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Zeebrugge paimtas
Belgijos pajūris išliuosuotas

■ 4 *

Vokiečiai vėl slastuose
*■ i h.—u| j * 1

Vokiečiai budavojas naują 
liniją.

Turcoing ir Roubaix taipg 
paimti. Suimta 4,000 belais
vių. Talkininkai stengiasi 

atkirsti vokiečių 
pasitraukimą.

LONDONAS, spalio 18. — 
Belgijos pajūris tapo sugrąžin
tas Belgijos žmonėms.

Talkininkų kareiviai šiandie 
užėmė Zeebrugge. Puolimu 
Šio uosto kaizeris ne
tenka svarbiausios 
savo submarinų buzos ir paliuo 
suoja nuo vokiečių Šiaurės juros 
šoną.

Vokiečių svajone apie įsiver
žimą, j Angliją per Šiaurės jurą 
iš Galais, žuvo.

Bruges, 7 mylios į pietus nuo 
Zeebrugge, taipgi evakuotas prie 
šo, tapo užimtas šiandie belgų.

Karalius Albertas ir karalienė 
Elzbieta įėjo į išliuosuotą miestą 
Šį rytą 10 vai. ir buvo entuziastiš 
kai priimti. Vakar jie trium- 
fališkai įėjo į Ostend.

Vakarinės žinios sako, kad tai i 
kininkai dabar yra už 8 mylių 
nuo Ghent. Atstumai nuo pa
kraščio vokiečiai didėliu greitu
mu traukiasi linkui Eecloo ir 
Ghent.

Priešas skubiai apleidžia že
mę, kad išgelbėjus savo armijas 
iš joms gręsiančių sląstų; bet 
nuo Franci jos rubežiaus iki Meu 
se upės jis vis dnr mušasi atkak
liai kad atlaikius žemesnę žiotį 
dideliu Foch replių nuo užsida
rymo dideliame susibėgančiame 
judėjime ir sugavimo savo žio
tyse vokiečių kariaujančias spė
kas jų pilnumoje.

Ir iki šiol, vartojant parinktus 
kareivius ir kulkasvaidininkus, 
kurie žino sumušimą tik mirtyj, 
jie išvengė gręsiančio smūgio.

šios nakties žinios iš fronto 
praneša, kad franeuziii ir belgai 
artinasi prie Devnze, 8 myl. 
pietvakarius nuo Ghent. .

Prancūzai paėmė Thielt, į va
karus nuo Ghent.

Belgų kavalerija vejasi besi
traukiantį priešą tikslu atkirsti 
jo pasitraukimą į Ghent. Arti
lerija greitai seka paskui ir smar 
kiai bombarduoja priešą.

Centre atakos šiaurinėj apy
gardoj anglai eina į rytus nuo 
Courtrai. Vokiečiai traukdamies 
link Audėnąrde, 30 mylių Į va
karus nuo Brusselio, bando su
trukdyti jų vijikus atkakliu kid- 
kasvaidžių priešini mos.

Tucoing ir Roubaix, dvi bazos' 
į šiaurryčius nuo Lille, yra an
glų^ rankose.

Į rytus nuo Douai field-marša- 
las Haig maršuoja linkiu Valen- 
ciennes.

Ketverge anglai suėmė 4,000 
belaisvių.

ANGLŲ KVATIERA FRANCI 
l()J, spalio 18. — Sprendžiama, 
kad budavojama yra nauja vo
kiečių apsigynimo linija nuo 
Ant\verp per Namur iki Sedano, 
kuri albut vadinsis Wotan III 
linija.

šioj pusėj linijos neišrado, 
kad vokiečiai turėtų tikrai svar
bias tvirtumas. Sprendžiama, 
kad vyriausioji dalis vokiečių 
armijos ar kas iš jos dar pa
siliko šioje sekcijoje, galbūt jau 
traukiasi į Wotan III liniją, nors 

I galbūt ji jdar ir bandys atsilai
kyti šioj pusėj tų pozicijų.

Amerikiečiai paėmė G r and 
Pre ir 1,000 belaisvių. '

WASHINGTON, spalio 18. — 
Gen. Pershing praneša šiandie, 
kad smarkus mušis siautė ket
verge pirmosios amerikiečių ar
mijos fronte.

Trjs kontr-atakos liko atmuš
tos. Grand Pre tapo (Miimtas. 
Amerikiečiai suėmė dar 1.000 
belaisvių.

Suėmė 90,000 be
laisvių
J 27 dienas.

LONDONAS, spalio 18. — 
Tarp rūgs. 15 ir spalio 12 skai
čius surinktų belaisvių siekė 
000,000 su 800 kanuolių.

Į tą skaičių neįeina kareiviai, 
kurie pasidavė po pertraukos 
mūšių su Bulgarija ir kurie su
sidėjo iš bulgarų kareivių po vo
kiečių komanda su vokiečių šta
bu, atkirstu j vakarus nuo Us-
kub ir priverstu sudėti ginklus, 

b _____

Vokiečiai rengiasi patvenkti 
slėnius Belgijoj.

LONDONAS, spalio 18. — 
Central News žinia iš Amsterda
mo praneša, kad vokiečiai ren
giasi užleisti žemas žemes į pie
tus nuo Schęldt ui>es rytinėj 
Belgijoj. Gyventojams paliepta 
tuojau® apleisti savo namus.

Blankenberghe miestas, Bel
gijos pajūryj, į pietvakarius nuo 
Zeebrugge, tapo užimtas talki
ninkų spėkų šiandie.

RYTO.
Chicagos Lietuvių Dar

bininkų Tarybos konfe
rencija NEĮVYKS. žiū
rėk paaiškinimą vietinė
se žiniose.

True translation filed with the post- 
inaster at Chicago, III. Oct. 19, 1918, 
as rcųuircd by Ihe act of Ocl. 6, 1917 

Vokietijoje.
Socialistų demon

stracija.

Minios dainavo Marsalietę. 
Policija kardais pastojo ke

lią prie kaizerio rūmų.

AMSTERDAM, spalio 18. — 
Codogne Volkszeiitung rašo, kad 
šiandie buvo nepriklausomųjų 
socialistų demonstracija Unter 
den Liiulen gaitvėj, Bortine. Mi
nios dainavo Marsalietę. Laik
raštis priduria, kad policija ne
leido demonstracijai pasiekti 
kaizerio ritmus. Ištiko susirėmi 
mas, kuriame niekurie žmonių 
liko lengvai sužeisti policijos 
kardais.

Vokiečių kareivių sukilimas.

ZUBICH, spalio 18. — Čia 
ateina gandų, kad vokiečiu ar
mijos fronte buvo kareivių suki
limai.

Įžeidžiau tįs plakatai apie kai
zerį, kronprincą, field-maršalą 
von Hindenburg ir gen. Luden- 
dorff buvo iškabinti įvairiose 
Vokietijos gdležinkelių stotyse.

Talkininkų karės ofisų išlei
džiamieji oficialiai pranešimai 
nebos pa usdi na m i Vokidti j o j.

Kareiviai kelia maištus.

PARYŽIUS, spalio 18. - Pa
sak Mailių, taikos demonstraci- 
jos tebesi tęsia 
Vokietijoj. B u ris kareivių per
ėjo Berlino gatvėmis dainuoda
mi taikos ir revoliucines dainas.

Pan-germanai, kurie bandė 
laikyti susirinkimą prieš Hin- 
denburgo stovylą, buvo priversti 
išsiskirstyti dėl išjuokimų mi
nios, kuri bandė padegti stovy- 
las. Policija turėjo daug vargo, 
kad neprileidus minią išpildyti 
savo noro.

Pasak gen. Ludendorff prane
šimų, niekurios divizijos atsisa
kė klausyti paliepimų ir karei
viai laikė susirinkimus apsvars
tymui politinių klausimų.

BUENOS AIRES, spalio 18.— 
Užrubežinių reikalų ministerija 
gavo telegramą nuo Argentinos 
legacijos Berline, kad dabartinė 
situacija Vokietijoj yra nepa
kenčiama.

Atsakymas esąs parašytas.

BERN, spalio 18. Gautos iš 
Berlino žinios sako, kad yra di
delis veiklumas politiniuose ra
teliuose iš priežasties Vokietijos 
atsakymo į prezidenlto Wilsopo 
notą. Sprendžiama, kad nota 
jau yra parašyta ir kad ji nėra 
pilnu atmetimu prezidento Wi'l- 
sono reikalavimų.

Kaizeris nusiminęs; nusilei
do lenkams.

PARYŽIUS, spalio 18. — jVfa-, 
tin rašo, kad kunigaikštis Radzi-

True t'•iiiisiiifitin i »i<*4 * iin the post- 
miisler nt Chicago, III. Oct. 19, 1918, 
u.s re<|inred b) Ihe acl Of Ocl. 6. 1917.
> Šiandie^ yra .paskutinė 

Laisvės paskolas diena. 
Kiekvienas, kuris nėra pir
kęs Laisvės paskolos bond- 
so, yra prašomai tai pada
ryti nors paskutinėj dienoj. 
Tie, kurie yra pirkę, prašo
mi pirkti dar nors po vieną 
bandžą, kad šios ^ketvirtos 
Leis ves paskolos kvotą per
viršijus.

Trim translation nicd wiih the post- 
master at Chicago, III. Oct. 19, 1918 
i.s rcipiired by the act of Ocl. Ii. 1917

WASH1NGTON, spalio 18. — 
Amerikos ekspedicinių spėkų ko 
manduotojas praneša apie se
kamus nuostolius:

Užmušta karės lauke .. 124 
Prapuolė karės lauĮcc .. 71
Sunkiai sužeisti ./.... 191
Mirė nuo žaizdų ...... 14
Mirė nuo šiaip atsitikimų 4
Mirė nuo ligų................. 31
Mirė nuo aeroplanu, .... 1
Sužeista nežinia kaip sun. 125

Viso ,... *« 561.

Šiame sąraše paduodamos se
kamos lietuviškai skambančios 
.pavardės:

Pdter P. Capcski, 1306 Dick- 
son St., Chicago, sunkiai sužeis
tas.

Wladisla.w Burgot, 4812 So. 
Hermilage Avė., Chicago, sužei
stas.

Sylvester H. Lucas, Sheldon, 
III., sunkiai sužeistas.

Joe Norville, Royalton, III., 
sunkiai sužeistas.

John C. Suries, Noland, Ark., 
sunkiai sužeistas.

Stvphen Romano, Hartford, 
Conn., sužeistas.

Charles Zeman, Baltimore, 
Md., mirė nuo ligos.

Joseph Bourassa, Cambridge, 
Mass., prapuolė.

Tonney Vince, Flint, Mich., už 
muštas.

Frauk Francis Korp, Saginaw, 
Midi., sunkiai sužeistas.

Joe Rinkimas, Grand Rapids< 
Mich., sunkiai sužeisitas.

Malt E. Puška, Hancock, 
Minu., sužeistas.

Roy E. Gi)llis,Šlayton, Minn., 
sužeistas.

Frank J. Levandoske, South 
Amboy, N. J., užmuštas.

Jacob Matulis, Yonkers, N. Y., 
užmuštas.

delegatai, kurie nuvyko į Vokie- 
willo ir grafas Roniker, lenkų 
it i jos kaizerio kvatierą pereitą 
rugp. mčn., kad Įteikus jam Gen 
kijos reikalavimus, buvo labai 
nustebinti kaizerio nusiminimu 
ir šaltumu. Kaizeris Wilhelm
greitai sutiko su reikalavimais, jos vedėjai visoj šalyj pranešė,
kurie turėjo pasirodyti jam per-i kad jie neužsiganėdins niekuo
dideliais. mažiau, kaip perviršijimu pa-

-----------  skolos.

Influenza vis 
platinasi

Epidemija apima 35 valsti
jas. Desėtkai tūkstančių 

žmonių mirė.

WASHINGTON, spalio 18. — 
Pranešimai parodo, kad ispaniš
kos influcnzos epidemija netik 
nesi mažina, bet dar labiau pla
tinasi didžiumoje šalies. Ji siau
čia 35 valstijose, bet labiausiai 
šsiplatinusi į rytus nuo Missis- 
>ippi, galbu/t dėlei didesnio ten 
susigrūdimo miestuose.

Iki spalio 16 NeAv Jersey valst. 
buvo 107,839 susirgimai ir 2,232 

,'inirtįs.
New Yorke vakar 336 žmonės 

mirė nuo influcnzos, o 287 nuo 
Įjflaučių uždegimo.

Pennsylvania valst. iki spalio 
15 mirė 10,046 žmonės,

New Yorke galbūt tapo užda
rytos mokyklos ir teatrai.

Philadelphijoj vakar mirė 473 
žmonės nuo influcnzos ir 223 
nuo plaučių uždegimo.

Milvraukce, Wis., iki šiol nuo 
jnfiuenzos mirė 131 žmogus.

Epidemija smarkiai platinasi 
ir Illinois valst. Vakar praneš
ta apie 10,000 susirgimų ir 36 
rniriis Peoria, 514 susirgimų ir 
6 mirtis Pekin, 318 susirg. ir 5 
mirtis Eureka.

Influenza čili.—.— . z
BUENOS AIRES, spalio 18. — 

Iš Santiago pranešama, kad in
fluenza labai platinas čili res
publikoj (Pietinėj Amerikoj). 
Niekuriose apygardose iš 10 su- 
susirgusių žmonių trįs miršta. 
Ligonbučiuose miršta 8 nuoš.

DIDŽIOJO GIRIŲ GAISRO 
LIŪDNOS PASEKMĖS.

sužeistų, 15,000 be pastogės. 
1,000 žmonių žuvo, tūkstančiai

DŲLUTH, stpalio 18. — Didie
ji girių gaisrai, kurie siautė šiau
rinėj Minnesotos dalyj, sunaiki
no už $100,000,000 turto, kaina
vo 1,000 gyvasčių, daug tūkstan
čių sužeidė ir 15,000 žmonių pa
liko be pastogės. Tikrojo skai
čiaus žuvusių nebus žinoma dar 
per keletą savaičių, bet gaisras 
bus visuomet atmintinas kaipo 
“gaisras, kuriame žuvo 1,000 
žmonių.”

Gaisras baigia gęsti savaimi, 
išėjęs į girių pakraštį. Vakar 
lijo lietus, bet permažas, kad ką 
-nors padarius. Reikia labai 
smarkaus lietaus, kad pavojus 
gaisro visiškai pranyktų.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III. Oct. 19, 1918, 
as required by the act of Oct. 6,1917
.. LAISVĖS PASKOLA.

WASHINGTON, spalio 18. 
Ketvirtoji Laisvės paskola arti
nosi prie užbaigos kampanijos* 
su $4,250,(XX),000 užsirašytų ir 
$1,750,000,000 liekančiais surink 
ti į likusias dvi dienas. Nežiū
rint didelio trukumo, kampan!-

Austrai apleidžia Balkanus
t ...

AUSTRIJA BUS FEDERA- 
TYVĖ VALSTYBĖ.

Austrijos Lenkija tečiaus nebus 
prijungta prie Rusijos Lenkijos.

VIENNA, per Basei, spalio 18. 
— Žingsniai apie suorganizavi
mą Austrijos federatyviais pa
matais tapo iMiskelbti šiandie ka
raliaus Karaliaus. Į pieną neį
eina suvienijimas Austrijos Lcn 
kijos su “neprigulminga Lenki
jos valstybe,” sako karalius.

Su Trieste miestu ir Trieste a- 
pygarda bus veikiama atskirai 
“antikinėj su gyvenltojų norais.”

ČECHAI FORMALIAI PA
SKELBĖ NEPRIGULMY- 

BĘ.

Paskelbė ją čecho-slovakų na- 
cionalė taryba Paryžiuje.

WASHINGTON, spalio 18. — 
Čecho-slovakų šalies neprigulmy 
be tapo paskelbta šiandie forma
liai per čecho-slovakų naciona- 
lę tarybą, pripažintą Suv. Val
stijų ir talkininkų kaipo kariau
janti de fakto valdžia. H

Deklaracija, atsižadanti pri
klausomybės Hapsburgų dinasti
jai ir paskelbianti principus su
darymui respublikos, tapo išlei
sta Paryžiuje ir kopija tapo į- 
teikta prezidentui Wilsonui per 
J. Cisar, narį tarybos štabo Wa- 
shingtone.

Po dokumentu pasirašo 
tarybos prezideritąs, Dr. Thomas 
Masaryk, kaipo premjeras ir fi
nansų ministeris ir kiti viršinin
kai laikinės valdžios.

Sumišimas Vengrijos parla 
mente.

BASEL, Šveicarija, spalio 18. 
— Sumišimai viešėdavo vaka
rykščiame Vengrijos seimo pčsė 
dyje, kuriame buvo reikalauja^* 
ma taikos; taipgi buvo paskelb
ta, kad Austrija yra organizuo
jama federatyviais pamatais. 
Taip buvo didelis sumišimas, 
kad pirmininkas buvo priverstas 
uždaryti posėdį. Tečiaus betvar
kė tęsėsi ir atstovai viens kitą 
vadino niekšais, melagiais, išda
vikais, vergais.

Vengrijos premjeras Dr. Ale- 
xander Wekerle pasakė, kad fc- 
deratyvės valstijos, kurios bus 
sudarytos Austrijoje, suorgani
zuos savo ekonominius ir kari
nius reikalus autonominiais ir 
nepriklausomais pamatais. Jis 
ipd’aše veikti visas partijas išvien.

Austrija evakuoja visas ūž
tas žemes.

---------ar
AMSTERDAM, spalio 18. — 

Pasak čia gautos Vienuos žinios, 
Austrija, laikydamosi su prezi
dento Wilsono noitn, evakuoja už 
imtas vielas.

•Centralinių valstybių evakuaci- Nepastovus šiandie; lietus ry
ja Serbijos, Albanijos ir Čemo- to; nedidelė permaina temįiera- 
gorijos prasidėjo, pasak Viennos turoj.

žinios, paduotos Central News a- ___ — f J Tf!j

genturos Amsterdamo korespon
dentu.

Talkininkų kareiviai Serbijoj 
tebetęsia savo besiveržimą šiau
rėj nuo Niš. Scnbų karės ofi
sas praneša, kad serbai paėmė 
Kruševač, 30 mylių į šiaurva
karius nuo Niš.

SALONIKAI, spalio 18. — 
Graikų kareiviai šiandie užbai
gė užėmimą Graikijoj Makedo
nijos apygardų, kurias laikė bul
garai ir turkai.

True translation filed with the posl- 
master at Chicago, III. Oct. 19, 1918, 
as rcųuired by the act of Oct. 6,1917

žydai reikalauja pripažini
mo. i

PARYŽIUS, spalio 18. — Di
delis viešas susirinkimas įvyko 
Viennoje spalio 14.

Rezoliucija tapo priimta, pra
šanti kad žydai butų priimti į 
tautų lygą lygiomis teisėmis su 
kitomis laidomis ir kad jie butų 
atstovaujami taikos konferenci
joje.

Buvo nurodyta, kad delei dide
lio skaičiaus žydų gyventojų 
Austrijoje turi būti atkreipta a- 
lida į tautos narius sudarant Au
strijos tederatyves valstybes.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, Iii. Oct. 19, 1918, 
as reųuircd by the act of Oct. 6,1917.

SMYRNA NORI PASIDUO 
TI. JOS ATSTOVAI ATHE 

NUOŠĖ.

