Berline bus palaidotos 
kartu kapinėse, kur yra palaido
tos 1818 m. revoliucijos aukos.

Teisia plėšikus.

čia pasiekiančios žinios paro
do. kad dedama didelės pastan
gos Berline palaikymui tvarkos 
ir kad neprileidus judėjimui pa
virsti į anarchiją.

Vossische Zeitung išspausdino 
pranešimą publikai, kad žmonės 
vėl bus leidžiami ant gatvių {>o 
sutemos iki 8 vai. v. Tas pats 
laikraštis paskelbia apie arešta
vimą dviejų civilių žmonių ir 3 
kareivių už plėšimus. Jie tapo 
nuteisti myriop.

Revoliucija Prūsijos Lietuvoj.

Pietuose judėjimas priima 
daugiau demokratinį negu soci
alistinį pobūdį.

Stutlgarte išpradžių sudaryta 
grynai socialistinę valdžią, bet 
dabar prie ministerijos prisidė
jo trjs buržuazijos atstovai. Mie
ste tvarku.

Revoliucinis judėjimas smar
kiai platinasi rytinėj Prūsijoj. 
Pusiau oficialė'žinia iš Berlino 
praneša, kad Koehigsburg (Ka
raliaučius), Ąllenstein, Inster- 
berg, Gumbinė ir Loetza yra re- 
voliucinoniedų rankose. .

Požnaniaus (Pbsen) guberna* 
torius von Baticki, buvęs Vokiė-

prie revoliucionierių.
Revoliucinės valdžios Mann- 

heim, Dastatt ir Heidelberg pa
reikalavo, kad Badeno didysis 
kunigaikštis abdikuotų.

HUGO HAASE UŽRUBE
ŽINIŲ REIKALŲ MINIS- 

TERIU.

Naujasis kabinetas susideda iš 
3 didžiumiečių ir 3 nepriklau
somųjų socialistų.

COPENHAGEN, lapkričio 14.
• Naujoji Vokietijos valdžia ta

po suorganizuota su sekamais 
kabineto nariais:

Premieras ir viduriniu ir ka
rinių reikalų ministeris -- Frie- 
driek Eberl. 4

Užrubežinių reikalų — Hugo 
Hanse.

Finansų ir kolonijų — Schci- 
demunn.

Demobilizacijos, tnmsportaci- 
jos, justicijos ir sveikatos - Wil 
beini Diltmann.
Garsinimu, dailės ir literatūros 

- Rindsberg.

Socialės politikos - Richard 
Barth.

Koalicija Wurttemberge.
Berlingske Tidendc patyrė', 

kad Wurttembergo kabinetas ta
po papildytas nariais liaudies na- 
cionalų, liberalų ir centro parti
ją

Karlsruhe žinia užreiškia, kad 
Badeno didysis kunigaikštis ati
dėjo savo abdikaciją, kadangi 
Badene revoliucija priėmė rame
snį pobūdį. •

Areštuoja valdininkus.

Iš Berlino pranešama, kad 
raudonoji gvardija Brunslwicke 
areštuoja augštus valdininkus ir 
augštus atstovus karinės vyriau
sybės ir kemša juos į kalėjimus.

Nenorėjo pasiduoti.

Kita žinia sako, kad tarybos 
tarp kareivių tarybos ir Saxe- 
VVeimar didkunigaikščio buvo il
gos ir smarkios. Kunigaikštis 
pakartotinai atsisakė abdikuoti, 
bet galinus pasidavė. Iš priežas
ties jo nepopuliariškmno taryba 
jam patarė išvažiuoti į kokį ma
žą miestelį.

Lenkų kareiviai Prūsijoj.

Lenkų kareiviai, pasak žinios 
iš Berlino, įėjo j Sileziją, Prūsi
joj.
' Schleswigo laikraščiai išspau- 
sdino atsišaukimą, pasirašytą 
302 danų draugijų, reikalauja n- 
tį, kad Vokietija taikos tarybose 
išrištų šiaurinio Schleswig klau
simą visų žmonių a|>sisprendi- 
mo pamatais.

Dar vienas abdikavo.

Iš Berlino pranešama api • ab- 
di k avimą Anbalt kunigaikščio 
Eduardo. Jis pavedė savo sos
tą savo tunui Joacliim Ernestu 
gimusiam sausio 11, 191.

Konfiskuos kronprinco tur
tų.

LONDONAS, lapkričio 11.
Vok iečių bevielinė žini i sako, 
kad Prūsijos kronprinco nuosa
vybės bus konfiskuotos.

Bavarai protestuoja prieš 
pertraukos mušiu sąlygas.

BASEI., lapkričio 12. - - l'ž- 
reiškiantis, kad naujoji demo
kratinė Bavarijos valstija nėra 
atsakominga už senosios Vokie
tijos valdžios kaltes, iš Muniuho 
tapo pasiųstas manifestas nau
ją jai Vokietijos federaliai val
džiai prašantis, kad talkininkų 
valstybėms butų pasiųstas nusis
kundimas apie pertraukos mū
šių sąlygas. Jis sako, kad Vo
kietijos priimtos sąlygos yni lo
kio pobūdžio, kad jos neleis grei 
tai atsisteigti tvarkai Bavarijoj.

WASH1NGTON, lapkričio 1 1.
Valstybės departamentą pusiu 

kė žinios, kad situacija Vokie
tijoj ir Austro-Vengrijoj beveik 
prilygsta anarchijai iš priežas
ties elgimos grįžtančių iš mūšio 
Jauko kareiviu. 

• I

■ • •

90 žmonių žuvo Brusselyj.

AMSTERDAM, lapkričio U. 
— Čia paskelbia, kad 90 žmonių 
užmušt air sužeista mūšiuose 
Belgijos sostinės Briuselio gatvė 
se.

Nusikratė vokiečių jungo.

GHENT, Belgija, lapkričio 13. 
— Briuselis nusikratė vokiečiu v 
jungo. Patįs vokiečių kareiviai 
nuima retežius nuo ilgai kentč- 
. . . 5jusiu žmonių.

Raudona vėliava plevėsuoja 
virš vokiečių komandanto kva-
tiems ir oficieriai liko nuginkluo 
ti. Belgijos vokiečių genral gu
bernatorius gen. von Falken-, 
hausen rezignavo.

________ i

MACKENSEN ATSISAKO. 
NUGINKLUOTI ARMIJĄ.’

Nepripažįsta Vokietijos res 
kos valdžios.

BASEL lapkričio 11. 
gautosios iš Vienuos žini< 
kad Vengrijos nacionali 
Įjos prezidentas grafas Karolyi 
užreiškė, jog Rumunija paskel
bė karę Vokietijai, kad priver
tus vokiečių field - maršalą von 
Mackensen nuginkluoti savo ka
reivius. Sakoma, kad von Ma
ckensen tikrina, jog Vokietijos 
respublika nėra legate valdžia.

VOKIEČIŲ KAREIVIAI SUKI
LO AMSTERDAME.

/ T_____
AMSTERDAM, lapkričio 11. 
Vokiečių kareiviai yra pilna

me sukilime Antsverpe ir Brus
selyj. ICMl oficierių liko užmuš
ta sukilimuose. Abejose vieto
se įsteigta kareivių tarybos.

Kronprincas Holandijoj in
ternuotas.

WASHINGTON, lapkričio 11.
Valstybės departamentą pa- diją ir tapo internuotas.

True irnns'jHion filed wlth Ihe post- 
innsler at ('hlcngo, III., Nov, 15, 1918, 
• i> rr<|uii v<l Ihv Ht'i ui Oct. 6, 1917 

Revoliucinis 
judėjimas

Europoj
KVIEČIA PRIE REVOLIU 

C UOS HOLANDIJOJ.

Socialistai ragina nuversti da
bartinę valdžią ir sutverti so
cialistinę respubliką.

AMSTERDAM, lapkričio 12 
(suvėlinta). Holandijai gresia 
socialu revoliucija. Kalbos Rot- 
terdame socialistu vadovo 'I ro- 4
jclstra ir kitų žymių socialistų 
šukele šalyj didelę sensaciją.

1 * \ . *

.Galbūt dalykai išsiaiškins pabai
goj savaites.

Troelstra užreiškė, kad jis kal
ba valandoj, kada laikas darbi
ninkų k lesai pasiimti valdžią į 
savo rankas, .lis sakė, kad jie 
nereikalaus revoliucijos Holan
dijoj. Jis rimtai persergėjo so
cialistų partiją prieš bolševizmą.
Jis sakė:

“Mes turėsime apsvarstyti ne- 
dėlioj svarbų klausimą, ar mis 
turime išrinkti .vyriausią darbi
ninku ir kareiviu tarybą visai 
šaliai ir taipgi apie sutvėrimą 

?vietinių tarybų, jei mes nusprę
sime, kad nacionalę taryba nuo 
los valandos bus augščiausia ša
lies valdžia.”

Armija su darbininkais.

Kitas kalbėtojas, Butselaar, 
užreiškė, kad armija stovės dar
bininkų pusėje, o Hoykoop kvie-
lė darbininkus kovon su buržu
azija.

“Mes laimėsime, kaip musų 
draugai Vokietijoj, Austrijoj ir 
Šveicarijoj,” sakė jis.

Nuversti sostą.

Nacionalis revoliucinis komi-
ibli( tetas išleido manifestą, reikalau

jantį nušlavimo sosto ir diplomą 
tijos ir užveriantį atmetimą val

čių' s lybės skolų ir kitus dalykus.
ko,i Laisvieji demokratai ir nacio-

nalės krikščionių armijos laikys 
(susirinkimus ryto.

Handelsblad tikisi, kad Troel- 
jstra pasidarys protingesniu, ne
gu jis vakar pasirodė ir pasili- 

' ki, kad valdžia griebsis aštrių 
priemonių, kad nedaleidus to- 

{kiems atsilikimams, kurie yra 
. pienuojami, nes tas laikraštis 
| mano, kad tas privestų prie ne
laimės ir anarchijos.

Ispanijos respublikonai susi
rinko.

! MADRID, lapkričio 13. Pe

reitą naktį respublikonų susirin
kimas įvyko čia ir Barcelonoj.

.'Radikalų vadovas Alejandro Ler 
mus hųikė prakalbą Madride.

------- LJ.JJ-----

i sieke per neutralius šaltinius ofi
cialė žinia, kad buvusia Vokieti
jos kronprincas atvyko j Holan-

Keletas areštų padaryta iš prie
žasties demonstracijų.

Ir Švedijai gręsia revoliuci
ja.

Socialistai reikalauja permainy
mo konstitucijos.

LONDONAS, lapkričio 1 I. 
Chroniclc žinia iš Slockholmo 
sako, kad revoliucijos vilnis cen- 
Iralinėj Europoj taipgi palietė ir 
Švediją. Slockbolmas yra pil
nas visokių gandų. Sočiai De
liu ok ra ten ir Aftenbningen atvi
rai reikalhuja permainų konsti
tucijoj ir sako, kad spėka bus pa 
vartota, jei valdžia tuoj nepa
darys žingsnių toj linkmėj. Se
kama savaitė gali atnešti pagei
daujamas permainas.

Streikai Šveicarijoj.

LONDONAS, lapkričio 13.
Streikai ir riaušės prasidėjo 
Šveicarijoj. Gcneralis geležinke 
lio darbininkų streikas tapo pa
skelbtas šioj kalnuotoj respubli
koj, Berno korespondentas pra
neša Daily Express.

Zuriche įvyko susirėmimas 
tarp streikierių ir kareiviu. Pirk
ly ba ir pramonė visoj Šveicarijoj 
beveik suparaližuola.

šveicarijoK streikas sulaikė 
mobilizavimą kareivių.

I GENEV,\. lapkričio III. Ge- 
ntralis streikas prasidėjo Švei
carijoj pereitą vidurnaktį, apšau
ktas darbininkų ir kareivių tary
bos. b'ederalė valdžia paliepė 
mobilizuoti divizi ją iš 25,000 ka
reivių, daugiausia franeuzų švei
carų, įvykinimui tvarkos. Bet 
kareiviai negali atvykti vieton, 

■ kadangi geležinkelių judėjimas 
‘ liko sutrukdytas.

KIAUšeS COPENHA- 
GENE.

Paskelbtas generalis streikas, 
bet nepasek m ingas.

i . i-i -*•

COPENHAGEN, lapkričio 13.
- - Sindikalislų demonstracijos 
čia šiandie prieš apkalinimą nie
kučių jų narių išsivystė į riau
šes. Niekurie gatvekariai tapo 
sudaužyti ir vietomis bėgiai išar
dyti.

Sankrovininkai nickuriuose 
distriktuose buvo priversti užda
ryti savo sankrovas.

Vadovai apšaukė generalį strei 
ką, bet daugybė pramonių (’o- 
penbagene ir provincijoj tebedir 
ha. Tečiaus pečkurių streikas 
sustabdė gabenimą.

True trunslation fih*4 with the post- 
inaster at Chicago, III., Nov. 1;>, 1918, 
as reųuired by the art of Oct. (I, 1917 

Austrijos eK-karalius bėga j 
Šveicariją.

GENEVA, lapkričio 13.
Karolius, buvusis Austrijos ka
ralius ir jo pati Zita, pasak Vien
uos Arbcitcr Zeitung, išvažiavo 
iš Vienuos pereitą naktį specialiu 
traukiniu. Tikimasi, kad jie 
šiandie pervažiuos Šveicarijos 
rubežių lies Budis, ant kairiojo 
kranto Reino upes. Jie galbūt 
apsigyvens Šveicarijos pakraštyj 
Constance ežero iki nebus pasi- 
rašyta po taika. jie nė pasislėptų.

Truo translalion filed w!th fT»e posT- 
innster ai Chicago, III., Nov. 15, t’.HK, 
as reąuired by Ihe act of Oct. 6, 1917

LENKŲ KARIUOMENE 
VALDO VARSA VA.

lankai veda vokieči ųdemo- 
bilizavimą.

.. ...... . ■—i—m——»

BERN, lapkričio I I. — Vien- 
žiiiios sako, kad lenkų karei

viai užėmė karališkus palocius 
ir Belvidere Varšuvoje ir taipgi 
karinio komanduotojo kvalierą. 
Jie taipgi pasiėmė vokiečių kari
nius autojnobilius, ginklus ir a- 
imuniciją. Lenkų oficieriai ve
da demobilizavimą vokiečių.

Lenkai laiko krasos ir telegra
fo stotis, jungiančias su Vienna. 
Vokiečių policija liko nuginkluo 
ta.

Vokiečių civilis administrato
rius grafas Lerchenfeld - Moefc- 
ring pabėgo pas lenkų legiono 
gen. Juozą Pilsudskį jieškoda- 
mas apgynimo.

MŪŠIAI VVARŠAVOJ.

Amslerdain, Lapkr. 11.— Len- 
Jkijos sostinėje VVaršavoje įvy
ko mušiai ant gatvių. Geležin
kelio stotį užėmė lenkų karei
viai. kurie uždraudė vokiečių 
pulkams eiti per Lenkų žemę.

Lenkai kelia riaušes prieš 
žydus.

STOCKHOLM, lapkričio 14. 
Žydų presą praneša, kad anti
semitiškos riaušės kilo keliuose 
miestuose vakarinėj Galicijoj ir 
Lenkijoj. 6 žydai liko užmušti 
Sicdlece, 55 myl. nuo Varšuvos.

Tnie translalion filed with the post- 
masler ai Chicago, III., Nov. 15, 1918, 
us reųiiired by Ihe act of Oct. (i, 1917

Anglijos parlamentiniai rin
kimai bus gruodžio 14.

LONDONAS, lapkričio 14. - 
Andre\v Bonar Law, iždo kandę 
ris ir valdžios kalbėtojas šian
die paskelbė atstovų bute, kad 
lapkričio 25 d. bus išleista pro
klamacija, sušauklianti naują 
parlamentą. Nominacijos įvyks 

i gruodžio 1 d., o rinkimai gruo
džio 1 I d.

Diena skaitymo balsų prigulės 
nuo dabar svarstomo parlamen
te biliaus. Jei tas bilius praeis 
be priedo, skaitymas galės būt 
atidėtas iki grudžio 28 d.

I žbaigimas posėdžių šio par
lamento įvyks vėliausia sekainą 
teredą ar ketvergę.

9 fiie h,:»n<hiHon fih*<| \v<th the post- 
ninster at Chicago, III., Nov. 15, 1918, 
as i c((iiire<l by the act of Oct. 6, I9L

PRANCŪZAI REIKALAU
JA TEISMO VALDONAMS.

Buvusieji valdonai turi būti pa
imti kur jie nepasislėptų.

