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Trio Iranslalion filed svilti Ihc post-masler al C.hicago, III., Ocl. 3, 1918, 
as icųuiicd by the act of Oct. G, 1917

Bulgarija kraustosi iš 
Serbijos -

Vokiečiai traukiasi nuo
Verdnno iki juros

•?

Apleidžia Lille ir Belgija
Talkininkai grasina vokiečiams 

deginimą Francuos ir Belgijo: 
miestų

HZ

as i viiuircd j» ihe’acl of Oct ji. 1917 į marinų buzų, kuriom gręsia tal-

VOKIEČIAI TRAUKIASI 
NUO LENS IKI JUROS.

kininkų bcsi\ eržinias; degina 
miestus besitraukdami.

Picardy. — Vokiečiai privers-
Vokiečiai evakuoja Lille;!;1; hi!hk'i,s. ';«<>)>•/••Hubnii-SI.

Cambrai liepsnose. Talkinin
kai perėjo Hindenburgo li

niją.
silraukimas linkui Belgijos ru- 
bežiaus. Oisc frontas paimtas.

LONDONAS. spalio 2.

priverstos pralieti didžiausi pa
sitraukimą istorijoj.

sm* ir Vcsle kloniuose.
Rheims. — \ oki<*čiai skubiai 

traugiasi i rytus ir vakarus nuo 
Blicims. t

Argonne ir Verdun. Trau
kiusi prieš niiicrikicčius linktii 
kryžkelės Brunliilde ir Kricm-

kimų. lik keturi lakūnai žu- 
vu. l ai yra pasaulinis rekordas.

Truc translation filed with tbe post- 
masler ai Chieago, III., Ori. 3, 1918, 
as reunired bj Ihc act of Oct. G, 1917

MAIŠTAI VOKIETIJOJ.

paskandinti.

ITur iianshitiou filed with thc post- 
masler ai Chieago, III., Oct. 3, 1918, 
as rcifiiircd by tbe act of Oct. G, 1917

Dienos Nuostoliai 
S. V. Armijos, 

Francijoj

Truc translation filed with the post- 
mastei 
as req

NUSTATYS ČEVERYKŲ 
KAINAS.

d Chieago, III., Ocl. 3, 1918. 
red by the act of Oct. G, 1917

Jos bus žemesnes už dabartines.

Nuo Lens iki šiaurės juros 
vokiečių armijos šiandie alsigrį-

hilde linijų.

ir mar.šuoja namo.
Didelis franenzu miestas Lille, 

kurį vokiečiai laikė per keturis 
nndus. yra apleidžiamas.

('.ambrai tapo paliktas liepsno
se ir griuvėsiuose pergalėtojams 
franuuzams.

Gen. Dcberey kareiviai prasi
mušė per SI. Oiientin ir vijusi 
bvgaililį priešai atvirame lauki* 
už lo miesto.

Didžioji Ilindenburgo linija

Truc Iranslalion filed \vilh Ihe posl- 
maslcr al Chieago, III.. Ocl/ 3. 1918, 
as reijiiii ed by the act of Oct. G, 1917.

TALKININKAI PERSPĖS 
VOKIEČIUS PRIEŠ JŲ 

VANDALIZMĄ.

romą su Vokietijos miestais.

\\’ASIIINGTON. spalio 2.

nakt yra apgyventa fraucuzų, 
anglų ir amerikiečių kareivių.

Ostvnd ir Zebrugge. jų siibmari- 
nų buzas. Dideli gaisrai matosi 
pakraščiuose.

griebėsi žingsnių apsaugojimui 
Belgijos ir rankose priešo esan- 
č'os dalies Franci jos nuo visuo
tino sunaikinimo, kada priešas 
traukiasi linkui l’dieino prieš an
glų. traneuzų ir amerikiečių ar-

skelbia apie naujus anglų pasise
kimus į pi< lūs nuo La Bassce ka-

Nota, kuri iįlikrųjų reiškia 
ullimaiiimą. yra rengiama per
siuntimui Vokietijon.

Ji sako, trumpai

apie vokiečių traukimąsi plačia 
me fronte, 
juos vejant.

šiaurę nuo Blicims.

Pasak šiandie gautu žinių, ke- 
turi vokiečių torpediniai laivai, 
kurių Įgulos sukilo rugpiucio me manduolojas praneša apie seka- 
nesyj ir bandė išvažiuoti iš uos- mils nuostolius: 
lo. buvo pasivyti kruizerių ir pa- 
skandyti. Tas atsitikimas, sako
ma. esąs patvirtintas iŠĮplovimu 
166 lavonu. *

36 vokiečių jurininkai nesenai 
likę nužudyti Kiel iš priežasties 
atsisakymo dirbti ant submari- 
nu. A 

Rugsėjo mėn. keli maištai išti
ko tarp vokiečių ir austrų karei
vių t krainoje*. Sakoma, kad čc- 
rov 6.006 austrų atsisakė važiuo-

\VASI11NG TON, spalio 2.
(’hieagiečiai lietuviai ŽllVU-1 Neužilgo bus nuslatylos maxi- 

sių sąraše. I mum ir minimum čeverykų kai-
__ __  Į uos ir jos bus žemesnės, negu da 

J it* taipgi bus geresnės\VASI IINGTON, spalio 2.

Karės pramonės taryba paskui 
be šiandie, kad ji susitarė su če- 
verykų pramone.

sii-

| nuo $3 iki $12 dėl vyrų, o molė
se-Irų čeverykai bus sugrupuoti se-

Užmušta karės lauki* 92; pra
puolė karės lauke 33; sunkiai 
žeisti 110; mirė nuo žaizdų 
mirė nuo ligų L Viso 250.

šiame sąraše paduodamos
kainos lietuviškai skambančios | kainai: klesti Aį nuo $9 iki $12; 
’.avurdės: I klesa B nuo $6 iki $8.50 ir klesa

Casimir Lisc\vski, 2146 IIad |C nuo $3 iki 5.50. Proporcio- 
di n SI., Chieago, užmuštas kareslnallės kainos vaSkų ir jaunuolių

Alberl A. KoAvalski, 851 Buf I Dabar parsiduodanljs po $3 če-

žeislas. I dar parsidudaiiljs ccverykai po
staniev L. Kwiatkowski, 35121 *>20, parsidavinūs po $12 ir bus

True I-.111x1.11101) iiieil svim the post- 
masler al Chieago, III., Ocl. 3, 1918, 
js re«|uirvd by thc acl of Oct. 6. 1917

VOKIETIJOS MEISTE
RIAI REZIGNAVE.

A.

AMSTERDAM. spalio L 
Pasak čia gailio Berlino Tage- 
blall. visi 'Vokietijos imperijos 
valstybės ministeriai rezignavo.

sijos ministeriai.

I rai* l.anslalion filed \viili Ihc post- 
maslrr ai Chieago, III., Ocl. 3. 1918. 
as rc<|tiii'cd by tiie act of Oct. G, 1917

Rusijoje
BOLŠEVIKAI SUMUŠTI 

TIES ARCHANGELSKU.

pranešimo, labai dideliu nuosto
liu, padaryta bolševikų karei
viams talkininkų spėkomis, ka
da pastarosios užėmė l'cbtinska- 
ja, šiaurinėj Europos Rusijoj, 
ru*‘s. 20 <1. Miestas, kuris buvo 
skiriamas kaipo buza bolševikų 
veikimui Karelijoj, buvo l'orlili- 
kuolas po vožiečių priežiūrų.

laike vijimus besitraukiančių bu1

r loli.ms l'rancijos ar Belgijos 
mieslus. ar naikis sodnus, jos 
gali tikėlius lo palies elgimos 

kareiviams ' nuo talkininkų. Valstvbūs du- 
partamenle prisipažinta, kad S.

apsuptos ir visa pietine Ka

nuo priešo.

Atkaklus mušis siaučia.

lininke lo judėjimo.
Tas žingsnis reiškia, kad Blici- 

no miestai susilauks to palies 
elgimos, kokio susilaukė nelai
mingi miestai ir kaimai užimto-

Ukrainos valslječiai užmušė 
1,500 vokiečių.

\VASH1NGTON, spalio I.
Pasak gautų valstybės departa
mente žinių, Vokietija traukia

’l ruc Iranslalion filed \vilh Ihc po.st- 
masfer al Chieago, III., Ocl. 3. 1918. 
as reifuirrd by thc acl of Ocl. G, 1917

Sunaikinimas ('.ambrai, sakoma, 
puvo priežastim sumanymo ul- 
itimatumo.

Euro-

TRAUKIASI ATGAL NUO 
JURŲ IKI VERDUNO.

Sutrauka vokiečių traukimosi 
vakariniame fronte.

Rusijos. Miestai Pskov ir Biel- 
gorod yra evakuojami.

Vokiečiai vidutiniškai 
pos Rusijoj turį 600,000 karei
vių. Nėra žinių, ar tas krausty
masis daromas tikslu sustabdyti 
ta Ik i n i n kils Balkanuose, ar kri- 

vakariniame

Vokiečių traukimasis *apima

Anglai paėmė Damas 
ką Palestinoj

Truc Iranslalion filed vvilli Ihc post- I rtu* transl’ilion filed witti the post- 
masler al Chieago, III., Ocl. 3, 1918, maslcr al Chicaeo. 61.. ()c|, 3, 1918, 
as rc(|iiired by thc act of Ocl. G, 1917 as retpiired by tbe act of Oct. 6.1917.

BULGARIJA PRADĖJO TALKINI N K A I EINA 
EVAKUOTI SERBIJA. BU LGARIJON.

Kiaušės Bulgarijoj. Socialistai 
už taiką.

serbų oficialiu pranešimo.

Kad iš ten užpuolus turkus ir 
austrus.

LONDONAS, spalio I. Bul
garijos pasidavimas be sąlygų

kiai sužeistas. -------------- --------------------
Andrey Subacz, 2137 Clvbourn Truc translation filed with thc post- 

. I mįslei* al Chieago, III.. Ocl. 3, 1918, 
\ve.. (’bieago, sunkiai sužeistas. I s reiiuiicd by Ihe acl of Oct. 6, 1917,

Joseph Pulokas, 2222 W. 22 ANGLAI pAgMĖ DAMAS-
SI., prapuolė kares lauke. I

John Kulia, Uncasville, Coliu., | • 
užmuštas. I Seniausias pasaulio miestas puo-

Albert Trushinski, \Vaukcsh:t,|
Wis„ prapuolė. įpy- j

Rokas Alekiewičius, Nc\v Bri-| LONDONAS, spalio 2. —* 
lain. Conn., mirė nuo šiaip al-1 ,11;|Sį<11s, s(*ni:iilsiau miestą^ 
silikimo.

Rudolpb Slaska. (aimmings,

Da- 
pa-

ko, jog bijomasi, kad Austro-
Vengrijos kareiviai tyčiomis su-i

Talkininkai dabar yra už vie
nos ar dviejų dienų ėjimo nuo 
virinusio Balkanų geležinkelio

Ino galės trumpiausiu laiku ali
nus rainius gyventojus ir tada

kiloti jų turtą ir apkalinli juos Talkininku kareiviai jau stu
miasi per bulgarų linijas be inu-

Stanley Makarevvicz, Whito- 
haven. Pa., užmuštas.

John Lucas, Pa'llsburg, Pa., 
mukiai sužeistas.

Hipolet Augustinas, Pitts- 
'airgb. Pa., sunkiai sužeistas.

J “ arabų rojų’į gen. Sir Ed- 

ward Allenby kavalerija įėjo va-

s t o v v k I o s vra baisiausiu- 
me padėjime dėlei viešpulavimo 
iž.krcčiamųjų ligų ir nešvarumo.

Sosto kalba.

ir apsaugojus saVo buvusi prie
šą nuo vokiečiu, keršio.

Netik grasinimus Austrijai ne
užilgo išsipildys, galbūt nustum
damas ta suirusią imperiją prie

Daugiau kaip 7,000 belaisvių 
uimla.

atidėta pirmame posėdyje perei
tą pelnyčių pasak pranešimų 
iš Sofijos per Bušelį.

