
-t................... i- ■ ■ i i..................... I ' ..................   iL«a

/’irmas Lteruuit£ Dieįraštįs Amerįko[
Adei ra**:

NAIJIENOS, 1140 SOUTH HALSTED STREET
CHICAGO, ILLINOIS

TeUphona Canal 1606
------------- ----- -................ I ■■ ■ t. ..i /1

■BS.T - ■ ■- L.*.1 . -■ U1811 'M11. -L-g . .■■Llfej I1 ■llW

VOL. V. Kaina 2c.
I1 ■ ■ 1 1 —

NAUJIENOS
THE LITHUANIAN DAILY NEWS

F.ntered n* aecnnd Cinas Matter Mnrrh 7, 1911, nt Ihe Pas! Office nt Chlrngn, 111., under the Art nf Mnrrh 9, 1879.

Chieago, BĮ., Screda, Lapkričio (Nov.) 13, 1918.
< įl

Prie? 2c. No. 268.

True trnnslntinn filed with the pnst- inaslrr nt Chieago, III., Nnv. 13, 1918, as rrqnirrd hy Ihe nei nf Oct. fl, 1917.

okietijoj socialistu valdžia
_________ - ... -- f /

Buržuazija prašalinta 
iš valdžios

.  -     ’      ——— ■ .N—— -■■■■■■   ■ , II ,111.11 I. — ,, , ........... ................  ................................................... . .............. ............... .  ........................ . ........... ... I ■ ..... .11

True trnnslatinn filed \viih Ihe post-rnasler nl Chieago, III., Nov. 13. 1918. ns reqnired by the net nf Ocl. 6, 1917

AUSTRIJOS KARALIUS ABDIKAVES
VOKIETIJA — SOCIALIS- koše, kuomet Potsdam ir Docbo- 

TIŠKA RESPUBLIKA. i ritz pasidavė spėkoms, kurios 
-------- paėmė kontrolę Perline.

Kabinetas susideda iš vienu so- Koenisberg (Karaliaučius), 
cialistu. Buržuazinės partijos Erankfori - aut - Main ir Slrass-
nepriimtos.

LONDONAS, lapkričio 12.
Vokietijos socialistai ir nepri
klausom ie j i socialistai padarė su 
tartį sudaryti bendrą kabinetą 
iš abiejų partiją, pasak \Volffo 
biuro paskelbimo.

Tas kabinetas, sakoma, susi
dės iš Pbilipp Scheidamann. rei
chstago vice prezidento; Lands- 
burg, reichstago nario; Gclriorl, 
socialistu; Hugo Haasc; Richard 
Barth,Vorwaerls redaktoriaus ir 
\Vilhelm Dittnian, reichstago na 
rio nepriklausomąją.

Ki<kvienas departamenlinis 
ministeris bus remiamas dviejų 
socialistą, po vieną iš kiekvienos 
partijos.

rriedrich Eberl ir liūgo llaase 
bus pirmininkais politinio kabi
neto.

Išrodo, kad naujoji valdžia į- 
gijo ganėtiną paramą presos. Be 
\Volffo biuro \Ta atstovaujama 
trijų laikraščių— Vorwaerts, Lo- 
kal Anzeiger. megia minusio kai
zerio laikraščio, dabar pervanly
to i “Raudonoji Vėliava”, ir bu
vusio pusiau oficialio organo 
Nord Deutsche Zeilung, kuris da 
bar eina po nauju vardu “Inter
nacionalas.”

Vokietijos naujoji laikinė val
džia bus raudona, tai yra. 
buržuazinės partijos nebus joje 
atstovaujamos.

Tas bus ne dėlto, kad jos ne
norėtu dah'vauli, bet kad soci
alistai po konferencijos su atsto
vais buvusios didžiumos parti
jos reichstage galutinai atsisakė, 
leisti buržuazijai įeiti i naująją 
valdžia, c

\ ra reikšminga, kad didžiuma 
išleistą daugybės proklamaciją 
yra adresuotos “draugams,“ o 
ne piliečiams ir kad daugiau ne
beminima “liaudies respublika,” 
bet “Socialistinė Respublika.“

Bėdino kareiviu ir darbininku 
tarylios išleistas pranešimas sa
ko, kad visos vietos tarnybos ta
po pavestos tarybos kontrolėn ir 
kad visos žymesnes vietos yra 
užpildomos draugą. Priduria
ma, kad administracija pasilie
ka, bet jos vadovui yra persiė
mę “nauja laisvės dvasia.”

Susitvčrimas naujos Vokieti
jos respublikos tapo paskelbtas 
Pbilipp Scheidamann nuo laiptą 
reichstago budinko.

REVOLIUCIONIERIAI 
UŽVALDĖ HELGOLAND.

Karaliaučius ir kiti svarbus mie
stai valdomi ciarbinlnky tary
bą. Revoliucija eina ramiai. 

-------- LONDONAS, lapkričio 12. — ^okiečią plenipotentais ir paskel 
LONDONAS, lapkričio 12. — Pasak Amsterdamo žinių, belgų bti šiąnakt valstybės depart*i- 

Visur Vokietijoj revoliucinis ju- minia grąsino nulinčiuoti buvusį mento, talpina savyje pavedimą 
dėjimas, kuris nušlavė senąją Vokietijos kaizerį Eysden gele- Suv. Valstijoms ir talkininkams 
valdžią, nuolatos auga. Didysis žinkelio stotyj. | visų Vokietijos submarinų, vie-
Reino Westfalijos pramonės dM Ex-kaizerio svita, jos tarpe ton 160 pažymėtų originaliame t 
striktas yra revoliucionierių ran gen. von Falkenhayn ir admiro- pertraukos mūšių rašte.

burg dabar yra valdomi sovietu. 
Oficialiai paskelbta, kad ten nė
ra sumišimą.

Laivynas paimtas.
Visas vokiečių šiaurinis laivy

nas ir sala - baza Helgoland yra 
kjiroivią tarybą rankose, pasak 
telegramos iš Bremeno.

Vokiečių kareiviai Bcnerloo 
' stovykloj, Belgijoj, sukilo ir mar 
1 šuoja su savo šautuvais linkui 
llolandijos.

; Kunigaikštis areštuotas.
I

llesse didysis kunigaikštis ta
po pastatytas po apsaugomuoju 
areštu, pasak Darmstadto žinios, 
į Ihisseldorf Nacbrichlen.

Oficialė žinia iš Darmstadto 
nedėlioj sakė, kad Hcs.sc didysis 
kunigaikštis nusprendė sudary
mą valstybės tarybos apėmimui 
valdžios vedimo “iki nebus galu
tinai išrišti klausimai kilusieji iš 
dabartinės situacijos.”

Taryba fronte.

l'ield - maršalas von Hinden-, 
burgąs nėra Holandijoj, pasak 
telegramos pusiau oficialio Wolf 
fo biuro Berline. Jis pasiliko vy 
ria tįsioj kvatieroj ir laikosi nau
josios valdžios.

Kareiviu tarvba susidarė fron- fe *
to ir ryto paduos savo reikala
vimus field - maršalui von llin- 
lenburguii '

Telegrama priduria, kad Ba
varijos kronprincas Rupprecht, 
komanduotojas .vokiečių šiauri
nės armijos, nepabėgo, kaip sa
kė uiekurios žinios.

Mūšiai Berline.

Dar karta ištiko mušis Ber- fe
line nedėlioj po piet. Jis susi
spietė apįę Schloss skverą ir įvy
ko delei iJoliuto prieŠinimos iš
likimų buvusiam kaizeriui oficie 
rių. Sumišimas greitai numal
šintas ir naktis praėjo ramiai.

Gyventojai noriai klauso palie 
•rimų. Beveik .visos sankrovos 
vra atdaros. *

Kareivių ir darbininkų taryba 
nusprendė, kad visas darbas turi 
prasidėti utarninke. Birža yru 
uždaryta.

Saksonijoj nunisterių kabine
tas 1 paskelbė, kad bus laikomi 
rinkimai, kuriuose kaip vyrai, 
taip ir moterį balsuos.

Associated Press patyrusi, jog 
Vokietija kaltina anglų agentus 
sukurstyme revoliucinių sukili
mą Vokietijon laivyne.

KO TIK NENULINČIAVO
KAIZERĮ. 

las von llinlze šiandie išvažiavo 
iš Eysden į Arnhem. kur jie bus 
internuoti.

Ex-kaizeris šiandie išvažiavo 
į Maru, kur jis bus internuotas.

Rolandai slotyj apšvilpė jį ir 
ji suždarė užlaidas savo vagono, 
kad išvengus pajuokos. Jis iš
rodė sudžiuvusiu ir išblyškusiu. 
Belgu minia šaukė “Žmogžudys“ 
ir grąsino nullnčiuoti jį.

Vokietija prašo 
pagreitinti tai

kos tarybas
VOKIETIJAI GRĘSIA BA

DAS.

Todėl prašo VVilsono tuo jaus 
pradėti taikos tarybas.

LONDONAS, lapkričio 12.
Pasak bevieliuio pranešimo iš 
Bcrlino, Vokietija paprašė pre
zidento VVilsono pasięupinti grei 
tu pradėjimu taikos tarybą, ka
dangi yra labai didelis pavojus 
bado.

Pranešimas buvo pasiustas už 
rubežinią reikalą ministerio Dr. 
Soli’ valstybės sekretoriui Lan- 
singui. Jis sako

“Pertraukai musių įvykus, Vo 
kieti jos valdžia prašo Suv. Valsfi 
ją* prezidento pasirūpinti atida
rymu taikos tarybą.
'‘Tikslu ją priskubinlmo, Vo

kietijos valdžia pasiūlo pirmu- 
pirmiausia atsižvelgti į padary
mą laikinės laikos ir prašo pra
nešimo apie vietą ir kokiuo lai
ku tarybos galėtą prasidėti.

“Kadangi yra didelis pavojus 
bado, Vokietijos valdžia ypaį 
geidžia, kad tarybos prasidėtą 
urnai.”

COPENHAGEN, lapkričio 12. 
— Naujoji Bavarijos valdžia pa
siuntė per Šveicariją pranešimą 
prezidentui VVilsonui, kuriame ji 
sako:

“Valdžia bijosi, kad pertrau
kos mūšių sąlygos įneš chaosą 
ir betvarkę jaunoj respublikoj. 
Ji prašo talkininku valstybių pa
sakyti sąlygas, kurios nubaus 
kaltininką, c

“Vokietijos autokratija ir mi- 
litaristaj neužsitarnajua pasigai
lėjimo.“

VOKIEČIAI TURI ATI
DUOTI VISAS SUBMARL 

NAS

Visi kariniai laivai turi išplauk
ti internavimui į 7 dienas.

WASHINGTON, lapkričio 12. 
•— ITiedai prie pertraukos mu
sių sąlyprų padarj-ti maršalo 
Foch po jo pirmo pasitikimo su

Duos vokiečiams maisto.

Kitas prdiedas sako, kad ‘‘tal
kininkai ir Suv. Valstijos turi at
sižvelgti Į aprūpinimą maistu 
Vokietijos laike pertraukos mū
šių iki pripažinto reikalingu di
dumo.”

Kitas fuiedas pažymi, kad 
(Vakuotos vokiečių žemės ant 
kairiojo Bheino upės kranto turi 
Lili valdomos vielos okupacijos 
(užėmusią)! kareiviu, vieton vie
los valdžios po kontrole okupa
cijos armijos.

Priedas prie laivyno punkto 
sako, visi paskirtieji internavi
mui laivai turi būti pasirengę 
apleisti Vokietijos uostus bėgyje 
7 dieną po pasirašymui po per
trauka mušiu. Nurodymai kelio 
(į neutralius uostus ar talkinin
ką. kaip bus paskirta) bus duo
ti hevieliniu telegrafu.

Vieton luojaulinio pasitrauki
mo vokiečiu kareivių iš Rusijos, 
kaip iš pradžią buvo nurodyta, 
priedinės sąlygos pažymi, kad 
jie turi, būti ištraukti “taip grei
tai, kaip talkininkai atsižvel
giant i vidurinę situaciją tose te
ritorijose (Rusijoj) nusprę.s, 
kad laikas tam (pasitraukimui) 
atėjo.”

Sumažinimas padaryta skai
čiuje niekurią kariniu reikmenų, 
kurias vokiečiai turės pavesti 
talkininkams, ją tarpe 25,000 
vieton 30,000 kulkosvaidžiu ir 1, 
700 aeroplanų vieton 2,000.

Daugiau vagoną.

I'ečiaiis skaičius vagonu, ku
rie turės būti pavesti talkinin
kams, yra tris syk padidintas 
nuo 50,000 ant 150,000. 'lai yra 
prieš pristatymą šio skaičiaus 
vagonu Vokietijos užrubežin:iu 
reikalu ministeris Solf užprotes
tavo prezidentui Wilsoiiiii, ti
krindamas, kad išdalinimas mai 
sto Vokietijoj civiliams gyvento
jams bus labai apsunkintas.

SUKILĖLIAI RAGINA
LAIVYNĄ KARIAUTI.

