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True transtation filed with the post- mastei* ai Chicago, III., Oct. 2(1, 1918,01 reųuired by the net of Oct. 0,1917. r

Bėdino Darbininkai Reikalauja Respublikos
* ■ »

Minios 
Sveikina 
Liebknechtą.

Minia prieš reichstagą reika
lavo kaizerio abdikacijos ir 

Įsteigimo respublikos.

PARYŽIUS. spalio 25. Pa
sak speciales žinios iš Zuricho į 
I /111 i < >ri uu l i< >n. milžiniška minia 

žmoni p susirinko prieš reichsta
go budinką Berliac utaminke, 
reikalaudama kaizerio Wilhėl- 
mo abdikacijos ir įsteigimo res
publikos.

Socialistų vadovas, Dr. Kari 
Lirbknecht, kuris ką tik tapo pa- 
liuosuotas iš kalėjimo, buvę la
bai trtakšmingai sveikinamas, 
lis buvo priverstas įeiti į pilną 
gelių vežimą, iš kurio jis laikė 
prakalbą, užreikšdamas, kad lai 
kas did žmonių atėjo.

DARBININKAI REIKA
LAUJA H A ASE - LEDE- 
BOUR MINISTERIJOS.

Berlino darbininkai atvirai rei
kalauja nepriklausomųjų soci

alistų ministerijos.

LONDONAS. —' Berlino di
džiumos socialistų organas Vor- 
\vaerts rašo, kad fabrikų darbi
ninkai Berline atvirai pienuoja 
apie darbininkų ministeriją, va
dovaujamą dviejų kovojančių 
m priklausomųjų socialistų — 
Georg Ledebour ir Hugo Haase.

Vorsvaerts tikrina, kad darbi
ninkai sako, kad ta ministerija 
bus greitai sudaryta atstovauti 
darbininkų klesą ir blis remia
mu dabartinių komitetų.

ZiniTnerwaldistų dienraštis.
Londono Justice praneša, kad 

Zimmenvaldistų organas Klassc 
kampeli šKlesų Kova), kuris ėjo 
kas savaitę Danijoj, dabar eina 
kasdien.
True transtation filed with the post- 
ma.slcr ai Chicago, III., Oct. 26, 1918, 
ns reipiired by the act of Oct. 6,1917

TURKAI NUSILEIDŽIA 
WILSONUL

Premjeras sako, Turkija priima 
\V i įso no sąlygas. Duos daugiau 

teisių žmonėms.

BASEL, spalio 25. — Konstan 
linopolio žinia sako, kad didysis 
viziras Tewfik I*h,ša pasakė par
lamente, jog T u r k i j a 
priims taiką p a- 
remtą principais tiesos ir teisy
bės, išdėstytais prezidento VVil- 
sono, kuriuos naujoji Turkijos 
valdžia užgiria.

Didžiojo vizjro kalba buvo lai 
kyla iš priežasties perstatymo 
naujos ministefriiįoA parlamenk 
i ui.

Jis sakė, kad valdžia suteiks 
tie atidėliojimo visiems elemen
tams netik politines teises be 
kietumo tautos ir tikėjimo, bet 
jiipgi teisę dalyvauti šalies ad
ministracijoje.

I’rue translation filed wim the post- 
nuislcr at Chicago, iii., Oct. 26, 1918, 
jis requlred by the act of Oct. P, 1917,

PERGALfi YRA ARTI

Sako Robert Cecil.

LONDONAS, spalio 25. — Už 
rubežmių reikalų ministerio pa- 
gelbininkas lordas Robert Cecil 
šiąnakt čia kalbėdamas nžreiš- 
kė:

“Pergalė yra musų pasiekime. 
Titfkos sąlygos turi būti parem
tos ant tiesos ir teisybės. Mes 
turime įvykinti taikoje nepaliau 
jamą draugiškumą tarp taikiniu 
|<ų šalių.”

Trvie translation filed 'witt> ihetpost- 
mjisler at Chicago, II)., Oct. 2(5, 1918, 
is rcjiuired by the act of Oct. 6,1917.

Austrijoje
ŠIMTAI ŽMONIŲ UŽMU

ŠTA FIUME.

Kroatų sukilimas numalšintas.

LONDONAS, spalio 25.
Exchange Telegraph žinia iš Co- 
penliageno sako, kad sukilimas 
kroatų kareivių iš 79 pulko Fiu- 
me tapo užgniaužtas trijų aus
trų-vengrų pulkų, atvykusių 
iŠ Albanijos. Fiulne buvo mū
šiai gatvėse, kuriuose šimtai 
žmonių užmušta.

SLAVAI PAĖMfĖ KARLO- 
VICZ. '

Vengrijos miestas sukilusių ka
reivių rankose.

ZUR1CII, spalio 25. - Pasak 
gautos žinios, du slavų pulkai 
pakėlė maištą ir paėmė Karlo- 
viez. Taipgi pranešama apie 
maištus kitose vietose. Karlo- 
viez yra Vengrijoj, 30 mylių į 
šiaurę nuo Bielgrado. Jis yra už 
260 mylių į rytus nuo Fiume, 
kurį paėmė kroatų sukilėliai.

VENGRIJOS KABINETAS 
REZIGNAVO.

Taipjau baronas Burian. Kroa
tai paėmė Fiume.

BASEL. spalio 25. — Pasak 
Budapešto žinios, karalius Karo
lius priėmė rezignaciją Austro- 
Vengrijos užrubežinių reikalų 
ministerio barono Buriano ir 
taipgi Vengrijos kabineto, va
dovaujamo Dr. Wekerlc. Gra
fas Julius Andrassy, vengru po
litikas, tapo paskirtas užimti ba
rono Buriano vietą.

Žemesniąjame bute Vengrijos 
parlamento vakar paskelbta,kad 
kroatų kareiviai iš 79 pulko Fili 
me sukilo, užgriebė miestą ir su
naikino ten geležinkelį. Grafas 
Apponyi, grafas Andrassy ir ki
ti opozici jos atstovai po 'to parei
kalavo rezignacijos ministerijos.

Dr. Wckerle, premjeras, kad 
delei augančio blogumo situaci
joj, jis pasiūlys karaliui koali
cinę ministeriją.

Apponyi Vengrijos premie- 
ru.

LONDONAS, spalio 25. — Pa
sak Viennos žinios į Copenliage- 
no Politikei!, sako Exchange Te- 

legraph, grafas Albert Apponyi 
tapo paskirtas Vengrijos premie 
ru užimti vietą Dr. Wekerle.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Oct. 26, 1918, 
us reųuired by the act of Oct, 6, 1917

. Paliuosuos Belgijos politi
nius kalinius.

VVASHINGTON, spalio 25.
Gen. von Fnlkenhausen, vokie
čių karinis gubernatorius užim
tose Belgijos teritorijose paliuo- 
suoli visus Belgijos politinius 
kailinius, apart kur pasidarytų, 
karinis pavojus. 

....... .. — ■■■ , i
True translation filed with the post- 
maslcr nt ChicuMo, III.. Ocl. 2(5. 191S, 
as reųuired by tne act of Oct. O, 1917

Penki anarchistai nuteisti
kalėjimam

NEW YORK, spalio 25. — 
Penki atviri anarchistai, rasti 
kaltais platinime prieš valdiškos 
literatūros, jų tarpe pamfletų, 
raginančių amunicijos darbinin
kus streikuoti, šiandie f edera lin
ine teisme tapo nuteisti kalėji
mai!. Trįs nuteisti 20 metų ka
lėjimai), ketvirtas, kuris liudijo 
dėl valstybes, nuteistas 3 me
tams, o penkta ihoteris - 
nuteista 15 metų.

--- r—--------~---- r—-
True JrHrisl-»Uon fiG<’ ♦»»*» »'•>«•♦ 

master nt Chicago, III., Oct. 26, 1918, 
as requlred hy the act of Oct. 6. 1917. 

Prezidento atstovas Franci- • • 
JOJ.

WASH1NGTON, spalio 25. — 
E. M. House, ypatiškas atstovas 
prezidento Wilsono ir kalbėto
jas už valstybės departamentą 
su admirolu William S. Benson, 
viršininku laivinio veikimo, at
vyko į Franciją atstovauti Suv. 
Valstijas svarstant Vokieti jos 
prašymą pertraukos musių ir tai 
kos tarybų.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Ocl. 26, 1918, 
4S reąulred by the act of Oct. 6, 1917

Lietuvos atga- 
leiviai Įieško 

užtarimo
Vokiečiai apleidžia Lietuvą 
ir j ją eina bolševikai. Nusi
gandę atgaleiviai prašo sve

timų valstybių pagelbos.

Iš Copenhageno atėjo sekama 
žinia, datuota spalio 25 d.:

“Ant pėdų vokiečių evakuaci
jos Lietuvos distrik'tų į rytus 
nuo Brcst - Litovsko skiriančio- 
sios linijos, bolševikų pulkai se
kė ir praplėtė raudonąjį terorą 
tarp beginklių gyventojų. Du 
delegatai nuo Lietuvos žmonių 
yra dabar Copunhagene, šauk- 
damies čia į Amerikos, Anglijos 
r Francijos misijas pagelbos.”

I’rue translation filed wilh the posl- 
nuister ;Vt (’hicagp, UI., Ocl. 26, 1918, 
is reguired by Ine nęl of Oct. 6, 1917

COPENHAGEN, spalio 25.
Berlino žinia sako, kad Vokie
tijos reichstagas 193 balsais 
prieš 52 išreiškė kancleriui prin
cui Maximilianui užsitikėjimą. 
23 nariai nebalsavo.

True Iranslatlon filed wltt> the post- 
iiasler ji! Chicago, III., Oct. 26, 1918, 
is rcųuircd by the net of Oct. 6,1917.

Italai pradėjo 
ofensiva.

----------- j ■ ;

SUĖMĖ 5,000 BELAISVIŲ

Italai pradėjo ofensivą 30 my
lių fronte ant Piave upės.

LONDONAS, spalio 25.
Keturiomis armijomis, jų tarpt* 
daug anglų kareivių, generali- 
»inu> Kocli pradėjo prieš

Austriją gulimi parbioškimo o- 
l'cnsivą. <

Ataka buvo padaryta didelio- 
nfis spėkomis 30 mylių fronte 
palei Piave upę. Jau arti 5,000 
belaisvių ir daug kanuolių suim
ta, taipgi paimta daug svarbių 
strategiškų laiviniu vietų.

Ofensivas ant Piavo tiesiogi
niai sujungiamas su pdrgalinčiu 
inaršavimu talkininkų kareivių 
per Serbiją ir Černogoriją linkui 
pietinio Austro - Vengrijos rube- 
žiaus.

Progresas Piave ofetisivo se
kamas čia su dideliu užsiinterc- 
savimu. Valandai jis perviršija 
talkininkų ir amerikiečių armi
jų ėjimą Erancijoj ir Belgijoj.

Skaitoma yra galimu, kad u- 
mus išsiveržimas Italijos fronte 
po mėnesių neveikimo gali pri
vesti Austro - Vengriją prie be
sąlyginio pasidavimo.

Italai paėmė kalnų ir salų.

LONDONAS, spalio 25. - Ita
lų kareiv. pradėjo ofensivą tarp 
Piave ir Brenta.

Monta Grappa sektore ketver
ge jie paėjo skersai Ornic upę ir 
paėmė Monte Solarolo, dalį Mon 
te Prassolau ir Monte Pertica.

Piave upėj italai paėmė Gra- 
ve, Pattadapoli ir Maggiore sa
las. Oras fronte nepatogus.

l'i ue Ganshmon įlieti wuh the post- 
masler ai Chicago, III., Oct. 26, 1918, 
j.i requlred by the act of Oct. 6.1917.

'Serbai paėmė 3 miestus. 
f . . r*' -i

UINIMINAS. spalio 25. — O- 
licialis serbų pranešimas sako, 
kad serbai sumušė priešo armi
jas didelės Morava upės klonyj. 
Priešas traukiasi betvarkėje.'

I'rįs miesteliai — Paracin, 
Varvazin ir Belušič tapo išliuo- 
šuoli ir suimta virš 200 belais
vių.

T.'ue translation t'ilert with the post- 
niaster at Chicago, III., Oct. 26, 1918, 
as rcųuired by the act of Oct. 6,1917

Prezidentas prašo rinkti 
demokratus.

WASHINGTON, spalio 25. ~ 
Prezidentas šiandie įsileido at
sišaukimą žmones lapkričio rin
kimuose išrinkti demokratų kon 
gresą, jei užgiria jo vedimą da
lykų šiame kritiškame periode.

Išrinkimas didžiumos republi- 
konų kuriame nors kongreso 
bute ‘‘butų tikrai aiškinamas 
kitoj pusėj vandenyno kaipo at
metimas mano vadovystės”.

Prezidentas sako, kad jis pri
ims šalies nuosprendį be kabinę 

jimos, bei jei priešingą valdžią 
paskirus, ant jo uždėtas didelis 
pasitikėjimas butų labai pažeis
tas.

Tnie trnnslation tifed ivnn the post- 
indster at Chicago, III., Oct. 26, 1918, 
as requircd by the act of Oct. 6,1917.

Anglą inušovė 2,000 vokiečių 
aeroplanų į 4 mėnesius.

LONDONAS, spalio 25. — 
Smarkiausi mūšiai ore kokie bu
vo anglų vakariniame fronte j- 
vyko laike. 4 menc.siių užsibai
gusių rūgs. 30 d., kada 2,000 prie 
šų aeroplanų lapo nušauta Fran- 
komis, neskaitant nušautų anglų 
pajūrio eskadronais, veikiančio- 
misj Hel^ijoj it- ncpi'ilt l:i ąsom ų 

s|>ėkų, darančių užpuolimus Vo

kietijoj.
■hmiiiiH .............m iii! Ii i *h«mJ

True translation filed with the posl- 
master at Chicago, III., Oct. 26, 1918, 
as rcųuircd by the act of Oct. 6, 1917

Rusijoje
NAUJOJI RUSIJOS VAL
DŽIA MOBILIZUOJA AR-

MIJA,

Skubiai organizuoja kariuome
nę karei su bolševikais. 1918 ir 
1919 m. klesos pašauktos prie 

ginklo.

WASHINGTON, spalio 25. 
vablegramos, gautos Rusijos 
ambasadoje, kurių sutrauka ta- 
>o paskelbta šiandie, praneša a- 
)ie tolimesnius pasisekimus vi

sos Rusijos valdžios ir valdžios 
šiaurę nuo Archangelsko jų pa

stangose sudaryti armijas prie
šių ties bolševikų ir vokiečių spė
toms.

Visos/ Rusijos valdžia, pagal 
lakvietimą Siberijos valdžios, 
perkėlė savo ofic'ialę sėdynę į 
Omską, kur jau suorganizuotos 
valdiškos įstaigos Siberijos val
džios tapo pavestos visos Rusi
jos valdžiai.

I /

Nuomone yn6 bendra, sako 
kablegrama, apie greitą reikalą 
apginklavimo naujų nacionalių 
spėkų. Mobilizacija dviejų kle* 
su — 1918 ir 1919 m. tapd 
užbaigta ir gen. Bojdyren tapo* 
paskirtas visos Rusijos valdžios 
vyriausiu komanduotoji! visų 
Rusijos spėkų.

Kad aprūpinus valdžią ir ar
miją pinigais, Omske tapo įsteig 
tas iždas ir uždedamos mokes
tis. Valdžia visokiais laidais 
stengiasi susilaikyti nuo leidimo 
beverčių popierinių pinigų.

Apie karinį padėjimą žinia sa
ko, kad reikėjo apleisti Samarą 
delei priešo ofensivo ir vielos 
bolševikų sukilimo.

Vyriausiu tikslu Šiaurės Ru
sijos valdžios yra kaip galima 
greačiatįsis atsteigĮimas naciona- 
lės Rusijos armijos. Mobiliza
cija dviejų pastarųjų metų ta
po paskubta ir untcrol icieriai 
rezerve 1888 iki 1897 m. lapo pa 
šaukti. Kartu pasekmingai pro 
gresuoja verbavimas liuosnorių

Sumušė bolševikus.

ARCHANGELSK, spalio 25'. 
25. - - Rusu - lalkininkų ekspe- 

Idicija, kuri išplaukė nuo Arkli
oko pakraščių, Meza ir Vaška 
upėmis pasiekė Ugor distriktą

Vologdos gubernijoj. Prie jų 
prisidėjo zyrianų gentįs, gyve
nančios U ralio apygardoj ir iš
vijo iš šios dalies bolševikus. Si 
buvo įpirma talkininkų spėkų 
ptTgale Vologdoje. ,

Bolševikai sušaudė 68 žmo
nes už Urickj.

AMS LERDAM, spalio ;25. 
Petrogrado žinia sako, kad Prav 
da rašo, jog mlo laiko kada ko
misaras rinkimų į Rusijos Stei
giamąjį Susirinkimą Mosis (J- 
ricki buvo užmuštas jiabaigoj 
rugp., iki spadio 1 d. lapo sušau
dyta bolševikų 68 užsiuvai, jų 
tarpe 5 kunigpi.

True translation filed with ttie posi. 
master at Chicago, III., Ocl. 26, 1918, 
as rcųuired by the act of Oct. G, 1917

ANGLŲ LAIVYNAS TRI
GUBAI PADIDĖJO

LONDONAS, spalio 25. —čia 
paskelbtosios skaitlinės apie il
gį Anglijos laivyno laike karės 
parodo, kad laivynas, įskaitant 
pagelbinį, užaugo nuo 2,500,000 
tonų italpos iki 6,500,000 tonų 
ir jūreivių skaičius nuo 140,000 
iki 406,000.

Nuo pradžios įųirės 21,500,000 
kareivių tapo pergabenta juro
mis. Iš to skaičiaus 4,391 žu
vo.

Anglijos laivynui ir karinių 
spėkų reikalams pergabenta dau 
giau kaip 86,000,000 tonų reik
menų ir 24,000,000 tonų išvež
ta užjurin Anglijos talkinin
kams. Taipgi pergabenta 2,000, 
000 gyvulių.

■ « * . ■ •

True translation filed wllh the posT- 
master at Chicago, III., Oct. 26, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917

...  ■.!■■■-■■======—!—S-1h ♦
Dienos Nuostoliai

S. V. Armijos, 
Francijoj

tt-.—y

WASHINGTON, spalio 25. — 
Amerikos ekspedicinių spėkų ko 
manduotojas praneša apie seka
mus nuostolius:

Užmušta karės lauke . . 5
Mirė nuo ligų.............  4
Sunkiai sužeisti.......... 31
Sužeisti nežinia kaip sun. 42 
Lengvai sužeisti .......... 27

• Viso .............J7 109.

Šiame sąraše paduodamos se
kamos lietuviškai skambančios 
pavardės:

Stephen Szarnecky, Steeling- 
ton, N. Y., lengvai sužeistas.

August Jackaucki, Myslic, 
Conn., lengvai sužeistas.

Earnest P. Domasky, Latrobe, 
Pa., sunkiai sužeistas.

John Pecuiles, 1809 W. North 
Avė., Chicago, lengvai sužeistas. 