Pasak vokiečiu laikraščiu.

vaičių talkininkų kareiviai per
eis Dunojų iš Bulgarijos j Ru
muniją. Taipgi jie gali suorga
nizuoti per Bulgarijos siaurumą 
veržimąsi aid Konstantinopolio,

Malinus

350 žm. žuvo
Užėmimas miesto reiškia an- 

dųzarniijos [Mėšlinoje paėjimą 
priekyn 125 mylias nuo paėmi
mo Jeruzolimo.

darni

jos, jau svarstančios lą žingsnį, 
kada puse jos armijos bko su
naikinta Palestinoje.

D1DELĖ geležinkelio 
NELAIMĖ ŠVEDIJOJ.

LONDONAS, spalio 2. Iš 
('.opi nliageno pranešama. ka<’ 
įpie 350 žmonių žuvo nelaimėj

rijoj ir Palestinoj ir jo puolimus 
galbūt reiškia gulą visam turkų 
priešinimuisi gen. Allenby pul-

senas miestas yra susijungime 
geležinkeliu, vedančiu j uosius

verla padaryto pasiaukavimo.
Pricžasčia tam žingsniui, 
Maliuov, buvo stovėjusios

Riaušės plėtojasi.

prus

Jour-

šės siaučia visoj Bulgarijoj.

Truc traitslation filed witli tbe post- 
masler al Chieago, III., Oct. 3. 1918, 
as reti u i re d by the act of Oct. 6. 1917

TURK I.) A PRAšOTAIKOS.

LONDONAS, spalio 2.- Stan
dard sako, kad Turkija išdalijo

joj. Tarp žu\ usiu yra 50 vaikų, 
• rižusių iš kaimų j Stoekbolmą.

Geležinkelis buvo nuplautas 
ke/.ių dienų lietaus ir ilgas pa
sažai i iuis traukinis iš 2 I vagonų, 
vežęs apie 1.000 žmonių, užva
žiavo ant nuoplavos. Keli vago
nai sutrupėjo ir užsidegė.

iiaurryčius.
Damaskas yra sostinė Syrijos 

vilajeto ir turi apie 150,IMKI gy
ventojų. Tai yra vienas iš šven
tu moliainėlonu miestu ir arabai

sidarymų Bulgarijos nacionalio

ro Maliuov ir l>r. Gonadiev, ke

rojų ant žemės.

Rimukų per finansinius kelius.

True Iranslalion filed \vilb Ihe posl- 
masler ai Chieago, III.. Ocl. 3, 1918.

rc(|iiired by Ihe acl of Ocl. G, 1917

LAISVĖS PASKOLA.
as

Truc Ininslnlion filed with tbe poM- 
imisler ;it C.hicugo, III.. Oct. 3, 1918, 
as rcųtiired by the act of Oct. G, 1917.
AMERIKIEČIAI LAIMĖJO tiškus padėjimas vakariniame j (Un,Ui 

fronte reikalauja daugiau žino- kvotos.

vės bondsų už $30,000,000. Ghi- 
cagos kvota yra $250,000,000. 
Labiausiai atsilikusiu yra 9 \var-

kvotos, kuomet 17 vvardoj par
duoki jau 31 n u oš. to vvardo

PASAULINI REKORDĄ.

Su Amt rikos armija Franci
joj, spalio 2. Rugsėjo mėtie-

parodomas yra šiais judėjimais: syj pirmoji Amerikos vaikymų, 
Belgija. — Vokiečiai, sakoma, aeroplanų grui|M" įgijo virš 70 per 

gabena savo sunkiųjų artilerijų galių, kas vidutiniškai išeina po 
nuo pakraščio, tuo ieisdaini2 vokiečiu ant kiekvienų 3 la-

nii'i jiegos. Nc'\v Yorke Laisvės b<
Kilu reikšmingu dalyku apie parduota už $375,000,000. 

ištraukimą Rusijos spėkų yra ži
nia. kuri sako, kad Ukrainos re- strikte virš $86,000,000.

SI. Louis, Mo. federalianie di

Clcceland, O. $13,134,150.

True translation filed wdh thc post- 
masler al Chieago, III.. Oct. 3. 1918, 
as reųuired by thc act of Ocl. 6, 1917.

AZIJOS CHOLERA VIEN- 
NOJE.

MADRIO, spalio 2. Pasak 
ganių iš Vienuos žinių, keli su
sirgimai ištiko ir keli žmonės

naudo palliuosuolo iš kalėjimo.
Socialistu remia laiką.

Nedaluola Sofijos žĮinjia sako, 
kad susivienijusiiji sociulislai at
stovai Bulgarijos parlamenk* iš-

Truc luurhdion filed svilti Ihe p'.st- 
maslcc ui t'.hicago, III.. Ocl. 3, 1918, 
as required by the act of Oct. 6, 1917

miančią pertraukimą mušiu ir

smerkia kokis nors rūšies anar

Truc translation filed wiin Uic post- 
masler al Chieago, III.. Ocl. 3. 1918, 
as reųuired by thc act of Oct. 6,1917,

PARYŽIUS, spallio 2. Au
strijos laikraščiai praneša apie

Atsiuvai pataria, kad armija 
pasiliktų susivienijus ir jie kvie
čia šalį remti taikos darbą ir gin
ti šalies konstitucijos gvaranli- 
jas.

\VASIRNGTON, spalio 2. — 
Serbija ir Graikija šiandie* pa
skelbė savo laikus reikdlavimus 
iš Bulgarijos. Jais yra:

1. Al lyginimas už visus nuo
stolius už ii irtose teritorijose.

2. Atsižadėjimas visų pienų 
viešpatavimo Balkanuose.

Bulgarijos teritorijoj graikai ne
bus išnaikinti.

2,147 saliunai užsidarė New 
Yorke.

Apponyi ir Andrassy, žymiausių 
Vengrijos laikos šalininkų, kurie

ORAS
čius ir 1,500 jų sumušė smar-> Visame federalio reservo distrik- atvyko į ten kviečiami karaliaus Giedra šiandie ir gailiui ryto; 
kiainc myšyje ties Kermelew. te $97,554,000. Karolio telegramos. nedidelė permaina temperatūroj.

sali tinai, ar 23^% visų New 
Yorko saliunų ncatnaujino savo

vo duris.
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f

Redakcijos j 
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True translalion filcd vvith the posl- 
inastcr at (’hieago, III., Ori. 3. 1918. 
as rcųuired by the act of Oct. 6, 1917

Steigiamasis Su- 
sirinkimas ir 
bolševikai.

šiandie spausdiname In- 
nos Rakitnikovos 
dalykų, įvykusių Rusijoje

šymo matyt, koks buvo bol
ševikų atsjnešimas prie Stei 
giamojo Susirinkimo ir ko-

sušauktas.
' Bolševikuojantįs lietuviai 
socialistai ir “aidoblistai” 
baisiai nemėgsta skaityt ži
nių, neprielankių Lenino pa-

dina “kontr-revo 
šmeižtais 
melais.” 
ir šitą 
“Naujien

liucionieriu 
ir “buržuazijos 

Jie pyks, žinoma, 
aprašymą pamatę

gu pradėję rėkauti apie 
“kontr-revoliucionierius” ir

pia domą į tai, kad Rakitni
kovos raštas yra oficialis 
Rusijos socialistų-revoliuci- 
onierių partijos dokumen
tas, įteiktas Tarptautiniam 
Socialistų Biurui.

Truc transhition fiicd *with the post- 
master at Chicago, III.. Oct. 3. 1918, 
as rc(juū*e(l by the acl of Oct. 6, 1917

Vokietija ir 
Bulgarija.

rugpjūčio mėnesyje š. m. bu* linasi į visą eilę partijų ir

sės pastangos sulaikyt Bul
gariją nuo pasidavimo tal
kininkams. Štai kas pasa-

“Po kaizerio pasikalbė
jimo su Bulgarijos kara
lium Ferdinandu Vokieti
joje rugpjūčio mėnesyje. 
Saksonijos ir Bavarijos

je (Bulgarijos sostinėje. 
“N..” Red.) tikslu padaryt 
asmenišką įtaką į Ferdi-

tikimas savo talkinin
kams. Tas atsilankymas 
tečiaus įtikino juodu, kad 
jeigu nebus kas nors pa
daryta, tai Ferdinandas 
nebeįstengs sulaikyt grū
mojantį Bulgarijos atsi
metimą.

“Kadangi Vokietija ir

’mų kareivių, tai vieninte
lis išėjimas buvo prikal
binti' Turkiją, kad ji pa
siųstų pagelbos į Salonikų 
frontą. Turkija pareika- 
avo paskolint $750,000,000, 
teisės užimti Baku ir iš
rišimo ginčo delei Marit- 
zos fronto prielankioje 
Turkijai prasmėje.— ant 
ko Vokietija sutikti Tur
kija iš savo pusės, turėjo 
visus savo kareivius, esa
nčius Europoje ir vakari
nėje Mažojoje Azijoje, nu
siųsti į pagelbą bulga
rams.

“Bet tos sutarties su 
Talaat Bey, turkų pasiun-

»■

virtino jo draugai Kons- 
ta.ntinopolyje. Enver ir 
Djavid pasipriešino ka
riuomenės siuntimui Bul
garijon ir darė visokias 
kliūtis, taip kad prasidė
jus talkininkų atakai, tur
ku kareivių Bulgarijoje 
nebuvo.”
Taigi matote, kad tarpe 

karalių ir ministerių senai 
buvo žinoma, kas turi įvykti 
Bulgarijoje; tik paprasti 
mirštamieji apie tai nieko 
nežinojo. Todėl žmonės taip 
nustebo, išgirdę, kad Bulga
rija jau prašo taikos.

Socialistų 
lavinimosi.

paSavo susirinkimuose, 
švęstuose lavinimuisi, socia
listai dažnai diskusuoja to
kią temą: “Kieno taktika y- 
ra geresnė—kairiųjų socia
listų ar dešiniųjų?” Daž
niausia tečiaus tos diskusi-

ta t ų .ir korespondentai nuo
latos praneša, kad diskusan- 
tai, ažuot gvildenę klausimą, 
asmeniškai užsipuldinėjo 
vieni ant kitu. Kame-gi y-

Priežastis yra tame, kad 
dalyvaujantis diskusijose 
žmonės esti labai menkai iš
silavinę apskritai ir turi be

lyką, kurį imasi diskusuot.
Gerai išlavinto proto žmo

gus, pirma negu pradėjęs 
ginčyties delei dešiniųjų ir 
kairiųjų” socialistų takti
kos, pasistengtų aiškiai pa
tirti, kas yra tie “dešinieji” 
ir tie “kairieji” socialistai. 
Bet diskusantai sąjungi'ečių 
kuopose paprastai tuo visai 
nesirūpina. “Kairiaisiais” 
socialistais jie vadina bolše-

Patyrę pirmąsias žinias a- 
pie Bulgarijos taikos pasiū
lymą, mes išreiškėme tą nuo 
monę, kad tas pasiūlymas 
buvo padarytas ne vieno pre- 
tnjero Malinov’o, o visos val
džios ir su karaliaus Ferdi
nando pritarimu, šitą mu
sų nuomonę pilnai patvirti
no visos vėlesnės žinios.
r Bet mes 
j’ogei Bul_ 
buvo pas 
valdžiai, 
tvirtina ir šitas musų spėji
mas. ' iViena bent žinia, pa
skelbta Londono laikrašty
je “Times”, rodo, kad jau listiški bolševikų priešai da-

spėjome taip-pat, 
Igarijos žingsnis nfe- 
aslaptis Vokietijos 

Išrodo, kad pasi-

ševikai nevadina savęs soci
alistais!), o dešiniaisiais”— 
bolševikų priešus; ir jie įsi
vaizdina, kad jie jau “žino” 
visa, kas reikia diskusijoms. 
Jiems nė motais, kad socia-
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mu rezultatų keitimusi, jie nuli- vi 
ne savo poziciją. g>
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procesija nuo Petrogrado pusės.

mokslinio socializmo pakrai
pai, reiškia, yra social-de- 
mokratai; kiti yra “liaudi
niai” socialistai, skiriantįs 
darbininkus j vieną “klesą” 
(liąudį) su smulkiaisiais u- 
kininkais (kaip, pav. šocia- 
listai-revoliucionieriai); tre
ti yra “tautiniai” socialistai, 
kurie stato tautos reikalus 
augščiaus už darbininkų kle 
sos reikalus. Ir kiekviena 
šitų trijų socializmo srovių 
vėl skiriasi į “kairiuosiuo- 
sius”, “vidurinius” ir “deši
niuosius.”

