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Talkininkai 
džiaugiasi' 

Wilsono nota

kiloti užimtas teritorijas Franci- 
joj ir Belgijoj su sąlyga, kad 
talkininkų kareiviai neseks pas
kui juos pasitraukime, bet pasi
liks ten, kur jie dabar yra.

True translation filed with the post-True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Ocl. 25, 1918, i inaster at Chicago, III., Oct. 25, 1918, 

reųuired by the act of Oct. 6, 1917 as reųuired by the act of Oct. 0,1917.as

Dabar visi talkininkai daly
vaus tarybose ir užsibaigs 
svarstymai ir vokiečiai turės 
ar priimti ar atmesti sąly

gas. •

True translation filed with the post- 
inaslcr ai ('hieago, III., Oct. 25, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917

SUBMARINŲ AUKOS MA
ŽĖJA.

f

Nuostoliai nuo submarinų ma
žiausi į du metu.

Liebknechtas 
paliuosuotas

Liebknechto paliuosavimas 
paskelbtas reichstage.

gs.'., .i'!----- ' itftirv i, 11 iiiii .iu». jjyHaRg

Dienos Nuostoliai
S. V. Armijos, 

Franci joj

True translation filed with the post- 
inaslcr ai Chicago, III., Ocl. 25, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917.

Naujos valsti
jos Austrijoj

LONDONAS, spalio 21.
Populiariais išsireiškimais čia a- 
pic preziilento VVillsono notą yra, 
jog ji užveria stipriausią kalbą, 
kokia kada - nors kalbėjo vie
nos didelės šalies viršininkas į 
kitą moderniškuose laikuose.

Nota yra sveikinama pir
ma, dėlto, kad ji pastato daly
ką į naują stovį; tolinus veiki
mas, jei jis bus, bus raukosi* vi
ešu užinteresuotų vahtžių.

susivienijusios su Suv. Valsti
jomis šalis, kurios galbūt dau
giau rizikavo negu Suv. Valsti
jos, buvo pašaliniais žiūrėtojais 
i korespondenciją.

Nota yra sveikinama antra to-

nu ar kitu bildu diskusiją laiką.

jos kancleris princas Maxiinili- 
anas gali padaryti kitaip, negu 
priimti ar atmesti prezidento 
Wilsono platformą.
Priėmimas bus skaitomas reiš
kiančiu, kad vokiečiai skaito sa
vo poziciją bevilčia ir čia pra
žūtis yra neišvengiama.

Abelna nuomonė yra, kad Vo
kietijos karinė pozicija nėra taip 
bloga ir jos vadovai kariaus nors 
kad ir su viltimi sukelti nesu
tikimus tarp talkininkų, ant ko 
Vokietija rėmės pastaraisiais

Anglija svarstė prezidento 
notą.

LONDONAS, spalio 24. - An
glijos kabinetas susirinko šįryt 
turbūt apsvarstymui prezidento 
\Vilsono atsakymo Vokietijai. 
Atsakymas buvo nuo Anglijos 
užrtdM’žinių reikalų ministeri
jos ambasados \Va.shingtone.

Talkininkai jau išdirbo sąly
gas pertraukos mūšių.

l6N!)ONAS, spaUio 21. — Pa
sak čia gautų žinių, talkininkai 
jau susitarė apie sąlygas perintu 
kos mūšių.

PAimiCS. spalio 24. Prc- 
židi nio W'ilsono atsakymas Vo
kietijai priimtas čia kompenten- 
liškuose rateliuose pilname už- 
girime.

True translation t ura w»tn the post- 
inaslci* ai Chicago, III., Ori. 25, 1918, 
jis reųuired by the act of Oct. 6. 1917.

Vokiečiai nenori, kad Foch 
juos vytųsi.

PARYŽIUS, spalio 23. - Jour 
nal Zuricho korespondentas sa
ko, kad sulig vėliausių žinių iš 
sBeriino, Vokietijos vyriausioji

LONDONAS, spalio 23. — A<l- 
miraltija paskelbė, kad nuosto
liai laivais ir pasažieriais karės 
snbmarinomjs nigs. mėn. buvo 
mažiausi negu kokį kitą menesį 
nuo rugp., 1916 m. Nuostoliai 
buvo:

AMSTERDAM, spalio 24.
Friedrich Ebert, socialistų vadas 
Vokietijos reichstage, pranešė 
šiandie reichstagui, kad Dr. Kari 
Liebknecht, buvęs socialistas na
rys reichstage, ta|x> paliusuotas 
iš kalėjimo, kur jis sėdėjo nu
teistas už bandymą papildyti iš
davystę.

WASHINGTON, spalio 24. ^- 
Amerikos ekspedicinių spėkų ko 
manduotojas praneša apie seka
mus nuostolius:

Užmušta karės lauke ..
Mirė nuo žaizdų..........
Mirė nuo lių .. . . . .........
Mirė nuo ši|ip atsitikimų
Sunkiai sužeisti.............
Sužeisti nežinių kaip su n.
Lengvai sužeisti.............
Prapuolė karės lauke ..
Belaisvėj ...........

TVERIASI SLAVŲ VALS
TIJA AUSTRJOJ.

Vengrija bus neprigul minga.
Zuricho žinia sako, kad grie

biamasi priemonių įgyvendini
mui karaliaus Karoliuos prokla 
macijos, suteikiančios nepriklau 
somybę Vengrijai. Sakomu, kad 
grafas Julius Andrassy bus Ven
grijos užrubežinių reikalą mini- 
steriu.

True translation filed with the post- 
inasler at Chicago, III., Ocl. 25, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917,

Talkininkai 
eina priekyn

Anglų.............  151,593 tonai
Neutralių.......... 88,097 ”
Valkininkų .. 239,600

Viso..........  479,2900 tonų.
Anglų išplaukimai rūgs. mėn. 

siekė 7,515, 061 tonų.

True translation tiled wttn the post- 
maslei* at Chicago, III., Oct. 25, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6,4917.

Austrija pasi- 
duosianti

Vengrija prašysianti atski
ros musių pertraukos ir tai
kos. Austrija kapituliuosian-

AMSTiRDAM, spalio 24.
Viennos žinia Frankfurter tira
že t te. sako, kad yra galimas grei
tas visiškas be jokių sąlygų pasi
davimas Austro - Vengrijos mo
narchijos.

PARYŽIUS, spalio 24. - Zu- 
rich žinia į Journal sako, kad 
politiškiems rateliams Budapeš- 
te, pranešta, kad Vengrija mano 
atsišaukti tiesiai į talkininką vai 
džias, kad patyrus kokiomis są
lygomis jie suteiks Vengrijai

Vienuos žinia j Frankfort Zei- 
lung sako, kad Austro - Ven
grija jau susitaikė su mintimi

dangi Vienna gręsia badas, val
džia yra bejiegė ir įstatymai dau 
giau nebepildomi.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Oct. 25, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

MAXIMILIANAS IŠLEIS 
ATSIŠAUKIMĄ GINTI ŠA

LĮ.

Ludendorff gelbsti rašyti tą 
atsišaukimą.

PARYŽIUS, spalio 24. — Jour 
nal Zuricho korespondentas pra
neša, kad kancleris Max ir pan- 
germanai sunkiai dirbą apie su
darymą šalies gynimo valdžios. 
Jis sako, kad proklamacija žmo 
nėms, kviečianti juos vesti karę 
iki pastaros, tapo parašyta su 
pagelba gen. Ludcndorffo ir jis 
mano, kad ji bus išleista kaip 
tik buš gautas prezidento Wilso-

1 no atsakymas.
Karės kabinetas laikė ilgą po-

REIKALAUJA PALIUO- 
SAVIMO LIEBKNECHTO.

Nepriklausomieji socialistai svei 
kiną Rusijos valdžią.

AMSTERDAM, spalio 23. — 
Nepriklausomųjų socialistų su
sirinkimas Solingen, Rheino 
Prūsijoj, priėmimui Wilhelm 
Diltman, reichstago nario, kuris 
|apo paliuosuotas iš kalėjimo, 
į kurį buvo nuteistas už kursty
mą prie valstybės išdavystės, 
vienbalsiai priėmė rezoliuciją, 
reikalaujančią pilnos amnestijoj 
ir paliusavimo Dr. Kari Lieb
knecht, buvusio reichstago na
rio, kuris yra kalėjime, taipgi 
statančią partijos tikslu įsteigi
mą socialstinės respublikos, - 
pasak Frankfurter Gazette.

Susirinkimas, kuriame daly
vavo keli tūkstančiai nepriklau 
somųjų socialistų, pasiuntė pa
sveikinimą Rusijos sovietų val
džiai.

(Rūgs. 10 žjnia iš Paryžiaus 
sakė, kad Dr. Liebknecht, kuris 
buvo areštuotas sąryšyj su pir
mosios gegužės demonstracija 
Berline 1916 m., tapo paliuosuo- 
las. Buvo sakoma, kad jis ser
ga džiova. Ta žinia tečiaus ne
buvo patvirtinta.

Liebknecht bus paliuosuotas.

LONDONAS, spalio 23. Iš 
Beri i no į Copenhageną praneša
ma, kad socialistas Dr. Liebk
necht bus paliusuotas už kelių

True transliition filed with the post- 
nias(er at Chicago, III., Oct. 25, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917

Paveda lenkams valdžią.

AMSTERDAM. spalio 23.
Viennos žinia Beifiino Vossische

mas dalyj Lenkijos, užimtos au
strų ginklais, tapo formaliai pa
vestas administracijai Lenkijos 
valdžios.

Dalis Rusijos Lenkijos, užim
tos austrų kareivių, galbūt nėra 
didelė. Didesnė dalis Lenkijos 
yra laikoma vokiečių.

True translation filed wlth the posT- 
Uiaster at Chicago, III., Oct. 25, 1918, 
as reųuired by Ine act of Oct. 6, 1917

Ukrainos ministerija rezig
navo.

LONDONAS, spalio 23. — An 
glų bevielis presas sako, kad vi
sa Ukrainos ministerija rezigna-

Kroatai, serbai ir slovėnai veiks 
išvien. Bendras komitetas rupin p 

sis jų politiniais reikalais.

True translation filed with the post- 
master at ('hieago, III., Oct. 25, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917.

700 austrų suimta.

PRANCŪZAI PEReJO OT- 
SE KANALĄ.

217
108
128
46

2

Viso ...... 635.
šiame sąraše, paduodamos se

kamos lietuviškai skambančios 
pavardės:

Peter C. Simone, Royonne, N.
J., sunkiai sužaistas.

Joseph J. Šilas, VVoodbridgc, 
N. J., sužeistas.

John M. Vęnske, 11835 Vin- 
cennes Avė., Chicago, sužeistas.

Joseph Donovitch, 723 W. 21 
PI.. Chicago, skinkiai sužeistus.

Chester Getchius, Oshkosh, 
Wis., sunkiai sužeistas.

Apanas Kendis, Stamford, 
Conn., sunkiai sužeistas.

Stephen Zatieviez, be antrašo, 
sužeistas.

Alexander U|lanowicz, Scran- 
ton, Pa., sužeistas.

John W. Zenewicz Ansonia, 
Conn., užmuštas.

Spalio 23 d. sąraše:
Walter Laskowski, 3003 So.

Troy St, Chicago, prapuolė.
Stephen klykunas, VVorcester, 

Mass., užmuštas.
Joseph A. Masevich, Manches- 

ter, N. H., užmuštas.
Joseph Davidowitz, Ne\v York, 

užmuštas.
Stephen Krakes, Hamtramk, 

Mieli., sunkiai sužeistas.
Charles Laporta, New York, 

sunkiai sužeistas.
Anthony Adamski, Rochester, 

N. Y., sunkiai sužeistas.
George Saviilis, Mount Car

inei, Pa., sunkiai sužeistas.
William Vertisky, Shenandoah, 

Pa., sunkiai sužeistas.
Niek Zaputovich, Denver, Co- 

lo„ sunkiai sužeistas.
Stanislaw . Zynis, Russelton, 

Pa., sunkiai sužeistas.
Tony Depula, Hooversville, 

Pa., belaisvėj.
William Primakove, New 

York, užhiuštas.
Peter Milukewich, Shenan- 

doah, Pa., sunkiai sužeistas.
William Wiliski, New Britain, 

Conn., sužeistas.
Stanislaw Stawicki, New Ha- 

ven, Conn., sužeistas. /
Ailton A. Schneida, Ne\v Or

leaną, La. sužeistas.
Stanley J. Buczkowski, Chel- 

sea, Mass., sužeistas.
StaTieley Kowateki, Newark, 

N. J., sužeistas.

BASEL, spalio 23. — Centra
linis pildomasis komitetas, išrin 
ktas spalio 5 d. nacionalčs slo
vėnų, kroatų ir serbų tarybos 
Agni m paskelbė, kad jis tuojaus 
pradės vedimą politinių reikalų 
tų tautų.

Jis ipaskelbe šį programą:
Pirma — Suvienyti visus slo

vėnus, kroatus ir serbus neatsi
žvelgiant į politinius rubežius.

Antra — Sutverti neprigulmin 
gą valsybę demokratiniais puma 
tais. '

Trečia.— Rūpintis, kad tary
bos atstovaujamos tautos turė
tų delegatą taikos konferencijoj.

Atmeta Austrijos pieną.
Komitetas atmeta Austrijos 

karaliaus pieną išrišimui tauti
nių problemų. Jis gvaranluos 
laisvą vystymąsi visų tautinių 
didžiumų, kurios gaili sudaryti 
dalį jo suorganizuotos valsty
bės. Kaimininėms valstybėms 
bus užtikrintas liuosas priėjimas 
prie jurų, jei jos nedarys pasi-

nejpa liečia mybės.
Komitetas ragina vienybę tarp 

tautų sutvėrimui didelės valsty
bės.

VOKIEČIŲ VALSTIJA 
AUSTRIJOJ.

Parlamento nariai vokiečiai lai
kinai tvarkys naujos valstijos 
reikalus. Jų pirmininku yra 

socialistas.

BASEL, spalio 23. - Vokie
čių - austrų atstovai Austrijos 
reichsratho sudarė seimą vedi
mui reikalą vokiečių žmonių Au 
strijoj ir išleido deklaraciją, 
paskelbiančią susi tvėrimą “Vo
kiečių valstybės Austrijoj.“

Kari Seitz, vadovas vokiečių 
socialistų Austrijoj, tapo išrink
tas prezidentu naujojo seimo. 
Atstovai paskelbė savo norą įvy 
kinti autonomiją dėl z vokiečių 
Austrijoj ir užmegsti ryšius su 
kitomis tautomis.

“Vokiečių valstija Austrijoj” 
jieško priėjimo prie Adriatiko 
jurų sutartyj su kitomis tauto
mis. Koll bus išdirbta konsti
tucija, žmones atstovaus reichs
ratho atstovai, kaipo laikinis na- 
cionalis seimas. ’ v

Ta įstaiga atstovaus vokiečius 
Austrijoje taikos tarybose ir nau 
dosis įslatymdavystes gale.

“Mes galime ir mes turime vei 
sakė Seitz.

ORAS.

Išdalies apsiniaukę, ir šalčiau 
šiandie ir ryto.

Saullė teka 7:14 v.;
K «» Miltu,n izdzo 11 .1(1 «.

kti naudai taikos,
“Mes turime daryti viską musų 
galėjo sumažinimui skurdo vo- 
kiečių - austrų žmonių. Naujo
ji vokiečių Austrija, kuriai mes 
dedame pamatą, bus sutverta su 

leidžiasi, tikinėjo su Kuosa valia vokiečių

RYMAS, špilio 24. — Prancū
zų spėkos šiandie prasiveržė per 
priešo pozicijas ir suėmė virš 
700 belaisvių —skelbia italų o- 
ficialis pranešimas.

PARYŽIUS, spalio 21 .— Fran 
euzų kareiviai perėjo Oise kana
lą prieš Long Champs, sako ka
rės ofiso pranešimas. Jie taip* 
gi įgijo svarbius laimėjimus tarp 
Oise ir Serru upių.

PEReJO sambre KANA

True translation filed with the post- 
niaster at Chicago, III., Ocl. 25, 1918, 
as remiired by the act of Oct. 6,1917.

Riaušes Vokie
tijoje.

PARYŽIUS, spalio 24. Ka
rės ofisas praneša, kad į pietva
karius nuo Le Cateau lianeuzų 
kareiviai perėjo Sambre kanalą 
j rytus nuo Grand Veri v.

ANGLŲ LAIMĖJIMAI.

Moterjs užmuštos taikos 
riaušėse.

AMSTERDAM, spalio 24. — 
Kelios moterjs liko užmuštos 

kulkosvaidžių kulkomis didelėj 
taikos demonstracijoj Manu 
heim praeitą petnyČią, kada ki
lo eilė riaušių.

Diddlė minia inunaršavo į mie 
sto salę, nukalalidama taikos ir 
grą^ndama revojiucija. -Poli
cija valdė kulkasvaidžius, kurie 
buvo pastatyti tokiam reikalui ir 
šovė į minią.

Riaušininkai metė bombas už 
mušdami keletą policinių. Riau
šininkai galiaus liko apgalėti ir 
išvaikyti policijos.

