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True translation fited with the post, 
master ut Chicago. 111.. Nov. 20. 1918, 
as rc<iuired by the act of Oct. Ii, 1917

Wilsonas tikisi 
panaikinti 

kares
Mažo* armijos, laisvos juros, 
teisingumas Vokietijai — yra 

jo tikslu.

\VASHINGTON. lapkr. 19.
Oficialiuose ra lėliuose sprend
žia ma. kad dalyvavime taikos 
konferencijoj ir bandyme pa
daryti įtekmę i ją, prezidentas 
NVilsonas turi penkis vyriausius 
tikslus. Tais tikslais yni:

Sutvėrimas tautu lygos palai
ky tu u i taikos.

Susitarimas sumažinti karinį 
apsiginklavimą.

Susitarimas apie padarymą 
laisvės juru karėje, kaip ir tai
koje. prigulinčia nuo tautu ly
gos reguliacijų.

Teisingumas dėl Vokietijos 
žmonių.

Pagelba Bosijai.
Nori užbaigti kares.

Prezidentui priskiriama ambi
cija nueiti į istoriją kaipo žmo
gus, kuris panaikino pasaulyje 
kares. Nesenai jis atidengęs 
vienam pas jį atsilankiusiam, 
jog jis įstojo į karę kad ant vi
sados užbaigus kares.

Tuo liksiu prezidentas besi
rengiąs dėti kuodidžiausias pa
stangas knd įgyjUs tautų priė
mimą taikos tarybose eilę prie
monių, kurios, jis mano, pa
darytų kares negalimomis. Kal
ba, kurią jis laikys taikos kon
grese jis manąs padarytų šedev
ru jo karjeroje.

Pirm to jis kalbės Amerikos 
žmonėms apie reikšmę trium
fo ant Vokietijos, kada jis pa
darys pranešimą kongresui 
gruodžio 3 d., prieš pat savo 
išvažiavimo i taikos konferen-4 4

Taikos budavonė.
Išvarinius karės į barbarišką 

praeitį yra pamatinis dalykas 
visų priemonių, kokias VVilso- 
nas pasiūlys taikos konferencijo
je*. Budavonėj, kurią jis pa'bu- 
davotų, pasaulio taikos apsaugoji 
mui, tautų lyga, paskirta panai
kinimui karių, yra pamatiniu a- 
kmeniu. Lyga bus apginkluo
ta kariavimui su karinga, ša
lim, jei butų reikalas, bet Wil- 
sonas yra įsitikrinęs, kad tas 
niekad nebus reikalinga.

Tautų lygos pareiga butų, 
kaip jis išsireiškė, “padftryti tik
ru, kad sujungtos jiegos laisvų 
tautų sustabdys kiekvieną per
žengimą tiesos.”

Susivienijusios šalįs, kurios 
sumušė Vokietiją, mano prezi
dentas, sudarytų branduolį tau
tų lygos ir kitos šalįs butų pri
imtos po pasirašymui po inter
nacionalas organizacijos princi
pais ir po suteikimui užganėdi 
pančio prirodymo nuoširdumo. 
Tokiomis sąlygomis prezidentas 
priimtų į lygą ir naująją Vokie
tiją..

Už tribunala. 4

\Vilsonas stovi, kad tautų ly
ga suorganizuotų tribunalą, ku
ris nuspręstų visus ginčus tarp 
valstybių, kurios negulėjo susi
laikyti tarybomis, ir lyga butų 
prisirengusi priversti kiekvieną 
šąli, kurį pasirodytų užsispyrė
lė. pildyti tokius nuosprendžius.

Ginkluotos lygos spėkos taip
gi butų vartojamos sustabdymui 
vienos šalies užsipuolimo ant 
kitos.

Anglija pritaria.
Prezidentui pritaria įsteigime 

tautų lygos žymus Anglijos po- 
litikiai. Mažiau entuzistiškais 
yra franeuzai, kurie prisibijo 
praktiškų sunkumų, ypač jei 
Vokietija bulių priimtu į 'lygą.

True translation filed wilh the post- 
rnaslrr ai Chicago, III., Nov. 20. 1918, 
is reųinred by the act of Oct. C, 1917

Austrija prašo 
anglių ir maisto.

Austrijos evkaralius 
badaująs.

VIENNA, I. 19. Viešųjų 
darbų ministeris Zebrik papra
šė Austrijos užrubežinių reikalų 
ininisterio telegrafuoti S. Val
stijoms, Anglijai ir Francuzijui, 
parodant labai kritišką anglių 
ir maisto situaciją Austrijoj.

Viešųjų darbų ministeris sa
ko, kad nėra anglių apsišildy- 
mui ir kad anglių virimui ne
užteks ilgiau kaip savaitei. Ma
lūnai ir duonkepyklos bus pri
verstos užsidaryti už kelių die
nu.

Zerbik sako, kad nebėra ang
lių operavimui geležinkelių ir 
kad guzą ir elektrą Viennoje ne
bus galima ilgiau gaminti kaip 
2 ar 3 savaites.

Karalius badauja.
Situacija Viennoje, kur perei

tą savaitę atvyko pirmas Ame
rikos korespondentas, pasirodo 
yra tokia, kad daugiau yra kal
bų. negu betvarkės, bet yra di
delis reikalas duonos, ypač tarp 
Austrijos beturčių.

Socialistų Arbeiter Zeitung 
rašo, kad buvusis karalius Ka
rolius, kuris apsigyveno savo 
pilyj Eckartsau, gyvena gauda
mas mažiausią porciją ir galbūt 
badauja su savo pačia ir šeimi- 
aa. Ex-karališka šeimina ne
galėjo gauti mėsos, pieno ir duo
nos artimam kaime, ar net iš
skalbti savo drabužius. Ji tu
rėjo paleisti beveik visus iš sa
vo 50 tarnų.

Pasak čia gautų žinių, kiek 
betvarkės įvyko Cecilijos sosti
nėje Pragoję išpriežasties ban
dymo paimti buvusius kareivius 
i nacionalę gvardiją. Taipgi 
yra žinių, kad žydų buvo už
mušta čechijoj.

dėlioj. E re hercogą s Juozas
prisiekė pavaldinystę naująja! 
valdžiai po to, kai prezidentas 
Vengrijos nacionalės tarybos 
grafas Michael Karaiyj pasakė 
prakalbą.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Nov. 20, 1918, 
as reųuired by tbe act of Oct. 6, 1917 
Pragos didžponiai areštuoti už 
vogimus Raudonojo Kryžiaus 

pinigų.

\VASH1NGTON. 1. 19. — če- 
cho-slovakų informacijų biuras 
gavo žinių iš Pragos, kad vokie
čių aristokratija Čechijos sosti
nėje yra įmaišyta grafto skan
dale. ’

Grafienė C.oudenhove, pati 
buvusio Austrijos gubernato
riaus čechijoj likusi areštuota ir 
kaltinama suvartojime savo rei
kalams dovanų ir pinigų, podo- 
vanotų sužeistiemsiems per Rau
donojo Kryžiaus organizaciją, 
kurios ji buvo prezidentu. Su 
ja lapo areštuoti grafas Nostitz, 
grafas Wolkenstein, grafienė 
VVestphal ir grafiene Taffe, vi
si žymus didžponiai.

— —- .. ....... . X,

True translation fil«d with tb<Tpost- 
master at Chiąągų, III., Nov. 20, 1918, 
as reųuired by tbe act of Oct. 6,1917. 
žydai organizuojasi kovai su 

pogromais.

NEVV YORK, 1. 19. — Zionis- 
ų organizacija Amerikoj gavo 

telegramą, kad anti-srmitiški 
sumišimai Galicijoj ir Lenkijoj 
siaučia nuo lapkr. 1 d. ir žydų 
ir zionistų brigados kovai .su 
uo judėjimu yra organizuoja

mos Austro-Vengrijoj, Lenkijoj 
ir čecho-Sk>vakijoj.

True tran>iation filed witl) the post- 
master at Chicago, Ilk, Nov. 20, 1918, 
as reųuired by the art of Oct. 6,1917.

Gabena maistą 
alkanai Europai.
200,000 tonų maisto siunčiama

Francijon, Belgijon ir 
Austrijon.

WASHINGTON, 1. 19. — Lai
vai, vežantįs 200,(XX) tonų mais- 
o šiaurinės Francijos, Belgijos 

ir Austrijos gj^vęntojams dabar 
yra kelyje į Europą.

Jie plaukia pagal uždarytos 
paliepimus į Gibraltarą ir Bris- 
tbl kanalo uostus ir ten atvykę 
lauks pranešimo nuo maisto ad
ministratoriaus Ifoover apie jų 
galutiną kelionės vielą. Plau- 
kiantjs į Gibraltarą, tikimasi 
paskui plauks į Adriatiko ir Vi
duržemio jurų uostus, o kiti — 
į Francijos ir Belgijos uosius.

Sakoma, kad daugiau kaip 
200,(MM) tonų maisto kas mėnesį 
bus reikalinga palengvinimui 
skurdo centralinėj Europoj ir 
artymuose Rytuose.

True translation filed witn the post- 
master ai Chicago, 111., Nov. 20, 1918, 
is reųuired by the act of Oct. 6,1917

VENGRIJOS RESPUBLIKA 
PASKELBTA.

PASIMIRS WISCONSIN UNI
VERSITETO PREZIDENTAS.

MILWAUKEE, Wis., I. 19.—
šiandie ryte Moinit Sinui ligon* 
butyj po trumpos ligos pųsirrų* 
r ė žymus mokslininkas (geolo
gas) ir Wisconsino universiteto 

■ prezidentas, daktaras
COPENHAGEN, 1. 19. — Pa- 

*ak čia gautos Budapešto žinios, 
formalis paskelbimas Vengrijos jos ir teisių Charles R. Van Hi- 
rcspublikos tapo padarytas ne- se.

Vokietijoje
True irnuslation filed with the post- 
master at ChicagOt lll.^Nov. 20, 1918, 
as reųuired by the act of Oct; 6.1917.

BAVARIJA ŠVENČIA 
LAISVF.

PARYŽIUS, 1. 19. Didelis 
apvaikščiojimas Įvyko panedelio 
naktį Muniche paminėti pasise
kimą revoliucijos Bavarijoj. Vi
si nariai kabineto dalyvavo ir 
visos dalis Bavarijos buvo ats
tovaujamos.

Bavarijos premieras Kurt Ei- 
sner laikė prakalbą, kurioj pa
sakė: “Praeitis yra mirusi. Var
gas tiems, kurie drįs atgaivinti 
ją!”

Pasak (telegramos iš Dresde- 
no, Vokietijos k rasos departa
mentas atėmė k rasos teises vi
siems Vokietijos valdantiems 
princiins, kurie dar neabdikavo.

True trnnslntlon filed with the post- 
nmster at Chicago, Ilk, Nov. 20, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917 
EBERT PRIEŠINASI RAUDO

NAJAI GVARDIJAI.

AMSTEBDAM. 1. 19. - Pa
sak čia gautų žinių, delegatai vi
sų kareivių tarybų susirinko 
pelnyčio j reichstago hute Ber- 
line apsvarstymui sutvėrimo 
raudonosios gvardijos. Pre- 
ruteras Friedrich Eberl atvirai 
užreiškė kalboje, kad nėra rei
kalo tverti raudonąją gvardiją.

“Aš nesu susirusinęs uš nau
jąją valdžią, kadangi ji laikosi 
kohipctcntiŠkumu masių,’’ sa
kė jis. “Yra vedamos tarybos 
apie gavimą maisto iš Ameri
kos, nes maistas yra tuo, ko mes 
reikalaujame. Mes manome 
pakviesti kooperaciją įvairių 
buržuazinių partijų, musų įvai
riuose departamentuose.”

Iš priežasties atakos ant po
licijos stoties ir policijos prie- 
šinimos kareiviams, 16 policis- 
tu liko nužudyta, tk *

True translation filed wHh the nosf- 
inaster at Chicago, III., Nov. 20, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6. 1917

DAR DVI RESPUBLIKOS 
VOKIETIJOJ.

LONDONAS, 1. 19. — Pasak 
vokiečių bevielinio pranešimo, 
provincijėlė's Schwarzburg-Bu- 
dolstadt ir Schaumburg-Lippe 
pasiskelbė respublikomis.

Saxe-Coburg ir Gotha seimai 
pritaria prisidėjimui kunigaikš- 
tiščių prie Bavarijos.

True trankaiion filed wlth the post- 
master at Chicago, UI., Nov. 20, 1918, 
•s reųuired by the act of Oct. 6, 1017

Hindenburgą saugo tarybos.

WASHINGTON, 1. 19. - Pa
sak telegramos Berlino, gen. voG? 
Hindenburg galutinai tai*) pa
statytas po kareivių ir darbinin
kų tarybos protekcija.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, Ilk, Nov. 20, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917

Grįštantįs kareiviai kelia 
riąųSes.

COPENHAGEN, 1. 19. •— Grj- • karių kompanija, kurią piliečiai 
Stantjs iš fronto kareiviai yra atmetė lapkr. 5 d. ir kuris da- 

t kalti uŽ riaušės Badene ir Wurt-bar šėlsta delei tokio piliečių 
tenmberge. Jie apiplėšinėja “nesusipratimo,” kad jie nesi-

sankrovas ir ūkininkus. Vals
tiečiai organizuoja patrolius ap
gynimui turto.

True translation filed wllh the poM- 
master at Chicago, III., Nov. 20, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. (i, 1917

200 ŽMONIŲ Ž1TVO 
EKSPLOZIJOJ.

Arti Cologne, Vokietijoj.