Pirmas sniegas.
SIOUX FALLS, S. D., spalio 

25. — Šiandie čia pasirodė pir
mas sniegas šį rudenį, Yank- 
ton’e taipgi snigo.

LINCOLN, Nebr., spalio 25.— 
Visoj vakarinėj valstijos dalyj 
šiandie snigo visą dieną. Pra
našaujama sniegą šiandie ir ryto 
Prisnigta 3 coliai sniego.

r--- --

Nepastovus oras šdandie ir ry
to; galbūt lietus; nedidelė per
maina temperatūroje. '

True trnnslation filed wilh the jmisI- 
nuister ai Chicago, III., Ocl. 26, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917 

10,000 
vokiečiu 

suimta, 
r
Talkininkai įgijo svarbius 
laimėjimus ilgame fronte. 
Keletas miestelių ir 150 ka

nuolių paimta.
LONDONAS, spalio 25. l ę- 

sdamos savo besi veržimą linkui 
Maubeugc, anglų 3 ir 4 armijos 
padarė naują svarbų progresą 
beveik 35 mylių fronte, besitę
siantį nuo Valenciennes iki į 
šiaurryčius nuo Wassigny.

Field - maršalas Ilalg šiandie 
pranešė, kad su šiandie suimtais 
belaisviais, anglai šiame besi ver
žime suėmė 9,000 vokiečių ir 
150 kanuolių.

J pietus nuo Vclenciennts, an
glai pasiekė visą geležinkelio li
niją fronte tarp Lc Ųuesnoy ir 
Maing, luo užeidami iš šono di
desnei daliai Mormal miško, 
svarbiausios tvirtumos Maiibeiir 
ge, kuomet j pietus jie pastūmė 
savo linijas arčiau prie Le Ques- 
noy.

Tas reiškia apie mylios laimė
jimą prieš desperatišką |iriešini- 
nlasi.

Į šiaurvakarius nuo Valenci- 
ennes anglai paėmė Bruille - SI. 
Amand ir Burdion.

Šiandieniniuose mūšiuose an- 
glams gelbėjo amerikiečiai. Pa
žintu, kad pulkai 25 vokiečių 
divizijų priešinosi amerikiečių - 
anglų besiveržimui.

Pietvakariniame fronte tarp 
Serre ir Aisne franeuzai paėjo v 
daugiau kaip mylią apie 10 myl, 
fronte tarp Chateau Porcein ir 
Sissone, suimdami 1,000 hi'lnis- 
vių.

Prancūzų 5-ji armija šiandie 
paėmė Nizy - le - ('(Hute, Herpy 
Mill ir Condes - Li's - Herpy 
Quentin - le - Petit.

Pranešimui iš vis<>\ fronto 
Francijoj ir Belgijoj rodo, kad 
vokiečiai vis dar atkakliai prie
šinasi talkininkų spėkų bandy
mams prasilaužti per jų linijas 
ir įvykinti greitą žlugimą jų gy
nimos pozicijų.

True translation filed wilh Ihe post- 
master al Chicago, III., Oct. 26, 1918, 
as recpiired bv the act of Oct, 6, 1917 

t . *

Amerikiečiai belaisviai gaus 
speciales porcijas.

WASHINGTON, spalio 25. 
Kvarliermeislro korpusai jiriren 
gė speciales porcijas, kurias da
lins Amerikos Raudonasis Kry
žius Danijoj ir Šveicarioj ame
rikiečiams,; (\santiems vokiečių 
belaisvėje. Atskiri pakinkai su 
maistu 7 dienoms bus pasiųsti 
į belaisvių stovyklas kas savai
tę, kartu su specialiais pakiukais 
gardumynų dėl invalidų. Raudo
nasis Kryžius davė maistą dėl 
belaisvių nuo paėmimo belais- 
ven pirmo amerikiečio, M



1918.

Fountain, Mich

Buk Sveika
Nepavelyk iŠ nesnvlr- 

škinto maisto nuodams 
susirinkt j savo žarnas, 
kurie esti isinūi ę į jųsų 
systema. Nevirškinimas, 
užkietėjimas viduriu, 
galvos skaudėjimas, blo
gas kraujas ir daitaybė 
kitų bėdų paseks. Lai
kyk savo vidurius va
liais, kaip tūkstančiai 
kily daro, imant retkar
čiais po dožų senq, atsa
kančia, iš daržovių šei
mynišku kepeny gyduo- .

Kuriu
> aki- 

padaryta. Nu
kopiu

Thedford’t

Dažnai man lėkdavo išgirsti 
apie didelę lietuvių ūkininkų ko
lonijų Michigan valstijoj, 
nutariau pamatyti jų savi 
mis. Nutartu
vykau j Fountain, Mieli 
ąpielinkčhe randasi lietuvių ūki
ninkų. Aplankiau juos visus. 
Į pietryčius nuo Fountain ran
dasi trįs lietuviai ūkininkai. Turi 
po 40 akit.| gana derlingos že-

žmoneilių, kuriuos suviliojo be- 
sąžiningi agentai. Daug tų pri
gautųjų negalėdami padaryt iš 
fanuos pragyvenimą, meta ją ir 
t ina iš kur itilėję. Tuo bildu jie 
netenka vistysavo sunkiai uždirb 
tų skalikų. Taigi, lietuviai, no
rintis pirkt fanną Mieliigano vai 
slijoj, turi bul atsargus, kad ne
patekus j sukrių rankas. Mat 
čia randasi ir tokių farmų, ku
rias vejas ariu ir akėja 
smiltynai...

•-V. Martinaitis

■■1

mes ir gyvenu neblogai. Į vaka-I Joseph, Mo

Black-Draught rus randasi 7 lietuviai ūkininkai. 
Žemes turi nuo 40 iki 80 akrą. 
Ži'inč taipjau derlinga. Tūli

Du biznieriai.

Mes turime geras vietas dėl
4 arba 5 lietuviui pardavėją vyru

t
ir nioteiu, prityrusią arba ne
prityrusią. Atsišaukite tuojaus.

NBROC
HALSTED. 20™ ST’S *«■ 
CANALPORT AVĖ

10 Štampų Dykai

Pancdėlyj, spalio 28 dienų, 
Dalinimo Štampų Diena.

Mrs. \V. F. Pickle iš 
Rising Fawn, Ga., rašo: 
“Mes vartojame Thed- 
ford’o Black-Draught, 1 
kaipo šeimynos gyduo-1 
lę. Mano vyro motinai 
negalėdavo imt Caiomel,? 
nes tas būdavo perstip-| 
rus jai, todėl ji varto-1 
davo Black-Draught, 
kaipo švelnų, vidurius 1 
liuosuojantį ir kepenas I 
reguliuojantį... Mes var^ • 
tojaine jj šeimynoje ir 1 
tikime, kad ji yra «c-1 
riausi kepenims pada-1 
ryta gyduolė.” Mėgink ? 
ją. Reikalauk tikro-1 
Thedford’o 25c už kre-1 
butę. _____ E-75 Į

turi |x> sklypu puikaus miško. 
Auginama visokių javų ir dar
žovių. Sutikimas tarp ūkinin
kų neblogiausias. Rrikalui at
silikus jie* mielai ateina vieni ki
tam į talką, l ik viciias negeras 
paprotys — musu 'lietuviai mėg
sta apkalličii vienas kitą svetim
taučiams. Užtai pastarieji i lic*- 
tuvius žiuri su nepasitikėjimu ir 
panieka.' To reikėtų vengti.

Pats Fountain miestelis su sa
vo keliais šimtais gyventoją yra 
skaitomas geriausia apieiinkčs 
ūkininkų turgaviete. Į visas pu
ses nuo jo driekiasi geri žvyru 
pilti keliai, kas daug palengvi
na ūkininku sifsinešimui su tuo 
savo centru. O, be to, jame ran
dasi viena geležinkelio stotis, ke
li js krautuves ir viena... bažny
tėle nekatalikiška.

Spaliu 11 dieną vietinėj seserų 
ligoninėj įniro mano brolis .Jo
nas .tusius. Mirė nesulaukęs pil
nai 30 in(‘li»( amžiaus -— plaučių 
uždegimu, kuris išsivystė is da
bar siaučiamos epidemijos.

ruoju laiku mane buvo atskyrę 
nuo jo rudinės ir “kempės" 
sienomis. Tatai prisiėjo gauti 
spi'cialis leidimas, kad galėjus 
sugrįžti ir palaidoti savo brolį, 
kurį tik vieną čia turėjau.

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

Telephone Drover 6060.
DR. J. M. LIPSON, Aitministratoriii.'f

Apskritai, Fountain apiedinkės 
ukininkai gyvena neblogiausiai. 
Bet tuo aš nenoriu pasakyt, kad 
it kitose Michigano valstijos vie
tos? ūkininką gyvenimas yra ge
ras. Žinau daug nuskurdusią

MOTERS!
M0TYN0S!

DUKTERYS!
Gydoma visos aštrios ir chroniškos, 
ligos vyrų .moterų ir vaikų. Obstre- 
tiški, Gynecologiški ir operatyviški 
ligoniai priimami. Del gydymo yra 
naudojama medicina ,hydrotherapi-Į 
ja, elektrothcrapija ir chirurgija.

JOSEPH YUSHKEWITZ 
Lietuvis Notarijušas.

Išpildo, padaro tr 
paliudija visokius raš
tus. Išjieško ir iško- 
ląktuoja visokias ne- l 
atgaunamas skolas vi- Į 
siir. Reikale kreipki- i 
lės sekančiu antrašu: 
3114 So. Halsted Slr.

Chicago, Illinois

“rtumėlynavę”, iš 
vo kraujų dėl slo

AKUŠERKA
Tc). Drover 4136.

Mrs. Mary JankąuckicnC pirmiaus 
gyveno West Sidėj, 2303 S. Oaklcy 
avė., dabar persikėlė į naujų vietų, 
3412 So. llalsted st. (ant 2-rų lubų/, 
Chicago, III.

.1 ų s,, ku
rios greitai 

pailstai: e- 
sale Išbalu
sios, suny
kusios ir nu 
sikamavu- 
sios; ner- 
vuotos arba 
greit susi

erzinamos, 
kurios pasi
duodate me.

luncholijai arba 
egz:minuokite tu. 
kos geležies. Nuxatcd Iron paimtas 
tris syk į dieną po valgio padidins 
jūsų stiprumų ir pakantrumų į dvi 
savaili laiko daugelyj atsitikimų.— 
l'erdinand King, Al. D.

l/dirbėių Pastaba.—Nusaled Iron 
rckunienduoths viršminėto Dr. Kin- 
ų’o galima gaut pas kiekvienų gerų 
apliekių pilnai pasitikint geromis 
pasekmėmis, arba grąžinami pini
gai. Gydytojai paprastai užrašo du 
penkiagraniu plrskeliu ėmimui tris 
s\kius j dieną po valgio.

atiduotas pas graborią X. Ka
da nuėjau pas jį, tai pons biz
nierius pirmiausia šokosi ant ma 
nęs klausdamas kur randasi ve
lionio Įjinigai kokioj bankoj. 
Pasirodo, kad ją jau pirma ji(‘š- 
kola, lik. nesurasta. Aš, supran
tamu, suradau visa. Bei, kadan
gi velionis nepaliko ji>kio raštiš
ko paliudijimo, lai prie jo pini
gu (virš $2.000) aš neturiu tei
sės bent tol, kol nebus at
likta visi .reikjami formališku
mai. O tiriame atsitikime gra- 
boriaus ir kitas “bilus" apmoka 
L v. public administration ofi
sas, kad ir dar taip didelės 
jos hitlą.

Du. biznieriai šilą žihojo ir pa
dalė taip, kaip jiems liko. Nc- 
voizinl lo, kad buvau priešingas 
jiU .dviejų įžygilli* Mat, kada aš 
užsispyriau pats parinkli grabą 
(ka turėjau teisę padaryt ir pa
dariau) ir užreiškiau, kad velio
nis turi bul palaidotas miesto 
kapinėse it be jokią bažnytinių 
upei.gu, nes gyvas būdamas ji
sai nieko Bendro neturėjo su ba
žnyčia, tai. graborius prieš mano 
norą pašaukė kitą biznierių - ku
nigą ir (žinoma, už pinigą!) pa
laidojo “bedievį" su visomis ce
remonijomis.

Tai, žinoma, yra mažmožis. 
Bei jis rodo lą žmonių veidmai- 
ningumą, kurie šaukia į savo pa
siek ėjus r^eturet jokią reikalą su 
“parmazonais", o palįs viską^gn- 
lavi padirvį žinodami,J<a<K

I‘rie4

KREIVAS AKIS
Galima Išgydyti

Kreivos akįs atitaisomos 
be skausmo ir chloroformos.

Nosis ir

nuo
Gerklė gydoma 
influenzos

Kam jums būti kreivomis 
akimis kadangi jas galima 
atitaisyti be pavojaus, be 
skausmo ir be chloroformos.

1000 išgydyta ant rekordų
i ■1 ——

F.O.Carter,M.D
Miss Sbfia Masalus

4522 So. Paulina st.,< Chicago 
Hgydyta nuo kreivu akių. Jus ga

lite nueiti ir pasikalbėti su ja savo 
prigimtoje kalboje.

Akių, Ausi), Nosies ir Gerklės

• Specialistas

120 S. State Sr.
Iškaliu besisukanti šviesa

21 metas prie Stato gatvės

Valandos 9—7.
H

Nedėliomis 10—12.

2 Dieni Galutino Išpardavimo
Panedčlyje ir Utarninke, Spalio*October 28-oj ir 29-oj

Kode! šis yra galutinas išpardavimas. z
Del lo, kad kainos yra tikrai žemiausios per dvejus metus, dėlto kad kiekybės yra apribotos ir mes norime, kad kiekvienas dųly- 

tųsl šiais dideliais bmgcmds, kiekvienas jų ypatiškai paženklinta paties Mr. Klein. Ateikite anksti, Panedėlyj ir pasakykite savo drau
gams ir kaimynams kas link didelių sulaupymų pas Klein Bros. Dviejų-dienų galutinas išpardavimas, čia yra keletas specialių.

Rope Musliną. — Tikra 1 lo
pe musliną, 36 colių pločio, 
minkštai nudirbta, gatava 
siuvimui, specialiai apkai- 
nuola, vardas ............... 23c

Nedaugiau 10 yardų 
kostumeriui.

Shaker panelis. — Ballytas 
shaker liūnelis, storas ant 
abiejų pusių, paprasta 39c. 
vertė, šitame išpardavime 
už yardų ....................... 22c

Nedaugiau 10 yardų 
kostumeriui.

..............
Voile Jakės. — Moterims 
ir merginoms naujos rudens 
stailės, dryžuotas saliu, j- 
vairaus kvolduolo voiles ir 
diinities, dideli kalniniai, 
mieros 36 iki 46 ........... 77c
Nedaugiau 1 kostumeriui.

Vyrų Kelnės. — Nežymiai 
gildytos, mieros iki 48, cx- 
Ira tvirtumo, be gaurų, pil
kos arba puikios maišytos, 
$3 vertės, po ............... $1.69

Nedaugiau 2 porų kos
tumeriui-

Sweater Coatai. — Mote
rims ir merginoms, gerai 
megzta, dideliu plačiu kal- 
nieriu ir kišeninis, oxford, 
tamsiai rausvi ir mėlyni — • 
mieros 36 iki 44, jmj .. $2.59 
Nedaugiau 1 kostumeriui.

Unecda “Biscuits. -- šviežiai 

kepti l’needa biscuit, pake

lis . a,.. . ..........  6,/zc

Nedaugiau 2 kostumeriui.

U. S. Mail Muilas. — U. S 
Mail skalbyklos muilas, spe 
etapai 5 šmotai, už .... 2 h

Nedaugiau 5 šmotų 
kosi umeriui.

Spausdintas (i ingiui m.—Vi
sokios rųšięs kvoldtiola, 25c 
vertė, už .Vardų .... 14’/įc

Nedaugiau 10 yardų 
kostumeriui.

Dicp Rankšluoičia/. — Tik
ri Roman dicc • rankšluos
čiai, tvirta spalva, raudoni 
kraštai, 16 colių pločio, spe
cialiai .vardas ........... 13*/ic

Nedaugiau 10 yardų 
kostumeriui.

Nebaltyta musliną. — Neba- 
Ityla musliną, lloosier LL 
brand, tvirtų siūlų kokybė, 
29c. vertės, yardas .. ItH/jc

Nedaugiau 10 yardų 
kostumeriui.

Vyrų apalnešos -- dėl žie
mos, pavasario, apatiniai 
marškiniai ir kelnes, visų 
mierų, marškiniai iki 42, 
kelnės iki 40, $1.25 koky
bės ’.................................... 75c.

Nedaugiau 2 šmotų 
kostumeriui.

Ant pečių užsisiausti šali
kai?— 37x37 mieros, puikus 
kraštai, su spurgais; pilki 
rudi, ir juodi ir baltos dry
žė*, 50c vertė, po .. 83c
Nedaugiau 1 kostumeriui.

Vaikų čeverykai. *•- Vaikų 
Viri Kid čeverykai, ranko
mis siūti padai, su Muzikais 
stailė, mielos iki s 8, pora 
tik.................................... $1.19

Nedaugiau 1 poros kos
tumeriui.

Vyry marškiniai. — Ely 
\Valker darbo, minkštai pra
šyli, padaryti zis gero per
kelio ir madras, garantuo
ta tvirta spalva, po .... 68c 

) 
Nedaugiau 2 kostumeriui.

Navy pupelės. — Puikios 
rankomis skintos navy pu
pelės, svaras................... 12c

Nedaugiau 3 svarų kos
tumeriui.

. .... ~ ■   ——* — 1 ■ L* g.—,"■*17 

“pųblįc administration’’ apmo
kės. (

Aa J. Jusas buvo taikus ir dar 
bšltts žmogus. Į $ią šalį atvyko 
1913' metais. Buvo vietinės LS 
S. kp. nariu. Taipjau priklausė 
IJ)IJ). kp. ir l>id. Kunigaikščio 
draugijai; pastarosios, beje, bu
vo si.k rotorių m. Tebūnie jam 
lenkva šios svetimos šalies ženie-

—D. Jusius.

EAST CHICAGO, IND.

Neatsargus tėvelis.

Vaikų apatne&os. — Megz
tas apalnešos, swiss ribbed, 
dviem eilėm guzikų, visų 
mierų 2 iki 14 mcfl.i, specia
liai apkainuola, po .. 18c

Nedaugiau 2 kostu
meriui.

Megztos kelnės. — Vaikams 
trumpos kelnaitės, mieros 
iki 16, tamsiai pilkos ir ru
dos, tamsiai maišytos —$1 
vertės, pora ................... 55c

Nedaugiau 2 porų koš
tu meriui.

Moterų feverykai. — Mote
rų Viri Kid ėevčrykai, juo
dos skaros viršais, pilkais 
pamušais, tvirti puspadžiai, 
gurno kurkos, pilnos mieros, 
pora ............................. $1.95

Nedaugiau I pora kos- 
tuineriui.