Ųet diskusantai paprastai 
ne tiktai neturi supratimo 
apie šituos socialistų srovių 
įvairumus; jie dažniausia 
nėra pastudijavę programų 
nė tų srovių, apie kurias jie 
ginčijasi. Savo diskusijoms 
medžiagą jie semia iš viso
kių tendencinių žinių, iš at
skirų to ar kito įžymesnio 
socialisto žodžių, iš polemi
škų laikraščio pastatų, o kad 
ne — tai’iš savo oponento iš
sitarimų; nuo “kritikavimo” 
oponento pasakymų paskui 
pereinama prie oponento as
mens, ir diskusijos išvažiuo
ja “į laukus.”

skvoje. Paskui nutilo, lary- 
tum rinkimą nei nebuvo. “Pra- 
vda” ir “Izviestija” dar vis va
dinė apkalbėlojais tuos, kurie 
rodė į pavoją Steigiamam Susi
rinkimui, pareinantį iš bolševi-

rai stoti priešais. Jiems buvo

tiems. Jie karščiuodamiesi sku
binosi su laika, kadangi jiems 
rūpėjo būtinai pastatyti Rusiją

Pusmoksliams Rusijos žmo
nėms buvo Įkalbama, kad jie 
per kelius savaites praaugo tai, 
delko geresnieji Rusijos žmo
nės kovojo mažne ištisą šimt
metį, kad žmonėms jau nebe
reikalingu viena ideališkiausių- 
ją formą žmonią atstovybės, 
kurios nėra dar nei kultūringo
siose vakarą Europos šalyse. 
Prieš Steigiamąjį Susirinkimą

| ko ir kitą pulką kareiviu taipgi 
Į buvo netlžsiganėdinimas. Bolše
vikai žinojo apie lai ir pamažu

apie Steigiamojo Susirinkimo 
atidarymo dieną ją nedaug be
liko. O kaip jie šaukė, kuomet

ji gvardija dalį manifestantą, 
ateinančią nuo Petrogrado pu
sės, pasitiko šūviais ant Litvino 
tilto, ir kad jie turėjo nuo jo 
suktis i šalį. Bet tai nesulaikė

Mani irstau tai ūkininkai 
susijungė su darbininkais, ėju
siais nuo Petrogrado pusės, pra
ėjo Marso lauką, kur pas “bro-

tą visuotino, tiesaus, slapto ir

Petrogrado preobrazencus ir se- 
menovcus! “Paimli iš Petrogra
do rcvoliucingiausius pulkus! 
Kad greičiaus jį atidavus kontr- 
revo|iuęijai! 
met. 
ūkė 
kur 
ja m i 
laikraštį “Soldatskaja šinel”, manifestantai, 
kurio numerius bolševikai kon-J prospektas mirgėjo minia. Pa- 

I fiskuodavo. I sukus į Furštadską (viena gai
štai i viena rezoliuciją, priim-jvių, vedančių į Taurydos Bu

mą), manifestacija staiga buvo
Filį vienas Steigiamasis Su-į sutikta raudonosios gvardijos 

šūviais.
šaudė be persergėjimo (ko 

Tik jis vienas gali atslei-, nebūdavo net prie caro, kuomet 
policija paprastai kalbindavo 
minią skirstyties)? Viena pir
mutinių aukų, buvo I k. Alsi. 
Sov. P. Kom. narys, Siberijos 
kaimietis Logvinov, kuriam

šaukė jie tun
ai dažnai ša- 

siisiri ūkimus kazarmėse, 
aštriai buvo krilikuo- 
bolševikai, pradėjo leisti 

Soldatska ja

vėliavas 
painiai” 

revoliuci-

statyta sovietai, su jų atsitikti
na sudėtimi 2 3 laipsninių ri-

Jie skubinosi pritraukti prie likimų pamalu; sovietai, kurie 
buvo lik revoliticioniniai, bet 
ne įsiūlymų leidimo organai, ir 
ant kurią niekas iš kovojusių už 
Steigiamąjį Susirinkimą anaip-Į tą Putilovo fabriko darbininkų: 
tol nesikėsino.

savęs kaimiečius.
šituo išaiškinama pasirody

mas Lenino “įsakymo” apie že
mės socializ.aviją (visuomenini-

Iš tokių “diskusijų” yra 
daugiaus blčdies, negu nau
dos. Nes, viena, jos atima 
žmonėms laiko, kuris galėtų 
būt apverstas kokiam-nors 
geram tikslui. Antra, jos 
išauklėja dalyvaujančiuose 
žmonyse blogą paprotį šne
kėt be minties galvoje ir gin
čyties be žinojimo. Tokie 
taradaikos, kurie gali tarš- 
kėt, kaip mašina ,nepaklibi
ndami savo smagenų, ir gin
čyties už viską ir prięš vis
ką, yra labiausiai nepaken
čiami typai: jie nė patįs ne- 
pajiegia progresuot protiš
kai, nė kitų nepamokina (im 
kitę, pav. Grikštą). 0 tan
kus šnekėjimas be žinojimo 
dalyko kaip tik ir lavina to
kius typus.

Ginčyties delei dalykų, a- 
pie kuriuos besiginčyjantįs 
žmonės neturi aiškių minčių 
gaivose, yra panašus darbas, 
kaip leisti tuščias girnas: 
daug barškėjimo, o jokios 
naudos; ir net įlėdis, ka
dangi tuščias malimas gadi
na girnas.

Su nauda diskusuot gali
ma tiktai tokį dalyką, kurį 
žinai. Norint diskusuot so
cializmo klausimus, reikia 
pirma išstudijuot socializmo 
mokslą. Socializmo srovių 
skirtumus ir socializmo tak
tikos klausimus gali suprast

ra i pažįsta to mokslo pama
tus. O ar daugelis sąjungie- 
čių pažįsta juos? Ne dide
snis skaičius, kaip pirštų ant 
vienos rankos.

Tat butų patartina sąjun- 
giečiams, kad jie mažiaus ei
kvotų laiką bergždžioms 
“diskusijoms”, .o cįaugiaus 
studijuotų socializmą.

mastei* at (’hieago, III., Oct. 3, 191.8, 
as reąiiired by the act of Oct. 6,1917.

KAIP RUSIJOS ŪKININ
KAI KOVOJO DEL STEI
GIAMOJO SUSIRINKIMO.

Innos Rakitnikovos pranešimas 
Tarpt autiniam Socialistu Biurui

Bolševikai ir Steigiamasis 
Susirinkimas.

sugiedojo “Viečna ja
(amžinas atminimas)
jos aukoms, paskui išėjo j Li
lei ną prospektą.

Pakeliui dėjosi nauji ir nauji 
Liteinas

smui. šilas įsakymas buvo pa
prastas perspausdinimas vienos 
sčc.-revoliucijonierių rezoliuci- 
ąos apie žemę, priimtas kokia
me tai valstiečiu suvažiavime. 
Kas Leninui ir visiems bolševi
kams žemės “socialziacija”? I 
šilą soc.-rev. “utopiją” jie dar 
visai nesenai žiun'jo labai šal
tai ir pajuokdavo ją. Bet jie ži
nojo. kad be jos jie nematys 
valstiečiu. Ir ve kaimui tapo 
numesią almužna garsusis “j- 
sakymas”, dėl kurio kaimiečiai 
tik rankomis skėsčiojo.

“Kaipir įstatymas, kaipir ne, 
nežinia kas”, sakė jie.

Tuo pačiu noru pritraukti val-

kinama ir bolševiku susidėji- 
nias su vadinamais “kairiai
siais” soc. rev. (soc. rev. vardas 
daug pasako valstiečio širdžiai), 
- sulošusiais kvaila (ir nelcm- s

Bolševikai, vykindami savo < 
perversmą, šukavo, kad Keren-

šaukimą Steigiamojo Susdrinki- 
mo. kad ji niekuomet jo ir ne
sušauksianti, kas buvo gryna 
netiesa. Ir kad lik jie, bolševi-

sirinkimą. Bet kartu su rinki-

Visiems gynusiems Steigia
mąjį Susirinkimą buvo aišku,

Dalis rudinėmis apvilktąją u- 
kininką nuėjo paskui bolševi
kus į Smolną. Vokiečiai rado 
vertais bolševikus vesti su jais 
laikos derybas. Bolševiką va
lioje buvo gerai apmokama rau-

sutverta, matau U kaip nyksta 
armija ir bijant likties be dur
tuvą. šita raudonoji gvardija,

gt) nuo vokiečiu dabar ėjo
bė

Bolševikai pasijuto stovi ant

ja prieš Steigiamąjį Susirinki
mą. Išpradžią ji susidėjo iš ei
lės klausimą “Pravdoje” ir “Iz-

- “Ką atstovaus Steigiamasis

žiuma jame pasirodys esą tar
nai buržuazijos, kadetą ir soci- 
al-revoliucionieriu. Ar galima

rinkimui
nias? Ar

Po to

rusu revolcijos liki- 
jis pripažins sovietu

veidmainingieji

“Jei” taip, “jei” jo sudėtis bus 
tinkamu, ‘ jei” jis pripažins so
vietu valdžią, lai jis gali laukti 
pi>ramos\ iš sovietą valdžios. Jei 
ne/. . Jis pats sau gamina pra-

iva irieji soc. re v. savo orga
ne “Znamia Trinia” vilkosi pas
kui bolševikus, ir tvirtino: Mes 
įsteigiamąjį Susirinkimą remsi
me tiek, kiek...

Kova dėl Steigiamojo 
Susirinkimo.

t kininkai su nekantrumu la
ukė Steigiamojo Susirinkimo 
atidarymo, siųsdami Petrogra- 
dan savo delegatus, kad sužino-

giamojo Susirinkimo sušauki
mas atidėliojama. Delegatai
atvykdavo į l'kin. Alsi. Sov. 
Pild. Kom. (Kirilovskaja, 11) ir 
į Steigiamojo Susirinkimo na
riu soc. rev. frakciją (Bolotna-

Soc. rev. frakcijoj ėjo uolus 
darbas organizavimui josios 
nariu, buvo išrinktas organiza
cinis biuras, eilė komisiją, pri- 
rengimui projektuojamų ją įsta
tymą Steigiamamjam Susirin
kimui. Frakcija leido bulcti- 
nus žmonėms, aiškino jiems, 
už ką soc. rev. frakcija kovo
sianti Steigiamajame Susirin
kime. Frakcija visuomet turė
jo gyvus sąryšius su provinci-

Be to, jos nariai, tarpe kuriu 
buvo daug ūkininką ir darbi-

trogrado fabrikuose ir dirbtu
vėse ir tarpe kareiviu, 
ir klausydavo, su jais, 
siais žmonią atstovais, 
ma buvo nesiskaityti.

likrai-

riai. Nenumanymo miglos - iš
blaškyta. Moralė parama Stei
giamajam Susirinkimui iš Pet
rogrado darbininką ir iš dalies 
kareiviu pusės buvo užtikrin
ta. Bolševikais jau netikėjo.