PARYŽIUS, I. 19. — Pasuk 
čia gautų žinių, 200 žmonių už
mušta eksplozijoj Wahn į piet
ryčius nuo Cologne, Vokietij.

True translation filed wllh the post- 
master at Chicago, UI., Nov. 20, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

• BELGAI UžfiMfi 
ANTWERP.

SU TALKININKU ARMIJA 
FRANG1JOJ IB BELGIJOJ, I. 
17. — Belgų kareiviai užėmė 
Anlvverp,

True translation filed wilh the post- 
master at Chicago, III., Nov. 20, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. tt, 1917

AMERIKIEČIAI SUMUšfi 
BOLŠEVIKUS.

ARCHANGELSK, 1. 13. -..
Bolševikų sjK'kos atnaujino sa
vo atakas prieš ąinerikiečių ir 
anglų pozicijas (irs Tulgas ant 
Dvinos upės.

Lapkr. 11 lyte po smarkaus 
bombardavimo bolševikų infan- 
terija šturmavo talkininkų, vie
lų užtvaras ir jai pasisekė pa
siekti kanadiečių artilerijos vie
tą. Jie liko atmušti su dideliais 
nuostoliais.

Tulgas yni Atvbangelsko gub., 
už kdlių mylių nuo Vologdos 
rubežiaus.

6c už važinėjimą- 
sį elevatoriais

Viešo naudojimos jstaigŲ komi
sija leido pakelti mokestį už 

važinėjimąsi elevatoriais 
Chicago  je.

Valstijos Public Utilities ko
misija vakar leido Chicagos ele
vatorių kompanijai pakelti mo
kestį už pasažierių vežiojimą iki 
6c, vieton ikišiol buvusių 5c. 
Pakėlimas galbūt įeis ga'lėn bė
gyje ateinančių 10 dienų ir veiks 
iki gruodžio 1 d. 1919, jei toji 
komisija paskui neišleis naujo 
patvarkymo.

Elevatorių kompanija reikala
vo pakelti mokestį iki 7c remda
mosi tuo, kad elevatorių opera- 
vimo “okspensai” labai padidės 
jo ir iš tos priežasties Wall SI. 
baronai dabar per parai turį 
pelno.

Ir gatvekariai...

Wal’l Si. 'baronai, kurie valdo 
ir Chicagos gatvekarius irgi pa
siekė elevatorių kompaniją ir 
atsikreipė į miesto tarybos tran- 
siport&cijos komisiją leisti jiems 
pakelti mokestis už važinėjimą- 
si gatvekariais. Tos komisijos 
pirmininku yra aldermanas 
Captain, kuris kaip drūtas rė
mė begėdišką sutartį su gatve- 

davė save apiplėšti gatvekarių 
baronams. Nepavykus vienaip 
apiplėšti pasužierius, a'ld. Cup- 
tain, beabejonės, dabar pagel
bės kompanijai kitaip plėšti pa- 
sažierius.

True translation filed \vith the post- 
master at Chicago, III., Nov. 20, 1918. 
as reųuired by the act of Oct. 6. 1917

LUNENBURGAS GALBŪT
PRISIDĖS PRIE FRANCIJOS.

žmonės ir parlamentas reika
lauja kunigaikštytės abdikacijos.

GENEVA, 1. 17. Lausanne 
aGzcl'le sakosi patyrusi, kad 
Lu.vemburgo žmonės ir parla
mentus reikalaus abdikacijos 
Luxemburgo didžiosios kunigai
kštytės, kuri yra skaitoma sim
boliu Vokietijos intrigos. Libe
ralų iparlijos nariai, nori, kad 
didžioji kunigaikštystė butų pa
versta j respubliką ir prijungta 
prie Francijos.

Ijiikrašlis priduria, kad ku
nigaikštytė patyrusi apie abel- 
na šalies žmonių nuomone at
sakė, jog ji sutinka abdikuoti.

rme translation filed with th*» pnjn 
master at Chicago, III., Nov. 20, 1918 
ms reųuired by the act of Oct. ti. 1917

UKRAINA NORI PRISIDSTI 
PRIE RUSIJOS.

LONDONAS. I. 19. Pasak 
gauto Bcrline pranešimo iš Ki
jevo. Ukrainos hotmanas gen. 
Skoropadski išleido pranešimą 
į ukrainus, alkrei|)dama.s atidą 
į greitą jsisteigimą Rusijos fe- 
dcratvvės valstybės. Jis užreiš- •>
kia, kad Ukraina prisidės prie 
šios naujos valdžios.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Nov. 20, 1918. 
as reuuired by the act of Oct. 6. 1917

SOCIALISTAS NUTEISTAS
KALĖJIMAN.

J. O. Bentall, buvusis socia
listų kandidatas j Minnesotos 
gubernatorius, kuris buvo nu
leistas Minneapolis federalio 
teismo už nelojališkumo, turi at
sėdėti 12 mėnesių Cro\v Wing 
pavieto kalėjime. Tas priteisi
mas tapo patvirtintas Suv. Val
stijų apeliacijų teismo SI. Louis 

Į mieste.

Mormonų viršininkas mirė.

SALT LAKE CITY, Utah, I. 
19. šįryt čia pasimirė Joseph 
Fielding Smith, viršininkas mor 
monų bažnyčios. Jo vietą už
ims llcber J. Granf, prezidentas 
ųuorumo 12 apaštalų mormonų 
bažnyčios.

Grąsina streiku.

WAUKEGAN, III.— 14 ug
niagesių pranešė miesto tarybai^ 
kad jie sustreikuos panedėlį; 
jei nebus jiems pakelta alga.

Apsiniaukę šiandie; ryto gal 
būt giedra; nedidelei permaina 
temperatūroj.

Saulė tėka 6:46 v., leidžiasi 
4:25 v. Mėnuo teka 6:52 v. v.

658,665 anglai 
užmušti karėj

2,719,652 žuvo Belgijoj. Darda
nelai brangiai kainavo.

LONDONAS. I. 19. — James 
lan McPherson karės ministeri
jos parlamentinis sekretorius 
šiandie paskelbė atstovų bute, 
kad anglų nuostoliai karėje vi
suose karės laukuose siekia 3,- 
019,991. Iš to skaičiaus oficie- 
rių užmušta, sužeista ar prapuo
lė 1 12.631, o kareiviu 2,907,- 
357.

Viso anglų nuostoliai užmuš
tais karėje visuose frontuose 
buvo 658,665. Iš j u 37,836 bu
vo oficieriai ir 620.829 kareiviai.

Viso anglų sužeista karėje 2,- 
032,122. Nuostoliai prapuolu
siais įskaitant belaisvius siekia 
359,1 15.

Iš sužeistųjų 92,611 buvo ofi
cieriai ir 1,939,179 kareiviai.

Iš prapuolusių, įskaitant be
laisvius, 12.094 buvo oficieriai, 
o 317,051 buvo kareiviai.

Į skaitlines įeina kareiviai iš 
Indijos ir kilų Anglijos valstijų.

2,719,652 Francijoj.
Viso anglų nuostoliai Franci

joj ir Belgijoj buvo 2,719,652. Iš 
jų viso 32,769 oficierių buvo, 
užmušta ir mirė nuo žaizdų ir 
kitokių priežaslių, ir 526,843 
kareiviai. Viso sužeista 1,833,- 
315. iš kuriu 83.142 vra oficie
riai ir 1,750,203 kareivių. Pra
puolusių, įskaitant belaisvius, 
skaičius siekia 326,695 10,-
846 oficierių ir 315,849 kareivių.

Italijoj anglų nuostoliai sie
kia 6,738.

Dardanelų ekspedicija kaina
vo anglams 119,729 nuostolių.

27,318 žuvo Salonikuose.
Salonikų fronte nuostoliai šie 

kia 27,318.
Anglų nuostoliai Mesopota

mijos kampanijoj buvo 97,579. 
Iš jų užmušta ar mirė 31.109 ka
reiviai ir oficieriai.
Egypte nuostoliai siekė 57,853. 
Iš jų užmušta aomirė nuo žaiz-» 
dų 15,892. Sužeistųjų buvo' 
38,073. Prapuolė. įskaitant be
laisvius, 3.888.

Rytij Afrikos kampanija.
Rylų Afrikos kampanijoj nu

ostoliai siekia 17,825. Iš jų 9,- 
104 užmušti ar mirė.

Kituose teatruose nuostoliai 
siekia 3,297.

I’rie viso skaičiaus mirčių, 
dar buvo 19,000 mirčių nuo į- 
vairių priežasčių tarp kareivių, 
nesudarančių jokios dalies eks- 
pedicijinių spėkų.

Tme translation filed wlth the post- 
niastcr at Chicago, 111., Nov. 20, 1918. 
as required by the act of Oct. 6, 1917 
ŽYDU POGRAMAI LENKIJOJ

. IR GALICIJOJ.

STOCKHOLM.. lapkr. 19. — 
Žydų pogromai įvyko keliuose 
miesteliuose vakarinėj Galicijoj 
ir Lenkijoj. Siedlece lenkų le
gionieriai užmušė 6 žydus, o 
Chrzariowe 9 žydai užmušti. 
Anti-semitiški sumišimai taip* 
įvyko Dombrowa, Jawortfno ir 
kituose miestuose.



MAUMCNOS
Mi LITHUANIAM DAILY NKIMt 

Daily exc««u Suudav toy 
ne įjiliuuuiun Newj rub. Co, Ine.

1,739 SO. HALSTED ST.,
CHICAGO, ILLINOIS

Telephor.e Canal 1506

<4*ujienos eina kasdien, išskiriant 
aedėldienius Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 S. Halsted St., Chicago, 
III. Telefonas: Canal 1506.

Užsisako moji Kaišai
Chicago je—paltu:

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

Chicagoje—per nešiotojus:
Viena kopija.....................
Savaitei ..............................
Mėnesiui............................

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
jačtu:

Metams ...................................SJ .00
Pusei meto ............................ 3.00
Trims mėnesiams ............... I p5
Dviem mėnesiam ............... 1-25
Vienam mėnesiui .......................o5

vanadoj. metams ................... 7.00
Visur kitur užsieniuos* .... 8.00

’inigus reikia siųsti Palto Mouey 
• rderiu, kartu su užsakymu.

_ . - Į ---- T. ----- " ■■

66.00
3.50
1.85
1.45

. .75

į tų “saulės temimą” Vokieti-' atsižvelgt, svarstant politi- 
joje yra nesąmonė; ir “Dra- nius jos klausimus, jos parti- 
ugas* pergreit pasiskubino jų taktiką ir tt.

Nėra klaidingesnės nuo- 
Vokietijoje monės, kaip ta, kad socialis

tai visose šalyse turį visuo
met elgties vienodai. Ta ta
ktika, kuri vienoje šalyje ga
li būt labai gera, kitoje šaly
je gali būt visai pragaištin
ga. Todėl, jeigu ir butų tei
singa Rusijos bolševikų po
litika, kaip mano daugelis 
žmonių, tai tatai dar visai 
nereikštų, kad ji tinka ir ki
toms šalims.

įvairių šalių socialistai pri
valo ne pamėgdžiot vieni ki
tus, o laikyties vienodų prin
cipų. Principų-gi pritaiky
mas priklauso nuo aplinky
bių.

apsidžiaugti.
Socializmas 

dar tik pradeda įgyt spėką. 
Jo galybė auga, o ne puola.

True trnnslation filed with the post- 
master ai Chicago, 111., Nov. 20, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

Skirtumai tarpe 
Rusijos ir Vo
kietijos.

kartą 
Rusi- 
milži-

Asmeniškai Redaktorių) matyt 1*11- 
h tik nuo 5 iki 5:30 vai. vak.

Redakcijos
Straipsniai

.r irnnslation filed with the post- 
niaster at Chicago, Iii., Nov. 20, 1918, 

' *M|uired by tbe act of Oct. 6, 1917,

Pasiskubino 
nusidžiaugi.

Chicagos klerikalųChicagos klerikalų orga
nas rašo, kad seiliaus paskel- 
btasai socialistų kabinetas 
Vokietijoje jau esąs “sugria
utas”, ir jo vietoje esąs su
tvertas naujas kabinetas, į 
kurį įeiną “vos tik keli neaiš
kios spalvos (?) socialistai”.

Iš kur tasai laikraštis paė
mė žinią apie socialistų kabi
neto “sugriovimą”, jisai ne
pasako, nes telegramose to
kių dalykų nebuvo.

Buvo, liesa, dvejetas dienų 
atgal paskelbta kitoks Vo
kietijos valdžios sąstatas, 
negu pirmesnis, kuriame ra
dosi vien tiktai socialistų 
vardai. Bet dar klausimas 
yra, ar tas antrasis paskel
bimas yra teisingas. Visi 
bent Amerikos laikraščiai ir 
dabar ima, kaipo faktą, kad 
Vokietijos valdžia yra soci
alistų rankose.

Vienok jeigu ir butų tiesa, 
kad ne iš vienų socialistų su
sideda dabartinė Vokietijos 
valdžia, tai reikia neužmirš
ti, kad ta šalis dabar pergy
vena pereinamą tvarkymosi 
stadiją. Ir prie to, kol taika 
yra# neįvykinta, Vokietija 
randasi, ačiū sunkioms mu
šiu pertraukos sąlygoms, 
talkininkų malonėje; todėl 
jai prisieina vengti visokių 
staigių žingsnių, kurie apsu
nkintų jos padėjimą. Tat 
gal Vokietijos socialistai lai
kinai ir pripažįsta koalicinės 
valdžios naudingumą.