PARYŽIUS, lapkričio 13. — 
Keli atstovų buto nariai šiandie 
įnešė atstovų butan rezoliuciją, 
reikalaujančią, kad valdonai su
sitartų su kitomis talkininkų val
džiomis teisimai visų buvusių 
valdonų, kurie buvo kalti už di
džiąją Europos karę. Sulig ret 
zoliucijos, butų reikalaujama iš
davimo, nežiūrint kurioj šalyj

Galbūt įvyks 
Versaiiuje

TALKININKŲ ATSTOVAI 
SUSIRINKS APSVARSTY

MUI PLENŲ.

Taikos kongresas galbūt įvyks 
gruodžio 15 d. Versaiiuje, 
Franci joj.

PARYŽIUS, lapkričio 11.
Galbūt pirmas susirinkimas tai
kos kongreso įvyks prieš gruo
džio 15 d., po AnglijtJs parlamen 
liniii rinkimu ir laiku, kuris 

C €

duos ganėtiną progą atvykti A- 
inorikos ir kiliems delegatam*.

Susirinkimas talkininkų kon
ferencijos, kuri neužilgo įvyks, 
galutinai nuspręs smulkmenas 
tų klausimų.
Anglijos preiriieras David Lloyd 
George ir užrubežinių reikalų 
ministeris Balfour; Italijos pre- 
inieras Orlando ir užrubežinių 
reikalų ministeris Sonnino; Grai 
kijos premieras Vcnizelos ir Ser
bijos užrubežinių reikalų mini
steris Pačiu atvyko ar yra kely
je į čia tęsimui konferencijos 
Suv. Valstijų valdžios specialiu 
atstovo pulkininko luhvard M. 
llouse namuose ir posėdžių Ver- 
sailles.

Be svarstymo abelno progra
mų kongreso, galbūt bus svars
tomas ir pagerinimas maisto si
tuacijos Vokietijoj ir Austrijoj.

Abc-lna nuomonė susivieniju
siu valstvbiu vra, kad Versailles

Paryžius — yra parankiausia 
vieta taikos konferencijai ir jei
gu bus sutaria ją čia laikyti, 
tas bus kaipo pripažinimas Fran 
cijai vyriausios pozicijos karėje.

Be šių dalykų yra .dar keli pra
ktiški dalykai telegrafo ir ka
belio parankumai ir lengvas su
sinėsimas su sostine, kaip ir ge
resni parankumai gyvenimui ne
gu mažesniuose Holandijos ar 
Šveicarijos miestuose.

Įvairių talki niūkų šalių agen
tai jau jieško didelių namų Pa
ryžiuje dėl jų delegacijų. Ame
rikos atstovybė irgi persikels iš 
mažo namo, kurį užima pulk, 
llouse ir jo štabas j daug dides
nį.

True tinnslation filed with the poit- 
inaster ai Chicago, UI., Nov. 15, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917

Anglijos ' darbininkai at
šauks savo narius iš kabine

to.

LONDONAS, lapkričio 14.
.Anglijos darbo partija šiandie 
konferencijoj didele didžiuma 
balsu nutarė atšaukti savo na- 

c

rius iš kabineto užsibaigiant da
bartiniam parlamentui, kas, ti
kimasi, neužilgo įvyks.

ORAS
i .......

Nepastovus, galbūt lietuti šian
die; nedideli permaina tempera 
taroje.

Šaulį teka 6:40 v., leidžias 4: 
29 v. Mėnuo leidžiasi 3:30 y.



o N 1 E,N °s’ Chicago>j1L Pėtnyčia, Lapkričio 15, 1918

MOKYKLOS
translntion filed wllh the post- 

istcr at Chicago, Ilk, Nov. 15, 1918, 
iequired by thejict of Oct. 6. 1917

spaudimo, mokyklų trobos bu-

niiws ir mokytojai didžiumoje

einasi kitų viešųjų darbų. Me- 
dibldė peržiūra mokslą einan- 
čiikvaikų numesta į šalį. Taip

00Q Anglijos vaikų nuo 11 iki 
13Tmetu amžiaus teisėtai buvo 
paJJuosuoti nuo lankymo mo
kyklos,, k.id galėtų (iii prie dar- 
bcC Mažne 300,000 vaikų tapo

‘Graži Magelona’
stato scenoje

L. M. P. S, 29-ta KUOPA

Nedelioj, Lapkričio 17,1918 
M. MELDAŽIO SVETAINĖJ 

2242 W. 23rd Place

Veikalas “Graži Magelona” parašytas dr-gės M. Dundulienės.

Lošime dalyvaus gabiausi lošėjai-artislai po vadovyste 
gerbiamos veikalo autorės, lodei nėra abejonės, kad bus at
vaizdinta pikiam gražume.

Po lošimui šokiai.

Pradžia 5 vai. vakare. Įžanga 35c ir augščiau
t

Kviečia visus atsilankyti KOMITETAS.

V

mokyklos lėšas.
Kas gi atsitiko dėl šitokio tau

pymo pinigų? Pirmųjų metų

I vyresnius 1 I melų, kurie paro- nuostabu, lai yra natūralu pa-
sekine spartaus augimo demok-

šių nemečių teisman už vagystę 
ir kitus prasikaltimus pasiekė 
31 nuošimčius. Vaikų darbas 
nedaug padidino šalies turtą, o

ginu negu sutaupytieji pinigai.

kad valdžia pamalė reikalą para-

Pinigai nebuvo vienintele prie-

Suv. Valstijose kiekviena val-j ratinių idealų ir įsitikinimo, kad 
stija turi galią daryti įstatymus demokratijos nepastatysi ant 
kas sau kas dėl žmonių švieti- • bei noks lybės ir nežinybės pa- 

Todel mes turime liek į-'/mato.
įstatymų, kiek yia \als- BrangiuLiniausia švietimo pa-

šituo žvilgsniu įneš esą- sekm- yra pngerinimas žinoni- 
silikę nuo Anglijos teiki-jjos šitos pasekmes ne-
okslo vaikams. įgalima matuoti doleriais. Mes

negalime matuoti medžiaginė
mis įmonėmis lokių plonųjų gj'- 
venimo dalykų kaip brolybė, 
meilė ir pasišventimas. Bet 
galima matyti materialis visuo-

Mes turime geras 
vietas 4 arba 5 lie
tuviams pardavė
jams ir pardavė
joms.

KLEIN BROS.
IIALSTEI) J 201h SIS.

‘ . r. f ■ t. »i. • ‘

Sankrova atdara

Subatos vakare 
iki 9:15.

mo.

•nu

čia i nužengė priekin savo mo
kyklinių įstatymų gerinimu. 
Škotija turi naują įstatymo 
projektą tokį jau kaip tas, ku
rį Anglija priėmė ir turbūt jis

jo pinigu ir lodei buvo nutarta’ ' ‘. ‘ ° ‘
.. ‘. . . . . tindami blogdarvbių, nes jie ar-taOpvti pirmiausiai sumažinant | . -|ba buvo persidirbę dirbtuvėse 

į ~ į ar dėlto, kad jie bėgiojo gatvė-
kuomet mokyklos buvo

se šalyse, kurios turi nuoveikią 
viešųjų mokyklų sistemą. Visas

Vadovaujantis ūverkautu Pasiulijimas
Didelės Subatoje vertės vyrams 

$20, $18 ir $15 overkautai po $11.75 naujausių stailių ir audimų, 
gerai pasiūti — Chestcrfields Ulsters, Kariniai ir lygus platus 
užpakaliai. Yra apie 250 jųjų, visi re- 4| F7
guliariai $15, $18 ir $20 kautai, Suba- g| /
batojo bus parduodama kiekvienas tik- ■ ■ • "
Ui po JL Ji.NlKATED

IRON
‘*Nuxated Iron pagelbsti įdėti 

nustebinanti stiprumą • energi
ja i vyry gįslas ir suteikia skai
stumą veidams išblyškusių, nor
muotų, suirusių moterų”, sako l)r 
James Francis Sullivan, buvusia 
gydytojas Bellevuc Ligopbutyję 
rjšlaukinio Dept.) N. Y. ir NVest- 
ohester Pavieto l.igonbutyje. “Aš 
'Užrašau jų paprastai atsitikus 
nustoti energiją, nuo išblyškimo, 
jj' nuo stokos stiprumo ir pakan
tumo. Nieko nėra kaip organiš
ka geležis —. Nuxated Iron, — 

. greitam praturtėjimui kraujo, pa- 
| darymui puikiomis sveikomis 
i moteris, ir tvirtus, bitinius, gele

žinius vyrus”. Užtikrintas užga- 
nėdinimas* arba grąžinami pini
gai.

Tuojaus švietimo pirminin-

galviui išneša dvigubai daugiau 
negu turtas Ispanijos ir Graiki
jos. Šitos skaitlines apskaity-

tus

18 melu, o vaikams iki 20 me- 
tų augštesnėse mokyklose ir 
las mokslas žada būti duodamas 
vi< šomis lėšomis. Japoni ja pra
deda daryti reformas savo mo-

„ . tkyklose ir net Ispanija, šalis sumo projektą padidinimui ap-1 * . ... *. v .1 J ‘ < tokiu dideliu nuošimčiu bemok
slių ir be tinkamos švietimo si- 
sk mos liaudžiai, padarė naują 
žingsnį linkui pagerinimo mo
kslo. Ispanijoj mokytojai taip 
menkai apmokami, kad jiems 
parsieidavo dasidirbti rašinū- 
jai.t laiškus bemoksliams ir

‘tūlo besipriešinimo ir permai
nų, užėmusių mažne metus lai- ♦
ko Žemutinis Butas išleido nau
ją Įstatymo projektą. Lanky-

Įstiniu visiems vaikams iki ke- 
i turiolikos metų amžiaus. Iše- 
| minių iš šitos taisyklės negali- 
j ma buvo daryti. Vaikams, ku
rie apleido mokyklą keturioli
kos melų būdami, įrengia lo-

i ri lankyti šitas klesas mažiau
siai iki 16 metų amžiaus. Darb- 

į daviai, kuriems šitie vaikai

ii n e g a 1 i p a - 
v a i k ų m o k y -

vesti tautos iš 
panija nutarė pagerinti 
m o k y k l a s 
g e r u s m o k y 
mokant jiems pragyvenimo al
gą. Tas reiškia paėmimą dau
giau pinigų iš mokėsiu mokė
tojų, bet jie jų nesigaili.

bemokslumo. Is- 
savo 

i p a i m a n t 
y l o j u s ir už

narna, kad vaikai neapleisiu 
mokinimosi dėl savo neturto. 
Tas taipgi paliečia visus vaikus

lio kitų senojo pasaulio , šalių 
ate ina gandai apie žymiai padi- 
lėjusį įdomavimą švietimu vi- 

uų žmonių, o ne tik dalies ar 
Diegiamosios klesos. Tas nc-

tam, kad įtikinus tuos, ku- 
abejoja, ar reikia leisti be 

'atsižiūrėjimo pinigai visų žmo
nių švietimui.

Louise Montgomery.

rie

True translntion nied witn the post- 
inaster ai Chicago, III., Nov. 15, 1918, 
as ycųuired by the act of Oct. 6,1917.
Released by the Committee on 

Public Inormation.

Su j ieško Darbų Grįžtan
tiems Kareiviams.

Suvienytų Valstijų prie Dar
bo Departamento Samdymo Biu 
ras atkreipęs ypatingą domą į 
grįžtančių jų kareivių reikalus. 
Jis paims į savo globą sujieškoli 
darbu tiems grįžtantiems karei
viams, kurie yra taip sužeisti ar 
paliegę, jog jie gali dirbti tik 
jiems tinkamą (laibą ir kiekvie
nas kareivio reikalas bus tinka- 
Biurn, Washingtone,

Visokie $30 ©verkautai $24.75.
Kaulai geriausių dirbėjų Chicagoije— 

Society Brand ir Kuppenhcimer pris 
kaitoma kaulai, Chestcrfields, 
užpakaliai, veste su siūlėmis, 
i ’ 
doma. Oxfordo ir juo- _
do kerseys, pilnu pamu
šalu, Jabi’i specialiai, Su 
':'toje -bu.s parduodama 

tiktai po ..............

pancl
. ----- .......... * ulstern daug konservatyvių modelių paro-

24.75

Vyry mėlynos serge siutai.
Visi vilnoniai tvirtos spalvos, sun

kios vogos siutai, rankomis sinti ir au- 
gšlos rųšies staitės, pamušta serge pa
mušalu. Micros prilaiko
mos visiems, storiems ir A A "J f 
ploniems, augštiems ir že- J Į f 11 
iniems, paprastai $27.50 ZJ ir $30 sergės ..................fcfcll V

Vaikų vilnonės Mackinaws
Extra sunkumo, kvolduolos materi

jos, su diržais aplink, prisiūtais kiša
mais, didelio pločio kal- 
nicrium, micros iki A
metu, tiktai laike šio iš-tL U U U 
pardavimo bus parduo-|p į|||J

Vaiky puikus ©verkautai
Daug materijų ir stailių, oxtra gero 

padarymo ir pamušta pe
rdėm. micros nuo 3 iki4|?F FA 
« metų, specialiai liktai f 1111 
šiame išpardavime ap-Kll I •■D! ! 
kainuota po.....................” ■ ■***»

a

Extra! 5000 Skrybėlių d? I
Motery, merginų, vaikų paprastos ir nepaprastos skrybėlės. Di- Į

d'/ioiiuitic! ičn'ii'd'jvimoa . LJDknJ

niai svarstomas. Kiekvienas 
toks kareivis bus atskirai išlir-

duoti užsiėmimą, kuriam jie ge
riausiai liuką.

Kiekvienas kareivis, kuris no
ri susižinoti su šiuo ofisu, ku-

nemuri

Rusiškai—Amerikoniškas Biuro
CHICAGOJE .

1. Skolina pinigus ant Laisves Bondsy. Kam 
reikalingi pinigai, tegul atsineša į Biurą savo 1- 
mus, 2-rus ir 3-čius Laisvės Bondsus ir gauna gry
nus pinigus.

2. Perka ir parduoda Rusiškas Obligacijas ir 
Rusiškus Rublius.

Didžioji Raštinė:

Russian==American
160 N. Wclls Street,

Skyrius:

Russian-American
706 W. 12th Street,

“PER VĖLU”
Dviejų Veiksmų Tragedija

Bureaii
Chicago, III.

1553 W. Madison >L
Saite 600-612

Valandom: 10 iki 12 ryto
Pboue liaymarkct 2563

Nedėldienlais tik patai •atarti
Rezidencijos Telephona Albany 1*44

Bureau
Chicago, III.

» J didžiąją raštinę galima nuvažiuoti kiekvienu gatvekariu, va
žiuojančiu “do\vn-town”. Skyrius randasi prie 12-tos gatvės, ne
toli ilalsted St.

DR. A. MONTVID
GYDYTOJAS ir chirurgas

22U So. Leavltt St 
Kampai 22nd >L

Val«a4o«: $ Ud t vatar* 
Phona Caoal 4<M

LIBERTY BONDS
Jei jus priversti esate parduoti, mes mokame N. Y. Exchange kai
nas, l)c komiso.
Bondsus galima siųsti regis- E(lwu'11 Bl’n£;."ily Co> 
truota knisa — jųg So. La Saite St.
(’-o Litįmaniau Dept. Atdara Nedėliom 10—12 dieną.

quiry Office of the Information

11

tli and Eye Si., N. W., NVaslun-

meni of Labor, 1706 G Street, 
N. W., yVashinglon, 1). C. Ita
šydamas kareivis turi parašyti, 
kur jis dabar gyvena, vietą, ku
rioj jis pirmiau gyveno ir vielą, 
kur jis norėtų dirbti.

Bandymo Biuras jau dabar 
turi daugiau kai 600 ofisų ir jų 
skaičių nuolat daugina. Da
bar jis nurodo darbą daugiau, 
kaip 100,000 asmenų kas me
nuo, o su viršum 30,000 darbi
ninkų naudojas jo patarimais.

Jūsų Pareiga.
Gydytojai ir sveikatos autoritetai 

panaudoja kiekvieną energiją sulai
kymui išsiplatinimo ISPANIŠKOS 
INFLUENZOS.

Nepalikite visko jiems, žiūrėkite 
į lai, kad jūsų kūnas Imtų pirmos kle 
sos padėjime. Kad jūsų “stebėtina 
mašinerija”, viduriai, kepenes, inks
tai ir žarnos veiktų sutartyje.

Tūkstančiai žmonių ima

Stato Scenoje
LIET. TEATR. DR-STĖ “RŪTA” No. 1.