LONDONAS, spalio 18. — 
Smyrnos gubernotoriuaus Rah- 
nil Beh plenipotentai atvyko į 
Athe.nus tikslu tarties apie pasi
davimą tos Turkijos provincijos, 
sako šiandie gauta iš Athenų ži
nia. Keletą dienų atgal buvo 
gauta žinia, kad svarbiausioji 
Mažosios Azijos provincija Smy 
rna jieško atskiros taikos.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, 111. Oct, 19, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917,

Pradės siuntinėti “ąuestion- 
naires” senesniems žmonėms

WASHINGTON, spalio 18. — 
Provost Marshal General Crow- 
der šiandie, paliepė visiems “lo- 
cal boardams,” kur klasifikavi
mas kitų grulpių yra užbaigtas, 
pradėti siuntinėli “ųuestionnai- 
res” vyrams nuo 37 iki 46 metų 
ir 18 metų amžiaus. Tas palies 
daugiau kaip pusę Suv. Vaiši
jų teritorijos, kadangi klasifi
kavimo darbo progresas buvo 
greitesnis, negu buvo tikėtasi. 
Siunčiantį® “ąuesltionnaires” 
“local board’ai” turi išsiųsti į die 
ną 10 nuošimtį.

I

i ORAS
LONDONAS, spalio 18. —



Kazimierai Gugis

l ei* >■ v sokius reikalus. kaip i'rintinaliikuose 
taip ir civilitkitose Mmrhom. Daro 

visokius įtokumeniiu iry-opieras.

Namų Ofisaa:
1123 t. Halsted St.

Ant trečių lubų
Tel. Drover 1310

Mfatfo Ofisas f
I2T N. Dotrtern lt.

UI U tlnily BMf.
Td. Centrą! 4411

CENTRAL M1NUFACTURINS
; DISTRICT BANK

1112 W. 35-ta gatvė
(Te). Drovcr (>310).

Yra atdara dėl biznio nuo 9 ryto iki
3 ()o įlietą. Subatomis iki t po pietą.

VAKARAIS
Sere domis ir Subatomis nuo 6

8 vai. vakare.
Mane galite matyti banke, bet 

kutui atsiradus kreipkitės prie 
nęs į namus.

3313 Lowe avė.,
(Tek Boulevard 9983)

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

iki

ret
ina

v.v.

JOSEPH YUSHKEWITZ 
Lietuvis Notarijušas.

Išpildo, padaro ir 
paliudija visokius raš
ius. Išjicško ir iško- 
lektuoja visokias ne- 
nlgaunanuls skolas vi
sur. Reikale kreipki
tės sekančiu antrašu: 
3114 So. Halsted Str.

Chicago, Illinois

Geltonasis 
Bilietas.

Parašė Frank Harris.

(Tąsa).

Ir ji, stovėdama pas jo kairį
jį kelį, papasakojo.

r- 
iš

mu. lai yra ilga pasaka . 
Paraginta jo ji tęsė toliau. 
“Aš norėjau mokytis uni\*l 

sitele. lik trims žydaitėms
miesto leidžiama atvykti Mas
kvon. Trįs gavusio?) leidimą 
senai mokinasi ir mokinasi; jau
niausioji jų yra suviršum tris
dešimties metų.- rikiai trims 
leidžiama kasinėtai išleisti mie
stą, o mieste žydaičių vra tuk- 
stančiai. AŠ buvau ketvirta, to
kiu budu man parsiėjo laukti 
dar metus ar ilginus. Bet ka
dangi mano motina yra našlė, 
tai aš priprašiau jos, ji davė man 
pinigų ir leido atvykti į Maskvą 
mokytis”.

“Kam tu nori mokytis?” pa
klausė jis; “Kas gero iš knygų?

“Aš nuėjau į pigesnį viešbutį 
ir parodžiau jiems, kad aš turiu 
pinigų; bet vii. kaip lik jie suži
nojo, kad aš tie pasporto, tuo- 
jaus išvarė mane.gatvėn... Ne
žinojau. ką bedaryti. Užkalbi
nau vieną ponią, o ji šiurkščiai 
atsakė, apsiėjo su manim kaip 
su kokia elgeta. Taip aš ant
gali) užkalbinau vieną tų mote
rų. kurios gal vėlais vaikščioja. 
Ji buvo gera mini,' ji pasakė 
man, kad aš niekur negaliu gau
ti pernakvoti Maskvoj be pas
porto; girdi, tai negalimas daik
tas. Ir ui t sužinojusi, kad aš 
žydaitė, ji vis tiek man buvo 
gera; ji pasakė, kad aš esu blo
game padėjime, nes aš negalėsiu

■auiL. jij.mwgRjwiWMwfrW4L.il .m 
nim į ipoliaijOR biurą ir ag gel- 
tonąjį bilietą gnuslfthti kaip be
matai. I

“GeRonasIs. bilietas yra savo
tiškas pry^us Maskvoj”, paaiš
kinu merginti. i

“Aš tau pasu Rysiu, kad gelto
nas bilietas* galima bus gauti”,> 
tarė vytintį bę rupeslies. “Bet ar 
tu išliesit nemėginusi šito ama
to?" ‘ -

Mergina papurtė galvą.

Ųbiča&o, JI). Siibata, Spalio 19, 1918.

TIĮĮTĄĮ3 DIENOS DAR YRA
Atsilaikyki į Chicigos pasekmingiatisj 

pianų ir pTsiyer pianų 
išpardavimų.

JIBuk Sveika
Nepavelyk iš nesuvir

škinto muisto nuodams 
susirinkt į savo žarnas, 
kurie esti įsinėrę į jąsą 
systemą. Nevirškinimas, 
užkietėjimas vidurių, 
galvos skaudėjimas, blo
gas kraujas ir daugybė 
kitą bėdą paseks. Lai
kyk savo vidurius

tClis kelias man liko, tai gauti 
geltonąjį bilietą tą prostitutės 
bilietą!”

Vyras sušvilpė — “Fyt!” il
gu žemu tonu. * 1

“.Ii sakė, kad kol nėra dar vė
lu, ji galinti nueiti su manim į 
policijos biurą; eidama man pa
pasakojo, kad esą labai lengva 
gauti geltonasis bilietas. Man 
reikėjo tik drąsiai įeiti, paklau
sti bilieto, užmokėti 15 rublių 
ir iiriii. Turėdama įpinigų ir

Greitai ir nuoširdžiai ji pakra
tė galvą.

“Koks atsitikimas!" ture jis 
ramyduipos. “Ar žinai , kad tu 
esi laiminga, pąpuolusi j mano 
rankas, Hebeka? Aš įdomauju 
tavim. Bet keista, kad aš neno
riu 'bučiut/fi nei viepo, kuris ma
nęs nenori bučiuoti. Tas keista 
ar ne?” pakfause jis juokdamos. 
db labai įgimta.”

“Tai tas yra dėlto, kad tu esi ( 
mergina* atsakė jis iypaoda-Į 
mus. “Bet tas neneįgimta duu-j 
gurnui vyrų. Sakyk dabar man. 
ar tu norėtum ei|i ten ir miego
ti viena ? Ko tų norėtum iš ma
nęs? Ar kad leisčiau tau vienai 
miegoti ir pagelbėti geltonąjį bi
lietą gauti, ar kad ėičiau ten su 
tavim

be 
nuošimčio

BAES parduvojame Conrad AJfg. Co.’s. Mihviiukec. Wis., 
įHigšIos. rąšies pitvldalą už kuinas pigesnes negu du

JE1GL šie pianai ir player pianai bus pardavinėjami taip grei
tai kaip pradžioje šios savaitės, lai nė vieno neliks iki subatos va- 
luil*o:—<Neatidėliok|te lokių progų kaip ši, gal nesugrįžti per kele
tu melų. Atminkite, šis išpardavimas visai pasibaigs subatos va
kare !L15 xid.

Conrad’o $450 Player Pianai $355 '«T?kėlin?ai
Conrad’o $500 Pjayer Pianai $395
C'onrad’o $600 Player Pianai $475 K^’rižn^k’ėjįm.i
Corirad’o $200 Pianai $145 «s?km’«7o
Courad o $400 Pianai .
$225 kerzheini Pianai .

Parduodam : 
lengviausiu 
iš mok ė ji nu 

bildu
Chicr.»«jo

melu ut-

mil

St. Patil’s Hospital 
Medikališka ir Chirurgiška 
828 W. 35th Place, Chicago. 

Tclephonc Drovcr 6060.
DR. J. M. LIPSON, Administratorius

Gydoma visos aštrios ir chroniškos 
ligos vyrą .moterų ir vaiką. Obstrc- 

į liški, Gynecologiški ir operatyvi.ški 
į ligoniai priimami. Del gydymo yra 

naudojama medicina .hydrotherapi- 
ja. elektrothcrapija ir chirurgija.

$145
(gonn Lengvi išmokėjimai 

uc nuošimčio
ą»17? l.engvi išmokėjimai

1 /□ nuošimčio

Black-Draught

I

Mrs. W. F. Pickle iš 
Rising Fawu, Ga., rašo: 
“Mes vartojame Thed- 

L ford’o Black-Draught, Si
■ kaipo šeimynos gyduo-
■ lę. Mano vyro motina 
’ negalėdavo imt Caloniel, 
I nes tas badavo perstip-

■ rus jai; lodei ii varto- 
davo Black-Draught,

I kaipo švelnų, vidurius 
| liuosuojantį ir kepenas 

F reguliuojantį... Mes var-
■ tojame jį šeimynoje ir
■ tikime, kad ji yra geli riausi kepeninis pada- 
H ryta gyduolė.” Mėgink 
A ja. Reikalauk tikro-'
I Thedford’o 25c 

H butę.

Mėgink 
tikro- 

už kre- 
E-75

Mergina žiurėjo į jį pa- 
įčius; paklausimas buvo taip* 

nutikėtas, kad jai reikėjo pagal
voti, ką atsakyti; pradėjo susL 
įpaišius nftoširdžiai:

“Aš noriu daug ko išmokti, 
š tokia nežinėlė”, pradėjo ji. 
Aš norėčiau būti tokia, kaip 

tos didelės moterįs, kurios nu
veikia didelius darbus pasaulyje. 
Aš nemoku pasakyti, ko aš no
riu; bet aš žinai, būti be mo
kslo šiandien yra kvaila, oi, 
a s — - ,

Jis (linktelėjo galva, mažai į- 
domaudamas tolesnių jos pasa
kojimu.

“Ir taip tu atvykai j Maskvą?” 
“šiandien po pietų", tarė ji;

buvo jau bepradedą temti. Aš h lieisto. kur galima gauti “gel- 
’uiėjiut-K vM'Hbutį, btd vicšbuty.f ūmasis, bilietas”. Jis. pipna lian

as pasiėmiau kambąrį ir visa 
kas reikia — pirma negu jie pa
siuntė mano legaminą atv 
nuo gelžkelio stoties 
puspūrio; kuomet aš 
jiems, kad aš neturiu 
lai jie tuojaus pradėjo 
gtis su manim; pasakė, kad 
neturi man kambario, kad 
.'erčiau turiu eiti sau...

lavau daryli ką nors, bet su 
geltonuoju bilietu yra šimtai na
mu, kur aš galiu prisiglausti; 
kitaip jie gali mane sušaldyti

Mergina sustojo kulbėjuš ir 
pasižiurėjo į jį. — *

“Prostitute yra pageidaujama 
Maskvoj Krikščioniškoj Mas
kvoj. bet žydė ne”, pridūrė lyg 
kad pati sau.

rankomis.
“Tu man graži”, tarė jis juok- 

damas. “Na kas atsitiko lo
tinus?”

“Aš įėjau policijon”, pasakojo 
nergina, “ir paklausiau vieno

paklausė

pasporlo.

is

Milžiniškas Teatras ir Balius

Pelnus šio vakaro skii.iau.

dė mane pabučiuoti, paskui nuvė 
lė i inspektoriaus kambarį; a- 
lėjo inspektorius ir pradėjo 
klausinėti. Kaip aš jam pasa
kiau, kad aš lik ką atvykau į

eilioti; aš jam nesidaviau; tąsyk

sius man geltonojo bilieto to
liai. kol aš jo nepabučiuosianti; 
na, aš daviausi, bet tąsyk jis už
simanė...

bilieto ir patyriau, kad mano 
drauge yra nuėjusi. Po valan
dėlės aš sutikau kitą moterį, vėl 
gatvinę ir ipapasakojau jai kaip-

?” jis parodė akimis 
ijį

“Vienu”, sušuko ji. “Bet kaip 
su tamsia”? Kur tamsta miego
si*?" paklausė ji gailingai.

“O, aš gu'iiu miegoti ten,” ture 
jis rodydamas į sofą. Aš dažnai 
miegodavau dar.aršesnėse vieto
se. Skaitysiu laikraščius, ku
riuos turiu ploščiaus kišeniuje, 
o tu eik ir gulk”. Jis kalbėjo 
lyg kad norėdamas nusikratyti 
jos, ir mergina nedrąsiai ėjo lin
kui miegamojo kamibario durų. 
Ties durimis ji sustojo ir pasi
žiurėjo į jį. Jis žiurėjo į ją šyp
sodami ir mojo ranka.

•* “Tai niekis,” sake jis; “gar
daus miego.”

“Aš norėčiau pabučiuoti tam
stą”, tarė ji, žengus kelis žings
nius algai.

“Eik šitiiv," Itirė jis. Ji* perėjo 
pamažu pfr kambarį ir šį kar
tą pabučiavo jį į lupąs. Po buč
kiui jis tarė:

“K-as gį tas?” (

“Labą nokt; ačiū tamstai la
bai; labą nakt”; ir perbėgusi per 
kambarį, įėjo miegamajin ir už
sidarė.

ris ir šypsojosi; paskui atsistojo, 
nuėjo pr’e savo ploščiaus, paši

Wcąt Side Xami» Cable-Nclaon Pianą ir

•tau arba 
kalbama 
masinu - 

bus ’ 
paimta 

mainais. 2027-29 So. Halsted Si.

2027—29 S. Halsted St.
MUSŲ DEHARTAMENTINĘ sankrovą

Playerią
Atdara sn- 

>»i, t O H V M — 
“ karą iki 

k 9:15
& Kitais va

karais al- 
dura pa* 

gal sutarti.

VICTOR Grafafonai 
” ir Lietuviški Re

kordai. $10 ir 
9 aukščiau.

Hoselami 
Music 
Sbop 

11416 S- Michlgan Avė., Chicage, III.

IRU ĖS

NEPADARYKITE KLAIDOS ’ mu8« H;’brov’ ,at; minint musų varau ir vielą

e

'*> r»»fntaax.

JOSEPH C. W0L0N 
LIETUVIS ADVOKATAS 

29 S. La Šalie St. 
X«dephone Central 63N 

Vakarais: 
2911 W. 22nd Street. 

Felephone RockweU SHl

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

sija. navirinimas pilvelio, nuslabnėjimas. Kraujo, inkstą, Nervu ir 
abrlnas spėkų uustojimas viso kūno, ir buvau nustojęs vilties, kad 
begyvensią. Visur jir.škojau sau pageibos, nesigailėjau visoje Ame
rikoj ir už rubežią, bei niekur negavau savo sveikatai pageltos.

Bet kada pareikalavau Saiutaras vaistą, Bitteria, Kraujo valyto
jo, Nervatona, lukštą ir Reumatizmo gyduolės, tai po suvartojimui 
minėtos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, sliprėt, gerai dirbt. 
Kraujas išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbt. Inkstai atsigavo. Reu
matizmas pranyko, diegliai nebebadė po krutinę. Vidurių rėžimar 
išnyko po užnjciimui visų ligų. Bėgiu 3 mėnesių išgerdavam kas sa
vaitė po buleli Salutaras, Bitteria, ir po 3 mėn. savo paveiksle pa 
mačiau lokį skirtumą kaip tarp dienos ir nakties. Dabar Jaučiuos 
smagiai ir esu linksmas ir 1090 sykių dėkuoju Salutaras mylistų gę- 
radėjistei ir linkiu visiem savo draugam ir pažįstamiem sl tokiais 
atsitiKimais patariu uuoširdiai kreipties pre Salutaras:

S A L U T A R A S 
CHEMICAL INSTITUTION J. Baltrenas, Prof.

1707 So. Halsted Stn Telcpbone CanaJ 6417 Chicago, III.
----------------- ----------------------------------------------------- - . .. ----- -r---—— --

V1KNATINIS RM1STRU0TAS RUSAS APTIEKORllJB ANT BRIDGEl’ORTO'

VYRAMS IR SUAUGIEMS
Akiniai aukso rėmuose nuo $3.00 ir a il
gėčiau. Sidabro rėmuose nuo $1.00 ir 
iiugAčiau. Pritaikome nkinius uždyka. 
Atminkit: Galvos eopėjiii.a*, nerviiku- 
tnas, akių skaudėjimas, užvilkimas ir 
tt. yra vaisiais {vairių ligų, kurios ga
li būti praAalintos gerų akinti) pritaky- 
mu. ištyrimas uždykg, jei perSti ar 
skauda akis. Jei jos raudonos, jei gal
va sopa, jei blogai matai, jei akjs silp
stu, nelęsk ilgiau, o jieškok pagelbot 
aptiekoj, kur kiekvienam pritaikoma a- 
kiniai uždyką. Atmink, kad mes koŽ» 
nant gvarantuojam akinius ir kiekvie
nam gerai prirenkani.

S. M. MF.SIROFF. Ekspertas Optikas.
Jei jus sergate ir reikalaujate patarimo arba vaistų, ateikit pas mane. Al buvau ap- 
Hekonus Rusijoj viri 10 metų, Amerikoj 15 metų. Ai duodu patarimus DYKAI. Ga.lu 
pilanti bile kokiui ruMikus vaistus. Ai rekomenduoju tik GERUS daktarus. Ai esu 
draugas įmonių. 8. M. MEBIROFF, 3149 SO. MORGAN 8T., CHICAGO. ILL.

NLF MATULAITI/

TCIMNC10S

0 HOB Parduota į 
UįUUU vieną metą
Dabar išleista trečia laida knygos, 
kurią kiekvienas turi perskaityti —

M. <5- VALASKAS 
o-m Kėnsingtdn Avė., Chicago. III.

tą ir atsMdo krasen skaityti.
l ž valandos laiko kambaryj 

buvo nvpertmikiuina tyla. Jis 
]<a(| I atsistojo, pasiraivė, nusiėmė a- 

i su- pykak’rę, nusivilko švarką, misi“ 
nuei- avt* batus, sutaisė savo didžiulį 

Ii su juo namon, o paskui pri- 'ilagiiij ploščių užsikloti ir nu- 
siverstijį rytmetyj ateiti su ma- 5K'S l)rle miegunu>jo kambario 

|diH’ų klausė: Visa buvo ramu. 
Jis uždėjo ranką ant klingio: jis 
^ir<ie.j«> kaip jo piftien širdis pia- 
kČ. ■ • ( ■ • s

Pastovėjęs valandėlę jis nuėjo 
šalin ir atsiguls ant sofos. Už 
dešimties minučių jis miegojo.

ruojaus prieš astuonias jis pa- 
įįbudo, atsikėlė ir atidarė langą;

/paskui paskambino varpelį ir . 
; užsisakęs pusryčius, nuėjo niau- 
j dynėn m
na. rarnui bededant ant stalo, 
jis išėjo greitai. Už Valandos jis 
sugrįžo ir priėjęs prie merginos 
durų pabeldė. Už valandėles jis 
išgirdo balsą ir įėjo. Ji stovėjo Į 
prieš jį pilnai apsitaisius.

“O ką, gerai miegojai?’’ pa
klausė jis.

“Ačiū.“ ji linktelėjo galva ir 
giliai pasižiurėjo į jį.

“Ar buvai atsikėlus?” klausė

karės nu ko n t ėjusiems.