LONDONAS, spalio 24. — 
Smarkūs mušis tęsėsi šįryt nm- . 
šio fronte į pietus nuo Valenci- 
ennes, kur anglai atakavo vakar 
ryte. Anglai perėjo Ecaillon li
pę ir ipaėmė Neuville. Selesches 
ir Beaudignies miestelius.

SUĖMĖ 6,000 BELAISVIŲ.

SU TALKININKŲ ARMIJO
MIS FRAKCIJOJ IR BELGIJOJ, 
spalio 24. — Anglai suėmtė dau
giau kaip 0,000 belaisvių ir daug 
kanuolių jų naujoj atakoj, pra
dėtoj vakar ryte fronte prieš 
Valenciennes.

BOYSKOTAI ŠAUDO 
STREIKIERIUS.

Jie yra apginkluoti kulkasvai
džiais.

AMERIKOS ARMIJA, ’SU
ŠIAURVAKARIUS NUO VER- 
DUNO, spalio 24. — Sulig Ame
rikos informacijų departamentą 
pasiekusių žinių, skolai (boy 
scouts) Hamburge ię kituose Vo 
kielijos miestuose apginkluoja
mi kulkasvaidžiais ir lankiai va r 
tojumi numalšinimui streikų ir

True translation filed with the post

as reųuired by the act of Oct. 6,1917,

Kare dar tesis

True translation filed wilh the post- 
inasler at Chicago, III., Oct. 25, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917
MAIŠTAI VOKIEČIŲ AR

MIJOJ.

Kareiviai šaudo savo ofilieriiis.

LONDONAS, spalio 21. Pa
sak čia garnių žinių,, specialūs 
rotos iš parinktų kareivių lapo 
sudarytos užgniaužimui sukili
mų tarp nesenai į vakarinį fron
tą pasiųstų kareivių. Daugelį iš 
tų naujai draftuolų sukėlę maiš
ius ir niekuriuose a įsi t ik i urnose 
užmušė savo oficierius.

Tečiaus yra daug priežasčių 
manyti, kad Austrija ir Turkija

iruc uuiiaitiuuii iiicu wiui i............--------- .
mastei- at Chicago, III., Oct. 25, ’ i ieškos atskiros laikos
no romiirnd hv <mf r\i Į iPi n 1*11 »’

Kariniai patarėjai mano,kad 
karė nusitęs į sekamus 

metuą.

WASHINGTON, spalio 24.
Nežiūrint svarstymų apie taiką, 
karė nusitęs tcAli j ateinančius 
melus kol Vokietija bus sumušta 
iki pasidavimo. Tokia yra nuo
monė praktiškai visų valdžios 
karinių patarėjų.

Abclnai manoma, kad marša- 
ląs Foch ir su juo susivienijusie
ji komanduotojai karės lauke pa 
statys tokias sunkias pertraukos 
musių sąlygas, kad Vokietija at
sisakys jas priimti ir pasirinks

Sekamas žingsnis taikos lary- 
bose dabar priguli nuo talkinin
kų ir Suv. Valstijų prezidentas 
Wilsonas perdavė savo korespon 
denoiją su Benlinu ir paklausė 
talkininkų ar jie yra “palinkę 
įvykiti taiką nurodytomis sąly
gomis ir principais“. Yra su
prantama, kad jis pasirengęs y- 
ra pradėti tarybas tais pamatais.

Ar Suv. Valstijų talkininkai y- 
ra (jNisirengę ištikrąjų taikyties 
su Vokietija priimdami Wįlso- 
no principus, yni klausimas, ku* 
ris čia čia labiausiai dabar svar
stomas. Administracijos vakiL 
ninkai abelnai mano, kad talki
ninkai jau parodė savo pritari
mą prezidento pastovios taikos 
sumanymui per išsineiškii <



MOKYKLOS

Kampas Milwaukee ir Ashland Avė

ant Overkautų ir Siutų $25
savo

ČIEPAI

1111

Rusiškos ir Turkiškos Vanos

Atdara ket
verge ir su 
batoje vaka 
rais, taipgi 

nedėlios

portą
ros.
inl'liK nzos
tuos, kurie vartojami sym plo
nių mažinimui, kol nėra jokiu 
mechaniškų būdų ligos gydy
mui ,o reikia tenkin ties vien tik 
hygiena, tol čiopų vartojimas y- 
ra pateisinamas, nors tikros ži
nios apie jų vertę neturime,' bet 
teoretiškai svarstant jie .turėtų

Didžiausia
Uptown j 
Drapanų Z 

čeverykų ) 
Sankrova

pasargos žodis
IOWA STATE

SAVINGS BANK
Kapitalas ir Pervirsiu—

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

* Jackson Sts.
SIOUX CITY, IA.

AP1&IOŽIANT mokyklą
14 METŲ.'

Neįsivaizdinkite, kad 
likusi smetona nugrieb
tam piene nupenės grei
čiau kiaules ir teliukus. 
Tas buvo išmėginta daug 
laiko kad sandėlis tarps- 4 
ta kaip greitai ant šilto 
separatoriaus nugriebtas pienas 
vrilgis arba linai prašalina riebumus, 
nugriebtame piene yra mirtinai žuvusi

12th St. Tel. Kedzic 8902 
Paulina Tel. We«tern 15 
3514-16 W. 121 h «t., arti 
St. Louis Avė. Ir 1115-17 
So. Paulina St., arti 12th 
St., Chicago^ Iii.
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su justi

vardu, pavarde ir antrašu
Laiškas su jūsų pilnu antrašu, 
atspausdintu ant kon verto, 

niekados neprapuls krušoj, nes 
jei jis nesurastų los ypatos, ku
riai jus rašėte, jis

SL’GBlš JUMS ATGAL.
Prisiųskile $1.00 ir pilną jūsų 
antrašą, o mes atspausdinsime 
100 konverlų, ir luojaus prisiu
si;. ie jums.

NAUJIENOS 
1810 So. Halsted Street

Chicago, III.

ktiškas patyrimas kalba už juos
Pasilaikius progai (nes svei

katos vyriausybe ketina čiepy- 
ti netoli visus), nereikia atsisa
kyt nuo čiopų priėmimo. Tie 
čiopai, kurie yra vartojami ap-

staile ir nu dirbimu. Bet daugiau negu tai, jys galite dėti

NAUJIENOS
1840 S. Halsted Street, Chicago, HL

is širdies
Knygelė parašyta James Allen, versta
St. Biežio. J. Ilgaudo laida. Turinys:

širdis ir Gyvenimas.
Proto Pobūdis ir Pajiega.
Papročio f ašidarymas.
Darymas ir žinojimas.
Pirmi Žingsniai į Augštesnjjj Gyvenimą.
Dvasinės Sąlygos ir jų Pasekmės.
Padrąsinimas.

Kaina 15c.

Užtikrintos Drap
anos Vaikams

Jus sutaupysite pinigus pirkdami 
savo vaikams drapanas pas Con
tinental. Netiktai Continental yra 
žemiausios kainos, bet ilgas dėvė
jimas yra įdėlas i kiekvieną siutą 
ir overkauta.

vienus depus 
j mui nuo raupų
jie veikia 
čiopų,' kurie veikia 
lligės čiopai 
daugelis kilų, kurių veiksme jei j 
ne visuose atsitikimuose, lai. 
bent daugelyj duoda giras pa J 
sekmos. Ypač pas lietuvius ei'*-, 
pai ir serumai, kurie duoda ge
resnių rezullų, negu bent kokis 
kitas gydymas, yra da nepopu-. 
leriški. Mal daktarai savo lai
ku buvo perdaug įpratę rašyt r* 
cęptus, ar jų reikėjo ar ne ir 
nevariojo čiopų ir serumų ne! 
ir ton, kur jie butų buvę vieni n- 
tčlc pagelba. Aš nenoriu už
ginčyk kad tūli vaistai neveikia 
ir kad jų niekur nereikia, bet Į-,

Neaikvokite Smetonos!
JEIGU jus dar iki šiol rauginate pieną ir 

griebiate smetona rankomis ,jųs visgi ei
kvojai nuo vienok kelvii tacfcdčs iki vieno trečda
lio jūsų Sme tonos. Jeigu jus vartojate separato
rių ir jis nėra geriausiu, jus iki šiol eikvojo t daug 
Smetonos, ir jus stebėtu- ___
lės, jei tą žinot u t. K ožiui “j j
likę, kuri kaip nors eik- H.'__ ' ll'j
voja šiais metais turi su- I
silaikyli. Pirkite Lily ar- iTjS®
ba Primrose snu tonos 

separatorių ir nebeeikvo

sitikėjimas i juos pas tūlus dak- 
| tarus yra perdidelis, o publikos 
nemaža dalis net ir hygienos ne
paiso, kuri kartais yra vieninte
lis vaistas, o laukia, kad vaisiai 
ligą prašalintų. Re ikia žinoti, 
kad daktaras vra šaukiamas ne♦
receptą parašyt ir ne vaisiais li
goni išgydyt, o atrasti ligą, duo- 
li reikalingus patarimus ir jei 
reikia, tuomet tik užrašyt vais
ių bei pavartot čiepus arba se
rumus. I)r. A. Montvidas.

Laikui bėgant vaikinai lankiu
si ji augėlesniąją- ir amatų. nie»- 
kykią, pralenkė kitus elar spar- 
či m. Sulaukę 25 medų amžiaus, 
ji- \ idutiniškai uždirbdavo po 
$1550 i metus, Tie vaikinai, ku
li* apleido mokyklą dėlto, kael 
koks nors menkas darbas atro
dė jie uis dideliu keturiolikos me 
Ii amžiuje*, vidutiniškai galėjo 
uždirbi po $650 i metus, dvi- 
d šimts penkių me lų sulaukę.

Massachuselts nėra vieninte
lė valstija, kuri gali suteikti to
kias skaitlines. Teikis pat tyri
nėjimas padaryta Ne’ 
V7i .consino, Indianos 
IVi issouri’os ir musų pačių, liti
nėjaus, valstijoje. Ir teikis pat 
atsakymas gauta kiekviename at 
silikime. Visos dienos praleis
tos mokykloje po keturiolikos 
metų amžiaus turi pinigų vertę 
vėlesniame gyvenime*, visvien, 
koks darbas nebūtų pasirenka
mas. Ir lygiai tas puls yra su 
m rgaitėmis, kurioms reikia <lir- 
žli už algą. Mergaitės, kurios 
lankė nmkyklą ilgiau, gavo ga- 
lų-galė ir geresnes vietas. Kar-

Vieliausios Rudeninės 
Skrydėlės

Conliutniai skrybėlės j)e> $2, $3, 
$1 ir $5 yra žinomos nuo vieno 
miesto galo iki kito. Continental 
skrybėlė ant jūsų galvos reiškia, 
kad jus nešiojate geriausią ir su
taupėte mažiausiai $1.

H art, Schaffner & 
Marx

Kuppenheimer ir Society brand 
yra tiktai trįs gerai žinomų nacio
nalini garsinamų eilių drapanų už
laikomų pas Continental. Nepa
prasta kokybė, puikiausi rankomis 
pasiūti ir stebėtini pasirinkimai 
slailiškų verpimų ir petrenų over- 
kaulų ir siutų pasiūlytų po

$30 iki $50

lūs vidutiniškai padarydavo po 
$200. šitie patįs vaikai dabo
ta per ketverius metus. Jie tą
syk buvo aštuoniolikos metų 
amžinus ir jų kiekvieno alga 
vidutiniškai juikilo iki $375 į 
melus. Niekas negali |Misaky- 
li, kad tai yra didelis uždarbi- 
nės pajiegos prieaugis |x> kelti
riu metų nuolatinio darbo.

Kita grupė vaikų, užuot jieš- 
kojusi darbo I I metų amžianš 
sulaukus, lankė mokyklą per 
ketverius metus. Pabaigę aš
tuntą skyrių liaudies mokyklo
je, jie mokinosi arba augštes- 
nėse mokyklose, arba amatų 
mokyklose. Paskui šitie vai
kai gavo darbus šitose pačiose 
dirbtuvėse. Su tuo mokslo prie
du, kurj jiems davė lankymas 
mokyklos per keturis metus, ši
tie vaikinui vidutiniškai gauda
vo po 525 algos į metus. Kitaip 
sakant, tie vaikinai, kurie nuo
latos lankė mokyklą per ketu
ris midus, galėjo uždirbti dau
giau negu tie, kurie gavo prity
rimo dirbtuvėse per 'ketverius 
melus.

saugojimui nuo raupų, visai ne
veikia jiil hu nzoj. Pastarosios 
čiepai yra visai kitokie, sutaisyti 
iš tam itkrų specifiškų bakteri
jų. Juos leidžia po oda. Vie
nas čiepijimas seka po kito tar
pe 7 ar 10 dienų ir reikia gaut 
tris įčiepijimus iš viso. Jei dau
giau irgi

Iki šiol didžiuma žinojo lik 
lai apsaugoji- 
Visi žilio, jog 

Bet yra ir daugiau

• Užėjus inlluenzos epidemijai, 
pradeda rašyt ir kalbėt apie 
reikalą čiepylies, kad apsisau
gojus nuo ligos. Sveikatos vy
riausybė šiitu ir ten rengiasi čie- 
pyli visus gyventojus, jei lik bus 
ištekliaus ir ganėtinai padaryta 
Čiepų.

Pradėjus čiepijimą dėl inl’lu- 
enzos susitinkama su publikos 
nežinojimu daugelyj atvejų. Tu 
Ii tvirtina, kad jie esą nesenai 
ciepyli ir čiepai prigiję, lodei 
mano esant nereikalingu dabar 
čiepylies.' Kili atsisako cie- 
pyties lik tolei, kad skaudės, ar
ba kad vaikui bus skaudu ir jis 
verks. Nieko juokingesnio ne
gali būti, kaip teisinties, jog 
skaudės bei vaikas verks, jeigu 
butų tikra žinia, jog čiepai arba 
apsaugųja arba išgydo nuo li
gos. Nesinori būti perdaug en
tuziastišku link inlluenzos čie
pų, bet turiu pasakyt, kad iš 143 
asmenų, kuriuos man teko įčie- 

I pyti da neapsirgus tik 8 apsir
go iki šiol ir tai lengvai. Ir di

džiuma čiepijimų liko padaryta 
namuose, kur jau vienas ar da
ugiau sirgo. Tose šeimynose, 
kur yra ligonis ir kiti nariai at
sisako čiepytis, retas jų išvengia

1 ligos. Ankstyvas čiepijimas li
gonio nors nuežlikrina pasvei
kimo. bet tartum apsaugoja nuo 
plaučių uždegimo. Iš 82 ligo
nių. kuriuos man teko įčiepyti 
t ligos dienoj, G gavo plaučių 
uždegimą ir 2 mirė; iš 51 ligo
nių, jeiepytų pirma ir antrą die-I 
ną ligai prasidėjus, da nė vienas| 
negavo plaučių uždegimo ir ne 
mirė. Negaliu tikrinti už loles 
nes pasekmes, bet norėtųsi tikėt 
kad inlluenzos čiopai (kurie tie
sa, yra bakterijų mišinys ir ap
saugoja ir gydo nuo inlluenzos

Darbas gauti >labar yra leng 
va ir mokestis yra didesne negi 
ji buvo pirmiaus, ypač vaikam; 
ir mergaitėms. Bet koki darbi, 
neišlavintieji vyrai ir moterį.* 
galės gauti už dešimties, pen 
kioJilcos, ar dvidešimliits metų;

| šitą paklausimą yra atsaky
mas. :šitą alsakypią išdirbo 
daugelis įvairių žmonių, ktirii 
ištyrė klausimą ir sužinojo, ko
kis darbas laukia vaikinų ii 
rgaičių, apleklusių mokyki; 
turiolikos ar p<*nkiolikos melų 
amžiaus, kad guvus, kaip ląlyk 
rodėC labai gerą darbą. Skait
linės, kurios duoda šitą atsaky
mą, yra paduotos knygoje po- 
pieros viršeliais '‘The Moncy 
Valur of an Eduęalįon’’ (Pini
gine švietimo vertė). Apie ši
tas skaitlines verta pagalvoti.

Tani tikrose Massachusetts'o 
dirbtuvėse, pav., vaikinai, kurie 
apleido mokyklą keturiolikos 
nirlą, kad stojus prie darbo to
se dirbtuvėse, per pirmus nie

kuomet mažas
Smetona 
smetona!

Lily ir Primrose separatoriui sulaiko šią snietoną. Mes 
Kalime jums prirodyti ,ka<l jie sulaiko ją visą, apart veik 
vieno lašo kiekviename galione.

Apart to, jie yra gerai žinomi kaipo paprasti, lengvai 
sukami, lengvai išvalomos mašinos, ilgai laikosi ir at- t 
lieka tą palj gera dailią melas po meto. Pirkite Lily ar- 

E ba Primrose — jis atsimokės Atgal Smetonos kainą, ku
rią (kibai*, gali išeikvoji. Pamatykite vietinius pardavė
jus, kurie pardavoja šiuos separatorius, arba rašykite 
mums dėl kąlalogij*.

