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Prezidentas vyksta Francijon
Dalyvaus 

taikos
tarybose

slijas ant trijų savaičių ar mė
nesio. Galimybė ilgesnio laiko, 
žinoma, prigulės nuo atsitikimų 
kitoj pusėj.

Dabartiniu jo nuosprendžiu 
yra būti Versailles atidarant ko
nferenciją ir įgyti iš jos pradi
nių svarstymų nuimonę, kas

Pasak čia gautos Žinios, Vokie
tijos užrubežinių reikalų mini- 
sleris I)r. Solf paprašė leidimo

aiškinimui maisto tątuaaijos

cijai savo nuomones ir surin
kęs žinias apie jos tikslus jis

Vokiečių bevielinė žinia sa
ko, kad Vokietijos katalikai at
sišaukė į popežių įsimaišyti pa
stangose įgyti pertraukos mu
sių sąlygų šušvelnuną.

IŠVAŽIUOS | TAIKOS TARY-
BAS PRADŽIOJE GRUODŽIO. \Vashinglono visas smulk-

pačiu laiku bus prisirengęs se HOLANDIJOJ.

Dalyvaus svarstymuose svar
biausiųjų klausimų taikos ta
rybose.

nienas ir skirtumus, kokie gali

---------  . X J - ■ . . .J,.-.;*!?”

Vokietijoje
,True translation filed wtlh the post- 
master at Chicago, III., Nov. 19, 1918, 
as regu k e d by tbe act of Oct. 0. 1917
BAVARIJA ATMETA PRUS1- 

JOS VIRSlENYB®.

Jokia valstija nebus viršesne, 
sako valdžios proklamacija.

VVASHINGTON, Lapkr. 18.
Prezidentas VVilsonas vadovaus 
šalies delegacija taikos konfe
rencijoje. Jis tikisi išplaukti Į 
Frnnciją už dienos ar poros die
nų po gruodžio 2 d., atsidary
mo reguliarės kongreso sesijos.

Tas oficialiai šiandie paskel
bta Baitamjame Name. Prane
šimas sako:

“Prezidentas tikisi išplaukti i 
Franciją tuojaus po atsidary
mui reguliarės kongreso sesijos, 
tikslu dalyvauti svarslymupNv 
ir rišimuose svaibiuusiuju da
lykų taikos suhirtyje.

“Abejotina, kad bus galima

True trandalion filed \vith Ihe jmt- 
maslcr ai Chicago, III., Nov. 19. 1918, 

l as rcųuired by the act of Oct. 6, 1917

Kongresas užbaigia 
Posėdžius Ketverge

socialistų reikalavimui parla
mente, kad Holandijos karalie
nė Wilhehnina abdikuotų, val
džia griebėsi kraštutinių prie
monių palaikymui griūvančio

jo buvimas pradžiije yra reika-

parankamus svarstymo kabe
liu sprendžiant apie aplamus iš
dėstymus galutinos sutarties, a- 
pie kurią jis būtinai turi būti 
pasitartas.

Valstijų atstovai visoje konfe
rencijoje. Vardai delegatų bus 
tuojaus paskelbti.”

Šiandie patirta, kad p-ia Wil- 
sonienė lydės prezidentą ir visa 
delegacija - taikos pasiunti
niai, sekretoriai, stenografai ir 
k. — galbūt išvažiuos vienu A- 
merikos kariniu laivu, galbūt 
Pennsylvania.

Taikos konferencija gruodyje.

Prezidento paskelbimas išri
ša du klausimu. Pirmas jų y- 
ra faktas, kad taikos konferen
cija bus ankstyva, prasidedanti 
gruodyje; antra - kad ji įvyks 
Versailles.

Prezidentas kalbės prieš kon
gresą, galbut dieną kada atsida
rys reguliarė sesija, išaiškini
mui smulkmėm skinu priežastis
kodėl šiuo laiku yra būtina, kad sytas 
jis važiuotų užjurin. rcika

ra dvi vyriausios priežaslįs, adresuotas Amerikos, Anglijos, 
kodėl reikalingas yra preziden- ’ Francijos ir Italijos valdžioms 
to dalyvavimas taikos konferen- tapo čia gautas. Dr. Solf prašo

Jis nori užlaikyti susi- sušvelninti
tarimo vienybę, kuri davė per- sąlygas kaslink kairiojo kranto 
galę talkininkams ir Amerikai Rheino upės,

pažymėjo, “be kurio mes mažiau ar dau- 
irės tary- ginu artinsimos prie bolševizmo

jis taipgi nori sąlygų, kurios gali būti pavojin
gos kaimyniškoms valstybėms”.

Demokratų ir republikonų va
dovai senate ir atstovu bute su- c

sitarė apie uždarymą dabarti
nio posėdžio kongreso sekamą

Tas neleis dabartinei sesijai, 
kuri 
3 d. 
line 
kuri

prasidėjo pereito gruodžio 
susilieti su trečia ir pasku- 
sesija šio 65-to kongreso, 
atsidarys gruodžio 2 d.

True translation filed wilh the post- 
masler ai Chicago, III., Nov. 19. 1918, 
as rcųnired by Ihe act of Oct. 6, 1917

Grįš namo.
AMERIKOS KAREIVIAI 
ANGLIJOJ GRJš NAMO 

Už SAVAITĖS.

18,000 pirmiausia grįš į Ame
riką.

LONDONAS, lapkričio 18.
Pirmieji Amerikos kareiviai, 
kurie išplauks namo iš priežas
ties pasirašymo po 
mūšių, bus 18,000

pertrauka 
kareivių e- c

Amerikos armija tikisi kad 
pirmas laivas su kareiviais iš
plauks namo už savaitės ir visi

slijas dešimt dienų vėliau.

Tnn translation fjlrd with the post- 
nmster ai Chicago, III,, Nov. 19, 1918, 
ns required by the net of Oct. fl, 1917.

VOKIETIJA VĖL PRAŠO SU
ŠVELNINIMO SĄLYGŲ.

Solf saki, kad gręsia bolševiz
mas, jei nebus sušvelnintos 
sąlygos.

WASHINGTON, Lapkr. 18.-- 
Bevieliais pranešimas, pasira- 

Vokietijos užrubežinių 
ministerio Dr. Solf ir

rijoje. pert raukos mušiu

sakydamas, kad

pamatus Ta li

jo pienas pa- True translation f Bert wtth the post- 
niaster at Chicago, UI., Nov. 19, 1918, 
as requlred by the act of Oct. 6, 1917.

Haagoj gatves saugo kavalo* 
rija, taipgi kareiviai tapo pa
statyti prie visų budinkų. Pa
šaukta prie ginklo net atsargos 
kareiviai. Keletas žmonių liko 
užmušta, kada jie bandė pa- 
liuosuoti politinius kalinius.

Tuo pasisekė kiek nuslopinti 
revoliucinį judėjimą, bet ar il
gam?

BASEL, Lapkričio 18....Ber
lino žinia sako, kad naujoji de
mokratinė Bavarijos valdžia iš
leido proklamaciją, prižadančią, 
kad Bavarijos teises bus ap
saugotas. Proklamacija užreiš
kia, kad jokia valstija neturės 
viršenybės naujoj Vokietijos fe
deracijoj. Bavarijos įstaigos 
bus sudemokratizuotos, pri
duria proklamacija.

Galas Prusianizmui.

Galas Prūsijos viršenybės Vo
kietijos reikaluose lapo išreikš
tas šiandie Muniche Karoliam 
Eisner, dvi savai Ii atgal buvusiu 
revoliuciniu žurnalistu, o dabar 
premjeru naujai susidariusios

Riaušės Copenhagene.

COPENHAGEN, Lapkr. 16- 
Didelės sindikalistų riaušes čia 
ištiko ketvergo naktį. 80 žmo
nių arešuota. c

Moterjs gaus balsavimu 
teises Švedijoj.

STOCKHOLM, Lapkričio 18. 
- Išgąsdinta socialistų grąs i na
mų įsteigti respubliką, Švedijos 
valdžia nutarė be jokio atidėlio
jimo vykinti reformų progra
mą, duodantį lygias balsavimo 
tdises vyrams ir moterims ir 
pavedantį užrubežinių reikalų 
kontrolę, taipjau teisę paskelbi
mo karės ir taikos riksdagui 
(parlamentui).

True translation filed with tbe post- 
niaster at Chicatfo, III., Nov. 19, 1918, 
as required by tbe act of Oct. 0,1917.

Vengrija šaukia kareivus 
palaikymui tvarkos”.

BASEL, Lapkričio 17. Ven
grijos valdžia paliepė mobili
zavimą kareivių po priedanga, 
kad jie reikalingi palaikymui 
tvarkos, pasak Pragos žinios iš 
čecho-slovakų biuro, kuris pa
seka pranešimus iš Skali tz. Ke
turios klesos pašauktos ir mo
bilizuojamų kareivių yra slova-

“Jokia valstija nebus viršes
ne Vokietijos respublikoj”, sa
ko jis proklamacijoj Bavarijos 
žmonėms.

Premieras Eisner prižada sa
vo proklamacijoj, kad Bavari
jos teisės bus apsaugotos. Jis pa
skelbė, kad Bavarijos įstaigos) 
sudemokratizuotos.
Vienų socialistų valdžia negali

ma.

Tėčiaus jis pripažino, kad vie
nų socialistų valdžia kolkas y- 
ra negalima, “mažiausia iki po

“Patriotai valdantis Francijo- 
jej’ sako Eisner, “kalba žmo
niška kalba.”

Turingija virsta respublika.
Sočia Idemok ratai Turi ugi j o j 

įveria respubliką, kuri bus ži
noma kaipo Didžioji Turingija 
su Weimar, kaipo sostine. Tu- 
rngija yra centralinėj Vokieti
joj. Turingijos valstijomis yra:;

m'itetas patyrė, kad \Villiarn 
Uohenzollern mano sugrįžti 
Vokietijon iš priežasties sumi- 
ŠPmų Holandijoj. Berlino f o
kai Anzeiger rašo, kad galbūt 
jam bus leista sugrįžti.

Kaizeris neabdikavo?
PARYŽIUS, Lapkričio 18. - 

Berliner Tageblatt užreiškia, 
kad VVilhelm neabdikavo. pa
aiškindama, jog jis lik palx'go 
iš šalies. Laikraštis 
kad abdikacijos aktas

liko išmušta ar sužeista mū
šiuose Rusijoj.

True translation filed wlth Ihe post- 
master ai Chicago, III., Nov. 19, 1918, 
as rcųulred by tbe act of Oct. Ii, 1917

Anglai ir rusai vėl laiko 
Baku. I

True translation filed wltb the post- 
mnster ui Chicago, JIE, Nov. 19, 1918, 
as i

>11,1 dl '-•! I III.) •NIJy. Jd, l.'IOf

reųuired by the art of Oct. Č, 1917'’

Amerikiečiai
Vokietijoj

nurodo, 
nebuvo

aero-Kaizerienė pabėgo 
planu.

AMSTERDAM. Lapkr. 18.

pondento .buvusi Vokietijos 
zerienė atvyko i Holandiją 
roplanu.

kai
ae-

True trnnstnilon filed wllh the post* 
master at Chicago, III., Nov. 19, 1918, 
as required by tbe act of Oct. 6, 1917

VOKIETIJA NEPRIĖMĖ 
BOLŠEVIKŲ ATSTOVŲ

Berlinas 
kams. 
žiau.

uždarė duris bolševi- 
Dar vienu princu ma-

BASEL, Šveicarija, Lapk. 18. 
—Pasak žinios iš Berlino, Vo
kietijos valdžia pranešė Rusijos} 
bolševikų valdžiai, kad pastaro
ji nesiųstų savo atstovų į Vokie
tiją*

Schyvarzburg-Rudolstadt pri
ncas Gunther, reikalaujant sei
mui ' užreiškė savo pasirįžimą 
abdikuoti, pasak žinios iš Bu
di Istadt.

Hugo PreiLss liko paskirtas 
i Vokietijos vidaus reikalų mini- 
| sleriu, pasak Berlino žinios.
! Pasak žinios iš Stuttgarto,
I Wurlhembergo karės ministe- 
ris rezignavo. Jo vietą užėmė 
pirmas seržantas Fisher.

Gotha, Saxe-Meiningen, Saxe- 
Altenburg, Schwarzburg-Rudol- 

I stadt, Schwarzburg - Sonders- 
’ i hausen ir dvi Reus provincic-

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

SCHLESWIG GAVO AP
SISPRENDIMO TEISĘ

COPENHAGEN, Lapkr. 18.— 
Naujoji Vokietijos valdžia pri
ėmė Schleswig-Holstein gyven
ti jų pasiūlymą laikyti visuotiną 
balsavimą nusprendimui, ar tų 
provincijų gyventojai nori per
eiti Danijos pavaldinystėm

Šiandie paskelbta, kad Vokie
tijos užrubežinių reikalų mini-

kares lauke ir kuri 
sesijas vyriausios 
bos Versailles, ir 
padaryti tvirtais 
tų Lygos.