Surengtas Magijas Moksleivio

VV’ILLIMO BAGDONO—Garsaus Magiko 
NEDĖLIO.J, Spaliu (October) 20 d., 1918 m. 
BROLIŲ STRUMILŲ SVET., 158 E. 107 Str. 
Pradžia 7:30 vai. vakare. Ih.'aiTga 35c ir 25c y patai.

Rimlkos ir Turkijos Vanos
i

Kur Laikot Savo Pinigus? ||
Laikant namie, pas bizn’erius ant palaikymo, arba kitose nesaugiose vietose || 

—Jus galite prarasti juos kas valanda. ||
LAIKYKIT PINIGUS GERAME, SAUGIAME, IŠBANDYTAME BANKE. I

I

mmmi

lei. Kedzie 8902
Tol. IVeatern 15 
W. 121 h si., arti

121 h Ht.
1‘ntllinA 
3514-16
St. I.ouia Avė. Ir 1115-17
So. Paulina St.. arti 12th 
Si., Chicago, III.

*MMMn«fll

kurias kiekvie
na moteris bei 
mergina būti
nai privalo ži
noti. .Jų parašė 

>. žinomas Dr. F.
Matulaitis.

Jeigu dar jos 
•turi, tuojaus 

įsigyk. Kai- 
i 25c. Adres.:

Moka 3čią nuošimtį ir 
padėtus pinigus išmo
ka ant pareikalavimo. 
GANDAS, kad buk 
valdžia paims iš ban
kų žmonių pinigus, y- 
ra neteisingas.

r I

Illinois Valstijos Banki
nis Skyrius peržiūri, kad 
žmonių čia sudėti pini
gai butu pilnai apsaugo
ti. RANKOS šėrininkai 
ir direktoriai turtingi ir 
pilnai atsakomingi už 
banko saugumą.

3
j riltMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS
I .4 ' ant Durų, Lentų, Kėmą ir Stogams Ropiero
j SPECIALIAI: Maleva maievojimui atuby išvidaps, po $1.40 už gal.

, J.; CARU OKOS. VVRECKING CO.
i tdM-MSS IJ. U«Ul»<l St, Chluga, UtI lillllllll ' S■ IS n I SMilir -

■ -^i1^ J 1
r»

usiprausti rankas ir bur- iLatfivės Bondsai
perkami už cash. Ėmei and Co., 710 
\V. Mudlson. kampas Halsted gal., 
room 232, 2-ras augšlas, virš Famous 

j Clolhing Store. Atdara vakarais iki 
8. Ncdčldicniais 10 Ikil.

«r.
T< I PitUrtmh 342

Dr. D.J. Bagočius, M.D. 
UETUVI8 GYDYTOJAM 1* 

CHIRURGAS 
10711 Ho. Michigan Ava.

. __ RoMand,.Til

Central Manufacturing District Bank
(STATE BANK)

ORKESTRĄ-BENĄ
Parūpina visokiems 

reikimams

J. SAUKAS
1414 So: 49th Court 
t Ciceru, III.

Tel. Cicero 2310
1112 W. 35th Street, Chicago, III.

TURTAS viršina $4,000,000.00 (keturis milijonus dolerių)
šis yra taip GERAS ir TVIRTAS bankas, kaip didžiausis didmiesčio bankas, bet daug parankesnis.
PINIGUS ČIA PADĖTUS GALlNlA ATSIIMTI KADA TIK NORITE, BE APREIŠKIMO 1ŠKALNO. 
Valandos: 9 iki 3 po pietą. ‘Suliktom: 9 iki 1 po pietą. Vakarais s e rėdomi s ir subatomis 6 iki 8.
A. PETRATIS, Real Katate ir 1 nauranoe'Vedėjas. S. L. FABIJONAS, Lietuviu Skyriaus Vedėjas.

atsakė ji.“Dvi valandos
“(), tai ankstyva paukštė, Da- 

įbar cik šlan ptiva'lgjšlme j>us- 
ryčių. Turhi tau gerą naujie
ną.”

“Ir aA turiu naujieną taliistai,” 
tarė ji eidama paskui jį prie s'lfi-

Kokia keista čia vieta.” 
“Kodėl tu ja vadini keista?

I tarė jis, iindiimas šakelėmis sū
dytos žuvies

(Bus daugiau). J;

Pramogai ir laiko praleidi- 
f m ui įsigykite

SAPNININKĄ 
kurs “išguldo visokius sap
nus, koki tik žmonėms pri
sisapnuoti gali.“
Kaina: <u apdarais 75c.; be 

apdarą, 50c.
Gaunimias “NAUJIENŲ”

Knygyne. 1810 S. Halsted 
SI., (’.hicago, III.

MOKYKIS ANGLIŠKAI NAMIE 
Lengva išmokti

30 lekcijų buvo $10.00, 
Dabar tik $2.

Pataisome visas užduotis
Jei lekcijos nepatiks, sugrąžinsi

me jūsų pinigus.
Jeigu nori greitai ir lengvai išmo

kti angliškai kalbėti, skaityti ir ra
šyti, lai mokinkis savo namuose iš 
musą ypač tam tikslui sutaisytų 
lekciją. Jose ištarimas anglišką žo
džių ir vertimas lictuviškon kalbon 
yra paduota taip aiškiai ir praktiš
kai, kad kiekvienus išmoksta be va
rgo- .

Ant pabaigos kiekvienos lekcijos 
yra užduotis, kurių mokinys išrašo 
ir prisiunKia mums dėl pataisymo. 
Mes pataikome ir sugrąžiname mo
kiniui.

Pirma šito kurso kaina buvo $10.00 
o dabar paskyrčme 500 kursų po $2. 
vien tik išplatinimui savo metodos, 
po to ir vėl bus $10.00.

Užsirašyk ši kursą dabar—šiandie, 
kuliai gali guli už $2.

Prisiąsk $2 pinigais ir už 15 cen
tą markią nusiuntimui, mes tuojaus 
nusiųsime visas lekcijas. Jeigu lek
cijos nepatiks, sugrąžink už trijų 
dienų, mes nusiųsime atgal jūsų pi
nigus. -
‘N.’ Amer. Toliese Prep. School,
3103 So. Halsted SL, Chicago, III,

jij.mwgRjwiWMwfrW4L.il


. (Rašo Franz Boas.)

(Tąsa.)

tvirta ip-

ir

n f*

šis ir tas.

$1.10.

Tel. Drover 6369

CONRAD

Baltimore, Md
šis ir tas.

Kun. Maliausko misijos.

’18 ’

Grand Rapids, Mieli
Peninsular šildytojas, puikinusias pe- $EQ 
čhis apšildymui .................................. ww

9

Iš lietuvių veikimo.
•r

O u k Pečius — pagražintas nikeliu, di
delis ugniai katilas, dubeltavi gro- $A90 
lai. už ..................................................... O

J. M. Alšiui. — Nesuvartotų 
žinių paprastai nelaikome.

J. V ar n a gis. — Kreiįpkitės į

Atdara su- 
bato* va
kare iki 

9:15

vis viena kur ji nenuvestų.
(Bus daugiau).

nėra
išve-

‘157

Br utel i o divonal, 9x12, stori, pui- $4A50 
kios petreuos ..................................

Komoda arba Chiffoner, nudirbta 
ąžuolu arba mahogany ..................

2650 Archer avė. ir 39 PJnrę 
Archer Limitą, Chicago 
Tel. McKinlev 4420.

———

Combination matracai, veiloko viršun 
ir apačia .............................................. • V

3147 S. Halsted St„ Chicago 
Tel,. Drover 8674

Vynuogės
Vynuogės
Vynuogės

Dabar yra laikas jas gauti, iki se
nomis pasibaigs.

Klauskite
Dan Coync,

Tel. Maine 2835

Coyne Bros.
119 W. South Water St.

Didelis laikrodis virš durą.

Reumatismo Worm’o 
Reumatiško ir Abelno Skaudėjimo Gyduolės
Pilnai Užtikrintos Gyduolės nuo REUMATIZMO Visose Formose 
Grąžinamu Pinigai, Jei Užganėdinančią Pasekmių Nebus į 5 Dienas

Išdirbtos ir Užtikrintos tik per

CARLF. W0RM 
3400 SOUTH HALSTED STREET, - CHICAGO, ILLINOIS

Per ( Pačtą

Ūkini kas
Skaitykite ♦‘Ūkininką”, bepurtyvl- 

škg laikraštį; jik $1.00 metams. Tai- 
pgi pirkite tikrą medų tiesiog nuo 
r/irtnos. Blekinė 5 svarų $1.75. Pri- 
sriųskite markę dėl atsakymo. Adre
suokite.

“Amerikos Ūkininkas*’

Rugsėjo 22 d. LSS. 7 kuopa 
buvo surengus diskusijas tema 
apie lietuvos nepriguimybę. Di
skusijos tęsės apie tris valandas. 

'DSzisl'rkf raitau tonif ininlrnt I ’

PRANEŠU gerb. visuomenei, knd 
l-mą rugsėjo dieną, 1918, aš persikė
liau iš po No. 1812 S. Halsted si., 
po num. 2650 W. 39lh Place, prie 
Archer avė.

Mrs. Agnė Ožtigas
Lietuve Akušerė

Ims atvyko ir kalbėjo net trim 
atvejais. Jo kalba žmonėms pa
tiko. —K. K. P.

Siuvama maėiiyfi, gvarantuota augš* $4 £75 
los vertes, po [ ,‘................................. Iv

Redakcijos Atsakymai >

DR. A. MONTVID
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

’ 1553 W. Madison st. f So. Lcavm V
Suite 600-612 Kampas 22nd ai

Valandos: 10 iki 12 ryto Valandos: 6 Iki • vakaro
Pilone Hsymarket 2563 Pbona Cana) 4tM

Nedėldieniala tik pagal sntartį
Rezidencijos Telepbona Albany M46

Rockford, III

Ar jus turite galvos 
skaudėjimą?

Jie gali paeit nuo 
įtempimo akią ar
ba nosies betvar
kės, kuri reikalin
ga atkrepiti doms. 
Jūsų viduriai Gal 
but jus galite turė
ti katarą arba ko-« 
kią nors kilų no-' 
sies ligą arba ger
klės ir to nežinote.

NELAUKIT KOL INFLUENZA JUS 
PAGAUS! Išgydykite savo nosį pa
kol neužėjo žiema. Ateikite ir duo
kite man išegzaminuoti už dyką ju- 
są uosi. Aš turiu naują metodą gy- 
mui Šių ligų ir gvaranhioju išgydy- 
siąs jus.

21 metas prie State gatvės
Aš remiuosi šimtais išgydytą 

gonią,* kurie jums pasakys ką 
I jiems padariau. Ateikite dabar 
bukite saugiojoje pusėje.

Jus nebusite priversti praleisti 
cento, dėlto kad ateisite su manim 
pasimatyti.

ATEIKITE ŠIANDIEN.

DR. F. O. CARTER
AKIŲ. AUSŲ, NOSIES IR GBRKUB 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
120 South State Street, 2-as augalas 

Sekančios durįs į žiemius nuo 
The Fa i r.

Valandos, 9 iki 7. Ncdėliomis 10—12.

Fotograflsas. 
Mes traukiam*) 
paveikslus dien » 
mis ir vakarais.

Jaunavedžiams 
duodame kuopi)i 
klausias dova
nas. Earbą at
liekam gerai ir 
pigiai.
3130 S. Halnted 
St., šalę Mildoi 
teatro.

t
Gydo Užsenėjusias, Nervų Ligas, širdies, Vidurių, 

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

. 35 So. Dearborn St. kampai Moaros.D U DACC CHICAGO, ILLINOIS
Ūla Da Ivlo 11V HM Room 506 ir 507 Crilly Bldf. Važiuoti 

elevatorių iki Penkto augito.
Valandos: Kasdien 9 iki 4. Nedėldieniais 10 iki 1. Taipgi Panedė- 
lyj, Seredoje, Pėtnyčioje ir Sukatoje vakarais nuo 7 Iki 8 valandai

arba mahoganv, tikra sku- $^9

Rochester, N. Y

1)
2)

3)
4)
6)
Jei , ______
člausius Daiktus,* tai kreipkitės tiktai pas:

MAUSNER, Lietuvis Siuvėjas,
82.39 So. Halsted St. TeL Boulevard 9728 Chicago, III. 
PASARGA: — Aš užlaikau didžiausį sande! užsieninių materijų 
taipgi kaip vietinių, taip ir užsieninių sampe ių, ir kiekvienas gali 
Rusirinkti sau tinkamą drapaną. Mano vieta nina atdara nuo 8 ry-

> iki 9 vai. vakare; ncdėliomis 9—12 ryto. Reikalui esant aš galio 
pribūti į jūsų namus ar ofisą.

Subata, Spalio 19, 1918. * NAUJIENOS, Chicago, III.

Dvigubos 
stampos 
utarnin-

ApšviestąjŲ klesy proti 
nis atsinešimas.v

mintįs yra remiamos padavimu 
ir kad jų regračio siekiamas ga
li būti ribotas. Net aiškiai ma
toma išimtis rusų inteligentų, 
kurie buvo išauklėtais po vaka
rų Europos idėjų įtekme, 
priešinga musų apsieitam 
d i m ui.

Tyro Maisto Paroda 
Prasidės Panedėlyje 
Spalio 21=iną Dieną

• PAVYDALAI DYKAI
Aimtai Groserio Bergeną 

Dykai Koncertas ir kiti pasilinksminimai
Gerai žinomi išdirbėjai parodys savo maisto produktus laike musą 
Tyro Maisto Parodos.
ATSIVESKITE SAVO DRAUGUS—DYKAI VALGIS IR GĖRALAS

Amber muilas. Proc- 
trr and Gamble’s A- 
mber muilas, šmo
tas ........................5*/įc
Nedaugiau 5 šmotą.

Lekko Pa u deri*. — 
Lekko šveitimui pau
peris, apkainuota dėl 
šio išpardavimo 11c 

3 kenai.

Butterine. — Morris 
and Co’s Marigold 
Augštos Rąšies But
terine, 1 sv. spaustas 
arba sunktas .. .36c

Campbell’s sriuba.— 
Campbell’s Tomato 
sriuba specialiai šia
me išpardavime, už 
keną .................. 10c

Makaronai.—Fould’s 
Makaronai arba Spa- 
ghetti — specialiai, 
už ]>akcli .... 7>/jc

Kava. — Švieži kep

ta Peabet ry kava, už 
svnrą .............. 18>/jc

Quaker Oats. — Re
guliariai 15c. pakelis 
Ouaker Oats, šiamfc 
išiMU'davime po 10c

Crackers. — Sunshi- 

ne Takhoiua Crack
ers, už pakelį .. 6c

Slyvos. — Geriausios 
California slyvos šia
me išpardavime už 
švara ;............... 8c

Specialis Išpardavimas 
Kautų

$14.45
Vilnono Thibet žieminiai kautai

Nustebinanti Žieminiai kautai, kurie yra 
tarp šią Mailių, didžiausias parodymas šia
me sezone, puikios kokybės juodo vilno
nio Ihihet, dideliu puikiu šilkinio pliušo 
kalniėriu. su diržu modelis, 18 ilgio, pa
puošti) pliušiniais gtizikais, mieros mote
rims ir merginoms

šilkinio pliušo kautai $22.65.
Vėrti $.30 ir $32.50

Parankus žieminiai kautai ailgštos ver
tės. Šalis pero pliušas, vilnonas velour, 
poj)i-pom, kei'sev arba silvertone velour, 
puikus dideli kalnicriai. paprasti arba pa
puošti kailiu —- su diržais stailčs, 18 co
lių ilgio, mieros moterims ir merginoms, 
*341 ir *32.511 vertės, apkainuota po

$22.65
Kailiu papuošti kautai 

verti $19.98.
Zavėjanli kautai, geros kokybės che- 

viots, velour, angliško Ihibets, oxford, 
n)ellons ir khaki audeklą, su diržais stai- 
lės, dideliais pliušo kalnicriais arba Kid 
Omey kuilio, 18 colių ilgio, juodo, tam
siai inelino, osford, Bcindeer ir burgan- 
dv, apkainuota

$19.98

Didžiausias Rakandų 
Išpardavimas

KĄ TIK GAUTA
Ką tik gauta šeši prikrauti karai puikią rakandą iš Grand Ra- 

pids Furniturc Factory. šie rakandai buvo supirkti apie aštuonis 
mėnesius arba metas atgal ir mes juos parduosime už pigiau negu 
mes galime atpirkti juos sulig dabartinių sąlygų.

Lengvi išmokėjimai.

•3 šmotą seklyčios getas, ąž 
ra ............./..............

Seklyčios Rorker, ąžuolo royal, skurinė sėd v nė, tiktai 
už.....................................

' algomojo kambario etalaa dideliu viršų, 6 pėdų, ištiesia- $< g75 
nms, ąžuolo ..................................v................................................ | Q

Buffetas, tikro ąžuolo kolonialė 
stailf

Musų patėmijimas turi 
gi kitą svarbų pritaikymą. Pra
moninis ir ekonominis naujovi- 
nių laikų išsivystymas atgabeno 
musų žmonėse lokį pasiskirsty
mą, kokio nebuvo jokioj pirmi- 
tyvėj draugijoj. Žmonių užsi
ėmimai įvairiose naujovinės 
Europos ar Amerikos • dalyse 
baisiai skiriasi; jie skiriasi taip 
labai, kad daugelyje atsitikimų 
žmonėms, kalbantiems ta pačia 
kalba, beveik nėra galima susi
kalbėti vienam su kitu, kuomet 
jie kalba apie savo kasdieninį 
darbą. Idėjos, pagal kurias vei
kia mokslininkas, dailininkas, 
amatininkas, verteivas, darbi
ninkas, yra tokios skirtingos, 
kad turi tik kelis pamatinius 
bendrus elementus, čia vėl ga
lima pastebėti, kad tie užsiėmi
mai, kurie protiniai ar emoci
niai yra labiausiai specializuoti, 
reikalauja ilgiausio mokinimos, 
o niokinimasis visuomet reiškia 
persiėmimą istoriniai perduoto
mis idėjomis. Todėl neįstabu, 
kad mus vadinamųjų apšviestų 
klesų mintis yra kontroliuoja* 
ma esminiai tų idealų, kurie ta
po perduoti mums praėjusių 
genlkarčių. Šitie idealai visuo
met būva labai specializuoti ir 
apima praeitųjų laikų etikos pa
linkimus, aistetkios palinki
mus, prolybę ir valios išraiš
ką. Jų kontroliavimas gali iš
sireikšti valdingu tonu nusta
tančiu visą musų mintijimo bu- 
<lą ir kuris jau dėlto, kad jis ta
po įbrležtas į visą musų protą 
niekuomet neiškįla iki musų są
monės. . ,.x.

žinoma, yra inteligentų 
tais protais, kurie iškilo* augš- 
čiau saVo klesos formališkumo 
ir pasiekė tą laisvę, kuri yra j- 
gyjama drąsiu j ieškojimu teisy
bės.

Pagalios, ir Rockfordą aiplan-
r
kė ht nelauktoji ispaniška1 vieš
nia influehza. Daug žmonių 
serga ir miršta. Graboriai ir 
apsidirbt nespėja... Kadangi liga 
vis platinas ir ligoninėse jau ne
liko vietos, tai pradėjo naudotiem 
mokyklų kambariais.

Bcje, dabar Rockfordc užda
ryta visos viešosios įstaigos: te
atrai, šokių svetaines, mokyklos 
ir tt. Tas patvarkymas palietė ir 
mis, lietuvius. Tūlos draugijos 
jau buvo pasirengia prie savo 
vakarų. Dabar turės atidėti kol 
perstos siautusi epidemija.