International HarVester Company of America 
g CHICA(M) (Incorporatcil) / USA

Eibm

“Tai gaišinimas laiko lanky
ti mokyklą, kuomet aš galiu 
uždirbti $8 j dieuą”. Situos žo
džius pasakė keturiolikos melų 
vaikas, kuris šįmet metė moky
klą ir stojo prie darbo valgo
mųjų (laktų sankrovom Jis 
butų pabaigęs aštuntą skyrių 
ateinantį birželio mėnesį, bet 
jam pasirodė, kad neapsimoka 
lankyti mokyklą, kuomet gali
ma-gauti tokį gerą darbą. Jo 
levai leido jam pasitraukt iš 
mokyklos, nes jiems pūtiko tu
rėti iMtšalinių įplaukų prie da
bartinio pragyvenimo brangu
mo ir-kadtmgi jie niekuomet ne
pagalvojo, kaip tai atsilieps į to
lesnį vaiko gyvenimą, jeigu ji
sai pradės dirbti liek maža 
mokslo.

.Jus galite užsitikčti ant Continental dėl tikro sutaupymo pinigų vertės už overkautus ir siutus po $25 
galite užsitjkčti kokybe — ilgu dėvėjimu

* 1. ;•}’! , . ■ t. y i r>. t .- ■

paskutinį dešimtuką ant jų, kad dabar čia Chicagojc jus rastumėte didesnės vertės dolerį už dolerį negu 
Continental jums sjulyja. Pirkite pas Continental ir jus gausite augščiausios kokybės overkautus ir siutus 
už žemiausias kainas. Kiekvienas centas, kuri jus praleisite, eina j drapanų kokybę — ne į išlaidas, nesvietiš- 

kas vidurmiesčio sankrovų randas. Pamatykite __
. Continental ant abiejų pusių susegamus siulėtus _

overkautus ir ant abiejų pusių gerai pritaikytus 
’ overkautus po

snyj ir triimpesninm laikui ne
gu raupų čit pai. Yra daktarų, 
kurk* neliki į čiepus ir nevarto
ju jų. Bet daugelis visoj šalyj 
žinomų daktarų juos vartoja, 

ja ir kariuomenėj ir iš ra
ina los, kad pasekmės ge- 

Kol neturime jokių vaistų 
išėmus

sykiui, bet jų taip rtedaug, kad 
m daug laiko ima jie sujieškoti. 
Pav., Massachusettso komisija, 
kuri ištyrė algas 11,057 darbinin
ku, rado, kad 900 jų buvo taip 
vad narnose augštesniojo lai|>s- 
nio pramonėse. Bet tik du nuo
šimčiai apleidusių mokyklą 1 i

’WTiWiWI
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metų amžiuje, įsigavo * į šitas 
augšti'sniojo laipsnio pramones.

Pagal šituos išvedžiojimus a- 
pie a|).svjctą išeitų, kad pinigai 
reikia skaityti svarbiausiu daly
ku gyvenime. I'iesa, kad valsti
jos, (aiip pat kaip ir atskiri žmo
nės, kurie išleidžia daugiau pi
nigų apšvietai, geriausiai įsten
gia išvystyti gabumus ir pralob
ti. Bet įdomu taipgi ir tas, kad 
valstijos duosniai leidžiančios 
pinigus savo piliečių švietimui, 
suteikia ką-nors geresnio už ma
teriali turtą. Jos suteikia vy
rų ir moterų, kurie turi pradinį 
nuvokimą, savo priedermių vi
suomenei. Tos valstijos turi ge
resnius įstatymus ir stotd arčiau 
teisingos įstatymų rūšies vi
siems gyventoja uis. Apšvieti* 
nuis visu gnlų-gale įvykins toi- 
singumą. Visi padekime ateiti 
geresnei dienai, suteikdami vi
siems vaikams ir mergaitėms vi
są tą mokslą, kuri laisvosios vie
šos mokyklos duoda. ;

—?Louise Montgomery

HOUSE
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Waterbury,Conn
Liūdnos naujienos.

Pas mus, VVatcrburyj, dabar 
liūdnos naujienos. Mat, ir mus 
aplankė ta nelaukiama viešnia 
—ispaniškoji influcnza. Ir to
kiu įdukimu ji siaučia, kaip gal 
niekur kitur. Musų mieste pri- 
skaitoma apie 115 tūkstančių 
gyventojų. Bėgiu kelia tos die
nų susirgimų butu net 5,159. 
Kiek mirė tikrai dar nežinoma, 
bet labai daug. Liūdna darosi 
pamislijus apie mirtingumą ka- 
dir tarp lietuvių. Kasdiena lai
doja po kels lietuvius. Ir gra- 
boriai jau nebegali apsidirbti... 
Yra atsitikimų, kur lavonas tu
ri išgulėt po dieną ir daugiau 
kol sulaukia “savo eilės", (ii ant 
tų kapinių — tarytum karės 
lauke: duobės, 
ha i...

Ir daugiausia
pačiame gyvenimo sitprume — 
žaliukai vyrai ir moters. Skur
du, begalo darosi skurdu, kuo
met pažvelgi į likusius be apie- 
kimų našlaičius.

Nors miestas ir daro visa, kad 
užbėgus už akių beklojančiai

duobės... gra-

miršta tie, kur

sekmių. Beje, vietos spauda už 
spalių 20 d., pranešė, kad au
kų skaitlius truputį mažesnis, 
bet tik truputį.

Bet lai dar ne visa. Be 
minėto blogo mes, waterburie- 
turinie dar kitą — stoką dakta
rų. Susirgus nieku būdu nega

Ii jų prisišaukti. Dažnai prisi
eina ilgokai paslypsot ant gat
vės, kol pamatai skubiai bėgan
tį daktarą..Su vaistais irgi nė 
kiek išgėriau.

Delei minėtosios jau priežas
ties dirbtuvėse dabar dirba tik 
pusė darbininkų. Atsakomo
sios įstaigos dabar paskyrė spe
cialius dirbtuvių ligonių lanky
tojus. Jie vaikšto po stubas ir 
vėliau raportuoja jniesto vald
žiai apie ligonių padėjimą. Mat, 
randasi tokių stubų, kur serga 
visos šeimynos. Tokiam atsiti
kime jiems pagelbsti miesto vai 
džia. Tuo tikslu dabar tapo į- 
steigta net specialių ligoninių. I į() valdžios

Tokios tai naujienos musų (|aryti bažnyteles. Sako, liisi bu- 
VVaterburyj. Kitą sykį žmonės tų susipratęs...
kalbėdavo apie teatrus, pašilių- Demenčius buvo vietinės
ksminimo vakarus, o dabar — LSS. 58 kp. nariu. Jis, be to, 
susirgimus, .vaitojimus, mirtis... priklausė ir LDLD. 91 kp. Gi 
žodžiu, visur nuliūdimas ir aša- p.i6 Schultz buvo LSS. 152 kp. 
ros. Į nare, Shcboygane. Linkiu jiems

Į ilgo ir laimingo gyveninio.
Spalių t3 d. rasta negyvą lic- -:-

tuvį, Juozą Parmarauską. Bu- Kaip visur, taip ir pas mus 
vo labai sumuštas. Daktarai I siaučia influcnza. Žmonės ser- 
sako, kad jį turėjo kas nors už- ga ir miršta taip, kaip dar nie- 
pulti. Tūli žmonės betgi sako kartos. Užtai graboriams ir ku- 
laip, kad J. P. buvęs girtas ir Į nigėliams tai tikra rugiapiutė. 
gal būt eidamas nupuolęs nuo Į —J. M.
laiptų... Keli įtariami žmonės 
jau buvo suareštuoti. Ikišiol 
lečiaus kaltininkai dar nesura
sti. —Boblaukio. Juozas.

Iš Clevelando

NUYATEDIJRON
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ležies 
josios 
kriti- 
juje. 
Puiki
osios, 
sveik

os, ra- 
udon-

ais veidais moters, pil- 
Nnos gyvenimo, gyvumo 

irspėkos.
)r. Ferdinand King, New

Yorko (lydytojas ir Mediką- , 
lis Autorius, sako, gydytojai 
turi užrašyti daugiau organi
škos geležies — Nuxated I- 
ron — savo ligoniams—sako 
anaemia—stoka geležies—yra 
didžiausia svarba sveikatoje, 
stiprume, gyvume ir gražume 
šiolaikinei Amerikos moterei. 
Garsai, perscrgslantįs varto
jimą metališkos geležies, ku
ri gali pakenkti dantims, vi
duriams, ir tūluose atsitiki
muose padaryti daugiau blo
go, negu gero; pataria varto
ti tiktai Nuxatcd Iron, imant 
tris sykius į dieną po valgio. 
Ji padaugins stiprumą ir pa
kantrumą silpnų, nervuotų, 
suirusių žmonių į dvi savaiti 
laiko daugelyje atsitikimų. 
Gaunama visose gerose aptie- 
kose. i ‘

bar mums ne kvailo riksmo a- 
pie “kairumą”, bet darbo reikia. 
Tą darbą kol kas dar trukdo 
keli užsispyrę vaikėzui. Kada 
jie susipras. —Tavo Jonas.

Kenosha, Wis
Vestuvės. — Ligos.

Demenčius su p-le Magde 
Schultz, iš Sheboygan, Wis. 
Š Ii ubą ėmė civilį. Tai baisiai 
nepatiko keliems fanatikėliams. 
Vieni dabar visaip apkalba “tą 
bedievį”, o kiti rugoja ant mies- 

kad ji įsakius už-

White, Wis
Iš ūkininkų gyvenimo.

Šiame kampely) mažai yra lie-

Visi kiti — lenkai ir vokiečiai.
Spalio B d. Gerinama oi ^(,nig £ja gana genu anga viskas. 

walers salėje Varpo choras pa-ūkininkai daugiausia verčia- 
rengė teatrą. Lošė trijų veik-l . j<orriaį9e jų turime gero
smų veikalėlį Švarkas ir Mili-I )C|no, kadangi jų dabar visur 
ne . Vaidinimas išėjo gerai. 1 o reikalauja ir gerai apmoka. Svie 
vaidinitpo buvo dainų. (’horas I surjs įai|>gį brangus. Taip- 
sudainavo kok ią dainų, t{rtpgijjall geraį apmoka ir už bulves 
atlikta solo. Publikos buvo ga-1— pO 9 doi. už šimtą svarų, 
na daug. Mat, nors šioji (Irau Lietuviai, kurioms įgriso ne- 
gija yra tautininkiška, bot j°n I pastovusis miestu gyvenimas, įn
yra susispietę pažangesni tauti- rgių atkreipti daugiau donios į 
įlinkai, nepakenčiami vietos sa-Larnlas 
liūnų organo. Užtai jie turi už- —Jonas Spack.
uojautos progresyviuose žmonė-|  
se. Nuo šio parengimo, kaip 
patyriau, liks virš 100 dolerių 
pelno. Žodžiu, visa išėjo gerai. 
Nesmagumų darė tik nelaiku 
uždangos leidimas, bet užtai
kaltas svetainės užžiurėtojas. I Pas mus vis tos pačios senos 
.Lietuvių J a u n ų Soči- naujienos. Nauja nebent tai, 
alistų Lygos vietine kuopa bu- kad ir “Siu Sitį” aplankei nclau- 
vo parengus vakarą spalių 13 d. kiama^viešnia — intluenza. Nes 
Acmc salėje. Viskas pavyko mažai žmonių serga, keliolika

Žmonių buvo jau mirė, “Brolių lietuvių” kol 
kas dar nepalietė. Gal tai dėlto,

Vietos bolšcvikuojantįs vyru- kaip tūli sako, kad mūsiškiai tie
kai pastaruoju laiku jau netaip sigaili pinigo... degtinėlei. Mali
nkiai tiki “Laisvės” ekstra “kai- kia kiek kuris gauna ir ištesi, 
ritmui”. Taip ir reikia. Dau-1 Nors lowos valstija yta sausa . 
giau tik reikia skaityti ir gttlvo- kii kas? 1 asisaindonte auto- 
ti, tai pamatys kame tiesa. Da- ’»-(>bilių ir dui į Mizurę tris 
____ .__________  Į šimtus mylių! Parsivežę, žino-

---------------------------------- ma, “gydomės”...
Šiaip visa, pas mus “apmirę”. 

Mat, miesto valdžia įsakė užda
ryti bažnyčias, teatrus, šokių sve 
taines ir visas viešų susirinkimų 
vietas. Tad švenčiame, kol iš
keliaus nelauktoji viešnia influ- 
enza.

Lietuvių gyvenime nieko nau 
ja, ypatinga. Krutame, judame 

Į— vis “po senovei”.
—Lietuvos Jaunikaitis.

Sioux City, Iowa
Šis ir tas.

kuogeriausia.

Pavelykite man 
jusu gydytoju šiuose kares laikuose

Kadangi liek daug jaunesnių gydytojų iššauk
ta jus gal būt nenutarfte į ką kreiptis to
dėl jei jus reikalaujate patarnavimo užtikimo 
specialisto, tokio, kuris pašventė daug laiko ir 
mokslo vienai atskirai šakai medicinos.

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

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

Jeigu jus turite ausų skausmą, tekančias ausis, triukšmų galvoje 
arba kokį laipsni kurtumo.
Jeigu jus turite nosies katarų arba gerklės, spjovimo arba plėg- 
mos, arba bile silpnumą bronchialių iludų arba plaučių, — tokiame 
atsitikime aš noriu pasakyti, kad daug susidėjusių ligų yra liesi 
pasekmė nebojimas nosies ir gerklės keblumų ir pakol jus praša
linsite priežastį, kitas kokis gydymas suteiks tik laikiną pagelbą,— 
todėl

JUS TURITE PASIMATYTI SU MANIM DABAR
Aš išgelbėjau daugumą nuo apakimo, kurtumo ir džiovos ir galiu 
pajiegti padaryti tą pati dėl jūsų, 'jeigu jus ateisite i laiką.

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

■ |'| I .dilini, M.H

Trne trunslntion filcd with the post- 
inaster at Chicago, III., Oct. 18, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917,

Ką privalo žinoti tie 
kurie yra šiaukia- 

mi į karę.
(Committee on Public Infor

mation).

Valandos: 9—8.
Nedaliomis: 10—1.

219 So. Dearborn st.
Prieš pačią

Šeimyna lai Pasilieka Namie.

Eidamas į stovyklų kareivis 
turi peršneketi savo šeimynų pa
silikti ant vietos ir nesidanginti 
į miestelį kur nors prie stovy- 
klos-campes. Valdžia ypatin
gai geidžia, kad kareivių šeimy
nos nesektų vyrų einančių į sto-

Didžiausia. L-detiA-v-išlca

Rakandu Krautuve
ant Bridgeporto!
Kurioj galima gauti dailiausius ir geriau
sius rakandus išpuošimui jūsų stubų. Ne
sigailėsite savo žygio ateit j musų krautuvę, 
kad pamačius musų turtingas eiles vėliausių 
ir dailiausųi rakandų ir už žymiai mažesnes 
kainas, negu kokiose kitose krautuvėse šia
me mieste. — Pečių, stalų, krėslų, lovų, ko
modų, šėpų, seklyčios siutų ir divonų viso
kios mieros ir tt.

vykias (canlomnents). Yra lai 
patriotiška priedermė 
ant vielos.
yra užsiėmę vežimu vyrų ir įvai
rių reikmenų j pamarius. Val
džia jau yra prašius nevartoti 
geležinkelių menkais reikalais. 
Miesteliai stovyklų aĮpielinkėsc 
yra labai prisikimšę. Sunku 
gauti kambarių ir pragyvenimas 
labai brangus.

Jei kas nors kareivai atsitik
tų, jog jam reikėtų Indi namie, 
jis turi kreipties j komendantą 
ir gauti ledinių grįžti į savo na
mus. Jis gafli daug pigiau nu
važiuoti pas juos, negu jie pas jį. 
Mokesnis už geležinkelį, keliau
jantiems kareiviams valdžios pa 
daryta žemos, o kiliems kelei-

šlias Hostas kurianasi kietoms ir minkštoms anglimis, 
užlaiko ilgąi ugnį, gerai apšildo keturis arba penkis 
ruimus , f W
Parankiausia ir dailiai nikeliuotas (moore) su balto
mis durimis ir kopturu, verdantis ir kepantis su gazais 
ir anglimis, be permainymo dalių. Taipgi gvarantuoja- 
mi nuo išdegimo viduriai per penkis metus.
Šitas “Moore Bakerite” padarytas iš lygaus špižo su 
stiklinėmis durimis arba su baltomis, bailiai papuoš
tas nikeliais. Puikiai tarnauja virimui ir kepimui.

Krautuvė atdara kas vakaras ligi 9 valandai. 
Nedėliomis ligi 3 po pietų.

Kulis Furnitūra House
3224-3226 S. Halsted Street

Phonc Drovcr 9757 Chicago. Illinois

kią nors pinigišką pageli)^—to-
priedermė gyventi kic ir panašus dalykai bus jiems 
Geležinkeliai dabar maloniai suteikiami tos pačios i

Home Service Section.

Kiekvienas kareivis 'turi atsi
minti gerbūvį savo šeimynos 
liek, kiek jis gali. Jis turi neuž
miršti apie sveikatą iT mokinimą 
savo vaikų, suraminimą ir pa
gerinimą tų, kurie nuo jo prigu
li. Jis turi atsiminti laiį>pat ir 
savo draugus ar pažįstamus, ku
rie reikalauja jo patarimo arba 
pagelbės paliekant savo šeimy
nas namie.