Juliet šliurės. — Moterų' vei- 
loko Juliet naminiai šlipe- 
riai, papuošta kailiu, ranko
mis sinti padai, parinktinos 
spalvos, visų mierų, pora 
UŽ .................................... $1.15

Nedaugiau 1 pora kos
tumeriui.

Cider Uksusas. — Riebėliau 
Brand, tyras cider uksusas, 

1 gal. liukas.........................60c

Nedaugiau 1 kostumeriui.

□ nnnpardu°tai
uįUUU vieną m etą

į Spaliu 18 d. įvyko toks ne
tikėtas atsitikimas". Kunigėlis 
M., iš Indiana Harbor, važiuoda
mas su sakramentais prie žino
mos bizniirkos, laip pavargo, 
kad važiuodamas atgal užvažia
vo ant kilo auloniobiliaurf. ku
riamo važiavo tūla moteris. Pa
sekmė buvo tokia: abu automo
biliai lapo sudaužyti ir policija 
kunigėlį buvę nusigabenusi į 
šaltąją už netikrąją sakramentų 
vežiojimą. Mat, kada policija 
apžiurėjo mikt'ntčjusius automo 
bilius, lai kunigėlio, automobi- 

įliui rado vieną bonką “benedik
tines’’. Suprantama, policijai 
loki “sakramentai" nepatiko ir 
kunigėlis turėjo stoti prieš teisė
ją ir atlikti išpažintį. Bet tūlas 
“geras biznierius" S. prisisuko 
už pastarąjį teisme, lai viską 
nereikėjo išsispaviedoli ponui 
'teisėjui, tik užsimokėjo $205 su ; 
visais “ekspensais" ir parvažia
vo sau namo. /

Bet kas dabar jam sutaisys 
automobiliu nežinia. Gaila,., 
parapijonai dabar turės užsidėt 
ekstra mokesčius pataisymui au- 
lomobiliaus.

—Koresp.

Dabar išleista trečia laida knygos, 
kurių kiekvienas turi perskaityti *—

Mtf. MTUUIITIS

TEISINGOS

kurias kiekvie 
na moteris be 
mergina būti 
nai privalo ži
noti. Jų parašė 
žinomas Dr. F. 
Matulaitis.

Jeigu dar jos 
neturi, tuojaus 
jų įsigyk. Kai
na 25c. Adres.: 7

M. G VALASKAS
373-5 Kcnsington Avė., Chicago, 111.

ORKESTRĄ-BENĄ
Parūpina visokiems 

reikalams

J. BALAKAS
1111 So/49th Court 

Ciceru, III.
Tol. Cicero 2316

AUKAUKITE LIETUVOS 
Garsinki?? Naujienose

Skaitvkite ir Platinkite 
NAUJIENAS1

Batisto korsetai. — Puikus 
korsetas Coulil ir Batisto, su 
keturiais pakuliais, 
19 iki 29
vertė, po ....................... $1.00

Nedaugiau 1 kos
tumeriui.

mieros 
reguliarč *1.50

Piknikui Kumpis. — Morris 
l'aulllcss Brand Piknikui 
kumpis, skanus valgymui, 
svaras ...................... 22’/jC
Nedaugiau 1 kostumeriui.

Vilnonės kepurės. — Geria
usios petrenos, paprastų ar
ba (vairių spalvų. Drapa
nų skyriuje šiame išparda
vime kiekviena po ...... 39c
Nedaugiau 2 kostumeriui.

Vaikų serge siutai, -r- Mėly
nos serge siutai, su diržais 
aplink, įskeltais kišeninis 
pilnu pamušu knicker Kel
naitės, mieros 7 iki 17 suiJM) 
vertės/siutas ............ J7.35

Nedaugiau 1 siutas kos
tumeriui.

Pa Juškų jpilai. — Baltyti 
padiiškų ipilai. 45 iki 36, tvi
rtos ypatybės, be krakmolo 
39c vertė, kiekvienas *.. 29c 

Nedaugiau 1 kostumeriui.

Caldwell’s Pepsin. — Cald- 

vvell’s syrup pepsin, 50c. 

iniern, po ....................... 39c

Nedaugiau 2 kostumieriui.

Apsisiautimui žiurstai. — 
Puikaus perkelio' ir Gret- 
chen žiurstai, šviesus ir ta
msus, mėlyni ir balti, mie
ros 38 iki 46, vertės $1.89, 
už .................................... $1.10
Nedaugiau 2 kostumeriam.

Vaikų Union siutai. — 110 
tuzinų, crcam spalva, mie
ros 21 iki 32, vidutinė Ri
dens voga, paprasta 88c. ve
rtė, specialė kaina po 47c
Nedaugiau 3 kostumeriui.

Trinerio Bitter Vynas. — 
Trinerio Bitter vynas, spe 
cialįai kvortos bon.ta . .69<

Nedaugiau 2 koštu neriui.

Ąpatnešos. — Mergaiči i ii 
vjdkų, heavy ribbed flee -‘d. 
apalnešos, mieros 22 iki 32 
bhltos arlia crcam spalv ts. 
48, 58 ir 60'centų ryšis, t k 
po ........................................ 3;. c

Nedaugiau 2 šmotų 
kostumeriui.

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

sija, nevirininias pilvelio, nuslabnėjimas. Kraujo, inkstų, Nervų ir 
abelnas spėkų nustosimas viso kūno, ir buvau nustojęs vilties, kad 
begyvensiu. Visur jieškojau sau pagelbos, nesigailėjau visoje Ame
rikoj ir už rubežių, bet niekur negavau savo sveikatai pagelbos.

Bet kada pareikalavau Salutaras vaistų, 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 išgerdavau kas sa
vaitė po-buteli Salutaras, Bitteria, ir po 3 m ė n. savo paveiksle pa 
mačiau tokį skirtumą kaip tarp dienos ir nakties. Dabar jaučiuos 
smagiai ir esu linksmas ir 1000 sykių dėkuoju Salutaras mylistų ge- 
radėjistei ir linkiu visiem savo draugam ir pažįstamiem sl tokiais 
atsitikimais patariu uuoširdžai kreipties pre Salutaras:

SALUTARAS
CHEMICAL INST1TUT1ON J. Baltrenas, Prof.

1707 So. Halsted SU Telephone Canal 6417. Chicago, 111.
.... .................... --------------—--L ■ . ... ................ ...... i — -

P. A. Baltranas
Pirmos klcsos saldainių, Ice Crea- 

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

P. BALTRANAS
616 W. 31st Str., Chicago, III.

Phone Boulevard 7351

Milda teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliaus Permaina.
Pancdėlyj, Ketverge ir Suhatoj 

Pirmas Floras 15c. Balkonas 10c 
Prie šių kaiųę priskaitoma ir .

1c ir 2c kariškos mokės t įs 
4 DIDELI AKTAI KASDIEN 

’ IIALSTED ir $?-ra GATVĖS

Reumatizmas Saujelė
Nesikankykite savęs skaus

mais, Reumatizmu, Sausgėla, 
Kaulų Gėlimu, arba Mėšlungiu 
—raumenų sukimu; nes skau
dėjimai naikina kūno gyvybe 
ir dažnai ant patalo paguldo.

CAPSICO COMPOUND mo- 
stis lengvai prašalina viršml- 
nėlas ligas; mums šiandie dau
gybė žmonių siunčia padėka- 
vones pasveikę. Kaina 25c, 
per pačtų 28c.

ž Justin Kulis |
3259 S. Halsted SI., Chicago, III.

Knyga :“SALTINIS SVEIKA- 1 
TOS”, augalais gydyties, kid- ! 
na 59c. ;

Dr. K. Dr a ngelis
DENTISTAS

i 3261 S. Halsted St. i
I* Phone Drover,5052 ||

enicago

J.Orušo Orkestrą
Geriausia orkestrą Chi- 

cagoje ir jos apie- 
linkėse.

3147 S. Halsted St., Chicago 
Tęl. Drover 8674

Ukinikas
Skaitykite “Ūkininkų”, bepnrlyvi- 

škų laikraštį; tik $1.00 melams. Tai
pgi pirkite tikrų medų tiesiog nuo 
iarmos. Blekinė 5 svarų $1.75. Pri- 
siųskite markę <lcl atsakymo. Adre
suokite

“Amerikos Ūkininkas’’
Box 96, Hari, Michigan

^aBVIGTOR Grafafonai 
4' ir LiBtutlški Re- 

kordai. $10 Ir 
augiau. 

Roseland 
/L •; ^u$'c 

Shop 
11416 S. MIchlganAn., Chicago, III.

Telephone Pullman 047



NA' BUENOS, Chicago, DLSubata, Spalio 26, 1918.

Penki Daiktai 
Paskučiausi

Geros, gvarantuoto vilnono materijos; 
Tikrai atsakantis darbas;

Pritaikytas drapaną gulėjimas; 
Vėliausios ir gražiausios mados (styles) 

Tnigą vertę.

VAGIS
(Vertimas.)

2) 
3)

5) Gauti savo pinigą vertę.
Jei Tamsta pripažjstat minėtus penkis Pasku
čiausius Daiktus, tai kreipkitės tiktai pas:

A. MAUSNER, Lietuvis Siuvėjas,
3239 So. Halsted SL TeL Boulevard 9728 Chicago, III. 
PASARGA: — Aš užlaikau didžiausi sandėli užsieninių materijų 
taipgi kaip vietinių, taip ir užsieninių sampchų, ir kiekvienas gali 
pasirinkti sau tinkamą drapaną. Mano vieta hunu atdara nuo 8 ry
to iki 9 vai. vakare; nedaliomis 9—12 ryto. Reikalui esunt aš galiu 
pribūti į jūsų namus ar ofisą.

Lijo... DiiMi, sunkus lašai tė&- 
kč į lango stiklus ir gatvę. Po 
valandos sustojo; paskui dar 
standesnėmis sruogomis jie kri
to išr (tebesu. Ant gatvės buvo 
tyku ir ramu. Vieninteliai gar
sai, kurie įHisiekdavo mano au
sis, buvo lašų (teškenimas į ma-

Pirma Tvirčiausia ir Didžiausia Lietu v 
viška Valstybinė Banka Amerikoje

Metropolitan State Bank
007-009 W. 35th St., kampas S. Halsted St.

Vienintelė grynai Lietuviška Banka po priežiūra Valdžios ir Ban- 
kos Direktorių, kurie visi yrą turtingi lietuviai biznieriai. 
Padėkite savo taupomuosius pinigus j šią Tvirtą Lietuvišką Banką, 
kur yra gvaranluojaniH, kad jųsų pinigai yra saugiai padėti n bus 
išmokėti ant pareikalavimo.

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

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

DIREKTORIAI:
BRENZA PRANAS GEISTAR
KROTKAS SI’. SZYMKIEWICZ

ANT ENZBIG1EL
JULIUS C. BHENZA.

JONAS
JONAS

JONAS
JONAS 
ANTANAS BRO2IS 
KAZ. MATULIS

dens puolimas nuo stogo. Ma
no ūpas kažkodėl buvo toks sun
kus, paniuręs. Darbas jokiu biK 
du nesidavė užbaigti, nes min
tas netvarkiai pynėsi viena su ki
ta. ,

Staiga gatvėje pasigirdo klyki
mas: “Laikykite jį! Laikykite 
jį! Laikykite jį!“.. Tai pagei
dautinas šauksmas šiame nuoša
liame užkampyj. Tuoj pradėjo 
altsidarinėt langai ir durįs; žmo
nės skubiai ritosi laiptais į gat
vę. Moterįs pradėjo verkti, vai
kai klykti ir neužilgo gatvėje 
girdėjosi viekus ilgas ausis už
trenkiąs riksmas: “Laikykite jį! 
Laikykite jį! Laikykite jį!“

Ašai pradėjau interesuoties 
tuo nepaprasit'u sujudimu. Už
simečiau švarką, pastvėriau ke
purę ir leidausi laiptais į gatvę. 
Kada išėjau gatvėn, gauja virto 
atgal. Ji vijosi senyvą vyrą,; 
kuris bėgo laikydamas suniur
kytą kepurę ir sunkiai alsavo. Jo 
akįs baisiai dilbsėjo į visas pu
ses, iš burnos veržėsi garuojan
čios putos. Jis įbego skersgat
vi!), paskui į kitą gatvę, o vė
liau Sugrįžo atgal. Bešokanti jį 
goveda vis augo ir augo. Joje

kvaišusią ininią... Galvojau ir 
apie kilus didelius vagis ir tą 
pačią minią, kuri bailiai ir su nu
sižeminimu praleidžia juos pro 
šalį. Ji dargi nusiima prieš juos 
kepures ir nulenkia galvas... BeT 
čia, ve nežymi “vargo pelė“, ku
ri pasivelijo sau pasiimti gniūž
tę šieno. Vargo pelė? žinoma. 
Kas gi daugiau vagia saują šie
no! Ir prisižiūrėkite į tų šėlio
jančių gaują, tas moteris vienais 
apatiniais ujarškiniais.M, Jie vie
nas už kito bėga, lenktyniuoja ir 
stengiasi pagaut tą “nenaudėlį.“ 
Žiūrėkite, kaip jie patenkinti, 
kada jis sugautas ir nubaustas.

/
Kas jį pastumGjo prie tokio 

darbo? (ial jisai buvo vargšu, 
tėvu kūdikių, daugelio kūdikių? 
Kūdikių, kurie dabar rasi lau
kia savo tėčio, sugrįžtant su sau- 
jale šieno, kuriuo jisai norėjo 
prikišti storą sulopytą maišą, 
kad pasidėjus jį po šonu... O 
gal... kažin... kad parduoti jį 
ir už tuos kelis skatikus nupirkit! 
šmotelį duonos, kurį jisai priža
dėjo pamest savo alkaniems kū
dikiams... Gal jisai turi sergan
čią moterį, kuri, gavusi policijos

—Į MUZIKA Į—
‘Muzika Sustiprina Ūpą. Ūpas Laimi Karę* 

Muzika taip reikalinga yra darbininkams kaip ir kariautojams.

GIMIMAS NUAJO 1919

KERZHEIM
PLAYYER PIANO

Stebėtinas instrumentas, vertes, 
nis už kiekvieną plyer pianą, ku
ris kuomet nors buvo paaukau
tas Amerikos publikai, f

Išdirbimas geriausią meistrą, 
kurie panaudojo visą savo jiegą 
pagaminimui instrumentą stebėti
no tono ir lengvo veikimo, suris
ta su išvaizda ir perviršijančiu 
turtingu gražumu, kuriuo savinin
kas gali didžiuoties.

Reumatismo Worm’o

Reumatiško ir Abelno Skaudėjimo Gyduolės
Pilnai Užtikrintos Gyduolės nuo REUMATIZMO Visose Formose
Grąžinama Pinigai, Jei Užganėdinančių Pasekmių Nebus į 5 Dienas

Išdirbtos ir Užtikrintos tik per
CARL F. W0RM

3100 SOUTH HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS
Per Pačią — $1.10.

J

DR. A. MONTVID
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1553 W. Madison sL
Suite 600-612

VeUndna: 10 iki 12 rvtn
Phons Haymarket 2563

H2$ V. Išriti Si

Valandos: 4 iki I vakare 
Pkone Canal 4SM 

Nedildienlala tik pagal satartį
Rezidencijos Telephone Albany 1544 ' »*.

si nušlijo ką jie padarė su jos 
mylimu vyru?.. Ką padarys... 
ką jie padarys su tuo žmogumi, 
kurio paveikslas persistato ma
no neramioj vaidentuvėj? Tos 
bailiai dilbsinčios akįs...

Tik palaukite! Neužilgo apie 
žaliąjį stalą susirinks keturi vy
rai. Skaitys, kalbės apie įstaty
mus. Atsiras Dūdininkų ir ta
da... pagarbiai pildys savo perei
gas teisėjas, paims į rankas j- 
statymų knygą ir atsikreips į 
sėdintį kaltinamųjų suole žmo
gų: “Tamsta esi vagis... klau
syk, čia parašyta, kad: ‘žmogus, 
kuris* ”... O paskui lašai pats 
žmogus, juodais-juodais rūbais, 
kurie, rodos, primena jo tokią 
pat sielą, linksniai it* draugingai 
kreipsieę į savo bendrus: “Ger
biamieji ponai, aš reikalauju“... 
teismo kambaryj užviešpataus 
grabine tyla.

Vakare galit pasiimti laikraš
tį ir atidžiai perskaitykite teisė
jų nuosprendį. Ten rasite, kad 
toks ir toks J. M. gavo jienkis 
mėnesius kalėjimo už tai, kad jis 
drįso pavogti saują šieno... Per
dėjimas? O, ne. Harlcno po
nai dar pridėjo jam tris mėne
sius už nepagerbimą teismo... 
Matot, tai turi būt persergėji
mu ir kitiems

Dabar nusiraminkite jus, ga-

NAUJAS KERZHEIM
Geriausias Player už Bykokią Kaine

JI KZ Lengvi Išmokėjimą

g Be Nuošimčio

Su šešių-Pėdų Geso arba Elcktrikine Seklyčios Lempa, 20 Mu

zikos Bolių, Jūsų Pačių Pasirinkimo, Suolelis ir šilko Uždangalas

' n-“ n,r ir-J8rWth$ jUTCi fi ~Lrin.rrLr-~Ln_—i_-ri

{Sergėkite savo akis j

Reikalaukite kad parodytą Naują 1919 Kerzheim Pianą už $175.00. 
Lengvi Išmokėjimai. West Sid e Didžiausia Buveinė Cable Nelson’o 

Pianą Playerią.

VIENATINIS UGUTBUOTA8 RUSAS APTIEKORIU8 ANT BRIDGEPORTO
VYRĄMS IR SUAUGIEM8

Akiniai ankso rėmuos* nuo $3.00 Ir *u- 
gAčia'i. Sidabro rėmuose nuo $1.00 ir 
augičiau. Pritaikome akiniu* uždyką. 
Atminkit; Galvon nopčjin.aa, nervišku
mai. akių skaudėjimas, užvilkima* ir 
tt. yra vaisinis (vairių ligų, kurios ga
li huti prašalintos gerų akinių pritaky- 
mu. ištyrimas uždykg, jei peršti ar 
skauda akis. Jei jos raudonos, jei gal
va sopa, jei blogai matai, jei akjs ailp- 
sta. nctęuk ilgiau, o j ieškok pagelbo* 
aptiekoj, kur kiekvienam pritaikoma a- 
kiniai uidykg. Atmink, kad mes koš- 
nam gvarantuojam akiniu* ir kiekvie
nam gerai prirenkam.

8. M. MESIROFF, Ekspertą* Optika*.
Jei jų* eergata ir reikalaujat* patarimo arba vaistų, ateikit pa* mane. Ai buvau ap- 
tiekoriua Rusijoj virš 10 metų, Amerikoj 16 metų. Aš duodu patarimus DYKAI. Galiu 
padaryti bite kukiu* rusišku* vaiatu*. Aš rekomenduoju tik GERUS daktaru*. Ak esu 
draugas įmonių. 8. M. MESIROFF, 3149 80. MORGAN 8T., CHICAGO, 1LL.