Darbininkai tuojaus su- 
:ad bolševiku 
suerzinti ir atstumti

plačiuosius gyventoją sluogs- 
nius. kad bolševikai anaiptol ne

Produkcija pradėjo mažėti, 
visa eilė fabriku ir dirbtuvių la
po uždaryta ir tuksiančiai dar
bininką išvaryta gatvėn. Petro
grado žmonės išpradžią gauda
vo po 1 | svaro juodos duonos 
su pelais į dieną, paskui po *s 
sv. (prie Kerenskio duonos por-

sirinkimas yra vienijančiu orga
nu, išreiškiančiu valią visu žmo
nių.c

Didžiuma Steigiamojo Susi
rinkimo narią buvo senai jau 
išrinkti ir suvažiavo Petrogra- 
dan.
liojo atidarymą. Soc. rev. Ira 
kcija ėmė tartis su kitomis fra

Bolševikai vis dar atidė-

sirinkimo atidarymo dieną, la
ukiant kol žmonių komisarą 
valdžia malonės lai
Apsistojo ant gruodžio 27 d. Bet

gi didžiumos nutarimą suvylė 
ukrainiečių frakcija, netikėtai 
prisidėdama tuo klausimu prie 
bolševiką ir “kairiąją soc. rev.”

kulka nunešė pusę kiaušo. (Nuo 
užmuštojo nuimta fotografija 
ir pridėta prie medžiagos Tyri
nėjimo Komisijai). Žuvo taip- 

padaryliJ 8i keli darbininkai, moksleiviai 
ir P.S.R. narė Gorbačevska. 
laip-pat buvo apšaudomos ir 
kitos manifestacijos dalįs, ėju
sios linkui Taurydos Rūmo. Vi-

apstatytos raudonąja armija,

ną Steigiamojo Susirinkimo ati
darymui. paskirdama sausio 5

nuo partiniu socialistą organi
zaciją ii* nuo fabriku: Putilovs- 
ko, Obuchovskio, iš Narvos nuo

nuo Petrogrado pusės, nuo Va- 
siljevskos salos. Nutaria sure
ngti ramią manifestaciją sausio 
5 d. pagerbimui Steigiamojo 
Susirinkimo atidarymo.

Bolševikai atsakė į tai žiau
riais straipsniais “Pravdoje“, 
ragindami nesigailėti “kontr-re- 
voliucionierią”, “buržujų”, besi-

ne liaudami savo “l’čredilka”.

jams neiti gatvėn Steigi 
Seimo atidarymo dięnoj.

kš Kronšladlo buvo pašaukti

va priplaukė skraiduoliai ir mi
nininkai. Jūreiviams ir raudon- 
gvardiečiams. saugojusiems vi
sus Įėjimus ir išėjimus iš Tau-

doti ginklą, pasikėsinus kam- 
nors įsiveržti Taurydos Buman. 
Kariuomenės viršininkams ta € 
dieną suteikia kuoplačiausia 
gale. Podraug buvo uždraustas 
garnizono atstovą susirinkimas, 
paskirtas tą dieną ir buvo sus- 

Soldatskajatabdyla laikraštis

Be to sausio 8 <1. buvo pas
kirtas sovietą suvažiavimas. Be
ngdami išvaikymą Steigiamojo 
Susirinkimo, jie norėjo šitą su
važiavimą pastatyti prieš ,įvV-

nesigailėti”. Viso užmuštu ir 
sužeistą Petrograde buvo apie 
šimtas žmonią.

Charakteringa, kad kuomet

Bume Steigiamojo Susirinkimo 
posėdyje* pranešta apie šaudy-
mus

kai! jis v a z i n e j e s 
t r o g r a d o g a t v ė - 
ir visur buvę ramu. Lygiift 

minisle-

Steigiamojo 
iš bolševiku v

šauksmai:

mis
taip, kaip Romanovo 
riai po “maišto numalšinimui”. 
Formaliai užklausus apie suša
udymus vienam 
Susirinkimo nariu, c y 

pusės ir iš kairiąją 
cionierią pasigirdo 
“melas, melas”.. .

Bolševikų ir kairiąją soc.- 
revoliucionierią organai, išėju
sieji ant rytojaus, užsispyrę ty
lėjo apie tai, kas atsitiko. Jie 
tylėjo net ir tąsyk, kada sausio 
8 d. stačiai visas Petrogradas 
dalyvavo laidojime sausio 5-tos 
auką. Bet visuomenės pasipik
tinimas buvo toks didelis, kad

pažinti, jog įvyko manifestaci
ja iš “kebą kuopelių’’; tuo bu
vo paskirta tyrinėjimo komisi
ja delei “betvarkės gal vėsi'“, 
sausio 5 d. šita tvrinėjimo ko

Tokios pat manifestacijos į- 
vyko Maskvoje, Saratove ir ki
tuose miestuose. Ir visur jas 
lydėjo sušaudymai. Maskvoje

Kazimieras Gugis

Veda visokius reikalus, kaip I rhninaliikuose 
taip ir civiliškuose teistu rose. Daro

Namų Ofisas:
1123 S. Halsted SI.

Ant trečių lubų
Tel. Drovcr 1310

Minto Ofisas t
127 W. Hearborn St 

m -13 Unily aidg.
Id. Central 4t1t

i valgomų daiktų arba visai ne
buvo (kruopų, sviesto, kiauši
niu, pieno), arba jie buvo labai 

bet J)r‘ingUs (pav., bulvių svaras 1
rub. 50 kap., mėsos svarui 6 r.) 
ir II. Atvežimas į Petorgradą 
mažne visai apsistojo. Pelrog- 

' radui gulimojo badas.
Jo sudėtis už-! Darbininkus erzino sauvalė iri 

tikrina jam jo kontr-revoliuei-! I’1 VH,’la bolševikų ir elgimąsi!
' ' ‘ i<urj ir laisvė”, “Lai gyviu:

turėjo mttsis Susirinkimas”. Suėjimo kalni atsiradus kreipkitės prie 
vieta l'kin. Alsi. Sov. Pildom.
Kom. nariams buvo paskirtas 
Marso laukas, čia turėjo ateiti

Po to sekė jau ne vieni pa
klausimai ir atsargus
iesųs atsakymai.

- Steigiamajame Susirinki
me, tvirtino 
didžiuma soc. r< 
žmonją priešu”.

Manifestacija sausio 5-tos 
Petrograde.

Vienuoliktą valandą ryto iš į- 
vairią Petrogrado dalią pasipy
lė manifestantai daugiausia 
darbininkai, su raudonais vėlo
kais, su plakatais: “Visą saliu 
proletarai vienykitės!” “žemė

raudonosios gvardi jos,nę dvasią. Jo likimas aiškus.
Po to sekė nurodinėjimai į isto-( buvo gerai apmokama, I 
riją. Buvo pasakojama, kad j visokių privilegijų, buvo soti, a- 
pergalėjilsieji žmonės neveiku- jp^iavus ir ajisitaisifis alkaname j 
laujrt “Fčredilkos”, kad jie sto- b’ nuogame Petrograde.

CENTRAL. MANUFACTURING 
DISTRICT BANK
1112 \V, 35-1 ii gatvė 
(Tel. Drover 6310).

Yra aUlara <icl biznio nuo !) rylo iki 
3 po pietų. Subatomis iki 1 po pietų 

VAKARAIS
Sercdomis ir Stibatoinis nuo 6 

8 vai. vakare.
Mane galite matyti banke, bet

iki

rei- 
nia-

nęs i namus.
3343 Lowe avė., 

(Tel. Boulevard 9983)
1 floras, užpakalyj. Nuo 6 iki 10 v v 

A. PETRATIS.

_________■■
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JOKIO PASIDAVIMO VO
KIEČIŲ DIDŽIUMAI.
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Nervuoti
Anglijos darbininkų vadas 
prieštarauja Eberto aiškini 

mui laiško.
Žmones

Nerviškumas

I ondon. — Arthur llenderson

Didelis Klaro Kepimas
UŽBAIGIANT PIKNIKU SEZONĄ, IR GERUS 

LAIKUS KIEKVIENAM

Tikietai iškalno |>ar
ir pas Gco. Chrrnaucką, 1900 S. Union avė.

Chernaucko Darže
LYONS, II.L.

Spalio 6, 1918
2 po pietą

Lytą arba giedra 
šokiai ('tam Shovvder Dykai 

Imą valandą po pietų 
.lamonlų, 1«X 10 S. Ilalsted Str.

W. M. LAVVHON, M. D.
Akiu. Austi, Nosies, Gerklės ir

Aš per daug metu atkreipiau specialų donią į šį 
; įskilą skyrių medicinos ir esu geriau prisiren
gęs negu dauguma daktarų pasekmingam jūsų 
g\ (h'mm. ,.
Aš gj dat: visas ligas ir silpnunius akių, tokius 
k.'ip silpnumas, vandenėtos akjs, apaugę vokai, 
skauduliai žvvzdžio, optiška nervų kliūtis arba 
bil( kokia kita priežastis prasto regėjimo.
\š išgi Ibėjau daug nuo aklumo.
\š i.vdau Kreivas akis be skausmo.

Aš prilaikau akinius teisingai.
Kui Umias, triukšmas galvoje, ir visi ausų kėblu- 
n .n gydoma vėliausiomis moksliškomis nielo-

Knlaras ir jo komplikacijos nosyje ir gerklėj atkreipiamas ypatin
gos domos. Nepraleisk neatkreipęs durnos į dusulį, slogą ir bron
chito keblumus. Leiskite man išegzaminuoti jus, gal Jąs turite koki 
plaučių silpnumą.
‘Džiovą gu’p’ia išgydyti, jeigu teisingai gydysite išanksto.” Atei
kite į mano ofisą ir leiskite man išaiškinti jums svarbą teisingo 
iižj-ilaikymo dėl AKIU. ALSU, NbSIES, GERKLĖS IR PLAUČIU-

TAI YRA DYKAI.

W. M. Lawhon. M .D
219 S. Dcarborn St., (Prieš Pačią) Chicago, III.

D R. A. FWNTVID
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

W. Madison »t. 
lite 61)0 612

V»iendos: 10 iki 12 ryto 
i*honv ilavmarket 2563

1225 So. Leayitt St.
Kampas 22nd pi.

Valandos: 6 iki 9 vakaro 
Phona Canal 4429

Nedeldienists tik pagal sutartį
Rezidencijos Telephone Albany 5549

atstovui, kad jis neranda jokio 
pamato Eberto žodžiams, buk 
jis dadaręs žymu nusileidimą 
savo paskutiniame atsakyme vo
kiečių socialistą didžiumos va-

mas," kalbėjo llenderson,

rencija bus laikyta, tai bus labai 
s v vii r bu visi pamatiniai klausi
mai. kiek galint, suderinti įšauk
siu. Kitaip konferencija gali 
sumušti pati tą liksią, kuriuo

jai patarnauta aiškiai paskcl-

dono konferencija vasario mė
nesyje reikalavo.

“Deki šito," sakė jis,“jie gai-

vokiečių didžiumos, kurios jie 
turėjo teisės laukti, kuomet be
gėdiškos Brcst Litovsko ir Bu- 
charesto laikos Padarė naujas 
ir beveik nepergalimas klintis

liniais pamatais'’. c
llenderson tolinus pasakė, kad

\nglijos darbininkai senai pa-

gorijos ribų ir kad dėl jos ne
gali Imi nei dervini, nei misi- 
leidimų,'o Alzacijos Loraino 
klausimą jie esminiai skaito 
teisingumo, o ne teritorinio ati
taisymo klausimu.

True I rausia t ion filed vvilh the post- 
muslcr ai Chicago, III., Oct. 3, 1918. 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917
GYVENIMO REIKMENIS 

BRANGSTA

Washington, rūgs. 28 d. -

rodė, kad Seattleje, Tacomoj.
Portlande, San Franciscoje ir

brangumas vidutiniai šeimynai 
iš penkių asmenų Pakilo daugiau 
kaip 16 nuošimčiais nuo gruod
žio 191 I m. iki birželio 1918

p< r tą laiką, bet maistai pabran
go labai; taip pat pabrango (ka

>ilaisomieji daiktai.
Vidutinė^ metinės išlaidos šei

mynos tyrinėtose vielose perei-

288.