Kur Gauti Reikale Pagelbos.

Jei kiuriai nors kareivio šei
mynai reikia kokios nors pagcl-

ju jausmus ir niekam slaptos 
neišduos. Home Service nesi- 
kiš ten, kur ji bus nereikalauja
ma arba nepageidaujama. Jei 
kokiame nors atsitikime karei
vio giminaičiams reikėtų pagel
bės ar tai gauti daktaro patar
navimų, ar lai teism išką patari
mą, ar padėjimo darbo j ieškant, 
ar pa tarimo link auginimo ar 
mokinimo vaikų ,ar tai progos 
draugiškai pakalbėti apie įvai
rius nepasisekimus ar net ir ko-

Nuėjus į stovyklą—Campę^

Kaip tik kareivis pasiekia sto
vyklą, oficieriai užrašo jo var
dą ir daug kitų dalykų. Kiekvie
nas kareivis turi būti labai at
sargus, priduoti savo vardą ko- 
tikriausia ir žiūrėti, kad butų 
jis teisingai parašytas. Kada o- 
ficierius klausia vardo, jis gal 
parašyti taip, kaip jis jį girdi. 
Žiūrėk, kad butų parašytas taip, 
kaip reikia ir, jei kas butų ne
teisinga, tuojau sakyk. Teisin
gas vardo ir pavardės padavi
mas yra labai svarbus dalykas. 
Jei kareivio arba jo giminių va
rdai ir pavardės yra neteisingai 
parašytos, pinigai, kuriuos val
džia siunčia, gal būti visai ne
gaunami, laiškai gali neateiti ir 
gali atsirasti daugiau įvairių 
nemalonumų.

Kaip Ilgai Reikia Pašalpos 
Laukti.

Padarius reikalingas popieras 
dėl pašalpos davimo šeimynai, 
tie raštai tuojau yra siunčiami į 
Washingloną. Namiškiai tene- 
siliki gauti pašalpos vos tik ka
reiviui išėjus į stovyklų cam- 
pę, nes paprastai išeina nuo še
šių savaičių iki dviejų mėnesių 
po padavimo popierų iki gavi
mo pašalpos. Jei namiškiai ne
gautų čekio dviem mėnesiam 
praėjus, lai jie turi nueiti ir pa
šnekėti apie tai su Home Ser
vice Section.

Jei kas kareiviui rūpėtų apie 
namus, arba reikėtų ko pasitei
rauti, jis gali sužinoti nuo sa
vojo komendanto, kur yra Rau
donojo Kryžiaus Home Service 
žmogus toje pat stovykloje. Ka
reivis gali viską jam pasisaky
ti, visa tai bus užlaikoma pasto

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
■■AMERIKOJE TĮSTEIGTASV • 1836 METAIS

ęELPIA Našles, Našlaičius, Moksleivius, Politiškus Kanki- 
nius, Imigrantus ir remia visus prakilnius lietuvių tautiš

kus ir kulturiškus reikalus.

•

Kapitalas x Sausio, 1917, $145.000 
Pomirtinių išmokėjo .... $92.715 
Ligoje pašalpų ................. $52.813

Moka pomirtinių $150, $300, $600 
ir $i.coo. Moka ligoje pašalpos— 
$6.00 $9.00 ir $12.00 i savaitę.

<

yMONIŲ flpŠvictai leidžia savaitrašti „TĖVYNĘ” su ilius- 
" truotu mėnesiniu priedu Moterims ir Vaikams, ir nariai tą 
gauna dovanai. . Leidžia kningas, kurias nariams duodama už 
pusę kainos.
SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE yra seniau- 

šia, didžiausi ir tvirčiausia apdraudos, pašalpos ir kultūros 
organizacija. Kuopos yra visuose miestuose. Norėdamas 
prisirašyti, kreipkis prie vietinės kuopos, arba norėdamas pla-j 
tesnių informacijų, .rašyk pas Centro Sekretorių, šiuo adresu<•>

A. B. STRIMAITIS
.307 WEST 30TH STREET, NEW YORK CITY *

B

plyje ir visur bus suteikiamus 
reikalingas patarnavimas ir pa
tarimas. Jei jo namiškiams kas 
nors reikėtų, tai jis pasiųs, į 
namie esančia Home Service 
Section, o tie jau susinės su na
miškiais.

tie, kurie yra Amerikos stovyk
lose, bet ir tie, kurie yra išplau
kę j užmarį. Ten Raudonojo 
Kryžiaus Home Service žmonės 
laip-pat yra nukeliavę ir duoda 
visokius patarimus, kokie tik y- 
ra kareiviui ar jo šeimynai rei
kalingi, reikalui esant jie pa
siunčiu ir kablegrainas į Raudo
nojo Kryžiaus skyrius čia Ame
rikoje, o tie į Home Service Se
ction miestelin, kuriame gyve
na kareivio namiškiai.

Darykite patįs 
savo vynų

Vynuogės
Vynuoges
Vynuogės

Dabar yra laikas jas gauti, iki se
zonas pasibaigs.

Klauskite
Dan (’oync,

Te i. Maine 2835

Coyne Bros.
119 W. South Watcr St.

Didelis laikrodis virš dury.

JOSEPH C. VVOLON
LIETUVIS ADVOKATKS 

29 S. La Saite St z
Teleptione Centru)

Vakarais:
2911 W. 22nd Street, 

Vdephone Rockvvell 6991

daktar%25c4%2585..Su
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kratais Amerikos valdžia
' VolhSfH no onip t-aikns derv-

iiTHUANlAN DAILY'NEIMI

uidihshr«1 Daily exce
< muiaęiah Newa

18 Hi SO HALSTED ST
<CHICAGO, ILLINOIS

L lephone Canal 1506

kalbėtų ne apie taikos dery
bas, o tik. apie pasidavimą.

Pėtnyčia, Spalio 25, 1918.
vo reikalingumais išrodome, aš 
čia paduosiu ir Vi ‘šų Amerikos 
Aklų išsireiškimą L. Gasšc, bu
vusio Ame rike s Vidaus Iii ikal-i 
Sekreloiiaus. kuris sako: “...už 
duočia Amerikos nėra gini i rei-

■■ .... r* eju1!!!*1."1

turi didelę kakarinę iiiekinbnui 
'socialistų; ne lik socialistų, bet 
I niekinimui tų darbų, kurie šio
kiu ar tokiu budu, prisideda prie 
organizavimo ir švietimo lietu
vių darbininkų.

Galų-gale, 'prisidengus vardu 
kairaus socializmo ar bolševiz
mo, pradės niekinti ir darbinin
kišką apšvietą. Leidimas raš
tų, paskaitos ir tos gal taps pa- 
voj ingos.

I iš kairumas ir gyrimasis 
kairumu gali atgabenti nelem
tų pasekmių. Bet visgi reikia 
numyli, kad tas pasivadinimas 
kairumu, dar nieko nereiškia, 
Nors kaikuriifos žmones suklai
dins, bet (ai tūlam tarpui. Blo
ga agitacija, blogas turės ir pa
sekmes. Po visų ligų ir kovų, 

f manau, lietuviai darbininkai 
mokėjo ir mokės vėl stipriai su
siorganizuoti. Jei kai-kurios 
organizacijos panorės tapti kai
rumo rėkavimo typo, lai sau 
taps. O “pilkoji masė” organu 
zuosis į daiktų ir šviesis.

—A. ž—tas.

Įėjus skaityt ją tikrai Žmo-Į klerikalų “Draugui”:
... Kad savas brolis, egojiz- 

mo perviršiu serganti, ima sa
vo ligą manifestuoti, kada ji
sai it (ąs nelabas rėksnys kū
dikis ims klykti ir duužyties 

tada nors ir už galvos tver- 
kis. Sudrums jisai tavo ra
mybę ir neleis darbo dirbti: 
privers tūpčioti apie rėksnį 
ir spėlioti veltui, kokios .yra 
tuo momentu rėksnio užgai
dos.

Liūdna begalo, kad to rėks
nio rolę lošti imasi nebe pir
mą sykį vienatinis lietuvių 
katalikų dienraštis “Drau
gas.” Prieš porą invlų musų 
visuomenė turėjo už galvos 
nusitverti, kada “Draugas” 
storomis raidėmis ėmČ griau
ti musų Susivienijimo nutari
mą apie fsavo namų pirkimą. 
Pergyvenome, persirgome 
tuos riksmus. Nuo savo pa
mato nenuslydome, savo nu
tarimus išpildėme, savo rėk
snius apmalšinome. Tie, ku
rie bosų liepiami savo straip
sneliais kuisėsi po musų vi
suomenės pamatais, ardė mū
šy seimų nutarimus — tie 
šiandien kaip tyčia tuose pa
čiuose namuose dirba tikrai 
pozityvų darbą musų visuo
menei, augindami tą patį su
sivienijimą, ant kurio gyvy
bės jie, gal ir nenoromis, gal 
nesuprasdami . kėsinosi... 
Po to seka ilgti litanija apie 

Į “Draugą” ir jo bendrovės pre
zidentą, kun. Krušą, kurie vie
šai užatakavo klerikališkąją A- 

į merikos Lietusių Tarybą, buk 
pasidavusią pi. šliupo įtekmei.

nių valdoma šalim, ir kad 
Amerika nevesianti jokių

nt Sunday by gįtuo pranešimu Suv. Val: derybų su autokratais bei
įgilti. CX)«> lllC* . • • o i d 1 V% <Y/*WV> £1 I

supranta jo'. Nejaugi J. W. B. 
nori pasakyt ,'kad jisai ir jo 
bendraminčiai, ir yra tokie tikin- 
tįs žmonės, panašus į rymo-ka
talikiškus parapijoms? — Re
dakcija.)

karininkais.. Džingoms vai
zdinas!, kad šitie prezidento 
Wilsono žodžiai galį būt 
kliūtim prie taikos.

Bet mums išrodo, kad jų 
| džiaugsmas yra be pamato, i 
Aštrus Wilsono žodžiai ne 
sustiprins militaristų parti
ją Vokietijoje, o susilpnins: 
nes jie, viena, rodo Vokieti
jos žmonėms, jogei kelias | 
prie taikos bus atdaras, jei
gu tiktai jie turės drąsos 
peržengti per tuos despotus, 
kurie ikišiol riogsojo ant to 
kelio; antra, tie žodžiai yra 
panieka ir pažeminimas kai
zeriui ir visai jo gaujai. Au
tokratija Vokietijoje laikėsi | 
savo moraliu autoritetu, ku- 

i , i . A.. L i x -iri ji buvo įgijusi žmonėse. 
Money ske Vokietijos autokratai wiiSOno-gi nota yra baisiau-

I SrV1^arnt l)a^e~ s*8 smūgis tam autoritetui.
Taigi, kaip sakėme, džiu

gų džiaugsmas yra bereika
lingas. Jeigu Vokietijos au- 

Į tokratai, nepakęsdami tos 
paniekos, kurios jie susilau
kė iš Amerikos, ir mėgintų 
padaryt dar vieną despera
tišką pastangą apgint savo 
garbę ir privilegijas ir atsi
sakytų nusilenkt, tai su jais 
galų-gale apsidirbtų Vokie
tijos žmonės. Žmonės nesi
duos amžinai skerst save| 
mūšių laukuose dėl kaizerio 
ambicijų.

Autokratija turi žūti.

stijų valdžios galva pasako 
Vokietijos žmonėms, kad 
jeigu jie nori derėties apie 
taiką, tai jie turi paimti sa
vo šalies likimą į savo ran-

nei fDohi)in<lo«

Nsii.iienos eina kasdien, išskirianti . .. ..
uiKtėldicniiis. Leidžia Naujienų Ben- kftS, ii’ pUliUOSUOti JĄ 11UO <111 
druvė, 1840 S. Halsted St., Chicago, 
Ui. - Telefonas: Canal 1506.

UžaiMkomoJi
Chicago je—pačtu:

Melams
Pusei meto .>....
Trims mčnesiatns
Dviem mėnesiam 
Vienam mėnesiui .

Chirageje—per nešiotojus:
VieiiM kopija .............................02
Savaitei ...........................   42
Mėnesiui ................................  .50

Suvienytose Valstijose, ue Chicago), 
uačtu:

Kaina:

16.00
3.50
1.85
1.45

. .75

Pusei melo . .......................
Trims mėnesiams ............
Dviem mėnesiam .............

- Vienam mėnesiui..............
Kanadoj, metams ..................
Visur kitur užsieniuose

Pinigus reikia siųsti Pačto
Orderiu, kartu su užsakymu.

15.00 
3.00 
1.65 
1.25

. .65 
7.00

.. 8.00

tokratų jungo.
Palyginkite dabar su ši

tuo prezidento atsakymu 
Rusijos bolševikų politiką li
nkui Vokietijos.

Bolševikai dėjo visas pa- 
' stangas, kad sutrukdžius 
Rusijos priešinimąsi Vokie
tijai, kol valdžia buvo ne jų I 
rankose. 0 paskui, kada jie 
pasigriebė valdžią, tai jie nu 
važiavo į Brest-Litovską ta
rties su kaizerio atstovais— 
von Kuhlmanu, gen. Hoff- 
mannu ir k. Ir Brest-Litov-

Del Lietuviij Infprma-
• • . i nu nuo proteslomi ir priešingai:

cąos Biuro Washmg-k.l Am-riki^ »vi-
4-^.^ n i. ■ ...ton, I). C

Broliai viengenčiai, sunk 
Musų pagelbos meldžia

, —Lietuvių
i giulvnC* 
tėvyne... 
Itauda.

minančias sąlygas, kurias 
bolševikai, truputį pasistai
pę, priėmė.

Wilsonas atsisakė vesti 
i ir jo be

rnais; o Leninas ne tiktai 
derėjosi su kaizerio bernais, 
bet ir nusilenkė prieš jų di
ktavimą. Katras jų pasiel
gė demokratiškiau, revoliu- 
cioniškiau Ir tinkamiau?

Ir įsidėmėkite, kad Leni
nas (ir visa jo partija) atsi- 

—Mokyklos. Jam apsiėmė klaupė prieš kaizerį po to, 
rašinėt straipsnių ir teikti 
žinių p-lė Louise Montgome- 
ry, patyrusi rašytoja ir žino
mi Chicagoje visuomenės 
veikėja (ji rašo angliškai).

To skyriaus tikslas bus

Asmeniškai Redaktorių matyt gali
nu Ii* nuo 5 iki 5:39 vai. vak.

te.” Akivaizdoje šito, argi n< 
kvaila mums pcšties už kaluli 
kybes ar laisvamanybes, kuomi t 
mus lietuviški reikalai taip Irai 
šiai neišrišti? -

Vyrai mųkyti, susiprask)!’
—Petronėlė Balickienė.

GAVO SAKTĮ.

“Dėde” William P. Cascv an- 
dai grąžino “kur reikia” tūlą de- 
zertirą. Begrąžindamas užsuko 
“kur nereikia” ir perdaug paė
mė “ant drąsos”. Kada prista
tė j vietą savo areštantą “dėdė,” 
sako, gerokai svirduliavęs... Va
kar jisai gavo saktį, vadinas, ne
teko vietos.

vy j j •• į Wilsonas atsisal 
j LkECLUKCIJOS [derybas su kaizeriu 

! Straipsniai
Mokyklų skyrius.

Šiuo numeriu įvedame 
‘ Naujienose” naują skyrių

nuomenę ir tos jaunuome-. 
nes auklėtojus su viešomis, 
šios šalies mokslo įstaigo
mis ir pažadinti jų interesą 
prie tų įstaigų. Jo reikia, 
musų nuomone, ypač todėl, 
kad pas lietuvius apšvietą 
labai stelbia religinio sek
ta ntizmo padarai — parapi
nės mokyklos, klebonijos, 
miniškos ir kiti galai.

įkaip bolševikai buvo pripa
sakoję spaudoje ir prakal
bose, kad jie neitų į taikos 
derybas ne tiktai su auto
kratais, o ir su buržuazija; 
taiką, pasak jų, turėję da
ryti tiktai proletariato at
stovai !

Ar ne liūdna yra matyt, 
kad neva ‘‘komunistiška va
ldžia”, į kurią tiki nemažas 
skaičius darbininkų, nepa
rodė savo politikoje nė tiek 
nuosakumo kovoje prieš au
tokratiją, kiek buržuaziška 
valdžia? *

Apžvalga
KLERIKALŲ GINČAI.

Klerikalu “Draugas” duoda • *■
iii klerikalu “Garsui”:

K^s užtaria uja Dr.

Pritarimas bolševikams.

Skaitytoju Balsai
{Už išreikštas šiame skyriuje 
nuomones Redakcija neatsako.}

Kairumas.

l i ne Inmshilion filed with the post- 
ma.slcr ;il Chicago, III., Oct. 25, 1918, 
aš rcųuircd by Ine act of Oct. C, i917

Moterų laimėjimas 
Anglijoje.

Truc translntion filed uitli thc posf- 
inastcr ai Chicago, III., Oct. 25, 1918, 
as rcquired by thc act of Oct. 6, 1917.

Prezidento 
atsakymas.

darbus tikėjimui ir Bažny
čiai? Gal, manote, tai daro 
paties Dr. šliupo šalininkai 
laisvamaniai? Ne. lai da
ro katalikiškas laikraštis 
“Garsas”, musų katalikiškojo 
Susivienijimo organas.