Pastarasis yra
šauliui ir pastoviai taikai ir jis
taip tvirtai yra įtikėjęs į jo vei-J Prašo leisti komisijai išaiš- 

ti maisto situacijų Vokie- storis Dr, Solf pranešė apie to 
t joj.

klumą, kad jis važiuoja Euro
pon, kad davus jam konkretę 
formą.

Prezidentas apleis Suv. Val-

kį priėmimą susirinkimui, lai-

Rusijoje
True translation filed with the post- 
inaster at Chicago, III., Nov. 19, 1918, 

* | as re<|uired by the act of Oct. 6, 191/
ČECHAI NORI APLEISTI SL

BERIJĄ

True Irons'otion filed whh tbe pnst« 
master at Chicago, UI., Nov. 19, 1918, 
as rcųuired by the act of Oct. 6, 1917

Vokietijos rinkimai vasario 
2-rą dieną.

Nori važiuoti namo.

LONDONAS. Lapkr. 18. - 
Karės ofisas oficialiai paskelbė, 
kad augių ir rusų spėkos neda
lioj atsiėmė Rusijis uostą Baku, 
vakariniame pakraštyje Kaspi- 
jaus jurų. Talkininkų spė
koms suteikia puikus priėmi
mas, ypač neturtingesnių klesų. 
Turkai prieš evakuojant uostą

True translation filed wlth the post* 
master at Chicago, III., Nov. 19, 1918, 
us reųuircd by the net of Oct. 6, 1917

AUGŠČIAUSIAS TEIS
MAS ATMETĖ MOONEY

APELIACIJĄ.

' VVASHINGTON, Lapkričio 18 
—Augščiausias teismas šiandie 
atsisakė peržiūrėti brią darbi
ninkų vadovo Thimas .1. Moo- c

ney, kuris yra nuteistas nužu
dymui gruodžio 13 d. už žmog
žudystę ,.sąryšyj su “prepared- 
ness day” bombos eksplozija 

i liepos 22, 1916, kurioj 10 žmo- 
I nių užmušta.

True translation filed vvith the post- 
master ai Chicago, III., Nov. 19, 1918, 
as required bv tbe act of Oct. (J, 1917
BULGARIJA PASISKELBUSI 

RESPUBLIKA

ATHENAI, Lapkr. 18. - čia 
gailia pranešimų apie permainą

mą jos respublika, bet oficialio 
patvirtniimo trūksta. Abelna 
čia nuomone yra, kad praneši
mas apie susidarymą Bulgarijos 
respublikos yra nauju Bulgari
jos žingsniu išvengimui neku
riu atsakomybių sąryšyj su a įei
nančia taika.

4 ŽMONĖS UŽMUŠTI 
RIAUŠĖSE

Govėda bandė nulinčiuoti negrą

AMERIKIEČIAI EINA VOKIE
TIJON

Stovi ant Luxemburgo ruge- 
žiaus.

PARYŽIUS, Lapkr. 18. — A- 
merikiečiai šiąnakt stovi aut 
Luxemburgi rubežiaus.

Už dvylikos valandų žvaigž
dės ir Dryžiai bus perėję rube- 
žtų tikrosios Vokietijos.

True translation file<l witb the post, 
master at Cliicago, III., Nov. 19, 1918, 
as rcųuircd by the act of Oct. 6, 1917
AMERIKIEČIAI UŽIMA EVA

KUOTAS TERITORIJAS

Amerikos ekspedicinių spėkų 
kvartiera, Lapkr. 17. — šįryt 
trečioji Amerikos armija pra
dėjo savo ėjimą Į priešo eva
kuotą teritoriją sulig pertrau
kos mušiu sąlygomis. Vakare 
priekiniai (‘lementai pasiekė E- 
couviez-Sot bev-Minslatiur liui-

True translation filed witb Ihe posf- 
rnaster at Chicago, III., Nov. 19, 1918, 
os reuiiired by tbe act of Oct. U, 1917.

Vokiečių kariniai laivai iš
plaukia pasiduoti talkinin

kams.

LONDONAS, Lapkričio 17. 
Ši savaitė matys didžiausj lai
vyno pasidavimą, koki pasau
lis kada-nors matė.

Vokiečių laivynas iš karinių 
laivų, kruizerųi, lengvųjų krui- 
zerių ir naikintojų išplauks iš 
uosto ryto (panedėlyj) 5 v. ry
te j nežinomą vietą, 
si tiks anglų laivynas, 
Amerikos ir Francijos 
ir nuves juos i vietą.

Juos pa
kartu su 
atstovais

PEKIN, Lapkričio 16. - - Ko
kia pagelba bus pasiųsta Rusi
jon, nuo šio laiko bus skiriama 
vien rusams, kadangi čecho-slo- 
vakai yra ganėtinai aprūpinti 
talkininkų spėkomis amunicija, 
reikmenimis ir pinigais. Taip 

korespondentu čecho-

WINST0N—SALEM, N. C.
lapkr. 18. Vakar, govedai ba
ndant atimti iš kalėjimo ir nu
linčiuoti negrą Russel High, kal
tinamą nušovime farmerio ir 

šerifo ir užpuolimu ant farme
rio pačios, keturi žmonės liko 
užmušti ir daug sužeista įvyku
siame persišaudyme tarp govė- 
dos ir policijos su namine gva- 

y isa c

True translation filo/t wi|h the pusi- 
master at Chicago, III., Nov. 19, 1918, 
as required by the act of Oct. 6. 1917.

PARYŽIUS, Lapkričio 18. - 
Gen. De Maud’Huy, gimęs įfor
mino, sako Temps, tapo paskir
tas Metz gubernatorium.

Gen. Bourgeois tapo paskir
tas Slrassburgo gubernatorium.

PARYŽIUS, Lapkričii 18. —
Journal gavo žinių iš Pasėlio, s|OVakų kvatiera Vladivostoke, 
kad iš Berlino pranešama, jog Čeehijai esant liuosai, čechai
balsavimo listai rinkimui narių nebeturi jokio intei-eso Rusijos 
i konstitucinį (steigiamąjį) su-) tautinėse ambicijose. Jie nori 
sirinkimą Vokietijoj bus užbai- važiuoti j savo namus. Patino- 
gti sausio 2 d. Rinkimai įvyks'g ........
vasario 2 d.

suotieji čechai galėtų tarties a- 
pie pertraukinuj musių su bol
ševikais palei Volgą ir pereiti 
per Europos Rusiją linkui savo 
gimtines šalies, bet jie laukia ži
nios apie talkininkų politiką li
nkui Rusijos.

Čechai buvo prisirengę prie 
tremtinės atakos, bet būdami la- 

LONDONAS, Lapkr. 18. —( bai perviršyti • skaičiumi, buvo 
Pasak Copcnhageno žinios į ,Ex- priversti pasitraukti rylų link,

True translation filed with Ihe post- 
niaster. at Chicago, Ilk, Nov. 19, 1918, 
as rcąutred by the act of Oct. 6,1917

Kaizeris Noris 
Grįžti Vokietijon.

UĮ V J ( , V* W U* pUOl U <1 UJU U l J LŲ UUK,

k omam Apenrad, šiauriniame change Telegraph Go„ Postda-Į kad išgelbėjus savo spėkas. Vie- 
LONDONAS, Lapkričio 16.— Schleswige. nio kareivių ir darbininkų ko- na penkta dalis čechų spėkų jau

rdija. Riaušės tęsėsi per 
naktį, 'l ik atvykus šiandie 
riuomenei jis aptilo. Daug 
grų ir baltųjų areštuota už 
šio j imąsi ginklų.

ne-
ne-

I'rue linnslation filed wtth the pnst- 
niaslcr at Chicago, III., Nov. 19, 1911, 
as requirt*d by Ihe act of Oct, 8, 19f7

LONDONAS, Lapkričio 18.
Buvusio kaizerio sūnūs princas 
Eilei Friedrich, atsišaukė j sa
vo draugus Postdamo garnizo
ne, kad jie pasiduotų naujajai 
Vokietijos valdžaii.

Visas Indianopolis 
Dėvės Kaukes.

INDIANOPOLIS, Ind., Lapkr. 
j8. - Kiekvienas Indianopolii 
gyventojas ryto turės dėvėti ka
ukes (maskas). Tokį patvarki- 
mą išleido miesto sveikatos de
partamentas iš priežasties vėl 
didėjančios influenzos epide
mijos. Tik namie ir ant gatvės 
nereikia dėvėti kaukių. Jei ko
kia biznio įstaiga ar teatras įsi
leistų žmogų be kaukės, bus tuoj 
uždaryta. Visos mokyklos už
sidarė šiandie.

21 ŽM. ŽUVO TEATRE

CASTELLON, Ispanija, lapk. 
18. Nežinomam žmogui, ty
čiomis surikus “gaisras”, kru- 
tomųjų paveikslų teatre kilo 
panika, laike kurios 20 vaikų, ir 
kareivis sumindžiota iki mir
ties, 12 vaikų sunkiai ir 25 lojt- 
gva sužeista.

ORAS.
Apsiniaukę ir nepastovus •- 

ras šiandie; ryto giedra; Me
delė permaina temperatūroje.
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{Už išreikštas -šiame skyriuje 
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Beje, kuopa yra nubirus su
rengti prakalbas taip greit, kaip 
bus galima gauti kalbėtoją. Rei-

buvo surengus pramogų vaka
rą — balių. Vakaras pavyko ga
na gerai, nors šį sykį publikos 
buvo kiek mažiau,, negu kitais 
sykiais. Kuopai liks pelno.
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klerikalų minios pames (jei dar 
nepametė) senuosius savo va
dus, kunigus, ir pradės sekti pa
skui social-demokratus.

Va. če-kui, Ringhauųjion, N. 
Y. — Apie tai jau buvo išspaus
dinta kito korespodento prane
šimas. i

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Nov. 10, 1918. 
as reųuircd by the act of Oct. 6, 1917
DVIEJŲ REVOLIUCIJŲ 
PALYGINIMAS.

Mmeniškai Redaktorių matyt fall- 
h tik ado 5 iki 5:30 va!, vak.
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Mktnto Ofi.es> 
tartarai!.

111
T«i. Centre'. 4411

True translation filPd wltn the post- 
master at Chicago, III., Nov. 19, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917,

KUR ŽMONIŲ PROTAS?

1 floras, Nug^gd 10

Bondsai. ,
Reikalingi pageidaujami bondsai 

ųž augščiaus^ Mainą. 'Atsineškite 
juos $u savimi.

tDW. FRANKEL,
808 W. B3r4 it., .jmU Hafiled, 2-ras 
augštas. noom 20.

Atdara kąsdiea, taipgi ularmnfcais, 
ketvergais ir subatos 'vakarais.
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Pubtisbed Daily eicent Sunday by 
(Hr Lifhiianiau New» l*ub. Co^ Ine.

1739 SO. HALŠTED ST.»
CHICAGO, ILLINOIS

"Naujienos eina kasdien, išskiriant 
*ie<HHdienius. I.eidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 S. Halstcd St., Chicago, 
Iii. — Telefonas: Canal 1506.

Užiiaakomoji Kaina:
Ihicagoje— pačtu:

Metams ................... . . ..
Pusei meto ....................
Trims mėnesiams ...••< 
Dviem mėnesiam ........ .
Vienam mėnesiui..........

hieagoje—per nešiotojus 
Vieni* kopija.....................
Savaitei ...........................
Mėnesiui..........................

uvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
<čtu:
Metams ......................
^usei meto ................
Trims mėnesiams ...
Dviem mėnesiam ...
Vienam mėnesiui .... 
madoj, metams ........
■siy- kitur užsieniuos*

.ugus reikta siųsti Pačto Money 
•leriu, kariu su užsakymu.

Redakcijos 
traipsniai

l'rue translation filed wilh the po*4- 
master at Chicago, III., Nov. 19, 1918, 
tu> reųuired by the act of Oct. 6, 1917, 

Inteligentai ir dar
bininkai Vokieti
jos valdžioje.
\?inių apie Vokietiją pra

dėjo ateit labai mažai, ir tos 
pačios gana neaiškios. Su 
Vokietija dabar kartojasi 
tas pats, kas buvo su Rusi
ja pereitų metų pavasaryje: 
išpradžių telegrafo agentū
ros siuntinėjo plačius revo
liucijos aprašymus, o paskui 
ėmė padAvinėt tiktai menkos 
vertės sensacijas — apie ex- 
carą, apie jo šeimyną, apie 
buvusiųjų kunigaikščių are
štus ir tt. Sulig Vokietijos 
dabar mes irgi girdime ne 
ką daugiaus, kaip apie bu
vusiojo kaizerio prietikius, 
apie buvusios kaizerienės ke
lionę i Holandiją, ir panašių 
dalykų.

Taigi nėra pilnai aiškių ži
nių ir apie naujosios Vokie
tijos valdžios sąstatą. Atro
do tečiaus, kad ta valdžia y- 
ra daug-maž tokia, kaip bu
vo paskelbta pereitoje suba- 
toje, būtent: susidedanti 
vien iš socialistų, atstovau
jančių visas socialistų parti
jas ir frakcijas.