(ai yra moderniška liga. Senuose laikuose 
kada sloibinimas paskui darbą ir paskui pinigus dar ne
buvo taip ištobulintas kaip jis yra Šiais laikais—kaita žmo
nės gyveno pagal savo išgalę, vidutiniškai, tikrai ir rrgu- 
liariškai kada nervą syslcma gaudavo savo dalį pasilsė
jimo ir apžiūrėjimo, (ai nervai visai nenukentėjo ir žmo
nės nežinojo kas lai yra uerviškmmoh Bet gi šiandien, 
leisvbč dalyko \ ra lame, kad tas neperstojantis skubini- 
mas su kuriuom tu susitinki visuose gyvenimo užsiėmi
muose, nalurališkai, priveda prie susilpnėjimo visos ner
vą systemos Ir lodei nervai nukenčia daugiausia, 
lauki palengvinimo? 'lu gah' lengvai jj atrasti, 
anl valandėlės nuo lo neperstojančio skubinimo, 
rink nervą syslemą naudojant

Severos
Ar ta 

Sustok 
paslip-

Nervoton
(Severos Nrrvolonas). .lis yra puiki .medicina nuo nuil
susią nervą labai lauktinas maistas dėl persidirbusios ner
vą systemos ir tonikas dėl viso žmogaus kūno. Jis yra ide
ališkas pagelbčtojas gydyme mentališko nusiminimo, nemi
gos arba insomnia, nerviško nusilpniino, hysterijos ir ner
viškumo.

Jis parduodamas visose aptiekose. Kaina $1.25 už bonką.

Kaipo pagelba gydyme įvairią 
nesveikumą Se- 

vcroH Gyvastiea Ih'lsamaa privalo 
Imt naudojamas. Jis prašalina prie- 
tvarią, sustiprina visą systemą, pa
gelbsti sveikam veikimui pilvo, pra
šalina vidurių užkietėjimą ir dys- 
pepsiją. Kaina 85 c.
------  ------ -—————■*-/—j---- ♦------ -----  
Galvos skaudėjimo šauksmas pagalbos.
Atsimink kad Severo* Proikos nuo 
(.aivos Skausmo gelbsti greit ir su
maniai lokiuose atsilikimuose. Kai
na 25 centai.

Išsiveržimai, t* IX • I •dina išvaizdą ir 
padaro daug sunkumo pacijenlui. 
Prašalink ji .naudojant Severos Odi
ne Mostj. 'lai yru puiki salva nuo 
niežą ir tam panašių išsiveržimų.

Kenčiančios Moteris i,riv},l° 
pabandyt 

Severos Reguliatorių, nes mes žino
me, kad tas pagelbės joms materi
aliai, atgauti sveikatą ir naują gy
vumą. 'lai yra laiko išmėgintas ir 
tikrus draugas kenčiančią moterų ir 
jaunų merginų. Kaina $1.25.

Gydantis Muilas ViV!'1?,1 ’«s- ties kiekvie
noje* šeimynoje. Severos Gydantis 
Odinis Muilas Čystija ir gydo kom
pleksiją ir prigelbsti kądikiu ir su
augusių vanai. Jis yra puikus dėl 
skutimosi ir tualetinių reikalą. 25c.

Prietvaras iaivalo būt neaplei
stus. Severoa Pigul- 

kos Kepenims gelbsti prašalinti prie- 
tvarii.i ir tokiu budu neprileidžia 
kitokią nesveikumą, kurie kitaip bu
tą pasekme. Kaina 25 centai.

Severos šeimyuiškos Medicinos vra parduodamos aptiekose visur. Jeigu jus negalite ją gauti, už- 
‘iesiog nuo mus. Bet pirminii pusi klausk jūsų aptiekose. Heikatauk Severos Medici- prisiųsk reikalingą sumą su savo užsakymu tiesiog pas

W. F. SEVERĄ CO., Cedar Rapids, Iowa
111>.

ėkite savo

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

Aš turiu 15 metą patyrimą i* 
italių iŠtyrt jus akis ir pririnkti 
ums akinius tikrai. Darbą atlie
ku belaukiant, užtikrintai.
Jei jums akiniai nebus reikalin- 

mes tai jums pasakysime.
JOHN SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS 

1841 So. Ashland Avė. Chlca< 
Kampas 18-ton gatvės 

1-člos Jubos, virš Platt’o aptiek.** 
Tfmyldte į mano parašą 

Valandos nuo 9-tos vai. ryto tirt 
3 vai. vakaro. Nedėlioję nuo I 
vai. ryto iki 12 valandai dieną.

| | Dr. A. R. Blumenthal Į

“Ateities žiedas”—Vaikų Draugijėlė Rengia

GRAŽŲ KONCERTĄ
Subatoj, Spalio-Oct, 5, '18

Pradžia lygiai 7 valandų vakare

Mildos Svetainėje,
Ilalsted ir 32-ra gatvė.

Vakaro programe dalyvaus gabiausi Ateities Žiedo nariai, dainuos gerai išlavintas choras, va
dovaujant p. S. Staniuliulci; trio — Slaniuliutė, šidiškaitė ir Briedukas; duetas — Misevičiutė ir 
Jesevičiutč; dialogas “'levas ir Simus”, atliks Tverijonuks ir Pareekutis; duetas p-ės Kalvaičiutės, 
ak. Sarpalius: duetas smuiko ir piano Briedukai: solo A. Briedukas; duetas Staniuliutės ir Brie- 
duko; solo šidiškytė, Grušaite kornetas; duetas p-lės Pilipavičiulės. Bus keletas deklamacijų ir 
kita. Po progrumui šokiai orio puikios muzikos. Visus kviečia “Ateities Žiedas.”
įžanga 35c ir 50c., BE EKTBA.

l'J

AKIU SPECIALISTAS 
Akla ^gxarot«Boj« Dyka! 
i Gyvenimas yra
v \ tuščias, kada pra 

nyksta regėjimą.
Mes vartojame 

p»«erintą Oph- ihillmometer. Y- 
palinga doma at
kreipiama i vaI- 

J. nuo 9 ryto iki 9 vak. 
eo. nuo 10 iki 11 dieną. 
/ ihlnnd Av. kamp. 47 «t 

Tch hone Yards 4317 
Doulevard 6487.

Rezid. 933 S. Ashland Blvd. Chlcag< 
Telephon* Haytnarket 2544

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visą chroniškų ligų

Ofisas: 3354 S. Halnted St., Chicar
Teievhna* Drovu 9C9t

VALANDOS: 10-11 ryto; t—• išlota
7-~4: vnksr» M-d-liore-a 10—Į> rif«na

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

sija, nevirinirnas pilvelio, nuslabnCjimas. Kraujo, inkstą, Nervų ir 
abelnas spėkų nustojhnas viso kūno, ir buvau nustojęs vilties, kad 
begyvensią. Visur jieškojau sau pagelbos, nesigailėjau visoje Ame
rikoj ir už rubežią, bet niekur negavau savo sveikatai pagelbos.

Bet kada pareikalavau Salularas vaistų, Bitteria, Kraujo valyto
jo, Nervatona, Inkstų ir Reumatizmo gyduoles, tai po suvartojimui 
minėtos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėt, gerai dirbt. 
Kraujas išsivalė. Nervai Sinfi stipriai dirbt. Inkstai atsigavo. Reu
matizmas pranyko, diegliai nebebadė po krutinę. Vidurių rėžimai 
išnyko po užmušimui visų ligų. Bėgiu 3 mėnesių išgerdavau kas sa
vaitė po buteli Salutaras, Bitteria, ir po 3 mėn. savo paveiksle pa 
mačiau tokį skirtumą kaip tarp dienos ir nakties. Dabar jaučiuos 
smagiai ir esu linksmas ir 1000 sykių dėkuoju Salularas mylistų ge- 
radėjistei ir linkiu visiem savo draugam ir pažįstamiem sl tokiais 
atsitikimais patariu nuoširdžai kreipties pre Salutaras:

CHEMICAL INSTITUT10N J. Baltrūnas, Prof.
1707 So. Halsted St., Telephone Canal 6417 Chicago, III.

inFTam.~agaii7ir.ii i-u-u,n --ianr-i.v.agaągssssassa«BaotsteaMteaHteaaasg
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3109 S. M

VALANDOS 
ir nuo
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crlė 32 si.

Chicago,

Moterišką. \ 
Taipgi GI

ir V;> 
j Ligų

iki 9 r.'lu. nuo 12 iki 2 po 
ir nuo 6 iki 8:30 vak. Nc<’ 
mis vakarais ofisas uždar

Telephone Yards 687

lėlio-
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b aa DOCTOR ROSS

Chicagos Specialistas
Gydo I žsenėjusias, Nervų Ligas, širdies, Vidurių, 

Kepenų, Inkstų, Pūslės, šlapymo ir Visas 
Privatiškas Negales.

_ _ _ _ _ 35 So. Dcarborn St. kampam Monroe,
RJ SUnCSC CHICAGO, ILLINOIS

Ūla zTls clUvv Roum 506 ir 507 Crilly Bldg. Važiuok 
elevatorių iki Penkto augsto.

Vahindoa: Kasdien 9 iki 4. Nedoldieniais 10 iki 1. Taipgi Panedč- 
lyj. S«redoje, PėtnyČioje ir Sukatoje vakarais nuo 7 iki 8 valandai.

jo ant Jackson gatvės tilto ir 
akyvaizdoj šimto žmonių mišo- ; 
ko į kanalą. Prigėrė. Lavonas į 
nuvežtas paviečių lavoninėm

o nnn paduotai 
□jU U U vieną m etą 
Dabar Išleista trečia laida knygos, 
kurią kiekvienas turi perskaityti —-

ei r MATULAITI/

į PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS

!
 ant Durų, Lentų, Rėmų ir Stogama Popiero

SPECIALIAI: Maleva malevojimui atubų išvidaus, po $1.40 už gal.
CARR BROS. IVRECKING CO.

R S. HalaU-d 8t., Chlcagn, IH.

na moteris be 
mergina būti 
nai privalo ži
noti. Ją parašė 
žinomas Dr. F. 
Matulaitis.

Didžiausia Knygų Krautuvė Amerikoje.
Didelis pasirinkimas rekordų: lietuviškų, rusišką, lenkišką ir 

aiigi-šku. Gramofonai nuo $10.00 iki $250. Parsiduoda ant leng
vo išmokėjimo. NAUJA DIDELI KATALOGA knygą, laikrodėlių, 
žiedų, lenciūgėlių, gramofonų rekordų, (Kukuojamų mašinėlių pa
siunčiu kiekvienam, kas prisius 3c. štampą.

JUOZAPAS F. BUDRIK, 
3343 S. Ilalsted st.-----------Tel. Drover 8167------------ Chicago, III.

neimi, lifnjaus 
ją įsigyk. Kai
na 25c. Adres.:

M. G VALASKAS
373-5 Kensington Avė., Chicago, UI.

LABAI PIGIAI PARSIDUODA 
SMULKMENŲ ŠANKROVA

įvairių seimininkėms reikmenų, darbininkų Įrankių, ci
garų, saldumynu, ice cream parlor, rašomųjų daiktu ir tt.

PIRKĖJAS UŽDIRBS GERUS PINIGUS
Nes biznis senai išdirbtas, pačiame viduryje tiršta lietu
vių apgyvento/; vietos. Kiekvienas ją žino ir kiekvienas 
i ją eina. /

Parsiduoda1 pigini, už pirmą pasiūlymą, todėl, kad savinin
kas turės išeiti kariuomenėn.

Kr(‘ipk.ilės kuogreičiausiai ko! dar nėra vėlu prie:

JOTO P.

E. 107th Street. Roseland, Chicago.

PRANŲŠU gerb. visuomenei, kad 
1-mą rugsėjo dieną, 1918, aš persikė
liau iš po No. 1812 S. Ilalsted st., 
po mini. 2650 W. 39th Place, prie 
Archer avė.