DOCTOR ROSS
Chicagos Specialistas

Gydo Užsenėjusias, Nervų Ligas, širdies, Vidurių, 
Kepenų, Inkstų, Pūslės, šlapymo ir Visas 

Privatiškas Negales.
_ __ _ 35 So. Dearborn St. kampas Monroa,Rr R U DllCC CHICAGO, ILLINOIS Ūla D. Hla IIUVV Room 506 ir 507 Crilly BIdg. Važiuok 

elevatorių iki Penkto angito.
Valandos: Kasdien 9 iki 4. Nedėldleniais 10 iki 1* Taipgi Panedė- 
lyj, Seredoje, Pėtnyčioje ir Subatoje vakarais nuo 7 iki § vslsndai.

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS 
lUm, Ir Stotam. Popl.ro

SPECIALIAI: Maleva malevojimui atuby idvidaus, po $1.40 ai gal.

GARR BROS. VYRECK1NG CO.
1U0.1 3089 8. Halsted SL, Chicago, DL

vaikų, šunes ir moters vienais a- 
patiniate marškiniais... Vieni 
nustebinti žiurėjo į tą keistą mi
šinį, kiti juokdamos klausinėjo: 
“Kas pasidarė?” Bet govėda ne
sustojo, baisiu ausis draskančiu 
riksmu ji virto j priekį ir vis 
augo.

Pagalios pasirodė policistas. 
Bankas sunėręs jis tykiai, tykiai 
prisišliejo prie sienos... Tuo tar
pu iš užkertės pasirodė kitas jo 
bendras. Duoda viens kitam 
man nesuprantamų ženklų, pa
sitaiso kepures, stveriasi kardų 
ir pradeda bėgti, bėgti...

Aš pasielgiau kaip žingeidus 
ir išmintingas žmogus. Aš, mat, 
buvau tikras, kad tokiuose atsiti
kimuose policija savo aukos ne
paleis ir būtinai atbugdys ją į 
nuovadą. Ten gi tikėjaus palir-1 lingi savininkai - sukčiai, kurie 
ti ko nors daugiau apie pagau-|pntįs esate bailus ir lodei kitus 
tąją “vargo pelę’*, kuri iškarto I samdote vogių. Nusiraminkite 
turės laimėti mano prijautimą. I ajgų vagys ir randų sukčiai — 

šš! jau ateina... Jie ateina ir Į vagys kontore, vagys draugijoj, 
pasiutusiai staugia: “Jie sugrie-1 vagys pramonėj ir pirklyboj; 
be jį! Jie sugriebė!... Policis-1 vagys rytuose ir vakaruose, 
tai karžygiškai atmaršavo vedi-j Taip, bukite ramus jus, vagys 
ni savo auką. Dabar jų. buvo vi-1 kūdikių sveikatos ir silpnų mo
si šeši. Du laikė jį už sprando, I forų garbės, — vagys tukstan- 
du už geležim apkaustytų rankų, ^ių laimės... Jus, didieji plėši- 
o kiti du vijo į šalį nuo savo I kai, kurie esate kalti, kad tuks- 
“darbo vaisiaus“ pakvaišiusią pančiai badauja ir skursta —- 
gaują. I bukite ramus! , Vargšas neiš-

Įmaršavo nuovadon. Durįs Į truks nuo bausmes... O tu, 
sunkiai užsidarė. Už Valandėles | kvaila, tyli ir nesvarstanti minia 
išėjo du pasipūtę tvarkos dabo
tojai ir pradėjo vaikyti susirin
kusią minią. Dabar tai manoj 
valanda, pamaniau, ir kad pada
rius į minią reikiamą įspūdį, iš
sitraukiau užrašų knygutę ir pai- 
ši‘lį ir drąsiai priėjau prie poli
cis to.

-Ką tasai žmogus padare? j
—O ką, tamsta laikraščių ben

dradarbis? — kreipėsi į mane po 
licistas. i

—Taip!
—Jis pavogė pluoštą šieno nuo 

pievos lies Mariem kalnu. j

M»inolna Cable-Nel.-

:E“£|f|F|l| RROC k\
kalbamaja LiIbIIR Kerzheim

Galima "pa ■* PIANO ŠTOKE JhZh
daryti len- 2027-29 SOUTH HALSTED ST. . AA 
gvą sutarti k i $775X10.
Atdara Subatos vakarais tiktai iki 9 vai. ITieš musų Dcpt. Krautuvę 
MitainuviYi' miiiras EIDAMI MUSŲ SANKROVOM, AT- 
nEDARYKITE KLAIDUS minkite musų varda ir vieta.

kaipir pati gamta. Nuolatinis 
vandens čiurlenimas sukiiiržėju- 
siu stogu dar labiau slėgė ir du
sino mane...

—Labą dieną, pone! -4- kažkas 
pasibeldęs urnai įkrito mano bu
tam Esmi misionierius. Gal 
tamsta norėtumei susipažinti su 
adventistu... Musų tikėjimas vie 
nas neklaidingiausių. Buvau 
pas tamstą vakar, bet —

—Laukan, latre! Surikau aš 
apimtas neišreiškiamu pasipik- 
tinimu. —A. A. Norbutas.

PERSPĖK NETVARKOS DIE
NAS!

Neušsltikėkit »avo regėjimo pir
majam by kokiam neprityrusiam 
aptlekoriui ^tuksoriui ar keliau- 
iančiam pardavėjui, nes jie su- 
eiks 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 pasakysime.

JOHN SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS 

1881 So. Ashland Avė. ChicaT —
Kampas 18-tos gatvės 

jl-čios lubos, virš Platro aptiek* 
Tčmyklte i mano paraią 

Valandos nuo 9-tos vai. ryto Ui 
8 vai. vakaro. Nedėlioję nuo 1 
vai ryto iki 12 valandai dienų.

AKIŲ 8PECIALI8TA8 
Akis EguaataRoja Dykai 

Gyvenimas yra 
tuščias, kada pra 
nyksta regėjimą.
Mes vartojame 

pagerintą Oph- 
thalmometer. T- 
patinga doma at
kreipiama i val

kus. Vai.: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
nedėldien. nuo 10 iki 11 dieną. 
$649 S. Ashland Av. kamp. 47 st 

Telephone Yards 4317
. Boulevard 6487.

R-eaid. SSS 8. Ashland' Blvd. Chleacd 
T-l.phnn. Haymarket 1844 

DR. A. A. ROTH 
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistu Moteriška, Vyriški 
Vaiką ir visą chronišką ligą 

Ofisas; 3354 S. Halsted SL, Chicagt 
Telephone Drover MM

VALANDOS; 10-11 ryto; 1—I popieti

Telcphcne Yards 5032

i * vakar- N.<WHomi« 10—11 dieną.

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

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

Jonas Tervainis, 
melų amžiaus, mirė spalio 
d., paliko dideliame nuliu-

27
20 , .________ ___________
dime moteli su trimis mažais 
kūdikiais.

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

Marijona Tervainis, 
932 \V. 34th st., Chicago, III

DR. G. LL GL&SER 
Praktikuoja 27 metai 
Gyvenimas ir Ofisai;

3149 S. Morgan St.. kerte 32 sL 
Chicago, UI.

SPECIALISTAS 
Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų 

Taipgi Chroniškų Ligų 
OFISO VALANDOS: 

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

Telephone Yards G87

~ nusiramink ir tu. Mažasis va 
gis,- lės “vargo pele“, kuris, gal 
bado ir skurdo verčiamas, pavo
gė saują šieno, — jisai nūn už
darytas geroj saugioj vietoj... 

|O tuos kitus, didžiausius vagis, 
tu ir aš, leiskime juos pro šalį. 
Lenkitės prieš juos, pulkite ant 
kelių ir garbinkite, garbinkite...

Tylioji, skurdžioji ir paniekin
ta nesvarstanti minia. Nejaugi 
niekuomet neįkaitys tavo minčių 
skaidri proto saulelė? Argi?... 
Nejaugi taip ir nesuprasi vertės į 
savo žmogiškos esybės... Nejau
gi visuomet tavyje bus tamsu — 
naktis ir mirtis? Ar niekuomet1 
neišgirsi vaitojantį, koneveikia
mą teisingumo balsą?.,. j

Lietus nesiliovė, (latvė ir vėl 
buvo tyki ir apleista. Vieninte
liai balsai, kur pasiekė mano au
sis, buvo nuolatinis lašų teške
nimas į lango stiklus ir kurtus 
vėjo gaudesys... Tai buvo bal
sai, kurie mano vaidentuvėj iš- 
šaukė liūdną ateinantį vaizdų, šius. Mane kamavo sunkios, 
Aš galvojau apie tų vagį ir pa- tamsios paniurę mintįs, tokios Illinois.

Sunkus lietaus lašai nuolat 
tėškė į lango stiklus. Vėjas 
kurčiai gaudė pro grin teles ply-

i Tas gali būt, kad kokią dieną 
(u kentėsi dėl vidurių betvarkės, 
užkietėjimo, juose gasų prisirin- 
kirno, galvos skaudėjimo, abelno 
silpnumo ir lt. jr tau bus rcikalin 
gas Trinerio Amerikoniškas 

ĮKaj’taus Vyno Eliksiras, kuris 
j yra geriausiu vaistu dėl visų vi
duriuose netvariau.

Tas gali pasitaikyti, kad kas 
nors tavo šeimynoje bus kanki
namas rcuinatizniu, neuralgija, 
išsinarinimu, sutinimu ir tt. ir 
tu džiaugsiesi, turėdamas Trine
rio Linimentą po ranka.

Gali a'lsitikti, kad tu gali pa
gauti šaltį ir tokiame atsiliki
me Trinerio Kosulio Raminto
jas yra daugiausiihpatikėtina gy
duolė.

Tu gali gauti visas šias gyduo
les aptiekoje. Bet gali pasitai
kyti, kad lavo aptiekorius yra 
jas išbaigęs ir kad mes negalime 
jo užsako tuojaus išpildyti dėl 
delio musų chemiškos labora
torijos apkrovimo šiuo laiku su 
įvairiais valdžios užsakymų dar
bais.

Todėl perspėk reikalingumą ir 
pirk Trinerio vaistus dabar ir 
laikyk ju6s savo šeimynos gy
duolių šėpoje.

Joseph Triner Company, 1333 
-1343 S. Ashland Avė., Chicago, 

. Apgars.)

Paskolos $30lw $300 1
Legate rata 3*/2% mėnesyje. 
Vyrui ar moteriai, dirbančiai | 
ar užlaikančiai namą.

Ant rakandų, piano, vlctro- 
los, sankrovos fixtures, ve
žimų, automobilių, Liberty 
Bonds ir Insurance Policies. 
Skoliname 8tockyard’ų, Ša
po* ir dirbtuves darbinin
kams, gelžkdio ir bisnio 
žmonėm*, klerkams ir tt. 
Ateikite | ofisą ir mes vis- 
k« smulkmeniškai Išaiškinsi 
me. Atdara utarninkais, ket
vertais ir subatomis iki 8 
vai. vakare. Panedžliais, se- 
redomls ir, pčtnyčiomi* iki 
6 vai. vakaro.

LOCAL L0AN C0.
THO8. F. KERWIN, M«r.

4647 So. Halsted Street 
Po valstijos priežiūra.

Tel. Drover 2116. 2-ras augštas

Laisves Bondsai
perkami už cash. Ėmei and Co., 740 
W. Madison, kampas Halsted gat., 
room 232,^2-ras augštas, virš Famous 
Clothing Store. Atdara vakarais iki 
8. Nedėldieniais 10 ikil.

Vyrišky Drapanų Bargenai
Nauji, neatimti, daryti ant užsa

ko8TXovepkot?!’ vertės nuo 
$30 iki $50, dabar parsiduoda po $15 
ir 25 dolerius.

idaaryti nuo$35 siutai ir overkotai, nuo $7.50 iki 
18 dolerių.

Pilnas pasirinkimas kailiu pamui- tų overkotų.
Visai mažai vartoti aiutai Ir over- 

kotai, vertęs nuo MS iki *85, dabar 
«5 ir aukščiau. Kelnas nuo »1.50 iki 
J4į50^ Vaikinams siutai nuo 83.00

Atdara kasdieną, nedeilomis Ir va
karais.

S. GOl DON
1411 B. Halsted SU Chicago, IU.

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 vaikų, pagal naujausias 
metodas X-Ray ir kitokius elektros prie
taisus.

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

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, ir 
6—8 vakarais. Telephone Canal 3110. 
GYVENIMAS; 8412 S. Halsted Street

VALANDOS: 8—9 ryto, tiktai.

Telephone Yards 5834.

D r. P.G. Wiegner 
Priėmimo valandos nuo 8 iki 12 
iš ryto ir nuo 7 iki 9 vaL rak. 
3325 So. Halated St., Chlcago.

MmRaaBHSBMBMCinBSBSa*

Dr. Leo Awotin 
Gydytojas, Chirurgas, Akušeris 
1120 So. Halsted SL, Chicago. 
Kalba lietuviškai, latviškai ir 

rusiškai.
Valaadaa: 10—12 rytą; 6—9 va
kare. TeL Canal 4867.

L--------------------- ----------------— j
Tai Yarda 3654. AKUSERKA

Mrs.A.MIchniewlcz 
laigusi Akušerijos Ko- 
legiją; ilgai praktika-

delphijoj. PaaekmiR- 
gai patarnauju prie 
gimdymo. Duodu rodą 
visokiose ligose mote
rims ir nierginom*. 
3113 So. Halated Str.

(Ant antrą Inbą) 
Chicago.

Nuo 6 iki 9 ryte, ir 7 iki vėlo vak.

Popl.ro
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♦» i Phtimi__ ___ __ _____ _
•hio 80. HAL&fED ST.,
CHICAGO, ILLINOIS.

Vieno in vvn inViii Vnd T ,ioh. Tluc trtthMdtMg filed With the post v iena jų yra toKia, Kau luieo- wtt8h.r al ehiCago, m., oct. 26, lin8 
knechtas buk ir 4 d. rugpjū
čio 1914 m., vienintelis iŠ vi-■■ i ■— I r x

.i inHly ekceni Sund»y »y su Vokietijos social-demok-
UHinnn Newn Pub. Co.. Ine I , , , , xi ratib padavęs balsą prieš 

i karės kreditus. Bet tai ne- 
(sutinka su faktais: pirmuo- 
; sius karės kreditus svars
tant reichstage, Liebknecht

1 balsavo kartu su Scheidema- 
i nn’u ir su kitais social-de- 
! mokraty frakcijos nariais— 
kaip buvo nutarta didžiu
mos.

I ... i,' •

Reichstage Liebknechtas 
rado tiktai vieną pritarėją 
savo individualei taktikai, 

| būtent; Ruehle’s asmenyje. 
Liebknecht’o vienaminčiif 
už reichstago sienų atsirado 
dauginus; įžymiausi jų va
dai yra Franz Mehring ir 
Rosa Luxemburg. Bet jie 
prisidėjo prie Nepriklauso
mųjų Social-Demokratų pa
rtijos, vadovaujamos Haa- 

~~ ~ ses> Kautskyo, Ledebouro ir
AsinenHkAi KedMktoriu maty» Bemsteino.

Telrphnr.e Canal 1506
Yrijirijtis eina kiisdicn, išskiriant 
nrdridivnius. Leidžia Naujienų Ben* 
liovė. IK 10 S. Hnlsted St., Chicago 
UI * — Telefonas: Canal 1506.

CžaisakomoJI Kaina:
Ch icag<»je—-pačt u:

Melams ..........................
1‘usci melo ....................
trims mėnesiams ........
I>vion» mėnesiam ........
Vienam mėnesiui..........

įsivagoję—per nešiotojus
Vien:* kopija ?..............f...........02
.vavailci ................................... 12

'^Mėnesiui ........................... .. .50
viens <oxr Valstijose, ne Chicagoj 

(tariu:
Metam* .....................
Pusei meto ....................
Trims menesiams ...
Dviem mėnesiam ...
Vienam mėnesiui ....

KmiihiIoJ, metams ..........
Visur kitur užsieniuose

Pinigus reikia slysti Pačio Money 
Orderiu, kartu su užsakymu.

Mi.UO 
3A0 
1.85 
1.45 

. .75

3.00
1.65
1.25

. .65
7.00

.. 8.00

Ii Redakcijos 
!( Straipsniai
True transl.-ition filed witn the post- 
inaslcr at ('Jiicago, III.. Oct. 26, 1918, 
a, i<M|iiircd by Ule act of Oct. 6, 1917,

Liebknecht 
paleistas.

Naujoji Vokietijos val
džia paleido iš kalėjimo pa
garsėjusįjį social-demokratą 
Dr. K. Liebknechtų. Milži
niška žmonių minia, susirin
kusi pas reichstagą demons- 
truot prieš monarchiją, en
tuziastiškai pasveikino bu
vusįjį kalinį ir privertė jį 
laikyt kalbą.

Tokias žinias atnešė kabė
jo vielos vakar iš anapus 

vandenyno. Jas, supranta*- 
ma, su džiaugsmu priims 
darbininkai visose šalyse, 
nes jos reiškia, kad Vokieti
joje ištiesų prasideda nauja 
rradvnė!

Persilaužimas, įvykusis 
paskutinėmis savaitėmis 
Vokietijos žmonių protuose, 
turės, be abejonės, tą pasek
mę, kad didžiuma darbinin
kų dabar ims pritarti Nepri
klausomųjų SociakDemok- 
ratų partijai. Scheideman- 
no partijos spauda mini, kad 
Vokietijos darbininkai jau 
kalbą apie įsteigimą H a ase’s 
Ledebour’o valdžios, ir ji 

stengiasi diskredituoti tą i- 
deją, pasakodama, kad Ha- 
ase ir Ledebour esą “bolše
vikai” (kas visai netiesa).

Liebknechtas iš kalėjimo 
— kaizeris į kalėjimą! Štai 
kokie žodžiai dabar skamba 
Vokietijos miestuose. Tegu 
jie išsipildo pilnai.

Apžvalga
True trnnslation filed with the post- 
mastei* at Chicago, III., Oct. 26, 1918, 
inaster at Chicago, III., Oct. 18, 1918,
DORA KAPLAN.

„..jster at Chicago, UI., Oct. 26, ĮSI 18, i 
ns ronuircd by the act of Oct. 6, 1917
KĄ VEIKIA
TAUTININKAI -----

“Vienybė Lietuvninkų” rašo, 
kad svarbiaušis tautininkams 
dalykas esąs dabar veikti “dė
lei Lietuvos laisvės”. Ir kad 

tą dalyką ap8vai*ščiiis, tai vidu
rinės srovės veikėjai- darę susi
rinkimų ir pasikalbėjimų:

Pereitą savaitę buvo tiek 
daug darbo, kad prisiėjo pa
kviesti Washingtonan p. B. K. 
Bdlutį. Vėliau p. Balutis pri
buvo ir New Yorkan plates
niu pasitarimam Tuojaus li
kosi sušaukia Tautinės Tary
bos susirinkimas ir apsvars
tyta visa eilė politiškų klau
simų. Žlinoma tuos klausi
mus čionai ne Vieta skelbti. 
Suminėsime tiktai patį svar-

NAUJIENOS, Chicago, EI.
I 1 111 11 Wl11 1111 ...... -»■*"■!