Penly Daiktai 
Paskučiausi

Geros, gvarantuoto vilnono materijos;
Tikrai atsakantis darbas;

Pritaikytas drapaną gulėjimas;
Vėliausios ir gražiausios mados (styles); 
Gauti savo pinigą vertę.

Tamsta pripažįstat minėtus penkis Pasku-

Tuose atsitikimuose, kur mu
sų reakcija yra sužiiiesne, ji bū
va padėtinė, arba užgintinė (ne
gatyve)- Musų mintįs gali būti 
pamatuojamos didžiu vertini
mu praeities, arba jos gali kilti 
prieš ją. Turėdami šilą ome
nyje mes galime suprasti inteli
gentų pasielgimo būdą. Yra 
klaidinga manyti, kad jų protas,1 
vidutiniai imant, yra daug aug- 
Štesnis negu kitų žmonių. Gal 
didesnis nepriklausingų protų 

skaitlius patenka į šitą grupę, 
negu į kokią kitą grupę idividų, 
kurie vidutiniai pasituri; bet jų 
vidutinis protas tikrai nėra aug- 
štesnis už protą darbininkų, ku
rie dėl savo jaunystes sąlygų 
buvo priversti užsilaikyti iš sa
vo rankų darbo vaisiaus. Abie
jose grupėse atsveria vidutiniš
kumas; nepaprastai tvirti ir ne
paprastai silpni individai yra 
išimtimis. Todėl budo ir proto 
tvirtumas, kuris yra reikalingas 
įvairiai minčiai apie tuos daly
kus, kur įtemptieji sentimentai 
yra, nedažnai randasi __ taip
tarpt inteligencijos, taip tarpe 
kilos žmonių dalies, šita sąly
ga. drauge su tuo nuoseklumu, 
kuriuo inteligentai yra prisigė
rę praeities padavimų, padaro 
didžiumą jų formaliais visose 
tautose. Tas padaro tai, kad jų

Tūli musų ‘‘broliai lietuvnin
kai” norėjo įtinai praturtėti,— 
pradėjo “kraustyti” prekinius 
vagonus. Bet. anot tos patarlės, 
‘kaip nesenai, taip ir neilgai”. 
Apie trįs savaitės'atgal trjs lie
tuviai tapo pagauti ir patubdyti 
taltojon. Ir tupi, nes už kiek
vieną reikalaujama po tuksiantį

M- ■

dolerių parankos,, >Gi paranką 
nieks nesiskubinti užstatyt, nes
jau antru kartu jie tapo pagauti.

šiomis (iietioinito driek t i va i su- 
čiupo du lietuvių knvalieraičiu 
linksminau ties su mergelėmis—: 
girioje. Ir žinotumėte, be nie
kur nieko turėjo užsimokėti po 
keturis šimtelius! Brangus už- 
draustasni vaisius — ką gi...

—Perkūno Kulka.

J.Grušo Orkestrą
Geriausia orkestrą Chi 

Gagoje ir jos apie- 
linkėse.

DOCTOR ROSS
Chicagos Specialistas

Reumatizmas Sausgėla. J
Nesikankykite savęs skaus

mais, Reumatizmu, Sausgėle, 
Kaulą Gėlimu, arba Mėšlungiu 
—raumeną sukimu; nes skau
dėjimai naikina kimo gyvybę 
ir dažnai ant patalo paguldo.

CAPSICO COMPOUND mo- 
stis lengvai prašalina virš mi
nėtas ligas; mums šiandie dau 
gybė Žmonią siunčia padėka- 
vones pasveikę. Kaina 25c. 
per pačią 28c.

Justin Kulis
3259 S. Halsted St., Chicago, III.

Knyga /‘ŠALTINIS SVEIKA
TOS”, augalais gydyties, kai
na 50c.

.Jie gavo pliekti... Ir kada klau
simą leista susirinkusiųjų, nubal- 
savimui, lai už šiauliečių pusę' 
pakilo tik astuonios rakos...

Pa sk tlbusis “ me todologijbs 
daktaras”, kun. Majauskas Čia- 
laikė visą eilę misijų nuo 7 iki 12 
d. spaliu. Tai bent buvo misi- 
jos! Aš beturiu drąsos atkar
toti to “metodologo” kalbos 
“perlų”), Pakaks to. kad pasa
kysiu, jogei jis plūdo socialistus 
kiek tik sugebėjo jo kunigiška 
kakarine... Naikinkim tuos be
dievius cicilikus, niurkime 
juos.“...Rėkė i>ons metodologas. 
Esą, jeigu ta velnio sėkla gau
sianti viršų, tai ji išpiaus visus, 
katalikus, gers kunigų krau ją ir 
tt. ir tt.

prakalbas Valparaiso un. moki
niui, d. A. Bimbai. Bei nežinia 
dėl kokios priežasties kalbėto
jas nepribuvo. Jo vietoj kalbė
jo vietinis kriaučių unijos orga
nizatorius, d. M. Duseika. Kal
bėjo apie darbininkų vargus 
praeityj ir dabar. Jo kalba bu
vo nuosekli, pamokinanti ir pu
blikai patiko. Patartina, kad 
kuopa surengtų jam ir daugiau

Spalių 12 d. turėjo įvykti L. 
M. P. S. 26 kp. balius. Bet dė
lei siaučiančios epidemijos mie
sto valdžia įsakė uždaryti teat
rus, svetaines, bažnyčias, karčia- 
mas ir visas kitas viešų susirin-

Esu girdėjęs tą “metodologą” 
kidbunt Ohio lietuvių kolonijose. 
Savo monologus jis atlošė veik 
žodis į žodį. Pasirodo, tas kuni
gėlis savo monologus išsimoki
nęs nuo “a’* iki “z”.

Kiek man teko kulbeti.es ksu 
tūlais panipijonais, tai jie patįs 
juokiasi iš savo“ganytojo”keiks- 
mų. Sako, tai nieko negelbės, 
negu tik priveis tų cicilikų dar 
daugiau. Tegul tat “geri para- 
pi.jon.ui” dabar pasidžiaugia tuo 
misionierium. Jis atneš jiems 
daugiau blogo negu gero.

Todėl vakaras negalėjo įvykti. 
Taipjau neįvyko ir Aido choro 
vakaras.

Beje, minėto choro repeticijos 
būna kas ketvergo vakarą. Tai
gi k Ha repeticija prapuola spa
lių 24 d., žinoma, jeigu miesto 
valdžia panaikins dabartinį pat
varkymą, draudžiantį visokius 
susirinkimus. Vietos liet, jau
nuomenė turėtų spiestis į minė
tą chorą. —V. V. Vagys.

Nuo spalių 12-tos dienos vald
žia įsakė uždaryti karčiamas, 

bažnyčias ir pulrumius. Suba- 
toje jau buvo uždaryta visos 
karčiamos nuo 4:30 v. po pietų. 
Tik du biznieriai pasirodė esą 
nepaklusnus — vienas karčiam- 
ninkas, o antras — tai kunigas. 
Karčiamą uždarė policijos ka
pitonas apie į valandą. Kunigė
lis irgi buvo atidaręs savo ba
žnytėlę. Nieko nuostabaus ta
me nebūtų, jei patįs parapijo- 
nai nebūtų, toki juokdariai: į ba
žnyčią jie ėjo su didele baime, 
lygiai tailp, kaip kad streiklau
žiai į dirbtuvę...

’ Epidemija vis dar siaučia, 
daugelis lietuvių jau mirė ir 
daug serga. Stoka daktarų ir 
graboriiy Žmonės išsigandę ne
žino nei ką daryti . ‘‘Geri para- 
pijonįs” sako, kad tai ‘‘dievo 
rykštelė”. Tai jis pakorojęs

i Ką darbininkai veiktų, jeigu 
svaiginančių gėrimų nebūtų? 
Žinoma, be užsiėmimo nebūtų: 
vieni pradėtų laikraščius skaity
ti, o kiti ką kita veiktų. Laikraš
čių agentas man' gyrėsi, kad da
bar, kuomet tapo uždaryta kar- 
čiamos, jam biznis eina kaip iš 
pypkės. Matote.

—J. K. Banevči.

llgą 'laiką vietos lietuviai snū
duriavo. Pastaruoju laiku te- 
čiaus ir vėl sukruto. Anava, 
kiek laiko atgal čia buvo sureng
ta A. Karaliui prakalbos. Bet 
kadangi tuomet jis neatvyko, tai 
prisiėjo surengti šiaip programą 
'ir kun milini na tenkint atšilau- hnmigrants' Protective League,

Dr. K. Drangelis
DENTISTAS

i 3261 S. Halsted St. i
IPhone Drover 5053 * I

Ohicago

Darykite patįs 
savo vyną

Vyrišky Drapany Bargenai
Nauji, neatimti, daryti ant užsa

kymo siutai ir overkotai, vertės nuo 
$30 iki $50, dabar parsiduoda po 115 
ir 25 dolerius.

Nauji, daryti gatavi nuo gli Iki 
$35 siutai ir overkotai, nuo S7^U iki 
18 dolerią.

Pilnas pasirinkimas kailiu pamui* 
tą 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 1.3.60 
iki $7.50.

Atdara kasdieną, nedaliomis ir va
karais.

8. G O B D O N
1411 8. Halsted 8t. Cblr«r«» III

iii

kulbeti.es


s
MAS tautų nepriklausomybės lai-

kain. kad “federacija yra 
hua.hian daiLy atžagare4viškas obalsis”. <

naih excent Sunday by 
>• < ,News Puh. Co^ Ino. 

imu su HMŽTED ST.» 
CIUGAGO, ILLINOIS.

Gyvenimas, pasirodo, yra 
J lankstesnis daiktas, negu te
orijos.

NAUJIENOS, Chicago, n

Velenhbfte Canai I5M

s'.iujieuos nina kasdien, išskiriant 
ie«iėldifiiius Leidžia Naujienų Ben- 
Irovė. 1891 S. Ilalstcd Si.. Chicago 
Ui Telefonas: Canai 1506.

Užsuiakoftioji Kainai
i ;hirttgoje—pačtu:

Melams ............................
Pusei meto .....................
Trims mėnesiams ........
Iiviern mėnesiam .........
Vienam mėnesiui ...........

Chiriigojc—jier nešiotojus
V ietie k«»ptJA ...................
Savaitei 
Mėn fsiui

’iuvicn.V l‘»S'
’*

Methius
Pusei melo .........
Trims mėnesiams ...
Ovlem mėnesiam ...
Vienam mėnesiui ....

Kanadoj. Mietams ........
Visur kitur užsieniuose

Puiijtus reikia klysti Pačto Money 
'iideriu. kariu su užsakymu.

Truc Iranslaiion filed with Ihe post- 
inaster at Chicago, III. Oct. 19, 1918. 

,as reąuired by the act of Ocl 6,1917.

Socialistai 
ir kar&.

kraičiai, kurie mažiausia iš- sų nesąHiię|<;o bendra arba 
mano apie socializmą; ne- kad jų atstovai visai negalį 
klaidingumo manija yra‘veikti kartu. Jie mano tik- 
kvailių liga. u u * proletariato atsto-

• Taigi “Naujienos” nepre- vai, ir veikdami koktame- 
tenduoja būti visų socialistų nors dalyke išvien su buržu- 
orakulu. Jos kalba taip, kaip azijoa atstovais, privalo ne- 
joms rodosi teisingiausia,!užmiršti*kad jie gina skir- 
palikdamos teisę kiekvienam' “ 
žmogui pritarti jų nuomo
nei, arba ne. , . .«•

Dabar prie dalyko.

klaidingumo manija 
kvailių liga.

lfi.00
3.50
I 85
1.45

. .75

.112

.............................. M 
Valstijose, ne Chickgoj,

H5.00 
. 3.00 
. 1.65 
. 1.25 
.. .65 
. 7.00 
... 8.00

• ir korespondentą praiome
<it>nčii«nius išs|inusdininiui laikrai- 
lyj runkiMŠČins adresuoti tiesiai 
NiiiijV-ny Bedakcijai, o ne Bcdakto* 
finus vardu. Keikia būtinai rašyti 
aiškiai ir 
iPh. be to paliekant 
pus larp eilučių, 
ka visus teises ra 
Irumpinli. i________  _____
(ai naikinami, arba grąžinami atgal, 
jei bėgiu dvieju savaičių autorius 
paieikalauja Jų ir atsiunčia krasos 
/riikleliu pakanketnui persiuntimo

ndresuoti

Boiki;> būtinai rašyti 
ant vienos popieros pu- 

* ,.nl platesnius tnr«
Redakcija pasilai- 

nkraščius taisyti ir 
Netinkami spaudai raš-

Vienas “Naujienų” Iskai- 
tytojas parašė redaktoriui 
laišką, prašydamas tiksliau 
isdėstyti socialistų atsineši- 
mą linkui karės. Jisai pil
nai sutinka su “Naujieno
mis”, kurios atmeta bolševi
kų taktiką, nes jisai mato, 
kad ta taktika baisiai paken
kė Rusijos (ir, pridursime, 
kitų šalių) darbininkų klesai 
ir patarnavo Vokietijos au
tokratijai; bet jisai abejoja,) 
ar butų teisinga griežtai 
priešingoji bolševikų takti 
kai pozicija. Sako:

“Žinoma, kad bolševi
kiškai taikyties su kaize
riu yra nedarbininkiška, 
nedemokratiška ir nesoci- 
alistiška. Socialistai, kar-

Asamiiiik il Redaktorių matyt gaU* 
ma lik nuo !> iki 5'30 vj»L v«Jk.

—J

Redakcijos
Straipsniai

True honstalion fileil wtth Ihe pnst- 
inaslrr at Chicago, III. Ocl. 19, 1918, 
as re<|iiired by Ihe act of Oct. G, 1917 

Austrija skįla.
Vakar tapo pranešta, kad 

Austrijos imperatorius iš
leido manifestą, paskelbda- 

* n\as, jogei Austrija busianti 
paversta “sufederuota vals
tybe, kurioje kiekviena tau
ta sudarys vietinę autono
miją toje teritorįjoje, kurią 
ji užima .

Neužilgio prieš tai buvo 
Žinių, kad Austrija ketinanti 
suskilti į keturias, federaci
jos ryšiais surištas, valsty
bes: vokiškai-austrišką, če- 
cho-slavokišką, illyrišką ir 
rutenišką. Be to, buvo pa
skelbta, kad nuo Austrijos 
visai atsiskirianti Vengrija. 
Ir, pagalios, minėtame Aus
trijos imperatoriaus mani
feste sakoma, kad lenkų te
ritorijos ir Triesto provinci
jos klausimai busią išrišti 
skyrium.

žodžju, po musų akių aus- 
. trų-vengrų imperija skįla į 

šmotus. Tarytum senas šva- v
rkas, ji į ra per visas siūles, 
kurios laikė daikte atskiras 
josios dalis. Ją privedė prie 
to baisus spaudimas, po ku
riuo ii išbuvo per ketverius 
;nyiršum karės metus: aus- 
triHvengrų monarchija ne
įstengė išlaikyti to spaudi
mo.

Panašu arba dar didesnį 
: u burna pergyvena ir turkų 
v> Istybė; o truputį anks- 
cbnis, negu Austrija su Tu
rkija, subyrėjo į šmotus Ru- 
: iki. Taigi Euroi>os žemla- 
piš po karės bus labai - atsi
mainęs, jeigu taika ir įvyks 
be aneksijų. Išsižadėjimas 
svetimu žemių grobimo viJ 
sai nėra konservatyviškas 
dalykas, kaip daugelis pir
ma tvirtindavo.

Bet, iš antros pusės, gyve
nimas parodė neteisingumą 
ir kaikuriųįsocialistų tvirti
nimu sulig! tautų. Metai- 
dveji atgal; pav., ir lietuvių

skelbia obalsj taikos be a- 
neksijų, be kontribucijų ir 
su tautų apsisprendimo 
teise; o bolševikų padary
toji su kaizeriu jaika yra 
ir su aneksijomis, ir su 
kontribucijomis, ir be ta
utų apsisprendimo.

/‘Bet jeigu neiti Rusijos 
bolševikų keliu, tai tada 
reikia kariauti. O socia
listai yra priešingi karei! 
Kaip jie gali pritarti tam, 
kad vienos šalies darbinin-l 
kai žudytų kitos šalies da
rbininkus? Juk viso pa
saulio darbininkai, be ski
rtumo tautų ir tikėjimų, 
yra broliai. Ir, be to, jei
gu socialistai kariaus, tai 
jie turės eiti išvien su bur- 
žuaziškomis ir kapitalisti
škomis partijomis; bet tai 
butų klaidinga taktika, 
nes tarpe socialistų ir bur
žuazijos atstovų negali bu 
ti vienybės.

“Vienu žodžiu, bolševi
kiška taika yra blogas da
lykas; rėmimas karės — 
taip-pat blogas dalykas. 
Tai kokia-gi turi būti so
cialistų pozicija? Meldžiu 
paaiškinti.”
Mes pasistengsime čionai 

išpildyti to skaitytojo pra
šymą. Tik darydami tatai, 
meswiorime persergėti pub
liką, jogei mes neturime jo
kio įgaliojimo kalbėti visų 
socialistų vardu; ką mes pa
sakysime, tai bus musų, 
“Naujienų” Redakcijos, nu
omonė, su kuria gali sutikti 
kitų socialistų nuomonės ar
ba ne. Vadinasi, jeigu kam 
atrodys, kad ta nuomonė y- 
ra klaidinga, tai jisai tegul 
nekaltina už tai socialistų 
apskritai.

Tatai, kas čia 
tiesą pasakius, turėtų būt 
pats savaimi suprantamas 
dalykas. Bet, ant nelaimės, 
paskutiniu laiku kaikurioso 
dalyse socialistų judėjimo ė- 
mė įeiti į madą toks papro
tys, kad jeigu žmogus arba 
laikraštis kalba apie kokį 
klausimą, tai jisai statosi vi
so socializmo atstovu: tatai, 
ką jisai skelbia, . tai, girdų 
“tikras socializmas”, o visa, 
kas nesutinka su jo nuom^ 
nėmis, tai esą “socializmo 
falsifikacija,” “klaidini
mas”, “principų laužymas”, 
“nedorybė,” “nusidėjimas,”

socialistų

paaiškinta.

Kokia, ištiesų, turėtų bū
ti socialistų pozicija karės 
klausime?

Musų skaitytojas, kurio 
žodžius citavome augščiaus,, 
nurodo, kokia ji, jo numany-’ 

Imu, neturi būti, ir kodėl. Ji, 
girdi, neprivalo būti bolše
vikiška; ir ji neprivalo būt 
anti-bolševikiška tokioje 
prasmėje, kad reikėtų -pri 
tarti karei. Po “bolševikiš
ka pozicija” musų skaityto
jas, matoma, supranta abso
liuti (besąlygišką) priešini
mąsi karei, — tokį priešink 
mąsi, kuris nesustoja net 

I prieš gėdingos taikos dary
mą su imperialistiniais plė
šikais. Reiškia, jisai nenori 
nė absoliučio (visiško) prie
šinimosi karei, nė pritarimo 
karei. Bet koks-gi gali bū
ti dar trečias kelias?

Trečio kelio nėra. Nes ai
šku, kad kas visai nenori 
pritarti karei, tas yra visiš
kas karės priešas — “bolše
vikiška pozicija”; o kas at
meta visišką 'priešinimąsi 
karei, tas turi jai pritarti 
kokiame-nors laipsnyje. Ne
nuostabu todėl; kad musų 
skaitytojas, nesutikdamas

tįngos klesos reikalus, ir kad 
todėl jie turi sąvo veikime 
vadovauties tais reikalais.