Mrs. Agne Džugas
Lietuve Akušere

2650 Archer avė. ir 39 Place 
Archer Limits, Chicago 
Te J. McKinley 4420.

Gezai he‘ :vunn 
tų kaipo patyręs j- <1 
ir akuSer's.

Gydo aštrins ii clir' 
n>, moterų i.- vaikų, 
metodas X-Ruy ir kito: 
taisus.

Ofisas ir T.abnratorija: 1025 W. ISth 
St. nctoil Eisk Si.

VALANDOS: N’no 10—J2 pietų, ir 
6—8 vnk-o':iis. Telej'hone Canal BtlO. 
GYVENIMAS: 341? S. 7't:l tel Street

VALANDOS, t- -■> -yto, tiktai.

chirurgai

lig 4% vy. 
ne u jau ’1« i

>

111
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K. G, Trainis & Co
Perka, parduoda ir maino 

namus, lotus ir farmas 
INŠIURINA TURTĄ 

nuo ugnies ir vagių
GABUS ADVOKATAS 

ofise vedimui visokių reikalų, 
visuose teismuose.

NOTARY PUBLIC 
padaro ir paliudija visokius 

dokumentus ir popieras.
751 Vv. 31 St., arti Hulsted St 

Tel. Botile.vard 6.399.

NOTARY PUBLIC
Užtvirtina visokias legališkas 
popieras, apdraudžia nuo ne
laimingą atsitikimą. Suteikia 
geriausius advokatus dėl įvai
rią bylą visuose teismuose, 
bendradarbiauja prie geriausią 
advokatu. TeL Humboldt 8360 
1356 N. Hoync Avė., Chicago.

JOŠEPH C. WOLON 
LIETUVIS ADVOKATAS 

29 S, La Seile St. • 
Telephone Central 8399 

Vakarais: 
2911 W. 22nd Strėtt, 

Telephone Rockweil $999

- - -1-

JOSĘPH YUSHKEWITZ 
Lietuvis Notarijušas.

' a Išpildo, padaro ir 
JD paliudija visokius raš- 

lūs. dšjieško ir iško- 
Irkluoja visokias ne- 

> 1 atgaunamas skolas vi-
V sur. Reikale kreipki

tės sekančiu antrašu:
, ' 3114 So.'Halaied Str.

Chicago, Illinois

Telephone Yards 5834.

D r. P.G. Wiegner 
Priėmimo valandos nuo 8 iki it 
iš ryto ir nuo 7 iki 9 vai. vali 
3325 So. Ilalsted St., Chicago. ‘ IJ—Wl — UI luite’.. uUHite—terw

MM.

Tel Pullman 84'2
Dr. D.J. Bagočius, M.D.

LIETUVIS GYDYTOJAS 1* 
CHIRURGAS 

10731 So. Michigfca Ava. 
, Roselnnd jlL . .

Paskolos $30 iki $300'°*"1
Legalė rūta 3>/j% mėnesyje. " I- K.. : .... ...........

Vyrišky Drapanų Sargeliai
Vyrui ar moteriai, dirbančiai 
ar užlaikančiai namą.

Ant rakandų, piano, vietro- 
los, sankrovos fixtures, vėži
nių, automobilių, Liberty 
Bonds ir Insurance Policies. 
Skoliname Stockyard’ų, šapos 
ir dirbtuvės darbininkams, 
gelžkolio ir biznio žmonėms, 
klerkam ir tt.
Ateikite į ofisą ir mes viską 
smulkmeniškai išaiškinsime. 
Atdara utarninkais, ketvertais 
ir subalomis ild 8 vai. vakare. 
Pa nerišliais seredomis ir. pel
nyčio ndM iki 6 vai. vakaro.

LOCAL LOAN COMPANY, 
rims. E. Kervvin, Mgr.

4647 So. Ilalsted Street 
Po valstijos priežiūra.

. '/’yl. J)iovur 2116. 2-ras augštas

Br. Leo Awotin
Gydytojas, Chirurgas, Akušeris 
1920 So. Halstcd SL, Chicago. 
Kalba lietuviškai, latviškai ir 

rusiškai.
Valandos: 10—12 rytą: 6—9 va
kare. Te!. Canal 4367.

Nauji, neatimti, daryti ant užsa
kymo siutai ir overkotai, vertės nuo 
$30 iki $50, dabar parsiduoda po $15 
ir 25 dolerius.

Nauji, daryti gatavi nuo 915 iki 
$35 siutai ir overlotai, nuo $7.50 iki 
18 dolerių.

Pilnas pasirinkimas kailiu pamuš
tų overkotų.

Visai mažai vartoti siutai ir over- 
nuo $25 iki $85, dabar 

u. Kelnes nuo $1.50 iki 
įname siutai nuo $3.00

Atdara kasdieną, nedaliomis Ir va
karais. ' i t-

B. G O K D O N
1411 S» Haisted SL. Cbleago, HL

........ ■■ .............
Tel Yards 3654. A K L’ŠERK A į

įiegiių 
IVUHJ

d Akušerijos Ko- į 
; ilgai praktika*!

I
 visai umzHi 

kotai, vertas
> $5 ir aukščiai 

$4,50. Vaiki 
iki $7.50. »

y&Shospitaleae ir I’hila- į 
^delphijoj. Pnarktnin- 

patarnauju prie 
ftSgimdyino. Duodu rodą 

fe '^^vin<»kio«e ligone mote
te j^w4tr*,,lH *r n»erinn<Mn«. 
1' So* Halated Str.

(Ant antrų lubų) į 
Chicago.

Nuo G iki 9 ryte, ir 7 iki vėto vak 
v*-... ■■■—..............  - --------------- -------
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CHICAGOS
ŽINIOS

Chicagai stoka 
daktarų.

M1RTIS GALI SURENGT 
BAISIĄ PIUTJ.

Ligoninės pripildytos.

m-

ka iluktiiFŲ. Mut. (lek i "susi.ic- 
jusiu ajiJikybių" daktarų, ir slau-

IHIOS.

Tūli tatai jau pranašau ja.

komisionierius, Dr. Charles \\ ha 
ten, viename daktarų susirinki-
me

tikt apie penkiolika tūkstančių 
mirčių vien tik nuo influenzos. 
Kili tą skaičių truputį sumažina. 
Bet šiaip ar taip - pavojus yra 
didelis. Visi rimtesnieji gydyto-

Atidarymas
Sezono

138-os ir 158-os kuopų

C1CER0J

x ilties.

nuiljlt susirgimu. Ligoninės u- 
m;ū |)er|>ildomos sergančiais. 
Pav.. paviečių ligoninėj belikę vi
so lik 20 lox ii. A įsakomosios i-

kiną ligoninę.

šomi užsilaikyti švariai ir šiltai. 
Atsitikus kur nors susirgimui.

ne|)arsiiiešus ligos bakterijų į sa
vo butą. Susirgus gi pačiam

Gcnau atsargumo
sustabdyti siaučiančią epidemiją negu kad daug nelaimės

Stasys Šimkus
Mokina Muzikos

udio 903 W. 33rd Str.
Phone Drover 3969

Milda teatras
VODEMLHJS IK PAVEIKSLAI 

Vodcviliaus Permaina.
Panedėlyi. Kelverg« ir Subatoj 

Pirmas Floras 15c. Balkonas 10<į 
Prie šių kainu priskaitoma ir 

1c ir 2c kariškos mokestįs 
1 DIDELI AKTAI KASDIEN 
HALSTED ir 32-ra GATVĖS

Nuxated
IRON

t Jeigu jus nešalę tvir- 
, tas arba sveikas, jus lū

utį bandymų: patemvkitc 
kaip ilgai jus galite dir
bti arba kiek toli jus ga
lite nueiti be nuovargio. 
Tuokart paimkite du pe
nkių granų plėskeliu Nu-

u oje per dvi savaiti. Ta
da ir vėl išmėginki! sa
vo stiprumų ir pastebė
kite. kiek jus pasitaiso-

rė šį išmėginimą, ir nu
sistebėjo savo pagerėju
siu stiprumu, pakantru
mu ir energija. Nuxa- 
ted Iron yra garantuotas 
suteikti užganėdinimą ar
ba bus grąžinami pini
gai. Gaunama pas visus 
gerus aptiekorius.

scenoj CVETIMAS DIEVAI
STATOMA VABGŠO trijų veiksmų drama.

Nedėlioj, Spalio-Oct 6, 1918
M. P. JANKAIČIOSVET

Pradžia 1 vai. po pietų

Tikietas 25 centai

susirėmimus tarp darbininku ir 
darbdaviu. €

Svoteli \V<H)hn Mills ilirbluvrs 
bosus, kad jie ateitų pas jį pasi
aiškinti. Dirbtuvės bosai betgi

Sako, jie turi 'teisę bosauti savo 
dirbtuvėse, ir uedasileisią, kad 
kas nors jiems diktuotų ką da- 
rvli. o ko nedaryti. Jiems buvo

knriška valdžia. Bet jie ir į lai 
nepaisė. Tada prof. W. Ripley 
telegrafavo New Yorkan, kad vai 
d žios orderis iš Scotch Woolen 
Mills butų tuojaus atimtas.

Bosai dabar išsigandę.
To jie nesilikėjo.
Dirbtuvė lurbul turės užsida

ryti. nes joj buvo dirbamas dau-

True translntion tiled xvith the post- 
masler ui Chieago, III., Del. 3. 1918, 
as reuuired by tbe act of Oct. 6, 1917.'

Rubsiuvių judėjimas. (

DEARO-BOPPO SKANDA
LAS JAU PRASIDĖJO.

Esame prisirengę veikalų 
perstatyti gerai. Svečių
lauksime iš visur.

kuopos

Verkęs.
Miriop pasmerktasai

II

STATEMENT O F THE OWNKR- 
SHIP, MANAGEMENT, ( IRCULA- 
TION, ETC., REQUIRED BV THE 

ACT OF CONGRESS OF 
AL’GUST 24, 1912.

Ir rubsiuvystės kaizeriai 
patiria, kad su Dėde Samu 
nėra juokų.

Apkaltino virš dvidešimtį 
asmenų.

nust kaltinimo aktą prieš virš 
dvidešimtį asmenų, kurie Imk 

apvaikščioję streiko laimėjimą j (upėję ryšių su ištrukusiais iš pa
pas Allrud Decker ir Coliu, kaip viečio kalėjimo piktadariais

cetun Amalgama- |<nr| |)uaru, Lloyd Boppu, McEr- 
mizaloriai, Kamiu t |U|lv'u ir Doramt. t arpe kaltina 
• u kiti, tapo areš- mųjų randasi įvairių asmenų:

tuoti lies Svoteli \Vooleu Mills 
dirbtuve. Aibinis ir Ihdsled SI.

vus jos bosui unijos organizato
rių mivuikvmui, areštavimui, o A *"
kaip kada ir sumušimui.

Amalgamalud unija tuojaus li
piu lai piuni šė karės minislerio 
alslovui prof. W. Bipley, kuris

l ui jos prezidentus S. Ilillman,

stovai butu užklausti oficialiai, 
kodėl jie tai|> elgiasi, kovodami 
prieš valdžios pripažintą darbi-

Scoluh \\ ooluu Mills kompa
nija turėjo didelius kontraktus i 
nuo valdžios: dirbo uniformas. 
Tokiose gi dirbtuvėse, kuriose 
siuvama uniformos, prof. Bipley 
turėsią galybę tvarkyli įvairius

Prakalbos su Paveikslais
Kalbės M. X. Mockus

Ketverge, Spalio-Oct. 3 d., 1918
BRIGHTON PARKE

3925 Kedzie Avė., Kampas 39-tos g.

Pradžia 7:30 vai. vak

Visi vielos lietuviai nepamirškite atsilankyti, nes ture- 
šile progtj pamatyti puikių paveikslų ii; išgirsti M. X. Moc
kaus kalbų. Kviečia KOMITETAS.

nin, buvusiu kriminalistu ir iš-
C t- <

trukusių piktadariu prielelių.

mai ir po to bausmių skyri
mas tiems, kur dabodami prasi-

<ė įstatymus, kuriu vardu dabo

Didelis tarptautiškas 
rubsiuviti mitingas.