LONDONAS, lapkričio 11.
Admirallija perėmė vokiečiu be
vieliai pranešimą nuo “koman
dos ir kareiviu tarybos Strass- 
burg k r u i z e. r i o visiems 
laivams, torpediniams, naikinto
jams ir submarinoms šiaurės ju
roje.”

Pranešimas kalba apie per
traukos mūšių sąlygas ir išreiš
kia:

“Tas reikštu sunaikinimą vi
są musų. Draugai vokiečiai! 
Ginkite musą šalį nuo šio negir
dėto išdidumo.

“Stiprlios anglą spėkos esan
čios ties Skaw. Visos submari- 
nos Baltike. Apart esančiij avan- 
postą sargyboj, tuojaus susirin

kite Sassnilz uosto.“

I ORAS
Giedra šiandie ir ryto; nedi

delė permaina temperatū'roj.

I rue translnlion filrd wilh Ihc pnst- 
niastcr nl Chicago. III., Nov. 13, 1918, 
ns reąiiircd by Ihe net of ()ct. Ii, 1917

AMERIKA TURI MAITIN
TI EUROPĄ.

\VASIIINGTON, lapkričio 12. 
šalies Įiari iga palarnauli žino 

nijai karės suvarginloj Europoj 
pagelbiant duoti užlaikymą iki 
kilos pjutės, reikalaus tolimes
nių pasiaukavimą iš Amerikos 
žmonių. Taip užreiškė šiandie 
maisto administratorius Hoover 

konferenciją valstiją maisto ad
ministratorių.4

Bado sąlygos viešpatauja Eu- 
ropoj, sake lloover, kurią nega
lima Ims pataisyti net išpildanl 
musą pieną pasiusti iš Amerikos 
sekamais melais 20,000,000 to
ną maisto.

Jis sakė, kad vien lik šiauri
nėj Rusijoj yra 10,000,000 žmo
nių, kurie turi lik labai maža * . *■ 
progą gauti maisto šią žiemą. 
Milionus kitą Europoj, kuriuos 
galima pesii'kli, reikės mailiuti.

Truc translalion niccl wnn irie pusi- 
master ai Chicngo, III., Nov. 13, 1918, 
ns rcquired by t be net of Oct. B. 1917.

Apmokės kareiviams po pa- 
liuosavimui.

\VASII1NGTON, lapkričio 12. 
Visiems oficirriams ir karei

viams butu duota vieno mene- fe
^io paleidimas nuo tarnybos su 
pilnu mokesčiu pirm ją paliuosa 
vimo iš kariuomenės, sulig bi- 
liaus šiandie įnešto senatan se
natoriaus l'rammcl iš Floridos.

Biliaus liksiu yra duoti pro
gą kareiviams, kurie yra paliu- 
suojami ar kurią priimamos re
zignacijos, gauti vielos privačia
me gyvenime prieš ją netekimą 
valdžios mokesties.

True traivlalion filod witb Ihe p^st- 
masler ai Chieago, 111.,’Nov. 13, 1918, 
as required by the art of Oct. 6, 1917

Anglų didelis karinis laivas 
paskandintas.

LONDONAS, lapkričio 11. 
Admirallija paskelbė, kad anglą 
karinis laivas Britannia lapo tor 
pėduotas arti vakarinio įėjimo į 
Gibraltaro siaurumą lapkričio 
9 ir paskendo už 3 ir upsės vai. 
39 oficieriai ir 672 jurininkai 
išgelbėta. 
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True translntion fiicd witn ine post- 
master at Ctilcago, III., Nov. 13, 1918, 
as reqiiire<i by the act of Oct. 6, 1917,

RUMUNIJOS KABINE
TAS REZIGNAVO.

Laukiama dideliu permainų.

WASHINGTON. lapkričio 12. 
— Rumunijos kabinetas rezigna 
vo. Irrar*cujeų komisija, gavo cli- 
plomatinę žinią apie rczingaciją 
ir kad Rumunijos karalius pa
liepė gen. Coanda iš rumunų ar
mijos, sudaryti naują ministeri
ją

Sudarymas naujo kabinezto pa 
rodąs visišką permainą Rumu
nijos poditikojė.

Tnio franslnlion filed wilh Ihe pnsl- 
masler at Cbirago, III.. Nov. 13, 1918, 
ns re<|iiircd liy the art of Oct. (5, 1917.

15,000 ARMĖNŲ IŠKERS 
TA TURKIJOJ.

BAGDADAS, lapkričio 12.
Amerikos konsulate gauta žinią, 
kad 15,000 armėną lapo išskers
ta l asu (įlašu?), 50 mylią į piet 
vakarius nuo Biflis. Azijos Tur- 
i<

Truc trnnslation filed with the post- 
inaslcr ai Chiciigo, III., Nov. 13, 1918, 
as required by the act of Ocl. C. 1917

ČERNOGORUOJ SUKILI
MAI.

PABYŽII’S, lapkričio 8 ).su
vėlinta). Temps sako, kad vi
suotinas sukilimas prasidėjo 
černogorijoj.

I'nie translalion filed with the post, 
niasler ai (’.bicago, III., Nov. 13, 1918, 
as r<\jiiired by the act of Ocl. 6, 1917

Talkininkai Konstantinopo
ly.).

PARYŽIVS, lapkričio 12.
Prancūzą ir anglu kariniai laivai 
perėjo per Dardanelius, alvykda 
mi į Konstantinopoli, skelbia ad- 
mĮrallija. Likusioji dalis tal
kininką laivą prisidės ten prie 
ju.

Alexandrella, Turkijoj, tapo 
užimtas 9 <1. be jokio pasiprieši
nimo.

True translalion filed wilh the posl- 
niasler at (’jucago, III., Nov. 13, 1918, 
as requircd by Ihe act of Ocl. 6, 1917

Kronprincas esąs pašautas.

LONDONAS, lapkričio 12.
Pasak Amsterdamo žinios į Cen
tral News, buvusis Vokietijos 
kronprincas tapęs pašautas. 
Smulkmenų įniksią.

MINNESOTA VALSTIJA 
LIEKA SAUSA.

ST. PAUL, Minn. — Minne- 
sotos valstija' 2,000 balsą didžiu
ma lieka sausa valstija.

GENERALIS STREIKAS 
HAVANOJ.

HAVANA, lapkričio 12. — Ge- 
neralis simpatijos streikas ap
šauktas parėmimui suvienytu 
uostą uniją reikalavimo, kad ke
li ją vadovai, nuteisti už prievar
tą butą paliusuoti pirm sutaiky
mo streiko, šiandie sustabdė gal 
vekarius, cigarą dirbtuves, po
pietinius laikraščius ir daugelį ki 
tu pramonių.

3 rue trinislntion filed witli tbe pnsf. 
master at Chieago, III., Nov. 13, 1918, 
ns reųuired by tne net of Oct. 6,1917. 

Rusai turėsią 250000 armiją.
PEKIN, lapkričio 12. — Gen. 

Savinkov, buvęs kares ministe- 
ris Kei-enslcio kabinete, išvažiavo 
iš Shanghai į Franciją per Suezo 
kanalą kaipo viršininkas naujos 
visos Rusijos valdžios kares mi
sijos. Jis užreiškė, kad Rusija 
neužilgo turėsianti armiją iš 250, 
000 kareivių, bet yra stoka reik
menų ir tikisi, kad talkininkai 
tai parūpins.

Victor Adler 
miręs

VOKIEČIŲ AUSTRIJA 
PRISIJUNGS PRIE 

VOKIETIJOS.

Vadas Austrijos socialistu mi
ręs. Kilsiąs Viennoje greneralis 

streikas.

LONDONAS, lapkričio 12.
Exchange Telegraph žinia iš (’.o- 
pcnhageuo sako, jog iš Vienuos 
pranešama, kad Austrijos kara
lius Karolius abdikavo.

Valstybės taryba Viennoje pa
skelbė respubliką, pasak Copen- 
hageno žinios.

Žinia priduria, kad vokiečiu 
Austrija patapo dalimi Vokie
tijos respublikos.

Victor Adler mirė.

‘Pranešama, kad Victor Adler, 
Austrijos socialistą vadovąs ir 
užrubežiniu reikalu mii^isteris 
Austrijos vokiečiu kabinete, su
sidariusiame Viennoje spalio 31 
d., vra miros.

Viclor Adler yra tėvu Fried- 
rich Adler, kuris n u š o v ė 
Austrijos premjerą Sluerghk Vi
ennoje spalio mėnesyj, 1916 m. 
Simus buvo paliuosuotas iš ka
lėjimo kada karališkoji valdžia 
buvo nuversta Viennoje perei
to spalio mėnesį.

šiandie generalis streikas.

Pranešama, kad Viennoje ta
po paskelbtas generalis streikas, 
kuris turi prasidėti ryto.

True translalion filed with the post- 
inaster at Chieago, III., Nov. 13, 1918. 
as rcquired by the act of Oct. G, 1917

BELGIJA REIKALAUJA 
PILNOS NEPRIKLAUSO

MYBĖS.

Nebenori tenkinties “gvarantuo
tu neutralitetu.”

\VASHINGTON, lapkričio 12, 
Belgijos legacija oficialiame 

pranešime paskelbė, kad Belgi
ja daugiau nebepasiduos “gva- 
ranluoto neutraliteto“ stoviui, 
koki sgyvavo prieš karę. Ji sie
kia prie “pilnos neprkilausomy- 
bes; prie teisiu bendrą visiems 
laisviems žmonėms.”

True translalion filed with the post- 
inaster at Chieago, Ilk, Nov. 13, 1918, 
as required by the act of Oct. 6,1917, 

Brcškuvskaja atvažiuojanti
Amerikon.

NEW YOBK, lapkričio 12. -- 
Ekaterina Breškovskaja, “močii/ 
te Rusijos revoliucijos”, leuri, 

kaip buvo pranešta, buvusi bol
ševikų sušaudyta spalio 13 d., 
esanti kelyj Į Ameriką, pasak 
A. J. Sack, Rusijos informacijos 
biuro direktoriaus. Sack sako, 
kad žinia atėjo kaNegramoj į 
Rusijos ambasadą nuo visos Ru
sijos laikinės valdžios Omske.
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Naujienos eina kasdien, išskiriant 
nedeldienius. Leidžia Naujiem) Ben
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Užsisakomoji Kaina:
Chicago jo—pačtu:

Metams* ................................ 16.00
Pusei meto ............................
Trims menesiams............... J
Dviem mėnesiam ............... 1-45
Vienam mėnesiui................ .. .71

Chicagoje—per nešiotojus:
Viena kopija.............................J?
Savaitei ................................... 4?
Menesiui.............................. ••• >60

Suvienytose Valstijose, ne Chicago), 
pačtu:

Metams ........... SJOO
Pusei meto .........................
Trims mėnesiams .............. Jį
Dviem mėnesiam .............. 1>*5
Vienam mėnesiui .................... >6°

Kanadoj, metams .................. 7.00
Visur kitur užsieniuose ••••
Pinigus reikia siųsti Pačto Money 
Orderiu, kartu su užsakymu.

Asmeniškai Redaktorių matyt gali
ma tik nuo 5 iki 5:30 vai. vak.

Redakcijos
Straipsniai

True tran.slation filed with the post- 
niaster at Chicago, III., Nov. 13, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917,

Ir Austrijos imperatorius 
Karlas esąs pasitraukęs.

Kiek ten tų karalių Euro
poje jau neteko savo sostų?

Berline, esą, dar vis nepa
sibaigusi kova tarpe revo
liucionierių ir senosios tvar
kos apgynėjų. Bet paskel
bimas žinios, kad gen. Hin- 
denburgas kartu su visu sa
vo štabu prižadėję remti 
naująją valdžią ir pasisiūlę 
jai tarnauti, rodo, kad revo
liucijos pergalė yra užtik
rinta.

Associated Press pastebi, 
kaipo nepaprastą dalyką, 
kad naujoji Vokietijos val
džia savo proklamacijose to
lyn vis dažniau kreipiasi į 
‘‘draugus”, o ne į “piliečius”, 
ir kad tos proklamacijos mi
ni “socialistų respubliką” 
vietoje ‘‘liaudies respubli
kos”

Ar tai reikėjo tikėties ne 
to?

Abi Vokietijos socialistų 
partijos — social-demokratų 
partija ir nepriklausomųjų 
social-demokratų partija — 
esančios susitaikiusios val
džios sudarymo klausfthe. 
Esą nutarta neįsileisti j val
džią buržuazijos atstovų.

Ne kam jie ten ir butų rei
kalingi, kuomet valdžios už
davinys tenai yra pakęsti 
kapitalizmo tvarką socializ
mu.

Vokietijos užsienių mini- 
steris prašo prezidento Wil- 
sono panaudot savo įtekmę 
tam, kad sušvelninus mūšių 
pertraukos sąlygas ir ap
saugojus Vokietiją nuo ba
do.

Padėt Vokietijai šiandie 
yra viso pasaulio pareiga. 
Ji nebėra daugiaus autokra
tų rankose Jos žmonės ne
kalti, kad juos ir kitas Šalis 
ištiko ta baisi karės nelaimė.

Kada Rusijos bolševikai 
darė taiką su Vokietija, Dr. 
Liebknechtas sėdėjo kalėji
me. Kada talkininkai prisi
rengė daryt taiką su Vokie
tija, Dr. Liebknechtui tapo 
paskirta vieta valdžioje.