Vadinasi, jeigu socialistai 
atranda, kad aplinkybės 
jiems liepia remti karę, tai 
jie ir karę remdami turi va
dovauties savo atstovauja
mos klesos reikalais, t. y. ei
ti išvien su kitų klesų atsto
vais tiek, kiek tie reikalai 
leidžia, priešinties jiems 
tiek, kiek tie reikalai dik
tuoja, ir tt. ,

Reiškia, karės rėmimas 
tai dar anaiptol nėra per
dėm vienybė su buržuazija; 
o vienybė arba vienybės at
metimas, žiūrint kaip reika
lauja darbininkų klesos ge
rovė. Ne vienybėje, vadina
si, arba jos atmetime čionai 
yra dalykas, o tame, kad da-į 
rbininkų atstovu taktika bu
tų SAVARANKIŠKA (sa- 
vystovi).

cijų, ir nerado jokio išėjimo.
Taigi nėra abejonės, kad 

turi būti klaida vienos arba 
antros tų dviejų pozicijų at-i 
metimu. Pajieškosime tad 
jos, iŠnagrinėdami musų 
skaitytojo argumentus.

Neišlaiko kritikos ir tas ar
gumentas, kad socialistai 
negalį pritarti karei, kadan
gi viso pasaulio darbininkai 
esą “broliai”. Broliai kits 
kitam juk yra ne tiktai dar
bininkai, o ir visi žmonės* 
bet ar iš to įšeina, kad jiemsj 
niekuomet nevalią vartoti 
ginklą prieš kits kitą? Kada 
kapitalistai pasamdo mušei
kas užpulti ant streikuojan
čių darbininkų, tai neretai, 
šiems priseina ginties kuo 
įmanant; o mušeikos papra
stai susideda dagi iš proleta
rų, ne iš buržujų. Rusijos 
bolševikai šiandie kariauja, 
su čecho-sloyakais ir su jvai-j 
rių anti-bolševikiškų valdžių 
jiegomis; o kaip bolševikų 
taip ir jų priešų armijos su
sideda žymjpje dalyje arba! 
net didžiumoje iš darbiniu-, 
kų.

Taigi nė menamu pavo-i 
jum “vienybės” su buržua
zija, nė pasaulio darbininkų 
“brolybe” negalima parems 
ti pasakymą, kad socialistai 
esą priešingi karei. • Bet jį 
paremti negalima ir kito
kiais argumentais; kadangi' 
jisai yra neteisingas.

Socialistų mokslas nėra 
katechizmas, ir jame nėra 
tokių prisakymų, kurie 
jiems lieptų visuomet kokį- 
nors dalyką remti arba vi
suomet kokiam-nors daly
kui priešinties. Kapitaliz
mas, pav., yra daug aršes
nis dalykas negu karė, ka
dangi karė yra tiktai vienas 
kapitalizmo vaisių, o betgi 
gali būti tokių aplinkybių, 
kad socialistai ne tiktai ne-i 
sipriešins kapitalizmui, o ir 
stos už jį! Sakysime, socia
listai pripažįsta, kad kapita
lizmas yra augštesnė tvar
ka už vergiją, todėl tenai, 
kur kapitalizmo reikalai su
siremia su vergijos reikalais 

! (kaip buvo Amerikoje pus-

Pradėsime nuo motyvų, 
kuriais besivaduojant, buvo 
atmesta antroji-pozicija. Ka
rei, girdi, socialistai negalį 
pritarti, kadangi x jie esą 
priešingi karei. O kodėl prie
šingi? Todėl, kad “viso pa
saulio darbininkai yra bro
liai”, ir kad “tarpe socialis
tų ir buržuazijos atstovų ne
gali būti vienybės.” Ar tei
singi yra šitie argumentai? 
Ne, jie yra neteisingi.

Kas dėl vienybės tarpe so
cialistų ir buržuazijos, tai 
joks išmintigas socialistas 
šiandie nępasakys, kad ji e- 
santi visai negalima. Juk 
net Trockis, kurį dar tur-but 
niekas nėra “subytinęs” “re
voliucinėmis”. deklamacijo
mis, kartą užreiškė, kad pro
letariatas ir buržuazija “ga
li važiuoti iki tam tikros sto
ties viename traukinyje.” 
Sakyt, kad tarpe proletaria
to tr buržuazijos (arba tar
pe jų atstovų) negalį būti jo-į 
kios vienybės, tai reikštų 
nepripažint, kad tarpe tų 
dviejų klesu yra kas-nors be
ndra; bet jeigu nieko bend
ra nebūtų tarpe tų dviejų 
klesų, tai negalėtų būti nė|\*****iy nmcimujc pu«- 
bendrų joms įstatymų, nę(šimtis metų atgal), jie re^
bendrų teismų, nė bendros 
valdžios, nė bendrų parla
mentų, nė bendros valsty
bės: proletariatas su buržu
azija turėtų būti nuolatinėje 
atviroje karėje, ginkluotoje 
kovoje. Bet prie tokių ap
linkybių butų visai negali
mas šių dienų visuomenės 
gyvavimas..

Visiškas atmetimas vieny
bės tarpe proletariato 
buržuazijos yra nesąmonė 

l įr faktiškai tie< žmonės, ku 
valstybių gadynė”; atstovais, žinoma, statosi rie atmeta tą vienybę, nema

“jau atgyventa mažų kaip tik tie asmens ir tie lai- no, kad tarpe tų dviejų kle- tą tokį

spaudoje buvo dažnai girdėt | “social-patriotizmas”, ir tt. 
tokių balsu, kad “jau praėjo, šitokiais “tikro socializmo”
n valstybių

ir
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jokio supratimo apie sočia-‘rė butų turėjus sustot. Tai- 
lizmo mojcslą — arba suži-’gi blogumas esąs ne tame, 
\niai. skelbia melą. ! kad Rusijos. įolševįkai dėjo

Socializmo mokslas susi- visas pastangas sutrukdy- 
deda ne iš prisakymų, lie-Įmui karės, o tame, kad taip 
piančių arba draudžiančių. nedarė kitų šalių revoliucio- 
ką-nors daryt, o iŠ dabartį- nieriai. 
nes visuomenės ir jos reika
lų aiškinimo. Jisai parodo,(visai klaidingas.
kas yra dabartinė visuome- žino, kad socializmo judėji- 
nė. iš ko ji susideda, kaip ji 
plėtojasi, kokie yra reikalai 
atskirų jos klesų—ir tuo bu- 
du padeda žmonėms atrast, 
kaip jiems butų geriausia 
pasielgt kiekvienam atski
ram atsitikime sulig kiek
vieno atskiro dalyko. Bet 
kad tai atradus, tai reikia 
svarstyt ir galvot. Žmogus, 
kuris mano, kad socializmo 
mokslas jau išrišo visus pla
usimus “penkiasdešimt me
tų atgal”, ir kad šių dienų 
socialistams jau nesą apie 
ką galvot, o tiktai reikią 
“laikyties” to, kas yra nu
statyta, — toks žmogus dar 
nėra supratęs nė socializmo 
ABC.

Vadovaujantis socializmo 
mokslu, galima vienam atsi
tikime prieiti prie tos nuo
monės, kad reikia priešin
ius karei, o kitam atsitiki-^ 
me — kad reikia remti ją; 
ir, be to, dar ir priešinimąsi 
karei arba rėmimas jos esti 
|dsai skirtingi prie įvairių 
aplinkybių. Reiškia, kad ga
lėjus nuspręsti kokią pozici
ją socialistai privalo užimti 
linkui karės, jie turi svars
tyt ne apie kares apskritai, 
o apie tą karę, delęi kurios 
atsirado klausimas, ir tyri
nėt tas aplinkybes, kuriose 
ji kilo arba žada kilti. i

i Dabar, pagalios, prieina
me ir prie bolševikų takti
kos. Svarbiausia jos blogu
mas yra ne tame, kad ji, 
kaip nurodė musų skaityto
jas, privedė prie pažeminan
čios taikos su kaizeriu; pa
žeminančią taiką kaizeris 
galėjo gal užkarti ir tokiai 
valdžiai, kuri butų ėjus ne 
bolševikišku keliu. Ir bolše
vikai juk, be abejonės, negei
dė pažeminančios taikos. 
Jie tąja taika yra tiek kalti, 
kiek ji atsirado kaipo jų ta
ktikos pasekmė.

O kokia buvo jų taktika 
karės klausime? Jie absoliu
čiai (be atsižvelgimo) prie
šinosi karei ir stojo už taiką 
kad ir čia dar taip. Neišla
vinto proto žmonės šitokį jų 
elgimąsi skaitė socialistiškos 
ir revoliucioniškos taktikos 
idealu; bet ištiesų tai jisai 
buvo visai prastas socializmo 
ir revoliucijos žvilgsniu.

Viena, toks elgimąsi, kaip 
jau minėta straipsnio pra
džioje, yra priešingas tiems 
taikos principams, kuriuos 
skelbia socialistai: kas stoja 
už taiką kad ir čia dar taip, 
tas atmeta sąlygas, pagal 
kurias taika turi būt be a- 
neksijų, be kontribucijų ir 
su tautų apsisprendimo tei 
$e. O kas atmeta tas sąly
gas, tas padeda' imperializ
mui, — ką Rusijos bolševi
kai ir atliko.

Bolševikų pritarėjai te- 
čiaus įsivaizdina, jogei ta 
taktika pasirodė esant nepa- 
sekminga be per Rusijos 
bolševikų kaltę, o per kaltę 
socialistų kitų šalių. Jie sa
ko, kad taip, kaip darė bol
ševikai ir jų pasekėjai Rusi
joje, turėjo daryt ir socialis
tai Vokietijoje, Austrijoje, 
Anglijoje, Francijoje ir tt.: 
t. y. griežtai priešinties ka
rei ir stot už taiką kad ir čia 
d^ar taip. Jeigu socialistų 
vadovaujami darbininkai yi- 

I 'gsa snlvfto hutu ataisaka ka-

mia kapitalizmo reikalus ;• 
kapitalizmas yra augštesnė 
visuomenės tvarka, negu fe- 
.udalizmas (viduramžio bau
džiavų tvarka), todėl socia
listai visur, kur tatai reikia, 
padeda kapitalizmo intere
sams nuveikti foudalizmo 
interesus.

žodžiu, apie tokį “princi
pą”, kad socialistai visuo
met ir visur turį priešinties 
Jwei, negali būti jokios kal
bos. žmogus, kuris pasako-’ °se šalyse butų atsisakę ka- 
ja, kad socialistai pripažįs- riaut ir butų pareikalavę tai-

“principą”, :____ ' ', L‘

Subata, Spalio 19, 1918.

nieriai.
Bet šitoks protavimas yra 

Juk visi

mas ne visose šalyse yra ly
giai stiprus: vienur jisai y- 
ra įtekmingas ir gerai suor
ganizuotas, kitur jisai yra 
visai silpnas. Nelygus taip- 
pat yra ir socializmo prie
šai įvairiose šalyse. Todėl 
jeigu socialistai visose šaly
se pastatytų visas savo jie- 
gas prieš karę, tai rezulta
tai butų labai nevienodi: to
kioje Anglijoje arba Fran
cijoje jie galėtų gal visai su- 
paraližuoti karės vedimą, d 
tokioje Japonijoje arba Tu
rkijoje socialistų priešini
mąsi neatsiektų nieko. Reiš
kia, ta taktika galėtų susta
bdyt karę tiktai kaikurio- 
se šalyse, o ne visur. Socia
listų priešinimąsi karei at
neštų daugiaus rezultatų to
se šalyse, kuriose socialistai 
yra stipresni, o jų priešai y- 
ra silpnesni. Bet tos šalis y- 
ra arba tolinus nužengusios 
išsiplėtojimo keliu arba jų 
sąlygos yra dėl kokių-nors 
jriežasčių patogesnės socia- 
izmo augimui. Ta taktika, 

vadinasi, pakenktų karės lai 
ku progresyviškoms šalinis 
su skaitlingomis darbininkų 
klcsomis ir stipriomis socia
listų partijomis, o padėtų 
atsilikusio'ms šalims su ne
išsiplėtojusiu darbininkišku 
ir socialistišku judėjimais. 
Vienok kaikurie žmonės 
skaito ją teisingiausia “in- 
ternacionališka” taktika!

Kaip tik tarptautišku žvi
lgsniu tai bolševikiškoji tak
tika ir paširbdo visame 'savo 
pragaištingume! Jos tenden
cija yra remti atsilikusias 
šalis prieš progresyviškas 
šalis, autokratiją prieš de
mokratiją, imperializmą 
prieš socializmą, o

Taigi socialistai negali 
absoliučiai priešinties vi
soms karėms, kaip jie nega
li ir be atsižvelgimo remti 
visas kares. Socialistai turi 
kiekvienoje karėje, ir net 
kiekvienoje atskiroje karės 
stadijoje (dalyje) elgties su
lig karės taip, kaip reikalau
ja jų šalies ir viso pasaulio 
darbininkų klesos nauda.
Truc Irnnslnfion fiHd wlth Iho pnM 
master ai Chicatfo, 111., Oct. 18, 1918. 
as rcąuired by thu acl of Oct. 6,1917,

Ką privalo žinoti tie 
kurie yra šiaukia- 

mi j karę.
— I —į.

(C.oinmittce oit Public Infor- 
inalion).

(Tasa.. 
------ ,0t—

Valdiškoji Apsauga (Insurance).

Kiekvienas eidamas iš namą 
Imi pasišnekėti su namiškiais

imti nuo $1000 iki $10,090 ap
saugos, kiek jis gali išsimokėti, 
o išsimokėti daugumas gali visą 
$10,000. Valdžia pati ima ant 
savęs tiek išlaidų, jog kareivis 
turi išmokėti tik dalį to, ką pri
vatinės apsaugojimo bendrovės 
paprastai ima. Mokestis keičias 
sulyg kareivio amžiaus. 21 me
lų kareivis gali gauti $10, 000 
valdiškosios tųmugos mokėda
mas tik $6.50 j mėnesį iš prigu
linčios algos.

Karina yra padaryta taip žema, 
kad net ir paprastas kareivis 
(privalė), kuris šelpia pačių ir 
vaikus, gali imti $10,(XX) apsau
gos ir dar pasitikti kelintą dole
rių mažoms išlaidoms kas mė
nuo.

Apsauga yra išmokama per 
210 mėnesių (20 metų), bet jei 
apsauga yra mokama už visišką 
sužeidimų, sunegalinimą, tie iš
mokėjimai tęsias pakol jis bus 
gyvas ir, jei jis mirtų, neišgyve
nęs dvidešimt mėtų, lai liekis 
bus išmokamas dalimis kas me
nuo tam šeimynos nariui, ku
riam kareivis paskiria. Kareivis 
turi paimli apaugą neveliaus 
kai 120 dienų po įstojimui Į ka
reivius.

Norėdamas gauti apsaugą, jis 
l,uri prisakyti kam nusiųsti los 
apsaugos paliudijimą ii;turi pra- ’ 
nešti savo namiškiams, kad jie 
nesirupinių, jei tas paIiti<lįjitnas 

neateitų net per kelintų mėnesių, 
nes valdžia turi rekordus Ir nie
kas nežus. Po karei kareivis tu
rės teisę permainyti tą valdžios 
apsaugą ant paprastųjų apsaugą, 
kokios gaunamos civiliškųjų 
žmonių ir 'lai bus galima gauti 
be jokių daktaro tyrinėjimų, 
nors toks buvęs kareivis ir įsi
gautų kokią nors ligą bebūda
mas tarnystėje ir dėl kurios 
šiaip jau butų nepriimamas i 
apsaugą.

Atlyginimas Kareiviui, Jo Mo
teriai, Kūdikiui, Negaliai Moti
nai ar Tėvui.

Jei kareivis butų sužeistas, ar 
užmuštas, valdžia be to, ką iš
mokės paimtąją apsaugą, išmo
kės dar ir atlyginimą, panašiai 
į tai, kaip mokama susižeidus 
dirbtuvėje. Tas išmokėjimas y- 
ra vietoje taip vadinamųjų pen
sijų, kurios buvo mokamos Civi- 
lėj Karėje sužeistiems ir j u šei
mynoms, bet jis yra geriau pri
taikintas prie kareivio reikalavi
mų. Jei butų jis visai sunega- 
lintas ar tai sužeidimu, ar liga 
atliekant milltarę tarnystą, ka
reivis patina nuo $30. iki .$100. 
j mėnesį iš valdžios, žiūrint i jo 
šeimynos ir negaliavimo didu
mą. Jei mažai butų tesunega- 
lintas, jam bus išmokama pre- 
porcienaliai paga'l jo išgalėjimo 
užsidirbti ir pragyventi. Jei jis 
mirtų iš sužeidimo ar ligos hti- 
ke militariškų priedermių, jo 
moteris gaus $25. per mėnesį iki 
jos mirčiai ar pakol ji neištekės 
už kito. Jei ji turi vieną vaiką, 
tai ji gaus $35. į mėnesį. tas mo
kesnis yra didesnis, jei šeimyna 
yra didesne. Jei neliktų našlės, 
tik vaikas, tai jis gaus $20. į mė
nesį pakol jam sukaks 18 melų. 
Jei liktų du vaiku, lai jie gautų 
$30. į mėnesį ir tt. Valdžia taip-

(iiiiLia imli valdiškosios apsaugos 
(insurance). Valdiškoji apsauga 
yra vienas svarbiausiąją dalyką, 
kurį valdžia kareiviui suteikia. 
Ji yra nelik naudinga kareivio 
šeimynai, bei ir pačiam karei
viui. .4 ,

Jei kareivis liktu visai ir ant 
visados sunegalintu, jam bus 
mokama pašalpa kas mėnuo tol, 
kol jis gyvas bus. Jis gali pas
kirti savo apsaugą išdokčti pa
liekančiai moteriai, vaikams, le
vams, seneliams, broliui, sese
riai, bei ne kam kitam. Jis gali 
permainyti pašalpgavi, kada tik 
nori, ir valdžia niekam neišduos 
pašaipgavio vardo. Kiekvienas 
šaukiamus j kariuomenę turėtą

Gali

vio užlaikomam tėvui ar moli
nai arba $30. abiem sykiu,

' Teisią Patarimas.

Kareivis, išeidamas iš namą, » \ .Jt’l
turi ipaaiškinti namiškiams, kad 
jei jiems bus reikalingas koks 
nors teisiu iškas patarimas ir je i 
jie neturi išjto užmokėti* jiems 
bus patarnauta 'Veltui iš Home

neturi kos be jokių sąlygų, tai ka- valdžios apsaugą.

kareivis norėtų gauti kokių pa
tarimų jau būdamas slovyklo 
j c-ca tupėję, jis visada ras žmogų 
Raudonojo Kryžiaus nanųioscs 
kuris duos jam reikalingus pa
tarimus. Jei kareivis pats nežino 
tų, jis turčių pasiklausti savo ko
mendanto.

(Bus daugiau).
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KO?

ATSIMINIMAI.
Kritikams

Kelios mintįs
DR. M. HERZMAN

Kas pirmasis?

* »

’ įgai palįs imtų ir parašytų po 
gerų, šaunų straipsnelį einamo* 
iios valandos klausimais? Nu

li, ne tau suprasti jiegos 
Mano meilfa paslėptas. 
Gaila man tik tavo laiko — 
Leidi tu jį be naudos...

Meilės jausmą tą ugningų 
Nepatirsi amžinai.
(.fcula žvilgesių tavųjų — 
Ttijcu jieškai dovanai.

26 melų, mirč spalio 16 d., 8:30 
vai. vakare.