Laisvamanių laikraščiai ne-

Atstovų butas Anglijoje 
užvakar 274 balsais prieš 25 
priėmė rezoliuciją suteikti 
moterims/teisę būti , renka
moms į parlamentą. Žinia, 
pranešanti apie tai, yra to
kia trumpa, kad iš jos nega
lima numanyt, ar ta rezoliu
cija suteikia moterims taip- 
pat ir balsavimo teisę.

Jeigu Anglijos moters bu
tų gavusios tiktai teisę būti 
parlamento narėmis, tai rei
kštų, kad jų laimėjimas da 
yra nepilnas. Ir tai butų la
bai apgailėtinas dalykas. 
Kada talkininkų šalįs reika
lauja demokratybės iš Vo
kietijos (ir teisingai elgiasi, 
taip darydamos!), tai joms 
pačioms reikėtų vykinti de
ni ok ra lybę pas save.

Anglijai nekenktų ir su 
•avo monarchija atsisveikin- 
ti. Respublikinė valstybės 
forma yra daug demokratiš
kesnė, negu monarchiška. 
!<araliai-gi’, prie to, šiandie 
visai išeina iš mados.

Triir Inmsbiiion filcd wiih Ihe post- 
inasler at Chicago, III., Oct. 25, 1918, 

reųuircd by thc act of Oct. 6, 1917

Jokių derybų su 
autokratais. •

Prezidentas Wilsonas pas
kutiniame savo atsakyme į 
Vokietijos notą, praneša,

Atsakymas Vokietijai jau 
tapo paskelbtas. Jisai pasi
rodė anksčiau, negu buvo ti
kėtasi; ir jisai yra kitoks, 
negu buvo galima spėt, pren- 
džiant pagal džingoistinės 
spaudos skelbimus.

Prezidentas Wilsonas ne 
atsisako tuojaus įteikti tal- 
kinikams ir apsvarstyti kar
tu su jais Vokietijos pasiūly
mą pertraukimo mušiu ir 
pradėjimo taikos derybų. Ji
sai praneša, kad jisai jau iš
siuntinėjo talkininkų vald
žioms savo susirašinėjimus 
su Vokietija, ir kad jos pa
siūlymai bus apsvarstyti.

Tai yra svarbiausia šioje 
valandoje dalykas. Ir tą da
lis prezidento notos, kur a- 
pie tai kalbama, suteikia vi
lties visiems žmonėms, kurie 
geidžia taikos. Bet dėl tos- 
pat priežasties, kad ji paten
kina taikos šalininkus, ji iš
šaukė aštrios kritikos iš ka
rinės partijos pusės. Toks 
senatorius Lodge (republi- 
konų vadas), pav. svaido žai
bus ir perkūnijas ant prezi
dento už tai, kad jisai suti
ko svarstyt i Vokietijos pa
siūlymą; jisai norėtų, kad 
karė eitų toliaųs iki galuti
no Vokietijos paklupdymo.

Daug prielankiau atsilie
pia džingoizmo atstovai apie 
antrąją p. Wilsono atsaky
mo dalį. Jiems patinka, kad 
prezidentas užreiškė, jogei į-

-i— \ .L ;z,>{j,n ulmni-

no, kad jo negalima pateisin
ti. Jie žino, kad jų tėvas ki
tokiais darbais neužsiima, 
kaip lik laisvamanybes plati
nimu. Kad pasckmingiau tą 
darbą atlikti, jis visuomet pri-

Ne su kitokiais tikslais Dr

siųstas. Ne kitokiais reika- 
' lais jis “darbuojasi” su Ame

rikos Lietuvių Taryba ir Lie
tuvių Informacijos Biure.

lėčiau “Garsas” pavaduo
ja laisvamaniškus laikraščius 
ir pažymi, kad Dr. Šliupas ue- 
paverž Informacijos Biuro,* 
ne.va.riuės jis ten bedieviškos 
propagandos.

Iš kur “Garsas” žino, kad 
bds laip, bet ne kitaip.

Kol musų visuomenes Įsta
igos buvo Iiuosos nuo laisva
manių intekmės, tuomet jos’ 
žydėjo, turėjo didelį pasitikė
jimą žnidnyse. Gerbė tas į- 
staigas visi ir nesigirdėjo 
priešgynybių. Tuomet ir lai- 
svainannių ir kilos sroves su 
musų įstaigomis rimtai skai- 
tydavosi.
/ Gi šiandie kaip yra? Dr. 
šliupo vadovaujamoji tauti- 
ninkų-laisvamanių srovė A- 
merikos Lietuvių Tarybą, a- 
Čhi Dr. šliupo žygiams, vadi
na jau negyvu kunti. Seniau 
tie patįs laisvamaniai stebė
josi iš musų, lietuvių katali
kų, apsukrumo. Šiandie gi 
jau drįsta mus niekiinli.

Darbininke” kun.O

Kairieji socialistai ir dešinie
ji socialistai, dabar labai mado
je vartoti. “Laisvė” sakosi at
stovaujanti kairiuosius sociali
stus. Taip bent ji sako daranti. 
Na ir tegul sau atstovauja. Bet 
man labai keista, kad ji savo e- 
diloriale (nr. 85) rašydama a- 
pie Geležėlę, suverčia visą kai
čią ant “Naujienų”.

Kad Geležėlė, yra’ nusidėjęs 
socialistams savo kalbomis, 
man rodosi, vi$įl žino. Ir jam 
vielos LSS. neturėtų būti. Ir 
“Naujienos” labai gerai padare, 
kad tą tuojau pastebėjo. Man 
rodosi, vietoje jas už tai kaltin
ti, reikėtų pagirti

Bet “Laisvė” matomai prita
ria dabar labiau Geležėlei ir jo 
typo “socialistams” negu Nau
jienoms. Čia aš nenorių Nau
jienas girti ar už jas kalbėti, bet 
lik pastebiu tą keistą paširody- 
ųią “Laisvės” - atstovės kairių
jų socialistų. Man rodosi, kad 
užsipuldinėjimas ant Naųjicmi 
dėl lokių elementų, kaip Gele
žėlė, lai jau negali būti kairus 
socializmas. Gal būt kairus, 
bet lik ne socializmas. Socia
lizmo keikimą (Geležėlę), nega
lima vadinti socialistu, nors jį 
LSS. 4 kuopa ir priėmė dabar. 
Gal tai per klaidų, o gal... dėl 
didesnės garbės ir šlovės... kei
kimui “social-patriotų”.

“Laisvės” kairumas ir Geležė
lės burnos palaidumas visgi na
udos soc.iąlistų judėjinvii ncnc- 

tikiu savo pasiel-

“Naujit nų" nr. 246 Redakci
ja kviečia bolševikų pritarėjus 
išpažinti)), I. y. kodėl jie prita
ria bolševikams. Paduota st- 

• i, ' 1

kami klausimai: kokios yra bol
ševikų idėjos, jų principai, pro- 
ramas, taktika ir kuo bolševi
kai skiriasi nuo socialistų.

Kiek aš suprantu, lai loji iš
pažintis nereikalinga. Naujie
nos gerai žino, kad bolševikų 
pailarėjams, ImintĮs neatėjo iš 
kokios nors viršgamtiškos esy
bės. 'Tą mintį kad reikia pri
tart bolševikams jie gavo iš ap
rašymų spaudoje. Savu laiku 
laikraščiai juk skelbė partijų 
progranius • kuris geriau pa
tinka, tam atsirado ir prituri
mas.
Joks išpažinties uždavimas bol 
ševikų pritarėjams, yra suma
nymas, kad gavus daugiau ką 
užmesi ant darbininkų įsteigtos

Naujienoms. Naujie

į, kuris

ša. “Laisvė” 
ginfu daro klaidą

Žinoma, protestų prieš “Lai
svę” nieks nerašys. Ne 
rašysi prieš tokį laikraš
sakosi atstovaująs kairiuosius 
socialistus! ne tik kairiuosius 
socialistus, bet ir bolševikus.

O gal, sakau, dabar bus jau

Ii bolševikus*, lokius “bolševi
kus” kaip aidoblislai, Geležėle

O jeigu ne — tai kaip gi?
Koks čia pamatas: šimtai ar 

tuksiančiai pritaria bolševi
kams, ir visi jie ims rašyt “Nau
jienoms” bei atsakyt vis į tuos 
pačius klausimus. Kas gi skai
tys? Nuobodu bus.

Gal butų nuosekliau, kad Na; 
u j ienos išaiškintų visų partijų 
idėjas ir progranius. 1'ada gal 
užtektų vienos špaltos, ir- (pas
kui pridėt vielą balsavimui. 
Skaitytojai gi apsvarstę pažen- 
lins, kas jiems geriau patinka 
ir pasiųs
uos tada galės antru kartu ma
tyt, kuris programas darbinin
kams geresnis. Bet aš ve ką tu
riu omenyj. Dabartiniame lai
ke bolševikai visaip pasielgė, 
bet ar galim mes tikėt dabarti
nėms žinioms?

Kita. Naujienos dažnai kalba 
apie aplinkybes. Jos taipgi elgia
si kaip aplinkybės diktuoja. Ko
dėl! kili lo negalėtų?

Pagalios, klausimas, kuo ski
riasi bolševikai nuo socialistų. 
Man butų geistina išgirsti iš Na
ujienų, būtent iškur atsirado 
žodis “bolščvikai” Amerikos 
spaudoj? Kode! jo nebuvo gir
dėt pirm nuvertimo caro Mikės, 
apie tuos “bolšcviki”, ar “nien- 
ševiki”.

Tada gal bus galima atsakyk 
koks skirtumas tarp bolševikų ir 
socialistų. —J. W. R.

(J. W. B. sumanymas apie^ 
programų “balsavimus”, žino
ma, vra be vertes. Bet J. W. 
R. neteisingai aiškina šių dis
kusijų prhsmę. 1 
vizino idėjas, kad parodžius 
žmonėms, kas yra jose gera ir 
krts bloga, lai nėra “išpažintis”. 
IŠĮiažinlis butų tiktai tuomet, 
kuomet bolševizmas bulų religi
ja, o jo šalininkai bulų žmones, 

• ( kurie tiki i bolševizmą, bet ne

šiandien aVangardoje lo musų 
fronto randasi Dr. šliupas*.. Mes 
visi pažįstame tą seną, tikrą ka
reivį. Kol jis gyvas bus, jis vie
los savo dalaikys. įsigilinęs į 
istoriją svieto, o Į lietuviškąją 
ypatingai; Įsimylėjęs j liuosas, 
demokratines įstaigas, daktaras 
šliupas yra Brutus jų apgynime. 
Jis drąsiai saki), jog bažnyčia 
turi būti nuo valdžios atskirta. 
Jis sako, kad religija turi būti 
ypatiška privilegija žmogaus 
augšlesne ir prakilnesne negu
valdžia gali savo teisėmis pasiek- 
i. Kada jis lai sako, jį visi su

pranta, supranta jį svietas, 
supranta jį žmonės, suprantu jį 
geri katalikai. Bet seno supra- 
imo katalikai, kuriuose religija 

tik pa viršum prisiėmus, kurie 
netiki į religijos augštesnę, di
desnę dieviškesnę galę, kaip tik 
jos užsilaikymą po valdžios prie
varta, mato sau lame daktaro 
Šliupo sakinyje Bruto peilį. Čia 
prasideda ta kova, kuri dunda 
it perkūnas kalnuose užrubežy- 
je musų gyvenimo.

Tame pus ir 
katalikai klysta. Klaida, pir
miausiu lame, kad tai nereika
lingas klausimas. Mums reikia 
svieto pritarimo išgavimui lais-

lems gyventojai. Paskui jie 
klysta to klausimo statyme. Pir
miausia daktaras šliupas neturi 
davadų, kad sujungimas reli
gijos ir va’ldžios yra šalies plė- 
tojimuisi pavojingas. Pav., BeL

svieto progresu. Iš kitos puses, 
mažaširdžiai katalikai bereikalo 
bijo atskyrimo religijos nuo val
džios, nes faktas yra, jog laisvose 
šalyse, kur religija nuo valdžios 
yra atskirta, ji ten labiau plė
tojasi, negu ten, kur ji sujungia, i

Bet ta jųjų klaida neliktai ne
reikalinga ir nepamatuota; kas 
svarbiau, daug svarbiau, nes 
gal musų visam triūsui kenkia, 

ji yra svarbi taktiška klaida, j 
la daktaras Šliupas klysta, 
taktiškai neklysta jis kly- 
morališkai. Ta daktaro Šliu 
klaida yra grynai morališka 
kaip visos jo klaidos, žavi

nančiai graži.
Paširdžiai katalikai klysta, —• 
jie taktiškai klysta, nes ta jų 
klaida neturi mora’lio pamato, 
kadangi ji paeina iš baimes, 
kad religija be valdžios prievar
tes nępžsilaikys; lai yra paika ir 

Čia aš tą išgvildensiu, 
musų dalykai yra to- 
iškeliame savo pagei- 
valdžiai Washingtone,

s ta 
po 
ir,

liet, kuomet ink

i

Dabar 
kie: mes 
davimus 
širdyje demokratines, liuosų į-’ 
staigų šalies. Reikalaut tautai 
nuo šios šalies ko kita, yra paro
dymu savo nelojališkumo, prie
šinimusi pamatiniams šios šalies 
įstatymams. Kada mus katali
kai lenai reikalauja katalikiškos 
Lietuvos, lik pervirš didelis pa-i 
jautimas mandagumo klausan
čiuose neleidžia paliept prašan
čius išmest už durų, nes jie sa
vo reikalavimais niekina šią ša
lį. Tiesa, mes (aš esu katalikė) 
galime save vadinti gerais kala-

Išdėslyt b°lšc- krikščionimis, bet,
kuo daugiau tų gerų ir tikrų e- 
pitetų ant savęs dėsime, tuo 
niekiau ir paikiau išrodysime a- 
kyse žmonių, kurre visus tuos 
gražius epitetais turėjo ir visų 
nusikratė. Kad suprattis, kaip 
nu's oaikai akvsr amerikonų ■ a

MORAN IR 
McERLANE PAGAUTI.

Banditai Frauk Moran ir L iauk 
McKrlanc, kur kariu su l|carii ir 
Boppu buvo ištrukę iš paviečio 
kfdėjimo rugsėjo 12 <k, pagalios 
tapo pagauti. Pirmasai pagau
tas mažame miestelyj A.morda, 
Ne\v Mexico, antrasai Bisbet, 
Arizona. Vakar lapo išsiųsta 
du deteklivu, kurie turės parsi
vežt tuodu "banditu.

Redakcijos A!sakpai
A d. Norbootui. “ 
ninką tilps; “Vagis

Toniui Grigoniui. — Apie lą 
kriaučių nedėsime, nes be teis
mo nuosprendžio lokių dalykų 
negalima skelbti. Antrą žinu- 

4ę negalime suvartoti, kadangi 
reikėtų versli, v

K. M. — Toks Įslatymas yra ir v * 
jį padarė, žinoma, kongresas. 
Iki šiol jisai nebuvo pildomas, 
bet dabar jau, rodos, valdžia 
pradeda juo naudolies.

Kazimieras Gugis

Vcda. visokius reikalus, kaip irirninališkuose 
taip ir civiliškuose teiinr ’ose, J>an> 

visokius dokumenius ir \ apie ras

Namų Ofisą*:
1323 S. Halsted St.

Ant trečių lubų
Tel. Drover 13’0

Mirimo Ofisas» 
UT U. Betrbtrn $t< 

III 11 Uuily 3ldK, 
Te!. Centrą'. 4111

CENTRAL MANUFACTURING 
DISTRICT BANK 
1112 W. 35-1 a galvč 
(Tel. Drover 6310).

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

VAKARAIS
Scrcdoinis ir Subatomis lino 6 

8 vai. vakaro.
Mane galite matyli banke, bei 

kalni atsiradus kreipkitės prie 
nes i namus. '

3313 Lowe avė., 
(Tel. Boulevard 9983)

I floras, užpakalyj. Nuo 6 iki 10 v.v.
A. PETRATMi.

ilu

ma

PAUDOO .. II < WI-

* GRAŠIAI
ATLIEKAMI

Tek Pullnian 342
Dr. D.J. BagoČius, M.D. 

LIETUVIS GYDYTOJAS 11 
CHIRURGAS 

10731 So. Michig«« Are. 
Roselanu, ]11.



N A rr J I E N O S, Chicago, IIIPėtnyčia, Spalio 25, 1918.

Miklashis,

33 melų amžiaus, mirė ketver
ge, spalio 21 d., paliko nubu
dime moterį su o metų kūdi
kio.

True translation filed with the post- Mes kaiihiečiai ir jus kai- 
! mirčiai. Bet mes čia, b jus ten..
Kodėl? Juk vjsi mes broliai. Bet 
musų tarpe lyg kad kas butų iš
augęs... Jisai raudojo, stvars
tės! už revolverio ir šdukė “ne, 
gerinus aš užmušiu save.