Jeigu Anglijos ir Franci- 
I jos darbininkai butų pasiel
gę pagal tą pasakymą, kad 
“darbininkams nesvarbu, 
kas laimi ne jų pradėtoje 
karėje”, ir butų padėję gink
lus, tai ėx-kaizeris šiandie 
nesėdėtų Holandijoje. Ir ji
sai nebūtų “ex”.

Socialistai 
darbininkai ir 
nedarbininkai.

Savaitė laiko atgal ‘ Nau
jienose” buvo išspausdinta 
J. Baltrušaičio straipsnis a- 
pie “Smulkiąją buržuaziją 
ir('darbininkus’ (Žiur. ‘Na
ujienų” 261 ir 262 num.) Ki
ti klausimai iki šiol mums 
neleido pakalbėti apie jo 
straipsnį; o tenai yra keletas 
įdomių dalykų.
K Mums išrodo, kad drg. J. 
Baltrušaitis daro klaidą, 
taip uoliai varydamas pole
miką prieš tuos socialistus, 
kurie einą ar ketiną eiti prie 
smulkiosios buržuazijos ir 
todėl stengiasi “savo moks
lo patį branduolį paslėpti”. 
Tokio pavojaus šiuo laiku 
pas Amerikos lietuvius soci
alistus nėra, nes faktiškai 
pas mus nėra ir tokių socia
listų. Mums bent neteko gi
rdėti, kad socialistai savo a- 
gitacinėse kalbose mėgintų 
užtylėt tą pamatinį socializ
mo mokslo dėsnį, jogei soci
alizmo tvarka reikš privati
nio biznio panaikinimą. 
Priešingai, mes esame paste
bėję, kad musų socialistų a- 
gitatoriai šitą socializmo 
mokslo dėsnį skelbia net per
daug dogmatiškai. Privati
nės nuosavybės panaikini
mas pas juos neretai apima 
ir vartojimo daiktus ir dva
sinę produkciją ir kone vis
ką; mokslinis socializmas 
tuo budu pas juos išvirsta į 
primityvį “lygybės komuni
zmą”4

Iš antros pusės, mes esa
me palinkę manyti, kad kal
bos apie privatinio biznio pa
naikinimą socializmo tvar
koje visai neišrodo taip bai
sus dalykas smulkiajai bur
žuazijai, kaip aiškina minė
tojo straipsnio autorius; jos 
bent iki šiol nenubaidydavo 
nuo socialistų smulkiųjų biz
nierių. Atstūmė nuo socia
listų organizacijos didžiumą 
buvusiųjų josios biznierių 
dažniausia visai kitokie da
lykai: ne teorija, o praktiš
ki judėjimo klausimai.

Bet čia neina kalba apie 
tai, kad sugalvojus būdą pri- 
traukt biznierius prie socia
lizmo arba palaikyt juos so
cializme. Pas lietuvius so
cialistus (bent Amerikoje) 
senai nėra abejonės apie tai, 
kad socialistų organizacija 
privalo būt darbininkų kle
sos reikalų reiškėją; biznie
riai ar kas kita joje yra pa
geidaujami tiktai tiek, kiek 
jie sugeba tarnavimą klesos 
reikalams pripažint savo 
kelrodžiu-

Yra tečiaus pasakyta drg. 
J. B. straipsnyje ir tokių da
lykų, kuriems negalima pri
tarti. Tai jo aiškinimas 
skirtumo tarpe socialistų ki
lusių iš darbininkų ir kilu
sių iš kitų klesų.

Pasak straipsnio auto
riaus, socialistas kilęs ne iš 
darbininkų klesos, esąs ver
tas didžiausio neužsitikėji- 

Imo, socializmo žvilgsniu. 
Tiktai retas jų, girdi, galįs 
patapti tikru socialistu; pa-
prastai-gi jie jiešką pas so- 

jCialistus vien savo privati- 
Aišku, kad tuodu taikos da- nes naudos, savo ambicijų 
rymo yra febai • ^įr J patenkinimo ir tt. Ir todėl 
tiMi. ............ autorius pataria biznieriams

arba inteligentams, kilu
siems iš buržuazijos, neuž
miršt, kad įjie nesą “tikra 
medega socialistų judėji
mui, ir nesistengti lošti va
dovų roles socialistų organi
zacijoje, o tikai “lavint ma
žiau mokančius draugus da
rbininkus taip, kad jie butų 
patįs savęs vadovais ir soci
alizmo vykdintojais”. Bet 
šitie patarimai yra arba ber
gždi arba net blogi aus, negu 
tai; jie gali ne vieną žmogų 
suklaidinti.

Drg. J. B. nori griežtai 
skirti tarpe ‘‘vadovų” ir 
‘mokytojų”; bet mes tokio 
griežto skirtumo nematome. 
Jo ypatingai negali būti 
daug pas lietuvius socialis
tus, kurie šioje šalyje sudaro 
atskirą organizaciją tiktai 

i agitacijos ir propagandos re
ikalams, o ne politikos dar- 

' bui; politikoje LSS. turi lai- 
ikyties tos taktikos, kurią 
I nustato partija. Agitacija- 
gi ir propaganda yra apšvie- 
ta, mokslas; ir mokytojas ši
tame darbe yra kartu ir va
dovas. Bet ir šiaip mums 
išrodo esant keista tas skir
stymas “vadovų’’ ir “moky
tojų” rolių pas socialistus; 
visi žino juk, kad patįs mok
slinio socializmo įsteigėjai 
kartu ir vadovavo socialistų 
judėjime ir buvo socializmo 
mokytojai.

Dar keistesnis tečiaus da
lykas dalint organizacijos 
nariams įvairias roles, pagal 
jų kilmę: jeigu kilęs esi iš 
darbininkų, tai tau tokia ro
lė, o jeigu esi kilęs iš ūkinin
kų arba smulkiosios buržua
zijos, tai — kitokia! Nuo ku
rio laiko socialistai pradėjo 
dėti tiek daug Svarbos ant 
žmogaus kilmės? Mes esame 
papratę matyt, kaip viešpa
taujančių klesų ideologai 
stengiasi žmonių kilmės ski
rtumais pateisinti žmonių 
teisių skirtumus (t. y. savo 
privilegija), bet nejaugi tos 
pomi teorijos iki šiol dar nė
ra atgyvenusios savo laiką?

Pagalios, kas delei kilmės 
skirtumų pas lietuvius, tai 
jų kolkas beveik nėra. Kone 
visi musų darbininkai yra 
proletarai dar tiktai pirmo
je gentkartėje; jų tėvai bu
vo ūkininkai. O musų biz
nieriai arba musų inteligen
tai yra taip-pat beveik visi 
kilę iš ūkininkų; ir nemažas 
skaičius jų, pirma negu pa
tapo biznieriais arba inteli
gentais, ilgesnį ar trumpes
nį laiką dirbo fabrike arba 
kasė anglis mainose.

Pagalios, visuomeninių 
klesų skirtumai reiškia tru
putį daugiaus, negu užsiėmi
mų skirtumus. Žmogus, ku
ris turi biznį, anaiptol nevi- 
suomet turi būt priskaito- 
mas prie buržuazijos. Į ši
tą dalyką tapo jau senai nu
rodyta socialistų literatūro
je. Dvidešimt metų atgal 
Vokietijos socialistas Edu
ardas Bernsteinas mėgino 
sukritikuot K. Markso teo
riją apie kapitalo koncentra- 
vimąsi dabartinėje visuo
menėje, ir, pagelba statisti
kos, prirodė, kad laikui bė
gant apsireiškia ne mažėji
mas smulkiųjų savininkų 
skaičiaus, o didėjimas. Karo
lis Kautskys tečiaus tuos jo 
argumentus sumušė, paro
dydamas, kad auga ne sava
rankių savininkų skaičius, o 
tiktai smulkių vertelgų, ku
rie ekonominiu žvilgsniu pil
nai priklauso nuo stambiojo 
kapitalo. Tie smulkus ver
telgos susideda kone išimti
nai iš buvusiųjų darbininkų,

proletarų būvio pavojų: jie į dvi
padaro tuo budu savo buvj 
kiek tikresniu, bet anaiptol 
neišsigelbsti nuo išnaudoji
mo ir skurdo. Ir savo me
namas “nuosavybes” jie mie
lu noru mestų į sali, jeigu 
tiktai visuomenė taip susi
tvarkytų, kad jie gautų pro
gos turėti tikrą duonos kąs
nį, kaipo darbininkai. Bet 
tos rųšies “savininkų”, ku
rią klaidingai priskaitė prie 
buržuazijos Vokietijos revi- 
zionistas Bernsteinas (mat, 
jisai norėjo padaryt K. Ma
rkso mokslo ‘reviziją”), šia
ndie, be abejonės, yra kapi
talistinėse šalyse dar dau
giau, negu jos buvo apie pa
baigą 19-jo šimtmečio.

Šitie “savininkai”, jeigu 
jie yra priešingi proletaria
tui, tai ne dėl savo ekonomi
nių reikalų, o dėl savo neiš
manymo. Bet ar neišmany
mas nepadaro net ir “darbi- 
ninkiškiausių” darbininkų 
savo klesos priešais?

Skaitytoju Balsai
[Už išreikštas' šiame skyriuje 
nuomones Redakcija 'neatsako.}

True translation filcd vvilh the posi- 
master at Chicago, III., Nov. 13, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

BOLŠEVIZMAS IR KITI
“IZMAI”.

Tūli draugai, rašydami straip- 
! snius ir apgindami bolševikų pu- 
Įsę, užsigina, kad jie nėra bolše
viku šalininkai. Bet aš lai visai c

nesibijau pasakyti, kam aš pri
tariu, o kam ne. Ir pradžioje 
rašymo galiu drąsiai pasisakyti, 
kad einu su bolševikais (bolše- 

. vikai Kusi joje, o Tamsta — A- 
merikoje, tai kaipgi gali “eiti“ 
su jais? Red.), pritariu bolševi
kams ant tiek, ant kiek aš tik 
galiu! Nes bolševizme ir ibolšo 
vikų programe, taktikoj ir dar
buose matau viso pasaulio darbi
ninkų išganymų.

Sunku ką-nors daug kalbėti 
apie bolševikų gerumų ar blogu
ma, kuomet visas žinias reikia 
(? Red.) semti iš buržuazinių 
laikraščių, ir dar daugumoje ka
pitalo uodegiykorespodentų su
fabrikuotas (o ką Tamsta žinai, 
ar jos sufabrikuotos, ar ne? 
Red.). Bet kartais ateina ir pa
tikėtinų žinių (o iškur Tamsta 
žinai, kurios žinios yra patikėti
nos, o kurios ne? Red.), pagal 
kurias galima spręsti apie daly
kų stovį Rusijoje ir kitose ka
riaujančiose šM y s e.

Kas yra bolševikai?
Dabar įėjo madon vienos Ru

sijos socialistų frakcijos narius 
vadinti bolševikais nuo rusiško 
žodžio “bollšoj” — didelis. Kuo
met Rusijos Social-Demokratų 
Partija skilo (kodėl skilo ir ko
kiais metais, čia nėra reikalo 
aiškinti), (ai la frakcija, kurių 
dabar vadina “bolševikais”, bu
vo daug skaitlingesnė nariais, lo
dei jie ir pasivadino (arba juos 
pavadino) “bolševikais“, nes, 
mat, jų buvo daug. O kita frak
cija pasivadino “menše* 
nes jų buvo mažuma. (Tai ne 
visai tiesa, katra tų dviejų frak
cijų, skilimo laiku buvo skaitlin
gesnė1, sunku įspėt, nes partijos 
narių niekas tuomet nesuskaitė. 
“Didžiuma“ ir “mažuma“ pasi
darė antram partijos suvažiavi
me, 1903.; reiškia, ji pasidarė 
tarpe delegatų, o ne tarpe narių. 
Delegatų-gi didžiuma anaiptol 
nevisuomet liudija apie narių 
didžiumą, — ypač kada delega
tų rinkimas negali būt atliktas 
pilnai demokratiniu budu. kaip
tuomet, partijai esant nelega
liam padėjime. Viesnok ir tarpe 
delegatų “bolševikai” įgijo did
žiumą, ne dėlto, kad jų bu'tų dau- 

kurie stengiasi apsisaugoti J giaus atvykę į suvažiavimą, o
įsisteigdami biznelius, nuo tiktai dėlto, kad pirm to balsavb 
bedarbių ir kitokių netikro 1UO> kuris perskyrė suvažiavimą

frakcijas, dalis delegatų,-at
stovai nuo žydų “Bundo“ — bu
vo apleidę suvažiavimą, žydai-gi 
socialdemokratai beveik visi bu
vo “menševikai“, ir jeigu jų at
stovai butų dalyvavę balsavime, 
tai didžiuma butų buvus “men
ševikų“ pusėje. Be to, “bolševi
kų vardas paręina ne nuo “bol- 
šoj’ ’— nes “bolševikai“ anaiptol 
nepasižymi dideliu ugiu, o nuo 
žodžio “bolšinstvo“ — didžiu
ma; o “menševikų” vardas pa
reina nuo žodžio “menšinstvo” 
—mažuma. Red.).