Antra vertus tečiaus, so
cialistų bendradarbiavimas 
su buržuazija nebūtinai turi 
būt toks, kuris reikštų poli
tinės socialistų galios su
siaurinimą. štai, buvo ži
nių, kad Vokietijos socialis
tai ketina dabar taip suda
ryt valdžią, jogei socialistai 
hutų visų ministerijų virši
ninkai, o buržuazijos atsto
vai tiktai vestų praktišką 
darbą (pagal socialistų ins
trukcijas ir po jų priežiūra): 
socialistai, vadinasi, butų 
atsakomieji ministeriai, o 
buržuazijos atstovai — tech
niškieji ministeriai.

Labai galimas yra daiktas, 
kad tas pelnas dabar ir tapo 
įvykintas.

“Naujienos” jau ne 
nurodinėjo, kad tarpe 
jos ir Vokietijos yra 
niškas skirtumas — ekono
miniu, politiniu, kulturiniu, 
socialiu ir kitais žvilgsniais. 
Apie tą dalyką dar mums 
teks daug kalbėti. Bet čia 

, pažymėsime keletą apsireiš
kimų, išeinančių iš to skir
tumo.

Visi pamena, kaip Rusija 
darė taiką. Vyriausis ka- 

, riuomenės vadas, Krylenko,, 
paliepė kiekvienam pulkui 
skyrium pradėt su priešu de
rybas apie mūšių pertrauką. 
Tatai įvyko; bet įvyko prie 
didelės netvarkos. Vyriau
sis komanduotojas fronte, 
Duchonin, pasipriešino pa
liepimui, ir tapo užtai karei
vių užmuštas. Pasipriešino 
tam paliepimui ir daugelis 
oficierių, ir net ištisos ka
riuomenės dalįs. Iš to kilo 
kova, oficierių lynčiavimai 
ir daug sumišimo.

0 Vokietijoje musių per
traukos derybas vedė viena 
valdžios įgaliotoji komisija, 
ir jos valiai pasidavė visa 
kariuomenės vyriausybė. 
Net gen. Hindenburgas su
tiko išpildyt priimtąsias de
rybose sąlygas ir klausyt 
naujosios valdžios.

Toliaus. Pirma, negu bu
vo pasirašyta po Brest Li- 
tovsko taika, Rusijos karės 
ministeris (tuo laiku buvo 
Trockis), liepė kareiviams 
padėt ginklus ir eiti namo. 
Ir penkiolika milionų vyrų, 
išbadėjusių, sušalusių, nud
riskusiu nuvargusių, pasi
leido į Rusijos sodžius ir 
miestus, keldami riaušes ir

True translation fileut wltn the post- 
master at Chicago, III., Nov. 20, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917,

Reikalauja, kad dar
bai eitų toliau.

Pereiga nuo karinio pamato ant 
taikos pamato, kiek ji pramones 

liečia, turi būti palengva.

VVASHINGTON, D. C., — Kla
usimas, kurį užduoda vienas ki
tam darbininkai ir tie, kurie re
nka žinias ir palygina visokias 
nuomones, yra šis:

reikalus?’* Vadinas, ar dalykai 
pagerės, ar pablogės? Ar vyrai 
ir moterįs bus pasitenkinusiais, 
ar ne?”

Išgalvojęs kelias miliutas 
vienas svarbios tarybos pirmi
ninkas pasakė: “Aš manau, kad 
vir.a tai priklauso nuo proto sto
vio. Jei žmonės išsigąs, tai tu
rėsime sunkius laikus; jei jie 
hianys, kad jų laukia didelis da
rbas, bet kad jie gali jį padaryti, 
tai visa bus gerai.”

Ir, rodos, tas taip ir yra da
bar; tas daug priklauso nuo at- 
sinešimo, nuo ūpo, kuriuo Ame
rikos žmonės imsis naujo užda
vinio, ar tai jiems parsieitų dir
bti vaizbos, ar pramonės atslei- 
gime be didelio nepasisekimo. 
Tuo tarpu viršininkai apdirbi- 
nėja programos visiems tiems 
darbams. Karės Darbo Vedinio 
pirmininkas Felix Frankfurter 
kelvirtadienyj pasakė šitaip:

“Nėra jokios progos nedar
bui ir vargui šitoj šalyj. Darbų 
yra gana, jei tik mes atsargiai 
darysime pe.rmanymą pultinio 
karei gaminimo pamato laips
niu taikos pamatų. šitą turė- 
daimi omenyje, karės sekreto
rius, Laivyno sekretorius ir Lai
vų Korporacijos pirmininkas 
Hurley, kurie visi trįs yra dide
lių darbų viršininkais, vakar su
siėjo ir tuojaus ėmėsi daryti žy
mias permainas, nutardami pa
naikinti septintadienio darbą ir 
visokį viršlaikį valdžios kontra
ktuose.

“Sekretorius Baker taipgi da
vė įsakymus, kad nebūtų ma
žinama kares darbai karės sky
riuje, kuris, žinoma, yra didžia
usiu karę darančiu veiksniu; su
mažinimas, girdi, galima pada
ryti tik pasitarus su karės Pra
monių Tarybos ir Darbo Sky
riaus atstovais. Dalykas, mat, 
yra tame, kad pirma negu su
mažinus tą darbą, kuris paliuo- 
suoja nedarytą medžiagą, karės 
pramonių taryba turi žinoti, kul
toji medžiaga yra ir Darbo sky-

giai paleistų kareivių masos, 
beje, buvo svarbiausia spė
ka, apvertusi augštyn kojo
mis besitveriančią šalyje or
ganizaciją ir pakreipusi šalį 
į bolševizmo vėžes).

Vokietija kolkas dar taip- 
pat nėra padarius taikos su 
talkininkais, bet, pagal mu
šiu pertraukos sąlygas, jos 
milžiniškoji armija turi tuoj 
už šimtų mylių pasitraukti 
atgal. Vienok ji nepakriko. 
Jos kareiviai nebėga, metę 
šautuvus, ir nedaro niekam 
skriaudos. O jeigu kurioje 
vietoje kareiviai ima daryt 
riaušes, tai vyriausybė tuo
jaus pavartoja visas priemo
nes jų suvaldymui.

Visa tatai pareina ne vien 
ant skirtumo tarpe valdžios 
politikos Rusijoje ir Vokie
tijoje, o ir ant skirtumo tar
pe žmonių tose šalyse. Vo
kietija yra milžiniškos indu
strijos šalis; didžiuma josios 
kareivių susideda iš darbi
ninkų (kurie yra skaitlingia
usia klesa Vokietijoje), pri
pratusių dirbtuvėse ir savo 
organizacijose prie discipli
nos ir tvarkos ir apsišvietu
sių. O Rusija yra smulkių 
(ir nuskurdusių) ūkininkų 
šalis; ios kareiviai didžiumo
je yra tamsus, niekuomet ne
dalyvavusieji organizacijo
je, mužikai".

Žemas Rusijos kultūros
stovis, žinoma, nėra jos gy- daroma su prideramu nusima-' 

Bet ar šiaip tenai yra, ąy ventojų nuotjėpią o tįk-tąi * nųoregųmų. Kąs dėl ąl- 
taip — kalbat apie soeiahs- jų nelaimė. Bet į tai reikia *** l^tų permainų

gauti progą paimti paliuosuotus 
darbininkus, kad butų kuoma- 
žiausia su trūkimo pervedant ša
lį ant taikinio pamato.

“Pirmininkas Hurley pasakė, 
kad laivų pramone nesustos ėjus 
šitoj šalyj ir jai bus reikalinga 
tiek pat darbininkų, kiek jų dir
ba dabar. Visa permaina bus

....... .. ............................... II ji I

neprivalo būti, nes tai butų ne-^ 
sveika eiga. Aš manau, kad 
mums reikia padaryti paleng- 
vas, sveikas pertaisymas. Aš 
manau, kad jei darbininkų rei
kalai bus pakankamai atstova
ujami išdirbime šitų permainų, 
tad darbininkai, drauge su ki
tais šalies reikalais priims tas 
perimamas, kurios bus reikalin
gos perėjimui ant taikos pama

to.
“Kas darbininkams reikia ture 

ti tai yra tas, ką šalis turi turėti. 
Kitaip sakant, permaina uri bū
ti ne vienpusė, bet teisingai at- 
sovaujauti valdžią, darbą ir pra
monę.

vas perk i Inoj imas darbininkų 
prie taikinių darbų. Mes per 
vietų karės darbo tarybas ban
dome surasti, kokie vietiniai 
reikalavimai. Nekurie darbini
nkai, be abejo, bus perkilnoja- 
mi, bet didelė darbo bruzdumo 
dalis yra laivų dirbtuvėse, o, Hu- 
rley’o nuomone, laivų pramonė 
veiks toliaus dabartiniu savo ve
ikimu. ViršBaitfis ,ir septinta- 
dieuio darbas bus panaikinta. 
Šitie darbai buvo reikalingi tik 
karės laiku. Mes turime įsidė
mėti šitą, kad reikalai šitos ša
lies ir reikalai viso pasaulio la
ukia iš Suv. Valstijų didelio pa>- 
gamingumo visokių prekių. Jei 
mes atminsime šitą ir jei mes 
veiksime bendrai, tai visai ne
daug sutrukimo tegali būti per-f 
vedant šitą šalį taikos tikslams.

i Sveikatos Skyrius

Atsakymai į klausymus.

M. iš Ruckford, III.,

Kaip gali būt, kati 
griaužia ryte, nors

klau-

a'eis 
cinuman 

gult anksti?

2. Kokis vanduo — šiltas ar 
šaltas — yra gert geriau ryte?

3. Ar yra vaistų, kurie pada
rytų žmogų nutukusiu? '

Atsakymai.

L Gali būti trachoma,
būt vokų uždegimas ar kokia 
kita akių liga. Reikia cit pas 
daktarą, kad atrastų priežastį, 
kuri mažu galės būt prašalin-

gali

2. šiltas vanduo nedaro jokios 
stimuliacijos ir geriau tinka 
gert, gi šaltas stimuliuoja skilvį 
ir gali būt priimtas kaipo ne
kenksmingas daiktas apetito pa
erzinimui, kas ryte daugeliui y-

jautrų, lengvai suerzinamą skil
vį, geniau yra gert šiltas van
duo. Tečiaus šiltas vanduo duo
da palengvinimą skilvio votyj ir 
vežyj, todėl jo gėrimas su tiks
lu, kad sustabdžius skaudėjimą, 
gali tik užmaskuoti ankstyvus 
simptomus ir leisti ligai įsišak- 
nėti.

3. Nėra. Tik valgis, pasilsis 
ir tinkama dispozicija gali nu
lakinti, o no vaistai. Vaistais 
lik galima padidinti apetitą ar
ba paskubinti maisto pasicM va
lymą ir tuomi, padidinti asmens 
svarumą, bet patįs vaistai prie 
nutukimo neveda.

A. Galinskui, Chicago. —t A- 
pie nuxatcd Iron buvo savu lai
ku rašyta Amerikos Daktarų 
Draugijos žurnale. Prie progos 
aš paduosiu ištraukas, iš ko 
matysite, kad tai yra kaip ir ki
ti garsinamieji “vaistai*’ nuo vi-

Vincui Rekaš., Ore.goii City, 
Grego n. — Jūsų klausimai butų, 
geri, jei kiekvienas jų nebūtų 
surištas su klaidingu aiškinimu 
apie kepenis. Delei šitos prie
žasties negaliu į juos atsakyti.

Dr. A. Montvidas.

(ŪKAUKITE LIETUVOS 
LAISVES FONDAN.

Sereda, Lapkričio 20, 1918.

Skaitytoju Balsai žmonėms tapti liuesais ir lai
mingais.

ninku ir darbininkių labui, ap
švietei, mokslui — socializmui.

—Protestetė.
[ Ui iiretkitas iiame skyriuje 
nuomones/ Redakcija neatsako.}

True translation fllcd vvlth tTie post- 
niasier at Chicago, III., Nov. 20, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917

KARALIUS.

O visgi kunigui nori užkrauti 
karalių ant Lietuvos žmonių 
sprando! Jų diplomatai “kultū
riškai” aiškina kunigų spaudoje 
apie busimą karalių; Nepaprastą 
karalių — krikščioniškai-katali- 
kiŠKai-lictuvišką karalių,. Tie 
diplomatai jau moka apipasakoti 
ir veikimą to karaliaus. Jis, 
girdi, išvysiąs žydus iš Lietuvos; 
lenkams irgi pagrūmosiąs savo 
dideliu karališku pirštu. Jis, ži
noma, bus pasamdytas kunigų ir 
turės taip šokli, kaip jam kuni
gai grieš.

Tas, karalius, turbūt, bus ir 
pateptas “aliejais šventais” ir 
kiekvienas jo veikimas bus “die
vo leistas”. Ir jį kunigai nori 
uždėti Lietuvai ant sprando de
šimčiai metų.

Lietuvos žmonėms tas kara
lius butų diliausia sunkenybe 
ir dioga. Bet užtat kunigams jis 
butų išganymas. Juk be kara
liaus kunigų avinyčios pradėtų 
nykti. O lai jiems baisiausia. 
Dabar, prisidengę tikėjimo 
skraiste, jie mulkina ir išnaudo
ja savo “viernas aveles’’ kiek 
tik jie nori. Karalius pailgintų 
jiems džiabą. Ir kunigai darys 
viską, kad lik užtupdyti ant Lie
tuvos sosto tą “dievo palcplinį”

Butų didžiausias pažeminimas 
lietuviškai kalbantiem žmonėm. 
Tas kunigų brukamas parazitas 
butų šašas-skaudulys visiems 
Lietuvoje gyvenantiems žmo
nėms.

vadiulics “krikčioniškais denio- 
kratais” ir žmonių geradėjais”. 
Jie, kurie yra parazitų palaiky
tojai; tamsos rėmėjai; tautų ne
apykantos platintojai; žmonių
didžiausi priešai.