Paskelbtamjam ministe- 
rių surašė buvo keturi “di- 
džiumiečių” atstovai, trįs 
nepriklausomosios social-de- 
mokratų partijos nariai iš 
centro, ir vienai ar du ne
priklausomieji social-demo- 
kratai iš kairiojo sparno.

Tame ministerių sąraše 
yra vienas gana įdomus da
lykas. Dešiniųjų socialistų 
pusę (“didžiumiečius”) ja

me reprezentuoja žmonės, 
kilusieji iš darbininkų, o re
voliucinę pusę (vidurį ir 
“kairiuosius”) — profesio
nalai inteligentai.

Naujasis kancleris Eber- 
tas, pav., yra sūnūs rubsiu- 
vio: savo jaunystėje buvęs 
mokiniu balniaus dirbtuvė
je. Legienas yra taip-gi da
rbininkas, darbo unijų fede
racijos prezidentas (pana
šiai, kaip Gompersas Ame
rikoje). Scheidemannas yra 
buvęs zeceris. O nepriklau
somieji social-demokratai 
(jų tarpe ir “kairieji”) — 
Haase. Ledebour, Liebk- 
necht ir k. — visi inteligen
tai. •

Šitie faktai sumuša į dul- rbininkų atstovybės taikos 
kės tą, nesenai įėjusią pas konferencijoje, ir panaikini-

' mus į madą “teoriją”, pagal mo autokratijos, militariz- 
kurią tik iš darbininkų kilu- mo ir imperializmo pasauly- 
sis žmogus galįs būti “tik
ras revoliucionierius”, o žmo 
nės, kilusieji iš kitų klesų, y- 
patingai-gi profesionalai - 
inteligentai, turį būti “opor
tunistai” ir “buržuazijos pa
taikūnai.”

Pasiremiant anais faktais, 
butų galima greičiaus pada
ryti tokią “teoriją”, kad da
rbininkai yra mažiaus palin
kę prie revoliucinumo, negu 
inteligentai. Ir šitos “teori
jos” patvirtinimui butų ga
lima nurodyt taipgi į Ameri
kos Darbo Federaciją, į An
glijos Darbo Partiją, į Aus
tralijos Darbo Partiją ir tt.

Bet šita “teorija”, žinoma, 
butų taip-pat klaidinga, kaip 
ir pirmoji. Toli-gražu ne 
visi inteligentai yra revoliu
cionieriai, ir toli-gražu ne vi
si darbininkai yra konserva
tyvaus protavimo. Nelygu 
inteligentas inteligentui, ir 
nelygu darbininkas darbini
nkui.

Kapitalizmo tvarka yra 
bloga ne tiktai tuo, kad prie 
jos yra išnaudojami rankų 
darbininkai,! o ir tuo, kad ji 
trukdo protinį žmonių plėto
jimąsi — neduodama mi
nioms progos apsišviesti, pa
darydama mokslą pelną jieš- 
kotojų įrankiu, suvaržyda
ma mokslinio tyrinėjimo lai
svę ir tt. Taigi proto dar
bininkai — inteligentai pro
letarai — yra ne mažiaus 
užinteresuoti socializmo į- 

steigimu, negu rankpelniai. 
Ir todėl jie vieni ir antri pri
valo eiti išvien.

‘ ‘Nepriklausom a 
Darbo Partija ’ ’ 
Chicageje.

Kiek laiko atgal šioje vie
toje buvo rašyta apie įsikū
rimą “Darbo Partijos” Mon
tanos valstijoje, o paskui ir 
Bridgeport’e, Connecticut 
valstijoje. Dabar tokia-pat 
partija įsikūrė ir Chicagoje, 
tik truputį radikalesniu va
rdu; ji pasivadino “Nepri
klausomoji Darbo Partija.”

Kaip vieno vietinio laik
raščio korespondentas pra
neša, šitą naują organizaci
ją įsteigė — taip-pat kaip ir 
augščiaus minėtosiose vieto
se — Amerikos Darbo Fede
racijos skyrius. Nutarimas 
buvęs padarytas 1000 dele
gatų susirinkime. Taigi iš
rodo, kad darbas pradėta iš
karto didelėmis spėkomis.

Susirinkimas patvirtino ir 
partijos platformos projek
tą. Delei jo kilę karštų gin
čų tarpe socialistų delegatų 
ir nesocialistų; vienok po tų 
ginčų platforma buvusi pri
imta vienbalsiai (?)

Kaip ta platforma rodo, 
tai naujai gimusioji partija 
ketina būt gana radikališka 
ir demokratiška. Ji reika
lauja demokratinės kontro
lės ant industrijos ir vaiz
bos ; 44 darbo valandų savai
tėje ; visuomeniškų darbų iš
plėtojimo bedarbės laiku; 
pilnos vyrų ir moterų lygy
bės politikoje ir pramonijo- 
je; apšvietos demokratizavi
mo mokyklose ir universite
tuose; konfiskavimo paliki
mų, viršijančių 100,000,* ir 
tiesioginių mokesčių nuo ka
pitalo ; viešos nuosavybės 
ant geležinkelių, garlaivių 
linijų, gyvulių skerdyklų, te
legrafo, telefono ir kitų vie
šo naudojimosi įstaigų; at- 
steigimo visų pilietinių tei
sių ir prašalinimo visų laiki
nai įvestųjų suvaržymų; da-

je.
“Nepriklausomosios Dar

bo Partijos” pieną ir plat
formos projektą prirengė 
Chicagos Darbo Federaci
jos pildomoji taryba. Arti
miausioji priežastis, kuri 
paskatino vietinius Federa
cijos vadovus prie to žings
nio, buvo miesto tarybos at
sisakymas patvirtinti darbi
ninkų atstovus, kuriuos ma- 
yoras Thompsonas buvo no
minavęs j mokyklų tarybą. 
“Nepriklausomoji v Darbo 
Partija” Chicagoje dabar 
ketina varyti politikų sky
rium nuo republikonų ir de
mokratų ir statyti atskirus 
nuo jų kandidatus į valdiš 
kas vietas.

Bet be augščiaus minėto
sios priežasties, prie šitos 
naujos partijos pagimdymo 
prisidėjo, be abejonės, dar 
ir kiti dalykai. Visų-pirma 
—kįlantis ūpas darbininkų 
tarpe. Tą ūpą gerai atvaiz
dina smarkus tonas kalbos, 
kurią laikė Amerikos Dar
bo Federacijos prezidentas 
Gompersas “pan-amerikoni- 
škoje darbo konferencijoje”, 
šiomis dienomis atlaikytoje 
Laredo mieste, Texas valsti
joje. Gompersas to.ie kalbo
je užreiškė ,kad “atėjo pa
saulyje laikas, kuomet dar
bo žmonės įgįja savo teises”. 
Mat, jaučia senis iš kur vė
jas pučia!

Tas kįlafitis darbininkų u- 
pas tečiaus nebūtų pastūmė
jęs Chicagos Darbo Federa
cijos prie naujos partijos 
steigimo, jeigu Amerikoje 
butų . daugiaus solidarumo 
tarpe organizuoto darbo ir 
socialistų partijos. Ant ne
laimės, to solidarumo visai 
nėra. Didžiosios darbininkų 
unijos, susimetusios į Fede
raciją, eina savo keliu, o so
cialistų partija — savo. Ir 
didžiuma tų žmonių, kurie 
Chicagoje priklauso Darbo 
federacijai (lygiai kaip ir 
didžiuma visos Amerikos 
Darbo Federacijos narių), i- 
ki šiol balsuodavo rinkimuo
se paprastai už buržuazinių 
partijų kandidatus, o ne už 
socialistus.

Jeigu jie dabar paliaus rė
mę buržuaziją ir ims varyti 
savarankišką politiką, tai 
bus stambus žingsnis pir
myn.

Šitas žingsnis tečiaus yra 
sujungtas ir su pavojais. 
Viena, naujoji Darbo parti
ja gali atsistoti ant kelio So
cialistų partijai, ir tarp jų 
tuomet prasidėtų kova. An
tra, ačiū tam, kad socialistai 
yra susiorganizavę skyrium ' 
nuo tos Darbo partijos, tai 
į jos vadovus gali įsiskverb
ti buržuaziniai politikieriai. 
Nėra jokios abejonės, kad 
Chicagoje ją stengsis pana- , 
udot savo tikslams mayoro 
Thompsono klika.

Vienok, kaip tenai nebūtų, 
tos naujos partijos gimimas 
užsitarnauja rimtos domos ‘ 
iš protaujančių darbininkų 
pusės.

■ ■■■■■■■■.......... L._ 1_ J l "R1

gesnių aristokratų. Vokieti- < 
joj revoliucija iškarto toliau' 
šoko. Vokietijoj revoliucija 1 
iš karto įšoko į Kerenskinį 
periodą, nes dabartinis prem- 
ieras Ebert yra Kerenskio ty- 
po socialistas.

Vokietijos revoliucija 
daug sykių patogesniame pa
dėjime, negu Rusijos. Rusi
joj prasidėjo baisios intrigos 
kaizerio agentų užplūdo ją. 
iš Vokietijos pusės. Šimtai 
Boto rusams reikėjo ‘laikyti, 
frontą. Gi Vokietijoj nau
jiems valdininkams liuosos 
rankos. Dar-gi jie gali gauti 
medžiaginės paramos iš Suv. 
Valstijų.

Bet kokiais keliais pradės 
žengti naujieji Vokietijos val
dovai? Socialistų atstovų, va
das Scheidemann reichstage 
(parlamente) pasakė subatoj: 

“Kaizeris ir jo įpėdinis ab- 
dikavo. Dinastija nušluota. 
Tai šauni vokiečių tautos per
galė. Ponui Ebertui pavesta 
sudaryti naują valdžią, kurio
je social-demokratų partijos 
visos rųšįs dalyvaus”.

Nevisai aišku. Ar tai reiš
kia, kad tik sociallistai tega
lės ineiti valdžion? Jei taip, 
tai bus išvirkščias kaizeriz- 
mas. Arba dar blogiau. Jei 
tokiu keliu eis, tai susikirti
mai ir galų gale namine ka
re neišvengtini. Tuomet pra
sidės partijų ir luomų kova 
ant žūt būt.

Jei dabartinė valdžia pripa- 
žįs ir kitų teises, o ne tik sa
vo partijai, jei paves valdžios 
pamatus nustatyti Steigia
majam Seimui, sušauktam 
visuotinu balsavimu, tai lai
mingas reikalų išrišimas už
tikrintas.

Kaip ten nebus, bet augštai 
kultūringos šalies gabiausieji 
pasaulio socialistai atsirado 
prie, valdžios vairo ir parodys, 
ką jie gali.

Išbandymas bus labai indo- 
mus, nes parodįs visiems soci
alizmo netikumą, tik gal su 
mažiau baisenybių, negu Ru
sijoj.

Kad Ebertas esąs Kerenskio 
typo socialistas, tai yra netiesa, 
nes Ebertas yra social-dcmok- 
ratas, o Kercnskis yra social-ro 
voliucionicrius.

Bet tiesa yra, kad Vokietijos 
revoliucija randasi “daug pato
gesniame padėjime, negu Rusi
jos”. O iš to išeina, kad kleri
kalai iš “Darbininko” be reika
lo skubinasi išpranašauti Vo- 
ketijos socializmui panašų liki
mą, kaip Rusijos. Jisai pania-

galėjo tiems dokumentams pri- 
duot svarbos.

Bet to negana. “Naujienos” į- 
dėjo tik apie pustuzinį tų “do
kumentų”, ir daugiau jų nespa
usdino; o jų buvo apie 70.
kaip tik jos pastebėjo, kad vie- 
no-kito tų dokumentų teisingu
mas yra abejotinas, tai jos ne 
vien sustabdė jų spausdinimą, 
o da ir paraše apie tai straipsnį 
su paaiškinimu. Taigi blogo iš 
tų kelių '“dokumenių” pasiro
dymo “Naujienose” nepasidarė 
niekam. Dar net nauda išėjo, 
kadangi dalykas geriau paaiš
kėjo (o juk tie “dokumentai” 
buvo išspausdinti visoje anglų 
spaudoje!).

Na, tai ko tie žmogeliai dras- 
kosi? Man išrodo, kad kiekvie
nas sveiko proto ir doras žmo
gus pripažins, jogei tas atsitiki
mas su “dokumentais” kaip tik 
yra aiškiausiu prirodymu “Na
ujienų” bešališkumo. Jos suk
lydo, palaikiusios tuos “doku
mentus” tikrais, bet pačios ir 
atitaisė klaidą. Neklaidingų 
žmonių nėra; ir todėl ne klaidos 
yra smerktinas dalykas, o neno
rėjimas prie jų prisipažint ir 
jas atitaisyt. Tas laikraštis ar
ba žmogus, kuris visados smer
kia kitus, ir pats ant savęs1 klai
dų nemato — tai yra pavojingas; 
nes jis, užmerkęs akis, gali 
kažin kur nuklampot.

Musų karštuoliai, vietoje kad 
niekinę ir plūdę visokiais nepa
doriais žodžiais dienraštį ir drg. 
Grigaitį, genaus pasimokintų iš 
jų bešališkumo ir rimtumo.

Gero Velijantis.