Sukatoje, Lapknčio-Naveniber 16d,, 1918
M. MELDAžlO SVETAINĖJE, 2242 W. 23rd Place
Salė ateidarys 6-tį vai. Teatras, prasidės 7:30 vai. vakare

Inzunga 25c, 35c, ir 50c y patai.
PO TEATRUI — KONCERTAS, DAINOS, DEK- 
LEMACIJOS IR MONOLOGAI.
Užkviečiame visų Gerbiamų Publikų atsilankyti j šį 

‘iškilmingų vakarėlį. . . 4 w
Nuoširdžiai užprašo KOMITETAS. *

*

del savo sveikatos ir užsitikriniino. 
Pardavojaina liktai mėlynuose pa
keliuose po 25c ir 50c visose gero
se aplieko.se ir doparlanientinOse są- 
k rovose.

Kleino Departamentinės 
sankrovos.

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodcviliaus Permaina.
Panedėlyj, Ketverge ir Sukatoj 

Pirmas' Floras 15c. Balkonas 10c' 
Prie šių kulnų ptiskaltoma ir 

1c ir 2c. kariškos mokestis 
4 DIDELi AKTAI KASDIEN 
HALSTED te 32-xu GATVĖS

pirma negu pirksi, gauk musų kainas
- Ant Durų, Lentų, Rėm> ir Stogams Poplero

SPECIALIAI: Maleva malevojimui stabų išvidaua, po $1.40 ai gaL
CARR BROS. WRECKING CO.

$003-303$ S. Halated 8L, Chteage, ni.

aplieko.se


Racine, Wis
Tik prasimano.

Kiek man žinomu, tai suma
nymas tverti LDLD. rajoną bu-

Naujienų nr. 
pondencija iš

prisimena apie reikalingumu 
sutverti LDLD. rajoną \Viscon-

ferencijoj. Pav., baigiau ties 
konferencijai tapo įteiktas lai
škas nuo LDLD kuopos iš Mil-

sigailėjimą, kad raciniečiai šilą 
sumanymą ignoruoja.

Tai yra lik prasimanymas. 
Juk ir pats Reporteris nieku ne- 
prirode: kada ir kokiu budu ra
vi n iečiai šitą sumanymą igno 
ravo.

I

Ispaniška Influenza
Laike dabartinių sirgimų is 

paniškos influenzos ,patartini 
yra kad kiekvienas

mai vra: akiu uždegimas, ickc 
j imas iš nosies, strėnų skaus 
mai, galvos skausmai, nuima 
ninis skausmas .drebuliai ir ka 
ršlligė ir nbelnas silpnumas. Ta 
rpe geriausių gyduolių mes pa 
tariame štai ką: išplauk gerkle 
ir nosį su Severos Anlisepso 
lium, kuris turi būti atmieštas 
su vandeniu, į dalį gyduolių ir 
dalis šilto vandens. Jeigu šal 

lis neperstoja ir po čiaudėjimo 
nėra geriau, tai imk vieną ar 
dvi Severos Tabletkas nuo Per
šalimo ir Gripo ir antrink kas 
trįs valandos, tol, kol viduriai 
pasiliuosuos. Kad kosėjime pa
lengvinus, reikia imti Severos 
Balsama Plaučiams. Reikia 

c

tuojau gulti lovon ir gerti ką 
lokio šilto ir šiltai apsiklosčius 
gulėti. Jeigu nejaustum geriau, 
tai pašauk daktarą ir naudokis, 
jo patarimais. Viršuj minėtos 
gyduolės pagelbės Jums apsi
saugoti nuo influenzos ir yra ki

butu pakeltas klausimas apie 
tai. kaip sutverti LDLD rajoną 
\Visconsino valstijoj. Nors to
lus klausimas buvo ne vietoje, 
vis dello konferencija parode 
savo džentelmeniškumą ir paė
mė klausimą apsvarstymui,
ir kuomet pradėta švaistyti, tai 
pasirodė, kad rajono įsteigimas 
yra negalimu daiktu. \Visct)n- 
sino valstijoj viso gyvuoja tik 
trejatas kuopų ir tos pačios gy- 

tvuoja nekaip. Jos silpnos ir na
riais ir pinigais. O sutverus ra
joną, kiekvienam aišku, kad jį 
reikės palaikyti. Taip buvo ir 
nubalsuota. Vą^įinas, klausima 
svarstė ir piciniečiai ir keno- 
sbiečiai ir mihvaukiečiai. Tai 
nesuprantu, kokiu budu čia ga
li būt kalti vieni racinicčiai?

Reporterio rašymas taigi yra 
nepamatuotas. Jisai lik kabi
nėjasi. Mano manymu, vietoj 
tu prasiinanvmu reikėtų dary- 
Ii visa, kad draugai galėtų vie
ni kiliems pagelbėti. Mes lai 
prižadame: Kuomet racin ie
čiai rengs prakalbas, pranešime 
jums apie tai — iškalno. Arba 
gavę gerą kalbėtoją, galėsime 
susižinoti ir susitarti, kad jisai 
galėtų pasakyti prakalbų vi
soms LDLD. kuopoms Wiscon- 
sino valstijoj. Tik pasitarda
mi. lik veikdami bendrai mes 
galėsime atsiekt mums pagei
daujamų pasekmių nekitaip!

—Racinietis A. č.

viena srove turi įsisteigusi savo 
fondą “dėl Lietuvos labo". Tad 
jeigu asmenį, kuris nepritariu 
vienam iš tų fondų, mes imsim 
ir apšauksini išgama bei tautos 
priešu, tai išeis taip, kad visus 
lietuvius (kartu ir pusi tašiusius 
po minėtu apskelbimu) tUrėsitn 
apkaltinti panašiais “išgamo
mis”. Nes nerasite nė vieno 
protaujančio žmogaus, kuris vi*- 
sienis fondams pritartų.

Išgamos ir tėvynės priešo var
dą užsipelno tik tokie, kurie vi
skam priešingi, kas lik yra nau
dinga tėvynės labui. Tečinus

ypatingai yra pasižymėję savo 
darbštumu dėl tėvynes labo ir 
panašaus šmeižimo jie neužsi
pelnę. Tai yra daroma tikslu 
pažeminti sau nepatinkamų as
menų verda. Todėl Liet. Uk. c %

Pol. Kliubas nutarė pareikalau
ti, kad minėtas apšmeižimas 
butų ku ©greičiaus i a atšauktas.

J. S .Pruselaitis, 
Wm. Shelmis, 

V. Bagdanavičius.
P. S. šitoks jau reikalavimas 

buvo pasiųstas į “Tėvynę".

Binghamton, N. Y
Mirė d. F. Palionis.

|Mi!waukee it Ashlaiid Avės. DVI SANKROVI Belmont ir Lincoln Avės.

□verkautai Gvarentuotos Kokybės
p ABAR, kuomet karė, savo klaidingose atmainose, užsibaigė, 

mek su pasididžiavimu nurodome į tą faktą, kad Klee koštu- 
meriai pasinaudojo stebėtinu pasiliuosavimu nuo stokos vilnų ir 
pasekmingu pragumu, manipuliuotų audimų.

Mes dedame ypatingą svarbą kad overkautai, kuriuos mes gar
siname šiandien, yra pavyzdingos kokybės, padaryti geriausių ’ , • • • 
drapanų dirbėjų ant visos žemės, iš audimų musų gvarantuotų, 
sulyginamos rųšies, bile kokio laiko prieš karę. Mes turime mil- 
žinišką sandėlį pačių vėlausių modelių vyrams ir vaikinams.

qVERKAUTAI PO $25 — Gerai padaryti iš visų vilnonų mel- 
^ton, kersey ir puikių overkautams materijų, konservatyviai, 
kariniai, ulsterette ir ulster modeliai, šios yra 
didelės eilės, tvirtų stailtškų overkautų, kiek- 
vienas didelės vertės už pinigus ............................

Waterbury,Conn

lęs po ranka. Jos yra parduo
damos vaistinyčiose visur šio
mis kainomis: Severa's Antisep- 
sol, 35 centai; Severa’s Cold 
and Grip Tablets, 30 c.: Seve
ra's Balsam for Lungs, 25 ir 53 
c. Jeigu jus negautumėt šių 
gyduolių jūsų vaistinyčiose, tai

Lapkričio 1 d.. Lietuvių Uk. 
Pol. Kliubas savo susirinkime 
pakėlė klausimą apie straipsnį, 
tilpusi “Tėvynės" nr. 41 po ant- 
galviu “Teisybės Žodis", kuria
me Įtariama T. Matas ir L. Nat
kevičius melagiais, išgamomis 
ir tėvynes priešais. Ir tik u/, 
tai, buk minėtieji asmens agita
vę prieš’ taTitninkų kokį ten fo
ndu, c

ra Co., Cedar Rapids, Iowr

liams, konservai)vės stailės 
vyrams ir extra kirpimo 
drapanos žemiems, riebiems,

JV£ES užkvie- 
čiame apžiur- 
eti musu mil
žiniškas eiles 
Siutų ir Over- 
kautų.
Daug yra vardų, ir 
vardas Atlas atstova
uja pilną vertę stailė- 
je ir kokybėje.

Musų leibclis ant siuto 
arba overkauto jra geriau
siu užtikrinimu.

Puikios vertės ir pasirin
kimui po

S18 $20 $25 
$30 $35

rnms.
Daug puošnių stailių vai

kams su trumpais siutais ir

Musų sankro
va atdara va
karais apart 

seredos ir pėt- 
nyčios. Neda
liomis ir atda
ra iki pietų.

Jos. Blozis 
lietuvis 
parda
vėjas.

1800 iki 1806 Bhie Island Avė., kampas 18-tos gatv

Lapkričio 2 d. mirė d. Felik
sas Palionis, palikdamas dide
liame nubudime savo moterį. Mi 
re nuo ispaniškos influenzos.

Drg. F. Palionis buvo vienas 
seniausių LSS. 33-čios kp. na
rių. LSS. 33-čia kuopa taigi 

paaukavo vainiką vertės $12.00. 
Velionis palaidotas lapkričio 5 
d., be jokių bažnytinių ceremo
nijų. Į kapus jį palydėjo didelė 
minia žmonių, benui griežiant 
laidotuvių maršus ir marsalietę.

Kadangi d. Palionis buvo jxi- 
silurintis žmogus, ir buvo lai
dojamas be bažnytinių ceremo
nijų, tai vietos kun. Ambrozai- 
tis nesitvėrė iš piktumo. Mat, jį 
užmiršo... Kuomet velionį ly
dėjo gatve, tai vargšas tėvelis 
išbėgęs iš tūlo kriaučiaus krau
tuves, žiurėjo į minią susirau
kęs, bet nieko nesakė.

Drg. F. Palionis prigulėjo ir 
prie kebų pašaipiųjų draugys
čių, kurių nariai turėjo palydėt 
jį į kapus. Bet kunigėlis drau
dė savo parapijomis dalyvauti 
tose laidotuvėse, sakydamas: 
“kas dalyvaus laidotuvėse, tas 
smertelnai sugriešys”. Bet no
rėtųsi paklaust: ar tie žmonės 
smertelnai nesugriešys išmeti- 
nedarni pačiam kunigėbui, kuo
met jiems reikės užsimoket bau
smes po keletą dolerių arba bus

žymą konstitucijos?

Tula Lakštutė čiulba špitol- 
ninkų organe “Darb-ke”. Sako, 
kaip “cicilikai” numiršta, tai jų 
moterįs bėga pas kunigėlį pra
šyti, kad leistų nors negyvą į 
bažnytėlę, bet kunigėlis nelei
džia. Kad “cicibkų” moterįs bė- 
g a , tai tas tie s a , 
bet socialistų moterįs 
tai jau nebėga. Jos apsieina ir 
be kunigėlio pagelbos.

Ta Lakštutė pasakoja (ir a- 
pie tūlo B. praeities gyvenimą. 
Ar negeriau butų, kad Lakštutė 
pačiulbėtų šį tą apie kun. Ežer- 
skio “praeities gyvenimą” ir ki
tų jam panašių?

—A. B. Vargšas.

Eureka, Utah
Epidemija.

Miestelis nedidelis, turi vos 
4000 gyventojų. Vieniutčiis dar
bininkams užsiėmimas, tai švi
no ir geležies rudos kasyklos.

Lietuvių čia nedaug: trįs fa- 
milijos ir septyni pavieniai. Bet

Q VERK AUTAI PO $30 — Padalyti iš puikaus St. George ker- 
sey, įžymių Mėtcalf Mill’s melton ir augštos rųšies puikių 

overkotams materijų; visi vėliausių vestės siūlė- 
mis ir konservatyviai modeliai, mes'rekomen- ™ ■
duojame šiuos overkautus kaipo retos vertės, po V# VZ

PI VERKAUTAI PO $35 — Populiariai, bet smulkaus audimo, 
” elegantiški blanket back chinchillas, ir vicunas turtingų įvai
rių spalvų, karinių, vestės siūlės, ulster ir kon- m

servatyviai modeliai, mes esame tikri, kad koky- ® 

bes yra nepervirsijamos, po...............................

q VERKAUTAI 1*0 $40 — Kailio kalnieriai, geriausio Hudson 
Seal ant overkautų augštos rųšies melton; taipgi ulster, pla

tus, vestės siūlėmis ir konservatyviai modeliai, 
atnaujinto Hockanum melton, Wesnit, vicuna, f ■ 
ir blanket back audimų, po ......... ......................

ir jų skaičius vis mažinusi.
Ispaniškoji influenza neaplen

kė ir musij Eureką. Daug žmo
nių st*rga ir miršta. Ne duobių 
nespėjama kasti... Kaikur serga 
visos šeimynos. Jų padėjimas 
labai blogas. Dar blogesnis ji
sai lieka tuo, kad čia nėra jokios 
•ligoninės, o ir gydytoją sunku 
prisišaukti.

Ta nelaukiamoji viešnia ir 
vieną lietuvį pasiėmė su savim, 
šiomis dienomis pasimirė Jonas 
Žilinskas, dar jaunas žmogus, 
vos 26 metų amžiaus. Palaido
ta jisai 8 d. lapkričio be jokių 
bažnytinių ceremonijų. Velionis 
paėjo iš Kauno gub., Calaka pa
rapijos, sodos Bajorėlių. Gimi
nės ar pažįstami, norėdami gaut Juozą ir dukterį Marijoną. Ve- 
platesnių informacijų tegul ra
šo: John Shilaikis, Box 190 Eu
reka, Utab.

Beje, jos gali “daryti biznį", bet ( 
tik 2 valancb dienoje.

Lapkričio .11 dieną čia buvo 
dideli apvaikčiojimai. Žmonės 
apvaikščiojo užsibaigiiną visa- 
pasaulinės skerdynes. Tą dieną 
visose kasyklose buvo pertrauk
ta darbai. —L. S. A.

Virden, III
Laidotuvės.

Lapkričio 2 d. čia pasimirė: 
senas vietos gyventojas, a a Juo
zas Petrila. Mire nuo plaučių 
uždegimo. Paliko dideliame 
nubudime savo moterį, sūnų

Kincaid, III
šis ir tas.

lipnia šiame miestelyj išgyveno, 
apie dešimtį metų ir turėjo nuo
savą namą. A a Petrila tapo pa
laidotas lapkričio 3 d. Virden 
kapinėse. Tebūnie jam lengva 
Šios šalies žemelė.

—-Korespodentas.

Spring Valley, III
Musų miestelį tur būt labiau

sia ipaiuilo nelaukiamoji viešnia 
influenza. Daugybės žmonių 
serga ir miršta. Ligoninėse dėl 
jų nebėra vietos. Yra atšitiki- 
mųv kur serga visos Šeimynos. 
Daug liko našlaičių, t. y. tokių 
kur neteko tėvo ir motinos. O 
kaikuriose šeimynose visi vaikai 
išmirė. Aplamai, visur Verks
mas ir nubudimai.

Epidemijai siaučiant buvo įsa
kyta uždaryti anglių kabyklas. 
Bet kad liga nesi mažino, o an
glių žmonėms reikia, tai ir vėl 
pradėta dirbti. Beto uždaryta 
visi galiūnai ir bažnyčios, ė d?* y - T . . , -
bar ir krautuves įsakė uždaryti, bembnstracijoj įžymiausiu da-

Demonstracija.

Lpkričio 11 d., anksti iš ryto, 
pasigirdo varpų skambėjimas ir 
fabrikų bei kasyk
lų mašinų darbų gau- 
dėsis. NeujUIgio pasigirdo atski
ri žmonių balsai: “Kare užbaig
ta!” Kada prašvito, ant gatvės 
pasirodė vežimas, kuriame bu
vo bėdinas Vilius.. Kiek vėliau 
buvo sumanyta rengti demons
traciją, prie kurios rengimo pa
kviesta ir lietuvius. Po pietų 
gatvėmis žingsniavo minios 
Žmonių ir peSS įvairių vili arų.

justi gydytoju šiuose kares laikuose
Kadnngi tiek daug jaunesnių gydytojų iššauk
ta,jąs gal būt nenutarėte į ką kreiptis — to
dėl jei jąs reikalaujate patarnąvimo užtikime 
specialisto, tokio, kuris pašventė daug Laiko ir 
mokslo vienai atskirai šakai medicinos.