Nieko nesakyčiau, jeigu ku
nigai samdytų dešimčiai metų 
Lietuvai kerdžių — bandą ga
nyti. Toks žmogus bent naudin
gą darbą atliktų. Juk lietu
viams, dabar po karės, labai bus

Daugumas lietuvių, dabar gy
venančių Suvienytose Valstijose, 
gal norės parvažiuoti Lietuvon 
ir ten apsigyventi. Bet jeigu, 
ant nelaimės, kunigai užrioglin- 
tų ant sosto karalių, kas-gi beno
rėtų ten važiuoti?

Kuomet visos kitos kaimyniš
kos Lietuvai valstybės bus ne tik

Respublikos, argi kas norėtų 
Lietuvoje gyventi ir tą kunigų

Amerikos Lietuvių Darbinin
kų Taryba turelių vėl labiau su- 
brusti ir paraginti protaujančius 
iuHaisvę mylinčius lietuvius dar- 
binikus prie didesnio veikimo. 
Mes tikimės, kad kunigų pastan
gos nueis vėjais, bet rankas su
dėjus negalima sėdėti.

Bolševikiški žmonės nors ir

mui, bet vienok Tarybos veiki
mui, praktiškai pritaria — pla
tina išleistas Tarybos rezoliuci
jas ir aiškina kunigų “darbe
lius’’. Dabar, kuomet visoje Eu
ropoje plevėsuoja Raudona Vė
liava; kuomet Vokietijos sociali 
sta yėl atgijo ir rodo puikų pa
vyzdį visiems; kuomet visi karu 
nuočiai tik ritasi nuo sostų, 
mums, lietuviams darbinin
kams ir socialistams, turi rūpė
ti ne skaldymąsi į frakcijas, o 
vienybė. Visi, vienybėje, turime 
pasipriešinti kunigų norams ir 
kuo ir kaip galima padėti žmo
nėms įgyti laisvę Lietuvoje

Vokietija dabar bus mums ge-r 
riausia ir pavyzdingiausia kai- 
minka. Todėl su jos pagelba 
padėkim savo nuvargintiems

SENU KLAUSIMU.

los O. S. V. straipsnelį kuriame 
ji klausia: ko tie vyrai taip su
sirūpinę L. M. P. Susivienijimu, 
rašo straipsnių ir mato jame de
moralizaciją bei kitų blogumų.

Tai yra senas klausimas. Apie 
jį keletą kartų buvo rašyta. Ti
kiuosi tečiaus, kad bus nepro- 
šalį dar kartą sugrįžti prie jo. 
Ir taip. Kas gali užginčyti, kad 
tūlose L. M. P. S. kuopose visa 
tai nebuvo? Pav., kad ir 9 kuo
poje, kur priklauso pati smar
kioji O. S. V. — ir ji prisidėjo 
prie suminėtų blogumų. Šiaki- 
tc: kada ebieagietes išrinku de
legatui į L. M. P. S. suvažiavimą, 
Philadelphijoj, tai tuoj duota 
“telegramos”, kad “Chicagos de
legates nuvažiavo į Pbiladelpbi- 
ją agituot už Liet. Darb. Tarybą 
ir Laisvės Fondą... Tai įvarė ne
maža baimės draugėms “rytie 
tems”. Kurgi, jos kenksią ir ar
dysią suvažiavimą... O ta O. S. 
V. ir džiaugiasi, kad progresis- 
tės gerai pudare apsimurinda- 
mos kynų siena nuo tų menševi- 
kių. Vis dėlto, Cbicagietes atva
žiavo į suvažiavimą ne su glė
biu frakcinių ginčų, o tik 
50 dolerių Moterų Balsui, 
matote!

Redakcijos Atsakymai j
P. A. D. — Jūsų straipsnis 

“Bolševikai neišlaiko kritikos” 
parašytas labai gerai; geresnio 
straipsnio toje temoje dar mums 
niekas nėra prisiuntęs. Bet dė
ti jį negalime, kadangi diskusi
jos apie bolševizmą jau tapo 
uždarytos.

su
Na,

V., kada rinkome delegates, ne- 
sisąnnatino pasakyti, būtent: 
jeigu rinksime Ž., tai ji tik ir a- 
gituos už L. D. T. ir Laisves Fon
dą, nes ji ji — /Naujienų šali
ninke! Tą patį ji dabar pakar
tojo Laisvėje rašydama apie bol- 
ševikes ir menševikes, kurių čia 
nesiranda, išskiriant pačią O. S. 
V. ir tūlą kitą šmokų Draugę. 
Jau geroka valanda, kaip jied
vi “darbuojasi” ne tani, kad stip
rinus Moterų Susivienijimų, ate

Ii Moterįs!
RJH Štai kenčiančioms mo- 
fll]| terims yra pranežimM 
į Hf nuo Mrs. W. T. Price iš ■ U Public, Ky.: “Aš kentė-

Žau nuo skausmu... ji ra- 
o. sunykau dsl

IRĮII silpnumo mano nugaros 
I III narių*» Aš jaučiausi | |l esanti be vilties, be drą- III sos. Aš beveik nebesi-

I tikėjau pasveikt kuomet 
| nors, kuomet draugė su 

RJR užsispyrimu reikalavo, 
IMI aš ImčiauGARDU

Motery Tonikas
Aš pradėtiau Cardui. |MI 

Trumpu laiku aš patė- ĮW| 
MII uhjau žymų skirtumą. Į ■ 

( Su kas kartu aš vis stip- I ■ 
j rijau ir jis išgydė ma- I RI 

Ml| ne. Aš esu stipresnė, iM 
B U negu buvau pirm klek . ' įf 

metų. Jeigu jus kenčia- R I
■ R te, jus galite pagodoti H ■ 
R R reikšmę — būt stipria ir 1

Į I sveika. Tūkstančiai mo; R 1
I I terų duoda Cardui’jui I R 
iKe/u kreditą už savo gerą 
Hm II sveikatą. Jis jums pa- R M || gelbės. Mėgink Cardui. R t 
HM Pas visu* aptiekorius. B|

Kazimieras Gugis
Vada vtooftfa* raikafee, kaįt 

taip ir civiliiktįOf Daro

biausias jų “agitacijos darbas”— 
kovoti prieš Naujienas. Bet jos1 
vargiai ką padarys: kunigai sa
vo Drauge jau kelinti metai kaip 
varo agitaciją prieš Naujienas. 
Vis dėlto, Naujienoms tatai ne
pakenkė, tik dar labiau jos išsi
platino. Matote.

Kas dėlto, kad naujieniečiai 
bombarduoja centrą ir neremia 
jo, tai čia visai netiesa. Jie nie
kuomet neatsisakė paremti jį 
Jukelis buvo atvažiavęs į Chica- 
gą rinkti LSS. Apsigynimo Fon
dui aukų, tai ir aš buvau pasiė
mus blanką ir rinkau aukas. 
Tuomet aš tarp kita nurodžiau, 
kad centro reikalams aukoja 
kaip tik tie, kur skaito Naujie
nas. Skaitantįs kapitalistų did- 
lapius ir kunigų Draugą man 
stačiai užreiške, kad jie tuos pi
nigus vely pragers, o ne aukaus 
bylos vedimo reikalams. O tai 
juk rodo, kad naujieniečiai nėra 
tokie, kokiais juos nori prista
tyt ponia O. S. V. ir kili pana
šus “kritikai”, šitas mano nu
rodymas nebuvo jokiu kabinėji
musi prie. M. B. redaktorės. Dar 
gi, ir pačios Naujienos visui- 
met rėmė LSS. Apsigynimo Fo
ndą. Pav., kada atvyko tas pats 
Jukelis', jos rašė ilgų straipsnių 
ir garsino visus rajono rengia- 
Tai pasakė ir jpiats Jukelis. Taip, 
mus susirinkimus — prakalbas. 
LSS. 4 kp. vakare, vasario 17 
d., jis laikė prakalbą, kur išgy
rė Naujienas, užreikšdamas, 
kad “jus, chicagįečiai, turite ( 
socialiistišką laikraštį ir galite 
kovoti prieŠį darbininkų priešus. 
O mes, rytiečiai, tokio įrankio 
nebeturime; jis uždarytas”... 
Tą vakarą LSS. Apsigynimo Fo
ndui buvo suaukota apie du ši
mtu dolerių.

Vadinas, O. S. V., rašymai y- 
ra grynas prąsimanymas. Tuo 
ji tik klaidina Laisvės skaityto
jus. Et, moterėlės geriau mes
kite tą negražų užsivarittėjįm.ų 
darbą. Vietoj to dirbkite darbi-

Namų OfiaMt 
•SU I. IhtiM lt 

Ant trečių lubų 
T*l. Dnvm l»lt

tllf.ll Mg.
T«l. Ccntnl J4U

CENTRAL. MANUFACTURIN6 
DISTRICT BANK 
1112 W. 35-ta gatvė 
(Tel. Drover G310).

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

VAKARAIS
Seredomis ir Subatomis nuo 6 iki 

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

kalui atsiradus kreipkitės prie ma
nęs j namus.

3343 Lowe avė., 
(Tel. Boulevard 9983)

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

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Voderiliaus Permaina.
Panedėlyj, Ketverge ir SubatoJ 

Pirmas Floras 15c. Balkonas
Prie šių kainų priskaitoma ir 

1 c ir 2c kariškos mokestis
4 DIDELI AKTAI KASDIEN 
HALSTED ir »2-xa GATVfiS

JOSEPH C. W0L0N 
LIETUVIS ADVOKATAS 

29 S. La Saite St.
Teltphone Central 6393 

Vakarais
2911 Wu 22nd Street

Telephone Rockwell 6993

LIBERTY BONDS 
Aukščiausia cash kaina mokama 
i Liberty Boads.už Liberty Boads.

# EDW. FRANKĘL
808 W. 63rd St., 2-ra« augštas, arti 
Halsted strcet. Atdara kasdien, taip
gi Utarnink., Ketv., Sub. vakarais ir 
Nedėlios rytais.

■ ii > ’l 1 » J ■ ll>1
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SVEIKATA
arba tiesus ir trumpas 

kelias į sveikatą.
Sveikata turi kelis šimtus 

paveikslų apie žmogąus kūno 
sudėjimą. Aprašoma įvairiausi 
apsireiškipuu žmogaus kūno 
gyvenime ir pamokinama, kaip 
žmogui apsisaugoti nuo vįso- 
kįų ligų. Tokios knygos lietu
vių kalboj dar nepuvo. Turi 
339 pust. Brutuose auujeklo ap
daruose kaštuoju tik 12-04) su 
prisiųntimu.

Užsisakydami ir pinigus sių
sdami rašykite šiuo, adr^u:

“Naujienos”, .
1739 3* Halsted st., quę<go, ĮU,
mini' i|iil



Ispaniška Influenza
Laike dabartinių sirgimų is

paniško* influenzos .patartina 
yra, kad kiekvienas stengtųsi 
kiek galint apsisaugoti. Simpto
mai yra: akių uždegimas, tekė
jimas iš nosies, strėnų skaus
mai, galvos skausmai, rauma- 
ninis skausmas .drebuliai ir ka
rštligė ir abelnas silpnumas. Ta
rpe geriausių gyduolių mes pa
tariame štai ką: išplauk gerklę 
ir noeį su Severos Antisepso- 
lium, kuris turi būti atmieštas 
BU vandeniu, į dalį gyduolių ir 
dalis šilto vandens. Jeigu šal

tis neperstoja ir po čiaudėjimo 
nėra geriau, tai imk vieną ar 
dvi Severos Tablctkas nuo Per
šalimo ir Gripo ir antrink kas 
trįs valandos, tol, kol viduriai 
pasiliuosuos. Kad kosėjime pa
lengvinus, reikia imti Severos 
Balsamą Plaučiams. Reikia 
tuojau gulti lovon ir gerti ką 
tokio 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 la
bai geru daiktu turėti tas gyduo-

• les po ranka. Jos yra parduo
damos vaistinyčiose visur šio
mis kainomis: Severa’s Antiscp- 
sol, 35 centai; Severa’s Cold 
and Grip Tablets, 30 c.; Seve
ra’s Balsam for Lungs, 25 ir 50 
c. Jeigu jus negautumėt šių 
gyduolių jūsų vaistinyčiose, tai 
rašykite tiesiai pas W- F. Seve
rą Co., Cedar Rapids, Iowa.

(Apgars.)

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

LIETUVIS GYDYTOJAS JB 
CHIRURGAS 

1*711 So. Niekina Av< 
Roseland. |U._

Knut Hamsun

Biskis Paryžiaus
(Tusti.)

gumą, esant) tame, kad aš pa
siunčiau tarną, parodo į pinigus 
ant stalo, linksi galva ir trauko 
pečiais. Ponas pasiunčia prie 
manęs tarną su mano auksinti 
pinigu ir aš priimu jį su tinka
mu atsitikimui ramumu ir įsi
dedu pinigą j brusloto kišenių.