(Įdėdami šitą straipsnelį, tu
kime dar pridurti, kad tie kar
štuoliai elgiasi dvigubai nepa
doriai, kaltindami už “dokume
ntus” ne vien “Naujienas” — 
kurios čia nepapildo jokio nusi
dėjimo —, o ir Grigaitį. Per 
visą tą savaitę, kada tie “doku
mentai” ir straipsniai apie juos 
tilpo “Naujienose”, “Grigaičio 
nė Chicagoje nebuvo: jisai gy
veno sodžiuje. Tik pagrįžęs į 
miestą, jisai pamalė tuos dien
raščio numerius, kuriuose tilpo 
tie dalykai. “Naujienų” kriti
kai”, ant nelaimės, niekuomet 
neįstengia apsieiti be asmeniškų 
šmeižimų. Red.).

Gal niekas kita pas mus nėra 
taip madoje, kaip tie “pasilink
sminimo vakarai ir teatrai”. 
Juos rengia kas tik gali. Visi 
ir viską stengiasi jiadaryt “te
atru”.

Norai geri, bet pasekmes? Jei
gu žiūrėt rengėjų ir korespoden- 
lų akimis — pasekmes taipjau 
geros: “žmonių buvo daug, ren
gėjams liks gražaus pelno”.

Vokietijoj perversmės ki
taip virto, negu Rusijoj. Ru
sijoj ipo card susidarė valdžia 
iš princo Lvovo ir kitų pažan-

žaus pelno! O daugiau, kogi 
bereikia daugiau?

Tame tai ir yra didžiausia bė
da, kad musų rengėjai ir lošė
jai rūpinasi tik sutraukimu 
žmonių ir “gražių pelnų”. Dai
lės pajautimo, noro patenkinti 
dvasininus žmogaus reikalavi
mus musų rengėjai neturi. Pu
blika, pelnas... tai užburtasai 
ratas, apie kurį visa ir visada su
kasi.

'lai betgi dar'butų pusė bėdos. 
Jeigu daugelis musų lošėjų su
darko gerą veikalą, tai publika 
dar gali jiems atleisti: ji gavo 
progos pamatyti gerų scenų, iš
girsti puikių reikšmingų žod
žių — nors ir Betvarkiai ir be 
jausmo tariamų.

Bet Senaisiais, gerais veika
lais musų rengėjai ir lošėjai jau 
nepasitenkina. Jie jieško nau
jų veikalų. Ir gauna. Atsiran
da “vertėjų”, kurie mielu noru 
“išverčia” juos ir dar patįs lo
šia! Tie vertėjiai, tai dažniau
sia tokie žmonės, kurie netik 
kad neturi reikalingo žinojimo 
lietuvių rašybos! O “verčia”, 
ir nepažįsta reikalingiausio —

lošia ir mokina kitus... Stebė
tina drąsa!

Bet kad jie nors stengtųsi pa
rinkti kiek geresnių veikalėlių. 
Dabar — pačius niekus. Išver
čia juos ir dar prideda savo 
“prismokų” — netikusių, gre
mėzdiškų, šlykščių. Lošiant 
lokį “veikalą” publikai prisieina 
rausti ir gailėties, kad atsilankė.

Kažin,, kaip toli mes nueisime 
su tokiais “teatrais”? Laikas bu
tų pagalvoti ir žiūrėti kaip pa- 
šalinus šitą blogą. Tas blogas 
įsivyravęs visose musų koloni
jose. Butų todėl gera, kad rim
tesnieji tu,kolonijų veikėjai sten
gtųsi išreikšt •savo nuoiftonę lai
kraščiuose. Reikalinga tiesiog 
įvardyti visus tokius rengėjus, 
lošėjus ir vertėjus, kurie žiuri 
ne dailės, o publikos ir gražaus 
pelno. Atsiliepkite, draugai!

—Brooklynietis,

pueitaiko, Jtad kokios oors or
ganizacijos narys skebauja, tai 
?rganjz0cija jį nubaudžia, o Ge
ležėlė per keletą metų buvo po
litišku skebu, ir niekas jį nenu
baudė. Dagi, dabar jis patapo 
Sąjungos nariu. Taip negerai.

Musų
užtai veikli, stengiasi neatsilikt 
nuo didžiųjų. Visi pažangieji 
vietos lietuviai yra susispietę į 
LSS. 216 kp. ir LDLD. 83 kp. 
Abidvi kuopos gyvuoja gerai 
neveizint to, kad atžagareiviai 
jau senai joms pianašauja... 
mirtį. Pav., metai atgal vieti
nė LSS. kuopa įsisteigė knygy-

burti, kad kuopa turėsianti smu
kti. Buvo kaip tik priešingai: 
Mat, kada Mich. valstija liko 
patįs vyčiai turėjo nusmukti, 
“sausa”, tai vyčių generolai tuoj 
išsidangino, o jų “vaiskus” tu
rėjo pakrikti.

kuopoms dabar sunku nuveikti 
kas nors didesniu: stoka pinigų. 
O SlipresnČsės LSS. XI rajono 
kuopos nepraneša ką mano da
ryli su vienuoliktu rajonu... 
Tas rajonas tai gyvas numirė
lis. Jau šeštas mėnuo kaip nie
ko negirdėt apie to rajono vei
kimą.

Tai, be abejonės, yra didelis 
ir nedovanotinas apsileidimas. 
Rajone, kiek man žinoma, pri
klauso nemaža gabių ir energin
gą draugų. Bet kogi ji tyli ir 
laukia? —LSS. kp. Narys

Pastarouju laiku žymiai su
mažėjo rubsiuvių darbai. Son- 
neborn’as atleidžia dauginus 
kaip tūkstantį darbininkų. Tie 
rubsiuviai dirbo militarišką da
rbą ir jie visi buvo p rimti lai
kinai. Pas Slraussą rubsiuviai 
gavo dauginus pinigų. Kurių 
algos nesiekė $20 dolerių savai
tėj, tie gavo 15 nuošimtį, o ku
rie gaudavo virš $20, tie 10 nuo
šimtį. O dar kiti tįk 5-tą nuo
šimtį. Reikia pasakyti, kad 
Strausso rubsiuviai visuomet pi
rmutiniai.

Šį rudenį LSS. 14-ta kuopa 
negali nieko žymesniu nuveikti- 
Nėra tinkamos svetainės.

LSS. 14-tos kuopos nariai, pa
matę laikraščiuose, kad K. Ge
ležėlė liko priimtas į LSS. 4-tą 
kuopą, Cliicagoj, labai pasipik
tino. Nutarei parašyti centro 
sekretoriui, J. Stilsonui, kad 
“draugas” Geležėlė tuoj butų 
prašalintas iš Sąjungos. Ištikto, 
reikia stebėties iš tų “draugų” 
kurie tokį sprkinįpką

Tur-but ta baisioji karė visai 
sumaišė kaikurių žmonių pro
tą. Šimtus kartų girdėjau iš 
tūlų “socialistų” (ar kaip jie ten 
save vadina) užsipuldinėjimų 
ant “Naujienų” ir jų redakto
riaus už išspausdinimą keleto tų 
garsiųjų “dokumentų” apie Ru
sijos bolševikus. Jie tiek karš
čiuojasi dol to dalyko, kad, ro
dos, imtų ir nulinčiuotų “kalti
ninkus”.

Bet kame ištiesų dalykas? 
“Dokumentus” tuos skelbė val
diška įstaiga, o valdžios papra
stai yra atsargios su žinių skel
bimu; valdžios pranešimams vi
si žmonės patiki daug labiau, 
negu privatinių asmenų prane
šimams. Todėl nėra nieko kei
sto tame, kad ir “Naujienos” kas yra drama ar komedija, o į socialistų kuopą. Jeigu »kada

Sekanią ketvergę, lapkričio 
22 d., Paškevičiaus-Vokietaičio 
svetainėj (1012 So. Main st.) 
bus susirinkinms, šaukiamas ti
kslu sutverti naują Lietuvių Be
ną. Todėl muzikos mylėtojai 
šituo turėtų pasinaudoti. Visi 
žino, kad toks benas mums, 
rockfordiečiams, būtinai reika
lingas. Pradėjus rengti vaka
rus reikės šaukties svetimtau
čių, kurie nevisuomet stengiasi 
mus užganėdint. Turint savo 
beną butų visai kitaip.

Taigi visi tie, kurie norite Ja- 
vinties ir pritariate mano užma
nymui, nepraleiskite los progos. 
Minėtame susirinkime bus išaiš
kinta visas pradedemasai dar
bas ir 11. Susirinkimas atsida
rys kaip 7:30 vai. vakare.

Vakar 1-je Redakcijos straip
snių šaltoje, 4-ajne paragrafe 
klaidingai tapo sustatyta: Skai
tytojai praneša, kad Troelst- 
ra”... Vietoje “praneša” turėjo 
būt pamena.

Trečio straipsnio (2 šp.) 5- 
ame paragrafe klaidingai susta
tyta: “lygiai kaip klydo ir tie, 
kurie sakė, kad revoliucija įvy- 
kdbis taiką”. Tarpe žodžių 
“kad” ir “revoliucija”, praleis
ta žodis vien.

To paiks straipsnio 7-eme 
paragrafe skliauteliuose sustaty
ta: “o po to, kaip Rusijos revo
liucijai nepavyko įvykint taiką”; 
žodis o turėjo būt praleistas, 
i 4-o straipsnio 6-dm paragra
fe (4 šp.) sustatyta: “turėdami 
tikslą vien tiktai kaltint (kalbė
dami apie bolševikus) arba vien 
tiktai kaltint (kaflbėdami apie 
bolševikų priešus)”. Vietoje žo
džio “kaltint”, pirmoje sakinio 
pusėje turėjo būt teisint.

CENTRAL MANtlFACTCRINB 
OISTRICT BANK 
1112 W. 354a <ątv« 
(Tel. Drover 6310).

Yra atdara dėl bi«Mo auo • ryto iki 
3 po piety. Subatomis iki 1 po piety. 

VAKARAIS
Seradoiab ir Subatojnfo nuo 6 iki 

8 vėl- vakar*
Mane galite matyti banke, bet rei

kalui atsiradus kreipkitės prie ma
nės j namus.

3343 Uwe avė.,

lc ir 2e kariškos njtfk
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Knut Hamsun.

Biskis Paryžiaus
Mane-apsupa grožė ir spėka, 

pro mane bėga apakinantis ir 
greit bėgantis gyvenimas. Tai 
žmonės, kurie eina su užžieb
tais švyturiais, — nuo pačių 
menkiausių dalykų jis įgyja pa
kilų upę, leidžia raketas ir mė
to apie save kibirkštis.

Viskas čia susimaišė — ydos, 
ištvirkimas ir vėl grožė ir spėka, 
Taip hanmonijos, architektūros, 
dailės girdisi netikęs dainavi
mas ir naivė muzika. Kokios 
šarmankos ir kokie gatviniai 
dainininkai Paryžiuje! Ir nė 

vieno didelio kompozitoriaus vi
soj franeuzų istorijoj. Žmonės 
tankiai eidami gatve švilpauja 
maršų, bet patįs neina į taktų. 
Kada mieste maršuoja naciona- 
lė gvardija ar Versaliaus ka
riuomenė, tai ji taip netikusiai

- W 35 t-J t B N « B, ffl. ■------- -----
laikosi takto, kad iššaukia tik pasaulyje. Ir retai, labai retai 

pamatysi, kad jie peržengtų pri
piltas formas. Pas juos krau
ju j e sena kultūra, jie stengiasi 
vengti šiurkštumo ir užlaiko 
lygsvarų. Kaip ir visi aristo
kratai, jie konservatyvus, jie b 
k i šiol užlipina savo laiškus plot- 
keliais ir vartoja degtukus, biau- 
rus sieriuis kvapas kurių gali 
ginčyties tik su kvapu ameri-

pasigailėjimų. Bet ir marsalie- 
tę galima išgirsti geriau išpil
dau t užrubežyj, negu Paryžiuje.

Bet tie žmonės gieda, dainuo
ja ir griežia ant įvairių instru
mentų su dideliu užsiganėdini- 
mu. Linksmumas ir gyvenimas 
apsvaigina jį ir pakelia nuo že
mės. Ant gatvės žmonės gar
siai persiŠaukinėja, rėkia ant ar
klių, kurtinančiai pliaukši bota
gais. Ir kartu su sąmone virše
nybės ir panieka prie svetimša
lių, mes matome juose vaikiškų 
žingckidavimųsi. Reikia tik jiems 
susitikti ant gatvės chinietį ar
ba dagi tik arabų ir jie sustoja, 
atsigrįžla ir žiuri. San Francis- 
co niekas nė nemanytų atsigrįž
ti į laukinį žmogų su žiedu no

Jie eina šokinėdami, kaip lin
ksmi šokėjai, kaip pati jauniau
sia ir vėjavaikiškiausia tauta

■ ■ ■ ■ ■ Į

DRAUGAS NELAIMĖJE
I, fabrikas ir siai> visokio 
auke, yra amžini draugai

Jau auvirA pankioa-deAimtya motu
kaip Aitą pluki gyduole yr» var- 
tuojama su geriausiom* pasek- 
___ _ išgydymui rumatirmo, 
ckantuiu krūtinėj®, šonoav ir iau- 
manys®, neuralgijos, strėnų die
gimą. šalčio ir kosulio.

meins.