ATEIKITE PAS MANE.
Aš per 20 metų pasekmingai gydžiau visas li
gas

AKIŲ. AUSŲ, NOSIES IR PLAUČIŲ
Jeigu jus turite užblukusius akių vokus, raudo
nas ir nesveikas akis, optikos nervų keblumus, 
kreivas akis arba bile kokį kitą stovį, kuris 
paliečia jūsų regėjimą.

Jeigti jus turite ausų skausmą, tekančias ausis, triukšmą galvoM d 
arba kokį laipsni kurtumo.
Jeigu jus turite nosies katarą arba gerklės, spjovimo arba plėg- 
mos. arba bile silpnumą bronchlalių dūdų arba plaučių, — tokiame 
atsitikime aš noriu pasakyti, kad daug susidėjusių ligų yra tiesi 
fiasekmė nebojimas nosies ir gerklės Keblumų ir pakol jus praša- 
insite priežastį, kitas kokis gydymas suteiks tik laikiną pagelbą,— 

lodei
JUS TURITE PASIMATYTI SU MANIM DABAR

Aš išgelbėjau daugumą nuo apakimo, kurtumo ir džiovos ir gallū 
pajiegti padaryti tą pati dcl jūsų, jeigu jus ateisite J laiką.

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

W. M. Lawhon, M .D.
Valandos: 9—8. 219 So. Dearborn aL
Nedaliomis: 10—1. Prieš pačtą

lyku buvo du vežimu. Viename 
stovėjo bčdinasai Vilius, o an
trame buvo... kartuvės - taip
jau dėl Viliaus.

Užsibaigus demonstracijai bu
vo surengta prakalbos, kuriose 
gavo progos kalbėti vienas airių 
kunigas Tarp kita jis pasakė, 
jogei dabar turėsią viešpatauti 
ne despotizmas, mili turizmas ir 
ne socializmas, bet tik demokra
tizmas. Ypač ne socializmas 
šak$ tas kunigėlis.

Pranešimas.
AUTOMOBILIŲ SAVININKAMS.
Seniausias automobilių mechani

kas. Taiko ir pagerina visokius su
gedusius {automobilius. Turiu pil
ną mašinų shapą, kuriom galiu 
darbą greitai atlikti.

C. A. VALENTYNOVICZ, 
3407-9 So. Morgan st, Chicago, Ilk 

(įėjimas iŠ šalies).

Demonstracijoj dalyvavo dau
gybė darbininkų, bet juose ne
daug buvo linkonuHiK ūpo.
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Metams ..............
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Kanadoj, metams .................. 7.00
Visur kitur užsieniuose .... 8.00

Pinigus reikia siųsti Palto Money 
Orderiu, kartu su užsakymu.
. ............ .................. i

Rusijai reikia, kad josios 
demokratijos frakcijos pa
liautų variusios kruviną tar
pusavinę kovą ir sujungtų 
savo jiegas pozityviam daj> 
bui. Šituo tikslu Vokietijos 
socialistai, be abejonės, ir 
stengsis pavartot savo įtek
mę.

66.00
3.50
1.85
1.45

. .75

.02

.12

.50

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Nov. 15,1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917

Nuortevos atsakymas 
Toko jai.

15.00
3.00
1.65

A s meniškai Redaktorių matyt gali-

Redakcijos
Straipsniai
True translation filed with the pos<- 
master at Chicago, III., Nov. 15, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917, 

Vokietijos socialis
tai ir Rusijos 
bolševikai.

(Žeminus spausdinamu lai
šku Santeri Nuorteva atsako 
į Oscar’o Tokojaus laišką, ku
ris tilpo “Naujienose” dau
ginus kaip savaitė laiko atgal. 
Reikia pastebėt, kad Santeri 
Nuorteva, kuris dar vis ne
šioja “Finų socialistinės res
publikos atstovo” titulą, at
vyko iš Suomijos į Ameriką 
laike 1905 m. revoliucijos ir 
nuo to laiko sėdėjo šioje ša
lyje. Jisai redagavo finų so
cialistų laikraštį, Fitchburge, 
Mass., kuomet socialistai Suo
mijoje nuvertė laikinai bur-

sienio reikalų komisarą, draugą 
Frjo Sirola, prašė manęs atsto
vauti jūsų reikalus Suv. Valsti
jose, nežiūrint visų mano pa
stangų, aš išgalėjau tiesiu bud u 

^susižinoti su jūsų Valdžia, ar 
gauti iš pirmos rankos pažval- 
gas, ar nurodymus į ką nors. 
Vienok aš sužinojau iš spaudos, 
kad Centralė Suomių Organiza
cijų Valdyba dabar tebesiranda 
Rusijoje, — kuri, aš manau, at
stovauja visa, kas beliko veik
laus iš musų sumuštosios Socia
listines Republikos valdžios, — 
ir jų naujai įsteigtas Užsienio 
reikalų komitetas Stockholme, 
Šveduose,' nesutinka su tamstos 
pažvalgomis ir veikimais. Man 
pranešama, kad musų Ccntralis 
Komitetas Maskvoje išleido pa-

grafą įgaliojo Nuorteva at- 
stovaut revoliucinės valdžios 
reikalus Suvienytose Valsti
jose. Perversmo laiku To- 
koi buvo ministerių pirminin
ku Suomijoje — nes socialis
tai turėjo didžiumą vietų sei
me — ir paskui patapo nau
jos, socialistinės, valdžios na
riu. Tokoi yra senas sociali
stų vadas Suomijoje. Red.)

kioje vietoje jau buvo iš
reikšta ta nuomonė, kad Ru
sijos susitvarkyme didelę 
rolę turės sulošti Vokietijos 
socialistai, kurie dabar paė
mė savo šalies valdžią į savo 
rankas. Įdomu tečiaus, ko
kie santykiai bus tarpe Vo
kietijos socialistų ir Rusijos 
bolševikų.

Buvo paskelbta žinia, kad 
tūli socialistai iš Vokietijos 
pasiuntę pasveikinimo tele
gramą bolševikams. Ta žinia 
tečiaus dar nedaug ką reiš
kia. Juk pereitų metų lap
kričio mėnesyje Rusijos bol
ševikai, kaip tiktai įvykino 
savo perversmą, tuojaus pa
sveikino telegrama skaitlin
gą vokiečių socialistų mitin
gą, kuriame kalbėjo Schei- 
demannas; ir gavo pasveiki
nantį atsakymą nuo to mi
tingo. Ir dar daugiaus: bol
ševikai pasistengė užmegzti 
artimus ryšius su Vokietijos 
didžiumiečių centru per Par-;. v. 
vuso tarpininkavimą. Vie- k.ad n'!,no s,,<lls ir ,1,uno gdli,u’ 
nok tas draugiškumas tarpe s,a llž«°]auta sy.^U81.v‘- 

— musų suomiais broliais 
ir seserimis, kurie, po žiauriam 
apsiėjimui su jais vyliugingų 
vokiečių talkininkų, dabar iš
guiti iš savo šalies, o kovo
ja už savo buvimą ir geresnę 
ateitį, iki teisingumas vėl 
nesugrįš, žmogžudinga junke- 

y rinė talka Suomijoj sunaikino 
jie tik gyvastis dešimčių tuks- 

I tančių musų apšviesčiausių dar- 
jbininkų, bet taipgi visas demo- 
i kratines Suomijos įstaigas, ku- 
jrių sutvėrimas buvo jūsų darbu 
j ir mano darbu ir darbu šimtų

Bolševikams pritaria Vo-j tūkstančių musų draugų per pen 
kietijoje tiktai neskaitlingas; kioliką paskutinių {metų. Aš 
radikalų sparnas — Mehrin- nereikalauju 
gas, Rožė Luxemburg ir ki-]kad kiekvienas patarimas vei- 
ti-

Bet reikia ve kas turėti o-l atsteigimo deinokratybės Suo- 
menėje: bolševikus nuskria- mijoje ir panaikinimo suomių- 
udė, užkardami jiems paže- vokiečių skerdikų viešpatavimo, 
minančias taikos sąlygas, gauna mano širdingiausį prita- 
buvusieji Vokietijos valdo-]rimą ir gaus neapribotą parė- 
nai. Labai naturalis todėl 
butų dalykas, kad dabar Vo
kietijos socialistai, nuvertę meninio teisingumo reikalais, 
savo valdonus ir norėdami 
atitaisyti padarytąją bolše
vikams skriaudą, stengtųsi

a-

Washington,
Spalio 11 d., 1918m.

P-nui Oscar Tokod,
Archangelskas, Rusija. 

Brangus Drauge ir Sėbre:-
Aš apturėjau jūsų laišką

luotą Archangelske, rūgs. 10 d. 
ir atidžiai susipažinau su jo tu
riniu. Atsižvelgdamas į tai, kad 
'jus prašote perduoti šito laiško 
turinį kilioms suomiams sėb
rams Amerikoje, aš pasirūpi
nau jį paskelbti visuose suomių 
darbininkų laikraščiuose Ame
rikoje. Vienok šitas mano žin
gsnis nereiškia to, kad aš sutin
ku su pažvalgomis ir patari
mais išreikštais jūsų laiške ir 
dabar aš visu atvirumu, kokis 
pas mane tesiranda, bandysiu 
išdėli jums savo atsinešimą į 
tuos klausimus, kurie yra iškel
ti jūsų laiške.

Aš nereikalauju sakyti jums,

bolševikų ir šeidemanniečių i 
tęsėsi neilgai.

Tarpe Rusijos bolševikų 
ir* Vokietijos nepriklauso
mųjų social-demokratų dra
ugiškumo yra gal dar ma
žiaus. Kaip yra žinoma iš 
Fr. Mehringo nusiskundimo 
(tilpusio “N. Y. Volkszei- 
tunge”), nepriklausomųjų 
social-demokratų vadai, ypa
tingai K. Kautsky, aštriai 
kritikuoja bolševikų politi-Į 
ką.

minėti tamstai,

kimo, kuris galėtų nuvesti prie

mimą — jei jis bent kiek pri
taikomas ir susitaiko su visuo-

sų ir jūsų archangelskinių rė
mėjų veikimą tiek, kiek jie ma-| 
to, kad tas veikimas įtrauks jus j laimių, 
į veikimus priešingus Rusijos 
Sovietų valdžiai. Per giminaitį 
vieno jūsų draugų Augusią Wa- 
sley aš apturėjau paskalbą su 
pasirašymais tamstos, Augusto 

■Wasley, K. Hamalainon, A. Or- 
jatsalo, E. Elo, W. Haline ir K. 
Primuš Nyman, kur jus griež
tai sakote, kad jūsų veikimai a- 
naiptol nėra taikomi tam, kad 
pradėti kovą prieš Sovietus, bet 
kad jūsų vieniu t e r 
Ii u tikslu yra v e i - 

: vokiečių įsigalėjimą Suomijoje, 
idant atsteigus dcjmokratybę ir 
teises žn>onių didžiumos, kurią 
atstovauja musų judėjimas.

Aš matau, kad jūsų laiške į 
mane yra patarimų, kurie ski
riasi nuo tų, kur yra anoj pa
skalboj. Jūsų laiškas daugiau
siai aprėpia Rusijos padėjimą 
ir nurodo reikalingumą veikti 
Rusijoje, ką jus vadinate “su
vienijimu visų demokratinių 
pajiegų”. Jūsų laiške nėra aiš
kiai pasakyta, kAd jus skaitote

tųjų demokratinių pajiegų. Vie
nok jis išreiškia priešingumus 
Sovietams ir jūsų išvedžiojimai 
atrodo labai panašus į išvedžio
jimus rėmėjų įsiveržimo sveti
mų šalių į Rusiją. Jus pats, aš 
suprantu, esate susivieniję su 
tomis pajiegomis Archangelske, 
kurios kovoja prieš sovietų val
džią ir kurios, matoma, įdo
mauja jūsų pažvalgomis iki to
kio laipsnio, kad palengvina pa
siųsti man jūsų laišką, nors jo
kie susirašmej!imai pasiųsti tų, 
kurie tikrai ir oficialiai atsto
vauja revoliucinę Suomiją, ne
pasiekė manęs. Todėl aš tikiu, 
jog aš turiu teisės manyti, kad 
norite, idant aš ir kili suomiai 
draugai gyvenantieji Ameriko
je remtume tą politiką įsikiši
mo į Rusijos reikalus, kuri yra 
pažymėta talkininkų ir kontr
revoliucionierių veikimais Ar
changelske ir kitur Rusijoje.

Suomiai priešingi kišimuisi.

vieno, su kuriais jos nenorėjo 
eiti šeši mėnesiai tam atgal. Tai 
butų puikus dalykas, jei tas bu
tų tiesa, nors aš pats nematau 
ženklų tokio supratimo. Jūsų 
laiškas taipgi neparodo nieko 
tokio, kas priparodytų konkre
tų talkininkų norą pripažinti 
musų draugų kovą Suomijoje 
kova už teisingumą ir laisvę.

Jus turite tiesą sakydami, kad 
rusų klausimas taipgi yra mums 
tarptautiniu klausimu, kol mes 
sakomėsi esą tarptautiniais so
cialistais. Ret kokiu budu tas 
veikimas, kurio jus imatės, pa
gelbės Suomijos reikalui? Ko
kį užtikrinimą jus turite, jei tu
rite kokį, arba kokie užtikrini
mai žadėta jums, kurie apdraus 
atsteigimą musų teisių Suomi
joje? Jus sakote savo laiške, 
kad jus tikrai nelaukiate, jog 
talkininkai įsteigs socialistinę 
valdžią Rusijoje. Aš taipgi ne
laukiu. Neigi aš prašyčiau jų, 
kad jie tai padarytų. Vienok 
aš pritarčiau bendram veikimui, 
Rusų Sovietams ir talkiinnkų 
valdžioms pilnai tą žinant. Taip 
pat pilnai yra aišku, kad talki
ninkams nerupi įsteigimas Suo
mijos kaipo Socialistinės repu
blikos. Vienok aš mielai veik
čiau su jais išvieno suomių klau 
simu net ir be tokios sąlygos; 
bet yra kilų dalykų, kurie turi 
būti paaiškintais.

Anglijos pozicija atidengta.

Kiek laiko atgal laikraščiai 
paskelbė pranešimą, paeinantį 
nuo Anglijos valdžios, atsakiu
sios į paklausimą vokiečiams 
tarnaujančios Raitosios Gvardi
jos, paglemžusios Suomiją. Bal
tosios Gvardijos “valdžia” esą 
protestavusi prieš Anglijos gel
bėjimą suomiams raudongvar- 
diečiams, užpuolusioms Balto
sios Gvardijos jiegas. Į šitą 
irotestą Anglijos valdžia, sulig 
pranešimu, pasakiusi, kad ji 
>rie jokių aplinkybių nepriduo- 
sianti drąsos jokioms suomių 
grupėms, ar frakcijoms.

(Bus dauginus.)

judėjimą, įneša į jį skaldymosi 
ir dargi neapsikentimo idėją. Ši
tą kada nors jie pamatys. Tik, 
ar tuomet nebus pervelu?

Neužilgio mes turėsime pradė
ti “senąjį gyvenimą”. Atsidarys 
keliai į užjūrį. Ten gi “senasai 
gyvenimas” turės įeiti įnaujas 
vėžes. Tas, kas buvo, negriš. 
Bet vietoj senojo blogo, ar kar
tais mes nesusitiksime su nauju 
blogu? Kas gali žinoti...

Bet mes juk pirmų pirmiausia 
esame tokie žmones, kurie sten
giamės permatyti visas galimas 
esamųjų aplinkybių pasekmes'. 
O tos aplinkybės dabar yra to
kios: klerikalai ir atžagareiviai 
tautininkai vienija savo spėkas. 
Vienija jas kovai priš socialistus. 
Jie steigia speciales organizaci
jas bei komitetus, jie renka pi
nigus ir žada juos panaudoti 
pravedimui savų tikslų ten, 
maryje.