Ko žvelgtos man į akis 
Savo žvilgėsiu giliu. 
Lyg norėdama suprasti.

.Plake mano sintis, lyg atgimtom. 
Veikė mano mintis, čia užgimus.. 
Gijo žaizdos vidaus. 
Jautimo skaudaus ...

vam laiko daugely) at
sitikimų. Vartotas ir 
augštui rekomenduo-

Legalė rata 3 */2 % mėnesyje. 
Vyrui nr moteriai, dirbančiai 
ar užlaikančiai narna.

Ko žvelgics man į akis 
Savo žvilgėsiu giliu? 
Ak. tu nori sužinoti.^ 
Ar tikrai tave myliu...

—Kovas.

a, «•> h. >, la»*M*ie*»^www*^*|ww**MR***|**"*'e*MW«*ia»

Sergėkite savo akis j

'.'fr~Wi
MBy.Li-ii.aef1

Kongreso narių, gerai 
žinomų gydytojų Ir bu 
rusių viešos Sveikatos 
perdėti nių. Klauskite 
savo gydytojo arba ap 
tickoriauB apie tai.

^4^^ Kalėdų Kaukė.
J lankas aš ėjau, į žaliukius.
Aš gėles ten mačiau geltonąsias...
Buvo žydras dhngus,
Gilus, įstabus...

Vi IkinergOs pavieto, Silių pa- 
rap., Gjsrių kaimo.

Laidotuvės įvyks nedėlioję, 
spalio 20 d., 7 vai. ryto, iš nu- 

( mn 1212 So. 18 Ct., Cicero. III., 
į šv. Kazimiero kapines.

Kviečiami visi giminės, dra- 
I ugai ir pažįstami atsilankyti j 

I šermenis ir dalyvauti laiiįotu- 
včse. Antanas S vežikus.

Sifbata. Spalib .19, 191&______

d., 1918 m. Ve

vals-

Turime naujų baubų — “tas 
kritikas“. Brr! pasipurto dau
bas X ir sėdęs prie stalo parašo 
dek šilinę kritikų musų kriti
kams. Skyriaus vedėjas, sekda
mas paties d. X. patarmių, kad 
‘tų kritikų jau perdaug“, jo 
‘kritikų“, žinoma, °sukonf iš
kiloja“. Neužilgo draugas X at
kišo stiprų laiškų, išvadina Sky- 
•iaus vedėjų menševiku ir dar; 
kitokiu ir trumpai užreiškia: 
‘daugiau neberašysiu.“

Therc you are!

Malušt- brangioji, mane auginai, 
Nurargus, nemigus lopšį sup

dama, 
Ir diena ir naktį tu man daina

vai:
E, liu-lia... liu-ulia...

Atmenu, nekartų mane tu glau
dei 

Prie savo krutinės karštos.
Lopšinę kartojai nakties tyku

me 
širdingai, iš meilės tikros.

Laimingas, laimingas tuomet aš 
buvau, 

Kuomet man lopšinė skambėjo 
_ daina.

Ir naktį ir dienų aš josios klau
siaus :

E. liu-lia... liu-ulia...
, —Ant. J ūsas.

Kiek laiko atgal daug rašyta 
“apie jaunuomenės lavinimąsi“, 
haiyla, rašytu ir.,, kasgi? 
Draugai bendradarbiai parašė 
po stiprų straipsnį ir dabar, tur 
būt, mano? kad “lavini mosi da-

•*jc lir cluiiį^o iii 
jaunuolės?” klausiu “drau- 
gtof jaunuoliai“. 'Fa ^ma para
šyta daug straipsnių - straipsne
lių. Jc, o k u P-g i tos “draugės 
jaunuolės“? Jų kaip nėra taip 
tiem! Kažin, ar nebūtų geriau, 
kad vietoj tų paklausų Ir lau
kimo, kada “pasirodys“ tos 
“mvsų draugės jaunuolės“, dra-

NUXATED

UNusated Iron padidi
na h t i p r u m < švel-

Draugas J. Gasiunas — - džen- 
tehnonas. Jisai tenkinasi atpa
sakojimu to, kaip buvo “išpra- 
džios’, kuomet Skyriuje buvo 
slpuusdinama “visokių margų 
minčių )ipie jaunuomenės lavi- 
timąsi, dailę, meilę,, šokius, te-

'.us galus“. Tatai jo pasakymų 
‘duodu vėjo“ reikia skaityt ne
kaltu pasirikimu.
Visa, kas kritikui reikalinga, 
prie d. G. atpasakojimų, tai tas, 
kad kaip buvo “iš pradžios“ taip 
r dabar. Delei tų Šokių, los 
meilės ir tų trumpų bei ilgų si
jonėlių “draugai jaunuoliai” 
uomet buvo tvirtai susikibę... 

i čiuptas.
Tai nereikėtų užmiršti.

—-o—
Tas na u jasai baubas nėra toks 

baisus, kaip kas jį įsivaizdina. 
Visa, kas kritikui reškalinka, 
tai kad jisai žinotų apie kų kal
ba. Kitais žodžiais, kad jis da
lykus ąiškintų, o ne painiotų 
juos. O dalykas aiškinti -- tai 
juk nenusidėjimas!

—o—
Kitoje vietoje yra išspausdin

ta d. A. Dvylio straipsnelis. Ja
me paliesta kelintas svarbių 
jaunuomenei klausimų. Tegul! 
<lraugai atidžiai perskaito tų į

“Mtjsų jaunuomenės judėji
mas” tai užburtai ratus... Ži
nome. kud vicnfci’ne ar kitame 

mieste- “gyvuoja” Lygos kuojMi 
u r ratelis, bet kų jie veikia — 
vienas Kugščiausis težino. -

Kų visa lai tūrėtoj reikšti: 
“musų jaunuomenės“ nesubre
ndimų ir apsileidimų?. .

Klausimas atdaras. —SJš.

Jaunuomenes organi 
žavimo reikalu. .

IVaeitą kartą šioj vietoj buvo 
kalbėta apie jaunimo organiza
vimą. Arčiau susipažinta su 
Lietuvių Soc. Jaunf- I>gos tiks
lais ir nurodyta kas reikia žino
ti pirm (pradedant organižavimo 
darbą. Tatai šį kantą mes pas
kutinį ir gvildensime. Pirmiau-

^j'siai pakalbėsime apie tdi, kaip 
turėtų būti varomas organizavi-l 
mo darbas. Stertgšimėš surasti 
biulus, kuriais butų galima at
siekti pageidaujamų pasekmių. T

Pa ra n kūmo delei, organizavi-

'lėlų tinkamai pristoertgtil
Antra, dalyvaujantieji progra- 

ine Turi nėužniiršti koklatn Uk
sini turi būti |iHthikytas ii4 pro- 
grrtnjas: praknlhėlės, dainos, dc- 
IclahiėCijoš ir mondldgiti. Jėi 
vakarėlis renginiui! |irltraukĮ- 
nnd naujų drabnų,' lai* ir prog
ramas turi lto.iti maŽdatog agita- 
tyviškiis. Daugiausiai reikia At
kreipti domų į prakalbėlra. J6š 
turi būti gerai apdirbtos, nepe- 
rilgos; jose reikia pasistengti iš-

Ispaniška Influencija,
Liiike dabartinės siaučiančios Ispaniškos įnfluenzos, kuri ro

dosi yru nekils kitus knlp tik tas paprastus persišaldymas, privalo 
sergėtis visokių priežasčių.
drgDtiš visokių’ prlbžasčių.

Tarp gorinusiu persergėjimų mes rekonienduoiame sekančius: 
Gurguliuoti gerklę ir nosį Severos Antiseptiku, kuris privalo būt 
vartojimaš iitskieslu vandenili, proporcija trečdalio vandens ant 
vienos dalies vaisto. x

Atsitikime kuomet jaučiatės pcrsišaldę, tuojaus po pirmo čiau
dėjimo pHviito paimti viena arba dvi Severai Cold and Grip Tab
lete (Severos Tabletos nuo Peršalimo ir Gripo) ir atkartoti kas tris

J * tno darbų padalysime į sokathūs 
I skyrilm'. prakalbas; draugiškus 
vakarėlius ir ypatiškus prikalbi
nėjimus;

Mes turime draugų, kurie ma
no, kad su prakalbomis nieko 
arba visai mažai tėra galima at

pliekti. Jie, žuioma, teturi ma
žą supratimų apie prakalbas. 
Praeities patyrimui mums rado, 
jog ačiū prakalboms visos musų 
•irgnniž'nci.jus btiVo netik suD 
vertos, bet ir ant tvirtų pamalu
pastatytos. Taigi, prakalbas aš [dėstyti trumpai organizacijos 
įkaitau esti n I gcriauiu įrankiu | mierius, bet ne aiškinti apie ko- 
jaunimo orgMiiizavitnui. Jomislklns ten prokcijus ir jų taktiką, 
tnes galime pasekmingai- vaiyti J Draugiškame vakarėlyj tam ne
netik agitaciją, bet taipjau pa- [ turi būti vielos.

Liekti kitus visuomenės sluog-l .. . . ,h .. . . .1 Žinome, belo, jog gerai atlik-L »)iuš ir gauti iš ų pritarimą Ih‘11 . . .k. . ... ..M ’ . . . , Itas darbas džiugina netik patįparama tveriamai lygai arba | . , . . , . , , . ,Į darbo savininką, bet kiekvieną.
Taip esti

Bet tūlas gali imti ir prirody-Į ir su vakarėliu. Jeigu jis buvo 
Ii takius, kad va tokioj vietoj, j tikrai draugišku ir jame allik- 
avgana kad tos prakalbos neda-1 tas programėlis draugiškoje 
ve-pageidaujamų pasekmių, Im'I j dvasioje, visi susirinkusieji 
dar ilupuldč minios upųi kas pri j Ižiaugsis, pradės dažniau pas 
vertė organizaciją prie įrimolmus lankylis ir ankščiau ar vė- 
1‘aip; aš su tuo sutinku. Tečiaul liau itaps musų draugais. Taigi, 
r)rirtižiurėję mes atrasime tokių I kaip matome, iš tokių vakarėlių, 
‘faktų” bibai’daug. Taipjau Į mes galime turėt netikėtų, ir 
įtrasime ir priežastis, kuriom Į džiuginančių pasekmių, 
tuos “tuklus“ pagimdo. Tokie Į
“faktai“ 'visados randa dirvą te-1 Dabar keletą žodžių ; 
nai, kur prakalbų rengėjai pa-1 kaip mes galime ypa t iškals pasė- 
kviečia revollučingą straksėjau- Į kalbėjimais patraukli draugus 
tį prakalbinink'ą, kuris netur 
mažinusios nuovokos apie kalba
mąjį dalyką ir nepajiegiii tinka
mai sumegst sakinių. Po to
kių prakalbų žinoma, tos rušiėf 
“faktai” dygsta kaip grybai pc 
lietaus.

Kai! apturėjus iš prakalbų pa
geidaujamų pasekmių, jų rengė
jui turi atminti du dalyku: pa- 
kviesti gerą kalbėtoją, o ne 
■itraksėtoją ir būtinai suteikti 
ka'Hiėtbjui reikiamų informacijų 
kokiu tikslu yra rengiama pra
kalbos Belo, ir pats kalbėto
jas turi prisilaikyti temos, ne
vartoti jierdaug “moksliškų? žo 
Ižių, kaip kad tūli mėgsta dary 

Ii. Pav., kartą man teko klau
syti prakalbos vieno LSS virši
ninko. Jo prakalba buvo “dvie
jų mjfiių“ ilgio. Vienoj save 
kalbos daly j kalbėtojas aiškinę 
socializmį, remdamasi Karo
tinus Markso mokslu; antroj —

mo išvedimo pradėjo pats sa
ve kritikuoti. Žinoma, kalbėto 

I jas to nepatėniyjd, bet žiūrint vi- 
I Šalies atrodo netikęs mišinys 
I kuris duoda apgailėtinų rezulta- 

„V,. Iš to galime padaryti šito 
rcių išvadą: prakalbų rengėjai 
Į turi žinoti kokį jie kviečia kai- 
I bėtoją, o paskutinis savo už
duot j. I

i Dabar apie draugiškus arbv 
I rasilinksininiino vakarėlius. Ji< 
Į yra rengiami nevienokiam tik- 
I šilti. Mes tečiau kalbėsime tik 

įpie tokius, vakarėlius, kurie yra 
Į i-tngialni pritraukimui nauji,: 

įrangų. Reikia pasakyti, km 
I uose vakarėliuose stokoja rei- 
Į kinmo i Nftrkos. Jeigd tokiais 
1 vuka’rėlinis liie.s norime ^unti 

jaujų drauflty tHi Kūrime, pusi-
I rupintifpnlyfcdingu tvarka.

Visupirma, rengėjai, kuomet 
rengia punašli vakarėlį, turi 

Llenglies’ padaryti jį lokiu likro- 
ė t’o žodfib prasmėje; turi už
miršti vifes bizniškas’ idėjas, d 
Snsirupin'ti užganėdinti susirin- 
kurtins. Paprastai tokiuose va
karėliuose surtiošiama šioks- 
t o k s p r o g r a mėlis. 
I u o i r g i a Ž tV i t ė - 
nrupinama. Dažniausia rengė
si jį suiTiošJa’ čia pat, svetainė-! 
je, iš susirinkusių draugų, ku
riems nelieka fiė minutės laiko i 

r pYiširengti. Na argi galimai taip 
tint greitųjų atsistojus prieš pii- 
bliką ką nors derama pakalbė
ti arba padainuoti? Trūksta 
drąsos, žinojimo ir minčių sut
varkymo. Visa tai daro nema
lonų įspūdį į klausytojus. Tol 
reikia vengti. Hengėjai turi su-| 
hiošt programą iš anksto, kad 
tusiem ilsieji jame dalyvauti ga-

| ir drauges į savo pusę. Čia pri- 
I iieina kalbėt apie vaikinus ir 
I merginas. Apie pastarąsias tu-> 
I ’ą laiką allgal draugas Pašulnie- 
I lis labai plačiai diskusuvo, bet 
I r aš pridėsiu savo trigrašį.

Musų organizacijose randasi 
I Įaug veiklių draugų. Bet jlau- 
I 'elis jų mano, kad budai, su ku- 
I -iais patraukiama vaikinai prie 
I ųrogresyvio jaunimo, netinka 

lavartoti patraukimui merginų.
I Tie sako, kad gražiąją gimlį esą 
I faliniu patraukti vien tik drau- 
I {aviniu. Draugavimas, žinoma, 
I {eras dalgias. Bei aš manau, 
I kad organizacija sutverta tik 
I uit draugavihio pamatų, turėtų 
I peitai mirt 11 Kiekvienas, svei* 
I kai protaujaiYtisžmoguspasakys, 
I kad organizacija nėra dvilypė, 
I kad jos micris yra vienokis ir 
Į kad ją galima sustiprinti liktai 
I m tais draugais, kurie įstodami 
I; ją sutiks veikti sulyg joje nu- 
I dalytais principais. Keikia ul- 
I uinti da ii' tą, kad organiznei- 
I kis tikroji spėka gludi ne dide- 
Įlianie narių skaitlį u j, bet narių 
I uisipratime. Taigi patraukli į 
I nusų tarpą draugai vien draugi- 
I 'kuinu, nebus ilgai su iltimis. 
I iei jie nesupras organizacijos ti- 
I kslų.

! Kas daryli? Kokiam kryp- 
| nyj ta ypatiška agitacija turi 
I uiti vedama? Aš manau, kad į 
Į ;iuos klausinius yra tik vienas 

eisingaš atsakymas būtent — 
į dek vienas agi la torius turi gc- 
I -ai pažinti savfy organizacijos 
I iks^uš ir juos deramai pavarto- 
I i kur yra reikalo. Agituojant 
i Tikia sfenglies neužgauti ypa- 
Los įsitikinimų, Visuomet rei- 
Įkia būti iliandagiu, vartoti šva- 
I kalhij. reikin ^ililitic.s į
I didelius politinius Sklausiimtsf 
I irt aiškinti n|$ic dalią, apiė pra- 
| kilnius organizacijos nuveiktus 
I kirbos. Juk niusų jaunimo or- 
I tanizacijų didžiaušis tikslas ir 
Į vra doriškai auklėti jaunuohienę 

r lavinti ją. Nėra reikalo nau-
Į toli prievartą’. Tai yra labili' 
I Kakilina. Kuomet pamatai, kad 

vaikinas arba mergina netiori 
iė girrfčll'i apiė aiškinimą orga

nizacijos tikslų, rėikid jų man
dagiai atsiprašyti to užvesti ki
tokią kalbą; vėliau vėl reikia pa
sistengti’ iiriknlibėti priRiraŠyti 
prie lygos arba ratelio, žinome 
juk kad perkeisti žmogaus min- 

l'tį nefaip lenįvn. Reikia iml(i 
laiko ir kantrybės. Bet vistir’ 
ir VisudTriėt mes turime būti 
draugiškais; turime boti pavizd- 
žiu kitiems. Tiktai taip elgda
mies, mes galėsime gauti laukia
mų pasekmiiv

—A. Dvylis.

dėjimo p:
leis (Severo* Tabletos nuo_____ , . . ____ ___
valandas Iki pallu<»suos vidurius. Kuomet užpuola kosulys, reikia 
prašalinti jį vartojant Severi’s Bldsam For Lun^s (Severos Baisu
mas Plaučiams).

Gulkite lovon paėmę ka nors šilto išprakailavimui ir gerai už
siklokite. Jeigu po kelių dienų nesijausite gerintis, pakvieskite sa
vo gydylojy, ir laikykitės jo nurodymu.

VirSniinėti vaistai pagelbės išvengti užsikrėtimų lnfluc*nzos ir 
todėl verta turėti jas prie rankos. Galima gauti kiekvienoje aptic- 
koje sekančiomis kainomis.

Severą’* AntiHepHol, 35 reniui.
Severa’a Cold and Grip Tablcta, 30 centų.
Severa’s Baisa m for Lunga, 25 ir 50 centui.

Jęigu negalite gauti tų vaistų jūsų aplickoje, užsisakvkite juos tie
siog nuo 1

W. F. SEVERĄ CO., Cedar Rapids, Iowa.
ar: ati*-

tyutsitikėkit ««yo regėjimo pir
majam by kokiam neprityrualam 
•puekoriul .auksoriui ar keliau
jančiam pardavėjui, nes jie su
teiks jųx akims tik daugiau blogo.

M turiu 15 metu patyrimu i" 
bnHu iŠtvrt jųs^ akis ir pririnkti 
jums akinius tikrai. Darbų atlie
ku belaukiant, užtikrintai.

Jei jums akiniai nebus relkalln- 
<1. mes tai jums pasakysima.

JOHN SMETANA
AKIU SPECIALISTAS 

1641 Hp. Aahland Avė. Chicaf
Kerti p M 18-toa gatvte 

l-Mos lubos, viri Platt’o aptiekya 
Timyklte | mano paraių 

Valandos nuo 9-tos vm. ryto iki 
M vai vakaro. Nedalioje nuo I 
vai. ryto Iki 11 valandai dienų.

Jonas Čeponis
mirė spalio 15 
lionis paėjo iš Kauno gub„ Pa
nevėžio pav., Rozalino vals
čiaus, kaimo Tarvidų.

Jei gyvas Mykolas Čeponis, 
meldžiu atsišaukti, nes paliko 
gerokų turtų; be jo negalima 
paimti. Meldžiu atsišaukti 
šiuo adresu:

Povilas Slaišiunas, 
2322 N. Locl>wood Avė.,

Chicago, III.