PAIN EXPELLER

t

yra didelė ir jie gyvena jų ja; ge
nerolas uniformoje darosi jiems 
dievu ir jie dūsauja už monar
chijos didybę. Pasiuntiniai prie 
minis lenų ikišiol vaikšto tri
kampėse kepurėse.

Monsieur—monsieur!
Kartų vakarų prieš viešbutį 

sėdi virėjo tomaitis ir kų tai 
plauna ir čia gi išėjo vienas iš 
virėju. Jie sėdi ir šnekasi tarp 
savęs po darbo dienos. Bet 
štai tarnaitis atsistoja ir sako:

—Bonne nuit, monsieur! v
Ir virėjas atsako:
—Bonne nuit, monsieur!
Forma neužmiršta...
Kartų ateina laiškas. Tai bu

vo atsakymas ant prašymo pa
simatyti. Jauna dama kųtik li
ko n; šlė, ji nešiojo gedulių ru
blis ir parašė atsakymų ant ge
dulių popieros. Bet į pasima
tymų ji sutiko ateiti.

Aš žinau, kad tas tiesa. Aš 
pats mačiau tų laiškų, parašy
tų ant gedulių popieros.

įeina

Nespsigauk pirkdamas pigiu* valstn* didelei'® bonkose. Reikalauk geriausiu. j
l’SSSSuv, P®r4t.kriuk ar yra IKARA, yai.bnženklh ant bakshiko lr reuUl

bonkutę. Gaunamo* visos® aptiekose, ar tiesiog ls labortorijos.
• F. AD. RICHTER & CO., 74—80 Washlngton St., New York, N. Y.

Rusiškai-Amerikoniškas Biuro
. CHICAGOJE

1. Skolina pinigus ant Laisvės Bondsų. Kam 
reikalingi pinigai, tegul atsineša į.. Biurų savo 1- 
mus, 2-rus ir 3-čius Laisvės Bondsus ir gauna gry
nus pinigus.

2. Perka ir parduoda Rusiškas Obligacijas ir 
Rusiškus Rublius.

Didžioji Raštinė:

Russian-American
160 N. Wells Street,

Skyrius:

Russian--American
706.W. 12th Street,

Bureau
Chicago, III.

Bureau
Chicago, UI.

I (lidfffilpMinę galima nuvažiuoti kiekvienu galvekariu, va
žiuojančiu “down-town”. Skyrius randasi prie 12-tos gatvės, ne
toli Halsted St. • » : n*.' ■*<«o

LIBERTY BONDS
Jei jus priversti esate parduoti, mes mokame N. Y. Exchange kai
nas, be komiso.
Bondsus gaU.ua slysti regis- EDWARD C0-
truota krasa — 108 So. La Šalie St.
C-o Litbuanian Dept. Atdara Nedėliom 10—12 dieną.

Aš esmi speciali 
tas visų ligų

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

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

Mano užrašas išgydytų ligonių yra aiškus pri
rodymas mano gabumo.

Aš atitaisau kreivas akis be skausmo vienu 
gydymu.

Pritaikau akinius teisingai.
Pasitarimas nemokamas.

W. M. LAWHON, M. D.
219 S. Dearborn St., Chicago, III.

DR. A. MONTVID
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1553 W. Madison «L
Siūle 690-612

Vaj*ndea: 10 iki 12 ryto
Pilone Hayruarket 2f>63

223* So. Leąvitt St 
Kampa* 22nd pL

Valandas: 
ket Pįoni
Nadėldienlaia tik pagal sutarti

Raiidendjoa Telepkoue Albany 1844

/

Gydytojas Aiškina
Kodėl Turi Imti 

Nuxated Iron

Sergėkite savo akis Į

Tūlas pasakoja:
Pei kta valanda ryto. Aš jau 

atsikė iau, kadangi visų naktį 
negali jau sumerkti akių. Aš 
juvan apleistas ir nelaimingas, 
aš jausčiaus puikiai, jei ne tas 
aiškus, kurį aš gavau ir iš ku
rio patyriau, kad aš apleistas.

Aš išeinu iš savo kambario į 
gatvę ir užeinu į kokių-tai ve
žėjų karčiamelę. Aš paprašau 
kavos ir konjako. Ten jau sė
di keletas vežėjų prie savo pir-

SS=SC35^
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 PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS

ant Durą, Lentą, Rėmą ir Stogams Popiejo
SPECIALIAI: Malera malevfjimui įdubų išvidaua, po $1.40 gi gal.

CARR BROS. WRECK1NG CO,
W 9M9 K Malated St, BL j

nežii ia kada, bet mums rei
kia šaltai laukti ir atminti, 
kad po daugelo metų triūso 
ir mokslinio patyrimo buvo 
aiškiai darodyta, kad svei
kas protas gali būti tik svei
kame kūne. O paskutiniojo 
sveik urnas priklauso nuo gre- 
ro virškinimo ir čysto krau- 
jo, maitinančio visą organi- 
zmų.

Kad turėti švarų skilvį ir 
švarų kraujų, reikia, kaip 
visiems gerai žinoma, varto
ti saldaines Partola, valan
čias kraujų ir skilvį.

Jeigu jūsų skilvys sukie
tėja, jeigu jus kankina gal
vas skaudėjimas, neužmirš
kite, kad visam pasaulyje ži
nomos saldaines Partola — 
jūsų patarnavimui. Prieš 
gulsiant suvalgykite saldai
nes ir antryt užsikelsite jau
triu, normaliu ir sveiku žmo
gum.

Partola ir kitos Partoso 
vaistinės gyduolės gavo au
ksinius medalius ir užgyri- 
mo atsišaukimus Šešiose vi- 
sapasaulinėse parodose, už 
savo gerų ypatybę.

Kiekvienoje šeimynoje tu
ri "būti Partola, kainuojanti 
$1.00 puškė. Publikos pato
gumui mes atleidžiame 6 pu
škės už 5 dol. Užsakykite 
šiandie ir persitikrinkite.

VELTUI
Daili ir naudinga dovana 

kiekvienam prisiuntusiam 
užsakymų ir pinigus drauge 
su šiuom apgarsinimu.

Laiškus ir pinigus adres- 
suokite į:

Apteka Partosa
160 Second Avė., Dep. L. L 

New York, N. Y.,

mų lengvų pusryčių —- jų viso 
penki žmones, jie garsiai kalba
si ir valgo.

Aš vaikštau su maža fotogra
fijos kortele rankose, žiuriu į jų 
ir šimtinį sykį skaitau du-tris 
žodžius, parašytus kitoj pus$j. 
Manęs prašė sudeginti kortelę, 
bet aš taip ir nesudeginau tų 
naktį. Aš parodau jų šalę įmi

nęs sėdinčiam vežėjui, jis žiuri 
į jų, nusišypsojo ir sako, kad pus 
mane geras skonis.

—Jus apsirinkate, — sakau 
aš, — tai mano sužieduotinė.

Tada jis dar labiau giria ma
ne už mano gerų skonį. Jis 
j>erduoda kortelę toliau savo 
draugams ir paaiškina jiems, 
kad tai mano sužieduotinė. Vi
si gėrisi ja, džiaugiasi už mane, 
garsiai kalbasi ir šypsosi.

—Tiesų sakant, ji daugiau 
jau nebe mano sužieduotine, — 
paaiškinu aš. — Dalykas tame, 
kad aš kaip sykis vakar vakare 
gavau nuo jos paskutinį laiškų. 
Tas laiškas yra čia pas mane, ir 
apie tų ji ir parašė.

Aš parodau jiems taipgi ir 
laiškų ir atkreipiu jų atidų į tų 
vietų, kur ji atsako man. Vežė
jai nemoka skaityti mano kal- 
oj, bet kada aš parodau jiems 
kur tas parašyta, tai jie linguo
ja galva ir tampa rimtais iš už
uojautos mano nelaimei

Mes geriame kartu.
Jau šešta valanda.
Į karčiamelę su juoku

keletas vyrų ir damų. Galbūt 
jie grįšta iš baliaus šioj anksty
vo ryto valandoj, jie pasirėdę 
baliafis rūbais, jie išblyškę po 
bemiegės nakties, bet jie labai 
linksmi. Ir jiems taipgi atėjo į 
galvų užeiti į šių karčiamelę; jie 
reikalauja kavos ir konjako. Ir 
vežėjai parodo taipgi ir šiai sve
timai kompanijai mano foto
grafijų ir pasakoja mano istori
jų. Visi žiuri į mane užjau
čiančiai, o augšta jauna mergai
tė užsimųsto.

Aš geriu kavų, daugiausia dė
lei konjako, vežėjai taipgi kiek
vienų kartų geria su manim. 
Svetimoji kompanija taipgi ima 
dallybas, mums linksi ir geria už 
musų sveikatų.

Urnai augšta jauna mergaitė 
prieina prie manęs, išima iš už 
juostos dvi, rožes ir pratiesia 
jas man. Kiti sėdi ir žiuri. Aš 
utsjstoju, ačiuoju jai ir stoviu 

prieš jų sujudintas ir susimai- 
šęs. Ji ima mano galvų į savo 
rankas, bučiuoja mane į lupas 
ir sugrįžta į savo vietų.

Girdisi visuotinas pritarimas.
Rožes lamdėsi visų naktį ir 

jau pradėjo vysti; bet jos buvo 
didelės ir tamsiai raudonos. Aš 
noriu prisegti jas sau prie kru
tinės ir j ieškau spilkutės. Kas
tai tuoj aus paduoda nųrti spil- 
kutę. Visi nori pagelbėti man 
ir pasitarnauti man. Visi tie 
žmonės patraukti valandos upu; 
vienas vežėjas klausia manęs 
kur aš gyvenu ir pasisiūlo dy
kai parvežti mane namo. O ka
da aš rengiuosi užmokėti savo 
sųskaitų, tai vežėjai protestuo
ja, mosikuoja rankomis ir pa
rodo ženklus didelio sujudimo; 
jie lydi mane iki durų, atsisvei
kina su manim įr šaukia man 
palydėjimui širdingus žodžius 
ikitol, kol aš nepjranykstu: Bon- 
jour, monsieur! Merei, monsi
eur!

Praktiškas Patarimas Kaip Pagelbėti S u būdavot i 
Didelį Stiprumų, Energijų ir Pakantrumų

Aiškindamas varto
jimą Nuxated Iron’o, 
kaipo vaistą, sustipri
ni,Oją ir albudavotoją 
kraujo virš trijų min
om) žmonių kasinėtus, 
Dr. James Francis 
Sullivan, buvusis gy 
dytoju Bellevue 
Ligonbutyj (Iš

lauk. Departm.) 
New York, taip- 
f;i Wcstehester’o 
’avieto ligonbu
tyj, sako, “Stoka 
geležies kradju- 
je ne lik nuslo
pina žmogų kū
niškai ir protiš
kai, nerviškai, 

suirusiu ,bet ji ' 
galutinai apva
gia jį nuo tos 
vyriškos spėkos ,to tvirtumo pama
to ir spėkos valios, kurie yra taip 
reikalingi pasisekimui ir spėkai vi
same kame gyvenime. Ji gali taip 
pat permainyti puikią malonaus bu
do moterį į tokią, kuri yra kreiva, 
nervuota ir suirusi. Aš stipriai dė
jau svarbą didelio reikalingumo gy
dytojų, kurie padarytų gerą cxza- 
minaeiją savo silpnų anaemiškų, su
irusių ligonių. Tūkstančiai ypatų 
leidžia metas po meto kentėdami 
nuo kūniško silpnumo ir didelio ne
rviško stovio, 
raudonajame 
nesuprasdami 
priežasties jų 
jūsų kraujyje jūsų maistas daugiau
siai pereina per kūną panašiai kaip 
komai peę senas girnas, kurios ne
įstengia jų sumalti.

Reikalaudami geležies jus galite 
būt senas žmogus trisdešimties me
lų ,bukus išsivystyme, menkos at
minties, nervuotas, greitai suerzina
mas ir visas “suiręs”, kadangi 50 ar
ba 60 su užtektinai geležies jūsų 
kraujuje jus galite būti jaunas, jau
time, pilnas gyvumo, jūsų visas sto
vis pilnas gyvumo ir energijos.

PrldStaM raitas Dr. Huiiivnn turi būt 
skaitornaa atidžiai kirkvlcno vyro ir mo- 
tera„ norinčių |gyti tikrą Kveikatą, dideli 
kuniaką pakantrumą ir tvirtą, aitrią at
mintį . Dr. Huiiivnn pasako kaip padau- 
«rint geležies juaų kraujuje ir tokiu budu 
jaryti dideanę kuniiką ir protišką spėką, 
augšteani ižailavlnimą Ir gereanę sveikatą.

Neutsitikeut mvo re«e 
malam by kokiam nepril, 
•ptiekorlul ^uksoriuf ar keliau
jančiam pardavėjui, nei Jie su
teiks jus akims tik daugiau blogo.