Bet čia dama vėl prieina prie 
manęs. Mano neatniainomas 

l; Į ramumas erzina ją ir ji nori, 
kad paskutinis žodis pasiliktu 
jai: —
—Jus gavote savo pinigus?—

Kartą vakare aš sėdžiu dide- 
lainie restorane ir žiūrinėju i- 
liustruotus žurnalus. Urnai du
rįs atsidaro ir į salę įeina dama. 
Ji valandėlei sustoja ir dairosi 
aplink. Ji buvo nepaprastai gra
ži, bet jos plaukai buvo tokie, 
kokie paprastai būna pas pu-1 k|auS)il\ jį 
siau avietines damas - nudažy- _Taip>’ ačiu junl8> _ atsa. 
ti ruda spalva ir visa jos figūra L gu lluostcbu.

—Dalykas tame, kad aš pasi
skolinau pas šį poną dvidešimt 

I frankų, — sako ji mano kaimy
nui. Ir ji vėl aiškina kaip aš 
pasielgiau ir kaip pasiunčiau ta
rną. Ji kreipiasi dar prie vie
no iš esančiųjų, o paskui dar 
prie vieno, — aišku, kad ji jau
čiasi giliai įžeista ir ji jieško są- 
jausmo nuo vieno stalelio prie 
kito visoj salėj. Pradėjo apie 
tai kalbėti visur, pas mane at
skrenda žodis “svetimtautis“, 
visi pereina damos pusėn.

Tarp viso to aš galėjau tik ty
lėti. Jei aš bučiau sumanęs tei- 
sinties esančiais pas mane ne
laimint is pora desėtkų fran
euzų žodžiais, tai aš bučiau pa-

Ji atsikreipė prie manęs ir 
tarė

kitę ir užmokėkite mano vežė
jui.

arčiau kitų, lx't ji vistiek krei
pėsi prie manęs. Aš prikandau 
lupas, pasiėmiau už kišeniauš, 
pasišaukiau tarną ir pasakiau 
jam:

—Eikite ir užmokėkite šios 
damos vežėjui.

Aš numečiau jam dvidešim
ties frankų pinigą. Dama pra
dėjo apžiurinėti mane su žin
geidumu ir abejone.

miaus peržiurinėjimo iliustruo
tų žurnalų ir viduje džiaugiaus, 
kad daviau damai gerą pamo
ką. Ji atsisėdo prie kito stalo. 
Tarnas sugrįžta, atiduoda jai 
gautus jo lykinius pinigus, gau
na franką ant arbatos, linkteli 
galva ir nueina nuo damos. Li
kusieji pinigai guli prieš ją.

Įeina ponas, kurį ji pažįsta 
ir ji mostelėjimu galvos pasi
šaukia. pas save. Jie pašnabž
domis vienas su kitu kalba, ji 
praneša apie mano nemanda-

dul
kas

kur

Aš. ADOMAS A. KARALAUSKAS, SEKANČIAI RAŠAU.
Aš labai sirgau per 3 metus, nusLabnėjęs pilvelis buvo. Dispep

sija. nevirinimaa pilvelio, nuslabnėjimas. Kraujo, inkstų, Nervu ir 
abelnas spėkų mistojiraas viso kūno, ir buvau nustojęs vilties, kad 
begyvensiu. Visur Jieškojau sau pagelbos, nesigailėjau visoje Ame
rikoj ir uš rūbelių, bet niekur negavau savo sveikatai pagelbos.

Bet kada pareikalavau Salutaras vaistų, Bitteria, Kraujo valyto
jo. Nervatona, Inkstą ir Reumatizmo gyduolės, tai po suvartojimui 
minėtos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėt, gerai dirbt. 
Kraujas išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbt. Inkstai atsigavo. Reu
matizmas pranyko, diegliai neb«bad* po krutinę. Vidurių rėžiinaa 
išnyko po užmušimui visą ligų. Bėgiu 3 mėnesių išgerdavo* kas sa
vaitė po buteli Salutaras, Bitteria. ir po 3 mėn. savo paveiksle pa 
mačiau tokį skirtumą kaip tarp dienos ir nakties. Dabar jaučiuoa 
smagiai ir esu linksmas ir 1000 sykių dėkuoju Salutaras mylistų ge- 
radėjlstei ir linkiu visiem savo draugam ir pažįstamiem su tokiais 
uUitikimais patariu uuošlrdlai kreipties pre Salutaras:

SALUTARAS
CHEMICAL INSTITUT1ON J. Baltrenas, Prof.

1707 So. Halsted St„ Telephone Canal 6417. Chicago, 111-

Sergėkite savo akis

Neužsitikėkit savo regėjimo pir- 
njpįam by kokiam neprityrusiam 
aptlckoriui, mikseriui ar keliau
jančiam pardavėjui, nes jie su
teiks jus akims tik daugiau blogo.

Aš turiu 15 metų patyrimą ir 
galiu ištirt jūsų akis ir pririnkti 
'jums akinius tikrai. Darbą at
lieku belaukiant, užtikrintai.

Jei jums akiniai nebus reika
lingi, mes tai jums pasakysime.

JOHN SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS 

1801 So. Ashland Avė., Chicago,
Kampas 18-tos gatvės 

3-čios lubos, virš Platt’o aptiekos 
Tėinykite i mano parašą 

Valandos nuo 9-tos vai. rypt iki 
8 vai. vakaro. Nedėlioję nuo 9 
vai. ryto iki 12 valandai dieną.

Rusiškai—Amerikoniškas Biuro
CHICAGOJE

1. Skolina pinigus ant Laisvės Bondsų. 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. Wells Street,

Skyrius:

Russian-American
706 W. 12th Street,

Bureati
Chicago, III.

Bureau
Chicago, 111.

I didžiąją raštinę galima nuvažiuoti kiekvienu gatvekariu, va
žiuojančiu “down-town”. Skyrius randasi prie 12-tos gatvės, ne
toli Halsted St.

Aš esmi speciali- 
tas visų ligų

Akių, Ausų, Nosies, Gerklės ir Plaučių
Aklumas, Kurtumas, Kataras ir Džiova

Gali būt prašalinta ir daugelyje atsitikimų iš
gydyta, jeigu gydys teisingai. Aš per daug me
tų gydžiau pasekmingai šias ligas.

Mano užrašas išgydytų ligonių yra aiškus pri
rodymas mano gabumo.

Aš atitaisau kreivas akis be 
gydymu.

Pritaikau akinius teisingai.
Pasitarimas nemokamas.

skausmo vienu

DR. A. MONTVID
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1*53 W. Madison sL
Suite *00-612

Valandos: 10 iki 12 ryto
Phone Haymarkst 2563

N edšl dieniais tik pagal •■tartį
Rnidaacijoa Tslephons Albany 1*4*

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS 
ant Durų, Lentų. Rėmą ir Stogam* Popiete

SPECIALIAI: Maleva matevojimui stubų iAvkiaun, po *1.4* ai gaL
CARR BROS. WBECK£NG CO.

dar butų mane išvarę. Ir 
(o aš b lėdamas klausiaus 
dedasi upie mane.

—Lai k j|! — pasigirdo 
lai salėj \

—Laide jį! — atsakė kitoje 
vietoje.

Aš pasišaukiau tarną užsimo
kėjau jam. Tai padaręs aš vėl 
ramiai atsisėdau. Apie mane e- 
jo smarkios kalbos.

Toj valandėlėj vėl atsidarė 
durįs ir įėjo ponas, su kuriuo 
aš turėjau pažintį. Tai buvo 
Dr. ( loldman, “Frankfurter 
Zeitung” korespondentas. Jis 
sėdasi prie mano stalelio ir no
ri žinoti kas atsitiko. Kada aš 
keliais žodžiais paaiškinau jam 
dalyką, jis sako, kad toji dama 
yra garsioji mademoiselle G.. 
Ir jis prieina prie mademoiselle 
G. ir taria jai keletą žodžių, lai
kydamas skrybėlę rankose.

Po to audra nurimsta. Mes 
su dakt .ru geriame vyną ir sė- 
dintįs aplink mus pradeda žiū
rėti į mane dagi su nekuriuo 
prielankumu. Koks tai ponas 
klausia daktaro:

—Kokios tautos jūsų drau
gas?

Ir daktaras atsako:
—Rusas.
—Rusas —- rusas, — girdisi 

šnabždėsis visoj šalyj. Aš bu
vau išgelbėtas. Kada aš ėjau iš 
restorano, tai gavau nuo m-llc

.......................... . " ■ I ■ ■ I I I I 1 
gus paleistuvavimas pergali. 
Darosi pamatinis perversmus 
senuose supratimuose, nėra 
daugiau jokio stovuino—nieko, 
nieko nesigėdija daugiau! Jau 
laike revoliucijos įvyko oficia
lia perversmas supratimuose. Į- 
statymas draudė žudyti nėščias 
moteris, ir nelaimingos moters 
ir augštos damos atsiduodavo 
be jokių svyravimų kalėjimuo
se ir kalėjimų koridoriuose kam 
pakliuvo, kad lik patapus nėš
čia.

Nesuskaitomose karčiamėlėse 
patarnauja jaunos mergaitės. 
Bet vyriausia pareiga tą mergai
čių yra tame, kad stovėti ant 
gatvės ir visaip vylioti vyrus pas 
save į namus. Ncdėliomis jauną 
mergaitę aplanko motina, ji di
džiuojasi savo dukterim, kuri už 
dirba taip daug pinigų, ir ji vaik
što kartu su ja gatvėmis. Ir 
, os įbrolis, kareivis, taipgi naudo
jasi paliuosavimu kad aplankius 
savo seserį. Jis sutinka ją kartu 
su karininku, su savo paties lieu- 
tenantu ar kapitonu, ir jaunas 
kareivis sveikinasi su savo virši
ninku, nepaprastai apsidžiaugęs 
ta garbe ir mąstė: kokia puikia 
mergysčių pasidarė mano sesuo; 
,i nešioja šilkinius rubus ir la- 
ceruotus čeverykus; ji vaikšto 
su mano licutcnantu.

Laike trijų metų man nuola
tos teko pastebėti panašius fak
tus.

Visai Lietuvių Kolionijai 
gerai žinoma, kad visuose sugedimo virškinimo atsitiki
muose galvos skaudėjimo, nustojime apetito ir abelname 
sugedimo vidurių atsitikime reikia suvalgyt Partolos 
prieš miegą, kad sekantį rytą atsikelti sveikam ir atna
ujintam žmogui. Partola prašalins kenksmingus eleme
ntus iš organizmo, išvalys vidurius ir kraują. Apie tai, 
kad ji tikrai veikia, liudija auksiniai medaliai, gauti še
šiose Visapasaulinėse Parodose. Kiekvienas norintis 
pamatyti šias dovanas gali užeiti į Partolos vaistinę ir 
persitikrinti.

PARTOLA rekomenduo
jama ir parduodama puškė- 
se po $1.00. Publikos pato
gumui parduodame 6 Parto
los puškės tik už 5 dolerius. 
Kiekviename name turi būti 
puškė PARTOLOS. (81).

Graži ir naudinga dovana 
kiekvienam prisiuntusiam 
užsakymą ir pinigus drauge 
su šiuo apskelbimu.

Laiškus ir užsakymus ad
resuokite :

APTEKA PARTOSA, 
160 Second avė.,

New York, N. Y. Dep. L. 1.

AKIŲ SPECIALISTAS 
Akis Egzaminuoja Dykai

Gyvenimas yra 
tuščias, kada pra 
nyksta regėjimą. 

Mes vartotam 
pagerintą Oph- 
thahnometer. Y-
kreipiama i vai

kus. Vai.: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
nedėldien. nuo 10 iki 11 dieną. 
4649 S. Ashland av. k am p. 47 st 

Telcphone Yards 4317 
Boulevard 6487.

Dvi savaiti vėliau aš pragar
sėjau kaipo rusas viename tire. 
Ir nežiūrint to, kad aš snaud
žiau labai blogai, apie mane gir
dėjosi garsus pagirimai kiek
vieną sykį, kada man laiks nuo 
laiko pasisekdavo pataikyti į 
cielių.

Ou ėst la f e mine?
Visur. Istorijoj šios tautos, 

širdyje kiekvieno vyro, literatū
roje šios giminės. Ak, ta nuo
bodi ir pasenusi literatūra, ku
rioj musų laikais tokis neorigį- 
ualis talentas ir tokia blyški y- 
pata, kaip Marsel Prevo, turi 
kokią-nors reikšmę! Tauta ei
na atgal. Kada-tai, kritiškoj 
valandoj, tos tautos karvedžiu 
buvo moteris. Kariuomenė se
kė paskui ją ir ji pergalėjo. Ir 
dabar ta tauta vadovauja mo
teris, ji sėdi augštai ant arklio 
ir valdo visais. Bet, arklys sto
ja piestu ir slenka atgal, ir tau
ta slenka atgal, vis atgal. Vel
tui skiria premijas už gimdymą 
vaikų, veltui veikia senatorius 
Jtamgė rųpiRdafflia^is atstatyti 

pobūdį; absentaA ir' berupentiri-

Lotinų kvartale neretai gali
ma matyti jaunas mergaites, 
studentų meilužės, kurios ateina 
į karčiamčles su savo mažyčiais 
kūdikiais ant rankų. Ir nieką 
tas nesuerzina, atpenč, visi su 
pagarba užleidžia joms vietą. 
Labai gali būti, kad tai puikus 
paprotys, kuris liudija apie paki
lų mastymą; puiku! Bet pirme
sni supratimai apversti augštyn 
kojomis.