O kągi mes darome?
Štai, kada clricagiečiai ir

Visos informacijos, kurias aš 
turiu, sako man, kad atsako- 
mingieji Suomių organai Rusi
joje, nenori remti ginkluoto į- 
sikišimo į Rusijos reikalus. Aš 
skaitau, kad tamsta kalbi į ma
ne kaipo pavienys ir mano atsa
kymas tamstai turi būti laiko
mas draugišku apsikeitimu nuo
monių tarpe dviejų pavienių. 
Taippat pačioj pradžioj turiu 
pasakyti kieno vardu aš rašau 
ir kieno nuomones išdedu. Aš 
nekalbu Amerikos suomių var
du. Nuo to laiko, kaip žmonių 
Komisarų valdžia paprašė ma
nęs atstovauti jų«reikalus Ame
rikoje, aš nėsu dalyvavęs vidu
jinėje Suv. Valstijų politikoje, 
>nei žmonių politikoje apskritai, 
nei suomių politikoje. Aš reli
gingai laikiausi tos taisyklės, 
kad žmogus atstovaujantis už
sienyje kitą šalį, neprivalo kištis 
į vidujinę politiką tos šalies, ku
rion jis yra pakuštąs. Aš ueži-

no apie jūsų pažvalgą — nors 
man rodos, kad Amerikos suo
miai socialistai taip kaip ir visi 
kiti socialistai, ginkluotą ėjimą 
prieš ramutmą mylinčius žino

sies ir varu vertimą svetimos 
šalies prie valdžios formų ne
skaito suderinamu su protingos 
politikos ir visuomeninio teisin
gumo reikalais. Neturėdamas 
tiesioginių nurodymų nuo mu
sų valdžios tenai, aš taipgi ne
kalbu jų vardu, nors aš esu ti
kras, kad tos pažvalgos, kurias 
aš bandysiu išaiškinti šitame 
laiške, yra skaitomos jų kaipo 
vieninteliai racionalėmis ir su
siderinamomis su tais reikalais 
ir principais, kuriuos mes atsto
vaujame. Aš rašau jums kaipo 
viena ta ir kaipo jūsų draugas. 
Mudu pažįstava vienas kitą ge
rai, jx> to kaip pergyvenome krū
voj tokią daugybę laimių ir ne-

Aš nei maž ne abejoju 
jūsų nuoširdumu ir aš žinau, 
kad jus neabejojate mano nuo
širdumu. Tairfi, dabar, prisi
žiūrėkime jūsų patarimams.

Tiek, kiek jus rūpinatės ben
dru veikimu suomių darbininkų 
ir talkininkų galybių tuoju tik
slu, kad padarius vokiečių vieš
patavimui Suomijoje galą ir at- 
steigus demokratines įstaigas, 
sunaikintas suomių skerdikų ir 
jų vokiškų talkininkų ir apdra- 
imus <lotu okralybę visame pa
saulyj, be įvėlimo suomių ko- 

von su rusų darbininkais, aš pa- 
'sirengęs jus paremti. Per de
vynis mėnesius aš bandžiau į- 
jkalbėti Amerikos valdžiai, kad 
ji imtų įdomauti šituo dalyku. 
Nuo pat suomių revoliucijos 
pradžios aš bandžiau parodyti, 
kad talkininkams bus geriausia 
dėjusis su tomis pajiegomis, ku
rios Suohnijojc loginiai prieši- I 
naši vokiečių viešpatavimui — 
su suomių darbininkais.

Susiduria su supratimo stoka.
Tai buvo, ištikro, kamuojantis 

darbas prašalinti tą nuo tarą 
prieš jus ir jūsų draugus Suo
mijoje, kurie bemielaširdingai 
buvo skerdžiami vokiečių ir šuo 
mių baltagvardiečių. Kiekvie
ną kartą aš susidariau, mažiau
siai pasakius, su supratimo sto
ka. Visa tai, ką dabar tamista 
sakai apie rusų Darbininkų val
džia, buvo sakoima apie jus, ir 
dar daugiau. Buvo amerikie
čių, kurie, nors labai buvo prie
šingi vokiečiams, atvirai saky
davo, kad jus gaunate tą, ko už
sipelnėte, vokiečiams atėjus Šuo 
inijon, nes jus neatstovaujate 
nieko kita, kaip Židikus ir plė
šikus, su kuriais palyginus vo
kiečių autokratybė gali būti pa
laiminimu.

Amerikos laikraščiai paskelbė 
pranešimą Amerikos 
Suomijoje, kuris buk išreiškęs 
pasitenkinimą jūsų 
puolimu ir pasakęs, buk vokie
čių įsiveržimas Suomi j on esąs 
permaina geran. Aš paklausiau 
Suv. Valstijų valdžios, ar tas tie
sa, kad tokis pranešimas gauta 
nuo konsulio, bet aš nesulau
kiau jokio atsakymo. Aš galė
čiau papasakoti tamistai daugelį 
kitų dalykų, kurie tikrai pripa- 
rodo, bent mano supratimu, kad 
labai maža užuojautos tebuvo 
musų draugams Suomijoje iš 
kur nebūk, išskiriant musų pa
čių darbininkų eiles.

Gal tas tiesa, kad dabartinis 
atsmešimas yra kliokis. Aš to 
nežinau. Gal nuolatinis aiški
nimas suomių klausimo, ku
riam atsidavė suomiai draugai 
ir jų prieteliai Šveduose ir Ru
sijoje. ir bepretenziniu budu aš 
pats čia Amerikoje, kaipo ir 
žvėriškai kraujagodinga balta
gvardiečių ir vokiečių politika 
Suomijoje, atidarė akis talki
ninkų valdžioms, geriaus supra
sti suomių padėjimą, — supra
sti jį net iki tokįo ląipspio, kad prieš dąrbinipkų judėjimą. Jie'bai įsižeidusi ir pavadinusi jį

Skaitytoju Balsai
(£/š išreikštas šiame skyriuje 
nuomones Redakcija neatsako.]

RENGKIMĖS.

konsulio

valdžiom
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Tai yra prasimanymas. Mo
terų Balsą aš siūliau ne Lukui, 
o Pr. Brijunui. Jisai jau buvo 
padavęs man pinigus, bet ka
da tamsta pribėgai ir sušukai: 
“sei, drauge, nepirk Moterų Ba
lsą nuo šitos leidos, ba ji — me- 
fiševikė, o Moterų Balsas yra 
bolševikiškas”, tai tuomet mi
nėtas žmogus pasiėmė savo de
šimtuką ir sugražino man laik
raštį. Aš, žinoma, nieko nesa
kiusi, nuėjau savais keliais, nes 
maniau, kad “kairusis” Kairys 
turbūt yra įsikaušęs... Bet ka
da Kairys dar keliatą kartų pa
kartojo tą negudrų argumentą, 
tai aš jo paklausiau: ko jisai 
nori ir kodėl >įkalbinėja žmo
nes nepilki minėtą laikraštį? 
Tada jis ir vėl pasakė: “Kad tu 
menševike”... Paklausiau jo, 
kuo jis pamatuoja mano palin
kimą į “kairę” ar “dešinę”; Kai
rys atsake: “Tu menševike už
tai, kad skaitai Naujienas! O 
Rusų menševikai eina sykiu su 
Kornilovais, Semenovais ir ki
tais”. Taigi tik tuomet aš at
sakiau tam belakčiui, kad jis,

uz-

kc-

rybą ir vėliau Laisvės Fondą, tai 
pirmiausia ant tu dviejų įstaigų 
užsipuolė ne klerikalai ir ne (hu- 
tininkai, o patįs musų draugai 
—“kairieji”... Vadinasi, jie pui
kiai pasitarnavo lietuvių darbi
ninkų priešams. Geriau negalė
jo nė klerikalai nė širvidiniai 
“tautiečiai”. Susipratusieji liet, 
darbininkai kada nors turčfs pa
dėkoti tiems “kairiemsiems” 
už... meškišką patrrnavimą.

Darbininkų Taryba jiems ne
gera, Laisvės Fondas taippat. 
Bet tai ką gi jus davėte vietoj 
jų — gero? Darbininkų Tary
ba sutraukė į vieną būrį dešim
tis tuksiančių lietuvių darbinin
kų. Ak, tai palšoji minia. Bet 
ar jus manote, kad ją nereikia 
organizuoti? O jeigu reikia, tai 
kaip jus manote ją suorganizuo
ti? O ją organizuoti reikia tuo- 
jaus, urnai. Reikia daryti visa, 
kad, reikalui esant, Amerikos 
lietuvių darbininkai galėtų atei
ti pagclbon savo draugams už
maryje. Mes turime būt prisi
rengę prie visko.

Rūtų todėl gera, kad Naujie
nų sumanymas, šaukti lietuvių 
darbininkų suvažiavimą, rastų 
kuodidžiausio pritarimo visur, 
kur tik randasi lietuvių darbi
ninkų. Tegul jie svarsto tą 
klausimą savo draugijų susirin
kimuose ir laikraščiuose ir tegul 
rengiasi prie jo.

Draugai, rengkimės prie lietu
vių darbininkų suvažiavimo! 
Rengkimės, kol dar nevėlu.

—M. Lašelis.

k i ų “mcnševikų-Kornilovų,” 
pats gali jiems prilygti. Tai ir 
visa.

Ret tas Kairys moka ir dau
giau. Jis moka nuduot esant 
nekaltu ir dar mest į kitą netei
singų įtarimų. Tai yra dau
giau negu negražu. Pav., jis 
tvirtina, kad “metai laiko atgal“ 
aš išpludusi d. V. P., dargi per 
Naujienas! Su atminčia ir sąži- 
ninyuniu tasai Kairys, matoma, 
visai nebesiskaito.
Del visa ko galiu 
muoti, kad apie
j ienose rašė to išvažiavimo 
ngėja O. S. V. Aš apie tai ne
rašiau nė vieno žodžio. Ar da
bar aišku?

Na, tiek to. 
jį painfor-

rc-

Baigdama turiu pastebėti, kad 
šitoks to “kairaus” Kairio pa
sielgimas mane labai stebina. 
Socialistas šitaip elgties negali. 
Jeigu jisai butų vytis — numo
čiau ranka ir pasakyčiau: “ba
la jo nemato”! Bet dabar, jisai 
skaito save “draugu socialis
tu”. Todėl matau reikalo jam 
pastebėti: tam Kairiui stoką ir 
sąžiningumo ir nuosakumo.

—Laikraščio Platintoja.

Redakcijos Atsakymai į
Amerikos lietuvių darbininkų 

judėjimas eina žclvės žingsniu. 
Veikliausioji ir gabiausioji lietu
vių darbininkų dalis perdėm už
sikrėtusi frakciniais vaidais. A- 
pie bendrą darbą, apie stiprini
mą savo pajiegų, kad atrėmus 
susivienijusių atžagareivių tauti
ninkų ir klerikalų užsimojimus, 
— apie lai nekalbama. Tai juk 
mažmožis... Dalba r mat reikia 
“kuoaiškiausiai iškllostyti visas 
socialipalriolų blogybes”; reikia 
juos nugalėti. O tuomet — tie
siog prie socializmo! Eiti su 
“palšąją minia”, skiepyti joje so
cialistinę mintį — tai tokie daly
kai, kuriais gali užsiimti negu 
lik “tie socialpatriotai”.

Kažin, kur mes nueisime ši
taip “veikdami”?

Pažiūrėkime, klerikalai ir tau
tininkai daro visa, kad pasikin
kius į savo vežimėlį Amerikos 
lietuvių darbininkų minias. Ir 
jie pasikinkys. Tegul tik musų 
“kairieji” dar ilgiau deklamuoja 
apie principus, klesų kovas ir 
kitus tolygius dalykus. Sakau, 
deklamuoja, o ne veikia. Iki 
šiol jie, ištikrųjų, nieko nenuvei
kė, o ir nieko nenurodė kas rei
kėtų veikti. Išrodo, kad pas 
juos nėra netik gabumo, o ir no
ro veikli... ] 
kasi” kovot prieš “tuos social- 
patriotus”.

Šituo musų kairieji tariasi a t-j pasakęs, kad aš tokia 
lieka svarbų darbą. Bet ištik-}menševike”, o platinanti Mote- 
rųjų tai yra tik nusidėjimas į rų Balsą. Delei to, girdi, aš la

DELEI “M. B.” PLATINIMO.

Rymai A. Kairiui).

J. Gasiunui. — Apie tą lošimą 
jau buvo rašyta. Bet kas dėl ži
nios apie permainas, paliečian
čias lą laikraštį, tai mes norėtu- 

)ul užtikrinti, kad ji yra pil
nai teisinga, pirma negu ją skel
bus.

Moterų Raišo nr. 11 radau 
A. Kairio korespondenciją, ku
rią jisai pa vardijo neva atsaky
mu Moterų Balso platintojai. 
Savo korespondencijoj jis tarp 
kita sako, buk aš norėjusi jį, 
Kairį, įžeisti, apšmeižti ir tl. 
O tai esą aišku iš to, kad aš pa
žymėjus, jogei jis yra tas pats i 
žmogus, kur kadaise buvo LSS. 
VIII rajono organizatorium. 
Bet jis visgi tuo organizatorių 
nebuvęs, tik sekretorium...

Bet man visai nesvarbu ar ta
msta buvai rajono sekretorium, 
organizatorių ar tik paprastu to 
komiteto nariu. Tol, kol tam
sta neparodei savo “didelį susi-, 
pratimą”, norėdamas pakenkti 
Moterų Balso platinimui, aš nič 
nieko neturėjau su tamstos y- 
pata.

A. Kairys nori pasirodyt vi
sai nekaltu. Sako, tas drau
gas Luką” pažiūrėjęs ir sugrą- 

Bet užtai jiems “se- žinęs pasiūlytą numerį atg6l, 
nes jau buvo perskaitęs. Tik 
po to jis, Kairys, “taip juokais” 

karšta

Zigmui. — i rinažai paremti 
faktais fokic .aštrus užmetimai.

J. M. ir J. K. — Įdėsime, kaip 
tik bus vielos.

J. J. Čeponiui. — Įdėsime, bet 
turėsime kiek sutrumpinti. Tos 
diskusijos, kaip matote, jau ir 
taip užėmė be galo daug vietos 
laikraštyje. O dagi beveik visus 
straipsnius prisieina versti anglu 
kalbom

Kazimieras Gugis

okitf reikalus, kaip kriminališkuosc 
iaip ir >Mikuose teisintose. Daro

visokius dokumentus irpopleras.
Namų Ofisas:

3123 S. Halsted St.
Ant trečių lubų

Tel. Drover 1310

Fc<

Blfavito Ofisas t
MV N. Becrbcrr St

Hr -ISUmly Bldg.
Te?. Centro"! *411

Susinešimas nukirstas.

___«^uo vas®rio 19 d., 1918 m., 
parodyt jiems savo draugiš- j kuomet Suomijos žmonių Ko- 
kumą. Tatai-gi savu keliu Imisarų vąldžia, kurios pąts bu- 
prirėpgtų dirvą Vokietijos vote vienu narių, per savo už- ką Amerikos suomiai pra- jos dąhar nori eiti su jumis iš- yiet^j vienyti ri stiprinti musų juodašimčiu.

CENTRAL, MANUFACTURING 
DISTRIGT BANK

, 1112 W. 3,5-ta gatvė
(Tel. Drover 6310).

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

VAKARAIS
Seredomis ir Subatomis nuo 6

8 vai. vakare.
Mane galite matyti banke, bet 

kalui atsiradus kreipkitės prie 
uęs i namus.

3343 Lowe avė.,
(Tel. Boulevard 9983)

iki
rei- 
uia-

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

i
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Taupykite L. Klein

Sutriuškintas stabas
Aš nerimavau.
Na kame gi jau čia tas smagu

mas, tas įdomus linksmumas, 
kokį jis man žadėjo banke, vi
liodamas į šį purvinų, prispiau- 
dytų urvų?

—Lukterėki!, ponas Bučki...

Subatoje vakare

atdara iki 9:15 Pirklybos Štampas.

ir
N. N. Brėško-Brėškovskio.

(Tašu.)

užk v iečių 
šiandiejus “Benessansan.

mano gimtadienis; gerai?..

-—Be jokių matote! Aš ži
nau, kad tamsta gcradčjingu 
minykišku gyvenimu stengiatės 
gyvu pakliūti į dangų... Bet 
sykulį nueit “Renessansan” — 
jums neužkenks. Niekis, ne
jaugi jums taip sunku padaryti 
tatai dėl savo... viršininko no-

Sutemus išėjau iš sodno. Per- 
sikarŠčiavali, perviriau ir trupu
tį nusiraminau. Kokia-nors ne
pramatoma kliūtis. Greičiausia

- ryto suteiks apie save žinutę. 
Pagaliaus-gi, mano skalbiniai 
pas jų.

— Kas lamstai, — užklausė 
šubavičius, — tai blanksta!, lai 
raustai? Jums nesigėdi... Ar 
tik nepraloščlc visa tai, kų bu-

niekis taip sau...

visai nauji

as vis aisisaivinejau, net r»n- 
bavičius nenusileido. Staugk jį 
devyni! manau sau, jis kerštin
gas žmogutis ir, norėdamas, ant 
kiekvieno žingsnio gali kų nors 
bloga padaryti.

Tik parėjęs namo aš išgąstyje 
atsiminiau, kad aš su ja nesusi- 
tarėva kada ir kur susieiti. Koks 
neapsižiūrėjimas... Bods, jinai 
žino, kur aš gyvenu; taigi dar 
vienas antram mudu nebūtume 
dingę... bet visdelto aš nery- 
mavau. Del visa ko jau pusiau 
šeštų atsidūriau Saksų sodne.