Ai turiu 15 metų patyrimą ir 
![aliu ištyrt jus akis Ir pririnkti 
ums akinius tikrai. Darbą atlie
ku belaukiant, užtikrintai.

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

JOHN SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS 

1441 So. Ashland Ava. ęhiear*
Kampas 18-tea gaivia 

B-čios lubos, viri Platt'o aptlehM 
Tėmykite į mano parai* 

Valandos nuo 9-tos vai. ryto Iki 
I vai. vakaro. Nedėlioję nuo 4 
vai. ryto iki 12 valandai dHeaų.

dėl stokos geležies jų 
krauju je, niekuomet 
tikros ir teisingos 

keblumo. Be geležies

IŽHllnvinimą ir geresnę avelkatą.
Bet mano nuo

mone jus negalite 
padaryti tvirtais, 
gyvais, pasekmin
gais vyrais ir svei
komis, raudonais 

veidais moterimis 
mailydami juos me- 
tališka geležim. Tos 
senos formos meta- 
liškos geležies tini 
pereiti kiaurai per 
virškinimo proce
sus permainydami 

juos į organišką geležį—Nuxated I- 
ron—todėl jie yra gatavi priėmimui 
ir assimiliavimui žmogiška sistema. 
Nežiūrint viso to kas buvo sakyta 
ir rašyta kas link to dalyko gerai 
žinomų gydytojų, tūkstančiai žmo
nių iki šiol priiminėja metallic iron, 
vien tik, aš manau, dėlto, kad jis 
kainuoja keletą centų mažiau. Aš 
tvirtai patariu skaitytojams visuose 
atsitikimuose gauti gydytojaus rece
ptą dėl organic iron—Nuxated iron 
—arba jeigu jus nenorit tiek daug 
klapatyties, tai pirkit Nuxated Iron 
jojo originaliuose pakeliuose ir žiū
rėkite, kad šis ypatingas vardas (Nu- 
xated Iron), išrėdytų ant to pakelio. 
Jeigu jus priiminėjote sutaisymus 
tokius kaip Nux iv Iron ir kitus pa
našius geležies produktus ir nega
lėjote gauti pasekmių, atminkit kad 
tokie produktai yra visai skirtingi 
daiktai nuo Nuxated Iron.
Išdirbčjų pastaba:—Nuxated Iron, 

kuris yra vartojamas Dr. Sullivan ir 
kilų tokiu stebėtinu pasisekimu ir 
kurs prirašinėjamas ir rekomenduo
jamas per gydytojus, neyra paslap
tinis vaistas, liet gerai visiems ap- 
tiekoriams žinomas. Nepanašus se
nam Inorganic Iron’ui, jis yra leng
vai asimiliuojamas ir neužgauna da
ntų, nepajuodina jų, nė nesugadina, 
vidurių. Jo išdirbėjai gvarantuoja 
pasekmingas ir čielai užganėdinan
čias pasekmes kiekvienam pirkėjui, 
arba jie sugrąžins jums pinigus. Jos 
yra parduodamos pas visus gerus ap- 
tiekorius.

pagerinta Oph- 
tbalmometer. T- 
patinga doma at
kreipiama i val-

kas. Vai.: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
nedėldien. nuo 10 iki 11 dieng. 
4649 S. Ashland Av. kamp. 47 at 

Telephone Yards 4517 
Boulevard 6487.

Telcphone Yards 5032

)r. M. Stupnicki
3109 S. Morgan st. Chicago

M
VIENATINIS REGISTRUOTAS RUSAS APTIEKORIUS ANT BRIDGEPORTO

SUAUGIEMS
Akiniai aukao rėmuose nuo $3.00 Ir *u- 
gSčiau. Sidabro rėmuose nuo $1.00 ir 
augščiau. Pritaikome akinius uždyką. 
Atminkit: Galvos sopėjimas, nervišku
mas, akių skaudėjimas, užvilkimas ir 
tt. yra vaisiais įvairių ligų, kurios ga
li būti prašalintos gerų akinių pritaky- 
mu. Ištyrimas uždyką, jei peršti ar 
skauda akis. Jei jos raudonos, jei gal
va sopa, jei blogai matai, jei ak|s silp
sta, netęsk ilgiau, o jieškok pagelbės 
aptiekoj, kur kiekvienam pritaikoma a- 
kiniai uždyką. Atmink, kad mea kož- 
nam gvarantuojam akinius ir kiekvie
nam gerai prirenkam.

Ekspertas Optikas.
Jei jus sergate Ir reikalaujate patarimo arba vaistų, ateikit pas mane. Aš buvau ap- 
tiekorius Rusijoj virš 10 metų, Amerikoj 15 metų. Aš duodu patarimus DYKAI. Galiu 
padaryti bile kokius rusiškus vaistus. Aš rekomenduoju tik GERUS daktarus. Aš esu 
draugas žmonių. S. M. MESIROFF, 3149 SO. MORGAN ST„ CHICAGO, ILL.

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

VYRĄMS IR

S. M. MESIROFF,

Baili. 932 S. Ashland Biri. ChlcAfi 
Takphta® Haymarkst SM4

DR. A. A. R0TH
RUSAS GYDYTOJAS h CHIRURGAS 

Specialistas Moteriška, yriikf, 
Vaikf ir visą chronišką l&o

Ofiiaa: 1354 S. Halsted St, CMcaffi 
Tclephon® Drovar Hll

VALANDOS i 10—11 ryto: t—« 
vakar*. Nsddliomki 10—U dianę.

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

LIETUVIS GYDYTOJAS I>
CHIRURGAS

10711 So. MichigaM Ari*.
Roscland, TU.

Pranešimas.
AUTOMOBILIU SAVININKAMS.
Seniausias automobilių mechani-

■M RMMB RH

Paskolos $30 >» $300 1
Legalė rata 3’/2% mėnesyje. I 
Vyrui ar moteriai, dirbančiai I 
ar užlaikančiai namą.

k 
M ______
nq mašinų skapą, kuriom galiu
darbų greitai atliktu

C. A. VALENTYNOVICZ,
3107-9 So. Morgan st., Chicago, III. 

(Įėjimas iš šalies).

DR. M. HERZMAN
Gerai lietuviams žinomas per 16 me

tų kaipo patyręs gydytojas, chirurgas 
ir akušeris.

Gydo aštrias ir chroniškas ligas, vy- 
rų, moterų ir vaiky, pagal naujausias 
rhv'todna ir kitokiua elektros
^ai s u s.

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

VALANDOS; Nuo 10—12 pietų, ir 
6-8 vakarais. Telephone Canai 8110. 
GYVENIMAS: $412 S. Halsted Street 

VALANDOS: 8—9 ryto, tiktai.

užlaikančiai namą.
Ant rakandų, piano, vietre- 
los. aankrovoa fixtures, va
žiniu, automobiliu, Liberty 
Honda ir Inaurance Policiea. 
Skoliname Stockyard’ų, Sa- 
poa ir dirbtuvža darblnin- 
kama, grelžkelio ir biznio 
žmonžma, klerkams ir tt. 
Ateikite i ofisą ir mes vie
ku amulkmeniikai iiaižkinal 
m e. Atdara utarninkais, ket- 
vergais ir subatomia iki 8 
vai. vakare. Panedėliais, *e- 
redomia ir pėtnyčiomis iki
• ral. vakaro.

LOCAL LOAN CO. I
THO8. F. KERWIN, Mgr. I

4647 So. Halsted Street „
Po valstijos priežiūra.

Tel. Drover 2116. 2-ras augštas

LIBERTY BONDS
Aukščiausia cash kaina mokama 

už Liberty Bonds.
EDW. FRANKUI.

808 W. 63rd St., 2-ras augštas, arti 
Halsted Street. Atdara kasdien, taip
gi Utarnink., Kctv., Sub. vakarais ir 
Nedėlios rytais.

Ant kampo bulvaro San-Mi- 
šcl ir Božirar gatvės stovi žmo
gus. Jis šlubas. Jis parduoda 
paišelius. Tas žmogus prie nie
ko nepristoja, nesako niekąm 
nė žodžio, nors jam labai norė
tųsi parduoti paišelį. Sykį kaip 
Jūi ry|e ašįųųsipęrku pąsįjį pai
šelį jr jis nesako nė žodžio, a- 
part paprasto: merei, monsieur. 
Sekamų rytų aš vėl perku pai
šelį; — merei, monsieur. Ir 
ŠJai ,ąš pradėjau pas jį pirkti po . 
jSaišėlį kasdie per tris savaites.

Tas žmogus taip priprato prie 
manęs, kad tuoj aus praliesda
vo man paišelį kaip tik aš priei
davau prie jo; taip ir jis kartu 
visomis jiegomis stengėsi išrink
ti man patį geriausį paišelį, ko
kis tik buvo pas jį. Bet jis 
taip ir nesakydavo nieko kilo, 
apart: merei, monsieur.

Pagalios jis kartų sako man:

—Mane džiugina monsieur, 
kad jus radote paišelį, kuris 
jums tinka.

Bet tai jis pasakė po to, kai 
aš nupirkau pas jį dvidešimt

Sergantis Žmonės Eikite pas 
x Mane

Dr. WHITNEY
SPECIALISTAS CHRONIŠKŲ 

LIGŲ
25 Metai Patyrimo 

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

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

3149 S. Morgan St., kerte 32 at 
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. Nedalio
mis vakarais ofisas uždarytas. 

Telcphone Yards 687

Telephone Yards 5834.

D r. P.G. Wiegner
Priėmimo valandos nuo 8 iki 12

3325 So. Halsted St, Chicago. I 
B.iviuMKrasauKnaaMaHMBaiaBaHaMaMl* 1

paišelių. •

(Bus daugiau).

-4

JOSEPH C. W0L0N 
LIETUVIS ADVOKATAS 

29 S. La Šalie St. 
Telephone Central 4199 

Vakarais: 
2911 W. 22nd Street, 

Telephone Rockwell 4999

Dr. Leo Awotin
Gydytojas, Cklrurgas, Aknšoris 
1929 So. Halstod St, CUUago. 
Kalba Uetuviikai, latviškai ir 

rusiškai.

Vyriškų Drapanų Bargenai
Nauji, neatimti, daryli ant užsa

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

NaiTji, daryti gatavi nuo $15 iki 
$35 siutai ir overkolai, nuo $7.50 iki 
18 dolerių. —

Pilnas pasirinkimas kailiu pamuš
tų oveikotų.
''Visai mažai vaitoti 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, nedėtomis ir va
karais.

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

kare. lel. Canai 4447.

gaU.ua
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Nori atimt gatvekarių 
linijas.

Kompanija nulaužė nutartį.

Majoras Thompson vakar įtei
kė miesto tarybai laiškų, reika
laujantį, kad taryba darytų rei
kiamų žingsnių, idant atėmus 
gatvekarių linijas nuo dabarti
nių valdytojų — kompanjos. 
Jisai sako, kad kompanija su
liniai. sualaužė tų sutartį, kuri 
buvo padary ta 1907 met. ir tuo 
parodė*, kad jai pirmoje vietoje 
rupi pelnas, o ne gyventojų la
bas.

Majoras reikalauja, kad mies-

ko. itališko ir žydiško. Surinko 
virš dolerių.

Berenkant aukas rienas pujot- 
žraga tečiaus įkirto: Beikėtų ir 
raudono... tarptautiško flago. 
Boseliui nusigando ir 
numykė: Nu. ne, ne..
Įima lik Rusuose...”

Flagai buvo nupirkti
binli pagerbimui sąjungininkų 
pergalės. Koresp.

trumpai 
toks ga-

H

Aštuntojo Rajono reikalais.

Kuopoms žnotinu.

“ant pomieties, padarytas bilus 
kompanija ris dėlto išsiuntinėjo 
gaso sunaudotajam* ir griežtai 
reikalauja užmokėt pažymėtų 
sumų, arba jie netek.* gaso! Tai 
yra aiški suktybė, už kurią, j^i- 
gu gaso baronai nebūtų gaso ba
ronais. senai butų patekę ten, 
kur sėdi visi los niAies džentel
menai. Dabar, žinoma, gyven
tojai turi tenkintiem lokių Sul- 
livanų “paaiškinimais“, kad ko
mpanija negalinti gaut patyrusių 
inspektorių ir knygvedžių. kuo
met patyrusiems žmonėms tie 
ponai moka bado algas.

Kokių, pasekmių duos miesto 
tarybis žygis, dar pamatysime

tau?/. 19, 191S ,

rankus visas gatvekarių linijas 
ii* kontroliuotų jas sulig 1907 
metų sutarties.

Majoro Thonipsono priešai 
atvirai kalba, kad Thompsonas 
lai darąs tam tikrais išrokavi- 
mais—noru būti išrinktu ant
ram terminui.

Aldermanai, kurie balsavo 
prieš tą begėdišką sutartį, kurią* 
didžiuma tarybos ponų priėmė | 
ir kuri lapkričio 5 d. balsavime 
būvu atmesta, žada remti ma
joro sumanymą. Tuo klausimu j 
tarybai busią pasiūlyta speeialėį 
rezoliucija.

nlo Rajono referendumas No. 
IH tapo priimtas didžiuma bal
su. l’ž įnešima balsavo 78 na
riai; prieš jį - 52. Vadinas, da
bar visų priklausančių Aštun
tam Rajonui kuopų valdybos 
turės sprendžiamą balsą Soc. 
Propagandos Mokyklos reikalų 
tvarkyme. Centrą line Soc. 
Prop. Mokyklos komisija todc*l 
malones susižinoti su kuopų, val
dybomis reikalu pirmo bendro 
susirinkimo.