T’aryhos veikimas, nuo pradžios 
iki galo, buvo viešas, ir ji nėra 
padarius nė vieno dalyko, prie
šingo socialistaihs. Ir Grigaitis 
įųdcl negalėjo sakyt, kad I). T. 
Kovojo prieš socialistus; jisai 
nįirodė liktai, kąd tūli sociali
stai, arba socialistais pasivadi
nusieji žmonės, kovojo prieš D. 
T-ą. ’

Subata, Spalio 26, 1918.
>1 i ■■■ I■ ■ Mi Į II IIII

batas
Jis smaugia mus,

True trnnslation filed wlth Ihr post* 
niasler at Chicago, III., Ori. 26, Ibi8, 
as reąoircd by the act of Oct 6, 1917.

Socialistų - Liaud. 
Atsišaukimas.

Senosios tvarkos auka ta
po paliuosuota. Dabartinė 
Vokietijos valdžia šituo da
rbu, be abejonės, norėjo nu
malšinti žmonių nepasiten
kinimą ir prailgyt kaizerio 
viešpatavimo dienas. Bet 
jau tur-but bus vėlu to atsie
kti. i

Kas dėl paties Liebknech- 
to. tai jisai tikrai užsitarna
vo ovacijos, kurią jam pada
re minia; užsitarnavo tuo, 
kad nepabūgo nukentėt ko
voje su kaizerizmu, ir tuo, 
kad juodžiausios reakcijos 
laiku nenustojo vilties dar
bo žmonių laimėjimui.

Jisai tapo suimtas ir nu
teistas i kalėjimą už kalbą,

Iš Stockholmo pranešama, 
kad Dora Kaplan, ta mergina, 
kuri iš revolverio šovė į bolše
vikų premjerą, Leniną, lapo pa
smerkta myriop ir nugalabinta. 
Rusų profesorius Vologodskis 
paduoda sekamų žinių apie tą

jitną į mažųjų vidurinės Eu
ropos tautų demokratišką li
niją, apie kurią jau gana pla-' 
čiai rašėme pereitame “V. L.” 
numeryje.

Pasitarimuose (’.hicagoje ir 
New Yorke prieita prie vieno, 
lai yru, kad dabartiniame mo
mente reikia ant valandos vi
ską atidėti į šalį, o lik rūpin
tis Lietuvos laisve. Su tokiais 
reikalais kaip Lietuvos šelpi
mas. Lietuvos Atstatymas, A. 
L.T.S. ir kitokių organizacija 
darbas gali ir turi būti atidė
tas ant toliau, o visas padie
gus viską ką lik galime ir kaip 
lik galime, turime pašvęsti 

darbui dėl Lietuvos laisvės. 
Jei gausime neprigulmybę, vi
skas išlošta bus. jei ne, viskas 
pralošta. Mes turime ją gau
ti. būtinai!

Bet ką reikia daryti, kaip 
dirbti. Visas klausimas, tai Į 
finansavimo klausimas. Juk 
dabar išskaitliuota, kad į mė
nesį mums, tautininkų srovei 
reikia pusantro tūkstančio do- 
larių, kad uždengti būtiniau
sias išlaidas. O paskui vėl tu
rime turelį. užtektinai pinigų, 
kad galėtume pasiųsti atsto
vus taikos konferencijom Tai
gi ir buvo tartasi Chicagoje ir

(Žcrniaus pcrskąusdiname la
pelį, kurį nesenai gavome kar
tu su vienu, kovo mėnesyje iš
ėjusiu, “Naujosios Lietuvos” nu 
merių. Iš jo matyt, kokia dva
sia ir ūpas viešindavo perėitą 
pavasarį, neiižilgio po Bresto 
taikos padanino, tūluose Lietu
vos tremtinių sluogsniuose. Da
bar, susmukus imperialistų ga
lybei Vokietijoje, (ra ir visi jų 
padarytSeji sutvarkyniai. rytuo
se. Lietuva atsiduria kitokiame 
padėjime, bet ką šioje valantto- 
je veikia ir mano lietuviai, gy
venantis tėvynėje ir svetur, mes 
kolkas dar nežinome. Žeminus 
paduotasai dokumentas tečiaus 
gali išdalies parodyti, kokio vei
kimo galima likcties iš lietuvių, 
besirengusių grįžti į savo tėviš
kes. —Red.)

je išgriautoje, nualintoje ke
tvirtų melų skerdyne . mus ir 
musų valią vinimis kaustytas 
vokiečio alėjuno-cngėjo 
piktai mina.
nes nori išgelbėti savo sostą nuo 
užimtųjų žemių ir VbkietijoB 
darbo žmonių. Revoliucijos, už
kelti vartus Tarybų idėjai į va
karus!

Tenebūna to!
Mums mete taiką. Bet toji 

luiKa. Tai mirties virvės kilpa, 
ne žemdirbio ūkininko vilties 
taika. Tai mintisc virves kilpa, 
kurios tikslas pasmaugti Revo
liuciją, užgesinti jos ugnį, besi
plečiančią į Vakarus. Vardan 
to vokiečių valdžia šiandien siu
nčia savo kariuoimenę naikinti 
kardu ir ugnimi Rusijos Revo
liuciją, norėdama Lietuvos, Gu
dijos, Latvijos, Lenkijos ir ki
tomis žemėmis galutinai 
Revoliucijos atsitverti.

Draugai! >
Ar išsižadėsime savo krašto — 

Lietuvos* Laisvės? i
Ar leisime mes atimti iš mu

sų teisę laisvai apsispręsti?
Ar sutiksime, kad Lietuvos 

žemes valdytų Lietuvos dvari
ninkai bei vokiečių junkeriai?

Ar duosime Lietuvoje vyrant 
jų padedamai Lietuvos buržua
zijai, susispietusiai į vokiečių 
sudarytąjį Landesndą - tą da
rbo žmonių valios falsifikaciją 
ir jų pavergimo įrankį?

Ar galime mes šilam pasiduo-

nuo

būna”:

»i motai atgal — gegužės 1 
d., 1916 m. Pirm to nutei-i 
simo L’ebknecht buvo paga
rsėjęs savo griežta opozici
ja prieš Vokietijos valdžią 
*r prieš karę.

Jisai gruodžio mėnesyje, 
1914 m. sulaužė partijos dis
cipliną ir ^alsavo reichstage 
prieš karės kreditus, — kuo
met partijos didžiuma (va
dovaujama Scheidemann’o) 
pritarė kreditams, o mažu
ma (vadovaujama Haase’s) 
susilaikė nuo balsavimo. Or-, 
<ranizącijos žvilgsniu šitas' 
Liebknechto žingsnis buvo 
negeras, bet į žmonių minias 
Vokietijoje, o ypač į kitų ša
lių žmones, jisai padarė gi
lų įspūdį.

Liebknecht’as įgijo dide
lio populeriškumo savo šaly
je ir svetur, ir pagalios ap^ 
link jo vardą ėmė, tverties 
įvairios legendos (paąakos).

Dora Kaplan yra kokių tri
jų dešimčių metų amžiaus, 
žydiškos kilmės, iš pietinės* 
Rusijos. Ji studijavo užsie
niuose mediciną ir filosofiją 
ir, būdama jauna mergina, 
dalyvavo 1905-06 m. revoliu
cijoje. 1906 m. Dora Kap
lan buvo suareštuota, kaipo 
socialistų agitatorė; bet jai 
I vyk o, persirengusiai -ligo
nių slaugytojos (“nursės”) 
rūbais, pabėgti iš kalėjimo su 
trimis draugėmis. Paskui le- 
čiaus ji vėl buvo suimta. Ka
lėjime Dorai Kaplan pasiseku 
gauti peilį, ir kalia žandarų 
viršii>inlcus. generolas Rovic- 
kis, atėjo ir cine kalbinti gra-

ir Tautininė Taryba ir Nepri- 
giilinybės Fondas. Išrinkta 
komisijos ekstra aukų rinki
mui.

b,
Ar ne keista, kad “V. L.” sa

ko, jogei tuos politiškų klausi
mų svarstymus, kurie turėjo 
vietos taulirtinkų tarybos susi
rinkimuose, ji neskelbsianti. 
Matoma, tautininkai mėgsta sla- 

I plą diplonuttiją.
Bet jau visai navatna yra, kad 

jie nori gaifti iš publikos pini
gų parėmimui tų dalykų, ku
riuos jie svarsto pasislėpę nuo 
žmonių akių. Jus, girdi, aukau
kite pagal miisų paraginimą, bet 
neklauskite ką mes veiksime su 
jūsų pinigais!

“Demokratiška 
besakyti.

nėra ko

“BOLŠEVIKŲ” 
STRAKSfiJIMAS, 1 _ 

I Brooklyno bolšcvikuojnnčių-
L * ‘L Ijų biznierių organas labai džiaiilieijos tarnystę, tai ji, pagrie-lJT ’ ,

bus peilį, sužeidė jį. Tiktai 
po kovo menesio revoliucijos 
1917 m. ji tapo palitiosuota. 
Pradžioje ji apsigyveno Pet
rograde, kur ji veikė kartu su 
žinomojo terroristo Savinkd- 
vo Ropšino šalininkais. Sau
sio mėnesyje 1918 m. ji buvo 
suareštuota* bolševikų, bet ko
kie keturi mėnesiai atgal bu
vo vėl paliuosuota.' Dora 
Kaplan buvo prisidėjus liepos 
mėnesyje ir prie Savinkovo 
suokalbio prieš Leniną, nety
čiomis išėjusiojo ^aikštėn. 
Nuo to laiko ji slapstėsi.

kad socialistai su laidininkais ir tik jųjų garbė, o kritikos ir šulei 
klerikalais niekuomet ir jokių žiniai jo | rr.nykstn.
bendrovių negali tverti. Mes ži
nome gana gerai apie taulinin- nijai rodytoju Kelio į geresnę a- 
kų ir klerikalų pienus. Nelabai teilį matcriaEo stovio «r doros 
senai mes girdėjome Dr. J. šliu-. žvilgsniu. Jisai visuomet buva 
pą kalbant, kuris 
šmeižė socializmą

Mašllininkas ira tuntai ir žino 
nijni rodytoju kelio j geresnę

Jisai visuomet būva 
a (kartotinai šmeižiamas ir niekinamus, o jo l . . .'. artimieji veju j| laukan. Didžiau 

finis jo priešais visuomet būva 
jo paties šeini yna ar gimines.Kįla klausinius: kas organi 

znoja viršminėtą bendrovę;
tik ne Dr. .1. šliupas? Aš ma- Nors į purvą sumintas patirs 
nau, kad iš anksto galima spręš-j gyvenimo, visgi jis rodo naują 
Ii kokią naudą mums gali duoti ir geresnį gyvenimo būdą. Jojo 
panašus universitetai. Jeigu j siela,yra lygi kūdikio sielai: gry- 
mes šiandien leidžiame vaikus į na, nesutepta ir atsidavusi pra- 
bažnytinę mokyklą, tai mes e-1 kilnioms idėjoms.
snine užtikrinti, kad jie pote-Į Jisai nepažįsta nei tėvynės, nei 
rius (ai tikrai išmoks, ir nebus laiko; jo visas užsidegimas yra 
mulkiais. Susitikę kunigėlį jie pavestas žmonijai ir jis stovi 
pabučiuos į (kiną arba į skver- daug augščiau už tuos, kurtę jį 

Taigi ar negali panašiai at- peikia.
Vadinkime jį kokiais norime

Jeigu tautininkai ir klc- vardais, jo darbas eina tolyn ir 
neša vaisių. Kuomet jis eina ant 
laužo, kartuvių, po giljotinų, 
naujosios gentkartes stalo jam

UQ: 
sitikli ir su viršminėhi univer
sitetu.
rikalai įsteigs, tai iš jų pačių ir 
profesoriai bus. —P. V. ž.

(Keliant rimtą klausimą, rei
kia jį rimtai ir gvildenti. Kal-

Kovote teiškovosi
• 4 J * I ’ < 1 , .. . u Į.

tu savąją teisę!

Lietuvos Socialistų-Liaudi- 
ninkų Partija.

BROLIAI LIETUVIAI 
DARBININKAI, ŪKININ

KAI IR KAREIVIAI!
, Metai atgal, kai Revoliucijoje
• gyvename.

Metai, kai žingsnis į žingsnį ė- 
jom revoliucinio socializmo lai
mėjimo keliu.

, Metai, Lai sykiu su visais Ru
sijos darbo žmonėmis paskelbė-: 
me griežtą kovą dvarininkaihs, 
didžiaturčiams, fabrikantams ir 
jų laimėjimo, o musų žudymo

ginsi tuo, kad praeitoje VIII ra
jono konferencijoje tūli eleme
ntai suktu budu pervarė rezo
liuciją, priešingą L. D. T-ai, ir 
jisai šaukia, kad jau “generolas” 
Grigaitis patiksiąs be armijos. 
Nors “Naujienų“ redaktorius 
niekuomet mažiausių pastangų 
nedėjo, kad patapus “aronijos 
generolu’', bet jeigu tie straksė- 
tojai nori pasakyti, kad Chica- 
gos socialistai ir darbininkai jau 
pasidarė bolševikiškos “fhi” au
komis, tai tegul jie pergreit ne- 
sidžiailgia — kad nereikėtų pas
kui turėti sielos susikrimtimą.

Ir tegul jie nemeluoja arba 
neskelbia melų! Darbininkų

Ir šiandien, kada esame pasi
ryžę grįžti į Lietuvą, kad ir le
nais musų valią skelbti Tarybų 
Valdžia, paimli žemę j savo ran
kas šiandien visi Revoliucijos 
laimėjimai iš musų atimami.

žemdirbių ūkininkų ir kareivių 
kančiomis ir krauju atpirktą, 
išpuolė vokiečių imperialisfai-

, Ar užmiršime Revoliuciją?
Ne, — ir ne!
Ne laikos su amžinaisiais mu

sų naudojimo priešais norime, 
bet kovos -- kovos “žut-but”, 
kovos lig paskutinio lašo krau
jo!

Visi, kieno krutinėję revoliu- 
cionierio ir socialisto širdis pla
ka, visi, kam brangus darbo 
žmonių reikalai, Usi liaudies 
draugai, visi r— lig vieno žmo
gaus — VISLI KOVĄ su vokie
čių kontr-rcvoliucijos užpuoli- 
nni Vf. hĖVOL'lUCIJĄ, ŽEMĘ 
IK LAISVĘ!

Lietuvos Socialistų Liaudinin
kų Partija snukiu jus SUKILTI 
ir stoti, kaip vienas, ginklu ran
koje prieš Vilhelmo plėšikų gau
jas!

Lietuvos darbininkai ir dar
bo ūkininkai! Kilkite į tą kovą 
drąsus! Ta!i jušų švenčiausia 
priedermė!

Juk ,uėra Lietuvos be apsi
sprendimo laisvės!

Juk nėra Laisvės be da 
žmonių kovos!

Juk Laisčę ir Žemę duos 
darbo žmonių pergalė!
..Šalin engėjus-siurbėles!

Tegyvuoja Revoliucija!
Tegyvuoja laisva apsisprendi

mo teisė!
Tegyvuoja visų tautų dai'bo 

žmonių vienybė!
Tegyvuoja Tarybų Valdžia 

Lietuvoje!
Tegyvuoja Socializmas t

Lietuvos Socialistų-liau- 
PartiTaryba/

ra šnekėt apie bažnytinės mo
kyklos vaikus ir apie bučiavi
mą kunigų rankų. Be to, kiek
vienas socialistas privalo žinot, 
kad apšvietus įstaiga yra visai 
ne las, kas politikos įstaiga. Be
veik visi universitetai pasauly
je kolkas yra ne socialistų ran
kose, vienok socialistai ne tik
rai nesišalindavo nuo jų, o net 
labai proleslįlodavo, kada iš ko
kio /universiteto būdavo praša
lintas socialistas profesorius; al
si minki te, pa v. profesoriaus 
Scoll Nearingo istoriją. Taigi 
gvildenant augščiaus pakeltąjį 
klausimą, reikia bent šituos da
lykus turėti omenėje; kitaip, lai 
išeis ne diskusijos, o tuščia ma- 
li-malienė. —Redakcija.)

Pleehanovas ir jo charakte
ristika.

Visų-pirma turiu prisipažint 
tą, kad aš Plechanovą ypatiš

ka! nepažinau; taipjau nesu ap
sipažinęs su jo nuveiktais dar
bais. Bet-gi, perskaitymas jo 
parašytos knygos t. v. “Anarchi
zmas ir Socializmas” duoda 
man progos spręst, kad Pleeha
novas nebuvo toks social-palri- 
olas, kaip musų “bolševikai”

Plechanovas pažinojo Rusijos 
istorija, taipgi pažinojo ir Vo
kietijos militarizmo istoriją, 'ko
dėl Pleehanovas ir reikalavo^

lik

apviltos, o pasaulio smegenįs ne
pribrendusios ir neišsivysčiusius 
tiek, kad permačius ir atjautus 
|aip, kaip tasai pranašas.

Todėl gerbkime jį ir duoki
me jam tikrąjį vardą, kurio jis 
užsipelno — vardą žmonijos iš
ganytojo.

Adomas Norbootas.

True trnnslation with the pnst- 
niafctcr ai Chicago, III., Ori. 26, 1918, 
as reąuired by Ine acl of Oct. 6, 1017

Kareivio atsisveikinimas.
Aš, Povilas Balčiūnas, šiuo 

noriu tarti paskutinį atsisveiki
nimo žodį tiems draugams ir gi
minėms, su kuriais negulėjau 
atsisveikinti asmeniškai. Tatai 
pranešdamas jiems, kad spalių 
22 d. aš tapau paimtas į armiją, 
tariu visiems sudiev!

Jūsų Pov. Balčiūnas.
230 Waletl SI.,

Redakcijos Atsakymai
- ---------------. -.-.-.r------------------------------------.-.--m*

M. J. Rasimui. — Labai gerai. 
Išvertę, atsiųskite žiūrėsime, 
kas galima su tuo dalyku pada
ryti.

Kazimieras. Gugis

Veda v&okftts rtikaliu, kaip IritnhtaHikttote 
taip (r dvįliikuott teunt.’ose. Daru 

vitokiui, dokumeni nt ir» apie r tu.

Namų Ofisas:

im S. Nalsted SI.
Ant treftių lubų

Tai. DroVer 1319

MtcJto Ofisas'

UT N. Bterbtm St.
III UlnMyBUa.

Te!. Centre*. 4411dėl to ,kad Rusijos caras pasi
liktų caru ant visos Europos, o 
dėlto, kad Pleehanovas malė, 
jogei Rusijos caro sOstas anks
čiau ar vėliau turės griūt. Ir 
kada Vokietijos militaliz.mo ga
lybė bus sutriuškinta, tai nebus 
kam tų griuvėsių a įsteigt.

Kad Pleehanovas, neklydo sa
kydamas, jog Vokietijos militu- 
rizmas turi būt sutriuškintus, 
tai liudija kadir 1917 metų tai
kos sutartis, tkurią kaizeris taip 
iškilmingai paskelbė liepos mė
nesyj. Bet ką jis vėliau padarė 
su Rusija?