True translation nled with the post 
inasltr at Ghicago. III., Oct. 25, 1918, 
us reąiiired bv the acl of Oct. 6. 1917

Kaip Rusijos kaimiečiai ko- 
vejo ut steigiamąjį 

susirinkimą.
(Tąsa)

paėjo iš Kauno g

XI. Išvaikymas 3-čio Visos 
sijos Kaimiečių Suvažiavimo.

Po to nuo tikini sekė šitaipos.
Sausio 2 d. buvo areštuoti Steig. 

t

Susirinkimo nariai, susirinku
sieji po utim. 2 Bolotnaja. Frak
cijos sėdybą užėmė raudongvar-

K u nių, kurie patįs prisipažino, kad 
jie nesupranta, ką jie daro. Kai
miečiai užgiedojo revoliucines 
giesmes ir jūreiviai su šautu
vais rankose ir granatomis už

i S
iš nmmi 3150 S. Emerald avė. 

Kazimiero Kapines, 
nuliudiine \

Elena Miklosienė.

Bet sausio 10 d. jie išvaikė 
čia Visos Rusijos kaimiečių

Ona Salienė,
21 m., mirė spalio 23, 1918, 11 
v. v.,/jos vyras Jonas Sali* mi
rė 19 šio mėnesio. Velionis pa
ėjo iš Kauno gub., Telšių pav., 
Plungės parap., paliko tėvų Ig
nacų žalimų, sūnų 3 mėnesių

lųnacas Žalimas

aulohivrs (vyks spalio 2.» 
1918 m., iš namų 671 W. 18 
iš tpvcizdos Dievo Bažny- 

» j Sv. Kazimiero kapines.

Kviečiami visi giminė 
ilgai ir pažįstami atsila

A

20

Jonas Tervainis,
metų amžiaus, mirė spalio
<1., paliko dideliame nuliū

dime moterį su trimis mažais 
kūdikiais.

Velionis paėjo iš Kauno gub., 
Raseinių pav., Gaurės parap., 
Tauragės vaisinius, 
kaimo.

Marijona Tervainis, 
932 \V. 3lth s!„ Chicago, III

Šakalinės

' Milda t eatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliais Permaina.
i‘ancdčlyj, Ketverge ir SubatoJ

Pirmas Floras 15c. Balkonus lik 
Prie šių kainą priskaitoma ir 

1c ir 2c kariškos mokestį.?
4 DIDELI AKTAI KASDIEN
HALSTED ir Ž ?-ra GATVĖS

Laisves Bondsai
perkami už ctisb. Erne! and Co., 746 
\V. Madison. kampas llaLslcd gal.. 
room 232, 2-ras augšlus, virš Famotis 
Clothing Store. Atdara vakarais iki 
8. Ncdeldieniais 10 iki L

Sausio d. įvyko laidojimas 
re voliucijos aukų, kuriame da- 
••’vnvo visas o visus Petrogra-i 

s. Bolševikai šį kartą nedrį
si; ūdyti į šitą išdidžią demon- 

’aciją, pryšakyj kurios nešė il-

Susirinkimą. Suvažiavimas bu
vo paskirtas sausio 8 d. (tuo pa
tini laiku su bolševikų sovietų 
(įvažiavimu), bet atsižvelgiant 

j nuotikius buvo atidėtas iki 10 
dienai. K a i m i e č i a i, 
važiavusieji suvažiavimam ži
nojo. kad jų laukia kova, o gal 
ir mirtis. Jau iš to vieno ma
tyt. ant kokio augšlo sąmonės 
laipsnio stovėjo kalniečiai de
legatai, susirinkusieji iš visų 
Rusijos žemes kraštų ginti Stei
giamąjį Susirinkimą.

| mns atidaryti, nainan prie Kiri-

žiavimas laikyta, įsiveržė gink
luoti šautuvais ir rankinėmis 

f granatomis jūreiviai ir raudon- 
| gvardiečiai, apsupo namą, pri- 
I gūžėjo koridoriui) ir posėdžio 
menėn ir pareikalavo, kad kai
miečiai išsiskirstytu.* v

k;;d mes Visos Rusijos Kaimie
čių Suvažiavimo nariai skirsty
tume*? paklausė kaimiečiai dė

jų. Kaimiečiai suklaupę užgie
dojo /“Viečnuju painiai” Logvi- 
novui, kurio karstas dar vakar 
tebestovėjo šitoj menėj. Ir jū
reiviai suklaupė taipgi, nuleidę 
šautuvus...

Bolševikų valdžia susirūpino. 
Ji ik si likėjo lokio pakrypimo.

- Cianu žodžių užreiškė jie.
Mes* atėjome čia ne kalbėti, 

bet darbą daryli. Jei jie nenu
eiti į Smolną. lai tegul meša- 
laukan... '

ri
si

Ir prasidvjo “darbas
Po 5 kaimiečius vedė žemyn, 

iškratė ir atsisakius eiti Smol- 
naii ,stūmė gatvėn. Dalis pild. 
komi lėto buvo areštuota. Vietą 
įžėmė jūreiviai ir raudongvar- 
iečiai, daiktus išnešiojo...

Išsiblaškiusieji kaimiečiai 
prū’glnildą rado pas privatinius1 
žmones, dalis jų pasislėpė Pre- 
obražensko pulko kazarmėse.

Jūreiviai lik keliomis minu- 
tomis prieš tai giedojusieji “vie- 
čnaja pamint” žuvusiam Logvi- 
novui, verkusieji dėl savo “nesu
pratimo“. dabar varto klausiu 
bolševikų įsakymų įrankiu. Ir 
paklausus: “Kodėl jus taip da
rote?” — atsakydavo—kaip ne
senai praėjusiais autokratybės 
laikais, “taip prisakyta — nega
li priešinties...”

Apsireiškė amžiais išdirbti 
papročiai vergiško klausumo, 
sava va lybės ir prievartos. “Re- 
fVoliiKLoningumas” buvo tik 
blestelėjimas, o po juo - va
karykštis vergas ir prispaudė-

Baltijos Juros laivyno var
du atsakė jiems jūreiviai.

Kaimiečiai atsakė pasiprieši
nimu ir protestavo. Vienas po 
kitam kaimiečių atstovai užimi
nėjo oratorinę tribūną ir nuošir
džiais ir piktais žodžiais kalti
no bolševikus, dėdami kaimie
čių viltis ant Steig. Susirinkimo.

Jūreiviai klausėsi. Jie atėjo 
išvaikyti “konlr-revoliuciiij su
važiavimą, buvo sugraudinti to
kiomis kalbomis. > Vienas jų 
neiškenti ir pravirko:

Duokite man žodį, — šau
kė jis į pirmsėdi. - Aš klausau 
jūsų kalbų, draugai, ir negaliu 
nieko suprasti. Kas čia darosi?

D». A. montvid
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

11 So. st
uute Kampus 22n4 »1.

10 iki 12 tvlo Valandos: 6 iki S vakarą
Pb.Mcr Hayroarket 2563 Phona Canal

Nedėldieniala Uk pagal sutarti
Rezidencijos Telephone Albany U4S

DOCTOR OOSS
Chicagos Specialistas

Gydo (JžsenėjuMas, Nervų Ligas, Širdies, Vidurių, 
Kepenų, Inkstų, Pūslės, šlapymo ir Visas 

Privatiskas NY^ales.
:F> s... Denrbnrn St. kampas Monro*, 

CHICAGO, ILLINOIS
H«.«m 306 ir 507 Crilly Bldg. Važiuok 

rlpvnioriu iki Penkto augAto.
hhIom; KaHdDn 9 iki 4, Nelčldis>niai» 10 iki 1, TaipKi Panedč- 
-er.doie, PėtnyČioje ir Suklojo vnkaraia nuo 7 Iki 8 valandai

Dr. B. M. RCSS

i
i’lRMA NEGU PIRKSI. GAUK MUSŲ KAINAS 

Ir StnifRmu Popiero
Lt IALIAI: Malcva malevopniui M»ihų išvidaus, po 3140 už ral 

CARR BROS. VVRECKINGCO.
Chleaąe, IIL

t

Sankrova atda
ra subatos va-

HALSTED a 14^ STS.Į karais iki 9:15

Speciales Vertes Moaerii Nau 
jos Stailes Kautų ir Suknių

Vilnoniai Kerscy Kautai.
Moterų ir merginų žieminiai kautai sunkumo vilnonio kerscy; dide

lis kalnicriu.s, papuošta su pliušu; puikus runkoKalIai. su diržais staiiė; 
su kišeninis, spalvos yra tamsiai mėlynos, rudos ir juodos;
pirkėjų savaitėje specialiai ...............  . Iv

Vilnonio Velour Kautai.
šis puikus modelis padarytas iš vilnonio velour l.'iinsini mėlyno, ru

do arba laupė; didelis coney kailio kalnicrius, palaidas diržas ir iškelti 
kišenini; papuošti su dideliais guz.ikais; mitros moterims ir mer- «O©75 
ginonis; specialiai dėl pirkėjų savaitės .................................

šilkinės kombinuotos suknės.
Keletas naujų modelių padarytų iš crepe de chine. koinbinuola su sa

liu, lamsiai nuMynu, laupė, žaliu, copen arba juodu - naujausios slailės. 
padaryta su tunika, rankomis išsiuvinėtas effeklas ir kitos papuoš- *1 E 
los spurgais; mielos moterų ir merginų; po .......... ........ ./.. . •

. Taupykite L. 
Klein štampas, 
jos yra vertos 

. pinigų.

1 w ■ ■ .......... ------------------------------- ------

j Sergėkite savo akis]

Ncuisitikeklt aavo regeihno'pir- 
malam by kokiam neprityrusiam 
aptiekoriui ,auksorlui ar keliau
jančiam pardavėjui, nes Jie su
teiks jus akims tik daugiau blogo.

Aš turiu 15 metu patyrimą r 
saliu Htyrt jus akis ir pririnkti 
Jums akinius tikrai. Darbą atlia- 
ku belaukiant, užtikrintai.

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

JOHN SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS

So. Ashland Are. Chicaf^ 
Kampas 18-toa gatTŠs c

VSS O A M 0 W S.

Tfmyklte j mano parašą
ii vai. vakaro. Nedėlioję nuo i 
vai. ryto iki 12 valandai dieną.

ririnkti

i»«l
K tropai 18-toa gatvė* 

i-čios lubos, viri Platt’o aptiek*) 
Tfmyklte } mano parašų 

Valandos .nuo 9-tos vaL ryto ito

jas.
Bet kaimiečiai, net prie tokių 

nepaprastų aplinkybių išreiškė 
savo savotišką atkaklumą ir už
sispyrimą. Nakčia išmesti gat
vėn, apgrobti, paniekinti, jie vi
sgi nutarė tęsti toliau savo Su
važiavimą.
grįšime
Mums reikia susitarti, kas

Su kuo gi 
namon? — sakė

Vertes

Viršutinio diržo šernolės

Visos skuros rankinės šernolės. 
šilku pamuštos, padarytos su mažašernok* ir veidrodžiu; 
nepapi'iisla vertė, po ..........................................................

dnbcllo sklybp i 
viena po .........

r slailės, pamušta šilku; specii^l ui kiek- 55c !
................ J

i _ i •

Naujausių madų, ypalingai puikiausios skrybėlės už kainas, didelis pasirin
kimai slailiu. puikių spalvų sudėjimas, alkreipia ypatinga domų. Mfižais 
klasinis aksomo skrybėlės ponioms, mažais vidutiniais ir dideliais kraštais, 
jtiruvio ir kitokios slailės, ražiai papuošta su naujais kvielkais su kailiu, mc- 
lali:. ais kaspinais, papuošalais, ir strauso plunksnomis, apkainuola

I Or. A. R. Blumenthal | 
oo 

AK t V 9PBCIALI8TA8 
Akie ErtaBdMBoja Dykai 

Gyvenimas yra 
> tuščias, kada pra į 
y pagerintą Oph- 

' j tbalmometer. Y- 
.... patinga domi at

kreipiama i val
kus. Vai.; ’»uo 9 ryto iki 9 vak. 
nedėldien. nuo 10 iki 11 dieną. 
4649 S. Aal land At. kamp. 47 st 

Telephone Yards 4317 
Bmdevard 6487.

Pasiūlymas Ypatingos
Moterą Naujų Ceverykų

Moters, kurios brangina gerą vertę, bus užsiinteresavę i šį pasiūlymų, čevery- 
kai turi savyje slailę ir parankamą su ilgu dėvėjimu.

L

Pasirinkimas pilkų arba Afrikoniškų rudos kidskin ir sudėtinių dviejų populerių 
spalvų; puikios ankštos kirpimo petrenos; skuros Louis arba Angliškos kurkos; 
riesti arba tiesi pirštų galai, žibančios skuros puspadžiai, visų mierų, spe
cialiai, pora .!...................................................... .........................................

♦ ' I

Padalyti iš juodo kidskin; 9 coliai augščio; su raiščiais stailė; su skuros Louis arba 
Angliškomis kurkomis, visų mierų ir plalu'tnų, ypatinga vertė de) pirkė
jų savaitės, pora ........................................................ . .....................................

lUzid. »88 8. Azhland Blvd. Chicag< 
flayaarkat 2144

DR. A. A. ROTH 
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAI 

SpeciallztM Moterišką, Vyriški, 
Vaiky ir yhy chronišką ligy 

OfliM: 3354 S. Halsted St„ Chlcagt 
Drevar HH

VAI.ANDOHi 16— ii ryto; 2—4 popHty 
7 .8 v«lc*r« NoAAHomU 14—12 4l«n»>

be autokratijos laikuose. Jie iš-. kuo.se prasidėjo perrinkimas, lai
soc. rev. ir menševikai gavo di-

mės 
jie.

’ u didele neapykanta 1 
kailis, kurių asmenyse apsireiš
kė prievarta ir savavalybė. Jie 
išsiskirstė tvirtai nutarę kovoti 
kiek tik galint su vietų prispau-

bolševi- džiunią, bolševikai nugarmėjo.!
9 • v _

Išlikusioms nuo arešto Piki. 
Komiteto nariams pavyko su
rasti vieta. Būtent, dižiulio O- 
buchovskio fabriko darbininkai 
pasiūlė jiems savo svetingumą. 
Per tris dienas, slapta, vengda
mi akių raudongvardiečių ir šni 
pu, kaimiečiai rinkdavosi jvai- 
i iose Petrogrado vietose kol ne
buvo išrišta svarbiausieji klau
simai. Buvo sustatytas proto
kolas visa to, kas atsiliko prie* 
Kirilovskos. Buvo apdirbta pa
skelbimas protestas prieš bol
ševikų valdžios pasielgimus,, 
kuri turėjo išnešti Suvažiavimo

Pildomasis Komitetas, kurio 
įgaliojimą patvirtino trečiasis 
Visos Busijos Suvažiavimas, 
Pilonu I jam .Ainlru kartu buvo 
iiFuita visas turtas, vieta, pini
gai, turėjo pereiti į pusiau le
gali buvimą, rengti užgintus su
sirinkimus ir tt. P-nia Spiri- 
donova, kovoje su kaimiečiais 
stojusiais už Steig. Susirinkimą, 
apreiškusi nepaprastą liekantry- 
l*ę ir fanatizmą ir atsistojusi 
pryšakyje kareivinių kaimie
čių Smolnarne, štperleido 
įsakymą, sulig kuriuo turėjo 
būti konfiskuota visos sumos 
k rasa siunčiamos Kaim. atsto
vu Sov. Pild. Komitetui, stoju
siam Steigiamąjį Susirinkimą 
ginti.

I'okiuo budu visas Pild. Ko
miteto veikimas buvo begalo su
varžytas. Bet ji^ nepaliovė ko
vojęs iki galui; leisdamas savo 
organą, siuntinėdamas delega
tus ir turėdamas nuolatinius gy
vus ryšius su provincija ir kai
miečiais.

Talkios manifestacijos šaudy
mo, Steig. Susirinkimo ir Kai
miečių Suvažiavimo išvaikymo 
dienose (po kurių tuojau sekė 
ir žemietijų komitetų suvažiavi
mo išvaikymas) bolševizmas 
dirbančiųjų minių akyse niora-

Bei perrinkimams labai kenkė, 
tas, kad: 1. apsistojus darbams, 
daugumas darbininkų atsiimda
vo užmokestį ir apleisdavo fab
rikus; 2. bolševikai kliudė ši
tiems perrinkimams ir tiesiog j 
draudė juos. Kaip ten nebūk, 
ten; kur jie įvyko, pasekmės 
liolševikams buvo nemalonios.

Paskui, kuomet darbininkų 
minioms galutinai paaiškėjo jų' 
begėdiška rolė taikos reikale, 1

5032Tclcphcne Varde

*485

Paskolos $301*| $300
Lesale rata 3 ’/» % mėnesyje. 
Vyrui ar moteriai, dirbančiai 
ar užlaikančiai namą.

Ant rakandų, piano, vietro- 
los, sankrovos fixtures, ve
žimų, automobilių, s Liberty 
Bonds ir Insurance Policies. 
Skoliname Stockyard’iĮ, ša
po* ir dirbtuvės darbinin
kams, gelžkUio ir biznio 
žmonėms, klerkams ir tt. 
Ateikite j ofisą ir mes vis
ką smulkmeniškai išaiškinsi 
me. Atdara utarninkuia, ket
vertais ir subatomis iki 8 
vai. vakare. Fanedėliais, ae- 
redomis ir pėtnyčiomis iki 
6 va), vakaro.