Bolševikų frakcija susidėjo 
daugiaus iš darbininkų (nesa
kau, kad toje frakcijoje nebuvo 
inteligentų), arba kitaip sakant, 
susidėjo iš tų žmonių, kurių tik
slas buvo eiti prie darbininkų, 
eiti prie vargingiausių ūkininkų, 
bežemių ir mažažemių. (Tai 
visgi iš ko susidėjo ta frakcija— 
iš darbininkų ar iš žmonių,, no
rinčių eiti prie darbininkų ? 
Red.) žodžiu sakant, tie draugai 
per visą savo gyvenimą dėjo pa
stangas, kad pirmiausia ateitų 
išganymas žemesniajai klesai, t. 
y. darbininkams.

Kita-gi frakcija, menševikai, 
susidėjo (langiaus iš inteligenti
jos, maž-daug iš burzuaziško 
plauko žmonių, kuriems ir po 
šiai dienai darbininkų klausimas 
stovi antroje vietoje. (Tai yra 
visai klaidingas įsivaizdinimas. 
Viena, autorius daro visai tuš
čius spėliojimus apie tų frakci
jų “darbininkiškumą“; kalbant 
apie tai, reikėtų remties faktais, 
o autorius jų neparodo. Antra, 
Rusijos social-demokratų parti
ja tuo laiku, kada joje apsireiš
kė frakcijų skirtumai, buvo vi
sai neprieinama darbininkų mi
nioms, kadangi ji buvo slapta r 
aštriai persekiojama. Ji didelė
je savo didžiumoje susidėjo iš 
besimokinančios jaunuomenės 
ir laisvų profesijų žmonių; tik
tai kur-nekur ji turėjo suorgani
zavus mažiukus darbininkų bū
relius. DaPbininkiškiausia par
tijos dalis buvo tuomet žydų 
“Bundas”. Trečia, Rusijos soci
al-demokratų partija buvo dar
bininkiška pagal savo,tikslus ir 
programą, ir tuo ‘ žvilgsniu 
“menševikams“ darbininkų kla
usimas buvęs ar esąs antroje vie
toj (‘.Straipsnio autorius, mato
ma, neturi jokios nuovokos apie 
Rusijos socializmą ir jo istoriją. 
Red.)

Bolševikai dabar, rodosi, va
dina save “komunistais”, kad 
atsiskyrus nuo menševikų. Jie 
yra tikrieji socialistai, o tie, su 
kuriais jie kovoja, yra darbinin
kų priešai. (Bet tatai reikia pri- 
rodyt. Red.) Rusijos darbinin
kai dabar faktiškai eina išvien 
su ta partija, t. y. su bolševikais. 
(O linų socialistų vadas Oscar 
Tokoi sako, kad ne. Red.)

Kuo skiriasi boflševizmas ir 
bolševikai nuo kitų “izmų“?

Kuomet aš ankstinus kalbė
jau apie frakcijas, tai dar reikė
jo pridurti, kad tarpe tų frakci
jų nuolatos ėjo kova. Kada visa 
Europa užsidegė karės liepsna, 
tai tarpe tų frakcijų kova dar 
paaštrėjo. Mat, menševikai pri
pažino kapitalistiškų tėvynės gy
nimo principą, o bolševikai ne. 
(Autorius nežino, ką šneka. Tė
vynės gynimas nebūtinai turi- 
but kapitalistiškas principas, nes 
juk jį pripažino ir Marksas ii’ 
Engelsas ir visi įžymiausieji jų 
pasekėjai —> Bebelis, Kautskis, 
Plechanovas, Guesde ir k. Tėvy
nės gynimas, kurį pripažįsta so
cialistai, labai žymiai skiriasi 
nuo kapitalistiško, hrba buržua- 
ziško, tėvynės gyninto. Viena, 
jisai skiriasi tuo, kad socialis
tams jisai tikrai reiškia tą, ką 
jisai sako; o* kapitalistai “tėvy
nės gynimu” dažnai tiktai, kaip 
kokia skraiste, pridengia visai 
kitokius dalykus. Antra, jisai 
skiriasi tuo, kad socialistai šalę 
tėvynės gynimo pripažįsta da ir 
ką kita, būtent: yiso pasaulio 
demokratijos interesus.

listų žvilgsniu, pav.,galima geisti 
savo šaliai sumušimo karėje— 
jeigu tos šalies laimėjimas butų 
pragaištingas pasaulio demokra- 
tybei, — kaip, sakysime, butų 
buvęs pragaištingas kaizerižkos 
Vokietijos laimėjimas. O bur
žuazijos žvilgsniu, geisti savo 
šaliai pralaimėjimo karėje yra 
negalima; nes buržuazijos obal- 
sis yra: “My country, right or 
wrong!” Red.)

Darbininkai karės laiku susi
laukė augščiausio laipsnio vargo 
ir priespaudos. Bolševikai neat- 
laidžiai dirbo, kad tris darbinin
kų vargas pasibaigtų jų laimė
jimu. Ir jų( darbas atsiekė vai
sius. Caras nusirito nuo sosto! 
(Tai dar didelis klausimas, kas 
daugiau prisidėjo prie caro nu
vertimo — ar bolševikai, ar kiti 
socialistai. Faktas yra toks, kad 
carizmo puolimo laiku Rusijos 
darbininkų pryšakyje stovėjo 
“menševikai“, kurie daugiausia 
prisidėjo ir prie “sovietų“ suor
ganizavimo ir prie kilų revoliu
cijos darbų. Red.) Darbininkų 
minios nuėjo su “socialistais“— 
su “Naujienų“ garbinamais “so
cialistais“; nes, mat, per metų 
eiles buvo kalbama ir rašoma, 
kad tik socialistai rodo tikrą ke
lią darbininkams. Darbininkai 
dar tuo laiku nepajiegė atskirti 
priešų nuo savo draugų. O čia 
kaip tik visokie soeial-patriotai 
menševikai (kodėl jie “sociitl- 
patriotai“? Juk didžiuma men
ševikų priešinosi karės rėmimui, 
kol viešpatavo caras. Red.) ir 
kiti tik ir vadino save “socialis
tais“. (O ar social-demokratai 
nėra socialistai? Red.) Menševi
kai su Kerenskiu pryšakyje (Ke- 
rčnskis niekuomet nebuvo men
ševikas; jisai yra social-revoliu- 
cionierius, o ne socialdemokra
tas. Red.) užėmė valdžią... Dar
bininkų laisvė kaip bematant 
pradėjo būt siaurinama (netiesa. 
Red.)Armijoje vėl likosi įvesta 
aštri disciplina ir mirties baus
mė (prie Kerenskio nebuvo nė 
vienas žmogus nubaustas mir
tim. O bolševikai jau nugalabi
jo tūkstančius žmonių. Red.). 
Žinios buvo, kad toji menševikų 
kerenskinė valdžia sušaudydavo 
net čiclus kareivių pulkus, kurie 
norėdavo pasipriešinti ir neka
riauti už buržuazijos ir kapita
listų interesus. Del didesnės pa
niekos ant sušaudytų lavonų 
likdavo prikabinti ženklai su už
rašu: “Čia guli tėvynės ipardiAu
kas”. (Straipsnio autorius, ma
toma, mėgsta pasakot publikai 
savo sapnus. Red.)

Tą valdžią aš vadinu “menše
vikų valdžia“, nes menševikai 
buvo ministeriai ir įvairias valdi
ninkai. Tai buvo koalicinė vald
žia, susidedanti iš menševikų, iš 
buržuazijos atstovų ir iš stam
biųjų kapitalistų-dvarininkų. 
(Jeigu valdžia buvo koalicinė, 
tai reiškia ji nebuvo menševikiš- 
ka. Ir menševikai toje koalici
nėje valdžioje turėjo išviso apie 
porą vietų. Red.).

Leninas ir Trockis pradėjo bul 
persekiojami. Toji valdžia, gali
ma sakyti, vėl pradėjo žengti 
prie carizmo, tik kitokioje for
moje. (O kur žengia dabartinė, 
bdlševikiškoji, valdžia, kuri pa
naikino visas revoliucijos iško
votąsias laisves? Red.) Ir kad 

. tai yra laktas, tai parodo, kad ir 
tas, kad viso pasaulio buržua
zija ir kapitalistai ištiesė tai 
menševikų valdžiai (kurios nie
kuomet nebuvo pasaulyje. Red) 
savo rankas. Tuojaus kitų,ša
lių kapitalistinės valdžios pripa
žino tą kerenskinę valdžią ir 
džiaugėsi, kad ji busianti geres
nė už caro valdžią. ' Mat, nau
joji valdžia energingiau puolėsi 
kariauti už tuos pačius tikslius 
ir sutartis, kuriuos caras buvo 
padaręs. (Netiesa. Laikinoji Ru
sijos valdžia atmetė senuosius 
kares tikslus ir priėmė formulą: 
“taika be anekcijų, be kontribuT 
ei jų ir su apsisprendįiuo tęifie”.

versti kitas valdžias priimti tą 
pačią formulą; bet jos atsisakė. 
Iš to matyt, kad visai nebuvo ir 
tokio pritarimo Kerenskio vald
žiai iš kitų valdžių pusės, apie 
kokį pasakoja straipsnio auto
rius. Kerenskio valdžia ir griu- 
yo daugiausia dėlto, kad talki
ninkai ignoravo ją. Red.) Bol
ševikų toje valdžioje nebuvo nė 
vieno.
Dabar bolševkių priešams klau

simas: kokiu budu jus, gerbia
mieji, galite sutaikyti darbinin- 

*kų reikalus su kapitalistų reika
lais? Juk tai negalimas daik
tas, kaip negalima suvienyti van
denį su ugnim. O vienok ponai 
menševikai ir kaikurie “sočia 1- 
rcvoliucionieriai”, ne tik kad tą 
koalicinę valdžią palaikė, bet 
dar energingiausiu budu kovojo 
prieš bolševikus, kurie norėjo 
lą valdžią nuversti ir įvesti pro
letariato diktatūrą. (Kol Rusijo
je proletariatas yra neskaitlin
gas,; tai proletariato diktatūra 
reiškia mažumos diktatūrą. So
cialistai — gi visuomet būdavo 
priešingi mažumos viešpatavi
mui ant didžiumos; todėl jie ir 
carizmą griovė. Kas-gi dėl su
taikymo darbininkų reikalų su 
kapitalistų reikalais, tai dalis jų, 
be abejonės, yra sutaikoma. Jei
gu visi darbininkų ir kapitalis
tų reikalai taip skirtųsi, kaip 
ugnis ir vanduo, tai tos dvi kle
sos negalėtų sugyvent vienoje 
valstybėje, negalėtų turėt ben
dro parlamento, bendrų įstaty
mų, bendrų teismų ir tt. Socia
listas, kuris nė šilų dalykų ne
žino, turėtų tuojaus pradėt skai
tyt naudingas knygeles ir mo- 
kinties nuo da’ugiaus išsilavinu
sių draugų; nes jisai daro gėdą 
organizacijai lokiu savo neišma
nymu. Red.)

Vienok bolštvikų agitacija at
nešė vaisius. Buržuazinė vald
žia (o tik-ką ji buvo “menševi- 
ki.ška"! Red.) lapo nuversta ir 
darbininkai paėmė valdžią į savo 
rankas. Darbininkų ir kareivių 
tarybos, “sovietai“, išsirinko pir
mininkais, t. y. šalies reikalų 
tvarkytojais, bolševikus. ' Kas- 
gi tuomet įvyko?

—M. J. Masys.
(Bus daugiaus.)

v

Redakcijos Atsakymai į
A. Meldažiui. — Ar jųsų mie

ste rašalo nyra?
M. J. Masiui. — Dedame, pra

leidę paštfinius jšvedžiojimus, 
kurie tiktai gadina straipsnį. Bet 
faktai jums tur-but yra tiktai 
paprastas dalykas, kad matytu
mėte reikalo su jais skaityt irs.

Dėdei Kuku. — Apie to žmo
gaus dantis publikai žinot neįdo
mu.

Sočia- .Ii taip.pat dėjo pastangas pri

Kazimieras Gugis

l'eda visokius reikalus, kaip '■ riminaliikuosr 
taip ir civiliškuose teismuose. Daro 

visokius, dokurnenx ua ir y>opieras.

Miesto Ofisas*
UF N. D.srhorr St. 

UI' UOnityBMt.
Tel. Central 4411

Namų Ofisas:
3121 S. Halsted St.

Ant trečių lubų 
Tel. Drover 1310

CENTRAL. MANUFAGTURING 
DISTRICT BANK
1112 W. 35-ta gatvė 
(Tel. Drover 6310).

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

VAKARAIS
Seredomis ir Subatomis nuo 6 iki 

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

kalui atsiradus kreipkitės prie ma
nęs i namus.

3343 Lowe avė., 
(Tel. Boulevard 9983)

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

Laisves Bondsai
perkąnji už cash. Ėmei and Co., 740 
W. Madison, kampas Halsted gat., 
room 232, 2-ras augštas, virš Faiuous 
Clothjjjg Store. Atdara, vakarais Iki 
8. Nedeidieniais 10 iki 1.