Vadinas, kaizeris prigavo Ru
sijos bolševikus taip, kai]) ta 
mnndroji lapė gaidį. Ir jeigu

ti senąją išnaudotojų tvarką taip 
užimtose žemėse: Lietuvoje, La
tvijoje, Kurše... taip revoliuci
nėje Rusijoje. Užpuolė, kad į- 
nerti ir Lietuvos ir kitų kraštų 
darbo žmones į sunkų vergijos 
jungą, kad atimti iš jų žemes, 
kad atiduoti valdžią dvarinin
kams ir Intržuazijai.

Socialios Revoliucijos kibirk- 
štįs pradėjo lėkti į visas šalis. 
Jos krito ir į geležinių monar
chų Hoheiicolernų bei Flabs- 
burgų plėšikų karalybes. Ir ši- 
lieji vainikuotieji budeliai, dre- 
l>e«1>iani <!<■! sostų,
Žo kraujuje musų vaduotoją Re
voliuciją prigirdyti.

Rusijos dvarininkui ir kapita
listai netesėjo Užgniaužti pavar
gtųjų darbo k lesų didaus vis au
gančio veržimosi ckonominihs, 
politinius retežius numesti. Jų 
pikti borai visame Tarybų Ru
sijos plote buvo nugalimi. Ir 
štai juos gelbsti jų broliai vo
kiečių junkeriai ir buržuija - 
Revoliucijos budeliai, besočio 
kapitalo kumštininkai.

Draugai! Visi musų Revoliu- 
cijos-Motinos laimėjimai, visi 
-musų ateities gyvenimo norai, 
viltįs muš bei musų vaikų 
laimė laisvo Darbo, laisvo Gy
venimo žlunga!

Draugai! Užimtoje Lietuvo- gerinus galės išrišti. Man rodos, šimtmečiams bėgant pasilieka

Skaitytoju Balsai
Į Ui liretkštafi Siame skyriuje 
nuomones ftodakoija neatsako.]

Kaip socialistai titano?

bejones, kad caras šiandie tebe
sėdėtų ant savo “dievo duoto” 
sosto. —Laisvės Mylėtojas.

CENTRAL MANUFACTURING 
DISTRICT BANK 
1112 AV. 35-ta gal*ė 
(Tek Drovor «310).

Yla atdara dėl biznio nuo 9 ryto iki 
3 po pietų. Sutintomis iki 1 po piety.

VAKARAIS
Sercdomis ir Subatomis nuo 6 

8 vai. vakare.
Mane galite matyti banke, bet 

kalui atsiradus kreipkitės prie 
nęs j namus.

3343 Lowc avė., 
(Tek Boulevard 9983)

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

iki

rel
iną

“Lietuvos” n r. 10 tilpo Bend
rovės* Vilniaus Universitetui fi
nansuoti direktorių sąrašas. Da
lis jos yra rytuose, o antra 
vakaruose.

Skaitalams viršminėtą strai
psnį aš patėmijąii, kad nekurie 
socialistai thipgi prisideda-prie 
hi i n ė t o s b e n d rovė s 
Ne tik kad prisideda, bet prisi
deda dar finansiškai ir fiziškai 
(ką tai reiškia? Red.). Aš, ne
galėdamas išrišti tą klausimą,

APIE MAIŠTININKĄ.

DARBAI

GRA ŽI AI
ATLIEKAMI

PAUDO

Kiekvienoje draugijoje ir vi-, 
visuose laikuose atsiranda žmo
nių, kiirie griežtai priešinasi val- 
dymd būdui ir draugijos filoso* 
fijai. Maištininkas visuomet bu
vo ir bus. 
ganytoju.

Visuose laikuose valdovai sten 
ginsi įtikint minias, kad maišti
ninkas yra ardytoju, erzintoju 
ir naikintoju visų gerųjų daiktų 
ir dieviškųjų nalikimii. Vienok,’

Jisai yra draugijos iš

K JAUJ1ENT T
1 N spaustuvėj L-)

- ------►
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VILTIS
Kada vėjai staugia, ūžia. 
Drasko gamtos žiedelius;
Kad nubudus stov giružė. 
Apraudojus lapelius.

Tu vaikine nebijokit*, 
Eikic drąsiai vis pirmyn 
Ir širdyj savoj turėkle, 
Kovos galas ženg' artyn.

Tegul draskos, teg.il ūžia 
Nepakenčiamas ši m rys. 
Kad atris šalta žiemuže. 
Jam rankutes surukvs.

« < • *

Tada jau, brangus vaikine, 
Tau širdužė neb'sopės. 
Ir pradžiugs jauna krūtinė, 
Naujos (Urnos suskambės.

urbu, gerinus sukant, rtiijie An
gių tauta, iki šiai dienai nerasi 
nei vienos tautos, kuri turėtų 

į tiek daug gerų rašytojų kaip an
glai. 'l iesa, kiekviena tauta tu- 

! ri savo mažesnius ar didesnius 
rašytojus, bet kaip kiekybė taip 
ir kokybe neprilygsta Anglams, 

j Visa miglų 1 i tėra turą* lengves
niam studijavimui, yra dalina
ma į dvyliką periodų, laikotar
pių. Kiekvienas iš tų laikotarpių 
turi nuosavias ypatybe# ir skir
tingą' literatį skonį, šiame ra-; 
šinėlyj paminėsiu tik svarbes
nius rašytojus ir veikalus. No- 

|rinli<ji plačiau susipažinti su 
Anglų literatūra, tegul skaild 
nors lokį trumpą ir lengvai pa
rašytą veikalą kaip “Lougs Mi
stery of English Literatūra”.

L P.’rmas laikotarpis, Anglų- 
Sak;ų periodas, tęsėsi iki 1066 
m.
pis. 

i ima 
tam
mais. 
slas ar primity^is.
tojų kaip ir nesiranda. Tikeji

Tai yra vystimosi laikotpr- 
Žmortes žvarbiausiai užsi- 
žuvavimu. medžiojimu ir 
panašiais tų laikų užsiėmi- 

Gyvenimas visai papra- 
Gabių rašy-

Skris dainelės balsu tyliu,
Albais) atras siek j,
Skris žodeliai tave myliu

JonaA.Chicago, III.

Stebuklingas vaistas Kas tamsiai skauda, -- 
luini klausė, gydytojas.

ėiaus vienas kitas pradeda ban
dyti šį-tą rašyti. Svarbiausia lai- 

^kotarpio išraiška yra bandymas 
aprašyti ir apdainuoti liuosybę, 
išdidumą, grožę, gerbimas mo
li is ir, svarbiausia, religijos. 
Svarbiausi rašytojai randasi vo: 
trjs. Caedman (ištark Syd- 
ma.n) parašo taip vadinamas

kriko ta rpis praukledu apū.'.
1400 m. ir tęsiasi iki 1550 in.

t ‘ •»» • *
Beveik visas laikotarpis yra kil
pas karėmis ir prie jų prisiren
gimais. Tęsėsi civile karė, Urip 
vadinamoji “W«r of Roses”. Li
teratiškas veikimas yra višaT 
slopinamas. Senos tradicijos ir 
papročiai užmetami. 1 Paside
da begaliniai religiški persekio
jimai. Daugumas yra prverČa- 
jna apleisti tėviškę ir keliauti 
svetur.

| Tarpe svarbiausiųjų rašytojų 
sutinkame Sir Thos. More, au
torių '‘Utopijos”. Jį paseka E- 
rasmus, Malory, Tyndale ir ki
ti. Visi menkos vertės, daugia
usia svajotojai ir tai biblijos ve
rtėjai ir aiškintojai.

V. Elizabetos laikotarpis yra 
skaitomas vienu iš svarbiausių
jų laikotarpių literatūros isto
rijoj. l^žsiganėdinimas ir darb
štumas apsireiškia pilnoje švie
soje. Drama pasiekia augščiau- 
sj laipsnį. Gimsta praktiškoji 
filosofija, kurios tėvu yra Fran
cis Bacon. Tame laikotarpyje 
randamo, pradžią dabartinės is
torijos rašytojų, kaip Balėigh ir 
kitus. Alegoriškos poemos tie
siog žydėto žydi* Svarbiausią 
vietą tarpe jų užima Al. Spen- 
ser‘io “Faery Queen.” Willius 
Shakespcar'as yra produktas šio 
laikotarpio. Yra tai dramos ka
ralius, kuris sau lygaus dar uolu 
ri. Jo veikalai yra lai veidm- 
dis rcalio gyvenimo. Kiekvienas 
šį-lą bandykime Shaki'speare’o

vo rušJimJiais, tvariniais.
Koresp.

’ 'j * J"

Apžvalga.
' t. : ■ -Į f.J,

“k-ająyČję” viertas moksleivis 
“plačiąi” nagrinėju įvairias pro
fesijas ir mokslo įstaigas. Su
trauka maž-daųg yra panaši.

1. Tiesos advokatūra yra fe!
2. Medicina—lietuviški dak

tarai bernai su .diplomomis!
3. Agrikultūra ir tt. ir lt. vis

kas fe ir gana.,
4. Dentisterija alright. Vie

na antraklesė den t isterijos mo
kykla tampa pakrikštyta “ge
riausia”. Žinote kodėl? Nagi 
“nagrinėtoj a s profesijų auto
rius” mokinasi dentisterijos ir 
dar antraklcsčj mokykloj. Už 
tai jo peikti negalima, kad sten
gias savo lizdą nesutepti. Valio 
beini viii!

T

“Naujienose” tūlas, matomai 
lygietis, apgailestauja, kam gir
di reikėjo sukilti ginčus tarpe 
lygiečių (atleiskite—jaunimo). 
Mat ginčai neva sukiršino kaip 
vienus taip ir kitus. Gal'but ir 
leisgbė, nes tūli lygiečiai ,taip iš- 
sisvyravo, kad moksleivius ap
dovanojo visokiais epitetais, ži
noma draugiškais. Pav. mo
ksleiviai bepartyviški, tinginiai, 
nemokšai, vėjągalviai, na ir t.p. 
Geri argumentai. Moksleiviai 
kol kas tyli. Ir labai gerai.

t ai buvo skausti vasaros po
pietė. Saulė kaitino žemę ir 
šildė didmiesčio plačias gatves. 
Kur-ne-kur žingsniavo sutingęs 
žmogelis ir retkarčiais subarš
kėdavo ratai. Kur tik kas su
manė stengėsi pasislėpti pavė-

siektu, v
Viename didmiesčio augšta- 

mc narni*, netoli ežero kranto, 
gyveno gydytojas X. Tai buvo 
jaunas ir ganėtinai linksmas vy-’ 
rūkas. Vos lik keturios savai
tės kaip spėjo nusikratyti sun
kiąją gyvenimo naštą — išlaiky
ti valstybinius kvotimus. Po per
sikėlimui ir naujam apsigyveni
mui dalykai pradėjo eiti gero- 
jon pusėn. Gydytojas *'pasek- 
mingai pradėjo darbuotis. Liue
sas laikotarpis suteikdavo jau
nam 
mą. 
tu ir c 
davo 
Taip 
kas”.

gydytojui lyg ir nesmagu- 
Jis visuomet laukė pacien- 
trumpai valandėlei nedrįs- 

prasišalinti iš raštines, 
daro kiekvienas “naujo- 
laip darė ir gydytojas X.

'Pečiaus šiandieną, lyg tyčia, 
jau ir jiopirtis, o dar niekas ne

nkstoje kėdėje ir vėduojamas 
vaidentuvėj statė rūmą ateities. 
Tarpe kupetos įvairių įvairiau
sių minčių, jaunas gydytojas ir 
nutarė stengtis išrasti naują va
istą. Gi t;.s jau reikštų garbę, 
turtus ir t. p... Taip besvajo
jant, staiga pasigirdo skambėsi s 
durų varpelio. Gydytojaus vei
das staiga nusiblaivė ir jis ėjo 
pasitikti svečio.

Duryse pasirodė jaunutė gel-
Pamačiusi gydytoją Jau svc*ka!

užeina toks nepaprastas 
niurnas, širdgėla. Tankiai ver- 

' kiu ir pati nežinau ko.
Mergaitė nutilo. Gydytojas 

7 stengėsi prisiminti pirmiaus pa- 
tėmytą panašų atsitikimą. Ir 
retkarčiais klausė vieną kitą 
klausimą. Mergaitė atsakė vis 
negatyviai. Pagalinus prasidė- / 
jo egzaminavimas. Gydytojas 
pažiurėjo akysna, burnon, no-, 
iin; paklausė širdies mušimą ir 
plaučių ošėsį. Nieko abnorma- 
iško. Paliepė atsikelti, vėl sė
di. kvėpuoti, kosėti ir t. p. ir U.

Na, susisegiokite, aš ma
nau. kad bus viskas gerai.

Mergaitė pradėjo susisegioti. 
o gydytojas atsisėdo ir pradėjo 
rašyti. Paskui atsistojo ir pa
davė raštelį paraudusiai mer
gaitei, kuri stovėjo netoli stale
lio. Mergaitė ištraukė popieri
nį pinigą ir norėjo duoti gydy
tojui, bet jis tuom sykiu neėmė.- 
Mergaitė nustebo ir nusišypso
jo*

Aš tamstai daviau vaisiu, * 
bet tamsta privalai rytoj ateiti, 
tuomet aš pasakysiu plačiau a- 
pie Jūsų ligą ir atsiteisime.

Mergaitė ištiesė baltą ranku
tę- Gydytojas palenkė galvą ir 
ištiesė savąją. Mergaitė neju
čiomis taip suspaudė gydytojo 
ranką, kad pastarasis lyg stul
pas įkastas nustebo... Valandė
lė sumišimo.. . Amžina tyla. Gy
dytojas uždėjo kairiąją ranką 
ant mergaitės peties ir tarė: 

Mergaite, tu dar jauna... 
Gydytojau, Jus išgydėte 

staiga pertraukė mergaitė. —

nera šo The ('.brist (Kristus) ir pa
galinus Bode (išt. Byd) parašo 
Ecclesiastical Ilisloiy of the En- 
glish People (Bažnytinė istori
ja Anglijos žmonių), šios trjs 
knygos yra prieinamos tiktai 

;tiems, kurie gerai pažįsta Ang
lų kalbą abelnai. Tiems, kurie 
moka lik šiandieninę anglų žino 
nių kalbą jos yra sunkiai sup-

• I ' ra n lamos. Todėl ir tarpe lietu
čių randasi visai maža saujale. 
kirčio galėtų jas skaityti ir su
prasti.

JI. Antras laikotarpis, Anglų- 
Normanų periodas, prasideda 
nuo to laiko, kuomet šiauriniai 
žmonės, normanui atplaukė ant 
Britų salos ir tenai apsigyvi'iio 
Draugijinis gyvenimas staiga 
persikeičia. Prasideda dideli 
neužsigančdinimas neprašytam, 
svečiais, normaliais. Normanu', 
įneša i Anglų-Saksų kalbą dau; 
svetimų žodžių. Gimsta daių 
visokių legendų, jiadavunų ii 
pasakų. Originalių rašytojų vi 
sai mažai ir tie palįs yra men 
kos vertės. Vienok jie įneša 

gyveniman šiokį-tokį judėjiiną 
veikimą. Taip Geoffrey of Mo 
umouth parašo “Hislorian Bė
gam Britaniae. Loyoman pa
rašo vieną kitą menkesnės ver

lėliai vra lietuvių kalbon išver- 
sli.

Toliaus seka Ben Jonsonas, 
Shakespi are’o kopijuotojas. Pa
starasis yra mažai skaitomas, y- 
)8tingai liaudis mažai žino. Vi
sai ką kitą galima pasakyti apie 
Shakespeare’ą ir Bacon’ą. Pra- 
lėtiniai literatūros mokiniai ir 

• • i » J. ♦ ■ ' ■ - I
tie jau pradeda garbinti pasta- 

:. ! 1 ruosius. 
A > .

VI. Puritonų laikotarpis tęsė
si nuo 1620 iki 1660 m. Yra tai 
vienas Įiuolimas bedugnėn. Už- 

. » . ..... .. »■ viešpatauja rdigijine vergija, 
kuri kankino liaudį kur kas la
biau, negu skaudus ponų bota- 
p i. Vieton pirmyneigos apsi- 

u kia atžagareivybė.
' * j # 4

Rašytojų tarpe svarbiausią 
vietą užima Jonas Milton’as. Jo. 
•vnebiausieji veikalai yra išver
sti į lietuvių kaliu). Būtent, “Ro
jus pralaimėtas” ir “Rojus at-. 
uitas“. Butų gerai lietuviams 
su tais veikalais siLsijMižinti.

‘ 1 I

'Tolinus seka J. Bunyan su są
ra “Pilgrim’s Progress”. Be to, 
’iohert Burton ir kiti menkesni 
rašytojai randasi šiame laiko- 
•arpyj. —A. BIsks. ,

(Rus tolinus)

Žinios
kas nuskurdimas tęsėsi iki 
bingųjų ('haucer'io (ištark

gar
Čio

čio-

.• Jšakihiolė staiga nuleido akis 
Mčcmyn- ir n (‘drąsia i tarė:

Labą dieną, gydytojau!
Ačiū už labą dieną. Mel

džiu čionai.— , 9
Gydytojas pašaukė pacientę 

< gzaminavinio kambarin, užda
rė duris, patraukė kėdę ir pap
rašė sesties.

Meldžiu prisėsti, čia trupu-

(lydytojas žiurėjo mergaitei į 
akis ir stebėjos jos drąsumu. 
Be to jis jautės laimingas esąs.

stu, kurį jis tik dabar išrado, 
nors vieną ligonį. Tas vaistas 
vadinasi meile. 'Nedrąsiai ir iš- 
pa lengvo gydytojaus .lupos paly
tėjo baltulį veidelį ir amžinai 
prisiekė nesiskirti.

Kitą dieną buvo iškilmė.
keliama. - Tuom pačiu sykiu 
pats atsisėdo, atsilošė kėdėn ir 
paklausė:

- Kas naujo pas tamstą?

gonc sveika. —Studentas.

2 24 18.

1 Iii akis augšlyn, bet veltui, 
lik paraudo ir tyliu balsu išta
rė: , . , j

?<i« ko naujo. Gydytojau, 
aš s< rgu.. .

Anglų Literatūra

Anglų literatūra yra sena ir 
turtinga. Nuo pat (o laiko, kuo
met Anglai-Saksai susivienijo,

Ill.y ChaUOer’io (ištark 
šorio) periodas pradeda savo gy
vavimą papeikimu įi^pasibiaurė- 
jimu Icudatizmii. Apsireiškia 
gana tvirta nacionalė sąmonė,
.kuri paskiau pagimdo karę su 
'Francija. Pradeda šioks toks, 
savo reikšmę turintis, dal’binin- 
kų judėjimas. Tai yra beveik 
pirmas sykis kuomet Vakarų E- 
Uropos vergas pareikalavo savo 
žmogiškų teisių.