šiandie vakare pyksta iarp- 
tautiškas siuvėjų mitiug.is, reti-

VVorkers Unijos, šilime mitinge 
kalbės unijos prezidentas Sidney 
Hiilmau, o taipgi daugelis vie
tinių kalbėtojų ir unijos veikėjų. 
tar|) kurių bus Kil. Jurgelionis, 
S. Levin, A. Mari m,pietri ir kiti. 
Milingu, bus pranešta apie Al-

bininkų streiko pase kmes ir apii

tose siuvėjų kapose. Visi lietu
viai siuvėjai, unijistai ir neuniji- 
stai, yra kviečiami atsilankyti į

822 W. Harrison St., šiandie, 8

Pranciškus Lošinskis
mirė staiga uždegimu, rugsėjo 
30 d., 1918 5 vai. vakare.

Velionis 37 melų amžiaus, 
paėjo iš Kauno gub., Raseinių 
pav., Andrejavo parap., Laigių 
sodos.

spalio 3 d., 9 vai. ryte iš na
mų 2013 Cunalporl avė. į Ap- 
veizdos Dievo bažnyčią, po pa
maldų į šv. Kazimiero kapines. 
Kviečiami., visi giminės, drau
gai ir pažįstami atsilankyįi į 
šermenis ir dalyvauti laidotu
vėse. Kviečia

Jonas Bružas

Cleveland. O. — Spalių 6 <1. (ne- 
dėlioj), kaip 6:30 vai., vakare, ren
giamas didelis balius ir prakalbos 
su deklamacijomis šv. Juozapo pa
rapijos, Cleveland, Ohio, Topavi- 
čiaus sidėj, 2539 SI., Clair avė. Tai
gi visi lietuviai ir lietuvaitės nepa
mirškite basinaudoli puikia proga 
ramiai praleisti laiką. Kviečia vi
sus šv. Juozapo Parap. klebonas ir 
komitetas. a .

Kenosha, VVis. — SLA. 212 kp. rtu- 
sij)įnkimas bus spalių 5d., subatoj, 
7:30 vai. vakare, “Schullz Hali” na
riai malonėkite ateiti, nes turime 
daug svarbių reikalų.

Kaz. Braževičius.

Cicero. — I.SS. 138 ir 158 kuopų 
lošėją generoliška repeticija “Sveti- 
timo Dievo” įvyks pėtnyčioj, spalio 
I d., 7:30 vai. vakare. M. P. Jankai
čio švrlainėj, 4837 W 14111 st. Būti
nai visi bukite jiažymėtu laiku.

Biznio Komitetas.

---- I.SS. 138 1<1». miAruuH 
choro dtiinų repeticija ir mėnesinis 
StlsirillkilIKIS Įvyks ketverge, spalio 
3 d., 7:30 vai. vakare. P. M. Jankai-vai. vakare. P. M. Junkai- 1837 XV. l ltli st.

Org. A RudiiiHkuH.

Draugijos savo įgaliotinių

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI

Pajieškau savo duklės Onos 
rauskaitės. pirmiau gyveno ant 
hvaukee avė., Chieago; ji yra 
tonų 
metą 
uote

1230

REIKIA DARBININKU
KEIKIA žmogaus į rusiškų pirtį.

908—910 \V. 141 h si.,

Mi- 
gcl- 

20plakų. vidutinio augščio, 
amžiaus. Ji pati ar kas ją ži- 
malonėkile pranešti jos tėvui.

Vincas Petrauskas, 
\V. Madison st., Chieago

Pa.jicškau Elzbietos Bajoraitės —

vidų sodos, Panevėžio pavieto, Ka
uno gub. Ji gyveno Aurora, III. Ji 
pali lai atsišaukia, arba kas žinote 
praneškite jos adresų.

Kazimieras Davidonis,
10632 Edbrooke avė., Roseland, III.

/ KEIKIA pagclbiiiinko janiloriaus

6222 Harper avė.. 1 floor, užpakalyj

BEIK ALINGAS prityręs geras ja- 
nilorius dėl prižiūrėjimo ofiso. Pa
stovus darbas. Gera mokestis. Atsi
šaukite į

M. Kiias,
333! S. Halsted s..t Chieago

REIKIA moterį.i mokylies austi 
rankinėmis staklėmis. Gali uždir
bti sl8 iki $22 i savaite. Gera mo-
kestis mokimmlies. Pastovus dar
bas. 'Trumpos valandos. Subatoję pu
sė dienos.

Olson Rug. Co.,
1508 \V. Monroc si., Chieago

Of “Naujienos” published daily ai 
Chieago, Illinois, for Oelobcr I, 1918

State of Illinois, į
County of Cook j
Bcforc me, a Nolary Public in 

and lor Ihe Stale and County aforc- 
said, personally* appearcd P. P. 
Montville, xvho, having been dulx 
ssvorn aerording to laxv, di puses and 
says thal tie is Ihe Business Matm- 
ger of the “Naujienos" and thal Ihe 
follosving is, to Ihe besi ol his 
knoxvledge and beliel. u true state- 
menl of Ihe o\vnership, manage- 
ment and eirculalion of Ihe alore- 
said publicalion lor Ihe dale sboxvn 
in Ihe above Caption, rc<|uircd by 
Ihe Acl of Augusi 24, 1912, embodied 
in sccliou 113, Postai La\vs and Re- 
gidalion, printed on Ihe -reverse ol 
Ihis form, lo xvit:

t. ’l'hat Ihe narnės and addresses 
of Ihe publisher, edilor, managing 
edilor, and Business mamtgers tire:

Publisher, Lilhuanian Ncxvs Pub- 
lishing Co.. ine., 1811) S. Halsted SI., 
Chieago, III.

Edilor, Pins Grigaitis,
3109 Loxve Avė., 

Chieago, III.

Cicerus Draugijos savo įgaliotinių 
antrašus reikale steigimo Viešo Kny
gyno priduokite kaip galint grei
čiau, kad juos galėtume oficialiai 
užkviešli sttsirinkiman, kuris įvyks 
greitu laiku. Antrašus priduokite 
V. Sliileiktti, 1 109 So. 49th avė.

V. K. Steigimo Komisija.

Piijieškno Mr. Sliesoruno; priklsi- 
usė prie rcinkitučiy korporacijos ir 
priiminėjo užsakymus. Rašiau lai
šką j jo korporaciją, bet lig šiol <la 
nugauna atsakymo. Mano adresas

J. Jonulionis,
1254 Troy si., Chieago. III.
Pirma buvo 1626 N. 1 si., Cedar Ra- 
plds, Toxva.

755 M 3 Kol k st.

KEIKIA lietuvių 
ties dirbti skrynias. 
755 \V. Po Ik si..

Cliicago

moky-

Kast Chieago, ind. — SLA. 89 kp. 
mėnesinis susirinkimas bus nedėlioj,

lainėje. Visi nariai malonėsite at
vykti paskirtu laiku, nes turime ap
tarti daug svarbių dalykų kuopos

M. lt K et virte n i s.

Rockford, III. — Lietuvių Soc. Ja
unimo Kai. mėnesinis susirinkimus 
įvyks nedėliid, spalių 6 d.. 10 vai. 
rite, Moose (aut) Hali, ant Mullbery 
si. Visi ratelicčiai malonėsite ateiti, 
nes Ims svarstoma, kad pakeisti 
Kalelio vardą į Jaun. Socialistu Ly
gą. Kitokio kvietimo nebus. Todėl 
ateikite visi paskirtu laiku. Rast.

Managing Edilor none.
Business Managcr,

P. P. Montville,
18-10 S. Halsted

2. Thal Ihe ovvners are:
Lilhuanian Nevvs Publishini 

1810 S. Halsted St.. Chieago, 
K. (ingis, 3323 S. Halsted SI.,

Chieago. III.
Lalis. 3323 S. Halsted St.

SI.,

III

L Šmotelis. 1060 1 l'.dbrookc Avė.
Jamonlas. 731 \V. 18 SI.,

Chieago, III. t
3. Thal Ihe knoxvn bondholdcrs. 
orgagees, and olher security hohl- 

•rs osviiing or holding 1 per ccnl or 
mojo oi lotai amounl oi bonds, 
mortgages. or olher sccurilies are: 
Mergenthaler Linolype Co., 'Tribūne 
Building, Nexv York City.

I. 'Tlnil Ihe lxvo paragraphs nesi 
above. giving Ihe narnės of Ihe o\vn- 
ers, sloekholders. and seeurilx hold- 
crs. if any, cimtain nol only Ihe lis! 
of sloekholders and security hold- 
ers as Ihey appear Upolt Ihe books 
>l‘ Ihe contpuiiy Imi also, io rases 
\vl)cre Ule sloekholder or security 
holder appcars upon Ihe books of 
ihe company as truslee or in any 
ither fiduciary relalion, Ihe narni* of 
Ihe person or Corporation lor xvhom 

1 oteli truslee is acling. is gix'en; also 
! thal Ihe said two paragraphs coutuin 
statements embraring affianl’s full 
knovvledge and belief as to Ihe eir- 
cumslances and eondilions under 
vvhich sloekholders and security 
holders \vho du imt appear upon Ihe 
books of Ihe company as Irustees, 
hold slock and secui’ilics in a ra- 
t)acilx olher than thal of a būna fide 
oxvner; and Ibis affianl has no rea- 
■ion to believe Ihtil any olher person, 
assocjalion, or Corporation Ims any 
inlcresl direel or indirccl in Ihe said 
slock. bonds. or olher sccurilies 
than as so stuted by him.

5. 'Thal Ihe average number of 
•opies of each issue of Ihis publica- 
lion sold oi’ distribulcd, Ihrough the 
mails or olherxvise, lo paid subscrib- 
>rs ihiring Ihe sis monlhs preced- 
ing Ihe dale sho\vn ahovr is 11,200.

I’. P. Montville.
Business Managcr.

S\vorn lo and suhsciibed bcl’ore 
me Iltis įsi diiy oi OeL. 1918.

(Seal) Wm. Makavetzki 
(M\ commission

1920.'

K.

Pranešimai
tos

Cicero. — Vyrų ir Moterų Apšyie- 
l)r-slės nariai ir narės susirin- 
visi sdbatoje, spalių 5 d., 7:30 
vakare, į Nefl'o svetainę. 1500 
I9lh avė. Praeitame susirinki- 
nutarla dalyvauti visiems kar- 

Itaudonos Rožės Pas. Kliu- 
ie. kuris jvvks lą patį va-

me 
tu Liet.

karą.
Taipgi nutaria ir imimla 50 likie-

vakarų, kurs įvyks nedėlioj. spalių 
d d. Slalomą scenoj “Svetimas 
Dievas“. Kiekvienas narys ir na
rė pasistengkile nusipirkti tikietų 
nelik dėl savęs, bet ir dėl savo dra
ugų i viela 50 tikietų išpirkime 150.

domaili, 1815 \V. I llli si., ir pas l'in. 
sek r. V. Shileikų. 1 109 S. I9lh avė.

—Valdyba.

LSS. 3’111 Rajonas rengia balių su 
pjačiti programų nedėlioję, gruodžio 
15 d., Meldažio svelainėje. Draugi
jos ir kitimus malonėsilc tą dieną 
nerengti jokių pasilinksminimu, kad 
nepakenkus vieni kiliems. Komilet.

LS.H

Melrose 1‘ark, III, — Draugijų Są
jungos Knygynas Melrose Parke jau 
atidarytas kiekvienų ketverge vaka
rą nuo 7:30 iki 9:30 Frank ir James 
svetainėje, kertė 23 ir Lake gatvių. 
Taigi mylintieji skaityti galite ątsi-

A. Staškus.

lavinimas

31101

k p. ir LSS. t k p. bendras 
susirinkimas įvyks nedė-

So. Halsted si. Lekcija 
Ims Politiškoji Ekonomija. Pre
legentu bus d. K. Bliza. Draugės ir 
draugai, meldžiu visus skaitlingai 
alsilankvti. J. J. Jonuševičius.