‘Graži Magelona’
stato scenoje

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

Nedalioj, Lapkričio 17,1918 
M. MELDAŽIO SVETAINĖJ 

2242 W. 23rd Place
Pradžia 5 vai. vakare. Įžanga 35c ir augščiau

Lošime dalyvaus gabiausi lošejai-artistai po vadovyste 
gerbiamos veikalo autores, todėl nėra abejones, kad bus at
vaizdinta pilnam gražume.

Po lošimui šokiai. t < 6 •«

Kviečia visus atsilankyti KOMITETAS.

/ B X . 1 ■ . - ------ ---------- *----------------------------------------------

i Vertė Vyturys;

Sutriuškintas stabas

(Taea.) liti, .iųsų motušę, myliu už lai, 
kad ji suteikė jums gyvybę...

ui lai aš ir pas jus. O kie-

klausė ji, pas 
mojo stalelio.

—Taip, —

kilties šiame veide. 
. simpatiška, o tai re-Išdidi ir 

tai drauge pasitaiko.

JXATED 
1R0N
Jeigu jus nesate tvir

tas arba sveikas, jus tu
rite patįs padaryti seka
ntį bandymą: palemykile 
kaip ilgai jus galite dir
bti arba kiek toli jus ga
lite nueiti be nuovargio. 
Tuokart paimkite du pe
nkių granų plūskeliu Nu- 
xated Iron tris syk die
noje per dvi savaiti. Ta
da ir vėl išmėginki! sa
vo stiprumą ir pastehė- 

kiek jus pasitaiso- 
Daug žmonių pada- 

i išmėginimą, ir nu
liejo savo pagerėju-

iv 
rč 
si:__ , _ _
siu stiprumu, pakantru 
mu ir 
ted Iron yra garantuotas 
suteikti iižganėdininią ar
ba bus grąžinami pini
gai. Gaunama pas visus 
gerus aptiekorius.

cnergija

Aš paraudau, visas blykstelė
jau. Kaip suprast josios žo-

>\k, dieve! Galvoje man taip 
susipynė mintįs, kad aŠ 
jaučiausi nei pakaušęs, girias.

O ji visa kų apžiūrinėjo to
kiu atidumu, kad rodėsi kaipir 
kokia gili tyrinėtoja.

Akių nenukreipiau nuo jos.

dailiai maliniai susitaisius gelto
nus savo plaukus, vikri, pasirė-

juoilu sijonu, jinai rodėsi jau
nesne.

Aš nenorėjau, kad mano su
lakusi, žilstančiais ūsais, šeimi
ninkė pamatytų jų, tatai bu-

ruošiau arbatai.

Jisai ėmėsi šeimininkauti. Ši-

po. Niekuomet dar savo amžiu
je nesu gėręs tokios gardžios 
arbatos.

šnekučiavmn, šnekučiavoni ir 
staigu:

—Parodykit man jųsų skal
binius.. .

Kų tokio? — nesupratau iš-

Pavelykite man butid^* 
jusu gydytoju šiuose kares laikuose

Kadangi tiek daug jaunesnių gydytoją iššauk
iamus gal būt nenutarėlc į k:j kreiptis — to
dėl jei jąs 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

AKIU. AUSŲ, NOSIES IR PLAUČIŲ
Jeigu jus turite užbhikuMus akių vokus, raudo
nas ir nesveikas akis, optikos nervų keblumus, 
kreivas akis arba bilc kokį kitą stovi, kuris 
paliečia jūsų regėjimą.

Jeigu jus turite ausų skausmą, tekančias ausis, triukšmą galvoj* U 
arba kokj laipsnį kurtumo. ?
Jeigu jus turite nosies katarą arba gerklės, spjovimo arba j.lėg- | 
mos, arba bile silpnumą bronchialių dūdų arba plaučių, — tokiame 
atsitikime aš noriu pasakyti, kad daug susidėjusių ligų yra tiesi 1 
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 patį dėl jūsų, jeigu jus ateisite į laiką.

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

W. M. Lawhon, M .D.
Valandos: 9—8. •, 219 So. Dearborn st.
Nedėliomis: 10—1. Prieš pačtą

DR. A. MONTVID
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

122* So. Leavttt SL 
Kampas 22nd ąt

Valanios: 6 iki 9 vakarą x 
Phone Canal 4636 

tik pagal sutarti
Rezidencijos Telephon* Albany 6*4$

1553 W. Madison st
Suite 600-612

Valandos: 10 iki 12 rytų
Phone Haymarket 2563

Nedėldien lala

I
 PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS

ant Durą, Lentą, Rėmą ir Stogam* Popiero
SPECIALIAI: Maleva malevojimui stabų IŠ vidaus, po 11.40 už g si.

CARR BROS. VVBECKING CO. /1004-sSOOi & SU Cblaųp, Hj.

Aš noriu peržiūrėti tamstos 
skalbinius, kur jie, šitoje komo
doj? ‘ ,

—Taip... bet kam...
— Pamatysite...
Ir, besitrilįsdama po komodos 

stalčius, ji jM'ržiurinėjo mano 
skalbinius, dailiai sudėstydama 
juos algai, kai-kų atidėdama į 
šalį.

Aš dėpsau, nieko nesuvokda
mas. Gėdžiuosi, baisiai gū
džiuos! dėl savo prastų, šiurkš-

— O dabar, duokite į kų suvy
niot. šį ryšulėlį aš paimsiu su 
savim. Namie ,liuosa valandė
le, aš \isa tai sutaisinėsiu, uža
rti nėši u ir atvešiu jums atgal.

ta mot-ris. Aš protestavau:
— Ką jus... argi aš vertas to

kios garbės... Jus, jus šiais de- 
likahiais, stebėtinais piršleliais 
laisysil visokius skarmalus?

Vi: ų-pirma, jie visai ne ste
bėtini, o antra, puikiai mezga, 
siuva, taiso, išsiuvinėja. Jus 
dar nematėt, kokia aš kiiibine- 
toja. l’ž poros t rėja tos dienų 
visa ka bus gatava... Ak, var
ge maro, biednas apvienėjas 
vaikinėmis! Jis nelur moters, 
savo moters, kuri rūpintųsi 
juo..

Aš norėjau pulti jai į kojas, 
bučiuot kraštų jos drabužio.

—Jų: užburta mano deivė...

nepritariančiai pakraipė

—sau misai... džiūgaująs... 
Aš vistii ne skaisčioji ir ne pui
kioji. Aš nelaimingas, pasigai
lėjimo vertas, žmogus.

as su
griebiau jos rankas.

—Sakykit, susimildamos 
kylat, kas jums yra? Kokia 
širdg ‘Ir slegia jus. Kodėl jūsų 
akįs vi: loniet tokios liūdinčios, 
kode'? Sakykit, aš savo gyva

su—

lik to nebebūtų; jeigu lik talai 
galėtų palengvint, pagelbėt...

nai tarė:
—Ačiū, mielasai... ačiū prie- 

tcli... Vėliaus kada-nors... At
eis leikas... Juk mudu dar ne
paskutiniu kartu besima to va...

nejaugi visa tai tikrenybė?.. į- 
sitikinimas kėlė mane į padan
ges, ir didžiavausi pats savimi, 
kad dabar aš jau esąs tikras vy
ras, turįs dailų, poetiškų roma
nų...

Ji išėjo iš mano kambario, bet 
ji dar buvo čia. Aš regėjau jų, 
uodžiau jos kvapsnį...

Mane apvylė šėlstančios, kry
kščiančius beprotybės banga. 
Norėjos pulti lovon ir, suspau
dus priegalvį, suleisti jin dan-

savo usuotą šeimininkę ir šokli

tik neišbėgau gatvėn, kad ap
glėbus ir išbučiauvus pirmų 
praeivį. Nebuvo, rodos, tokio 
beprotiško žygio, prieš kurį aš 
bučiau sustojęs. Vaidentuve v’ • • V1 • 1blaškėsi, karštinėj iškildama pa- 
dangėsna, statydama ten oro 
pilis... Mudu podraug, amžinai 
drauge su ja. Jinai — mano 
niUnylėlinė, pati, mano draugė, 
mano sesuo, šventenyčia — vi
sa prasmė mano jaunučio nepa
liesto gyvenimo. Tiktai joje įsi
kūnijęs visas pasaulis, prideng
tas josios stebėtinu vaizdu...

Aš dirbu, dirbu nenuilstan
čiai, laimingas, smagus, mylįs ir 
mylimas. Mudu įspėjova kits- 
kito mintis, — mudu —zviena 
siela, vienas kūnas. Miglotuo
se žavinančiuose dažuose vaidi
nosi ateitis, mudviejų ateitis...

Pasirįžęs buvau įsigyt jų by 
kokia kaina...

Ant rytojaus banke manęs 
klausinėjo:

—Kas tamstai? Ar porų šim
tų tūkstančių išlošei?..

—Daugiau, — atsakau links
mai šypsodamos, — milijonus.

Eilės juokingų pasveikinimų.
Musų banke tarnavo tūlas Šu- 

bavičius. Jaunas, bičnus, savim 
pasitikįs žmogus. Turėjo jis 
čia poros šimtų rublių vielų. 
Skaitėsi gabiu finansistu ir pa
gavaus tapo paskirtas vienu 
bankos direktorium. Nepavar- 
gstųs, sumanus, dienomis jis 
dirbdavo už dešimtį, o' vakarais 
lėbavo.

Aš dirbau tiesioginėj šio žmo
gaus priežiūroj. Netiko man 
jo pasididžiavimas, puikė, jo 
trumpi pirštai minkštais nagais, 
apie kuriuos jis tiek daug triū
sė, taipjau netiko man jo ang
liškas, ilgu sklastymu, plaukų 
sušukavimas, dcl ko jis kasry- 
tas užeidavo barzdaskutyklon.

Šubavičius, išdidus link že- 
, ,_________________ jyesniųjų, sveikindams praties-
Jinai n^ne irgi myli. Irgif davo jiems ko-tik ne du pirštu. 

Man jis visgi buvo žymiai ma
loningesnis. Pats prasisiekęs iš 
prasčiokų, jis gerbė mano senų 
bajoriškų pavardę. Ir su ma
nim sveikinosi žmoniškai. •j 

štai ir dabar: \
—Ponas Rucki, noriu jums 

pasakyti porų žędžių.,.
Išvaizda gera Velijanti, ne ofi- 

ciąlišk#. Bet aš noriu būt ofi- 
oalisku ir prideramu šalftunu 
klausiu: ,

Ir vėl kų-tokio prisiminė, vėl 
susirūpinimas dengė šešėliais 
jos bruožus, ir vėl, kaip kad ir 
ten, ant kapinių, jinai nepatiko 
'man šioje valandikėje.

— Jau devynios... Laikas...

Ak, ta nelaboji devinta valan
da Tasai prakeiktas neišven
giamumas. Ar ateis kada-nors 
visa tam galas?..

Galas atėjo, ir greičiau, negu 
aš laukiau...

XII.
Kam butų nesusisukusi galva.
Tūkstantis daugiau už mane 

.prityrusių, geriau ipoteris pažį
stančių vyrų prieitų mano vie
toj prie to pat išvedimo.

Tasai lipšnumas, tasai atidu
mas, sujudinąs rūpestingumas, 
noras dažnai susieiti, — ar tai 
vis ne prirodymai?..

Nauju jausmu, besididžiuojųs 
ir podraug ko-tai besigėdinųs, 
drovėdamos paties stvęs, aš 
svaigau nuo įsitikėjimo, kad ji 
hnane myli. Jinai, gerute, arti
ma ir podraug svetima, tolima, 
neprieinama, šioji oaoUris-^fin- 
ks*s, moterisvslepenybė. Ir

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

sija. nevirinimas pilvelio, nuslabnėjimas. Kraujo, inkstų, Nervu ir 
abelnas spėkų nustojimas viso kūno, Ir buvau nustojęs vilties, kad 
begyvensiu. Visur jieškojau sau pagelbos, nesigailėjau visoje Ame
rikoj ir ui rubežių, bet niekur negavau savo sveikatai pagelbos.

Bet kada pareikalavau Salutaras vaistu, Bitteria, Kraujo valyto
jo. Nervatona, Inkstų ir Reumatizmo gyduolės, tai po suvartojimui 
minėtos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėt, gerai dirbt. 
Kraujas išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbt. Inkstai atsigavo. Reu
matizmas pranyko, diegliai nebebadė po krutinę. Vidurių rėžimas 
Išnyko po užmušimui visų ligų. Bėgiu 3 mėnesių išgerdavaą kas sa
vaitė po buteli Salutaras, Bitteria, ir po 3 mėn. savo paveiksle pa 
mačiau toki skirtumą kaip tarp dienos ir nakties. Dabar jaučiuos 
smagiai ir esu linksmas ir 1000 sykių dėkuoju Salutaras mylistų ge- 
radėiistei ir linkiu visiem savo draugam ir pažistamiem su tokiais 
atsitikimais patariu uuoširdiai kreipties pre Salutaras:

♦ SALUTARAS
CHEMICAL INSTITUTION J. Birenąs, Prof.