Rašytojų tarpe pirmenybė pri
klauso G. Cbauser’iui, kuris pa
rašė “ The (’ąiHerbury Talės”, 
šis veikalas tasižymi savo tikru
mu, gramatikos pažinimu ir aiš- 
kia retorika. Todėl dar ir šian
die mokyklose mokinama yra 
priverčiami jį studijuoti. To
linus seka panašus rašytojai, 
kaip Goer’is, \V,yclife*as su savo 
“Religiškomis Reformomis, Lo- 
ngland ir dar keletas menkes^ 
nių. Tuom ir baigiasi šis laiko
tarpis.

IV.

Chicago, III.

S LMA; 1 k p. laikė savo susi
rinkimą, i kuri susirinko gana 
gražus būrelis moksleivių.

Daug kas buvo tariasi ir ban
dyta. Svarbiausieji nutarimai y- 
ra šie:

1. Nutaria surengti mokslei
vių vakarą. Tam dalykui išrin- 
k ta komisi ja, kuri sužinos kas- 
link vietos ir laiko ir tuomet 
praneš per “Naujienas'.’

2. Nutaria reikalauti SLMA. 
cenlralinės valdybos, kad pas
taroji susitartų su “^aujienų” 
administracija kas link siuntinė
jimo SLMA. nariams dienraš
čio.

luvių moksleivių randasi JUoyo- 
los Universitete ir Chicugos Den 
t isterijos Kolegijoj. Loyolos u- 
niversitete randasi šie medikai: 
Zalatorius, Šimkus, Bertašius, 
BaČkus ir dar gal vienas kitas, 
kurių nespėjau sužinoti. Pri
rengiamajame Loyolos universi
teto kurse, rodos, randasi šešto
kas'. Dentisterijos kolegijoj ra
ndasi ČernauUkas, Žymontas, ir

nis žodis!
“Moksleivis” ir “Draugas” 

nieko nesako apio laisvuosius 
moksleivius. Turbūt turi reko
lekcijas. Po rekolekcijų gal už
giedos, o mes pritarsime, jeigu 
tik gaida bus prieinama.

Y

Žodžiai teisybėj

Socializmas vieton atimti nuo 
asmens nuosavybę, pagelbės 
kiekvienam įgyti nuosavybę.

11' “ Gronlund.
Kaipo ekonomiška spėka, 

nuosavybe užėmė vietą vergijos.
“ Hadlev.

ftifti pavadintu socialistu rei
škia1 gauti augščiausią kompli
mentą, kokį tik žmogus žmo
gui gali duoti; būti tikru socia
listu yra augščiausia žymė, ko
kią tik žmogus gali įgyti ant že
mės. —Ladoff.

Jie išsirinko raudoną spalvą 
savo emblemai ne pažymėjimui 
kraujo praliejimo, kaip daugu
mas blogos valios žmonių jiems 
nori įkalbėti, bet jie tai padare 
pažymėjimui abelno brolišku
mo ląrpe visų žmonių, visų dan
tų, ktu’ių kraujagyslėse teka ra
udonas kraujas ir kad kraujo 
praliejimas nuožmiose karėse 
nebeturi atsikartoti. —Gaynor.

bus ir visados”, yra vienas iš 
daugybės bibliškų neteisybių. Sy 
kį žmogus vyras buvo molio 
šmotas, o moteris jo plikas šon
kaulis. Jie šiandien jau persi
keitė. Vienas nebenori būti Mo
lio Motiejus, o antras plikas šon
kaulis. > Abudu nori būti lygiu ir 
laisvu tvariniu, kuri vadiname 
žmogus. —Kuningas

Tarpe musų
Visose'mokyklose jau vėl pra

sidėjo lekcijos. Su visu pasišven
timu moksleiviai stojo darban. 
Tiktai vienas liūdnas apsireiški
mas skaičius žyihiai suma
žėjo. Kodėl? Priežastjs yra vi
siems gerai žinomos. Nereikia

čipjo moksleivių seimo, išdirbti aiškinti.
tam tikrą dienolvarkį ir pągar- Tą patį galima pasakyti 
sinti “Mokleivių Keliuose” pie lietuvius moksldivius.

Reto buvo daug kalbėta, kas1 siskiaidč, kaip pavasaryj bites ir
Vii- laukia giedros. Net tokioje vie

nijus imi versi lėto. Bet jokio toje kaip Valparaiso Uniyersilc- 
' ' '' ‘ ’ te lietuviu skaičius žvmini su-

t I,' ■ t - I ■ ' f ■
link, grįžimo Lietuvon ir

konkrečiu nutarimo nepadary- te lietuvfų skaičius žymiai 
ta. Taipgi buvo paakstiuimų, mažėjo.
uul moksleiviai tankinus pasi-1 Chicagoje, ant kiek man

sisokė sužinoti, daugiausiaRennifisancc (atgijimo) rodytų laikraščių skiltyse su sa

I Iš-I

nespėjau su.linoti. Belo, p-lė 
Ališauskaite lanko Illinois Den- 
tisterijos kolegiją. Valparaise 
randasi apie 30 ar 40 lietuvių 
moksleiviu.

Be abejonės yra kur kas dau
giau moksleivių, negu čia pami
nėta, bet kaip su jais susižinoti?

“M. K.” vedėjai bandys su
rinkti statistiką mokslus einan
čios visuomenės ir tuomet bus 
galima plačiau kas pakalbėt. Tai
gi, draugai ir draugės, pasisteng

_ r 1 I < . ' • t . • • . ! . . . • . •

antrašą. Bus išsiuntinėjama 
tam tikros anketos. Antrašus 
siųskite “M. K.” vedėjui, 100Ž S. 
Oakley Blvd., Chicago, III.

Neapginta^ bromas.
Žmomnės šiandie tiki, kad 

niekas pasaulyje neįvyksta be 
priežąsties. Kiekvienas apsirei
škimas, imąs vietą akyvaizdoje 
musų regėjimo arba supratimo, 
turi birt gimdomas kokios nors 
būtybės. Kadą gamta siunta ar 
šypsosi tai pasidekavojanl 
tam tikroms priežastims, vadi
namoms gamtos liesomis. Lie
tus lyja užtai, kad vanduo ga
ruoja. Vėjas pučia užtai, kad 
oro spaudimas yra nelygus. Sau
lė teka ir leidžiasi todėl, kad že- 1 
mė sukasi ant savo ašies. Metų 
sežonai mainosi dėl to, kad

i i 
planeta, pasvirus tris dešimts- 
du ir pusę laipsnių, rieda apie 
saulę. Dangaus kūnai švaistosi 
po erdvę, kiekvienas bėgdamas 
savo ypatingu taku ir per am-

■ n, i i    «•• f

ž i u s pasiliki! a ma s 
vienokiame (?) a t s t u m c 
viens nuo kito pasidekavojanl 
grayitaėijai. Atomas prie ato
mo limpa sutvėrimui molekulų 
ir masų — ačiū spėkai vadina
mai chemizniu. Ir taip iki bega
lės mes galime rokuoti atsi
tikimus, kurių priežąstis yra ži
nios.

Bet žmogus žmogų apgaudi
nėja, žmogus žimogų skrtidud- 
žia, budeliams išduoda, neteisin
gai apskundžia, kalėjime kanki
na; žmogus žmogų žudo. Už 
ką? Kame yra priežą/l(is šio 
veiksmo? Kokios gamtiškos 
tiesos priverčia įvykinti šiuos 
apsireiškimus? Lai čia atsako 
pasaulio protuoliai, filozofai, 
gamtininkai ir mokytojai. Iš 
jųjų burnos turi sprūsti balsas, 
kaij) liepsnos, kurios galėtų su
naikinti žmonių pagiežos spar
nus išleistus ant jųjų mokslo. 
Kitaip pasaulis žlugs vaitojan- 
čių sielų prakeikimo ašarose'

Ir štai prasiveria žilo ekono
misto lupos, kurios griaudingu 
balsu prataria vieną žodį, — žo
dį, kuris hesykį buvo ir yra k lai- • 
dingai pavartotas, po kuriuo ne- “ 
vienas melagis yra užsislėpęs, 
po kuriuo nevienas kriminalis
tas gludi, ir kur visi godžiai ir 
išnąųdotojai tupi, - žodį, ap
linkybes. šiuos žodžius yra ban- 
dqma išaiškinti visi žmonių nuo
takiai, visi vaidai ir likimai, čia 
gerų' ir prastų pasiidgimų prie-

(I<»r;is I i< *,;»• ■

da savo šalį; karalių* apšaukia ■ 
karę, išnaikina turtą ir gyvastį I 
- priežasčia tą pačią nuvalkio-B 
tų aplinkybių. I

Tai naujas dievas, nau H 
nesuvaldoma spėka, kuri sava-Į 
rankiškai veikia ant žmogaus ■ 
budo, nustumdama jį nuo teisy-B 
bes liepto apšarvuota nopagei-B 
dalijamomis ypatybėmis. O ji. I 
tečiaus, yra biologiška tiesa, į-1 
brėžta nesuklaidinamos gamtos I 
rankos visatos įstatų knygos. |

Aš tikiu, kad mažiausiai vieną I 
pusę žmogaus įturio sudaro a-1 
apystova, kurioje jis gyvena. I 
Aš tikiu, kad gamtiškos, ekono-1 
miškos ir poli tikinės sanlygos I 
pagimdo didelėje dalyje indivi-B 
dualu cluirakteristikas, išvysto I 
jo pabiidį ir visos žmonijos taką I 
nubarsto nuotikiais. Taip mes I 
visi tikime ir ypatingai kuomi t I 
mes atsimename, kad aplinky-1 
bių teorija išaugo gyveniman po I 
prieglauda protingo mintymo iri 
persitiknnančių patėmijimų Į

Permalę apystovos galybę a-1 
kyvi ten.itojai pradėję jieškoti I 
ekzistuoj.mčio ryšio, kuris su-l 
jungia .v'dujinį gj’vybės procc- I 
są su išla: kine spėka. Tas sąna
ris rišąs gyvąjį pasaulį prie ne
gyvojo p .sirodė esąs taikinima- 
sis — b. vojančių organižmu 
ppie apy'f ovos veiksnių.

Tštikro. taip greitai kaip mes 
įžengiam • gyvybės viešpatijon, j 
mes pers; tikri name, jog apysto
va yra skulptorius, kuris t ve-1 
ria palei savo noro įvairias for
mas gyvų daiktų. Mes tuojaus 
pamatome kaip gyvybės pavi
dalai, dėlei palaikymo savo gy
vasties, yra pklusnus savo mi- 
strui —išlaukiniams faktoriams; 
kaip jie stengiasi prisitaikyti 
prie pastarųjų valios, idant pra
tęsus savo amžį ilgiau 
linksmame pasaulyje.

Mažyčiai augalai, kurie 
kiipšai pripildo musų 
vandenis, išvysto savotiškos ru- 

. šios vandenines šaknis, šu kurių 
J pagelba jie atsilaiko tiesioj po-

sią mc

sausa- 
žemės

nis ir siurbia gyvybei reikalin
gus elementus savo kūno gys
loms. Jie skleidžia plačius la
pus ant vandens paviršiaus gavi
mui šviesos nuo saulės ir anglia- 
rukščio iš oro.

Tel. Drover 6369

P. CONRAD
Fotografisaa. I 

traukinin' Į 
paveikslas dien 1 į 
mis ir vakarais. | 

Jaunavedžiai* I 
diiodarne kaupui 
kiaušio* dova
nas. Laibą at* 
liekom gerai ir 
pigini.
3130 S. Ilal ited 
SL, Salė Mildm 
teatro.

DR. W. YUSZKIEWICZ 
Akių Daktaras

l—TurL dideli pigiinuĮ 
ant akinių per 3 
<Uenas. spalio 27. 
28 ir 29. Valandos 

— nuo 9 ryto iki 9 v.
1407 Milwaukee Avė., Chicagn

Girtuoklis traukia alkoholį, 
nes aplinkybės priverčia jį gir
tuokliauti. Vyras begėdiškai 
apleidžia savo moterį užtai, kad 
aplinkybės prive.rčia jį taip elg-

to, jug aplinkybės išmokina jį 
vogti. • Koks pusbernis melagin
gai apskundžia savo draugą, vėl 
dėl tų nelabu aplinkybių. Darb
dave pavagia dvį trečdalį dar
bininko algos; politikierius su- 

lie-formuluoja nuožmias ir en-

Darykite patįs 
savo vyną
Vykuogės
Vynuogės
Vynuogės

Dabar yra laikas jas gauti, iki s
eonas pasibaigs.

Klauskite

Dan Coyne, 
Tek Maine 2Š35

Coyne Bros.
119 W. South \Vąter SI.

Didelis laikrodis virs durų.

JOSJEPH C. W0L0N 
LIETUVIS ADVOKATAS 

f .->29 S. U Sali* -SI 
Tdephųne Central 

Vakarais: 
2911 W. 22nd Street, 

Telcpboue Bockwell 0H1

IMPERFECT IN ORIGINAL
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RASTA-PAMESTA PARDAVIMUIRADO SUŽEISTĄ ŽMOGŲ

ApielinkeChicag
Pranešimai REIKIA DARBINIU K t

RAKANDAI

PAGRŪMOJO LIGONINĖMS

stiems darbams.

ABUDU PATEKO BĖDON

WEST SIDE

AUTOMOBILIAI

NAMAI-žEMe

ASMENŲ J IEŠKOJIMAI

PAŠOVĖ MOTERĮ

RANDAI

MOKYKLOSChicago

PARDAVIMUIJIEŠKO KAMBARIŲ

NORI PAžEBOT 
LEGALIšKUS 
PLĖŠIKUS.

31 \vardoj pradėta stipri kam 
panija prieš naują miesto sutar 
tį su gatvekarių kompanija.

gerą vartotą 
■ le praneški
ofisą pažy-

ris 
don

NAUJAS “DARBININKŲ 
DRAUGAS.”

Atidarys teatrus 
ir svetaines.

tvkite vpališkai su savininku
3032 So ‘ ‘ '

Mano “interview’as 
su pa ra pi jonu.

ORGANIZUOJĄS KOVAI
PRIEŠ GATVEKARIŲ 
BARONUS.

Gera 
Atsišaukite į 1632 

Chicago.

GAVO PASPORTĄ.

University of Chicago Settle- 
ment’o perdėtinė, p-lė Mary Mc- 
l)owell, pagalios gavo pasportą 

leidimų važiuoti Europon. Iki 
šicfl fedcralė valdžia, <k*lei tūlų 
priežasčių, to pasporto jai neno
rėjo duoti.

P-lė Mcl)owell ir keliolika ki

ksiu susipažinti su Anglijos ir 
Fra nei jos moterų - darbininkių, 
dirbančių amunicijos dirbtuvė
se. padėjimu. •ažymėtu lai- 

arginavičius

Galvoku rių baronai 
— all right.

Turi 
tame darbe 

angliŠ-

REIKALINGĄ senyva 
pridabojimui 
kitę: 4004 S.

KEIKIA shearmenų ir leiberių j 
Scrap Iro n Yard. Gera mokestis. 
Pastovus darbas.
W. Kinzie st

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

KEIKIA prityrusių įaugą plovėjų, 
$30 j savaitę.

Cnicago Window Cleaning Co., 
62 W. yVasbington St., Kuom 2

Park Avė.
Paklauskite elcvijlorman

PARSIDUODA krautuvė, groser 
nė, kendžių taboka ir visokiu smul 
kių daiktų Storas. 
Škulės (mokyklos) 
mas nereikalingas, 
gali daryti

Uždirbkite $15 iki 
$35 į savaitę.

raupuotas, smailios nosies, 
pastaruoju laiku 
Mace, Chicago. Ji-

Pajieškau brolio Mikolo Maknau- 
sko; paeina iš Suvalkų gub., Mari 
ampolės pav., Mokolų gniino, 22 m 
amžiaus, i 
5 pėdų augščio, 
gyveno 615 W. 14

Illinois Valstijos Banki
nis Skyrius peržiūri, kad 
žmonių čia sudėti pini- ♦
gai butų pilnai apsaugo
ti. BANKOS šėrininkai 
ir direktoriai turtingi ir 
pilnai atsakomingi už 
banko saugumų.

VALSTYBINIAI NEMOKAMI DAR
BO PRIRODYMO BIURAI

(U. S. Free Employment Service)
Jicškantieji darbo kreipkitės Ainis 

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 Chicagoj, 
taip kitur, kur reikalauja visokios 
rūšies darbininkų — i fabrikus, į ka
syklas, i ukius, i šiaip įvairias įstai
gas — kaip vyrų, taip moterų ir vai
kų, kaip amatininkų, taip papra-

REIKALINGA lietuvė mergina di 
rbti ofise prie “mailing list 
būt nors kirk patyrusi 
ir turi kalbėli lietuviškai 
kai. Atsišaukite tuojaus j 

Lithuanian Publishing Co., 
814 W. 33rd SI., Chicago

rA automobilius, ' 
bai pigiai. Priimsiu

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

—Komitetas

Roseland, III. LMI). “Aido” choras 
nutarė pertraukti dainų repeticijas 
dėl siaučiamos epidemijos. Laukite 
tolimesnio pranešimo. Su visokiais 
reikalais meldžiu kreipties šiuo an
trašu: F. Brukšaitė, 173 E. 1151h st.

Randas prie pa 
Biznio patyrų 

Kiekvienas bizn 
gali daryti. Be patyrimo geriausia 
proga kiekvienam, kuris norit pirk
ti krautuvę.
3537 So. Wallaee SI

Pa'jieškau savo brolio Antano Ži
linsko, Suvalkų gub., Marijampolės 
pavieto. Atsišaukite šiuo adresu:

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

VALENTINE DRESSMAK1NG 
COLLEGE8

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

137 Mokyklos Suv. Valstijose. 
Siuvimas, Petrenų Kirpimas, !)•- 
signing, dėl biznio ir namų. Vie
tos duodamos dykai. Diplomai. 
Lengvi išmokėjimai. Gvarantuo- 
ta išmokinti Jus pasiūti suknM ui 
|10. Phone Seeley 1643

BARA PATEK, Pirmini aki

Oi, oi! Nekaip... Kad tam
sta žinotum, pirma mes manėm, 
kad tik vienas Ambrozaitis ne
gali išbristi iš skolų, bet dabar 

tas pats ir su dabartiniu! Sko
los nelik kad nesimažina, bet vis 
auga ir auga... Niekas negali 
sugalvoti netik kaip reiktų jas 
sumažini, o ir kokiu budu jų au
gimų sustabdyti.

Na, tai kaip bus jeigu sko- 
los vis augs, o nemažės?

Turėsime daryti kokių nors

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

Rockford, III. — LSS. 75 kp. vai
dybos ir komisijų susirinkimas įvyks 
nedėlioj, spaiio-Oct. 27 d., 1:30 vai. 
no pietų d. A. Petronio bute, So. 
Mąin ir Island avė. gatvių.—Drau
gai ir draugės, susirinkimas svarbus, 
todėl kurie jaučiatės 
nors darbą, pribukite 
ku. — Org. S.

REIKALINGA moters prie namų 
už gaspadinę. Aš esmi našlys, turiu 
namus ir rakandus. Duosiu pragy
venimą ir užmokėsiu už darbą. Ne
paisyčiau kad turėtų kokius du vai
ku. ‘ Atsišaukite kuogreičiausiai. Už 
tikietą užmokėsiu.