HOYNE NORI BŪT 
MAJORU.

lloyiie. nori būt Chicago* rnajo' 
ru. Vakar jisai paskelbė ilga 
‘ sbdementą”, k . jisai darytų, 
jeigu butų išrinktus majoru. Ji
sai ten prižada daug-daug—taip 
kaip visi kiti “geri darbininkų 
draugai”: republikonai ir demo
kratai. Pirmiausia jis žada sto
vėti už lai, kad gatvekarių kom
panija negalėtų
kaip p<> penkis centus nuo pa- 
sažierio; toliau jis
siųs”, kad butu numažinta gaso 
kainos ir lt. ir lt.

Bet... pons Hoyne, gali būt, 
gali but, busiąs priverstas “ru- 
nyl” kaipo “nepriguhn ingus 
žmogus“. Mat. demokratų, par-

imti daugiau

.1. Jurgaitis

Tyrinės gaso baronų 
suktybes.

Užsimanė flagų.
C.obn Risman rūbų siuvimo 

firma norėjo pasirodyt. Ir pa
sirodė. Praeitą petnyėią bosai 
pradėjo daryti kolektą: rinko 
nuo darbininkų pinigus nupir
kimui trijų flagų - amerikoniš

Kompanijos advokatas pripažįs
ta... “klaidą”.

pasirupin-

AR TURITE SKOLININKĄ?
flb M«m ir iikole!:-

tuoiame vi*okiaH berajU>£kux 
nkoUa nuo n*ttroph) skoli- 

KK ninku U visų dalių Suvieny- 
tų Vabtijų tieaiai ant nuo- 
ilmčių-. Nepaisome kur ir 
kokiam minite jux gyvenate, 
D«i kur jūsų skolininkai run- 

W dajl. Musų būdas paniekia 
skolininkus Visur, nes tam 
tikslui turime atsakančius 

kolektorius ir advokatus visose daivse 
Suvienytų Valstijų ir Kanadoje. SU- I 
TEIKIAME PATARIMUS DOVANAI. 
Reikalaadnuu tolesnių informacUų krei
pkitės pas mus yputiškiu 
giedami mark v atsakymui 
antrašo:

INTERSTATE LEGAL 
AGENCY. 

3U4 9. >UUtoJ St..
tA.,. , n

ant sekančio

SERVICE
Chirajts. III.

Gaso baronų begėdystė paga
lios sujudino ir miesto tarybos 
ponus. Gyventojų skundai ir 
protestai pasiekė lo laipsnio, 
kur jų nebegalima užgniaužti, 

į Tūkstančiai žmonių, negavo ro
dos gaso kompanijos ofise, krei
pėsi į Public Service komisio- 
nicrių ir kitas miešta įstaigas 
reikalaudami daryt visam tam 
galą. Gaso baronai nori juos 
išnaudoti.

Aldermanas Nanee vakar pa
siūlė miesto tarybai rezoliuciją, 
reikalaujančią įgalioti gaso rei-

kiu pat “gerų darbininkų drau
gu”. kurie nenori jam užleisti

BRIDGEPORT

LDLD. 19 kp. reikalais.

Cash už Liberty 
Bondsus

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

Kažin kas pasidarė su tais LI) 
LD. 19 kuopos nariais... Daug 
kartų jie buvo raginami lanky
lius i susirinkimus. Bet kaip 
tveia, musu susirinkimai darosi 
vis neskaitlingesni; draugai vis 
dažniau pradeda užmiršt savo 
organizacijos reikalus.. . Kažin, 
kodėl taip?

Rodos, dabar turėtų sukrus
ti kiekvienas. Reikalu turime c

atsižyihftjo gabtiihu a/ jtyiesttiu 
prisirengimu, kaip Magetiona, 
senelė. Petro motina, jos tikrai 
artistiškai lošė. Vytų Žoles, išė
mus Petfą ir jo tuZhų. kiti tru- 
pnlį menkiau, ar Rąžiau prisi- 
rengę atrodė. Vi* lik lošimas 
puikiai nusisekė.

Kas link publikos ji paro
dė savo skonį. Nemaž neįJorha* 
uju tragiškomis scenomis nė 
verksmais, juokingos juos tik 
užima.

Nemažai prisijuoki iš senės 
karalaitės auklės šauksmo “Ai! 
šoną! šoną! šoną! ui! ai!...” Ki* 
toje scenoje, išrėpliojus unt sce
nos Hionktins, ar meškom* ar 
kitokiems gyvūnams, visu sve
tainė suklego juokais.

Paskutiniame aklę, pasiro
džius ant scenos kunigams, pub
likoj nebuvo galo džiaugsmui ir

Po lošimui buvo surengia ar
tistams šauni vakarienė, prie 
kurios daugiausiai pasidarba
vo drg. Stasiūnienė.

Taipgi lošėjai gavo daug pa
sveikinimų už puikų veikalo 
sulosimą. Visi linksmus ramiai 
vakarieniavo, nes ant laimūs 
nebuvo jokių prakalbų nū įžei
dimų pašalinių asmenų, kaip 
skaitėme “Nauj.” 272 nurn., iš

rašo Bolševikė Sufragistė.
Vakaras nusisekė iš visų pu

sių. Visi užganėdinti ir Links
mus, smagus išsiskirstė. Kuopai 
liks truputis pelno ir daug dė
kingumo nuo publikos.

—žemaitė.

Vestuvės.

Praeitų subatą, lapkričio 16 
d., apsivedė vietinės LSS. (81) 
kuopos narys, d. F. Prusis su 
p-le Luce Valiuliute. Jaunave
džiai abu laisvų 'pažiūrų ir šliit; 
bą ūme civilį. Linkiu jaunai 
porai ilgo ir laimingo gyveni
mo. —J. G.

BRIGHTON P ARK

Rengkimėd prie ateities darbo.

čia norėčiau tarti kelinta žc-

panėšimai ASMENŲ JIEŠKOJIMA1 PARDAVIMUI

Brlghtoh Bark. Naujieną skai
tytojams Naujiena.* gutiepa gauti pas 
dtg. Rusteiką, 3952 So. Rofck^ėll st„ 
ir pas S. Cbpukiną, 4001 Brighton 
Place. < . ,. <

Pajięškau savo piubrplią Kazi- 
rrųei'o ir Antano Dotnbrauskių iŠ 
Kaunor gub.. šmulių pav., Troškių 
pąf„, Kairiškių kaimy. Taipųgi pa- 
įleškau pažįstamos Petronės Mileš- 
kuitės, Turiu svarbų reikalą. Mel
džiu atsišaukti arba kas apie juos 
žlrtote, prafieškitd šiuo adresu: 

Kotrina Bučaitė.
1707 So. Union Avė.. Chicago, II.

PARSIbUODA bučefne ir gfoser- 
nė geroje vietoje. Biznis išdirbtas 
gerai per keletą metų. Vi*ka* gerai 
ištaisyta. M. R., 
732 \V. 19th Str„ Chicago.
nes*=piįM!"

RAKANDAI

Liet. Laiv. Feder. rengia prakal
bas srredoje, lapkričio (Nov.) 20, 
G. Cbernaueko svet., 1900 S. Upion 
avė. Tema: Krikščionybe ir Laisva- 
manybr. —Komitetas

LDLD 19 kuopa rengia koncertų 
ir balių Padėkos Dienoje, Mildos 
svetainėje. . Meldžiame visus lietu
vius atsilankyti . -^-Komitetas.

LS.S. VIII Rajono Draugams: — 
Man persikėlus į rtnuią vietą, visais 
LSS. VIII rajono reikalais kreipki
tės, sekamu adresu: 149 So. 19th 
Avė., Muvwi»od, III. J. Jurgaiti*, 

LSS. VIII rajono Sekr.

Brighton Purk. — LSS 174 kuopoH 
mėnesinis susirinkimas bus lapkri
čio 21 d., ketverge, 7:30 vai. vaka
re, A. Maženio svet., 3834 S. Kedzie 
uve. Yni daug svarbių reikalų Drau
gai malonėkite būti visi laiku. Atsi
veskite. naujų narių prirašyti.

J • --J. Gustaitis.
1 • i’ 

LMPS. 9 kuopos Choro repeticijos 
vadovaujant p. Gugienei įvyks se- 
redoje, Lapkričio 20 <1., 8 vai. vak. 
Visos choro narės malonėkite atvy
kti ir atsiveskite naujų. Tik neši- 
vėluokite . F. S. K.

L. M. ApšvietoH Draugija rengia 
valgių gaminimo lekcijas ateinan
čios žiemos sezone. Lekcijos bus kie
kviena ketvergft. Pirmoji lekcija 

įvyks ketverge, lapkričio 21 d., 8tą 
vai. vak. Mark White Sąuare parko 
“Engine House” name, ant antrų lu
bų, 30 ir Halsted gatvės. — Taigi, 
kurios norite pigiai ir skaniai pa
gamini valgius .malonėkite atsilan
kyti paskirtu

L. RL
laiku. Kviečia visas.
ApAvietos Draugija.

Liet. Laisv. Feder. rengia prakal
bas Utarninke, lapk. 19 
dgeporto). Mildos svet. 
X. Mockus temoje Kas 
Lietuvon.

d. (ant Bri- Kaibės M. 
galės grįžti 
—Komitetas

Cicero LSS. 138 kp. Husirihkimas 
įvyks SeredoJ, lapkr. 20 d., 8 vai. 
vakare, Jankaičio svet.,. Visi drau
gai ir draugės turit būti, nes yra 
daug svarbių reikalų. K. Vaitekūnas

East Chicago, Ind. — Vietin# S. L. 
A. 89 kp. rengia puikų teatrą ir ba
lių lapkričio 24 d. K. Grikšto svetai
nėj. Bus slalomu '‘Jaunystės Karš
tis”. Vielos ir tlf»Uukinirt ibiesteho 
draugijos prašomos nerengti tą die
ną jokių pramogų, kad vieni ki- 
,tie;us . neužkeiikus. —Komitetas.

Pajleškau savo brolioNikodemo ir 
Petro Briedelių, Kauno gub., Pane
vėžio pav., Krekienavos parapios, 
gijelių sodžiaus. Meldžiu |ų pačių 
ar kas juos žino pranešti.

Jurgis Briedelis, 
VVinchester, Wis.

RASTA-PAMESTA
PAMEČIAU raktus ant 18-tos gat

vės, tarp Slring St., ir Halsted st. 
Kas rudo, meldžiu sugrąžinti.

St. Vilikis, 
1806 W. ‘16 'St., C.hicaga

IŠSKRIDO mano Palia (Papūga) 
iš namų ir nebegalėjau sugauti, Bri- 
dgeporto apielinkėj, 35 ir NVuilace st. 
Geltona galva, sparnai biskį raudo
ni, visa žalia. Kas sugaus ir pra
neš man, gaus gera dovaną.

Jonas Bulaišis, 
3418 Wallace St., Chicago, III.
ffĮĮĮl UI.- !L. J J ?._________ ______ .L-. ■_L"U.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
ATIDUODAMA randon kambarys 

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

A. Domile,
2956 Poplar Avė., 1-nias blokas j va
karus nuo Halsted. Tel. Yards 3111.

RANDAI
ATIDUODAMA rendon 5-kių kam

barių fialas, su maudyne, kieto me
džio grindį*, gera apielinkč, geri ga- 
tvekariai. Tiktai $12 mėnesyj. Bu
tų pigu už $15. Pasimatykite su 
savininku.
1117 \Vest 57th St. Chicago.

ATIDUODAMA randon 5 kamba
rių fialas ir toiletas. Naujai per
taisyta. Viskas gerame stovyje. 2- 
ras aiigštas. Tiktai $10. Tą verta 
jums šiandien pamatyti.
456 West 42nd St. Chicago

REIKIA DARBININKŲ
VALSTYBINIAI NEMOKAMI DAR

BO PRIRODYMO BIURAI
(U. S. Free Employment Service)
Jieškantieji 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 vietą, kaip Chlcagoj, 
taip kitur, kur reikalauja visokios 
rųšies darbininką — į fabrikus, i ka
syklas, į ukius, j šiaip jvairias įsi al
gas — kaip vyrą, taip moterų ir vai
kų, kaip amatininkų, taip papra
stiems darbams.

PĄRSJDVQD\ dėl apmokėjimo 
storrtge rondo* sekantieji daiktai: 
graži, didelė Victrola su brangiais 
rekordai*; puikus, tikrus 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 tūps daiktus atskirai. Mes 
priimsime Liberty Bondsus kaipo 
Užrnokeshį, ir pristatysime daiktus 
bile kur dykai. Atdara iki 9 vai. 
vakaro. NedėKomis iki 4 vai. p. p. 
Ateikite tuojaus.