1707 So. Halsted St„ Telephone Canal 6417. Chicago, ID.
............. .  .... .. ............. ■ 'asaacBKaantsKaaasBasKaEsasaaaacassasaEas

Į
Neuisitikėklt savo regėjimo pir
majam by kokiam neprityrusiam 
aptlekoriui ,auksoriui ar keliau
jančiam pardavėjui, nes jie su
teiks jus akims tik daugiau blogo.
Aš turiu 15 metų patyrimą ir 

galiu ištyrt jus akis ir pririnkti 
jums akinius tikrai. Darbą atlie
ku belaukiant, užtikrintai.

Jei jums akiniai nebus reikalin
gi, mes tai jums pasakysima.

JOHN SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS

IMI So. Ashland Ars. Ckicar- 
h Kampas 18-toa gatvės

9-člos lubos, virš Platt’o aptiekęs 
Tėmykito i mano parašą

Valandos nuo 9-toz vai. ryto iki 
9 vai vakaro. Nedėlioję nuo I 
▼aL ryto iki 12 valandai dieną.

Ispaniška Influenza
Laike dabartinių sirgimų is

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

tis nepers toj a ir po čiaudėjimo 
nėra geriau, tai imk vienų ar 
dvi Severos Tabletkas nuo Per
šalimo ir Gripo ir antrink kas 
trįs valandos, tol, kol viduriai 
pasiliuosuos. Kad kosėjime pa
lengvinus, reikia imti Severos 
Balsamų Plaučiams. Reikia 
tuojau gulti lovon ir gerti kų 
tokio šilto ir šiltai apsiklosčius 
gulėti. Jeigu nejaustum geriau, 
tai pašauk daktarų ir naudokis 
jo patarimais. Viršuj minėtos 
gyduolės pagelbės Jums apsi
saugoti nuo influenzos ir yra la
bai geru daiktu turėti tas gyduo
les po ranka. Jos yra parduo
damos vaistinyčiose visur šio
mis kainomis: Severa’s Antisep- 
sol, 35 centai; Scvera’s Cold 
and Grip Tablcts, 30 c.; Seve- 
ra’s Balsam for Lungs, 25 ir 5(T 
c. Jeigu jus negautumėt šių 
gyduolių jūsų vaistinyčiose, tai 
rašykite tiesiai pas W- F. Seve
rą Co., Cedar Bapids, Iowa.

(Apgars.)

0 nnn Parduota į 
U|UUU vieną metą
Dabar išleista trečia laida knygos, 
kurią kiekvienas turi perskaityti — 
/Reikalaukite visuose knygynuose”

| Dr. A. R. Blumenthal |

AKIŲ SPECIALISTAS
•ar. imtumiti/

-TCI3IN403 2
fcSL/IPTlj;

Gyvenimą yra 
tuščias, kada pra 
nyksta regėjimą. 
Mes vartojame 

pagerintą Oph- 
thalmometer. Y-

kurias kiekvie
na moteris bei 
mergina t būti
nai privalo ži
noti. Ją parašė 
žinomas Dr. F. 
Matulaitis.

Jeigu dar jos 
neturi, tuojaus 
jų įsigyk. Kai
na 25c. Adres.:

• ~ t kreipiama i vai
kus. Vai.: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
nedėldien. nuo 10 iki 11 dieną. 
4649 S. Ashland Av. kamp. 47 st 

Telephone Yards 4317 
Boulevard 6487.

M. G- VALASKAS
373-5 Kensinglon Avė., Chicago, III.

Pranešimas.
Šiuomi pranešam kiekvienam 

rininkui, kuris tik priguli prie 
BERTY LAN!) AND 1NVESTMENT 
KOMPANIJOS (ir pilnai išmokėtus 
ščrus turi), jog metinis susirinki
mas įvyks lapkričio (Nov.) 15-tą d. 
1918, 8 vai. vakaro, Mildos svetai
nėj, 3138—3142 So. Halsted st., Chi
cago, III., ant kurio bus rinkimas direktorių ą* valdybos. Šerų certi- 
fikatis bus reikalingas parodyti dėl 
įžangos į svetainę. Kviečia Valdyba

še
LI

JOSEPH C. W0L0N
LIETUVIS ADVOKATAS 

29 S. La Šalie St 
Telephone Central 6SH

Vakarais: 
2911 W. 22nd Street,

Telephone Rockwell 8999 k

Telephone Yards 5032

Dr. M, Stuįjriicki
3109 S. Morgan st. Chicago

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

Reiid. 93$ S. Ashland Blvd. Ckieagt T«l«ph«M Haymarket 3644 

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ii CHIBURG 4S

Specialistas Moterišką, Vyrišką, 
Vaiką ir visą chronišką ligą

Ofisas: >354 S. Halsted SU, Chica** 
Talcpbona Drover •••!

VALANDOS i 10— U ryto; S—S pestet*1 
7—8 rakars. Nadėliomis 10—11 šieną.

Paskolos $30lki $300
Legalė rata 3*/j% mėnesyje. 
Vyrui ar moteriai, dirbančiai 
ar užlaikančiai namą.

Ant rakandų, piano, v k tra
tos. aankrovoa fixtares, 
žinių, automobilių, Liberty 
Bonas ir Insurance Policies. 
Skoliname Stockyard’ų, So
pos ir dirbtuvės darbinin
kams, celžkelio ir bisnio 
žmonėms, klerkams ir tt. 
Ateikite | ofisą ir mes vis
ką smulkmeniškai Išaiškinsi 
ms. Atdara utarninkais, ket
vertais ir subatomis iki 8 
vai. vakare. Panedėliaia. ao- 
redomls ir pėtnyčlomis iki
• T«j. vakaro. I

LOCAL LOAN CO. I
THOS. r. KERWIN. M«r. 

4647 So. Halsted Street _
Po valstijos priežiūra.

Tel. Drover 2116. 2-ras augšta*

i 11 « s a ■. a

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliams Permaina.
Panedėlyj, Ketverge ir Subatoj 

Pirmas Floras 15c. Balkonas 10<f 
Prie šią kainų priskaitoma ir 

1c ir 2c kariškos mokestis 
4 DIDELI AKTAI KASDIEN 
HALSTED ir 32-ra GATVES

—Ką paliepsite, ponas Šuba- 
vičiau?

—Ne liepiu, ale prašau... Ar 
iųs Šį vakarą liuosas?

Žaibo greitumu prasiskverbia 
mintis apie ją...

—Ką jus vadinate vakaru?..
—Vakaras pas augštesnius 

žmones prasideda nuo vienuo
liktos. . .

—Tokiu budu aš liuoaas...
A (Bus daugjąu).

Cash už Liberty 
Bondsus

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

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

AKUŠERKA
Tel. Drover 4136.

Mrs. Mary Jnnkauckienė pirmiaįs 
gyveno West Sidėj, 2303 S. Oakley 
avė., dabar persikėlė i naują vietą, 
3412 So. Halsted st. (ant 2-rų lubų), 
Chicago, 111.

Vyriškų Drapanų Darganai
Nauji, neatimti, daryti ant užsa

kymo siutai ir overkotai, vertės nuo 
^ŠO įki $50, dabar parsiduoda po $15 
ir 25 dolerius.

Nauji, daryti gatavi nuo $15 Iki 
$35 siutai ir overkotai, nuo $74M) iki 
18 doleriu.

Pilnas pasirinkimas kailiu pamuš
tų overkotų.

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

Atdara kasdieną, nedaliomis Ir va
karais.

8. GO1DON 
141$ 8, Halsted 8U Ckleaga. IR

DR. M. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

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

Gydo aštrias ir chroniškas ligas, vy
rų, moterų ir vaikų, pagal naujausias 1 
metodas X-Ray ir kitokius elektros prie
taisus.

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

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, ir Į 
6~R vakarais. Telephone Canal 3110.
GYVENIMAS: 3412 S. Halsted Street 

VALANDOS: d 3 ryto, tiktai.

---- --------------------------- -----

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

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

. SPECIALISTAS 
Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų 

Taipgi Chroniškų Ligų 
OFISO VALANDOS:

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

Telephone Yards 687

[
Telephone Yards 5834.

D r. P.G. Wieper 
Priėmimo valandos nuo 8 Iki 13 
iš ryto ir nuo 7 iki 9 vaL vak. 
8325 So. Halsted SL, Chicago.

U—lS—WIIIS——ISISI M . ............

Dr. Leo Awotin
Gydytoja*, Chirurgą*, Akušeri* 
1929 So. Hal*ted SU Chicago. 
Kalba lietuviškai, latviškai ir 

rusiškai.
Valandos: 19—12 rytą; 6—9 va
kare. Tel. Canal 4367.

Sergantis žmonės Eikite pas 
Mane

Dr. WHITNEY
SPECIALISTAS CHRONIŠKŲ 

LIGŲ
25 Metai Patyrimo 

Nerelki mokėti už apžiūrėjimą 
422 So. State St, Chicago 

0 Tąrpe Coagruas ir Van Bure*.

Tai Yards 8654. AKUŠERKA

Mrs.A,Mlclmlewicz
laigosl Akušerijos jKo-
lefldie: Ilgai praktika
vusi Pennsylvanijos 
hospitalėce Ir Phila- 
delphijoj. Pasekmin
gai patarnauju prie 
gimdymo. Duoda rod* 
visokiose ligose mote- 

ir merginom*.
So. Halsted Str. 

antrų lubų,} ’ 
Chicago.

Nuo G iki 9 ryte, ir 7 iki vėlo vaflk-



1918.

Chicago ir Apielinke
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les AVipcka^ki u n i aplei
do kambarį ir išėjęs gatvėn nū Pranešimai ASMENŲ JIEAKOJIMAl

PASIŪLYS NAUJĄ 
SUTARTI.

Truputį skirsis nuo tos, 
kurią atmetė balsuotojai.

Sekamame miesto tarybos po
sėdyje, lapkričio 18 d., bus pa
siūlyta nauja gatvekarių sutar
tis. Ji, sako, mažuma skirsis 
nuo tos sutarties, kuri buvo ai

tarybos klausimas. Daugelis al- 
derrnanų, sako, atėję “prie dva
sios šventos” ir žada balsuoti už 
visą “Thompsono tikintą”, •ki
taip — už visus nominuotus mo
kyklų tarybon asmenis. Tribu- 
n’o š.dininkai trs'iaus spyriauja- 
si ir nenori girdėti apie tuos nepa 
kenčiamus “soliil six.”

sišovė. VVolakas nežino dėlko 
.'jo draugas galėjo nusišauti,dargi 
nd neatsisveikinęs su juo. Ji
sai betgi manąs, kad \Villiamas, 
“turbūt, buvo įsimylėjęs, bet — 
nelaimingai.”

PFiRSERGSTl G ASO 
VIEAPAČIUS.

Kadaise draugui westsidiečiai 
buvo sumanę įsigyt “sočiaiistiš^ 
ką svetainę”. Ar nebūtų gerai, 
4ad musų kuopa paragintą ki
tas liet. soc. kuopas įsisteigti 
Chieagns lietuvių ^ociaiistą sve
tainę? Pagalvokite.

—VVestHidietis.

Generalė repeticija “Graži Mage 
lomi" Įvyks pelnyčio], lapkr. 15 d., 
M. Meldažio svetainėj, 7:3u vai. vaka
re. I ošėjai bukite laiku. Komitetas.

LMPS. 29 k p. vakaras
Jioj, lapkričio 17 d., 
svet. Scenoje statoma M. Dundulio 
nes, 4 rių veiksmų melodramų "Gra
ži Magelanu” ir "Petras Kareivis".

Kviečia visus Komitetas.

BETJCĮ\ moterį; prie abeJnn dar
bo keptuvėje. 9 vai. dienoje. Gera 
mokestis. Atsišailkią* | 

Case and Martin
1807 TValnut St., C.hicagn,

kw nedė-
Meldažio REIKALINGAS I.IN0TYP1STAS. 

ATSIA AUKITE GREITAI. 
NAUJIENOS,

sis, dar nepasakoma, Sakoma 
lik liek, kad transporlacijos rei
kalų komisijos pirmininkas, aid.

Tnie trnnsintion filed svllTi fhe t>osh 
rnnslcr at Chicago. III., Nov. 1.3, 1918, 
as repuired by the net of Oct. G, 1917

NEBEI’ILDYKITE SAVO 
(IUEST1ONNAIRF/V.

toji sutartis butu priimta nevei
zint majoro vėlo.

Toks yra valdžios 
patvarkymas.

Advokatas Donakl Richbcrgas, 
vedęs miesto bylių prieš Chica- 
gos gaso kompanijų, vakar džio- 
džėk Torrisonn korte pasakė si*- 
kamų:

Valstybių viešpačiai dabar ri
tasi nuo sostų. Bitasi, kadangi 
jie nepildo savo žmonių valios. 
Bet ateis laikai, kada musų tei
smai atsikreips ir prieš privačių 
nuosavybių viešpačius.