Vieną gražų vasaros vakarą 
aš pamačiau keistą reginį: iš 
restorano išėjo p o r a, — vy
ras buvo oficierium, jis svirdu
liavo ir buvo labai Unksmių; uni
forma jo buvo betvarkėje, kar
das kabojo dešinėj pusėj. A k , 
tie franeuzų oficieriai! Jo my
limoji sėdėjo kartu su juo res
torane ir, žaisdama a tardo kny- 
pkį jo uniformos ir perkabino 
jam kardą į dešinį šoną. Ir 
štai dabar jis eina svirduliuoda
mas gatve tokioj netivarkioj iš
vaizdoj ri dainuoja. Ir niekas 
tuo neįsižeidžia.

Juk amunicijoj franeuzų ar
mijos viskas iki paskutinio kny- 
pkio savo vietoj — ar netaip sa
kydavo praeitais laikais?

Ou’ ėst la femine? Visur. Kar
tais kad galėjus ramiai paval
gyti tarp visų tų moterų, francu- 
zai griebiasi niekurių atsargu
mo priemonių: niekuriose, taip 
vadinamose “Buillon” valgyklo
se, pasuojančios tarnybon mer
gaitės turi pristatyti paliudiji
mus apie tai, kad joms virš tri
jų dešimtų metų; sprendžiama 
kad lame amžiuje — kas, paga
lios, visai klaidinga, — jos turi 
ramiai atsinešti prie svečią,, o 
svečiai prie jų.

pažintimis; ji pasikvietė ją pas 
save ant vakarienės.

Vakarienėj buvo viso astuoni 
ar dešimt žmonių svečių, jų tar
pe buvo Monsieur R., meilužis 
mandemoiselle, pragarsėjęs tur
tuoliu.

Madėmoiselle šnibžda laike 
vakarienės kavalieriui iš dešines 
pusės:

—Užsiimkit biskį lųano moti
na. Bet sena keturiosdešimt me
tų moteris pati puikiai užsiėmė; 
Ji šnibždasi ir juokauja su savo 
kaimynu, meilužiu savo dukters. 
Biskį palaukus puikus valgiai ir

užreiškia, kad randa Paryžių 
puikiu. Pas ją didelė gerklė ir 
riesta nosis, — tipiškas veidas 
kaimo mergos. Ji darosi vis lin
ksmesne ir linksmesnė, i

Ji labai prisilenkia prie pono 
R., pliaukši jam per koją, prisi
glaudžia prie jo ir šaukia dukte
riai, sėdinčiai kitame gale:

—Meldžiame, neįsivaizdink 
sau, kad tu gali mane ko nors 
pamokinti.

Ant to ponas R. nuolankiai ir 
mandagiai atsako:

—Taip, tas tiesa, jus galite 
užsidėti už juostos bile jauną 
moterį.

čia duktė pradeda užvydėli. 
Galima buvo patemyti, kad ji 
nors ir padoriai, bet bandė at
šaukti poną R. nuo savo moti
nos: bet tas jai nepasiseka, ka
dangi monsieur, atpenč atsako į 
senės dabojimus. Čia mademoi- 
selle įsiunta ir visa pabalusi šau
kia:

—Kaip tau ne geda, mama!
Bet mama ir nemanė gčdy- 

ties, jau to apie ją negalima pa
sakyti. Sveika kaimiete, atvyk
sta iš kaimo, iš gilumos Nor
mandijos ir sitaiga prajaunėja ir 
visa pasileidžia. Ji garsiu juo
ku šaukia dukteriai:

—Įsivaizdink sau, Emile, jis 
siūlo man luidorą! Luidoras juk 
nemaža suma. Kaip jis turbut 
turtingas, tavo draugas.

Duktė vargiai save valdo. Ji 
pabalo kaip drobė nuo užvydu- 
nio ir atsako:

—Jei taip, tai eikit iš ča, eikit 
abu! Lauk!

Tai tarus ji pakilo nuo stalo 
ir pertraukė vakarienę.

Monsious R. pasiryžo nura
minti ją, jie tyliai pasikalbėjo 
kampe.' Ir mademoisell* nuri-

Dr. Carter
Akių, Ausų, Nosies ir 

Gerkles
Netikėkite akinių parduvotojams 

prirašymui jūsų akinių. Reikalau
kite, kad žmogus, kuris peržiūri Jū
sų akis — butų gydytojas ir chi
rurgas. Jus galite sugadyti jūsų akis 
jeigu neatsakančiai bus pritaikyti 
akiniai.
21-MAS METAS PRIE STATE GAT.

Veik čvertis šimtmečio aš specia- 
lizuojuos gydymu akių, nors aš esmi 
gydytojas ir chirurgas. Jeigu jums 
reikalingi akiniai, arba jeigu jūsų 
silpnos akįs, leiskite ųian jas per
žiūrėti.

Paauksuoti akyliai $3—$5. Tikro 
aukso $5—$8.

Exlra dėl Torics $2.00.
FRANKLIN O. CARTER, M. D.

120 S. State st., 2-ras augštas 
Valandos 9 iki 7. Ncdėliomis 10—12.

Sergantjo žmonės Eikite pas 
Mane

Dr. MIHITNEY
SPECIALISTAS CHRONIŠKŲ

LIGŲ
25 Metai Patyrimo 

Neveiki mokėti už apžiūrėjimą 
422 So. State St., Chicago 
Tarpe Congress ir Van Buren.

Vyriškų Drapaną Barbenai
Naiiji, neatimti, daryti ant užsa

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

Nauji, daryti gatavi nuo $15 iki 
$35 siutai ir overkotai, nuo $7.50 iki 
18 dolerių.

Pilnas pasirinkimas kailiu pamuš
tų overkotų.

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

J S. G O R D O N
’ 1415 S. Halsted Str., Chicago, III.

Telephone Yards 5032

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

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

Reiii. *U S. Ashland Blv*. CMcagš 
T»l«ph«»« Hirnubt 2M4 

DR. A. A. ROTH 
RUSAS GYDYTOJAS Ir CHIkcIiGAG 

Specialistas Moteriška, Vyrišką, 
Vaiką ir visą chroniški ligą 

Ofisas: 1354 S. Halsted 8L, Chicagi 
TtlepLona Dravar MM 

VALANDOS: 16—11 ryto; 6—6
7—8 vakar*. NedfiHomi* 16—11 dton*.

DR. M. HERZMAN
Gerai lietuviams žinomas per 16 me-

I tų kaipo patyręs gydytojas, chirurgas
' ir akušeris.
L Gydo aštrias ir chroniškas ligas, vy

rų, moterų ir vaikų, pagal naujausias 
t metodas X-Ray ir kitokius elektros prie- 
i taisus.

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

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, ir 
6—8 vakarais. Telcphone Canal 3110.
GYVENIMAS: S412 S. Halsted Street 

VALANDOS: 8—9 ryto, tiktai.

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

3149 S. Morgan St., kertė 32 iL 
Chicago, 111.

SPECIALISTAS 
Moteriškų, Vyriškų ir Vaiką 

Taipgi Chroniškų Ligą 
OFISO VALANDOS: 

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

Telcphone Yards 687

Telcphone Yards 5834.

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

Pranešimas.
AUTOMOBILIŲ SAVININKAMS.
Seniausias automobilių mechani- 

as. Taiso ir pagerina visokius su
gedusius automobilius. Turiu pil
ną mašinų sbapą, kuriom galiu 
darbą greitai atlikti.

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

(Įėjimus iš šalies).

motinai.
Bet paskui monsieur R. ir se

na kaimietė! vėl atsidūrė kartu. 
Jie nelaukė kol kiti svečiai išsi
skirstys ir patylomis apleido sa- 
lioną.C

Po to pas šeimininkę urnai su
skaudo galva ir tuojaus užsime
tė viršutinius rubus ir išvažia
vo į miestą pas daktarą...

Ydos, ištvirkimas, ir vėl gro
žė, ir vėl spėka.

. Vertė K. B-as.
v . ♦* Lfa.,

k Dr. Leo Awotin
Gydytojas, Chirurgas, Akušeris 
1920 So. Halsted St., Chicago. 
Kalba lietuviškai, latviškai ir 

rusiškai.
Valandos: 10—12 rytą; 6.9 va
kare. Tel. Canal x367.

Vakarienė pas paleistuvę Ma- 
demoiselle F.

Paleistuves motina iš Nor
mandijos ir padarė tą tolimą ke
lionę į Paryžių kad atlankyti 
savo dukterį. Paleistuvei norisi 
palodyti motinai atidumą ir tuo _ ___ ___ ______ k
laiku pasigirti preš ją aug&tomis mo ir, matomai, atleido savo

Tel. Yards 3654. AKUŠERKA

"rs.A.MIchnlewlcz
ko-Baigus Akušerijos ko

legiją; ilgai praktika-
Pennsylvanijos

Phila-
Įvnsi 
hospitalėse ir 
Jelphijoj. Pasekmių 
gai patarnauja p r i 
gimdymo. Duodu rodi 
[visokiose ligose mota 
įima ir merginome. 
r3113 So. Halsted Str

prie 
rodė

ir merginoms. 
So. Halsted Str.

(Ant antrų lubų) 
Chicago.

Nuo * iki * ryte, ir T iki vilo vsk.1
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SOC. PROPAGANDOS 
MOKYKLA.

Pėtnydioje bus antra lekcija 
Socialistų Propagandos Mokyk
loje. Pradžių lygiai <S vai. va
karo. Lekcijų skaitys P. (Gri
gaitis.

Pereitoje pėtnyčioje į pirmu
tinę Mokyklos lekciją atėjo ga
na skaitlingus burys vyrų ir mo
terų. nors prane&mas apie lek
ciją. per klaidą, buvo įdėtas į 
dienraštį tiktai tą pačią dienų, 
kada įvyko lekcija, šį kartą, 
be abejonės, ateis daugiaus dra
ugu. Tik tegul nė vienas nesi- 
vėlina. Lekcija tai ne agitaci
nės prakalbos; klausant jos.

WD
padidina stiprumų, švelnių, ner- 
vuotų. suirusių žmonių į dvi sa- 
vaiti laiko daugelyje atsitikimų. 
Vartotas ir augštai rekomen
duojamas buvusiųjų Kongreso 
nariu, gerai žinomų gydytojų ir 
buvslų Viešosios Sveikatos per- 
dėtinių. Klausk savo gydytojo 
arba aptiekoriaus apie tai.

Paskolos $30 •» $300 1
Legali rata 3Vi% mėnesyje. | 
Vyrui ar moteriai, dirbančiai j 
ar užlaikančiai namą.

Ant rakande, plano, vietro- 
lo*. tankrovo# fUtarea, vo- ■
tina, aatamobllia. Liberty i
Honda ir Inoaraaco PolieUa. Į
Skolinamo Stockyard’ą. *a- j
poo ir dlrbtnvia dar b Įnin
kama, polikeUo tr bianū 
imonima. klerkam* ir tt. B
Ateikit# | o f Ha ir meo »la
ka amalkmenUkal Uaiiklnal j
mo. Atdara atarnlnkate, kat- 
varrala ir aobatomia iki • 
tai. vakaro. Panoddllata, to- !
redomie Ir pitayčiomla iki 
• taL vakaro. ■

LOCAL LOAN CO. I
THO8. F. KKBW1N. Mpr.

4647 So. Halsted Street
Po valatijoa priežiūra. j 

Tel. Drover 2116. 2-raa angAtaa

Cash už Liberty 
Bondsus

Valdžias bondsal, perkami už 
cash, arba paskolinsime jums pini
gus ant ją už tegulę pelno rentą, ar
ba nupirksime jūsų bohdsų pelną į- 
mokrdami dalį. Atsineškite bond
sus.

CARL M. WHITE,
Room 41L 56 W. Washington Street

AKŪšERKA
Tek Drover 4136.

Mrs. Mary Jankauckienė pirmlaas 
gyveno West Sidėj, 2303 S. Oaldey 
avė., dabar persikėlė į naują vietą, t 
3412 So. Halsted st. (ant 2-nj luhų),l 
Chicago. III.

Prakalbos

Rengia Lietuvių Laisvamanių Federacija
Kalbės M. X. Mockus

Sered., Lapkričio-Nov. 20 d., ’18
G. CHERNAUCKO SVĖT., 

1900 So. Union Avė.

Temoje: Kunigija ir Lietuvos Karalius

Pradžia 7:30 vai. vak. Įžanga 15c ypatai.
i.    --r;—T"~  

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

, r. Kviečia visus KOMITETAS.

reikia daug atidžios, todėl ne
gerai yra, kada vėliaus atėjusie
ji varsto duris ir trukdo susirin
kimo ramumą.

Butu, naudinga, kad Mokyk- 
los lankytojai turėtų su savim 
popieros ir paišelių — užisra- 
švt svarbesniuosius mokytojo 
žodžius.

ATŽAGAREIVIAI PAĖMĖ .... 
vn«v-

Mieto taryba atsisakė užtvirtin 
naująją mokyklų tarybą.

Džiugų Tribūnui ir jo sekė
jams džiaugsmas. Miesto tnry- 

i ba 16 balsais prieš 19 atsisakė 
patvirtint majoro Thompsono 
nominuotus į mokyklų tarybą 
asmenimis, kurių tarpe buvo ke
turi įžymiausi Chicagos organi
zuotų darbininkų vadai — Fitz- 
patrickas. Nockelis. O'landeris ir 
O’Donncllis. lutai reiškia, kad 
į mokyklų tarybą turės sugrįž
ti atžagareivis Loebas ir jo 
“gengė,” kurie buvo iš jos iš
mesti. Politikieriai šito senai 
laukė, nes sugrįžus ponui Loe- 
bui jie galės niekieno netrukdo
mi sciinvnikiiuti Chicagos mo-

, kyklose. '
Majoras Thompson nebežada 

nominuoti naujų mokyklų tary- 
bon asmenų bent iki pavasa
riniu rinkimu.