Jc, lai buvo man 
Įspūdžiai.

Mes sėdėjome ložoje. Ištisa

- josios ne- 
landa. Jaubuvo. Jau šešta va 

po šešių. Nė matyt 
Drebu, kaip drugio pagautas. 
Dievai žino, kokie baubai briau- 
jasi mintin...

Neatėjo ir niekuomet ne
ateis.. . Nebenor manęs daugiau 
matyt. Bet aš vijau šalin nuo 
savęs šias šmėklas. Netiesa, ne
galimas daiktas. Supuolimas, 
paprasčiausias atsitikimas; kas- 
nors sutrukdė. Vis dar besiti
kėdamas skubina us įspėti jų 
kiekvienoj užmatytoj graikščioj 
figūroj.

ra. Apačioje baltais keturkam- 
piais tysojo nedideli staleliai. 
Apie juos taipjau buvo susėdu
sių žmonių. Ir ten-pat, apačioj, 
priešais mus — pusiau-apvali, 
kiauto išvaizdos, scena. Ant 
scenos kokie-tai juodai nusitepę 
ūsuoti raudonais frakais vyrai, 
biauriai vartydami žibančias ta
msias akis, griežė “matčišų.”

Moters, apipiltos elektros švie
sa, nusidažiusios, gramozdiško
mis skrybėlėmis, plikomis krū
tinėmis ir deimentais ausyse, 
šaipydamosi tam tyčia išmokta 
mechaniška šaipa, vaikštinėjo 
tarp stalukų, prisėsdavo ir taip
jau mechaniškai, amatininkiš
kai kokietavo su vyrais.

šubavičius mirksėjo joms nuo 
viršaus, mosavo, šaukė vardais, 
tokiais-jau falšyvais ir prneim- 
nais, kaip ir jos pačios.

tik prasidės programas...
Be mudviejų buvo dar du. lf- 

gas, išgeltęs, kai vaškas Daman
skis ir storulis raudonas Šiško. 
Ir vienas ir antras, kaip ir aš — 
šubavičiaus valdiniai.

Vyresnybė, matyt, norėjo nu
stebint mus savo duosnumu, 
savo iškilmingumu, šubavičius 
pareikalavo salolų-alyvoje, švie
žių ikrų, vašilos, įvairiausių 
degtinių, užsakė vakarienę ir pa
liepė padėt į ledus bonkų šam
pa i.o, ilgai ir rūpestingai pasi
rinkdamas jo rųšį.

- Gerkite, ponas Bučki, ger
kit! šermukšninę geria moters, 
daigi vaikai...

1 .(pratusiam gerti man svai
go galva nuo poros-trejatos sti
klelių. Jaučiau, kad mano akįs 
jai: palšos, kaip tų, kur pirmu 
syl iu pasigeria. Veidas pasi- 
da: o ištižusiu, kaltu, visiškai 
sv< !iinu.

\ ienok aš nė valandėlei nepa
tek a u jos iš minties. Atpenč. 
Nu jai, šiame pakilusiam, nepri- 
pr; Jam upe, aš kokiu-lai be
tvarkiu nenuosakumu, 
giluti ir kuoaiškiausiai 
kh’

siutai ir overkautai
Pirkite 1 siutą ir 1 overkautą — arba 2 siutu arba 2 o verkautu; vienodų mie- 

rų arba skirtingų mierų.
Dvejos drapanos $25.

SIUTAI — kuriuos jus galite pasirink
ti iš plataus pasirinkimo worsteds, cas- 
simeres ir cheviots. Vyrų siutai su ka
riniu priekiu ir nugara arba siutai kon- 
servatyvio modelio. Grąžus, pilki, mė
lyni, rudi ir žali maišyti. Kautai pamuš
ti su venetian arba alpaca pamušalu. 
Mieros 33 iki 44.

NeuisttikMdt mvo regėjimo pir- ’ 
majam by kokiam neprityrusiam 
•ptickoriui ,enksoriui ar keliau
jančiam pardavėjui, nes Jie su
teiks jus akims tik daugiau blogo.

Ai turiu 15 metu patyrimą ir 
galiu ištyrl jus akis ir pririnkti 
jums akinius tikrai. Darbą atlie
ku belaukiant, užtikrintai.

Jei Jums akiniai nebus reikallA- 
gi, mes tai Jums pasakysima.

JOHN SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS 

1801 So. Ashland Ava. Chictr*, 
Kampas 18-tos ratvės 

J-čios lubos, virš Platt’o apHekj* 
Ttmykita į mano paraią 

Valandos nuo 9-tos vai. ryto ilo 
I vai. vakaro. Nedėlioję nuo I 
vaL ryto iki 12 valandai dieną.

DATRIJOTIZMAS 
1 Pavėdumas turi būt 

pasargos žodis 
I0WA STATE 

SAVINGS BANK 
Kapitalas ir Perviršis-* 

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

Jackson Sts.
SIOUX CITY, IA.

čia buvo savu žmogum. Dedąs 
persisotinusiu čia žinovu, Šuba-’ 
vičius įsakmiai ir reikšmingai 
davinėjo tartum didelės svarbos | 
įsakymus tarnui ir tasai, gerbia
mai sulenkęs nugara, dirbtina 
pataikaujančia atidžia klausė jo.

— Pikolo... — šuktelėjo Šu- 
bavičius.

Strimagalviais pribėgo prie jo 
guzikuolas vaikas, pakišo ilgų 
afišų ir, gavęs 20 kapeikų, že
mai tursuodamas, pasitraukė.

Šubavičius, barškindamas tru-

klaidžiai ir nesutardamas su 
muzikais, švilpė matčišų.

tečiaus 
nusivo-

i, kaip jinai man brangi ir 
i beprotiškai aš jų myliu, 
lų net norėjos išsipasakoti 
> bendrams, bet, ačiū dic- 
:s, laiku susilaikiau. Ncsu- 
■>, arba dėsis nesupranta. Pa- 
:oks. Ypatingai šubavičius, 

šis prasčiokas. O tiedu — pa
tai! audami jam.

Į musų ložas ir ten apačioj vis 
dai rinkosi publika. Raudonie
ji i inzikai pasidėjo smuikus ir, 
gaš iomis akimis sekdami mo
teris, išsiskirstė.

Skambutis. Žmonių klegėsyj, 
pyškant indams pakilo pagrindų 
už! idas. Priešakiu iš apačios 
: p: riestos scenos, pasišokėda
ma. išbėgo stora vokietė, trium
fu sijonu, žibučiuota, riebiais 
ruhultintais pečiais ir krutinę. 
Kii uisia recitativa, baisiai vur- 
ly<’ ma akis, mušdamos kuin- 
šei' sau pilvai), jinai prisipaži- 
r.o, kaip ji mylinti kirasierius, 
1 urie turi tokius ilgus kardus... 
Ka aviškai atiduodama pagar- 
1 ų, ji maršavo storom aptemp
tom kojom. Jos krutįs tuomet 
< n bėjo kai kisielius.

Man darėsi koktu ir gėda už I 
jos. Ko-tai apgailėtino, ko-tail

f a\

10 PRIEŽASČIŲ
Del kurių Partola

TURI BŪTI KIEKVIENAM NAME

Del to, kad Partola yra gar
di ir gvarantuoju sveikatų.

Del to kad Partola yra pa
laiminimas vyrams, mote
rims ir vaikams.

Del to, kad Partola veikia la
bai švelniai ir valo kraujų.

Del to kad Partola pašalina 
kankinimus paeinančius nuo 
užkietėjimo ir nešvaraus 
kraujo.

Del to kad visi vartojantieji 
Partolų gerai ir sveikai jau
čiasi. >

Del to kad šimtai tūkstančių 
žmonių vartoja Partolų, ži
nodami, kad ji puiki, ir jus 
turite persitikrinti.
Del to kad Partola taip pi
giai kainuoja, didelė puškė, 
užteks visai šeimynai trims 
mėnesiams, ir kainuoja tik 
vienų dolerį.
Dėlto kad geriausi gydyto
jai rekomenduoja Partolų.
Dėlto kad šimtai tūkstančių 
išvalo savo kraujų iš vidu
rių, vartodami Partolų.
Del to kad Partola yra ge- 
riausis draugas kiekvienos 
šeimynos.

DYKAI
Daili ir naudinga dovana kiekvie

nam a t: įmitusiam užsakymų ir pini
gus drauge su šiuom apgarsinimu.

Laiškus ir užsakymus adresuoki!:

APTEKA PARTOSA,
160 Second avė., New York, N. Y. 
(86) Dspt. L. 1.

OVERKAUTAI — Ulsterettes, su dir
žais užpakaliai, kautai ir paprasti kon
servatyvi kautai. Stailės jauniems ir 
pagyvenusiems vyrams. Sunkus, puoš
nus drabužiai su aksomo arba Ulster 
kalnieriais. Gražijs>pilki, žali ir rudi 
maišyti. Dideli^ įvairumas petrenų ir 
stailių iš kurių pasirinkti mieros 33 iki 
44. > ■

paniekinančio buvo tame, kad 
niekas nekreipė jon (lomos. 
^Niekas jos nesiklausė. Visi kle
gėjo, juokėsi, flirtavo, gėrė, 
šimtai žandų, burnų — kramtė 
įvairiausia ėdalų ir niekas nežiū
rėjo estradom

Pabaigus apie kirasierių, ne
paakinta nė vieninteliu plėk Ste
lėj imu, jinai sudainavo dar ko- 
kį-tai niekį...

Jų pavadavo liesa sudžiovusi 
franeuzė.

XV.

Prašiausi, kaip gimnazistas.
—Pavelykit man namo... lei

skite mane...

Dr. F. 0. Carter
Akly, Ausy, Nosies Ir Gerklės

Daktaro patarna- 
2® STATE GATVĖS

21 METAS PRIE 
rinkime akinių.
vimas gydime ju- 
sl^ arba pri- 
Iškaba — besisu

kanti šviesa
Dr. Carterio pagelbininkai yra 

gydytojai ir chirurgai; užtikrin
tas gydytojo patarnavimas už 
optikų kainas. Akinių kainos 

. j prasideda nuo $4.00 ir augš- 
’fčiau.

Galvos skaudėjimai, nervuo- 
- luinas, insomnia ir nedirbimas

pyko šubavičius, — visų-pirma, 
mes dar gersim šampanų, o ant
ra, juk tai dar tik programų 
pradžia. Grūda visokį brudų... 
Sedčkite, užtaigi galop išvysite 
'Liubatovičiutę-Liarskienę —lai-

Kų bedarysi — nusileidau.
Šansonetės, attikusios savo 

užduotis, išeidavo į publikų, sės
davos prie lėbaujančių kompa
nijų. Jeigu jų niekam nereikė
davo, jos užsisakydavo po stik
lų prastos arbatos.

tis akių ligų. Uždegimas, mie
žis, baugumas šviesos, reikalau
ja okulisto priežiūros. Pritai
koma dirbtinės akys.

Franklin 0, Carter, M.D.
Akių, Ausų, Nosies ir Gerklės 

120 South State Street 
(Antras augštas) Chicago 
(Vienos durįs į žiemius 

nuo The Fair).
Valandos: 9 iki 7. Nedeliomis 

10—12. Central 837

Pranešimas.
šiuomi pranešam kiekvienam 

rininkui, kuris lik priguli prie 
BEBTY LAND AND INVESTMENT 
KOMPANIJOS (ir pilnai išmokėtus 
Šerus turi), jog metinis susirinki
mas įvyks lapkričio (Nov.) 15-tą d. 
1918, 8 vai. vakaro, Mildos svetai
nėj, 3138—3142 So. Halsted st., Chi
cago, Ilk, ant kurio bus rinkimas 
direktorių ir valdybos. Serų cerli- 
fikalas bus reikalingas parodyti dėl 
įžangos į svetainę. Kviečia Valdyba

šč-

Cash už Liberty 
Bondsus

•
Valdžios bondsai, perkami už 

cash, arba paskolinsime jums pini
gus ant jų už legalę pelno rentą, ar
ba nupirksime jūsų bondsų pelną į- 
niokėdami dalį. Atsineškite bond
sus. /

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

Laisves Bondsai
perkami už cash. Ėmei and Co., 740 
W. Madison, kampas Halsted gat., 
rooin 232, 2-ras augšlas, virš Fanious 
Clothing Store. Atdara vakarais iki 
8. Nedčldieniais 10 iki 1.

r‘ JOSEPH C. W0L0N
LIETUVIS ADVOKATAS 

29 S. La Šalie St. 
Telephoue Central 6193 

Vakarais: 
2911 W. 22ud Street, 

Telephoue Bockwell

AKIŲ SPECIALISTAS 
Akla X«MMteaoja Dykai 
1 Gyvenimas yr*

c tuščias, kada pra 
nyksta regėjimą, 

vartojama 
paderintą Oph- 
thalmometer. Y- 
Patin?a doma al-

• v. kreipiama į vai
kus. Vai.: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
nedčldien. nuo 10 iki 11 dieną. 
4649 S. Ashland Av. knmp. 47 st 

Telejphone Yards 4317 
Boulevard 6487.

Telephcne Yards 5032

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

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

Rul4L 933 8. Ashland Blvi. ChlcagS 
Tvlephonv Hayaarkvt >M4

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ii LdIRUKGAt 

„ Specialistas Moterišką, Vyriški,
Vaikų ir visų chronišką ligą 

Ofisas: 8354 S. Halsted SU Chicagi 
Tclepboa« Drcvtr MII

VALANDOS! 10-11 ryto; 2—1
• ■'< .BKara. NvdčliomU 10—13 Alvnb.

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-Rr.y ir kitokius elektros prie
taisus.

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

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

VALANDOS: 8-9 ryto, tiktai.

pratęs anksti gulti, — aš jau 
nebežiūrėjau scenos. Visos los 
vokietes, vengrės, franeuzes į- 
griso iki gyvam kalni* savo be
gėdiškumu, cinizmu.

Aš įsispoksojau vienoj link
mėj, kur-tai pro savo viršininko 
lygutį klastymų, ir tartum su
stirau.

i Staigu ilgasai Šanianskis stuk
telia mane:

' ■—Veizėkit, Liubalovičiutė-
Liarskienė...

Ir aš tuojaus pajutau krūti
nėn tokį smūgį, kad jaučiaus 
tartum žado netekęs. Tai sap
nas... tatai man prisivaizdino...

i tai ne ji, negali būt!
(Bus daugiau).

Paskolos $30 $300 1
Legalė rata 3*/^% menesyje. ! 
Vyrui ar moteriai, dirbančiai | 
ar užlaikančiai namą.

Ant rakandų, piano, vietra- 
los. sankrovos fixtures, ve
žimų, automobilių, Liberty 
Honda ir Inaurunce Policies. 
Skoliname Stockyard’ų, 8a- 
pos ir dirbtuvės darbinin
kams, relžkelio ir biznio 
žmonoms, klerkams Ir tt. 
Ateikite l ofisą ir mes vis
ki) smulkmeniškai išaiškinsi 
me. Atdara utarnlnkals, ket
vertais ir subatomis iki 8 
vai. vakare. Pancdėliais, se- 
redomis ir pėtnyčiomis iki 
S vai. vakaro• vai. vakaro. Į

LOFAL LOAN CO. I
THO8. F. KERWIN. Mtr. 

4647 So. Halsted Street
Po valstijos priežiūra.

Tel. Drovcr 2116. 2-ras augštu

TAI BENT “NURSĖ”.

Jaunoji panelė, Julia Lyons, 
padeko kebliau padėjimam Ka
da siautė epidemija, ji kažkokiu 
budu įsivaizdino esant “pirmos 
klesos nursė”. Kaipo tokia ji 
aplanke daugelį butų ir — kur 
galėjo gerumu, kur sava valia— 
puikiai pasipinigavo. Daugelis 
žmonių dabai’ kreipėsi į policijų 
reikalavimu sujįėskdti jąudųjų J

Tel. Pullman 342
Dr. I>.J. Bagočius, M.D. 

LIETUVIS GYDYTOJAS 1B 
CHIRURGAS 

imi So. MichiRUR Ava. 
Košdami, Tll.

Julijų, kuri apkrausčiusi jų bu
tus. ‘t.-...--

Žinomu. Ji —- nesveikaprotė. 
Pernai mehųa ji ištrukusi iš 
s veik a pr oči ų 1 i gon i n ės.