Boseland. III. — SLA. 139 kp. mė
nesinis susirinkimas bus subatoj. sp. 
5 d., 7:30 v. vakare, Socialistų Sve
tainėje, 11100 So. 
(ant 3-čių lubų), 
draugės malonėkite 
narių atsivesti.

Michigan avė. 
čisi draugai ir 
ateiti ir naujų

l’ž rast. K. Kalnietis.

Roseland, III. — LSM. Ratelio su
sirinkimas įvyks pėtnyčioj, sp. 5 d., 
7:30 vai. vakare. Dovjato svetainėj. 
10501 Michigan avė. Visi nariai kvie
čiami atsilankyti, nes yra daug sva
rbių reikalų kas dėl rengiamojo va- 

lapkr. 10 (I.
j. Šimkus.

kuris turi įvykti 
P. svetainėj;

(ongressional ir 9-to senato-

Draugai Leonas Zavadskis, Kau
no gub., iš Šiaulių miesto ir Jonas 
Žilinskas, norintieji su manim susi
rašyti atsišaukite šiuo adresu:

J. Gužavskas, 
Co. II. 123 Inf. Camp. Mills 

l.ong Island, N. Y.

KEIKIA MERGINI, PRIE LENG
VO DIRBTUVĖS DARBO. GĖRIAI 
šia mokės ris.

CIIICAGO

REIKIA MERGINI. PRIE LING
VO DIRBTUVĖS DARBO. GE
RIAUSIA MOKESTIS. 
1118 \V. 22nd ST., CJHCAGO

J IEŠKO KAMBARIŲ
P AJ IEŠKAI’ ruimo Bridgrporlo 

apielinkėje. su valgiu arba be val
gio. Atsišaukite tuojaus laišku. P. 
Tarnas.
1978 Canalporl avė..

REIKALINGAS vienas vaikas iš 
nešiojimui “Naujieną” Bri<|geporl( 
apielinkrj. Atsišaukite.

J. B. Aglinskas, 
3238 S. Halsted s|„ Chicag<

Chieago PARDAVIMUI
RANDAI

ATIDUODAMA randon sankrova. 
Gera viela grosernei ir bučernei. 
3216 lanerald Avė. Chieago.

l’ARDAVIMl'l barberiskl daiklm 
geroj x irioj, prie kampo. Viela iš
dirbta per ilgą laiką. Turiu kont
raktą. Remta nebrangj. Savininkas

REIKIA DARBININKĄ duoda naminiai rakandai ant antrų 
lubų iš priekio. Namas šviesus. At
sišaukite šiuo adresu:
I55(i So. Paulina si.. Chieago, III.

VALSTYBINIAI NEMOKAMI DAR
B(> PRIRODYMO BIURAI

(U. S. Frec Einploymcnt Service)
J ieškantieji darbo kreipkitės šiai* 

adresais:
116-122 N. DEARBORN ST.

arba
105-107 SO. JEFFERSON ST.

L’ž darbo parupinimą visuose tuo 
se valdžios įsteigtuose ir užlaikomuo
se biuruose nereikia nieko mokėt.

Yra daug vietų, kaip (’Kicagoj. 
taip kitur, kur reikalauja visokios 
rųsies darbininkų — į fabrikus, į ka
syklas, j ūkius, į šiaip įvairias įstai
gas — kaip vyrų, taip molei ų ir vai
kų, kaip amatininkų, taip papra 
sliems darbams.

REIKIA mogliuotojų merginų. Pa
stovus darbas. Augščiausia mokestis.

imperini Laundry,
511 E. 39 st., Chieago. III.

REIKIA 2 prttyrusių dry goods 
pardavėjų — merginų. Gera mo
kestis. Geri pastovus darbai, taip
gi triimjx)S valandos. Prityrimas

U i

PABDl’ODAME siuvamas mašinas 
ir daug įrankių prie siuvimo. Kam

3352 S. Halsted st.. Chieago

PABSIDl/ODA (restoranas). Gi
ra viela, (langiaus kaip septinis 
mdįus išdirbta viela. Apgyventu lie
tuvių ir kilu tanių. Gaila Imlų pri
duoti, bet dėl lulų priežasčių pri
versti parduoti. Greitai ii* pigiatis 
negu verta. Klauskite
1619 S. Halsted st., Chieago. III.

RAKANDAI

KETA PROGA! Priversti parduot 
už pusdykę: puikius 5-kiu kambarių 
apartmento (taiklus; dailus dinimi 
room setas ir bedroom setas, taip
ji

4-to
rial distriktą visų tautą socialistai 
rengia koncertą ir balių .suimtoj, sp. 
12 d., M. Mridažio svel., 2242 W. 
23 PI. Ni'pamirškile atsilankyti, 
nes kilo tokio greit nesulauksite. Ti
kietų galima gatdi pas kuopą na
rius. Perkant iškalno lik 25 centai, 
prie durų 30 centų. Kreipkitės pas 
Spurgį, 2209 \V. 23rd Place. '

. Komitetas.

rinkimas bus nedėlioj, spalių 6 d. 
Pradžia 9:30 vai. ryto. Susirinki
mas Ims paprastoj svetainėj. Kvie
čiu visu draugų atsilankyti, nes tu-

—Komitetas.

LSS. 22 kp. mėnesinis susirinki
mas įvxks ketvergi1, spalių 3 d. Mel- 
dažio svetainėj. Pradžia 7:30 vai. 
vakare. Visi draugai kviečiami al- 
silank\li, turim daug svarbių reika
lų. . . Org. B. Zaveckis.

Ateities žiedo vaikų draugijėlė, 
rengia puikų koncertą ir balių su- 
batoje. spalio 5 d., Mildos svetainė
je. Ilalsled ir 32 gat. Gerbiamoji 
Chicagos visuomenė, užjauskite ir 
paremkite atsilankydami į šj vakarą. 

—Ateities žiedas.

LSS. 81 kp. rengia vakarų su per. 
statymu “Netikėtus sugrįžimas” ne
dėlioj, sp. 6 d., 5 vai. vak. Visi dar
bininkai. kurie apsiėmėle dirbti, ma
lonėkite pribūti nevėliaus 5 vai. vu- 

knre. —Komitetus.

Brighton Bark. — Liet, Laisvama
niu l'cd. 5 kp. susirinkimas įvyks 
spalių 3 <1., Liberty svel., 3925 So. 
Kcdzie avė. Pradžia 7:30 v. vakare; 
- Draugai ir draugės, malonėkite 

visi atsilankyti į susirinkimų ir at
sivesti naujų narių. —Org. M.

Cicero, III. — LMFS. 43 kp. rengia 
balių su programų spalių 13 d.. M. 
Jankaičio svel., 1837 W. 11 st. Visas 
vakari) pelnas skiriama politiškų ka
linių šelpimui. Butų geistina, kad 
kilos Cicero dr-jos lą dienų nereng
tų jokių pramogų. IAIPS. Komitetas

Bacli’s Dcpt. Store, 
3611 S. Halsted si., Chieago

(tais už. $55. Taipgi parsiduoda a 
liejiniai piešiniai. Viskas naudota 
tildai 3 mėnesiu.**. Priimame Laisvės 
Bondsus. Ateikite tuojaus.

Rezidencija 1926 S. Ked/.ic avė.

REIKIA moterų prie lvarkxmo 
skudurų. Gera mokestis. Pastovus 
darbas.

Ginsbcrg and Aller,
270 SV. 121h si. Tel. Roekvvell 213

NAMAI-ŽEMĖ

REIKALINGAS greitai indą plo-
BARGENAS. $1350.(8) už. 8 kamba 

rių mūrinį namelį 3621 Wallare sis

3305 S. Halsted st Chieago
2258 XV. 22hd si.

visam 
kiškai

KALINGAS patyręs barberis, 
laikui. Turi mokėt kalbėt len- 
ir lietuviškai. Darbas paslo- 

Mokesnis gera, valandos Iru-*
mpos.
1100 S. Hermitage avė.,

PARSIDUODA lotas labai geroji 
vieloje. Parduosiu pigiai arba mai
nysiu ant namo, bet lik sll patim 
savininku, be larpiniuk\ sies ageu 
tų. Atsišaukite sekančiu adresu: 
3116 Aubtirn avė. (Barber shopt

REIKALINGAS geras vyras, kuris 
supranta bučerio ir groserio darbą; 
\ ra gera viela.
3139 S. Halsted si., Chieago

Tel. Yards 2598

PABDAVIMl I labai pigiai I kam 
barių namelis su maudyne'ir gasu 
su I arba 2 lotais ir dideliu vislu 
\ ardu.
Ii828 S. Oaklcx avė.. Chicauo

REIKALINGA ledų traukėjų ir 
darbininkų į ledų svirnus, 40c. 1 va
landų, 10 ir 11 vai. darbas.

Consumers Co., 
35lh si. and Normai avė., Chieago

MOKYKLOS

BUKI A gerų įvirtų moterų dci 
dirbtuves darbu. Gera mokestis.
901 I8lh si., Chieago, III.

' VALENTINE DRESSMAKING 
COLLEGES

6205 So. Halsted fit.. 2407 W. Ma
linio n, 1850 N. Wells St.

137 Mokyklos Suv. ValstijoM. 
Siuvimus, Petrcnų Kirpimas, Da- 
signing, dėl biznio ir namų. Vie
tos duodamos dykai. Diplomai 
Lengvi išmokėjimai. Gvarantno- 
ta išmokinti jus pasiūti sukuet ui 

pll0. Phone Seeiey 1643
SAKA PATEK, Pirmininką

• REIKALINGA mergina pal\rusi 
prie saldainių aiskr\minėn. 
darbininkei geras užmokestis, 
šaukite pas

P. Baltrūną,
616 W. 31st st. Tel. Bouicvard

Alsi- Drapanų Škicai
REIKIA merginų mokylies ope

ruoti elektra siuvamus mašinas. Ge
ros valandos. Pastovus darbas. Ge
ru mokestis.

Western Bag and Burlap Co., 
2419 \Vullacc si.. Chieago

KEIKIA merginų finišerką ir gu- 
ziku įsi u vėjų prie moteriškų žiponu. 
Prityrimo nereikia.

Chieago Novelty Cloacks.
366 VV. Adams st., Chieago

Darymas pclrenų, kii 
pilnas, prilaikymas ir 
drapanų siuvimas. Len
gvai išmokiname trum
pu laiku, dienų ir vaka

SPECIALIS SKYRU S 
mokinimui elektra siuvamomis ma 
šinomis. t ž šį darbą apmokama 
nuo $15 iki $30 savaitėje. Lengvai 
išmokstama. Mažos išlaidos. Atei
kite dienOmis ir vakarais.teatras ir koncertas, rengiamas 

Chicagos Lieluvių Vyrų Choro į- 
vyks nedėlioj. spalio 20, 1918. M. 
Meldažio svet., 2244 W. 23rd Place. 
Scenoje statoma 1 veiksmo komedi-, 
ja “Pasiutęs studentas”,

( h. Liet. Vyrų Choro Komitetas. 341O-—12^ S. Halsted si.,

REIKIA prityrusių vyrų prie 
aprėdalu ir čeveryku. Turi kalbe
li angliškai, lietuviškai ir lenkiš
kai. Reikalingas paliudijimas.

Lustig’s Dej>t. Storo,

kp. mėnesinis susirinki- 
sDalių 5 d. Au- 
llalsted st. Pra- 
Visi nariai ma- 
paskirtu laiku.

Valdyba.

3001 So.
vakare.džia 8 vai 

lonėkile susirinki!

MASTER SEWING SCHOOL
J. F. Kasnicka, Prezidentas,

118 N. La Salk st., Prieš City Hali.
Atsišaukite aut 4-lo augšto.