Ona Chipokienė
mirė spalio 16 <!., I vai. po pie
tų (Nelaimingas atsitikimas— 
liko užmušiu ant Archer avė. 
ir Haisted gal.).

Laitloluvės įvyks nedėlioję, 
spalio 20 d. rytų, iš namų 4102 
So. Campbell avė., į Nekalto 
Prasidėjimo Pan. ,šv. bažn., po 
pamaldų į Sv. Kazimiero kaj>i- 
ncs.

Kviečiame visus gimines, 
draugus ir pažįstamus atsilan
kyti į šermenis ir dalyvauti lai
dotuvėse.

Ona Simonavičienč

U 8PECIALI8TA9 
Eįuntfosojt Dykai 

Gyvenimas yra 
tuščias, kada pra 
nyksta regėjimą. 
Mes vartojame 

pagerinti Oph- 
Ihalmometer. Y- 
patinga donis at
kreipiama i vai

kus Vai.: nuo 9 ryto iki,9 vak. 
nedėtdten. nno 10 iki 11' dieng. 
4649 S. Aahland Av. kamp, 47 at 

leiephone Yards 4317 
Boiilevard 6487.

Kada tapo įvestas “Naujieno
se“ Jaunuomenės Skyrius, aš 
pradėjau sekti jį. Man rodėsi, 
kad jis turtingiausias iš visų ki
tų skyrių ne lik Naujienose, bei 
ir visuose Amerikos lietuvių 

būdavo 
■margų

laikraščiuose. Jame 
spa usdina ma v įsukių 
minčių apie jaunuomenės lavi
nimąsi, dailę muziką, meilę, šo
kius, teatrus, pasilinksmini
mus, apšvietę ir kitus galus. Ne
tik vaikinai, bet ir merginos ra
šinėdavo ir išreikšdavo savo 
min'lis.

Bet kur visa tai dabar? Kur 
tie bendradarbiai? Nebėra, 
pražuvo. Žinoma, daug jaunų
jų turėjo apleisti musų eiles de
lei susidėjusių * “nelemtų aplin
kybių“, tai tięsa. Bet kurgi mu
sų merginos, kurios kadaise 
puošė Jaun. Skyrių? Gal saky
site, kad ir čia kaltos tos “nc- 
leintosios aplinkybės“. Na ne! 
Tai kokios-gi priežastįs jas pri
vedė prie to tylėjimo? Viena iš 
tų priežasčių gal būt yra tame, 
kad ir jos įsisteigė savo laikra
štį. Rasi ir taip, nesiginčysiu. 
Bet dėlto, mano manymu, ne
būtų refikalo nusiminti: tegul 
jos streikuoja — vy’rai ir vieni 
gali vesti tą skyrių. Bet kad ir 

jų nedaug beliko, tik keletas 
į gabesniųj ų.

Jaunuomenės Skyrių visliek 
tebeturime, nors kiek kitaip ve
damų, negu pirma, šiandie mu- 
s^ skyriui yra kritikos. Bet 
man rodos jos truputį perdaug. 
Taigi aš. kaipo vienas Jaunuo
menės Skyriaus skaitytojų pir- 
ffliausia už tai duodu “vėjo“ 
kritikams. Nekalti tie, kurie a 
neberašo, o ti<^, kurie potenii- 
/uodami atstūmė į šalį daug 
uienkesniųjų rašytojų. Mat, su- 
'kritikuotas bijo daugiau pasi
rodyti ... —J. Gasiunas.

Kazimieras
Antanavičius

31 metų amžiaus, mirė ketver
ge, spalių 17 <1., 1918 m., 8 vai. 
vak., paėjo iš Kauno guberni
jos, Raseinių pav., Švėkšnos 
miestelio, Baisumų kaimo. Pa
liko nuliūdime moterį Mikali
ną ir sūnų 10 m. Advintų ir 
taijųjat brolius ii- seseris ir gi
mines.

Laidotuvės bus paskelbta 
vėliaus.

Gerbiamieji giminės ir pa
žįstami malonėkite atsilankyti 
j šermenis po numeriu 2015 
SI. Paul avė., ir Robey st., Chi
cago. III. . ,

Mikalina Antanavičienė.

XiMNaaMfeeMKMNaw
Reatd. Š8> S. Aahland Blvd. Chieag« 

Haymarket 1M4

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistas Moteriška, Vyriškų, 
Vaiky ir visų chroniški Ilgy

Ofisas: 3354 S. Halated SL Chlcagi
T«l»phnn* Drov«r MII 

»—11 ryto; S—I 
Nedžllorohi 19—lt 4>«w.

lc; licnc Yards 5032

M, Stupnicki
109 S. Morg::n si. Chicago

DR. G. M.GLASER 
Praktikuoja 27 melai 
Gyvenimas ir Ofisus

3149 S. Morgan Si., kertė 32 st.
Chicago, HL 

SPECIALISTAS 
Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų 

Taipgi Chroniškų Ligų 
OFISO VALANDOS: 

iki 9 ryto, nuo 12 iki 2 po piet 
ir nuo 6 iki 8:30 vak. Ncdčlio- 
ipįs vakarais ofisas atdarytas.

Tclcphone Yards 687

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

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

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

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, ir
6—8 vakarais. Tclephone Canal 3110. 
GYVENIMAS: 64J2 8. Halated Street

VALANDOS: 8-S ryto, tiktai.

,,, al  J—... , ■
MIlda j Teatras t

VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 
Vodeviliaus Permaina.

Panedžlyj, Ketverge ir Subatoj 
Pirmas Floras 15®. Balkonas 10f, 

Prie Šių kaine nrisknifOmn ir 
1c Ir 2c knrhkna mokeMii* 

4 DIDELI AKTAI KARIUKN 
HALSTED iri t-ra GATVčH

Mykolas
S veži kas

užlaikančiai namų.
Ant rakandų, piano, kietro- 

sankrovos fixturd», vė
jinių, automobilių, Liberty 
Bonda ir InKutance Pollcien. 
Skoliname Stockyard’ų, ša
po* ir dirbtuvių darbinin
kams, gelžk^’fo j, Manio 
žmonoms, klerkams 
Ateikite į ofisą ir m 
k« smulkmeniškai Ua 
mš, Atdata u it minką 
vertais Ir subntomia 
*"’• Famdellh........
redomis ir petnyCiomis iki 
« Vai. vakaro.

LOCAL LOAN COMPANY, 
THP8- KEHWIN, Mgr.

4647 So. Hnlsted Street 
Po taistlpriežiūra.

Tol. Drover 2116. 2-ra« aukštas

Teiephone Yards 6834.

D r. P-G. Wiegner
Priėmimo valandos nuo 8 Iki 11

Dr. Leo Awotin
Gydytojas, Chirurgas, Akuioria 
1WO So. Halated SL, Chleago. 
Kalba lietuviškai, latviškai ir 

rusiškai.

r /Td firds 8654. AKU«ERKA 

«MrsJ.MlelHilt)wlcz 
iaigusl AkufteHjos Ko- 
ItoTUli Ugai praktika- 
ai ai Penusylvanijos 
loapItaUfe ir PhUa- 
leiphljaj. Pasekmin- 

patarnaujn prie 
{įrodymo. Duodu rodgl 

M' inokioRr liftcae mote- i
■ rimą ir merginome. 
■3113 So. Halated Štr.
■ (Ant antra luhi) 

Chlci to.
Nuo 4 iki 9 ryte, ir 7 ii vėl i s



Ciepys gyventojus.
BPiDEMIJA SIAUČIA.

Uždarys daug bažnyčią.
Vakar tapo paskelbta, kad 

sveikatos reikalų komieionierius, 
John IMU Robertson, pienuoja 
Čiepyt visus Chicagos gyvento
jus taip vadinamu Mayo institu
to “anti-infliUMiza serum’u”. 

^Specialiai paskirta komisija iš- 
ihrbinuii ir paskirstymui minėto 
anlitoxino, sako, daranti visa, 
kad sekamų savaitę Cliicagos la
boratorijos jo išdirbtų vidutiniš
kai po 100,(XX) dožų kas dieną. 
Be to, 500,(XX) bus atsiųsta iš jau 
minėto instituto.

Epidemija siaučia. Naujų su
sirgimų (influenza) skaičius au- 
4a.’ Pa v., vakar susirgo 2,372 
asmens: 1,970 influenza, 402 
plaučių uždegimu. Užvakar in- 
ftuenza susirgo 1,918 asmens. 
Mirčių vakar butą 381. Nuo 
influenzos mirė 244 asmens, 
inio plaučių uždegimo — 137. 
Pienu atgal mirčių buvo 362. 
Vadinas, dalyku stovis opus.

Vakar jau buvo minėta, kad 
influcnzos komisija nutapiusi 
neliesti bažnyčių, taigi palikt jas 
atdaras. Jos — “naudingos į- 
staigos“. Bet daugelio tų “nau
dingų įstaigų“ perdėtiniai rim
čiau pažiurėjo į dalyką negu po
nai komisionieriai, ir nutarė už
daryti jas sekamą šventadienį.

Kas dėl viešų įstaigų bei susi
rinkimų veikiantysis policijos 
viršininkas vakar paskelbė, jo- 
gei yra draustini:

Vieši banketai bei pasilinks
minimo vakarai.

Konferencijos, kurios nėra ga
vę specialio leidimo.

Paskaitos, debatai ir prakti
kų vakarai.

Draugijų, unijų kliubų ir ki-

P. A. B a Uranas
Pirmos klesos saldainių, Ice Crea- 

m’o Sodos ir lengvų gėrimų, cigarų 
ir tabako. Taipgi turi automobilių 
patarnavimui.

P. BALTRANAS
6M W. Hat Str., Chicago, III.

Phone Boulevard 7351

Pirma Tvirčiausia ir Didžiausia Lietu
viška Valstybinė Banka Amerikoje

Metropolitan State Bank
807-809 W. 35th St., kampas S. Halsted SI.

JONAS
JONAS

Vieniutėlė grynai Lietuviška Banka po priežiūra Valdžios ir Ban
ko* Direktorių, kurie visi yra turtingi lietuviai biznieriai.
Padėkite savo taupomuosius pinigus i šią Tvirtą Lietuvišką Banką, 
kur yra gvarantuojama, kad jųsų pinigai yra saugiai padėti ir bus 
išmokėti ant pareikalavimo. 4 <4t

3 nuošimtis mokama už padėtus pinigus.
Skoliname pinigus ant pirmo mortgičio ir atliekame visokius Ban
kinius reikalus.
Atdara Utarninkais, Ketvertais ir Subatomis iki 9 valandai vakare. 
Panedėliais, Seredomis ir Pėtnyčioruis iki 4 valandai po pietų.

VYRIAUSYBE:
BRENZA, Pirmininkas JULIUS C. BRENZA, Kasierius 
KROTKAS, Vice-Pirm. VINCAS BIGELIS, Asist. Kas.

DIREKTORIAI:
PRANAS GEISTAR 
ST. SZYMKIEWICZ 
ANT. ENZBIGIEL 
JULIUS C. BRENZA.

BRENZA 
KROTKAS

JONAS
JONAS 
ANTANAS BROŽIS 
KAZ. MATULIS

REIKIA AGENTŲ kiekviename mieste Suv. 
Vaisi. Amerikoje priiminėti užsakymus ir par. 
davoti šj naujai patentuotą TELEFO-DESK 
kiekvienam turinčiam telefoną arba deską. .Var
tojama raštinės, sankrovose ir namie. Pama
tyk jo naudingumą! 1) Telefono itura alfabe
tiškai surašyta 500 vardų, atidaromas kaip 
knygutė, užsidaro nematoma sprendžina. 2) 
Dviems metams kartos kalendorius 2 spalvų.

3) Pasižymėjimams lapeliai 100 lapų dėl atsiminimo. 4) Kasdieninis 
lakštas kalendoriaus dėl kiekvienos dienos (—365). 5) Paišelio laikytojas.
6) Volelis dėl šaukimo telefonų — padaryta iš vieno šmoto išvynioto
plieno, juodas, 4 colių pločio, 10 colių ilgio — sveria 1 svarą, kaina $2.00. 
Agentai padaro $5.00 iki $20.00 i dieną. Tiktai vienas pavidalas siunčia
ma agentams. Užmokama kaip atsiimate. Išsiunčiama visur Suv. Valst. 
Amerikoj, aplaikius $1.00. Antrašas: * »
TELEFO-MANUFACTURER, 210 Temple Court Bldg^ Chicago, IIL

tokių organizacijų susirinkimai 
bei prakalbos.

Taigi sulig tuo patvarkymu 
draustina yra ir visokie lietuvių 
draugijų susirinkimai. 
Tatai reikalinga įsidėmėti.

siaučiančios epidemijos, miesto 
valdžia uždraudė ‘Įtaikyti viso
kius viešus susirinkimus.

Kaip greit bus atšaukta minė
tajai miesto valdžios patvarky
mai ir /paimta jsvetadnė, įtalpą 
greit pasirūpinsime pranešti a- 
pie tai visoms gerb. draugijoms.

Ch. L. D. T. Pild. Kom. Sekr., 
P. JAKAVIČIUS.

NEPAVYKO.
----------------- 0----------------- .

Trįs vaikėzai, Charles ir Sam 
Lascola ir Ant. Guffrc, vakar 
užsimanė pasivažinėt • svetimu 
automobiliu. “Dėdė“ Morai pa
matė juos besi^raustant į auto
mobilių ir užsėdęs savo motori
nį dviraitj pasivijo vagilius. Da
bar visi trįs tupi centralinėj po
licijos s'totyj ir laukia ką jiems 
pasakys jx>nas džiodžė.

True translation filed with the post- 
niaster at Chicago, III. Oct. 19, 1918 
as reųuired by the act of Oct. 6,191*
STOKA DAR 50 MIL. 
DOLERIŲ.

Vakar vakare Chicagai dar 
stokavo 50 įpil. dolerių kad su
darius pilną kvotą $252,000,000. 
Ta suma turi būti surinkta šian
die — iki 12 vai. nakties, trašku
ti ui a i ketvirtosios laisvės pasko
los kampanijos valandai. Ma
noma, kad ji bus surinkta.

REIKALAUJA UŽDARYT 
MAISTO KRAUTUVES.

Reikalaujant kai kuriems ver- 
teiviams vakar sušaukta valsti
jos gynimo posėdis, kuriame 
svarstyta apie reikalingumą už- 
daryt šventadieniais vusų mais
to sankrovų — bučemiiy, gro- 
cernių, pekarnių ir (t. Klausi
mas tečiaus galutinai busią iš
rištas sekamą ketvergą, spalių 
24 d., kada bus sušauktas kitas 
minėtos tarybos posėdis.

Draugijų domai.
CHICAGOS LIETUVIŲ 
DARBININKŲ KONFEREN
CIJA NEĮVYKS.

Šiuo pranešame visoms vie
tos ir apielinkės draugijoms, pri 
klausančioms Chicagos Lietuvių 
Darbininkų Tarybai, kad Tary
bos konferencija, kuri turėjo į- 
vykt spalių 20 dieną, tapo ATI
DĖTA. Atidėta todėl, kad delei

IV

REIKALAUJA 10 
TUKST. DOLERIŲ.

Ponia Lillian Leviton reikalai! 
ja 10 tūkstančių dolerių. Juos 
turįs sudėti josios vyro tėvas, 
Dr. Adolph Levitonas. Už ką? 
Kartą, sako, jisai ją... uža'hika- 
vęs.

RėlKIA STUDIJUOTI.

Naujoji miesto tarybos 
sutartis su gatvekarių 
kompanija — all right.

Transportacijos reikalų advo
katas, Walter L. Fisheris, pata>- 
ria piliečiams-balsuotojams “ge
rai išstudijuoti” naująją’ demo
kratiškai republikoniškos miesto 
tarybos sutartį su Chicagos gat- 
vekarių baronais, kuri atiduoda 
jų malonei visas gatvekarių lini
jas ant keflių dešimčių metų ir 
leidžia padidinti važinčjimos 
kainas. Ponas Fisheris, kuris at 
stovą uja miesto reikalus (taigi 
neva ir žmonių), mano, kad ta 
sutartis yra all right.

Taip dabar triubija visi Chica 
gos didlapiai, išskiriant vieną 
J6u rnal’ą.

TėlSĖJAS LA BUY 
ARTI MIRTIėS.

tf unicipalio korto teisėjas, J. La 
Ęuy, arti mirties. Susirgo ispa- 
niskaja influenza, kuri vėliau iš
sivystė iplaučių uždegimu. Teisė
jas nuvežta į St. Maryof Naza- 
tetb ligoninę. Jo padėjimas kri
tiškas. '

GALĖSITE KELTIES 
VIENA VALANDA 
VĖLIAU.

Nuo spalių 27 dienos ebicagic- 
čiai galės kelties viena valanda 
yėtiau. Bet užtai ir iš darbo su
grįš vėliau. Dhlykas yra toks: 
nuo tos dienos visi laikrodžiai 
bus nustatyti išnaujo taip, kaip 
kad buvo kelintas mėnesių atgal.

IŠGELBĖJO TRIS 
ŽMONES.

Ačiū praeivių akylumui va
kar naktį tapo išgelbėti ti*įs žmo
nės nuo galimo mirties pavo
jaus ežere ties 29 gatve. Val
tis, kuria jie plaukė, urnai pasi
gadinus ir į porą valandų ji bu
vo dviejų mylių atstume nuo 
kranto. Patekusieji nelaimėn 
davė krantan ženklų — deginda
mi savo draubžius. Praeiviai 
tą patėmijo ir pranešė policijai.

DAR NORI PABANDYT.

Prihibicionistų vadas, fateris 
Philiph Yarrow, vakar kreipėsi 
(peticija) į augščiausį valstijos 
teismą reikalavimu panaikint 
rinkinių komisionierių patvar
kymą, kuriuo praeitą balandžio 
mėnesį tajX) atmesta “sausa j a” 
peticija. Faleris Yarro^v dar 
kartą norįs pabandyti: begu bus 
galima atiduot tą klausimą“pi- 
liečių išrišimui“ — balsavimui.

AGITACIJOS SAVAITĖ 
ATIDĖTA.

Kadangi delei siaučiančios e- 
pidemijos miesto Valdžia uždrau 
dė rengti visokias viešas sueigas 
-pasilinksminimo vakarus, pra
kalbas ir tt., tai LMPS. III Ra
jono Agitacijos Savaitė prisiėjo 
atidėti. Kuopų narės ir prakalbų 
lankytojai malones tatai įsidė
mėti. <

LMPS. III Raj. Valdyba.

N A U J I Bfr P B, Chicago, UI
NEMOKAMAS DAKTARAS.

Visi tie lietuviai, kur, susirgę 
ispaniškuoju gripu-influcnza, ne 
turi pinigų kad pasišaukus 'dak
tarą, tegul patelifonuoja į seka
mi dvi vieti: Main 447 ar Local 
JL08. Iš ten jums bus atsiųstu 
nemokamas daktaras. Kreipki
tės kada tik matote reikalo — 
dieną ar naktį. * •

, z
JIEŠKO KETURIŲ VAIKŲ.

Policija j ieško keturių prapuo 
tusių vaikų nuo 8 iki 12 metų 
amžiaus. Trįs prapuolusicji yra 
broliai Harbath’ai, 2812 VVaFlace 
gt., ketvirtas — Bert Danielson, 
4208 Cottage Grove gt.

WEST SIDE,
Trupinėliai. ,

Nu, tai musų West Sidė tikras 
lavonų, kam|barys! Visur tylu, 
nyku... Visas “gyvenimas“ — 
tik saliūne ir bažnytėlėj. Todvi 
įstaigi, anot influenteos komisi'- 
jos, “naudingi“ ir jose biznis 
eina “as usual“!