Nesveikaprotė, bet gudri.
Julija dabukF didi kąlėjime.

ne-

Vyrišky Drapanų Bargenai
Nuriji, neatimti, daryti ant užsa

kymo siutai ir overkotai, vertės nuo
Nauji, neatimti, daryti snt užsa

kymo siutai ir overkotai, ver______
$30 iki $50, dabar parsiduoda po $15 
ir 25 dolerius. 
_Nauji, daryti 

18 dolerių.
f“ . ’ '

tų overkot“ r-*

kotai, vertės nuo 825 iki $85, dabar

ir 25 dolerius.
Nauji, daryti gatavi nuo gi* iki 

«35 siutai ir overkotai, nuo 87.S0 iki

Piluas pasirinkimu kailiu pamal
tų overkotų.

Visai mažai vartoti liūtai lr over
kotai, vertės nuo 825 iki t85, dabar 
15 ir augščiau. Kelnės nuo 11.50 iki 
M.50. Vaikinams siutai nuo M 00 
iki $7.50.

Atdara kasdieną, oedėliomla ir va
karais.

B. G O R D O N 
1419 M. Halsted št- Chlear* m

AKUŠERKA
Tol. Drover 4136.

Mrs. Mary Jankauckicnė plrmiaus 
gyveno West Sidč.j, 2303 S. Oaklcy 
avė., dabar persikėlė i naują vietą.f | aactiajrj vilių)

3412 So. Halsted St. (ant 2-rų lubų), 
Chicago, 1)1.

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

3149 S. Morgan St., kertė 32 st. 
Chicago, 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.

Tclephone Yards 687

Tclephone Yards 5834.

D r. P.G. Wiegner 
Priėmimo valandos nuo 8 iki 11 
Iš ryto ir nuo 7 iki 9 vaL vak. 
3325 So. Halsted SL, Chicago.

Dr. Leo Awotin
Gydytojai, Chirurgai, Akušeris 
1924 So. Halsted SU Chicago. 
Kalba lietuviškai, latviškai ir 

rusiškai.
VaUadaa: 10—12 rytą; 6—9 va
kare. Tel. Canal 4187.

Sergantis žmonės Eikite pas 
Mano

Dr. tVHITNEY
SPECIALISTAS CHRONIŠKŲ 

LIGŲ
25 Melai Patyrimo

Nereiki mokėti už apžiūrėjimą
422 So. State StM Chicago 
Tąrpe Congress ir Vap Burto.

Tai Yards 3654. AK USER K A

ZWMrs*A-Michni8wicz
L 3^®®lalKU<l Akušeiij<>R Ko- 

^^Hlleglją; ilgai praktika* 
®VUB‘ Pennsylvaniios 
tiKhospItaUse ir Phila-

Akušerijos Ko- 
; ilgai praklika- 

Pcnnaylyaniioii 
ir Phila- 

»ijoj. Panekmin-1 
patarnauju prie I 
mo. Duodu rodą 

ligose mota*. 
i»»b Ir merginom*.
13 So. Halsted Str, ' 
(Ant antrą labu) 1
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Netvarka gaso 
kompanijoj

ŽMONAS PROTESTUOJA.

Atsisako apmokėt bilus.

Gaso kompanijoj netvarka. 
Tūkstančiai žmonių protestuoja 
ir grasina nemokėli reikalauja
mų pinigų. Mat. kada Public t - 
lilities C.omrnission išpildė kom
panijos reikalavimą, leido padi
dint gaso kainas, — daugelis ga
so vartotojų gauna “bilų.“ kur

negu gaus jo (policijos viršinin
ko) sutikimą.

Šitas policijos viršininko Įsa
kymas sekė tuoj po to, kuomet 
valstijos prokuroras, Maday 
Hoyne, rūsčiai pa g r urnoj o, bū
tent - imli nngaii visus tuos 
policistus, kurie, kiek jam esą 
žinomu, stengiasi pasipelnyti

ne nurodo, jogei esą takių atšiti- 
klntų, kur tūli policistai su au
tomobilių vagiliais sugyvena 
kaip tikri broliai... Nu, mat!

___ i “bilų,” kur. KALTINA 
reikalaujama dvigubai ir net Iri- DEMONSTRACIJAS, 
gubai daugiau negu iki šiol jie gu8ir|rimM ir mir;ill
mokėdavo. Belo, daugelis žmo
nių gauna bilas reikalaujant už-1 
mokėt už gusi,, kuomet per poni riiw> )ohll l>m Hobertson. nekaip 
mėnesiu nieks neatėjo l«^»'r<'l*la(silk.pil, llpic I:1S demonsti-aci-

skaičius augu.
Sveikatos reikmių komisionie-

,< -J, ’

duot savo vardą sekretoriui. Mo
kestis už visą sezoną $1.00; o į- 
žanga Į atskirą lekciją tiems, ku
rie nėra nuolatini a 
Mokyklos lankytojai. -• 15

i
e.

REŽIGNAVO NAUJAS Al 
MOKYKLŲ 

SUPERINTENDENTAS.

Chicagos mokyklų superinten
dentas, Peter A. Mortenson, va
kar įteikė savo rozigiuiciją nau
jajam mokyklų tarybos bosui, 
.lacpb Loebui. Ką pons Loebas 
paskirs vieton Mortensono. dar 
nežinia. Bet gal bnt. kad ir pa
čiam “bosui” prisiris apleisti sa
vo vietą, jei miesto laiyba už
tvirtins majoro nominuotus mo
kyklų tarybon asmenis.

norus” papeikimas. Bet ir lai at
mesta.

Kuopa užgyrė 
manymu, sušaukti 
šuva žiu virba. €

šitame susirinkime, beje, vie
nas smarkuolis ir jo pagelbinih- 
kas puikiai “pasižymėjo” *— sa
vo bęgėdiškurnu. Keletas drau
gų delei *lo ai
Tai yra gražu, ar ne? Ir taip 
daro dagi save vadinantjs bolše
vikais. Gana jau, gana!

Pranas Grybas.

Brighton Pnrk. — Keistučio Panel- 
įpinto Kliubo mėnesinis susirinkimas 
atsibus 17 diena liepos, nedėlioj, 1 

Uliienu” SU- V:,l- P° pietų, 3925 Š. Kedzie av., 
' . .* . . I kampas 39 pi. L.iberty svet. — Dra- durbminkų > agni ji- draugės, malonėkit)* Imti lai- 

jkli, nes yra gana daug svarbiu rei- 
. . , įkalu ųlsiveskjle naujų draugų.

•- —J. Giifltailifl.

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI

Pėinyčin, Lapkričio 15, 1918

REIKIA DARBININKŲ

pleido susirinkimą.I

Cicero. — Cicero Lietuvių Koope. 
racijos cxtra šėrininkų susirinki

mas įvyks panedėlyj. lapkr. 18 <1., 
I. vak., S. Zvibo svet., 1347 

............. įve. — Visi malonėsite atsi
lankyti — bus renkama darbiniu* 
kai ant baliaus, kuris atsibus 27 d. 
lapkr., M. Jankaičio svetainėj.

Kviečia Vadyba.

SLSDA. Jungtinė Taryba turės sa
vo susirinkimų subatoj, lapkričio 
16 d., M vai. vak., Meldažio svet., 2214 
VV. 23 PI. Gerb. chorų delegatai, ko
mitetai ir valdyba, malonėkite pri
būti, nes yra svarbių/reikaly daini
ninkams. Sek. F. Mažoki.

50 MILIONŲ DOLERIU 
VIEŠIEMS DARBAMS.

Galbūt, neužilgo C.hicagoj pra

Pajieškau savo pusbrolio Juozapo 
Tervainio ir Petronėlės Merkienės, 
paeinančios iš Kauno gub., Raseinių 
pav., Tauragps valsčiaus, Plalkepu
rių sodos. Girdėjau, kad gyvena 
Kewanee, III. Atsišaukite šiuo adre
su :

Petronėlė- Tcrvainikė, 
3125 Daugins Blvd., Chicngn, Iii.

Bučiau labai dėkingas, jei kas da- 
siusturnėt antrašų Adolfo Kuprio, 
John Ramoškos ir .lakublelskio, no
rėčiau su savo senovės paž|stnrnais 
susirašinėti. Mano antrašas:

Chas. Kemzūra,
499, llh str., San Francisco, Cal.

REIKALINGAS LINOTYPTSTAS. 
atsišaukite GREITAI.

NAUJIENOS,
1739 s. halsted st., chicago

RAKANDAI

gezomeirų (“myterių”)... Tūli 
žmonės jau užreiške, kad tegul 
kompanija uždaro gezomvtrus, 
bet jie reikalaujamos sumos vis- 
liek nemokėsią.

Vadinasi, betvarkė kuodidžiau 
šia. Bet ką gi daro miesto val
džia? Rodos, jos pareiga butų 
Įsimaišyti ir pareikalauti, kad ga 
so viešpačiai nebūtų taip godus.

paneilėlį. Jisai sako, kad tos de
monstracijos buvo tiesioginė 
priežastis, delei kurios vakar su
sirgo 227 asmens. Didelis žmo
nių susigrūdimas ir dulkes pa
gelbėjo epidemijai gauti naujų 
atiku. Vakar nuo influeruos įni
rę 79 asmens, plaučių uždegimu 
21. Viso vakar mirė 100 žruo-

tiems bus išleista apie penkios 
dešimts inilionų dolerių. Iki šiol 
tie darbai buvo sustabdyti, ka
dangi visos jiegos buvo Įtemptos 
kiliems darbams, reikalingiems 
pasekmingiam vedimui karės.

reiksią mažiausia apie 50.000 
darbininku. * i

vo iš Public Utilities komisijos. 
O Public Utilities jiems leido 
padidint gaso kainas tik 28 nuoš., 
o ne dvigubai ar trigubai!

nm.
A

GAISRAS ^lAJESTlC 
VIEŠBUTY!

Iš lxMPS VEIKIMO.
LMPS. III Rajonas 11d lap-

NAUJI “SUVARŽYMAI”.
Veikiantysis policijos viršinin

kas. sako, nenorįs baikauti su 
savo pavaldiniais policislais.

Didžiausiame Majcstic viešbu
ty] vakar n tą kilo gaisras, kuris 
pridarė nuoslolių apie už 35,000 
dol. Gaisro priežastis nežino
ma.

bus: vienas Mildos svetainėje, 
antras - North Sidėj, Liuosy- 
bės svetainėje. Mildos svetainė
je kalbėjo draugas Grigaitis apie 
Įšios dienos nuotikius — apie tai
ką su Vokietija, apie revoliuciją

LMPS. 25 kp. narių d omai.
LMPS. 25 kp. mėnesinis susi

rinkimas įvyks ateinantį nedėl- 
dienj, lapkričio 17 d. Narės ma
lonėsite atsilankyti, nes bus dali
nama knygutės, kurias išleido 
musų Susivienijimas, būtent: 
šeimyna Seniau, Dabar ir Atei
tyj. Gausite dykai. Taipgi pa
starasis nr. “M. B.” atėjo pas se
kretorę. Susirinkime galėsite 
pasiimti Sekantį nr. gausite į 
namus.

Draugės, lankykitės pačios ir 
nauju stengkitės atsivesti, i
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siaučiant epidcmųai, musų veiki lapkričio 16 d., vakare, 
mas biskutį susitrukde.

Boto, turime renglies prie agi- i 
tacijos savaitės, kuri prasidės 24 
d. Reikalinga sukrusti, kad kuo dėiioj,n,iapki- 
daugiausia moterų prirašius prie 
LMPS. Pagalios, reikia reng- 
ties prie kuopos vakaro, kuris 
jus lapkričio 24 d. Bus statoma 
scenoje “Kunigas Macochas”. 
iiek girdėt, klerikalai deda vi
sas pastangas, kąd sutrukdžius 
tą musų vakarą. Mat, jie negali

šiandie bus pirmutinė lekcija Sa- 
eialisty Propagandos Mokykloje, 
“Aušros” svetainėje, 3001 S. Halsted 
si. Lekcijos lema: Politinės ekono
mijos mokslas ir Markso "Kapita
las". Pradžia lygiai 8 vai. vakare.

Pajieškau savo pusbrolio Antano 
ir Jono Ustničiu, Kauno gub., Rasei
nių pav., Eržvilkiotvaisčiaus. Gaurės 
Diirnp., Dargužiu 
kad gyvena Massačhusetts valstijoj. 
Kas žino, praneškite jų adresus ar
ba jie palįs tegul atsišaukia.

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

odos. Girdėjau,

EXTRA BARGENAS
Vėliausios mados seklyčios setas, 

valgomo jo ir miegamojo kambarių 
setai; parduosiu už bile teisingų pa
siūlymą. $200 kabinetas, phonogra- 
phas Ir rekordai už 855, taipgi $800 
Player pianas, mados 1918, už $230. 
Visi tiklai biskį vartoti. Liberty 
bondsai priimami. Atsišaukite gre
itai.
1922 So. Kedzie avė., Chicago

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
Atiduodama rendon 4 kambariųLiet. Teatr. Dr-stė “Rūta“ No. 1

rengia teatrą, koncer tą ir balių. Sla- fialas 811.00; 3 kambarių flatas $9.50. 
to scenoje 2-jų veiksmu tragedijų i 1901 So. Loomis si., kampas 19-tos 
"Per vėlu“, subatoĮje, lapkričio 16 d., —*■ *" 
Meldažio svet. Po lošimo bus kon-

Į cerius, dainos, deklamacijos ir ino-
, nologai. —Komitetas

nes I
1 Northsidiečiai, nepamirškite, kad

Li uosybes
., 7:30, kalbės X. Mockus teinu-
Kunigija ir Lietuvos Karalius.

gatvės.

PASIRANDAVOJA šviesus kamba. 
rys dėl dviejų merginų, Bridgepur- 
to apielinkėie. Butų geistina, kad 
atsišauktų tiktai laisvų pažiūrų. At
sišaukite pas J. i)..

1739 So. Halsted St., Naujienose.

JIEAKO KAMBARIŲ
LSJL. 1 kp. ir LSS. 4 kp. bendras 

.lavinimosi susirinkimas įvyks nc- 
, .. . •. 17 d., 9:30 vai. ryto,

Aušros svet., 3001 So. Halsted st. 
Lekcija bus temoj “Politiška eko
nomija“. Gerbiami draugai ir drau
gės, meldžiu skaitlingai atsilanky
ti. —J. J. Jonuševičius.

PARSIDUODA dėl apmokėjimo 
storage rendos sekantieji daiktai: 
graži, didelė Viclrola su brangiais 
rekordais; puikus, tikros skuros par- 
lor setas, kuris turėjo kainuot 8150; 
puikus septynių šmotų dining room 
setas, taipgi 4 aliejaus piešiniai, šie 
rakandai ir Viclrola yra praktiškai 
nauji ir vėliausios mados, naudoti 
tiktai penkis mėnesius. Pirmas pa
siūlymas nuperka. Mes taipgi par
duosime tuos daiktus atskirai. Mes 
priimsime Liberty Bondsus kaipo 
užmokesnį, ir pristatysime daiktus 
bile kur dykai. Atdara iki 9 vai. 
vakaro. Nedėliomis iki 4 vai. p. p. 
Ateikite tuojaus.

WESTERN STORAGE HOUSE, 
2810 W. Harrison st., Chicago

PA.I1EŠKAU švaraus kambario, 
vienas vaikinas, tarp 31-st ir 35-th 
Sts.

A. J„
3405 S. Halsted St., Chicago.

LSJ. Lygos 3 kp. extru susirinki
mas įvyks subatoj, lapkr. 16 d., 8 v. 
vakare, l’niversity Settleincnt sve-1 
tainėj, 4630 Gross avė. Visi draugai 
privao atsilankyti, nes turime daug 
svarbių reikalų atlikti. —P. Urbutis.

Pajieškau švaraus apšildyto kam
bario. Dirbu naktimis. Turi būti 
blaiva šeimyna, North Sidės pusėj. 
Kas turite praneškite greitai.

T. S., 
1739 So. Halsted st., Chicago, 111.

sakomieji Įrolicistai pristatytų vi 
slls reikiamus rekordus kas dtl 
pavogtų ir surastų automobilių. 
Jeigu įsiikyinas nebus išpildytas, 
jų laukia suspendavimas ir ne
tekimas savo vietų. Belo, vei
kiantysis jrolicijofi viršininkas 
dar kartą persergėjo policistus, 
kad jie neimtų jokio “nagrado” 
už surastus automobilius pirm.

ŽUDEIKA — 
NESVEIK A PROTIS.

Tas žudeika, kur andai nušo
vė viena nurse Post Graduate 
ligoninėj, pasirodė esąs nesveika 
pročiu. Daktarai, išegzaininavę 
jį, užreiškė, kad jis turįs proto 
nedaugiau kaip 12 mehj vaikas.

Tikrasis to žudeikos vardas y- 
ra Frank Long. Jis, turbūt, bus 
atiduotas į beprotnamį.
IŠVOGĖ KRAUTUVŲ.