\VKSTFRN STORAGE HOUSE, 
2810 \V. Ihrrison st„ Chicago

RETA PROGA! Priversti parduot 
už pusdykę: puikius 5-kiu kamba
rių apartmento daiktus, $150.00; par- 
lor setas, tikros skaros, $25; dailus 
dining rooin setas ir bed room se
tas. taipgi $850 player piano tiktai 
$225.00 ir $200. Victrola su brangiais 
rekordais už $55.00. Taipgi parsi
duoda 5 aliejiniai piešiniai. Viskas 
naudota tiktai 3 mėnesius. Ateikite 
tuojau*.

Rezidencija 1926 So. Kedzie avė.

EXTRA BARGENAS
Vėliausios mados seklyčios setas, 

valgomojo ir miegamojo kambarių 
setai; parduosiu už bile teisingą pa
siūlymą. $200 kabinetus, phonogra- 
phas ir rekordai už $55, taipgi $800 
Player pianas, mados 1918, už $230. 
Visi tiktai biskį vartoti. Liberty 
bondsai priimami. Atsišaukite gre
itai.
1922 So. Kedzie avė., Chicago

NAMAI-ŽEMfe
NAMAI IR FARMOS.

Pirmiau negu pirkti namą, farmą 
arba lotą, Klauskite informaciji> 
Mes skoliname pinigus.

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

Room 336.

PARDAVIMUI 2 namai ir kam
piniai lotai, -su garage. Bargenas. 
Prieš mažą parką. 2032-34 So. May 
St., Chicago,! III.

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

PARDUODAM IR MAINOM
Ar norite išmainyti lotą ant na

mo, ant farmos. Kreipkitės adresu: 
3114 So. Halsted Si., Chicago, III. 
Ar norite pirkti namą Tai galite 
gauti pas A. Grigas, 3114 S. Halsted 
St., Chieągo, UI.

PARDAVIMUI elegantiškas 2 aug- 
štų namas, paskirstytas į tris Hutus, 
maudyne, gasas, toiletas, plieno lu
bos virtuvėje, plieno stogas, alley 
kampas, gera šviesa iš visų pusių, 
dabartinė remia $33.00 į mėnesį/— 
Kaina nupiginta iki $2800.00, dalis 
cash, likusius išmokėjimais. ParnelJ 
avė., arti 31-mos gat.,

Ignatius Chap and Co.
31-ma and Wallace St., Vieninteliai 
agentai.

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

Consutners Co.,
35th st., and Normai avė., Chicago 
/" ........... .  •

LMPSA. III Rajonas nutarė atnau
jinti agitacijos savaitę, kuri buvo 
pertraukta dėlei epidemijos. Dabar 
bus. vykinama nuo lapkričio 24 iki 
gruodžio 1. Visos kuopos I.MPSA., 
prigulinčios prie III Rajono, malonė
sit pasirūpinti paimti svetaines ant 
t<xs savaitės. ' Kalbėtojais rupiosis III 
Rajonas. • • —Rajono Valdyba.

džių apie tai, koks dalbas blu
kia vietos progresyvus draugi
jas, pirmiausią LSS. kuopų. 
Draugai, didžioji visapasaulinė 
drama užsibaigė. Dabar mes 
jau nebesvarstome apie tai ar 
tas. kas buvo praeityj remtinas 
ar nvremtiiias. šiandienų mes 
laukiame naujų žinių, būtent: 
kaip susitvarkys gyvenimas ten, 
užmaryje. Bet sudėjus rankas 
sėdėti ir laukti tu, naujų žinių 
negalima. Tuo labiau negalima 
tęsti senuosius musų ginčus. 
Nes mums besiginčijant kleri
kalai ir tautininkai gali pasi
glemžti visa. Jiems lik to ir rei
kia, kad nlcs peštumes. Tuo
met jie gali veikti niekieno ne
trukdomi. Gali dumti nesusi
pratusius liet, darbininkus.

Tiesą pasakius, iki šiol, ddlei 
tų ginčų, mes nieko nenuveikė
me. Bet ilgiau šitaip būti nega
li! Kas nenori eit prie darbini
nkų, kuriems frakciniai kivir
čai svarbesni už visa kita — te
gul jie žinosi. Mes, brighto- 
n iečiai turime pradėt praktiškų 
veikimų. Ir tai kuogreičiausa!

Pirmiausias ir svambiausias 
musų uždavinys, mano many
mu, yra Amerikos lieiturių dar
bininkų suvažiavimas. Brighto- 
niečiai turi tart savo žodį. Tik 
darbininkų vienybėje tėra jų iš
ganymas. Mes šitai privalome 
priparodyt savo ’ darbu. Tuo 
darbu pirmiausia privalo pasi
rodyt LSS. 174 kuopa. Lapkri
čio 21 dienų, taigi ketverge va
kare, įvyks kuopos mėnesinis 
susirinkimas. Todėl butų bega
lo svarbu, kad į jį atsilankytų 
risi kuopos natriai. Pilnai ti* 
kiu, kad jie tatai

nu tyrinėjimą, būtent: kokiuo 
bildu kompanija galėjo padvi
gubint ir net patrigubini gaso 
kalnas.* Prie to tyrinėjimo bus
paskirta adv. Richbergas ir jojo sų judėjimą neužjdustų juodojo 
štabas, kurie dabar vedu kitą j klerikalizmo banga. Draugai, 
bylą prieš tą pačią kompaniją, j ką jus maitoto ir kur esate?

Lapkričio 10 d. turėjo įvykti 
19 kuopos susirinkimas. Bet 
iš 163 pilnai užsimokėjusių na
rių atėjo vos astuoni... Kagi 
tai reiškia? Nejaugi mes norė
tume įvesti naują “madą” tik 
prisirašyti, o ne veikti savo or
ganizacijos naudai? Ištikro, 
lai butų labai keista mada...

Draugai, mts esame nutarę 
surengti vakarą. Yra išrinkta 
komitetas, kuris visa tuo rūpin
tųsi. Jisai pasamdė svetainę, 
bet kas veikiama daugiau — 
nežinia. O tas vakaras turės 
įvykti lapkričio 28 dieną, taigi 
už savaitės. Draugai, kas bus?

Šiuo todėl kviečiu visus 19 
kuopos narius į susirinkimą, ku
ris įvyks šiandie, lapkričio 19, 
Aušros svetainėj. Visi draugai, 
kuriems rupi musų organizaci
jos labas, privalo atsilankyti bū
tinai. Ilgiau atidėlioti negali
ma. Susirinkimas prasidės kaip 
8 vai. vakare.

Draugai, lik nepamirškite!
Kp. pirmininkas

A. F. Kazlauskas.

kad pati kompanija jau prisi
pažįsta padariusi.. . klaidą. Jos 
advokatas, Boclins Snįlivan, va
kar viešai užreiškė. jogei gaso 
sunaudotoji; protestams davę 
pamato “nepatyrę gezometrų 

Mrs. Mary Jankauckienė pirrniaus. inspektoriai”... Daugelvj atsitiki c:,i*: oani c noLiov' 1 < * •
Anų jie peržiūrėję gezomclrus 
tik “ant pomieties”. Bet tokias

REIKIA patyrusių shearmanų dėl 
Scrap Iron Yard. Gera mokestis, pa
stovus darbas. >
1632 VV. Kinzie Avc.

CARL M. WH1TE,
Room 411. 56 W. Wasbington Street

Sietyno Choro vakaro* “Caras 
bire”, kuris turėjo įvykti spalio 
tapo atidėtas ant gruodžio 7 d. 
Meldažio svet . —Komitetas.

Si- 
19, 
M.

AKUŠERKA
Tel. Drover 4136.

ASMENŲ JIEftKOJIMAI

REIKALINGA mergina prie namų 
darbo. Gera mokestis, maža šeimy
na, atsišaukite greitai.
3518 So. Halsted st., Chicago

gyveno West Sidėj, 2303 S. Oakley 
avey dabar persikels į nauji) vietą^ 
3412 So. Halsted st. (unt 2-rų lubų), 
Chicago, III

F*rakalboS

Rengia Lietuvių Laisvamanių Federacija
Kalbės M. X. Mockus

Temoje: Kas galės grįžti j Lietuvą?

Utarn., Lapkričio-Nov. 19 d., ’18
MILDOS” SVETAINĖJE

tarpe 31 ir 32 gatvių, prie Halsted, (ant Bridgeport)

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

1900 So. Union Avė.
Temoje: Krikščionybė ir Laisvamanybė

Pradžia 7:30 vai. vak
U ■. VJLL.S2L _________ ! --------

Įžanga 15c ypatai

Visi vietos lietuviai nepamirškite atsilankyti, nes turė
kite progų išgirsti M. X. Moc kaus prakalbų.

Kviečia visus KOMITETAS.

NORTH SIDE

Vakaras.

LMPS. 29 kp. surengė vaka
rą lapkričio 17 d., Meldažio sve
tainėje. Vaidinta Graži Magelo- 
na. Apie lošimą artistų liuos- 
norių kritikos žodžiui vietos nė
ra. Visas roles, tiek vynj tiek 
moterų, artistiškai atlošė. Bet, 
apskritai imant, moters didžiau kas!

REIKALINGA langų plovėjų . 
Chicago Window Cleaning Co., 

62 W. VVashington St., Chicago, III.

DIDELIS BARGENAS
Dviejų fintų medinis namas jx> še

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

Ta- 
pč-

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

mane paliko su dviem 
Meldžiu atsišaukti. ir 
tuokart- bus geriau gy- 
pirmas praneš, duosiuKas 

dovanų. x .
Andrius Tamulevičia, 

937 W. 35 Place, Chicago, III.

Pajieškau Paulina Rissell, girdė
jau, kad gyvena Chicago. Meldžiu 
jos pačios atsišaukti arba kas jų 
žinote praneškite jo adresų.

Jacdb Rissell,
613 Bishop avė., Aurora, III.

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

Emilija Davkcvičiųkė-Savickienė, 
79 Gemens Ave.uHaintremeck, Mich.

PriieŠkau savo draugų Kazimiero
• , -i r . ■ ,■ . JuodvaUdo- k K. Nukvos, su kuriais

Draugai k<i>l dar lai- menom JRhoenix, B. C. Cangda.
I • v AiiRŽAitia Malonakte atsišaukti šiuo adresu: ,s! Jf —Gustaitis. P< Lileikis,, Box 3737, Loveli, Ariz.

REIKALINGAS LINOTYPISTAS. 
ATSIŠAUKITE GREITAI.

NAUJIENOS.
1739 S. HALSTED ST., CHICAGO

MOKYKLOS

REIKIA 2 gerų vyrų, žinančių 
kaip tvarkyti senas gumas ir šynas 

Vieno gero vyro 
Gera

<!<*! pertaisymo.
dėl varymo elektikos preso.
mokestis. Pastovus darbas.

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

REIKALINGA moteris arba mer
gina prie abelno namų darbo Tokia 
kuri mfgtų vaikus. Gera mokestis. 
Moderniškas namas ir graži apielin- 
kė. Mrs. B. Hasselson,
221 So. Monroe avė., Dixon, III.

REIKIA vyro pavienio arba ve
dusio dirbti į Junk Yard .tokio, kuris 
turi prityrimą prie karpymo žirk
lėmis mašinos labiau pageidauda
mas. Gera mokestis ir pastovus da
rbas visą metą. Jeigu vedęs, mes 
turime tuščią namą, kurį paranda- 
vosime labai pigiai. Gesas ir ele
ktros šviesos. I)ixon puikus ir svei
kas miestas. Del platesnių žinių ra
šykite angliškai į B. Hasselson, 669 
W. Third St., Dixon, III. Aš galiu 
atvažiuoti į Chicago ir susitarti su 
jumis. B. HASSELSON, 

Dixon, III.

REIKALINGA lietuvė mergina.— 
Turi būt virš 16 metų amižaus, dirbti 
į Dry Go.ods krautvę. Gera mokes
tis. Pastovu* darbas. Geistina 

gy venanti pietų pusflj.
2875 Archer Avė. , Chicago, III.

REIKALINGAS bučeris. Gera dl- 
ga. Pastovus darbas, 
nors kiek angliškai. I. LYON, 
1731 So. Union Avė

Turi kalbėti
Chicago, III.

’ VALENTINE DRE88MAKIN0 
COLLEGES

6205 So. Halsted «t, 2407 W. Ma- 
diaon, 1850 N. We!la St.

137 Mokyklos Su v. Valstiją*. 
Siuvimas, Petrenų Kirpimas, 
signing, dėl biznio ir namu. Vie
tos duodamos dykai. Diplomai. 
Lengvi išmokėjimai. GvarantBO- 
ta išmokinti Jus pasiūti suknas ai 
$10. Phone Seeley 1641

SAKA PATEK, Pirmialakl

Mokykis Kirpimo ir Designing 
Vyriškų ir Moteriškų Aprėdalų 
Musų sistema ir ypatiškas mokini

mas padarys jus žinovu į tinunpą 
laiką.

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

Elektra varomos mašinos musų 
siuvimo skyriuose.

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

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

J. F. Kasnicka, Perdėtinia
• 118 N. La Šalie gat., prieš City Hali

Atsišaukit ant 4-to augšto.