Siaučiamoji epidemija nema
žai pakenks ir soc. rinkimų kam 
ponijai. Mat visus mitingus nu
stelbė vienas vienintelis ponų 
komisionierių žodelis: “forbid- 
den!’’ Visa, kas dar liko tai 
literatūros jilatinimas. Ir drau
gai žada naudotis ta proga iki 
paskdtinosios. Je, draugai, pa
sinaudokime ta vienintele įmone 
ir užinteresuokinie plačiasias 
piliečių minias sekamais rinki 
mais taip, kad jos suprastų kie
no naudai atiduoda savo btllsą.

Daugelis 22 kp. narių nepaten 
kinti ta “extra‘’ konferencija, 
įvykusia, spalių 13 d’. Sako, jei
gu Aštunto Rajono konferenci
jos yra šaukiamos tik tam, kad 
jose turėtų skerečiotis tūli bojše- 
vikuojantįs žmogiukai ir jų fren 
tai Geležėlės, tai Idižin ar verta 
bepriklausyti paeiAn rajonai) ? 
Kuopi apie tai turėsianti tart sa
vo Žodį.

Ta “asaba”, kur gano žmonių 
protus, pateko bėdbn. Viena į- 
sidrąsinusi “avelė” pareikalavu
si savo skatikų ir dar kaip! “A- 
saba” bijodama patekt didesnėn 
(įstatymų) bėdon dabar skubiai 
kolektuoja skatikų ir rengiasi už 
kišt Ūžaujančiai “avelei” ... gerk
lę. Je, bėdos kad ne Kalėdos.

—Westsidietis.

ŠITOSE INFLUENZOS 
DIENOSE.

Tarp auksinių influenzijos 
valdymo dienų, vienas iš svar
biausių dalykų, tai prašalinimas 
vidurių užkietėjimo ir užlaikyti 
vidurius veikmėje.

Kasdieninis vidurių veikimas 
padidina musų pasipriešinimo 
jiegą ir įteikia mums naudin
giausią pagelbą susikirtime su 
ligomis.

Trincrio Amerikoniško Kar
taus Vyno Eliksiras yra atsa- 
kančiausiu šiame reikale vaistu.

Netik jis yra labai nuveikian
čiu, bet ir labai priimnus, kas 
jį padaro nepalyginamu prie ki
tų vidurių liuosuotojų.

Gauna visose aptiekose. Kai
na $1.10.

Kiti vaistai, kurie, visuomet 
po ranka turėtų rastiesi jūsų na
muose, yra tai Trinerio Kosulio 
Malšintojas peršalimuose ir ko- 
sant (kaina 25 ir 50 centų) ap
tiekose, per krasą (35 ir 60 cen
tu), nes nušalimas lengvai gali 
išsivystyti į uždegimą ir Trinc
rio Linimentus (kaina 35 ir 65 
centai ) aptiekose, per krasą (45 
ir 75 centai), kuris paliuosuoja 
nuo skausmų reunraltizine, neu
ralgijoje, strėnų gėlime etc. Jo- 
seph Triner Company, 1333-1343 
S. Ashland Av., Chicago, III.

(Apgars).
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Pranežimai
Brtghton Park. —. Keistučio Pašel- 

pinio Kliubo mėnesinis susirinki
mus nedėlioj, spalių 20 d., 1 va), po 
pietų, Liberty svet., 3925 S. Kedzie 
avė., kertė 39 PI. — Draugą!, malo
nėkite būti laiku, nes yra daug svar
bių reikalų. —J. Gustaitis.

Sietyno Choro vakaras, kuris tu
rėjo i vykt i subatoje, spalio 19 dieną, 
M. Meldažio svet., neįvyks iš prie
žasties uždarymo visų pasilinksmi
nimo vietų. Tuo budu “Caras Si
bire” bus pastatyta taip greitai, kaip 
bus galimu. • , -^Valdyba

LSS. IX rajono ekstra konferenci
ja Jvyks Milvvaukec, 20 spaliu Unh 
versity Settleinent svet., 861 — Ist 
avė. Pradžia 11 vai. ryto. Delega
tai malonėkite būti laiku.

IX. Rajono kasierius F. Berzanskia

LSS. 234 kp. mėnesinis susirinki
mas įvyks nedėlioję, ąpalių 20 d., 
tO vai. ryto, University of Settle- 
ment svet., 4630 Gross avė. Visi na
riai būtinai privalo ateiti. Turime 
daug svarbiu reikalu- —Sekretorius

Teatras ir Balius rengiamas LMPS. 
A. 25 kp. nedėlioję, spalio 20 d., K. 
of P. svet.. 11037 Michigan avė., Ro- 
seland, 111., nejvyka, ls priežasties 
influcnzos. Kurie turite nusipirkę 
tikietus šiam vakarui, jie bus geri 
ateinančiam sykiui. LMPSA 25 kp.

“Pirmyn” choro lošimo praktika 
įvyks panedėlyj, spalio 21 d. 8 v. v. 
Viešo Knygyno svetainėj, 1822 Wa- 
bansia avė. Lošėjai malonėkite su
sirinkti laiku. —Komitetas.

LSJL. 1 kp. ir LSS 4 kp. bendras 
lavinimos susirinkimas ncjvyks, iš 
priežasties valdžios uždraudimo lai
kyt panašius susirinkimus kol pa
liaus siautusi liga. Kada nustos li
gos, ir vėl pradėsim savo darbą. 

—J. J. Jonuševičius.

Sprlngfield, III. — LSS. 29 kuo
mi, rengia paskaitas ir diskusijas 
ipalių 20 d. E. Karpenter svet., 7th 
ir Adam st. Paskaita bus skaitoma: 
"šiandieninis ekonominis padėji
mas”. Diskusijų tema: “Kurios 
pusės turi socialistai laikyties— kai 
rėš ar dešinės?” — Visi kviečiami 
atsilankyti. Inžanga dykai.

—M. L Sekretorius.

LSJL. 3-čios kp. mėnesinis susi
rinkimas jvyks subatoj Spaliu 19 d. 
8 vai. vak. paprastoj svet., 4630 
'»ross Avė. Draugai, visi privalote 
dsilankyti, nes turime svarbiu rei- 
uilų aptarti. Sekr. F. Talušis.

LMPS 58 kuopos vakaras, kuris 
turėjo i vykt i 20 d. spalių, Liberty 
Hali — neįvyks iš priežasties epi- 
lemijos. Policija paliepė j| sulai
kyt. Taigi rengėjos atidėjo ant to
linus ir vakaras ivyks taip greit, 
kaip tik bus galima. Kurie turit nu- 
iipirkę tikietų, pasilaikykit, bus ge
ri ir vėliaus. —Valdyba.

■ j ...
LSS. VIII Rajono Centralinio Ko

miteto extra susirinkimas jvyks sp. 
19 d., Aušros svet., 3001 So., Halsted 
<tr., 8 vai. vakare. Visi ccntralinio 
Komiteto nariai malonėkite atsilan
kyti, nes randas labai daug svarbių 
reikalų. ,

LSS. VIII Rajono Sekret.
J. J. Jurgaitis

LMPSA. 9 kp. mėnesinis susirinki
mas bus subatoje. spalio 19 d., 7:30 
vakare, Fellowship svet., 831—-33rd 
PI. Kviečiamos visos narės atsilan
kyti. —Valdyba

Akron, O. — LSS. 244 kp. mėne
sinis susirinkimas jvyks spalio 20 d. 
po num. 50 So. Howard St. Pra
džia 12 vai. dieną. Visi kuopos na
riai būtinai privalo atsilankyti, nes 
turime aptart daug svarbių reikalų.

—Fin. rašt. K. Janeliunas.

Chicagos Lietuvių Darbininkų Ta
rybos Distriktų Organizatorių do
mai. — Visi Chicagos Lietuvių Dar
bininkų Tarybos distriktų organi
zatoriai šiuo yra kviečiami pradėti 
darbą. Kiekvienas distrikto organi
zatorius pirmiausia malonės suor
ganizuoti savo distrikte t. v. distrik- 
kto komitetą, taip kaip biivo nutar
ia pereitoj konferencijoj 26 d. ge
gužio. Prasideda įvairių programų 
—prelekcijų prakalbų ir t.t. — Sezo
nas. Todėl, gerb. organizatori/i, bu
kite prisirengę. Greitu laiku turė
sime pradėti organizavimo ir švieti
mo darbą. —Chicagos L D. T.

Pildantysis Komitetas.

ASMENŲ J1EAKOJ1MA1
Pajieškau savo sūnų Juozapo ir 

Vincento Ūdrų, Kauno gub., Novo- 
aleksandrovsko pav., Avinosto so
džiaus, taipgi ir draugų Simono ir 
Petro Pielinskų. Meldžiu atsišaukti.

Jurgis Ūdras, 
1606 S. Halsted st., Chicago, III.

Pajieškau savo pusseserės Julijo
nos Boikučienės, Kauno gub., Vilk
mergės pavieto. Aluntos valsčiaus. 
Atvažiavo į Ameriką 1913 metais. 
Turi būti Naujojoj Anglijoj. Turiu 
svarbų reikalą. Kas ją žinote arba 
ji pati, atsišaukite šiuo adresu: 

Petras Margalas.
Box 151, Painsdalc, Mich.

Pajieškau savo draugo Jono Meli- 
kauskio, Kauno gub., Telšių apskri
čio, Telšių miesto. Pirma gyveno 
Kenosha. Wis., dabar girdėjau, kad 
gvvena Chicagoje. Meldžiu atsiša
ukti.

Vladislovas Jonušas, 
1131 S. Clinton st., Chįcago, III. 
r ■ . ...........   1 »> .................. .

Pajieškau savo brolio Antano ir 
sesers Elzbietos Kūnišku* Paeina iŠ' 
Suvalkų gub., Mariampolės pavieto, 

• Jovaravo gmino, Kleviškės kaimo, 
i Turiu svarbų reikalą. Meldžiu at- 
Isišaukti šiuo adresu:

Corp. Joseph Kunisky, *» 
69 Infantry, Co. B. Camp Funston, 
Kansas, U. S. Ahny.

ASMENŲ JIESKOJIMAI
t Pajieškau senos moteries pridabo

simu I “hauzos” ir dviejų vaikučių. 
Palaidojau savo moterį. Aš pats tu
riu dabot savo krautuvę, katra yra 
tam pačiam name; yra trjs kamba
riai, atsišaukite norėdami darbo, o 
su sąlygoms susitaikysime.

I J. Petraitis,
1152 W. 51 st St., Chicago, III. 

Tel. Yards 6682.
■-------------------------------------- fe—

Pajieškau savo pačios Marės Skir- 
kienės, po tėvais Dereškiutė, kuri 
5)rasišalino nuo manęs 17 d. rugsė- 
o, 1918 m., išsiveždama 5 metų mer

gaitę Magdutę. Paliko mane didelia
me varge su keturiais važais vaike
liais. Moteris yra 32 metų amžiaus, 
5 pėdų 6 colių, sveria 170 svarų, juo
dų plaukų, mėlynų akių. Jei kur ją 
patėmysite, malonėkite man praneš
ti. Kas pirmas praneš, duosiu $10 
dovanų.

Motiejus Skirka, 
203 W. Wushington st., Pana, III.

Pajieškau pusbrolio Mateušo Gi- 
riuno, Kauno gub., Novoaleksandro- 
vsko pavieto, Rokiškės parapijos, 
Rudelių sodos. Meldžiu atsišaukti, 
arba kas jį žinot, malonėkite prane
šti jo adresą. Juozapas Mainelis, 
P. O. Box 218, Oelvein, Iowa

Pajieškau savo pusseserės Juoza
pato* Daukaitės, Kauno gub., Vilk
mergės pav., Šimonių parap., Juo- 
džiunų sodžiaus. Tegul ji pati atsi
šaukia arba kas žinote praneškite 
man jos adresą.

Ona Gilvidaitė, 
718 W. 19 st., Chicago, Iii.

REIKIA DARBININKĄ

VALSTYBINIAI NEMOKAMI DAR
BO PRIRODYMO BIURAI

i U. S. Free Employment Service) 
ieškantieji darbo kreipkitės šiais 
adresais:

116-122 N. DEARBORN ST. 
arba

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

se valdžios {steigtuose ir užlaikomuo
se biuruose nereikia nieko mokėt.

Yra daug vietų, kaip Chicagoj, 
taip kitur, kur reikalauja visokios 
rųsies darbininkų — į fabrikus, i ka
syklas, į uklus, į šiaip įvairias įstai
gas -— kaip vyrų, taip moterų ir val
kų, kaip amatininkų, taip papra
stiems darbams.

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

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

REIKIA shearmenų ir leiberių į 
Scrap Iron Yard. Gera mokestis. 
Pastovus darbas. Atsišaukite į 1U32 
W. Kinzie st., Chicago.

REIKIA moterų prie tvarkymo 
knygų ir popieros. Gera mokestis. 
Pastovus darbas. — Miller and Co- 
hen, 1416 Blue Island avė. Tele- 
phone Canai 857.

PAJIEŠKAU antrarankio kepėjo— 
(baker). Geras darbas ant visados. 
Gera mokestis. Atsišaukite pas:

A. Petroshus,
139 —E 107th St., Chicago, III.

REIKIA merginų dėl varnišiavi- 
'ino ir finišiavimo.

World Phonograph Co., 
736 Tilden st., Chicago

REIKIA prityrusių langų plovėjų, 
$30 į savaitę. ' \

Chicago Window Cleaning Co., 
62 W. Washington St., Room 2

i i— i • ■ i>—

REIKALINGAS barberis. Turi tu
rėt gerą praktiką ir suprasti kaip 
varyt biznį: $80 iki $90 į mėnesi. At
sišaukti galima vakarais nuo 8 iki 
10.

J. J. Bagdonas, 
821 W. 33 st., ‘Chicago

REIKALINGA senyva moteris — 
pridabojimui dviejų vaikų. Atsišau
kite: 4004 S. Campbell a v., Chicago 
»» i n ....................... .

REIKIA moterų mokinties austi 
rankinėmis staklėmis. Gali uždirb
ti 15 iki 20 j savaitę. Gera mokes
tis mokinanties pusę (įienos suba-, 
toj. Olson Rug Co. ;
2800 So. Laflin st Chicago I

........................... ■ -

REIKIA merginų ir moterų tvar
kyti seną popierą, gera mokestis. At
sišaukite į Westerri Paper Stock Co. 
1456 Indiana avė., Chicago.

REIKIA vyrų į vvarehouse. Pasto
vus darbas. Atsišaukite į

Wėstern Paper Stųck Co. 
1456 Indiana Avė., Chicago

RelKIA vyro dirbti j muilo dirb
tuvę.' Prityrimo nereikia. Pasto
vus darbas. 40c į valandą pradžio
je; 9 valandos į dieną.
1319 W. 32 Place, Chicago
S ■ \ ■

REIKIA moterų dirbti į lumbtr 
yardą. Mfg Co,
16th and Fisk sts., Chicago

Subata, Spalio 19, 1918.

REIKIA DARBININKŲ

REIKALINGAS k ri a ličiu s ant kos- 
tumeriško darbo, kuris supranta ge
rai savo darbą. Darbas yra pasto
vus, gera mokestis; ir finišerka, ku
ri supranta kostumerišką darbą ir 
taip pat reikalinga katra moka dir
bti skyles, gera mokestis; lietuviška 
dirbtuvė.

A. Bachu n a s, 
1575 Ogden avė.. ant antrų lubų.

Tel. Monroe 703.

REIKIA merginų prie prosljimo. 
Fred Straus Dye Works,

2649 Shefficld Avė., Chicago 
Tel. Lincoln 1688.

PIANAS parsiduoda labai pigiai, 
pardavimo priežastis: savininkas iš
eina į kariuomenę. C. Grigalis,

706 Garfield avė., Phone, Lincoln 
7874.

REIKALINGAS atsakantis k u ko
ri u s į lietuvišką valgyklą. Darbas 
pastovus. Atsišaukite greitai.
3305 S. Halsted str,, ’ Chicago

REIKIA merginų dėl lengvo dirb
tuvės darbo. Gera mokestis.

Englander Spring Bed Co 
3931-61 Ix)we avė., Chicago

STOCK’AI—šeROS.
—■ 1 I.. ,

PIRKSIU SUV. VALSTIJŲ BON- 
DSUS Už CASIL PASIMATYKITE 
SU M. MUSIL, 
3003 SO. HOMAN AVĖ., GHICAGO.

PARDAVIMU!
PARDAVIMUI — iš priežasties li

gos turiu parduoti pirmos klesos 
bučernę ir grosernę naujoje lietu
vių vietoje., su namu arba be namo.

Anton Praszky.
2856 Emerald avė., Chicago

PARSIDUODA barber shop iš prie
žasties savininko ėjimo į kariuo
menę. Atsišaukite greitai.

Frynk Žolis, 
3205 S. Wallace st., Chicagp

...... ....  .. ................ ... .......... ..... ...... . i i i i .i

AUTOMOBILIAI
PARSIDUODA 7 pasažierių auto

mobilius “Packard — 1914”. Parsi
duoda dėl priežasties ėjimo į kariuo
menę, labai pigiai.
1727 Union avė., Chicago, II).

PARSIDUODA automobilius “Ford 
Touring Car”. Parduosiu pigiai ar
ba mainysiu ant loto, Chicagoj ar 
apiclinkėj. Atsilankykite sekančiu 
antrašu:
3416 Auburn avė., Chicago

HRAI^NDAr'

RETA PROGA! Priversti parduot 
už pusdykę: puikius 5-kių kambarių 
apartmento daiktus; dailus dinlng 
rooin setas ir bedroom setas, taip
gi $850 player pianas tiktai už $230 
ir $200 Victrola su brangiais rekor
dais už $55. Taipgi parsiduoda a- 
liejiniai piešiniai. Viskas naudota 
tiktai 3 mėnesius. Priimame Laisvės 
Bondsus. Ateikite turYjaus.

Rezidencija 1926 S. Kedzie avė.

NAMAl-ŽEMft
PARDAVIMUI 1618 Ruble st. Lo

tas 24x100 2 mediniu namu už $800. 
Užtikrinti raštai. Del platesnių ži
nių atsišaukite į 2315 So. Robey st. 
arba Tel. Canai 2926.

MOKYKLOS
r VALENTINE DRESSMAKING 

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

dison, 1850 N. Wella 8L
137 Mokyklos Suv. Valstijoje. 

Siuvimas, Petrenų Kirpimas, Da- 
signing, dėl biznio ir namų. Vio 
tos duodamos dykai. Diplomai. 
Lengvi išmokėjimai. Gvaraotao- 
ta išmokinti jus pasiūti auknaa ai 
$10. Phone Seeley 1841

SARA PATEK,
S- ......... . ------------ •------

AMERIKOS LIETUVIŲ MOKYKLA
Mokinama: angliškos ir lietuviškos 

kalbų, aritmetikos, knygvedvstėa, 
stenografijos, typcwriting, pirklybos 
teisių, Suv. Valstijų istorijos, abcl- 
nos istorijos, geografijos, politiškos 
ekonomijos, pilietystės, dailiarašys- 
tfis.

Mokinimo valandos: nuo 8 ryto 
iki 5 po pietų; vak. nuo 7:30 iki 9:30 
3106 So. Halsted St.. Chicago. III

Uždirbkite S15 iki
$35 į savaitę.

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

MASTER SEWING 8CHOOL
J. F. Kasnicka, Prezidentas,

118 N. La Šalie at., Prieš City 
Atsišaukite ant 4-to augsto.