LO^AL LOAN CO.
TUOS. F. KERWIN, Mat.

4647 So. Halsted Street
Po valstijos priežiūra.1 

Trl. Drover 2116. 2-ras augštas

3109 & Morgan st Chicago

VALANDOS? Nuo 8 iki 11 ryto

DR. G M 6USER 
Prnklikuejn 27 melnd 
Gyveninius ir Ofisu.

3149 S. Morgan St.. kert"* 32 si. 
Chi< ago, Ui.

SPECIALISTAS 
Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų 

Taipgi Chroniškų Ligų 
OFISO VALANDOS:

iki 9 ryto, nuo 12 iki 2 po pirt 
ir nuo B iki 8:30 vak. Nedėlio- 
jnis vakarais ofisas uždarytas.

Telephone Yards 687

DR. M. HERZMAN i

Bume, kur Sovietų Suvažiavi
mas laike posėdį. (Bolševikai 
neįsileido šilų delegatų Taury- 

dos Buman.)
Suvažiavimas išnešė rezoliu

cijas: 1. Pripažinti įstatymu įė
jusiu galėn socializaciją žemės, 
priimtą Steig. Susirinkimo ir 
vesti gyveniman- ant vietų. 2. 
Skaityti, kad Steig. Susirinki
mas išblaškytas fizine spėka, bet 
kad jis gyvuoja ir prie pirmuti
nes progos jis turi susirinkti. 3. 
Kovoti ant vietų už sava valdy
bės organus, bolšeyikų išblaško-' 
inus ginklų spėka.

Per šitas kelias dienas, daly- liai buvojamu užmuštas; 
vaudami slaptuose susirinki- Soc. rt*v. partijos centr. ko
lonose, išstatant žvalgus jų ap- mitetas davė obalsį perrinkimo 
saugojimui, kaimiečiai išmoko sovietų tuoju tikslu, kad ine'cha- 
tos konspiracijos, kuria reikė 
davo naudoties 
tams, kovojusiems su savavaly- Petrogrado ir provincijų fabri-

niniu budu išstūmus iš jų Hol
msų socialis- ševikus. Ir kuomet nekuriuose

še taikos kokia nebūk kaina, lai 
visiems buvo aišku, kad dabar 

toliau lokiu valdžia nėra many- 
tiuiL Soc. rev. partijos Cenl. 
Komitetas išleido paskelbimą, 
šaukianti prie ginkluotos kovos 
su bolševikų valdžia ir vokiečiu 
gaujomis užplustančiomis šalį.

Baisios pasekmės los “tai
kos”, apię kurią taip rėkavo bol-* 
ševikai, pati bolševikų vardą pa
darė kiekvieno sąmoningo ir do
ro žmogaus akyse* begėdišku. į

AKUšERKA !
Tol. Drovcr 4136.

Mis. Mary Jankauekienė pirminus 
gyveno Wesl Sidėj, 2303 S. Oakley į 
avė., dabar persikėlė i naujų vielų, 
3412 So. Halsted st. (ant 2-rų lubų),' 
Cliicago, III. z

Vyrišky Drapanų Barbenai
Nauji, neatimti, daryti imt užsa

kymo siutai ir overkotai, vertės nuo 
$30 iki $50, dabar parsiduoda po 915 
ir 25 dolerius.

Nauji, daryti flatgvi nuo IU iki 
$35 siutai ir overkotai, nuo 97.S0 iki 
18 dolerių.

Pilnas pasirinkimas kailiu paimi* 
tų overkotų.,

Visai mažai vartoti siutai Ir
kotai, vertės nuo $25 iki 885, dalim 
$5 ir augščiau. Kelnės nuo $1.5(1 iki 
$4.50. Vaikinams siutai nuo F.tnn 
iki $7.50.

Atdara kasdieną, uedėllomiu ir 
karais.

8. G O R D O N
J414 K Halsted SU Chicagn 1IL

ovrr

=?-■ ggge.ax.-.,,f Ar' •’w-r- -tu, ■■

ĄR1TMETIKĄ

Pagelba šios knygelės 
galima lengvai ir la- t 
bfti greitai išmokti 
aritmetiką—skaitlia- 

vimą. Kaina tik 25c. 
Galima gaut “Naujie- 
nų” Administracijoje, 
1840 So. Halsted St.

Pramogai ii* laiko praleidi
mui įsigykite

SAPNININKĄ 
kurs “išguldo visokius sap* 
nūs. koki lik žmonėms pri
sisapnuoti' gali.”
Kaina: su apdarais 75c,; be. 

apdarų, 50c,
Gaunamas “NAUJIENŲ” 
Knygyne. 1810 S. Halsted

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

Gydo aštrins 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. netoli Fisk St.

VALANDOS: Nuo 10-rl2 pietų, ir 
6—8 vakarais. ' Telephone Canal 3110. 
GYVENIMAS: 8412 S. Halsted Street

VALANDOS: 8—0 ryto, tiktai.

Tefepbone Yards 5834.

D r. P.G. Wiegner 
Priėmimo valandos nuo 8 iki 12 
iš ryto it nuo 7 iki 9 vai. vak. 
3325 Sn. Halsted St.. Chicaao.

Dr. Leo lwotin I
Gydytojas, Chirurgas, Akušoris 
1920 So. Halsted SU Chicago. Į 

Kalba lietuviškai, latviškai ir . 
rusiškai.

-12 rytą; 6—9 va- J
Tol. Canal 4M7. I

1

kate.
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j Chicago ir Apielinke
* - n m -i n. --------------------------------- —---------- -- ------ -----

Pavojus mažėja
BET PRRSERGST1 
GYVENTOJUS.

Gyventojus čiepys 
sekamų savaitę.

* ‘ I) a 1 y k a i ,' r o d o s , 
krypsta g c r o j o n pu
sėn
ims sveikatos departamento na-

šitaip vakar užreiškė vie-

rys. Naujų susirgimų skaičius 
tolydžio mažėja - šį syk ačiū 
lietui, kuris nuplovė daug “pa
vojingų dulkių”. Ir ne bepama- 
lo. Vakar naujų susirgimų bu
tą t,921. Iš jų 1,475 susirgo 
influenza, o 446 — plaučių užde
gimu. Mirė: 224 nuo influenzos 
ir HM) plaučių uždegimu.

Vadinas, pavojus mažėja. Vis 
dėlto, sveikatos departamentas 
persergėti gyventojus, kad “di
delis optimizmas butų pavojin
gu dalyku“. Epidemija dar siau 
čia ir 1 žmonių neatsargumas 
duotų jai progos dar labiau iš
siplėtoti. Todėl dar ir dar kar
tojama: “užsilaikykite švariai, 
šiltai ir nesibijokite“. Atsargu
mas - pinigų nereikalauja, bet 
gero duoda daug.

Be to, čiepijimo reikallų ko
misijos narys, prof. Robert Zeit, 
vakar pranešė, jogei komisija 
daranti visa, kad juoveikiau pa
sigaminus reikiamų kiekybę t. 
v. ,serumo ir pradėjus čiepijimo 
darbų. Profesorius tikisi, kad 
gyventojų čiepijiiųas galės pra-

Paviečių ligoninėj vis dar sto
ka vielų. Tuo tarpu ten randa
si virš 600 žmonių sergančių 
flncnza.

in-

Piliečiai todėl privalų balsuoti 
prieš jį.

ATIDARO
NAUJĄ ligoninę:.

šiomis dienomis bus atidaryta 
specialė ligoninė gydymui vien 
“influenzos aukų.” Tai yra ap
leista sena žydų ligoninė — Mai- 
monds llospitall, ant kertės 15 ir 
California gatvių. Ligoninės vai 
dyba žada daryti visa, kad umu 
laiku surinkus reikiamų sumų 
pinigų įtaisymui lovų ir kitų da
lykų.

Minėta ligoninė pirma buvo 
specialiai “tik žj’dų ligoninė”. 
Bet kadangi iš jų ji negalėjo 
silaikyti, tai buvo uždaryta.

■---—•————-—i—*———*
TAI KAS, KAD JI 
TURI 60,000 DOLERIŲ?

Kas kam galvoj, kad ponia 
Edna McKinnie turi už (M) tuk
siančių dolerių nuosavybės? Ji 
reikalauja, kad jos buvęs vyras 
RaCphas būtinai duotų jos dviem 
vaikam užlaikymų. Ji viena 
neištesanti. Tai nuspręsti tu
rės, žinoma, džiodžė.

—t,—
NORS KARTĄ PONS 
KLENHA ŽADA “VEIKTI”.

uz-

B A U JIB N O S, Chicago. III Pėtnyčia, Spalio 25, 1918.

(’HICAGOS DARBO
FEDERACIJA PRIEŠ
SUTARTI SU
GATVEKARIŲ BARONAIS.

Chicagos Darbo Federacijos 
pildomasis komitetas vakar vie
šai paskelbė, kad organizuotieji 
darbininkai visomis išgalėmis 
priešinsis naujajai miesto tary
bos sutarčiai — traction ordi- 
natice - su gatvekarių baronais. 
Pildomasis komitetas tarp kita 
užreiškia, kad toji sutartis, tai 
didžiausia ir begėdi n ginusi s pa
sikėsinimas, kokį tik kada galė
jo padaryti gatvekarių baronai.

Atdara Subatos va
kare iki 9:15 vai.

Mes samdome pri 
tyrusius lietuvius 
drapanų parda

vėjus.

NORITE, KAD JIS 
PASKELBTŲ 
JŪSŲ VARDĄ?

Tamstos norėtu te, kad veikian
tysis policijos viršininkas ,John 
Alcock, viešai paskubtų jūsų 
vardų? Gerai. Tėmykite kas 
seka. Vakar jis įsakė visiems 
policistams, kad* jie pasistengtų 
priduoti jam vardus visų tų 
džentelmenų, kur bus pagauti 
spjaudant ant Šalygatvių ir šiaip 
viešose vielose. Dalis tų vardų, 
gali būt, bus paskelbta dar šian
die pat.

True translation filed with the post- 
inaster at Chicago, III., Oct. 25, 1918, 
us rcųuired by the ąct of Oct. 6, 1917 
ŽADA PERSEKIOT GOBŠUS.

Suv. Valstijų distrikto proku
roras, Charles F. Clyne, vakar 
užreiškė, jogei ateityj jis turės 
pavartoti kuogriežčiausių įmo
nių persekiojimui tų asmenų, 
kurie bus areštuoti ir kaltinami 
peržengime valdžios patvarky
mų apie maistų. Tasai užreiš- 
kimas sekė |>o |o, kai tapo už
griebki 6,200 svarų cukraus 
Margoliu ir Wassermun firmoje, 
1407 Milwaukee gt.

lik baltų žųsį.
Vėliau dalykai susidėjo taip, 

kad diedas savo pačių nusivežė 
į veselijų įrišęs... į šiaudų kulį..

Nežinia, ar ponia Clara Barni 
tų pasakaitę žinojo ar ne, bet ji 
pasielgė lygiai taip pat kaip ir 
dėdienė. Vakar ji paėmė savo 
vyro ir penkių kūdikių drabu
žius ir išnešus į jardų sudegino.

Užbaiga tečiaus čia buvo kito
kia: ponia Clara šiandie užda
ryta nosveikapročių ligoninėj, o 
josios vyras ir vaikai nerasta į 
šiaudų kulį suvyniota, bet į pa
klodes ir nuvežti į Un įversi t y oi 
Chicago Scttlemenlų. 4630 Gross 
Avė.

įrauktų pažeminimų, nuo jų pa
čių draugų kareivių.

Pranešimai
North Sidės Viešo Knygyno dele

gatų susirinkimas įvyks pėtnyčios 
vakare, spalio 25, 7:30, Knygyno 
svetainėj. Malonėkite visi pribūti, 
nes randasi svarbių reikalų.

Pirmininkas.

REIKIA DARBININKŲ
REIKIA shearmenų ir leiberių į 

Scrap Iron Yard. Gera mokestis. 
Pastovus darbas. Atsišaukite į 1632 
W. Kinzie st., Chicago.

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

PARDAVIMUI

PASIKORĖ.

Tvarte 1141 W. 16 gatvėj va
kar rasta pasikorusį tūlų Ma- 
thew Urbų, .^yvi-nusį 1623 So. 
Ručine gt. Saužudybės priežas
tis li««*

NEUžMIRšKITE.

SUVAŽINĖJO KURČIĄ
mergaitę:.

Kažkokiu badu užvakar pate
ko ant Metropolitan elevatorio 
bėgių kurčia ir nebylė. 13 metų 
mergaitė, Amanda Kerbs t, 2135 
W. 47 Avė., Cicero. Ant vietos 
suvažinėta.

LMPS. 29 kp. repeticija veikalo 
“Graži Mageliona” įvyks pėlnyčioj, 
spalių 25 d., 8 vai. vakare, Liuosy- 
bės svet., 1822 Wabansia avė. Ger
biami lošėjai ir lošfĮjos. Malonėki
te pribūti paskirtu laiku.—Komitetas

Rockford, III. — LSS. 75 k p. val
dybos ir komisijų susirinkimas įvyks 
nedėlioj, snalio-Oct. 27 <1., 1:30 vai. 
po pietų d. A. Petronio bute, So. 
Main ir Island avė. gatvių.—Drau
gai ir draugės, susirinkimas svarbus, 
todėl kurie jaučiatės pavestą kokį 
nors darbą, pribukite pažymėtu lai
ku. —Org. S. Darginavičius.

St. Charles, III. — LSS, 177 k p. 
mėnesinis susirinkimas bus nedė- 
lioj, spalių 27 d., 10 vai. ryto, pas 
p. VValintą. — Draugai ir draugės, 
nepamirškite susirinkti.

Sekr. P. M. Walintas.

North SidėH Lietuvių Viešo Kny
gyno rengiamas vakaras lapkričio 
3 d. Schoenhofėn svet., delei siau
čiančios epidemijos lapo perkeltas 
į gruodžio 29 d. Taigi, kurie turite 
nusipirkę įžangos tikietus, pasilaiky
kite juos — bus geri ir gruodžio 29.

—Komitetas

REIKIA prityrusių įaugu plovėjų, 
$30 j saVailę.

Chicago window Clcaning Co., 
62 XV. .Washington St., Room 2

PARSIDUODA krautuvė, groser- 
nė, kendžių taboka ir visokių smul
kių daiktu štoras. Randas prie pat 
škulčA (mokyklos). Biznio patyri
mas nereikalingas. Kiekvienas biznį 
gali daryti. Be patyrimo geriausia 
proga kiekvienam, kuris norit pirk
ti krautuvę.
3537 So. Wflllace St., Chicago 
■. . ......... 1 " i............. —1 .... ' ■

PARSIDUODA labai pigiai saliu- 
nas. Bizniu gerai išdirbtas per dau
geli motų. Pardavimo priežastį pa
tirsite ant vielos. Atsišaukite laišku 
j “Naujienų” ofisų pažymėdami No. 
51.

REIKIA moterų mokinties austi 
rankinėmis staklėmis. Gali uždirb
ti 15 iki 20 j savaitę. Geni mokes
tis mokinanties pusę dienos suba- 
toj. Olson Rug Co. 
2800 So. Laflin st

RAKANDAI

Chicago

RelKIA vyro dirbti į muilo dirb
tuvę. Prityrimo nereikia. Pasto
vus darbas. 40c i valandų pradžio
je; 9 valandos į dienų.
1319 W. 32 Place, Chicago

REIKALINGAS pirmarankis bake- 
ris arba kepėjas. Atsišaukite adresu 
12001 Indiana avė., Chicago, III.

Te). Pullman 5444.

RETA PROGA! Priversti parduot 
už pusdykę: puikius 5-kių kambarių 
apartmento daiktus; dailus dining 
room 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 liK/jaus.

Rezidencija 1926 S. Kedzie avė.

BEI KALINGAS antrarankis duon
kepis* darbas ant visados. Meldžiu 
atsišaukti greitai.

Joc Antanaitis,
3415 Wallace st., Chicago

REIKALINGA jauna mergina prie 
namų darbo. Atsišaukite greitai j 

Ohl Rose Dislilling Co., 
Klauskite inanadžcrio

4713 So. Ashland Avė., Chicago.

PARSIDUODA 4 kambarių rakan
dai, priežastis pardavimo — moteris 
mirė. Kam butų reikalingi, atsišau
kite.

J. .Ranonis,
3358 S. Ilalsted st., 3-čias augštas, 
užpakalyje, Chicago

NORIU pirkti pigiai gerą vartotą 
kukninį pečių. Kas turite praneški
te laišku į “Naujienų" ofisą pažy
mėdami No. 50.

Cicero majoras Klenha pūga- gc 
lios davė žodį, kad jisai pasi- ginu. Kitaip 
stengs apvalyt Cicero nuo gem- 
blerių. Tatai jis pasakė šerifui gu paprastai. 
Traegeriui, kuris per keliūtų pa
skutinių dienų jam nedavė ra
mumo... Pasakė jam, kad jis 
(Klenha) jau turi paskyręs du 
specialiu policistu, kurių “biz
nis” bus medžioti gemblerius. O 
pons Klenha tik prižiurėsiųs ar 
gerui jie tatai atlieka. Fine!