Nežinomi piktadariai vakar 
naktį įsilaužė didžiulėm moteriš
kų daiktų 
Clark gt.
500 vertės 
bužiu.

krantuvėn 1411 N. 
Išnešta apie už $13, 
įvairių brangių dra-

SOCIALISTŲ 
PROPAGANDOS 
MOKYKLA.

Šioje pėtnyčioje bus pirmutine 
lekcija LSS. VIII rajono Propa
gandos Mokykloje. Skaitys P. 
Grigaitis. Vieta: “Aušros” sve
tainė, 3001 So. Halsted St. Pra
džia lygiai 8 v. v. Pasivėlinusių
jų nebus laukiama nė vieną mi
nutę. Norintieji Įsirašyti Į nuo
latinių Mokyklos lankytojų skai 
čių prašomi ateiti kokiu pusva

landžiu anksčiau Į svetainę ir pa-

Nors užmanymas rengti pra
kalbas kilo tik tą pačių dieną ir 
taip trumpu laiku mažai galė
jom išgarsinti, vienok žmonių 
prisirinko pilna svetainė. Visi 
įdomiai klausėsi ir savo patenki
nimą rodė lankiai pertraukdami 
kalbėtoją karštais aplodismen
tais.

Po prakalbų, kelis žodžius pra
tarė Žemaitė ir paprašė aukų 
dienos išlaidoms padengti. Pu
blika sumetė $19.16.

North Sidės svetainėje kalbė
jo Trainis, A. žymontas ir V. 
Pnekauskas. Publika prakalbo- 
idLs patenkinta. Aukų padengi- 

į m ui vakaro išlaidų sumetė $7.24. 
Aukautojų vardai nebuvo užra- 
šotni. LMPS. III Rajonas išreiš
kia nuoširdžią padėką visiems 
aukautojams.

Beje, Mildos svetainėje buvo 
priimta dvi revoliucijos, kurios 
tilpo Naujienų nr. 267.

—III Rajono Valdyba.

darbelius. Svarbu ir tai, kad pu
se pelno skiriama “M. B." nau
dai.

Į darbą, draugės!
J. Grybienė.

East Chicago, Ind. — Vietinė S. L. 
A. 89 kp. rengia puikų teatrą ir ba
lių lapkričio 24 d. K. Grikšto svetai
nėj. Bus statoma “Jaunystės Karš
tis“. Vietos ir aplinkinių miestelių 
draugijos prašomos nerengti tų die
nų jokių pramogų, kad vieni ki
tiems neužkenkus. —Komitetas.

BRIDGEPORT

RETA PROGA! Priversti parduot 
už pusdykę: puikius 5-kiu kamba
rių apartmento daiktus, $150.00; par- 
lor setas, tikros skaros, $25; dailus 
dining room setas ir bed room se
tas, taipgi 8850 player piano tiktai 
$225.00 ir $200. Viclrola su brangiais 
rekordais už 855.00. Taipgi parsi
duoda 5 aliejiniai piešiniai. Viskas 
naudota tiktai 3 mėnesius. Ateikite 
tuojaus.

Rezidencija 1926 So. Kedzie avė.

PARSIDUODA geri keturiems ka
mbariams rakandai, visi sykiu arba 
atskirai. Atsišaukite greitai pčtny- 
čioinis 8 vai. vak., nedėliomis visų 
dienų. 3311 So. Halsted St., Chicago.

tuo- PASKOLOS-MORGEČIAI

ROSELAND
Susirinkimas.

Tų ponų baimė.
šiomis dienomis buvo sureng

ta labai keistos -prakalbos jurgi- 
nes skiepe.. Kalbėjo patįs vy
riausieji klero-tautų šulai. Rei
kalavo pinigų “motinos Lietuvos 
reikalams”, kitaip sakant — kle
ro-tautų biurui VVashingtone.

žmonės žino, kokias “prakal
bas” rengia musų klero-taukii. 
Bet šitos prakalbos buvo-ypatin
gos dar ir tuo, kad visi to vaka
ro kalbėtojai -— reduktoriai, ad
vokatai, biznieriai ir kunigai — 
kaip susitarę “ėtiė” tuos ntfvydo- 
nus bolševikus. “Ėdė” ir rodė 
nesvietiškos baimės. Jie atkar-i 
tolimu graudeno “meilingus klau 
sylojus” sergėtieš visokio plau
ko bolševikų, neužsikrėsti tu “pa 
vietre 
tokie
Reikia šalinties jų, nes kitaip vi
sa pražūsiu...

Je, nesvietiška baimė. Tik 
ar nepervėlai ?

Jie, girdi, ir šiokie ir 
- laibai baisus žmones.

Prakalbos

Rengia Lietuvių Laisvamanių Federacija
Kalbės M. X. Mockus

Temoje Kunigija ir Lietuvos Karalius

Sub., Lapkričio-No v. 16 d., 1918
LIUOSYBfiS SVETAINĖJ, 

1822 Waban»ia Avė. (North Sidėje).

Pradžia 7:30 vai. vak Įžanga 15c ypatai.

bariuose buvo LSS. 137 kp. mė- 
* nosinis susirinkimas. Susirinki 
ino tvarką vedė d. S. Misiūnas. 
Iš komisijos raportų sužinota, 
kad kuopos veikimas delei siau- 
tusios epidemijos buvo sutrukdy 
tas. Vis dėlto, vienos prakalbos 
surengta prieš pat rinkimus, lap 
kričio 4 d. Kalbėjo J. Dubic- 
kas ir 13 distrikto kandidatas 
nuo Socialist Party, d. J. A. Ga
ji ėsk i. Žmonių, gal dėl baimes 
nuo ligų, buvo visai maža.

Pažymėtina ir tai, kad musų 
bolševikuojantįs elementai (ge
rinus jie vadintųsi triukšmada
riais) buvo sukėlę didžiausį 
triukšmą, kada buvo pasiūlyta iš 
stoti iš Lietuvių Darbininkų Ta
rybos. Betgi, jų niekas neklausė. 
Kuopa pasiliko prie LDT. ir ant 
tolinus. Taip ir reikia.

Beje, su VIII rajono protoko
lais buvo prisiųsta ir extra kon
ferencijos išrinktos spaudos ko
misijos nusiskundimai ant “Nau- ’ 
jienų”, kad jose netilpo konfe
rencijos aprašymas. (Trainys

—Vytis.

Pranešimai
■>

Brighton Park. — Naujienų akai- 
tytojams Naujienas galima gauti pas 
drg. Rusteikų, 3952 So. Rockvvell st., 
ir pas S. Chpukinų, 4001 Brighton 
Placc.

Cicero L. L. Federacijos mėnesi
nis susirinkimas įvyks nedėlioj, la
pkričio 17 d., 9:30 vai. ryto, M. Jan
kaičio svetainėje, 4837 W. 14 st. — 
Visi nariai ir narės turite pribūti 
paskirtu laiku, nes turim labai daug 
svarbių reikalų. Nepamirškite ir 
ne.sivėluokite. —Sekr., P* Daubaras.

Visi vietos lietuviai nepamirškite atsilankyti, nes turė
site progą išgirsti M. X. Moc kaus prakalbą.

’ ------ KvMte vfeus KOMITETAS.

Generalė repeticija “Graži Mage- 
luua” įvyks pėtnyčioj, lapkr. 15 d., 
M. Meldažio svetainėj, 7:30 vai. vaka
re. Lošėjai bukite laiku. Komitetas.

LMPS. 29 kp. vakaras Įvyks nedė- 
‘ )j, lapkričiu 17 d., AL Meldažiolieti, lapkričiu
svet. Scenoje statoma M. Dundulie
nės, 4-rių veiksmų melodramų “Gra
ži Magelona” ir “Petras Kareivis“.

Kviečia visus Komitetas.

LMPSA. III Rajonas nutarė atnau
jinti agitacijos savaitę, kuri buvo 
pertraukta delei epidemijos. Dabar 
bus vykinama nuo lapkričio 24 iki 
gruodžio 1. Visos kuopos LMPSA., 
prigulinčios prie iii Rajūno, malonė
sit pasirūpinti paimti svetaines ant 
tos savaitės. Kalbėtojais rūpinsis III 
Rajonus. —Rajono Valdybų.

Rockford, III. — LSS. 75 k p. mė
nesinis susirinkimas įvyks lapkri
čio 17 d., 1918, 1:30 vai. po piety 
svetainėje Moose Club ant gatves 
Mulberry. Draugai ir draugės. Me
ldžiu visų ateiti nes randasi daug 
svarbių reikalų. Rašt. A. Meldažis.

Roseland, Iii. — LDLD. 79 kp. su
sirinkimas įvyks pėtnyčioj, lapkri
čio 15 d., Aušros mokykloj, 10900 
Micbigan avė., 7:30 vai. vakare. 
Draugai, yra daug svarbių reikalų 
aptarimui, todėl visi atsilankykite.

A. Grebelis, rašt.

Sietyno Choro vakaras “Caras Si
bire“, kuris turėjo įvykti spalio 19, 
tapo atidėtas ant gruodžio 7 d. M. 
Meldažio svet . —Komitetas.

Akron, Ohio. -— LSS. 244 kp. mė
nesinis susirinkimas įvyks lapkričio 
17 d., 50 So. lloowar<l Št., 12 vai. i>o 
pjet. —K. Joneliunas

ASMENŲ J IEŠKOJIMAI

REIKIA DARBININKU
VALSTYBINIAI NEMOKAMI DAR 

B(> PRIRODYMO BIURAI
(U. S. Free Employment Service» 
J ieškantieji darbo kreipkitės šiai*
116-122 N. DEARBORN ST. 

arba
l05r107 SO. JEFFERSON ST.
Už darbo parupinimų visuose

se valdžios įsteigtuose ir užlaikomuo
se biuruose nereikia nieko mokėt

Yra daug vietų, kaip Chicagoj. 
taip kitur, kur reikalauja visokios 
rijšies darbininku — į fabrikus, į ka
syklas, į ukius, į šiaip įvairias įstai
gas — kaip vyrųt taip moterų ir vai 
kų, kaip amatininkų, taip papra
stiems darbams.

RE1KALINGA ledą traukėjų ir 
darbininkų j ledų svirnus, 42^c. į 
valandų, 10 ir 11 vai. darbas.

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

REIKIA moterų prie tvarkymo knygų ir nopieros. Gera mokestis. 
Pastovus darbas. — Miller and Co- 
hen, 1416 Blue Island avė. Tcle- 
phone Canal 857. ----- o—

REIKIA patyrusių shearmany dėl 
Scrap Iron Yard. Gera mokestis, pa
stovus darbas, 
1632 W. Kinzie Avė.

REIKALINGA mergina prie namų 
darbo. Gera mokestis, maža šeimy
na, atsišaukite greitai.
3548 So. Halsted st., Chicago

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

Case and Martin
1807 Walnut St., Chicago.

REIKIA motery ir merginų dirb
ti prie tvarkymo seny popiety. At
sišaukti j
1456 Indiana Avė., Chicago

REIKALINGI vyrai ant burdo. Ge
ra vieta pakeleiviams, 
viduje. 
1606

Telefonas
LIETUVIŲ KOTELIS,

S. Halsted St., Chicago, III.
IK ALAU.! AM duonos išvažioto-

Trampos valandos ir darbas 
ant visados. Atsišaukite pas:

A. Petroshus,
139 E. 107th st., Chicago, III.

RE 
jaus.

BONDSAI
Reikalingi pageidaujami bondsai 

už augščiausių kainų. Atsineškite 
juos su savimi.

EDW. FBANKEL,
808 W. 63rd st., arti Halsted, 2-ras 
augštas. Room 20.

Atdara kasdien, taipgi utarninkais, 
ketvergais ir subatos vakarais.

NAMALŽEMĖ
NAMAI IR FARMOS.

Pirmiau negu pirkti namų, farmų 
arba lotų, klauskite informacijų 
Mes skoliname pinigus.

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

Room 336.

PARSIDUODA 3 lotai vienoj vie
loj, Aurora, III., už prieinamų kai
nų. Kurie norite pirkti, kreipkitės 
nėr laiškq įdėdami krasos ženklą. 
Ne agentai. Joe Bruchas, 
1719 N. Hermitage avė., Chicago, III.

LABAI DIDELIS BARGENAS
PARSIDUODA nauji namai labai 

geroj vietoj,. 2 gatvekariy lainės i>o 
pusę bloko ir visi įtaisymai viduj. 
Po 5 kambarius — ant 2-jų pagy
venimų su beizmantais ir kam reik 
gal su mažu mokesčiu arba “kėš“. 
Atsišaukite laišku arba atvažiuokite 
pas G. Virbalaitį, 4448 S. Sawyer Avė. 
Telephone McKinley 3354. Chicago

MOKYKLOS

VALENTINE DRESBMAKING 
COLLEGES

6205 So. Halsted sL, 2407 W. Ma- 
dison, 1850 N. Wella St.

137 Mokyklos Suv. Valstijos* 
Siuvimas, Petrenų Kirpimas D* 
tifning dei bianic ir namų Vi* Į 
tos duodamos dykai Diplomą) 
Lengvi išmokėjimai. Gvaraatao 
ta išmokinti Jus pasiūti suknes «1 
•10 Pbone Seeley 1643

SAKA PATEK. PirmlalaU

REIKIA loiberių, $33. žrnouaus į 
virtuvę $65, vyro prie namų $60, ka
mbarys ir valgis, buferio ir pališuo- 
tojo, Drill Press, screw machine ir 
abliuolojo, vyrų prie trumpų valan
dų darbo, naktimis arba dinomis, 
pečkurių ir pagelbininkų, $28.80 į 
savaitę, 8 valandos: automobilio nlo- 
vėių, kalvių ir pagelbininkų, 60c. į 
valandą, pagelbininko prie automo
biliu taisymo, karpenterio 60c i va
landa, pastovus darbas, šoferio ir 
pagelbininko, kolektoriaus, dviejų 
sargų, garo prižiūrėtojų ir pagelbi- 
ninku, vaikų 14 metu ir augščiaus 
prie įvairių darbų. Janitoriaus prie 
teatro, vyro prie tankos, medžio iš- 
dirbėju visokios rųšics.

MOTERŲ REIKALAUJAMA — į 
hotelius ir restoranus prie visokių 
darbų, moterų į dirbtuves 35c į va- 

| landų; į skalbyklą $2.35 iki $2.60 į
Pajieškau savo brolioNikodemo ir dieną. Moterų prie valymo. Trumpos 

Petro Briedelių, Kauno gub., Pane- valandos, naktimis ir dienomis, 
vėžio pav., Krekienavos parapios, SOUTH PARK FMPLOYMENT 
židelių sodžiaus. Meldžiu jų pačių ( AGENCY

Pajieškau savo pačios Onos 
mulevičienės, geltony plaukų, 5

Ta- 
pė-

Uždirbkite S15 iki 
$35 į savaitę.

Liet. Mot. Progr. Sub. 25 kp. susi- dų 9 colių, pailgo veido, ant nosies 
rinkimas įvyks nedalioj, lapkričio1’---- •—«  — —«...
17 d., 2 vai. po pietų, Aušros kamb., 
10900 Michigan aye. — Draugės, 
visos atsilankykite ir naujų pasiste- 
ngkite atsives! ,nes randasi daug 
reikalų apsvarstymui.

—-J, Grybienė, Sekr.

karpn, kuri mane paliko su dviem 
vaikučiais. Meldžiu atsišaukti ir 
pasitarti, ir tuokart bus geriau gy
venti.
$10.00 dovanų.

Kas pirmas praneš, duosiu

Andrius Tamulevičia, 
737 W. 35 Placc, Chicago, III.

r . __i L___ -____ ----------į-------- - - . .

. i - . , .. i . Indiana Harbor, Ind. — LSS. 217 pasiuntė sykiu ir kitą laišką kuo- kp< mėnesinis susirinkimas įvyks 
pos nariui d. Sabaliauskui, kad Pėtnyčioj, lapkričio 15 <1., Ivanovo
bolševikai dabotu ar valdyba vak. —Draugai ir draugės, malonė- 
ųknifvs tn skundu ) T niikns hn k‘te atsilankyti, nes yra labai sva- skaitjs tą sKuiutą.) MUSkas Du- r|)iy reikalų _ balsavimo blankos ir _ 
vo i>on*kartytas įr priimta, po- kiti svarbūs rrikolal. Kurie norėtų kas juos žino Pranešti 
ta* kad išnešti «Naujio- s?’Jurgi:

Wincnėster, Wis.
4I9.J S. Halsted si., 2-ras augštąs.

Viši darbui Soufn Nbrfb ir West 
pusėje. (Kalbama lenkiškai).

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

MASTER SEWING SCHOOL
J. F. Kasnicka.

118 N. La Baile st.. Prieš 
Atsišaukite art

Prezidentas

4-tn a