Sumanesni pofilikieriai tc- 
ėiaus rodo didelio susirūpinimo 
šita atžagareivių pergale. At
metimas keturių įžymiausių 
Chicagos darbininkų lyderių 
padarysią didelę įtekmę į bal
suotojų minias. Jie jau kone 
atvirai sako, kad majoras Tho- 
mpsonas tuo pasinaudosiąs: an
tru kartu “išrunysiąs” miesto 
majoru.

TRAUKS ATSAKOMYBĖN 
GASO BARONUS.

šauks protesto mitingus.

Valstijos prokuroras, sakoma, 
žada traukli atsakomybėn Chi
cagos gaso kompaniją taip greit, 
kaip gaso reikalų komisija, pa
darys reikiamą tyrinėjimą vi
sų gaso baronų “klaidų,” už 
kurias turi užmokėt gyventojai. 
Komisija žada pašaukt kompa
nijos viršininkus, kad jie pasi
aiškintų apie tai. Lokiuo laidu 
tapo išsiuntinėta gaso sunaudo-

I t>yiPLiy<,imwrwi ......... .
rinktas Rūkinis >itwniaKas -*?tojams biloi, kuriose reika

laujama užmokėti dvigubai ir 
net trigubai, daugiau negu iki 
Mol buvo mokama.

Belo, tapo sužinota, kad be 
kita ko gaso baronai pradedu 
naudotiem nauju įmone {lindi
mui į žmonių kišenius. Tu įmo
nė tai siuntinėjimas naujų ne
va “pataisytų” bilų, kuriose rei
kalaujamu užmokėt tam tikras 
sumas pinigų kaipo “exlra.“ ka
dangi mat jų gezometrai per
daug palengva rekorduoja su
naudojimo gaso kiekybę...

Gaso reikalų komisijų žada 
surengti didelį protesto susirin
kimą ketverge. lapkričio 28 d. 
Tokių protesto susirinkimų ma
noma. bus sušaukta ir daugiau.

RASINĖ NEAPYKANTA.
Baltieji “civilizuotieji” 
yankės terorizuoju
negrus.

Ties namu 1111—43 Barkley 
gatvėj vakar naktį buvo padėta 
bomba, kuri sugriovė visą na
mo pryšakį ir daugeliui aplinki
nių natini iškūlė langus. Name 
gyvena negrų šeimyna A. P. 
Waller. Atvirai pasakojama, 
kad tai darbas “baltųjų žmo- 
niu. Iii. kurie savę vadina civi- 
lizųotais. Kiek laiko atgal, ka
da minėta šeimyna persikėlė į 
tą “baltųjų žmonių” apielinkę, 
pastarieji kelialą kartų perser- 
JU'ję ją •••’• kraustyties atgal. 
Vakar naktį jie, matoma, atliko 
paskutinį “persergėjimą.”

Je, kamgi tie Chicagos “bal
tieji žmonės“ turi atsilikti nuo 
savo “kraujo brolių” tokioj 
Lousianoj. l'loridoj ir kitose 
pietinėse valstijose, kur negrų 
persekiojimas pilname žydėji
me?.

KALTINA RICHBERGĄ.
Miesto korporacijos advoka

tas, Samuel Ettelsonas, kur ka
daise norėjo pavaryti adv. Hich- 
bergą ir leisti gaso baronams 
jiasilaikyt tą sumą, (aj)ie 10 
mil. dolerių), kurią jie sulupo 
jiadidindami gaso kainas, da
bar staiga pasirodė ir užreiškė, 
kad delei naujo gaso kainų pa
didinimo yra kaitas tik jis, 
Biehbergas. Kodėl, girdi, Bich- 
ht'rgas leido kompanijai kreip- 
ties į Public Utilities Comision 
ir kodėl jis nedarė visa, kad 
minėtoji komisija negalėtų iš
pildyt kompanijos reikalavimą?

Bet ką tuo atveju (tarė puls 
Ettelsonas, jisai nepasisako.

BIJOSI NAUJO EPIDEMIJOS 
IšSIPLĖTOJIMO.

Sveikatos reikalų komisionie- 
rius vakar dar kartą persergė
jo gyventojus, kad butų atsar
gus ir užsilaikytų kaip jau dau
gelį karių buvo nurodyta. Bi
jomasi mat, kad dabar pradė
jus grįžt musų, žmonėms iš už
jūrio, kur epidemija vis dar 
šėlsta, ji gali būt pargabt'nta į 
šią šalį, taigi ir į Chicngą.

KAS PAMETĖ?
Kas' pametet moterišką šernolę 
su pinigais, nedėlioj, lapkričio 
17 d., Meldažio svet.., L. M. 
Progres. Susi v. 29 kuopos va
kare. AtsiŠaukyt pas: J. De
gutis, 2228 Coblcnze SI.

BRIDGEPORT

Lietuvių verteivių 
susirinkimas.

Lapkričio 15 d. buvo metinis 
Liberty Land and Investment 
Co. dalininkų susirinkimas Mil
dos svetainėje.

Susirinkimas prasidėjo kaip 
8 vai. vakare. Jį atidarė korpo
racijos prezidentas, p. M. Re- 
zenskis. Po to paprašyta sek
retorių, p. J. Zakerį, patikrint 
atsilankiusių dagininkų skaičių. 
Pasirodė, kad susirinkime daly
vauja apie 300 i 
trįs ketvirtadaliai visų daliniu 
kų skaičiaus. Vėliau tapo iš- 

US-S, VIII Rajono Draugam*: 
dalininku bdm Man persikėlus į Aaiifa virtu, visais aauniDKų, taigi LSS ^ln raJono rMtalels kr^pįi- 
ai visų daliniu- tfe sekamu adresu: 149 So. i9tb 
-----  Avė., Maywood, UI. J. Jurgaitis, 

LSS. VIII rajono Sekr.

p. K. KakaWisW sekMorium. 
p. Bagdonas.

Prasidėjus posėdžiui korpora 
vijos advokatas, p. \Vatdrqn, 
perstątę korp. stovi. H jo kal
bos paaiškėjo, kad korpuraąijos 
stovis yra kuogoriausias ir jos 
Šerai nuolat kįla.

Besitaisant posėdžiui buvo įne 
štu išrinkt naują direktorių ta
rybą sekantiems mietams. Visi 
tečiaus vienbalsiai nutarė, kad 
direktoriais turi likti tie patįs 
senieji direktoriai. Tuo budu 
korporacijos direktoriais seka
miems metams lieką pp. M. 
Razenskis, J. Skinderis, J. Za- 
keris. A. Visbaras, J. Lipskis, 
J. Sinkus ir 2. Mickevičius.

Pasibaigus posėdžiui pasaky
ta kelios prakalbos. Kalbėjo 
pašaliniui • V. Junulevičius, 
pirkęs iš min. korporacijos far- 
rnu. Zurauskas ir keli kiti.

Aplamai, ir korfM)racijos ve*- 
dėjai ir patįs dalininkai — visi 
skirstėsi patenkinti. Kimsas.

ROSELAND

Roselandiečių vakaras

Nedėlioj, lapkričio 17 d., de
šimtis vietos draugijų, palai
kančių Aušros knygyną, suren
gė šauną kaukių (maskų) balių 
K. of. P. svetainėje.

Vakaras reikia pasakyt, bu
vo kuopuikiausias ir susirinku
sius pilnai patenkino. Buvo 
paskirta dovanų, kurias laimėjo 
įdomiau apsirengusieji asmens 
bei jų grupės.

žmonių buvo daug ir rengė
jai turės gražaus pelno. Tai 
puiku, kad pažangiosios Rose- 
lando draugijos neduoda užvieš-
palauti atžagareiviams. Rose- 
landiečiai turėtų būti geru pa
vyzdžiu ir kitoms lietuvių, ko
lonijoms. —Reporteris.

Pranešimai
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Brighton Park. —- Naujienų skai
tytojams Naujienas galima gauti pas 
drg. Rusteiką, 3952 So. Hockwell st., 
ir pas S.’ Chpukiną, 1001 Brighton 
Place. • ; ' 'ų

Liet. Laiv. Feder. rengia prakal
bas seredoje, lapkričio (Nov.) 20, 
G. Chcmaucko svet., 1900 S. Union 
avė. Tema: Kunigija ir Lietuvos 
Karalius. Komitetas

“Pirmyn” choro repeticija “Musų 
laimėjimas”, ivyks lapkričio 22 d., 
Linosybrs svet., 1822 AVabansia avė. 
Lošėjai ir dainininkai pasistengkito 
būti visi laiku 7:30 vakare. Rengėjui.

Kenosha, Wis. — LDLD« susirin
kimas įvyks lapkričio 24 d., Socia
listų svetainėj, 321 Prior avė. Na
riai, visi būtinai atsilankykite, nes 
yra daug svarbių reikalų apkalbėti, 
lieto randas tūlų narių knygos už 
1918 m. Malonėkite atsiimti. Atsives- 
kit ir naujų narių. —Pirm. J. M.

TMD. 22 kp. susirinkimas bus lap
kričio 24 d., 1 vąl. po pietų, Fellosv- 
shij> svet., 831 W. 33 Place. Visi na
riai malonėkite atsilankyti į susirin
kimą, nes yra daug svarbių reika
lų. NeĮgunirškite atsivesti savo dra
ugų bei pažįstamų į šį susirinkimą.

—Valdyba.

Kenosha, Wls. — LBBS. susirinki
mas bus ateinančios subatos vaka
rą, lapkr. 23 d;, Schlets salėje. Dra
ugai, visi atsilankykite, nes yra du 
mirę draugai, už katruos turėsite 
užsimokėti. —Sekr. Felix Bartkus.

Cicero, III. — LMPSA. 43 kp. ex- 
t ra susirinkimas įvyks nedėlioj, lap
kričio 24 d., 7:30 vai. vakare, Jankai
čio svet., 4837 14th St. Visos narės 
malonėkite laiku susirinkti ir naujų 
narių atsivesti. —Rašt. A. Dočkiene.

Rockford, III. — LDLD. 29 kp. su
sirinkimas įvyks lapkričio 24 d., t: 
30 vai. po pietų, Moose Club svet., 
ant Mullberry str. Draugai ir drau
gės, meldžiu atvykti paskirtu laiku, 
nes yra svarbių dalykų. Naujai no
rintieji prisirašyti ateikite.

—Bašt. A. Mildažis.

Liet. Laiv. Feder. rengia prakal
bas seredoje, lapkričio (Nov.) 20, 
G. Chernaųcko svet., 1900 S. Union 
avė. Temą: Krikščionybė ir I^isva- 
manybė. —Komitetas

tDbD 19 kuopa rengia koncertą 
ir bnlių Padėkos Dienoje, Mildos 
svetainėje. Meldžiame Visas lietu
vius atsilankyti . —Komitetas.

Brighton Park. — tŠS 174 kuopoa 
mėnesinis susirinkimas bus lapkri
čio 21 d., ketverge, 7:30 vai. vaka
re, A. Muženio svet., 3834 $. Kedzie 
avė. \’ra daug svarbių reikalą Drau
gai malonėkite būti visi laiku. Atsi
veskite naujų narių prirašvti.

•Al. Gultailią.

LMJPR. 9 kuopoH Choro repeticijom 
vadovaujant p. Guffienei įvyks se- redoje, Lapkričio 20 d., 8 vai. vak. 
Visos choro narės malonėkite atvy
kti ir atsiveskite naujų. Tik nesi- 
Vėhioklte . F. S. K.

L. M. ĄpAvietom Draugija rengia 
valgių gani i n i mo lekcijas ateinan
čios žiemos sezone. Lekcijos bus kie
kvieną ketvergę. Pirmoji lekcija 

įvyks ketverge, lapkričio 21 d., 8tą 
vai. vak. Mark M’liitt- Sąuate parko 
“Engine House" name, ant antrų lu
bų. 30 ir Halsted gatvės. — Taigi, 
kurios norite pigiai ir skaniai pu- 
garnint valgius .malonėkite atsilan
kyti paskirtu laiku. Kviečia visus.

L. M. Apšvietom Draugija.

Cicero LSS. 138 kp. susirinkimai 
įvyks Seredoj, lopkr. 20 d., 8 vai. 
vakare, Jankaičio svet.,. Visi drau
giu ir draugės turit būti, nes yra 
daug svarbių reikalų. K. Vaitekūnas

LMPSA. III Rajonas nutarė atnau
jinti agitacijos savaitę, kuri buvo 
per įraukta dėlei epidemijos. Dabar 
bus vykinama nuo lapkričio 24 iki 
gruodžio 1. Visos kuopos LMPSA., 
prigulinčios prie UI Rajono, malonė
sit pasirūpinti paimti svetaines ant 
tos savaitės. Kalbėtojais rūpinsis III 
Rajonas. —Rajono Valdyba.

ASMENVJ1KAKOJ1MAI

Pajieškau savo pačios Onos Ta- 
nuilevičienės, geltonų plaukų, 5 pė
dų 9 colių, pailgo veido, ant nosies 
kąrpa, kuri mane paliko su dviem 
vaikučiais. Meldžiu atsišaukti ir 
pasitarti, ir tuokart bus geriau gy
venti. Kas pirmas praneš, duosiu 
$10.00 dovanų.

Andrius Tamulevičių,
937 W. 35 Place, Chicago, 111.
O"

Pajieškau savo tikro dėdės Ado
nio Davkevičiaus, Vilniaus gub., 
Traku pav., Semeliškių vaisė., Ven- 
zulų kaimo. Jis pats, arba jo mo
teris ar kas kitas, kas žinote, mel
džiu atsiliepti šiuo adresu:

Emilija liavkevičiuke-Savickiene, 
79 Gcmrm> Avė., Hamtremeck, Mich.