NORTH SIDE

(..iplaiii ngitavo ir už pirmąją 
sul.irtį. Bet jį vistick buvo at-

Iliros būt išrištas ir mokyklų

Moterįs!
Alai kenčiančioms mo

terims yra pranešimą* 
nuo Širs. XV. ’l’. Prie© iŠ 
Public, Ky.: “Aš kentė
jau nuo skausmu... ji ra
šo. “Aš sunykau dėl silpnumo mano nugaros 
ir narių... Aš jaučiausi 
esanti be vilties, be drą
sos. Aš beveik nebesi
tikėjau pasveikt kuomet 
nors, kuomet draugė su 
užsispyrimu reikalavo, 
kad aš

Imčiau

Visi tie kareivinio amžiaus vy
rai, kurie aplaikė savo Question- 
naire’ų. gali palikti ji dievo va
liai. Mat. vakar tapo oficialiai 
paskelbta, kad valdžia tų Qucs- 
lionnaire’ų pildymo nrbereika- 
laujanti.

Vadinasi, naujų kareivių ėmi
mas pasibaigė. Neužilgo bus 
pradėta paleisti ir senuosius ka
reivius. Apie tai paskelbs pro- 
vost maršalas Crovvderis.

Niraovfc savo draugą.

NEBEATSIMENA.

Ponia S. M. Hoberling, 4903 
Broa<hvay gt., nieku budu neatsi-

Calvary kapiniu ir kaip policija 
ją nugabeno j Evanstono ligoni
nę. Visa, ką ji atsimena, tai kad 
užvakar ji “smagiai apvaikščio
jo talkininkų pergalę” didmies-

Pritaria darbininkų 
suvažiavimui.

Ghicagos Lietuvių Dr-ja Sav. 
Pas. laikytame susirinkime, lap
kričio 10 d., vienbalsiai nutarė 
paragint ALI JT., kad ji be atidė
liojimo šauktų (lietuvių darbinin
kų suvažiavimų. Ant vietos bu
vo išrinkta komisija parašymui 
tinkamos rezoliucijos ir paskelbi 
mui jos laikraščiuose.

Beje, susirinkime buvo nomi
nuota draugijos valdyba sekan
tiems metams. Tarpe kitų kan 
didatų j pirmininką yni nomi
nuotas ir draugas P. Dubickas. 
Draugai turėtų pasirūpinti, kad

LRS. SI kp. mėnesinis susirinki
mas Įvyks ketverge, lapkričio Ii d., 
l.iiiosybės svet., 1822 VVabansin avė. 
Kaip 7:30 vai. vakare. Draugai, visi 
atsilankykite j šį susirinkimų, nes 
turime daug svarbių reikalų aptarti. 
Boto atėjo centro viršininkų rinki 
mo blankos. Bašt. P. Mankėvičius.

LMPSA. III Rajonus nutarė atnau
jinti agitacijos savaitę, kuri buvo 
IMTtraukta dėlei epidemijos. Dabar 
liūs vykinama nuo lapkričio 21 iki 
gruodžio L Visos kuopos LMPSA., 
prigulinčios prie III Rajono, malonė
sit pasirūpinti paimli švelninęs anl 
los savaites. 
Rajonas.

Pajieškau savo^pačios Onos Ta- 
mulevičienės, geltonų plaukų, 5 pė
dų 9 colių, pailgo veido, ant nosies 
karpa, kuri 
vaikučiais, 
pasitarti, ir 
venti. 
$10.00

Kas 
dovanų,

mone paliko su dviem 
.Meldžiu atsišaukti ir 
tuokart bus geriau gy- 
pirmas praneš, duosiu

Kalbėtojais rūpinsis III 
—Rajono Valdyba.

Rockford, 
nosinis susirinkimas įvyks 
čio 17 d., 1918, 1:30 vai. po pietų 
svetainėje Moose Club ant gatves 
Mulberry. Draugai ir draugės. Me
ldžiu visų ateiti nes randasi daug 
svarbių reikalų. Bašt. A. Meldnžis.

III. — LRS. 75 k p. mė- 
lapkri-

Roseland. — LMPS. 25 kp. choro 
ro|»elicija įvyks scredoj, lapkričio 
1.3 it., Palmcr Park svetainėj. Pra
džia 7:30 vai. vakare. Choristės 
prašoma atsilankyti laiku.

—Komitetas.

7.37 \V
Andrius TamuleviČia,
15 Placc, Chicago, III.

Pajieškau savo draugo Antano 
Kristino, Kauno gub., Subačiaus pa
rap. .Icsvylonų sodžiaus. Meldžiu at
sišaukti nes turiu svarbų reikalą.

Juozapas Kalvaitis,
8108 Sov/inski, N. E.

Clcveland, O.,

Bučiau labai dėkingas, jei kas da- 
siustumėt antrašą Adolfo Kuprio, 
John Ramoškos ir Jakubielskio, no- 

I rėčiau su savo senovės pažįstamais 
Į susirašinėti. Mano antrašas:

Chas. Kemzūra,
499, 41h str., San Francisco, Gal.

Policija ją rado ant minėtų ka 
niu begulinčia šalia vieno šuo

jos tvarka, kurios dabar lig ir 
stokuoja.

Jonas.

LMPSA. 9 kp. mėnesinis susirin
kimas atsibus subaloje, lapkrioič IG, 
7:30 vai. vakare, Fcllosvship svetai
nėj, 831—33 rd PI. Kviečiamo visas

lo be sąmones.
BRTDGEPORT k p. mėnesiniu snsirinki-

REIKIA moterų dėl rinkimo sku 
durų j junk shop; turi būti patyru 
sius; darbas ant visados.

Ginsburg, 
2707 \V. 121 h St., Chicago, III.

REIKIA moterų Ir merginų dirb 
Ii prie tvarkymo senu popierų. At 
sišaukti į 
1150 Indiana Avė.,

RAKANDAI

Chicago

EXTRA BARGENAS
Vėliausios mados seklyčios setas, 

valgomojo ir miegamojo kambarių 
setai; parduosiu už bile teisingą pa
siūlymą. $260 kabinetas, phonogra- 
phas ir rekordai už $55, taipgi $800 
j’iayer pianas, mados 1918, už. $230. 
Visi tiktai hiskj vartoti. Liberty 
bondsąi priimami. Atsišaukite gre 
itai.
1922 So. Kcdzie avė., Chicago

GARDUI
Motery Tonikas

■Mg Aš pradėjau Gardui. FMH 
3'rumpu laiku aš patė-IMI 
mijau žymų skirtumą. I|mI 
Su kas kartu aš vis stip-1 II 
rėjiiu ir jis išgydė ma-IMN 
ne. Aš esu stipresnė, įlHJl 
negu buvau pirm kiek U U 
metų. Jeigu jus kenčia-■ ■ 
te. jus galite pagodoti I i 
reikšmę — būt stipria ir ■ I 
sveika. Į tiksiančiai mo- H E 
lerų duoda Cardui'jui ■ I 
kreditą už savo gerą I/MT 
sveikatą. Jis jums na- ■ 
gelbės. Mėgink Gardui. I į 
Pas visus aptiekorius. |

E-73 ■

Charles Sccar, lOO.V Warron 
gt„ ir Stcvc Kolioch buvo geri 
drangai. Dar daugiau, jiedu 

dirbo kariu per 25 metus. Va
kar ryta jiedu nežinia delko su
sivaidijo. Pasekmė buvo tokia, 
kad Kolioch ant vielos nušovė 
savo draugą Secar ir pats pasi
davė i policijos rankas. Kolioch 
dabar sėdi kalėjime, bet priežas
tį, dcl kurios jis kėsinosi ant sa
vo draugo, jisai atsisako pasą

IŠPUOLĖ PRO LANGĄ.

Kilęs gatvėj triukšmas labai už 
interesavo Arthurų Sosmaną, 
XII KaslAvood gi. Įsibėgęs prie 
lango jisai norėjo persitikrini 
kame dalykas. Perdaug persi
svėrė ir išpuolė pro langą. Pcr- 
siskėlė galva. Sosmanas nuvež
tas i Lake View ligoninę Vci^- 
kiausia mirs.

IMT PATRIOTAI.

PA dėjimas gebąs.

Sako sveikatos reikalų 
komisionierius.

' Sveikatos reikalų komisionio- 
rius, John Dili Hobertson, prane
šė, jogei epidemijos pavojus ta
po galutinai pašalintas. Už pa
starąsias tris dienas naujų susir
gimų buvo virš pusantro šimto.

“Padėjimas yra geras” ----- pa
sakė komisionierius. “Neužil
go c

fcis-tas. )
Sekamų subata j^yks LMPS. 9 

kuopos susirinkimas. Butų pa
geidautina, kad visos narės atsi- 
’lankytų. Dėlei siautimo epide
mijos praeita.sai susirinkimas ne 
galėjo įvykti. lodei užsiliko 
daug svarbių klausimų , kurie tu 
rėš būt išrišti sekamam susirin
kime.

LSS. .37 
nias įvyks ketvergo vakarė, lapkri
čio II d., r 
Halsted str 
Draugai ir 
alsi lauky Ii, 
bių dalykų

Malinausko svet., 181.3 S. 
r. Pradžia 8 vai. vakare, draugės, malonėkite visi 
, nes turime daug svar- 

aptarti.
—įlaši. Kazlauskas.

Roseland, UI. — l.DI.D. 79 kp. su
sirinkimas Įvyks pėtnyčioj, lapkri
čio 15 d.
Michigan
Draugai, yra daug svarbių reikalų 
aptarimui, todėl visi atsilankykite.

A. Grebells, rast.

Aušros mokykloj, 10900 
įve.. 7:30 vai. vakare.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
ATIDUODAMA rendon 2 kamba

riai be skirtumo vienam arba dviem 
vaikinam arba merginoms, arba ve
dusiai porai su vienu vaiku. Gali 
eiti abu dirbti, nuino moteris pri
žiūrėtų vaiką. Visas parankumas, 
dargi ir clevciforius ir prie gatve- karių linijos. Ant 4-to augšto. Visi 
parankumai, šviesa, štymas, šiltas 
vanduo ir vana. Kambarių durų 
No. 12. Savininką galima mal\li Gi
le kada.

Stanley Varnis, 
.30.32 So. Park avė., ir .31-ma prie 
kampo (Soulli Sidel.

PARSII)! ODA dėl apmokėjimo 
storage remtos sekantieji daiktai: 
graži, didelė Victrola su brangiais 
rekordais; puikus, tikros skuros par- 
lor setas, kuris turėjo kainuot $150; 
puikus septynių šmotų dining room 
setas, taipgi 4 aliejaus piešiniai, šie 
rakandai ir Victrola yra praktiškai 
nauji ir vėliausios mados, naudoti 
tiktai penkis mėnesius. Pirmas pa
siūlymas nuperka. Mes taipgi par
duosime tuos daiktus atskirai. Mes 
priimsime Liberty Bondsus kaijNi 
užmokesnį, ir pristatysime daiktus 
bile kur dykai. Atdara iki 9 vai. 
vakaro. Nedaliomis iki 4 vai. Ateikite tuojaus.

\vesti;rn storage
2810 \V. Harrison st..

p. p.

house,
Chicago

Tu10k LMPS. 9 kuopos nares

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

epidemija buk galutinai iš- c,ibai nepatenkintos ta melngin- 
ita iš Chicagos;" «« korespoodeneija, kuri tilpo

18,000,000 SVARŲ SVIESTO.

Už pastarąjį pusmetį Illinois

pastarajame “M. B.” numeryj 
Ta korespondentė, kuri dargi nė

< Zi | U4L <IJ Į LJ llllllizm į
valstijos pienininkai išdirbo a.š- 

‘tuonioliką milionu svarą,sviesto.

pu laiku Illinois pienininkai dar 
niekuomet nepagamino. Bet... 
sviesto kainos dabar aukštesnės 
negu kada nors pirma!

Atiduodama f rendon 4 kambariu 
fialas $11.00; 3 kambariu fintas $9.50. 
1901 So. l.oomis st., kampas 19-tos 
gatvės.

A. A Austras, vardu Martin Šlubas, 
buvo didelis patriotas, bet jo

Benediktas didesnis. Žodis po žodžiui ir su
sivaidijo dėl “tautinių reika-

APKALTINO TRYLIKĄ
SUKČIŲ-

Prinaikintieji teisėjai teisėjo 
'Kavanagh korte vakar rado e-

šmeižia veiklias kuopos nares, - 
nors nepasakydama jų vardo. 
Bet kas keisčiausia, tai kad ta 
“kairioji” korespondentė nei ne
pasijuto, kaip apkalbėjo vienų 
kairiųjų narę. Ji, paV., sako, 
kad pirkti tikietų atsisakius tūla 
“dešinioji”. Nieko panašaus. 
Ji pirkti atsisakė kairioji. Bet 
ir ta kairioji taip negudriai ne
sakė kaip kad rašo koresponden- 

’ te. Ji negrasiuo išstoti iš kuo
pos, tik pasakė, kad tikielai yra

West Pullman, III.—Visos vietos 
draugystės bei delegatai, kurie esate 
išrinkti p’akTthčlhiui kas dėl nusi- 
samdymo nuosavos vietos laikymui 
susirinkimų, lavinimų vakarų ir lt. 
Susirinkimui diena buvo paskirta 
10 d. lapkr. Dabar tai likos nukel
ta į kitą nedėlią, lapkr. 17. Vieta 
720 \V. 120 st. Priežastį tame, ka
dangi visos draugystės negalėjo su- * 
spėti išrinkti savo atstovų. Posėdis 
prasidės kaip 2 vai. jin pietų.