Butinai atsiminkite sekama:
Jeigu jus subatos vakare už- 

sistatysite savo laikrodį taip, 
kad jisai eitų visa Valanda vėliau, 
tai nedėlios rytų turėsite pro

tu i egoti visų valandų dali
ju ms prisieis

kelties visų valandų anksčiau no

Visa paslaptis yra tame, kad 
subatos naktį turės būt nustatyti 
visi laikrodžiai taip, kaip kad 
jie ėjo keliolika menesių atgal 

pirm pravedimo įstatymo a- 
pie tausymą dienos šviesos.

VIKRI TARNAITE.

TIKRAI KAIP TOJ 
PASAKOJ.

True translation filed witn the post- 
master al Chicago, III.. Oct. 25, 1918. 
as reųuired by Ine act of Oct. 6,1917 

Ką Reiškia Būti Namie Be
Leidimo (Absent without 

Leave).
Armijos generalio štabo vir

šininkui andai važiuojant iš Wa- 
shingtono į New Yorkų, nety
čiomis pasitaikė atsisėsti užpa
kalyje paprasto kareivio (priva- 
e) malonios, posenės moters. 

Jiedu sėdėjo greta. Viršinin
kui nenoromis prisiėjo išgirsti 
kų jiedu kalba. Moteris pirmia
usiai užklausė kareivio ar jis 
turi motinų. Jis atsakė kad tu- 
rįs ir dabar tik ja aplankęs ir

Chicagos Liet. Soc. Vyry choro 
repeticijos bus kaip ir pirmiau bū
davo, nes salės inanageris pavelijo. 
Taigi, draugai, malonėkite susirin
kti visi. —K. Shaikus

Jubiliejinis apvaikščiojimas 25 nie-. 
ų gyvavimo Simano Daukanto Dr
oš, kuris turėjo jvykt subatoje, spa- 
io 26 d., tapo atidėtas delei siau

čiančios epidemijos ir uždarymo 
svetainės. Kurie turite, nusipirkę 
ikietų, malonėkite pasilaikyti. A- 
)ie pramogas bus pagarsinta laik
raštyje. —Rengimo Komitetas

Roseland, III. LMD. “Aido“ choraH 
nutarė pertraukti dainų repeticijas 
dėl siaučiamos epidemijos. Laukite 
tolimesnio pranešimo. Su visokiais 
reikalais meldžiu kreipties šiuo an- 
rošu: F. Brukšaitė, 173 E. 115th st.

ASMENŲ J IEŠKOJIMAI

AUTOMOBILIAI
REIKIA merginų vynioti marga- 

rihes. Gera mokestis. Geros darbo 
sąlygos.

W. J. Moxley,
541 XV. Randotph st., Chicago

PARSIDUODA labai gražus ir ge
ras automobilius, 7 pasažierių, 
)ai pigiai." Priimsiu Jotą, 
)ondsą kaipo dalį įmokėjitno. 
jut parduotas i trumpą laiką, 
šaukite tuojaus pas

Joseph J. Szlikas, 
3301 .S. Ilalsted st., Chicago

Phone Buolevard 6775

NAMAI-žEMfi
REIKIA leiberių. Gera mokes

tis. Pastovus darbas. Atsišaukite j
Western Eelt Works,

41 fa Ogden avė., Chicago

REIKALINGAS atsakantis huče- 
< Pastovus darbas. Gera mokos- 
>•

Illinois Market Co.,
3432 S. ilalsted st., Chicago

r

I:i- 
arba 
Turi 
Alsi-

REIKALINGAS geras namui lotas 
mainais ant 2 fintų, 4521 S. Haisted 
st. Rando $300,.

McDonnelI, 
2630 XV. 381 h St., Chicago

*1 —     I. ■■ ■■■* II W I M

Ponia Gale vakar išėmė war- 
rantų prieš savo tarnaitę Stelių 
Clair. Ji perdaug vikri: pa
sisavino josios porų “kotų”.

AREŠTAVO SMARKŲ 
MANAGERĮ.

Policistas Cahill užvakar su
čiupo “berunijant” automobiliu 
tūlų B. ė. Teiberį, sako, “tvel- 
st ryčio” departamentinės krau
tuvės managerį. Buvęs įsikau- 
šęs, bet grųsinęs policistui pa
siuntimu jo j Hegewischių.

Lietuviai “turi” sekamų pasa
kaitę: Kartų diedas turėjo tin
ginę pačių. Jis išviso turėjo tik 
vienui vienus marškinius ir tuos 
pačius kaip puodkelę.. Die
dų kažkas pakvietė į veselijų. Pa 
t i įsakė diedui, kad jis būtinai 
nupirktų jai baltus marškinius. 
Diedas nuėjo j turgų, o pati pa
sikurk krosnį ir 'laukia sugrįž
tant diedo. Pamatė ji pareinant 
jį lauku ir laikant po pažasčių 
bailų ryšulį. Pati buvo tikra, 
kad ta - - marškiniai ir ūžt!

senieji marškiniai atsidūrė 
krosnių. Bet... diedas parnešė

KLEINBROt
11 HAISTED. 20™ SUS * 
■ B. CANALPORT AVĖ

DYKAI!
Visi siutai ir over- 

kautai pirkti nuo mus 
prosijami ir taisomi 
per vienus metus DY
KAI.

■ i

Lucky Stri
ke Cigare- 
tai Suba
toje tiktai 

x'X14c
Patirty tBranb (fluidą.

Vyrai! Taupykite nuo $5 
iki $10 už Šiuos Rankomis 

sjutus-=visus vilnonius 
Siutus ir Overkautus

35 metai reputacijos pardavimo tiktai 
geriausių vyriškų drapanų.

NEPAPEIKIAMA kiekviename mažmožyje musų ru
deninių eilių siutų ir overkaulų atstovaujanti viskų, 
kų galima reikalauti iš materijų, spalvų ir stailių.

Rankom siutų Amerikos įžymiausių drapanų siu
vėjų, atstovauja didžiausių vertę kuriuos galima nu
pirkti už pinigus. Ne kaip pigiai juos galima pirkti, 
bet kaip ilgai jie dėvėsis, sako pasaka teisingos eko
nomijos drapanų pirkimo. Pamatymas yra įsitiki* 
nimas — Ateikite čia Sutintoje ir leiskite mums 
rodyti jums.

tų yra subatos popietis,” mote
ris 'tarė, “kodėl nepabuvai na- 
nie dar vienos dienos, Išlikrų- 

jų tavo kamandorius nereika- 
ahitų būtinai būti stovykloj per 
nedėlios dienų!“

Buvo tai malonus, ibet labai 
jlogas patarimas. Tokie tai be 
jasimųslymo pakurstymai ir į- 

veda Amerikos kareivius į ne
malonų padėjimų. Prasišalini- 
inas iš Stovyklos be leidinio (ab- 
sence withoult leave) karės lai
ke yra diddlis prasižengimas. 
Jei prasišalinimas užsitęsia de
šimt dienų, kareivis yra skaito
mas kaipo deserteris ir kaipo 
toksai yra baudžiamas. Net ir 
už keletos įtik valandų prabūvi- 
mų ilgiau, negu leista augštes- 
niojo oficieriaus, kareivis yra 
labai skaudžiai baudžiamas. Jį 
tuojau militare policija paima 
ir uždaro j kalėjimų, čia jis bū
na užtvertas aštuonių pėdlų dyg
liuotos vielos tvora, nuolatos po 
priežiūra apsiginklavusių sar
gų. Jis gali būti priverstas sun
kiai dirbti po 10 valandų kas 
(Jienų. Ir jis gali būti nubaus
tas $50. Jei jo regimentas eina 
į Francijų, jam bekalėjant jis 
palieka ‘overseas casual.” Jo 
armijos rekordai eina su regi- 
mentu, taip kad jis negauna al
gos. Jis neturi pinigų nei tabo
kai, nei kitiems mažesniems 
dalykams nusipirkti, ir gal pra
eiti kokie šeši ar astuoni mėne
siai pakol jo liesos es)li sugrąži
namos.

‘Pajicškau pusbrolio Matėušo Gi- 
riuno, Kauno gub., Novoaleksandro- 
vsko pavieto, Rokiškės parapijos, 
Rudelių sodos. Meldžiu atsišaukti, arba kas jį žinot, malonėkite prane
šti jo adresų. Juozapas Mainelis, 
P. (). Box 218. Oelvein, lowa

Pajieškau savo brolio Shinislovo 
hiivydos, Kauno gub., Telšių pav., 

Kartėnos valsčiaus, RudayiŠkių kai
no. Gyveno Braddock, Pa. Jis pats 
egul atsišaukia arba kas žinote 

praneškite jo adresą.
Kazimieras Buivydas, 

3347 Auburn avė., Chicago, III.
Pajieškau savo brolio Kazimiero 

Valento, Kauno gub., Panevėžio pa
vieto, Kupreliškių parap, Septyni 
metai kaip gyveno Philadelphijoje, 
Ja. Jis.pats tegul atsišaukia arba 
gis jį žinote praneškite jo adresą.

Jonas Valentas,
10740 Edbrooke avė., Chicago, III.

RIDIKAI.INGA lietuvė mergina dėl 
abelno darbo ofise. Turi mokėti 
gerai rašyti ant mašinėlės ir kalbė
ti angliškai ir geistina, kad iruik(į- 
lų “short hand”. Darbas pastovus 
ir gerą mokestis. Atsišaukite tuo
jaus į

Lithuanian Publishing Co., 
814 XV. 33-rd St., Chicago, III.

REl KALINGA lietuvė mergina di
rbti ofise prie “mailing list”. Turi 
būt nors kiek patyrusi lame darbe 
ir turi kalbėti lietuviškai ir angliš
kai. Atsišaukite tuojaus į

Lithuanian Publishing Co., 
814 XV. 33rd SI., Chicago, III.

REIKALINGAS automobilius mai
nais už 5 kambarių namelį, visi pa
gerinimai, ąžuolu pagražinta.

McDonnelI,
2630 W. 381h St., Chicago

PARDAVIMUI 4 kambarių name- 
is ir didelis naujas garage, arba 

vištų būda; lotas 60x125, $200 cash, 
ikusius $20 mėnesyje, arti 51-mos 

ir Archer. Gera vištų farma.
McDonnelI,

2630 \V. 38th St., Chicago

REIKALINGA 2 linolype operato
riai, turi būti patyrę, 'rinkamiems 
vyrams darbas labai pastovus, už
mokestis atsakanti. Atsišaukite tuo
jaus į

Lithuanian Publishing Co., 
814 XV. 33rd St., Chicago, UI.

NAMAI IR PARMOS.
Pirmiau negu pirkti namą, farmą 

arba lotų, klauskite informacijų. 
Mes skoliname pinigus.
29. So. La Šalie st., Chicago

Room 336.

Pajicškau brolio Mikolo Maknau- 
sko; paeina iš Suvalkų gub., Mari- 
ampolės pav., Mokolų gmino, 22 m. 
amžiaus, raupuotas, smailios nosies, 
5 pėdų augščio, pastaruoju laiku 
gyveno 645 W. 14 Place, Chicago. Ji
sai pats ar kas apie jį žinot, praneš
kite.

George Maknauskas, 
661 XV. 14 Place, Chicago

BEI KALINGAS bučeris, atsakan
tis savo darbe. Gera mokestis. Ge
ras pragyvenimas. Atsišaukite luo- 
jaus.

M. Romanovskv,
732 W. 19th SI., Chicago

REIKALINGAS kukorius. Gera 
mokestis.
3305 S. Ilalsted st., Chicago

PARSIDUODA beveik u/ pusę 
prekės kampinis namas dviejų aug- 
štų po 6 kambarius su maudynėmis. 
Lotas 70 pėdų pločio ir 170 pėdų il
gio. Abi gatvės išbrokuotos ir vhr» 
kas apmokėta, šitas namas su lo
tu pilnai verias $6000.00, bet jeigu 
kas greitai pirks, gaus tą viską tik
tai už $3,950.00. Reikia įmokėti tik
tai $1000.00, likusius ant lengvą iš
mokėjimų. Del platesnių žinių krei
pkitės į
Liberty Land and Investment Co., 

3301 So. Haisted st., Chicago
Phone Boulevard 6775.

Pajicškau savo draugo Jono Ma
čio, 40 amžiaus, gyvena Amerikoj 
12 metų. Paeina iš Suvalkų gub., Ma- 
riampolės pav., Šunskų gmino, atsi
šaukite šiuo adresu:

George Maknauskas, 
661 XV. 14 Place, Chicago, III.

REIKALINGAS barberis subato- 
inis ir nedėliomis. Gera užmokes
tis. Atsišaukite greitu laiku šiuo ad
resu :
1656 Wabansia avė., Chicago

RANDAI

REIKALINGA ledų traukėjų ir 
darbininkų į ledų svirnus, 4214c. į 
valandą, 10 ir 11 vai. darbas.

ConsumersGo., 
•35th si., and Normai avė., Chicago

GERA PROGA lietuviui biznieriui 
— pasirandavoja krautuvė (štoras) 
su ruimais arba be. po num. 836 XV. 
201 h st., kampas Peoria st. f«abai 
tinkamas buČernei ir grosernei. Ra
nda ne brangi. Savininkas vakarais 
ant vietos.

, Pajieškau savo tėvo Benedikto 
Tipirausko, kuris prasišalino jau 
du mėnesiu atgal, motina serga mir
tinai, o aš neturiu kas manimi rū
pintųsi. Meldžiu atsišaukti šiuo ad
resu :

Marė Tipirauskiutė,
1701 S. Union avė., Chicago

PaljieŠkau savo brolio Antano Ži
linsko, Suvalkų gub., Marijampolės 
pavieto. Atsišaukite šiuo adresu:

Jonas žilinskutis,
315 Thayer St., So. Saginaw, Mich.

REIKIA DARBININKU

MOKYKLOS
REIKALINGAS geras bartende- 

ris. Gera mokestis ir geras darbas.
P. Metrukas

2100 So. Ilalsted st., Chicago

REIKIA malėjų į malūnų, pasto
vus darbas ir gera mokestis geriems 
žmonėms. Atsišaukite tuojaus j 

Slar Ccreal Co.,
2132 XV. Chicago Avė., Chicago, III.

VALENTINE DRES8MAKING 
COLLEGES

6205 So. Hateted bL, 2407 W. Ma- 
dison, 1850 N. Well> St

137 Mokyklos Suv. ValsttjoM. 
Siuvimas, Petrenų Kirpimas, De 
signing, dėl biznio ir namo. VIa 
tos duodamos dykai Diplomai 
Lengvi išmokėjimai. Gvarantno 
ta išmokinti jus pasiūti suknia ui 
110. Phone Seeley 1641

SARA PATEK, Plrmlulakl

|>H-

VALSTYBINIAI NEMOKAMI DAR
BO PRIRODYMO BIURAI

(U. S. Free Employment Service)
Jieškantieji darbo kreipkitės šiais 

adresais:
116-122 N. DEARBOBN ST. 

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

se valdžios Įsteigtuose ir užlaikomuo
se biuruose nereikia nieko mokėt.

Yra daug vietų, kaip Chicagoj, 
taip - kitur, kur reikalauja visokios 
rųsies darbininkų — i fabrikus, i ka- 
svklas, | ukius, t šiaip įvairias įstai
gas — kaip vyrų, taip moterų ir vai 
kų, kaip amatininkų, taip papra
stiems darbams.

REIKALINGA moters prie namų 
už gaspadinę. Aš esmi našlys, turiu 
namus ir rakandus. Duosiu pragy
venimą ir užmokėsiu už darbą. Ne
paisyčiau k;M turėtų kokius du vai
ku. AlsisauKite kuogreiČiausiai. Už 
tikielą užmokėsiu.

J oe\ Malinski, 
P. O. Box 92, liyliana Co., 

yy'ehrum, Pa.

Uždirbkite SI5 iki 
$35 į savaitę. I

Tie dalykai turėtų būti žino
mi visiems kareivio giminėms 
ir draugams. Vietoj raginti 
paleistuosius apsilankyti karei
vius palaukti “dar valandėlę”, 
jie turėtų daryti viskų kas ga
lima, kad išaiškinti savo myli- 
mieinsiems, jog yra labai nepro
tinga kų nors daryti, kas suvė
lintų juos; sugrįžti į stovyklų, 
kas padarytų jiems visai berei- 
kalingų nemalonumų per dau-Blandą, _ 

r gelį menesių, ir kas jiems uz- 35th st. and Normai avė., Chicago2856 Emerald avė.

REIKALINGA ledų traukėją ir 
darbininkų į ledų svirnus, 40c. | va
landą, 10 ir 11 vai. darbas.

STOCK’AI—ŠĖROS

PARDAVIMUI

PIRKSIU SUV. VALSTIJŲ BON- DSUS l'Ž CASII. PASIMATYK1TE 
SU M. MUSIL, 
3003 SO. IIOMAN AVĖ., CHICAGO.

PARDAVIMUI•— iš priežasties lt-1 
gos turiu parduoti pirmos klesos 

učernę ir grosernę naujoje lietu
viu vietoje, su namu arini be namo.

• Anton Praszky.
Chicago

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

MASTER SE5VING SCHOOL
J. F. Kasnicka, Prezidentas,

118 N. La Šalie st., Prieš Citv Hz*l 
Atsišaukite ant 4-to, auglio.