Pajieškau savo brolioNikodemo ir 
Petro Briedelių, Katino gub., Pane
vėžio jiav., Krckienavus parūpins, 
Židelių sodžiaus. Meldžiu jų pačių 
ar kas juos žino pranešti, 

Jurgis Briedelis, 
. VVinchcstcr, Wls.

Pajieškau pusseserės, Onos Satn- 
soniutes, paeina iš Suvalkų gub., Kal
varijos pavieto ir parapijos, kaimo 
Kamšų; yra ženota, bet jos vyro 
pavardės nežinau. Jeigu kas žinote 
arba ji pati, meldžiu atsišaukti laiš
ku šiuo adresu:

Jonas, Sormas, 
1739 S. Halsted st., Chicago

Pajieškau brolio Vladislovo Daus- 
korto, Kauno gub., Telšių pav., Var
nų parap. Keli metai atgal gyveno 
Kensington, III. Vėliau, girdėjau, 
kad yra užmuštas mainose. Kas ži
note, busiu labai dėkingas, kad pra
neši! šitokiu adresu:

Stan. Dauskorta, 
2141 W. 23rd Place, Chicago, III.

Pajieskau savo brolio Antano Mi- 
kuckio, Suvalkų gub., Naumiesčio 
pav., Zapiškių parap., Nuvinos kai
mo. Prašau jo paties atsišaukti ar 
kas žinote praneškite jo adresą.

Joe Mikuckis, 
Box 235, BenTd, III.

Pajieškau Antano Globio, juodais 
garbinuotais plaukais. Meldžiu duo
ti žinoti kas jį žinote, ar lai jis pats 
atsiliepia; turiu svarbų reikalų pra
nešti.
892!) Commcrcial avė., S. Chicago, III

Pajieškau A. Semi jono; gyveno a- 
pielinkėje 33-čios ir Union avė., 
Chicago, III. Atsišaukite greitai arba 
kas žinote praneškite šiuo adresu:

Emlli'ja Semijonaitė ir 
Jonas Jonušas,

6034 So. Kenwood avė., Chicago, III.

RAŠTA-PAMESTA
PAMEČIAU raktus ant 18-tos gat

vės, tarp String St., ir Halsted st. 
Kas rado, meldžiu sugrąžinti.

St. Vilikis,
1806 W. 46 st., Chicaga

SIŪLYMAI KAMBARIŲ^

ATIDUODAMA randon kambarys 
viehųm vaikinui puikioj vietoj, šil
tus, su valgiu arba be valgio, prie 
mažos šeimynos. Telefonas. Atsi
šaukite nuo 4 iki 9 vai. vakare.

A. Dpmile,
2956 Poplar Avė., 1-roas blokas į va
karus nuo Halsted. Tel. Yards 3111.

RANDAI
ATIDUODAMA rendon 5-kiu kam

barių flatas, su maudyne, kieto me
džio grindįs, gera apielinkė, geri ga- 
tvekariai. Tiktai $12 mėnesyj. Bu
tų pigu už $15. Pasirnatvkite su 
savi runku.
1117 \Vest Mth St. Chicago.

ATIDUODAMA randon 5 kamba
rių fintas ir toiletąs. Naujai per
taisyta. Viskas gerame stovyje. 2- 
ras augštas. Tiktai $10. Tą verta 
jums šiandien pamatyti.
450 AVest 4f‘nd St. Chicago

J REIKIA DARBIN^K^ 

VALSTYBINIAI NEMOKAMI DAR
BO PRIRODYMO BIURAI

(U. S, Free Employment Service) 
Jiešknntieji darbo kreipkitės šiais
116-122 N. DF.ARBORN ST.

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

se valdžios įsteigtuose ir užlaikomuo
se biuruose nereikia nieko mokėt.

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

REIKALINGA ledų traukėjų ir 
darbininkų į ledų svirnus, 42&c. į 
valandą, 10 ir 11 vai. darbas.

Consumers Co., 
35lh st., and Normai avė., Chicago

REIKIA patyrusių shearmanų dėl 
Scrap Iron Yard. Gera mokestis, pa
stovus darbas.
1632 \V. Kinzie Avė.

REIKALINGA langų plovėjų .
Chicago \Vindow Cleaning Co., 

62 \V. AVashington St., Chicago, III.

REIKIA 2 gerų vyrų, žinančių 
kaip tvarkyti senas gumas ir šynas 
dėl pertaisymo. Vieno gero vyro 
dėl varymo elektikos preso. Gera 
mokestis. Pastovus darbas.

Akron Rubber and Tire Corp. 
1534 S. Halsted St., Chicago.

REIKALINGA moteris arba mer
gina prie abelno namų darbo Tokia 
kuri ničgtų vaikus. Gera mokestis. 
Moderniška^namas ir graži apiclin- 
kė. Mrs. B. Hasselson,
221 So. Monroe avė., I)ixon, III.

REIKIA vyro pavienio arba ve
dusio dirbti į Junk Yard Jokio, kuris 
turi prityrimą prie karpymo žirk
lėmis mašinos labiau pageidauja
mas. Gera mokestis ir pastovus da
rbas visą metą. Jeigu vedęs, mes 
turime tuščią namą, kurį paranda- 
vosime labai pigiai. Gesas ir ele
ktros šviesos. Dixon puikus ir svei
kas miestas. Del platesnių žinių ra
šykite angliškai į B. Hasselson, 609 
AV. Third St., l>ixon, III. Aš galiu 
atvažiuoti j Chicago ir susitarti su 
jumis. B. HASSELSON,

I)ixon, III.

REIKALINGA lietuvė mergina.— 
Turi būt virš 16 metų amižaus, dirbti 
į Dry Goods krautvę. Gera mokes
tis. Pastovus darbas. Geistina 
gyvenanti pietų pusėj.
2875 Archer Avė. , Chicago, III.

Risi KALINGAS buČeris. Gera al
ga. Pastovus darbas. Turi kalbėti 
nors kiek angliškai. 1. LYON, 
1731 So. Union Avė., Chicago, 111.

REIKALINGAS janitorius už pa- 
gelbininkų. (ici'as pastovus darbas. 
850 mėnesyje ir užlaikymas. Atsi
šaukite greitai.

Frank Šokis, 
3558 Douglas Bld., Chicago

REIKALAUJAME keletos gerų, pri
tyrusių agentų. Uždarbis geras ir 
darbas nuolatos. Proga išsidirbti ir 
išmokti gerą biznį. Atsišaukite tuo
jau ypatiškai ar laišku.

Peoples Investment Co., 
343 S. D’earborn si., Room 1200— 
Chicago.

REIKALINGA darbininkų prie 
“machine sander”. Atsišaukite į

S. Karpen and Bros., 
22nd ir Union avė., Chicago

REIKALINGAS barberys mokan
tis kalbėti lietuviškai ir lenkiškai. 
Atsišaukite greitai. Mokestis nuo 
$18 iki $20 į savaitę.
4400 S. Hermitage avė.. Chicago

PAJIESKAU apreiterio prie mote
riškų kautų. Gera mokestis. Lie
tuviška šapa. Perskaitę šį pajieško- 
jimą tuojaus atvažiuokite prie da
rbo.

A. Račiūnas,
1575 Ogden avė., arti Madison st., 

ant antrų lubų.

pardavimu!
PARSIDUODA bučernė ir groser- 

nė geroje vietoje. Biznis išdirbtas 
gerai per keletą metų. Viskas gerui 
ištaisyta. M. R.,
732 W. 19th Str., Chicago.

PARSIDUODA barber shop, 3 
krėslai, biznis išdirbtas per 7 me
tus. Gera vieta, prie kampo Hermi- 
tage avė ir 44 st.
4400 So. Hermitage avė., Chicago

PARDAVIMUI pigiai “barber 
shop.” 2 krėslai, su gyvenimo kam
bariais.
2902 S. Union avė., Chicago

RAKANDAI
PARSIDUODA dėl apmokėjimo

sturage rendos sekantieji daiktai: 
graži, didelė Victrola sn brangiais 
rekordais; puikus, tikros skuros par- 
lor Setas, kuris turėjo kainuot $150; 
puikus septynių šmotų dining room 
setas, taipgi 4 aliejaus piešiniai, šie 
rakandai ir Victrola 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. Nedaliomis iki 4 vai. p. p. 
Ateikite tuojaus.

AVF.STF.RN 8TORAGE HOUSE, 
2810 AV. Harrison st., Chicago

RETA PROGAI Priversti parduot 
už pusdykę: puikius 5-kių kamba
rių apartrnenlo daiktus, $150.00; par- 
lor setas, tikros skutos, $25; dailus 
dining room setas ir hed room se
tas, taipgi $850 player piano tiktai 
$225.00 ir $200. Victrola su brangiais 
rekordais už $55.00. Taipgi parsi
duoda 5 aliejiniai piešiniai. Viskas 
nabdotu tiktai 3 mėnesius. Ateikite 
tuojaus.

Rezidencija 1926 So. Kedzie avė.

EKTRA BARGENAS
Vėliausios mados seklyčios setas, 

valgomojo ir, miegamojo kambarių 
setai; parduosiu už bile teisingą pa
siūlymą. $200 kabinetas, phonogra. 
phas ir rekordai už $55, taipgi $800 
Player pianas, mados 1918, už $239. 
Visi tiktai biskį vartoti. Liberty 
bondsal priimami. Atsišaukite gre
itai.
1922 So. Kedzie avė., Chicago

NAMAI-žEMfi
NAMAI 1H PARMOS.

Pirmiau negu pirkti namą, farmą 
arba lotą, klauskite informacijų. 
Mes .skoliname pinigus.

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

Room 336.
PARDAVIMUI 2 narnai ir kam

piniai lotai, su garage. Bargenas. 
Prieš mažą parką. 2032-34 So. May 
St., Chicago, f 11.

PARDUOSI!.’ arba išmainysiu ant 
loto ar ko nors grosernę, kendžių, 
tabako ir visokių smulkių daiktų 
krautuvę, kuri randasi prie pat mo
kyklos, geroje vietoje. Del biznio 
kreipkitės 3537 So. \Vallace Street, 
Chicago, III.

PARDUODAM IR MAINOM
Ar norite išmainyti lotą ant na

mo, ant farrnos. Kreipkitės adresu: 
3111 So. Halsted Si., Chicago, III. 
Ar norite pirkti namą Tai galite 
gauti pas A. Grigas, 3111 S. Halsted 
St., ChicngA, UI. '

PARDAVIMUI elegantiškas 2 aug
si u narnas, paskirstytas j tris t'latus, 
maudynė, gasas, loiletas, plieno lu
bos virtuvėje, plieno slogas, alley 
kampas, gera šviesa iš visų pusių, 
dabartinė remia $TI.(IO į mėnesį.— 
Kaina nupiginta iki $28tM).OO, dalis 
cash, likusius išmokėjimais. Parnell 
avė., arti 31-mps gat.,

Ignatius Chat> and Co.
31-ma and VVallace St., Vienintėliai 
agentai.

DIDELIS BARGENAS
Dviejų fialų medinis namas jmi še

šis kambarius. Rendos neša $26 į 
mėnesį. Parduodamas labai pigiai. 
Kas norite pirkti .kreipkitės šiuo 
antrašu ant antro augšto, dieną ar
ba vakarais. 3543 So. Union avė., 
Chicago, Ilk

MOKYKLOS
C VALENTINE DR^SMAKINO 

COLLEGE8
6205 So. Halsted st, 2407 W. Ma- 

dison, 1850 N. Wells St
137 Mokyklos Suv. Valstijose 

Siuvimas, Petrenų Kirpimas, Da- 
signing, dėl biznio ir namų. Vie
tos duodamos dykai. Diplomai. 
Lengvi išmokėjimai. G va rantuo
ta išmokinti jus pasiūti suknea «i 
$10. Phoue Seeley 1643

SAKA PATEK, HrmirtakB
<-------...... . - ------ ----------------------------Z

AMERIKOS LIETUVIŲ MOKYKLA
Mokinama: angliškos ir lietuviškos 

kalbų, aritmetikos, knygvedvstės, 
stenografijos, typewriting, pirkly bos 
teisią, Suv. Valstijų istorijos, abel- 
nos istorijos, geografijos, politiškos 
ekonomijos, pHietyatės, dailiarašys- 
tės.

Mokinimo valandos: nuo 8 ryto 
iki 5 po piety; vak. nuo 7:30 iki 9:30 
3106 Šo. Halsted St.. Chicago, UI.

Mokykis Kirpimo ir Designing 
Vyrišką ir Moterišką Aprėdalą 
Musų sistema ir ypališkas- mokini

mas padarys jus žinovu į trumpą 
laiką.

Mes turime didžiausius ir geriau
sius kirpimo-designing ir siuvinio 
skyrius ,kur mes suteiksime praktiš
ką patyrimą kuomet jus mokysitės.

Elektra varomos mašinos musų 
siuvimo skyriuose.

Jus esate užkviečiami aplankyti ir 
pamatyti musų mokyklą bile laiku— 
dieną ir vakarais ir gauti spectallš- 
kai pigią kainą.

Petrenos daromos pagal Jūsų mit
rą — bile stailės arba dydžio, iŠ bi- 
be madų knygos.
MASTER DESIGNING SCHOOL

J. F. Kaanicka, Perdėtinis
118 N. La Šalie gat., prieš City Hali 

Atsišaukit ant 4-to augšto.