—LSS 235 k p. Komisija.

■ - ....................... — Į....................................................  A

ATI DUODAMA randon kiunbarys 
vienam vaikinui puikioj viefloj. šil
tas, su valgiu arba be valgio, prie 
mažos šeimynos. Telefonas. Atsi
šaukite nuo 4 iki 9 vai. vakare.

A. Domile,
2956 Kollar avė., 1-nas blokas į va- 

1 karus nuo Halsted. Tel. Yards 3111.

RETA PROGA! Priversti parduot 
už. pusdykę: puikius 5-kių kamba
rių aparimento daiktus, $150.(8); l)i,r" 
lor setas, tikros skuros, $25;dailus 
dining room setas ir bed rdorn se
tas, taipgi $850 playcr piano tiktai 
$225.00 ir $200. Victrola su brangiais 
rekordais už $55.00. Taipgi parsi
duoda 5 aliejiniai piešiniai. Viskas 
naudota tiktai .3 mėnesius. Ateikite 
tiro jaus.

Rezidencija 1926 So. Kcdzie avė.

PASKOLOS-MORGEčIAl

Skierus nėj, o Staj kalėjimu, 
sai veikiausiai mirs.

ir demokratų, dariusių suktybes 
(laike praeitos registracijos. Be
veik visi apkaltintieji precin-

Dūlei to tečiaus narėms nerci-

laikraščiuose Red.).

PAS1RANDAVOJA šviesus kamba- 
; rys dvi dviejų merginu, Bridge|H»r- 
to apiellnkėje. Butų geistina, kad 
atsišauktų tiktai laisvų pažiūrų. At
sišaukite pas J. I).,

1739 So. Halsted St., Naujienose.

BONDSAI
Reikalingi pageidaujami bondsai 

už augščiausią kainą. Atsineškite 
juos su savimi.

EDW. FRANKEL,
808 \V. 63rd st., arti Halsted, 2-ras 
augštas. Room 20.

Atdara kasdien, taipgi utarnink.us, 
ketvergais ir subatos vakarais.

.ĮIEŠKO KAMBARIŲ
LMPS. 9 kp. choro repeticijų po 

vadovyste p-ios Gugienes įvyks se- 
reduje, lapkričio 13 d., 8 vai. vaka
re, Mark Whitc S. svet., Halsted ir 
29 gat. Visos choro narės malonėki
te atvykti ir nauju dainininkių atsi
vesti. ' —Fr. S. K.

Akron, Ohio. — LSS. 214 kp. mė
nesinis susirinkimas Įvyks lapkričio 
17 d., 50 So. Hoosvard Št., 12 vai. po 
pjel. —K. Joneliunas

PA.HEŠKAU švaraus kambario, 
su valgiu arba be valgio, prie lais
vų žmonių Roselande. Dirbu nakti
mis. Kas turite malonėkite prane
šti telefonu paduodami antrašą Pūl
iniu n 2702.

NAMAI-žEME
NAMAI IR PARMOS.

Pirmiau negu pirkti namą, farm$ 
arini lotą, klauskite informacijų. 
Mes skoliname pinigus.

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

Room .3.36.

27 m. amžiaus, mirė nuo influ- 
enzos lapkričio I d., 1918 m.

Velionis paėjo iš Kauno g., 
Telšių pav., Plungės vai., Vics- 
loviečių sodos. Palaidotas lap
kričio 6 d., Michigan City.

Nuliūdime pasilieka sesuo ir 
švogeris Čepai. Kas norėtų 
plačiau sužinoti apie velionį, 
kreipkitės adresu

118 E. 107th Str., 
Chicago, III.

NĖ NEATSISVEIKINO.

1809\Villi;un VVieckoAVski, 
llarley gt., vakar naktį aplankė 
savo draugą, ('azicr VVolaką, 
2050 \Vestern gi. Susirinko ten 
ir daugiau draugų. Už valnndė-

WEST SIDE

Trupinėliai.

Sidės liet. vieŠasai knygynas bu-

šiemet musų veikimui jkiken- 
kč du dalykai: ispaniškoji ir “kai 
ritmo” influenzos. Nuo vienos 
influenzos mes jau pasiliuosavo- 
me. Neužilgo gal pasiliuosuosi- 
Tuo ir nuo kitos.

—Narė.

ASMENŲ JIEŠKOJIMA1
Pajieškau savo moters, Domicėlės 

Baranauskienės, paeina iš Kauno 
gub., Telšių pav., Plungės parap., Vi
deikių sodos, jx> tėvais Vaitkiutė, 
kuri prasišalino nuo manęs spalio 
30 d., palikdama mane su trimis vai
kais. Meldžiu jos pačios atsišauk
ti arba kas ją pažįstale ir žinote, 
meldžiu duoti man žinią. Kas pir
mas praneš duosiu $2.00 dovanų.

Stanislovas Baranauskas, 
517 \V. Clevclami St., Springfield, 111

PAJ1EŠKAU garu apšildomo ka
mbario AVrstsidės ai' Bridgcporto 
apielinkėse su valgiu arba be valgio. 
Turintieji tokį kambarį malonėkite 
pranešti.
722 XV. 18th st.,

T L
• Chicago

PARSIDUODA 3 lotai vienoj vie
toj, Aurora, III., už prieinamą kai
ną. Kurie norite pirkti, kreipkitės 
per liriškų įdėdami krasos ženklą. 
Ne agentai. Joe Rruchas, 
1719 N. Hernutagc avė., Chicago, 1)1.

Antanas Labokas
Velionis paėjo iš Kauno gub., 

Raseinių pav., Laukuvos pa- 
rap., Pikaičių kaimo, gyvenęs 
Gary, lud. 
jo 2 seserį, 
tų dolerių.
iŠ giminių, kreipkitės šiuo

Sakėsi, kad turė-
Paliko porų šim- 

Jeigu randasi kas
ad-

True transiation filcd with thr post, 
tnaster at Chicago, Ilk, Nov. 13. 1918. 
as rcquired by the act of Oct. 6, 1917

gramas susidėjo iš lošimo, dai
nų, monologų ir prakalbos. Vi
sa pavyko kuogeriausiai. Kny
gynas turės pelno.

—Matęs.

ST. CLAIR, PA.

šis ir tas

PajicŠkau savo pusbrolio Antano 
ir Jono Ustaičių, Kauno gub., Rasei
nių pav., Eržvilkio valsčiaus, Gaurės 
parap., Dargužiu sodos. Girdėjai!, 
kad gyvena Massnchusetts valstijoj. 
Kas žino, praneškite jų adresus ar
ba jie patįs tegul atsišaukia.

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

re su:
Jonas Kinčius,

P. O. Box 138, Miridcn, W. Va.

Pranas Bublis
lietuvi* kareivis, ųjtmuštąs ^ranci- 
joje karės lauke, < rugpjūčio 10 d., 
1918. Tarnavo Co( C. 131 Inf., pa
lijo iš Lietuvos iš Kauno- gub., Uk
mergės pavieto, Svėdasų parapijos, 
NorbuČių sodos. Amerikon atvažia
vo kovo 4 d., 1913. Buvo labai ga
bus vaikinas. lankydavo mokyklą 
ir buvo laisvų pažiūrą. Kas uorfc- 
tų platesnių žinių, kreipkitės šiuo 
adresų:

J. K. Skrickus,
7130—56 PI., Suiųmit, III.

Atžagareiviai organizuojasi. 
Gyvasai numirėlis, “lietuviškų 
draugysčių taryba”, žada pradėt 
naujų kampanijų — šį syk “tė
vynės reikalais.” Nors tos “ta
rybos” generolai iki ausų susi
kompromitavę, bet dabartinia
me, laike, kuomet žmones nori 
išgirst kų nors apie “senąjį kra- 
jų,” tai jiems bus llengvn.

Gaila, kad musų draugai nesi
stengia užbaigti savo provos dėl 
“kairumo” ir “dešiuumo”. Rei
kėtų daryti visa, kad užbėgus už

liau su jais bus sunku kovoti, š

Ir 
ina viešnia influcnza. 
mėnesyje čia mirė 121 žmogus, 
jų turpe keletas lietuvių.

St.Claire viso yra apie 8,000 
gjyentojų. Lietuvių čia pri- 
skaitoma apie 200 familijų.

Iš priežasties influenzos 6 die
na spalių miesto valdžios įsaky
mu tapo uždaryta visos viešos 
įstaigos — bažnyčos, saliunai, te 
atrai ir kratomųjų paveikslų te
atrai. Delei to daugiausia “nu
kenčia” kunigėliai ir saliunin i li
kai. Vaikšto rankas įkišenius 
susikišę ir bčdavoja, kad “nėra 
biznio”.

Darbai pas mus eina gerai.

linis aplanke ta nelaukia-
Spalių

Pajieškau savo pusbrolio Juozapo 
Tervainio ir Petronėlės Merkienės, 
paeinančios iš Kauno gub., Raseinių 
pav., Tauragns valsčiaus, Platkepu- 
rių sodos. Girdėjau, kad gyvena 
Kevvanec, III. Atsišaukite šiuo adre
su;

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

Pajieškau draugo Mykolo Daniu- 
no, paeina iš Kauno guli., Vilkmer
gės miesto. Keturi metai-atgalios dir
bome abudu Painsdale, Mich., vari
nėse mainose. Malonėkite atsišau
kti, nes a.š esu kritiškam padėjime. 
Malonėkite atsišaukti pats ar kas jį 
žino, malonėkite pranešti. Taipgi 
pajieško savo giminių. A.š, Bolesla
vas Taliunas, Kauno gub., Vilkmer
gės pąv., Vidiškių parap., Naručių 
Kaimo, norėčiau su Jais susirašyti.

Boleslavas Taliunas, 
1713 — 17th avė., Rockford, III.

Pranešu savo broliui Kazimierui 
Taruliui, Johnston City, III., kad aš 
nuo tamstos laiškus priėmiau, bet 
mano rašyti laiškai tamstos nesu-

LSS. 22 kp. pritųrė šaukimui 
darbininkų suvažiavimo. Kas* 
daugiau? Draugai, laikas brau

mano rašyti laisKai tamsios nesu- 
iii.Dutbiniukų visur Moką. Maino--L8“/1? ir 8riHa po 2 ar 3 savaičių. 

‘ 7, >. ■, i Todėl prašau atsiųsti man teisingą
islse uždarbiai ueNogMkUsi. antrašą. Jūsų brolis,

• * c 1 ’ Izidorius Tarulis,|to««®vieius. 1436 $. 50th Ct., Cicero, III.

PAJIEŠKAU kambario »be valgio 
vienas vaikinas prie blaivų žmonių 
tarp Halsted ir Union avė. Kas tu
rite praneškite greitai.

A. R. I)., 
,1739 So. Halsted si.,

MOKYKLOS

Chicago

REIKIA DARBININKŲ
VALSTYBINIAI NEMOKAMI DAR

BO PRIRODYMO BIURAI
(U. S. Free Employment Service)
.(ieškantieji darbo kreipkitės šiais 

adresais:
116-122 N. DEARBORN ST. 

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

se valdžios įsteigtuose ir užlaikomuo
se biuruose nereikia nieko mokėt.

Yra daug vietų, kaip Chicago], 
taip kitur, kur reikalauja visokios 
rųsies darbininku — į fabrikus, j ka
syklas, j ukius, i šiaip Įvairias įstai
gas — kaip vyrų, taip motery ir vai
kų, kaip amatininku, taip papra
stiems darbams.

REIKALINGA ledų traukėjų ir 
darbininkų į ledų svirnus, 42Vjc. į 
valandų, 10 ir 11 vai. darbas.

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

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

REIKIA patyrusių shearmanų dėl 
Scrap Iron Yard. Gera mokestis, pa
stovus darbas, 
1632 AV. Kinzie A\’<*r

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

VALENTINE DRESSMAKING 
COLLEGES

6205 So. Halsted st., 2407 W. Ha- 
dison, 1850 N. Wells St.

137 Mokyklos Suv. Valstijoee 
Siuvimas, Petrenų Kirpimas, De- 
signing, dėl biznio ir namų. Vie
tos duodamos dykai. Diplomai 
Lengvi išmokėjimai. Gvarantvo- 
ta išmokinti Jus pasiūti suimta ai 
ŠIO. Phone Seeley 1643

SARA PATEK, Pirmi ai iki J

AMERIKOS LIETUVIŲ MOKYKLA
Mokinama: angliškos ir lietuviškos 

.kalbų, aritmetikos, knygvedvstės, 
stenografijos. typewriting, pirki y bos 
teisiu, Suv. Valstijų istorijos, abel- 
nos Istorijos, geografijos, politiškos 
ekonomijos, pllietystės, dailiarašys- 
t«8.

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

Uždirbkite S15 iki 
$35 į savaitę.

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

MASTER 8EWING 8CHOOL
J. F. K»8nicka, Prezidentas,

118 N. La Šalie at.. Prieš City Hali.
Atsišaukite aut 4-to auišto.