Joe Malinski,
P. O. Box 92, Indiana Co.,

Wehrum, Pa.

PARSIDUODA labai pigiai saliu- 
nas. Biznis gerai išdirbtas per dau
gelį metų. Pardavimo priežastį pa
tirsite ant vietos. Atsišaukite laišku 
į “Naujienų” ofisą pažymėdami No.

SUVAŽINĖJO 
LIETUVĘ MOTERĮ.

Illinois Central geležinkelio 
kompanijos jarde vakar tapo su
važinėta lietuvė moteris — A- 
leksandra Reinis, gyvenusi 1718 
N. Ashland gi. Moteris jarde dir 
bo kaip vagonų plovėja. Liko 
tris kūdikiai — našlaičiai.

Nu. padarysime kokį viešų 
susirinkimų, žinai, mokėsim nu
piešti apie blogų parapijos sto
vį, sugriaudensim... žinai, kiek 
lik jie turės atliekamų pinigų... 
Parapijonai nešykštus, tik rei
kia nusimanyti...

—Na, o daugiau?
Mes dar turim gerų “tink- 

są”, ant kurio paraipijonai ir ne
norėdami puola.

Nugi?
— žinai, bazaras! Nuo jo, 

kaip yra sakoma, parapijom^ ki
šenini džiova suserga... Žinai, 
kai-kada įšlumpina ir koks ci- 
eilikas. Bet - ar jo pinigas ki
toks?

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

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

Ant kertės 28 ir Michigan gatvių 
policija vakar naktį rado mirti
nai sužeistų žmogų, tūlų Charles 
Gretzman, 1591 Clybourn gt. 
Jisai buvo be sąmonės ir vėliau 
nugabentas į Mcrey (ligoninę pa
simirė. Manoma, knd ant jo tu
rėjo užvažiuoti koks nors neat
sargus automobilio važnyčia, ku 

paskui, bijodamas patekt bė- 
pahėgo.

šiomis dienomis man teko pa
sitikt “gerų parapijoną” ir pakal
bėti su juo apie “bėgančius rei
kalus“.

Nors aš ir esmi vienas iš tų 
nelabųjų “bedievių”, bet vis žin- 
geidauju, kaip ten einasi musų 
klerikalų vadams su savo bizniu, 
lodei savo kalboj aš, tarp kitu, 
paklausiau:

Na, kaip šiuo laiku einasi 
jūsų parapijai?

Mano parapijonas pakrapštė 
pakaušį, sunkiai atsiduso ir ta-

kiinigai veidniai- 
iškeikę tariamus 
“cicilikus”, nusi-

(Pajieškau savo pusseserės Agotos 
Lukšaitės, Kauno gub., Telšių pa
vieto, Navarėnų parapijos, Juozapa- 
vo kaimo.

Petronėlė Rusiskaitė.
4427 Marsbfield avė., Chicago

Chicagos Darbo Federacijos 
pildantysis komitetas ir' 
indorsavo demokratų kandidatų 
(dabartinį senatorių) į Suv. Vai 
stijų senatų, James Hamilton 
Levvis’ų. Federacijos nariai pri-

Pajieškau Jono Striškos, Kuprių 
kaimo, Vabalninku pa r., Kauno ve
dybos. Panevėžio pav., jis gyvena 
Kcnosha. VVts. Turiu svarbų reika
lą. Meldžiu atsišaukti arba kas ži
note jį malonėkite pranešti jo ad
resą.

Fabijonas SlriŠka.
409 Central Park Avė., Chicago

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

AMERIKOS LIETUVIU MOKYKLA
Mokinama: angliškos ir lietuviškos 

kalbų, aritmetikos, knygvedystės, 
stenografijos, lypevvriting, pirklybos 
teisių, Suv. Valstijų istorijos, abej
uos istorijos, geografijos, politiškos 
ekonomijos, pilielystės, dailiarašys-

Pajieškau savo švogerio Antano 
Mazautsko, Kauno gub., Vilkmergės 
pav., Druskių sodžiaus, Svedesų pa
rapijos. Meldžiu tuofjaus atsišauki i. 
Turiu labai svarbų reikalą.

J. Saprigonas, 
2019 Stying st., Chicago, III.

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

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

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

NORIU pirkti pigiai r 
kuknini pečių. Kas turit 
h“ laišku į “Naujieną" 
mėdami No. 50.

GERA PROGA lietuviui biznieriui 
— pasirandavoja krautuvė (storus) 
su ruimais arba be, po num. 83G \V. 
20tli st., kampas Peoria st. Lat>;ii 
tinkamas bučernei ir grosernei. Ra
nda ne brangi. Savininkas vakarais 
ant vietos.

hum.... Ar daug išlupote?
Eh! kų čia ir klausineji! Ži

nai, kad West Sidės biznieriai 
jau į bolševikus virsta... Ot, nuo 
tada, kaip Brighton Parko ku
nigėlis, laikydamas musų baž
nytėlėj pamokslų, juos išvadino 
raudonskuriai... žinai, į šių puo 
tų susirinko tik kdli.

O kaip jie buvo kviesti?
Tokiais, žinai, puikiais laiš

kais. Ir štempa buvo pridėta 
prie poslekarlės, kad praneštų, 
jog sutinka dalyvauti.

Šitaip... O daugiau tų ple-

Jubiliejinia apvaikščiojimas 25 me
tų gyvavimo Simano Daukanto De
jos, kuris turėjo įvykt subatoje, spa
lio 26 d., tapo aiidėtas delei siau
čiančios epidemijos ir uždarymo 
svetainės. Kurie turite nusipirkę 
tikietų. malonėkite pasilaikyti. A- 
pie pramogas bus pagarsinta laik
raštyje. —Rengimo Komitetą*,

PAKLYDO karvė su veršiu, kam 
prapuolė atsišaukite šiuo adresu: 
4037 S. Richmond st., Chicago

i moteris — 
dvieju vaikų. Atsišau 
Campbell av., Chicag<

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

BETA PROGA! Priversli parduot 
už pusdykę: puikius 5-kią kambarių 
apartmenlo (laikius; dailus dining 
room selas ir bėdinom setas, taip 
gi $850 player pianas liktai už $230 
ir $200 Viclrola su brangiais rekor
dais už $55. Taipgi parsiduoda a- 
liejiniai piešiniai. Viskas naudota 
tiktai 3 mėnesius. Priimame Laisvės 
Bondsuš. Ateikite tuojaus.

Rezidcnęija 1926 S. Kedzie avė.

REIKALINGA lietuvė mergina dėl 
abehio darbo ofise. Turi mokėti 
gerai rašyti ant mašinėlės ir kalbe
li angliškai ir geistina, kad mokė
tą “short hand”. Darbas pastovus 
ir gera mokestis. Atsišaukite tuo
jaus į

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

Mokykitės siūti elektra siuvamomis 
mašinomis. Didelis reikalavimas. 
Lengva išmokti. Mažos išlaidos. 
Dieųa arba vakarais. Darbai lau
kia. Atsišnukite tuojaus.

MASTER SEWING SCHOOL
J. F. Kaanicka, Prezidentai,,

118 N. La Baile h!., Prieš City U.!l 
Atsišaukite anl 4 to augšto

REIKALINGAS kukorius. Gera 
mokestis.
3305 S. Halsted st

Kur Laikot Savo Pinigus?
Laikant namie, pas biznierius ant palaikymo, arba kitose nesaugiose vietose 

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

REIKALINGA jauna mergina prie 
namą darbo. Atsišaukite greitai į 

Old Rose Distilling Co., 
Klauskite manadžei io

1713 So. Ashland Avė., Chicago,

PARSIDUODA labui gražus ir gc- 
7 pasažierių, ta 

. . ' u l>a
bondsą kaipo dalį įmokėjimo. Turi 
būt parduotas j trumpą laiką. Atsi
šaukite tuojaus pas 

Joseph J. Szlikas4
3301 S. Halsted st., (’liicago

Phone Buolevard 6775

Pons Harry Wisner ir panelė 
Juliet Johnson važiavo “taxicab’ 
u”. Ėjo kalba apie pinigus, buč
kius ir dar kų kitų...

Kada panelė išlipo iš “taxi- 
cab’o”, jos piniginė buvo tuščia. 
Tuoj pasišaukė kilų automobilių I 
ir nutempė ponų Wcisnerj į po-l 
listeišinr. Pinigų pas jį nerasta. I 
Bet kada jis papasakojo savo, 
prietikius su panele Julieta, tai 
ir ji turėjo eiti j šaltųjų. Dabar 
abudu turės stoti prieš ponų 
džiodžę ir aiškinties delei “ne- 
tvarkaus pasielgimo”., automo- 
biliuje.

PARSIDUODA 4 kambariu rakau 
(lai, priežastis pardavimo moterį 
mirė. Kam butą reikalingi, atsišau 
kitę.

North Sidės Viešo Knygyno dele
gatų susirinkimas įvyks pfitnyčios 
vakarę, spalio 25. 7:30, Knygyno 
svetainėj. Malonėkite visi pribūti, 
nes randasi svarbių reikalų.

Pirmininkas.

PARSIDUODA beveik už pusę 
irekės kampinis namas dviejų aug
lių po 6 kambarius su maudynėmis, 
.olas ;0 pėdų pločio ir 170 pėdą il- 
00. Abi gatvės išbrokuotos ir ris
iąs apmokėta, šilas namas sti lo
ti pilnai vertas $6000.00, bet jeigu 

kas greitai pirks, gaus tą viską lik
ai už $3,950.00. Reikia įmokėti lik

tai $1000.00, likusius ant lengvų iš
mokėjimą. Del platesnių žinią krei- 
ikitės į 
Liberty Land ai\d Investmenl Co..

3301 So. Halsted si., Chicago
Phone Boulevard 6775.

REIKALINGA ledų traukėjų ir 
darbininkų į ledų svirnus, 42’žtc. į 
valandą, 10 ir 11 vai. darbas.

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

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

Veikiantysis policijos viršinin 
kas. John Alcock, vakar išleido 
naują patvarkymą, kuris skau
džiai atsilieps į profesionalius 
“bondsmenus” (parankos užsta- 
tylojus), kurie iki šiol be jokios 
atodairos plėšė suareštuotus de
lei kokių nors priežasčių žmo
nes. Nuo dabar nė vienas “bond 
smenas” neturės teisės pasima
tyti su areštuotu asmeniu pirm 
negu jis pats reikalaus paliuosa- 
vimo ir įvardys sau žinomą 
žmogų, kaipo “boiulsmeną”.

saliną, ,105 W. Vau Buren gt., 
ir paliepė visiems iškelti rankas. 
“Bartendcrio” pagelbininkė, p. 
Mary Jordan, tečiaus nepaklau
sė. Vietoj to ji smogė vienam 
banditų taip, kad šis tuoj “at
sitūpė”. Banditas, puldamas, pa 
leido į ją šūvį ir pavojingai sit

alo atiduoti savo balsus už tą žeidė. Plėšikai, išsiėmę iš regi- 
gerą žmogų”. ? sterio $25 pinigų, pabėgo.

REIKIA Jcibcrių. Gera mokes
tis. Pastovus darbas. Atsišaukite į

Weštcrn I'cll Works,
4115 Ogden avė., Chicago

— Taip, net kelis!
Na, tai kokis jūsų pirmuti

nis pienas?
-—Pirmutinį pieną jau prave

dame.
Kokis tas pienas?
Alai: Sušaukėm visų West 

Sidės biznierių susiijinkimą ir 
iškčlėm jiems puikių puotą, i- 
dant jų širdeles suminkštinus, 
paskui - kad gavus daug, daug 
pinigų dėl bažnytėlės... Iki šiol 
jie buvo labai skupųs:

O ar tą puotą uždyką jiems 
iškėlėt?

Nu, nu! Jie turėjo užsimo
kėt po du doleriuku.

- Tai puikus pasigerinimas,

• PARDAVIMUI 4 kambariu name
lis ir didelis naujas garage. arba 
vištų būda; lotas 60x125, $200 eash, 
likusius $20 mėnesyje, arti ė»1-mos 
ir Archer. Gera vištą larma.

MeDonnc
2630 W. 38th SI

REIKALINGAS geras bartende- 
ris. Gera mokestis ir geras darbas.

P. Metrukas
2100 So. Halsted st., Chicago

kitę.
George Maknauskas, 

661 W. 14 Place, Chicago

'tuo ir užsibaigė mano 
“intervi(>w’as” su parapijom!. Į

Žingeidaudamas kartą užėjau I 
jas tūlą biznierių, kur gavau mi
nėtą laišką kurs buvo siuntine-1 
.amas visiems: parapijonams, 
>edicviams ir ciciliknins.

Štai jis:
“Gerbiamasai tautieti, parūpi-1 

one:—
i'

“Bendras pasitarimas visuo
met mus verčia ir palengvinai 
<ad ir sunkinusį užmanymą, 
^asilams lengviau net ir iš ne

laimės išsigauti, o
“Čia bus proga arčiau mums 

viens su kiltu susipažinti. Ben
drai pasitarus surasime būdų, 
<aip musų parapijos gana šlu- 
mojančius reikalus sutvarkius.” 

ir tt. o <
Kodėl aš šį laiškų pakartoju?!
Štai kodėl: i
“Draugo” nr. 246, jo redak-Į 

ei ja paima iš tūlo socialistų laik-1 
raščio korespondenciją, kur ap-1 
rašoma, kad SLRK. 131 kp. įsi-I 
eido į savo balių socialistų iri 
pavėlino jam paaiškinti apie! 
)ebso bylą, kur po tam buvo su-1 
nešta keliatas ddlerių aukų. I 
“Draugo” redakcija nuo savęs! 
)ridurė: ■- ]

“Suprantama, taip negalėjo! 
būt, kaip čia nurašoma. Kata-Į 
likai negalėjo duot aukų socia
listo Dėbso reikalams. Gi jei 
katrie žmones aukojo, tai arba 
buvo nekatalikai, arba buvo su
klaidinti.

Bet svarbiausia tas, kokiam 
galui katalikai savo vakaran įsi
leidžia socialistus ir dar leidžia 
jiemjf tarpe katalikų varyti sa
vo propagandų? Toksai apsilei
dimas yra ne tik bjaurus, bet tie 
siog nedovanotinas, jei tas butų 
teisybė”.

Antra. Visą laikų vietinis kle
bonas ir kilti, kiek tik aš jų gir
dėjau, visi rėkė, kad su bedie
viais ir cicilikais nereikia turėti 
jokių reikalų ir jeigu pas para- 
pijonų randasi “ant burdo” koks 
“bedievis - cicilikas”, varykite jį 
lauk kaip piktų sėklą.

Taigi, aš dedu šį laiškų (nes 
jis buvo siųstas bedieviui), kad 
parodžius parapijonams kaip 
■^Draugas” 
niauja.
“bedievius 
ima kepurę ir prašo, kad ateitų 
į jų bankietų! z

Ak, matote, “bedievis” turi pi
nigų, o ant pinigų tėvelis, kaip 
tas katinas ant lašinių....

Je, ištiesų, kokiam gi galui 
tie klebonai eina ir meldžia pi
nigų pas tuos pačius “bedie
vius’”, biznferius, kuriuos jie ka
daise išdergė visokiausiais bu
dais? Tai netik biauru, bet tie
siog nedovanotina. Kaip tai ga
lima pirmiaus j Vandenį priskre-

SC Charles, III. — LSS. 177 kp. 
mėnesinis susirinkimas bus nedė
lioj, spalių 27 d., 10 vai. ryto, pus 
p. Walintą. — Draugai ir draugės, 
nepamirškite susirinkti.

b Sekr. P. M. WalintaH.

PARDAVIMUI — iš priežasties li
gos turiu parduoti pirmos klcsos 
bučernę ir grosernę naujoje lietu/ 
vią vietoje, su namu arba be namo.

Anton Praszky.
2856 Emerald avė., Chicago

' Naujų susirgimų ir mirčių 
skaičius laipsniškai mažėja, taip 
kad pradedama galvoti apie ati
darymų teatrų ir svetainių. Pav., 
vakarykščiame influenzos komi
sijos posedyj buvo ilgų diskusijų 
kns dėl teatrų ir k ru tomų jų pa
veikslų lealrėlių atidarymo. Kol 
kas betgi nutarta atidėti tų klau
simą iki sekamo panedelio .ar 
utarninko. Jeigu susirgimų 
skaičius vis mažės, tuomet pa
tvarkymas bus atšauktas.

Vakar susirgo 1,186 asmens. 
Iš jų 1.189 infhienza, o 397 — 
plaučių uždt'gimu. Mirė: 208 
nuo influenzos, 113 — plaučių 
Užilegimo. Viso vakar mirė 321.

Sveikatos reikalų komisionie- 
rius dar kartą persergėjo vienuo 
liką Chicagos ligoninių, idant jos 
liautųsi priiminėję ir gydę to
kius. kurių ligos nėra pavojin
gomis. Mat. sužinota, jogei tų 
ligoninių valdytojai turi savo j- 
sfnlymus nepriima sergančių 
infhienza žmonių. Komisionie- 
rins tarp kita .užreiške, kad jis 
atimsiąs toms ligoninėms lais- 
niiis. jeigu jų bosai nenorės pil
dyti esamų patvarkymų.

Negeriau elgiasi ir gatvekarių 
bei elevatorių kompanijos. Mie
sto inspektoriai surado, kad va
kar laike t. v. “rusli hours” kom
panijos laikė uždarę barnėse a- 
pie 200 karų! Žmonės tuo tar
pu, delei karų stokos, lipa viens 
kitam ant galvų... Gatvekarių 
baronai tečiaus nenori prisipa
žinti prie to negražaus darbo. 
Gatvekarių kompanijos prezi
dentas, L. Busby, vakar viekai 
užreiške, jogei ins|>ektoriai pa
darę... klaidą. Bobertson tečiaus 1 
nenori tikėt tokiam pono Bus- : 
by’o užreiškimui ir sako, kad, 
jeigu kompanijos nepasistengsią 
pataisyti blogą dalykų stovį, jis 
išleistus naują patvarkymą, sulig 
kurio į gatvekarį bus leistina pri 
imti tik tiek pasažierių. kiek ja- 
me randasi sėdynių.

NAMAI IR FARMOS.
Pirmiau negu pirkti namų, fauną 

arba lotą, klauskite informaciją. 
Mes skoliname pinigus.

R. A. C. A.
29 So. La Šalie st., (Jiicago

Room 336.

REIKALINGAS antrarankis duon
kepis* darbas anl visados. Meldžiu 
atsišaukti greitai.

Joe Antanaitis, 
3415 Wallace st., Chicago

REIKALINGAS bučeris, atsakan
tis savo darbe. Gera mokestis. Ge
ras pragyvenimas. Atsišaukite tuo
jaus.

M. Romanovsky,
732 W. 19tb SI., Chicago

REIKIA merginų vynioti marga- 
rines. Gera mokestis. Geros darbo stygos.

W. J. Moxley,
541 W. Randolph st., Chicago

REIKALINGAS geras namui lotas 
mainais ant 2 Halą, 4521 S. Halsted 
st. Rando $300,.

McDonncll, 
2630 W. 381h St., Chicago

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

McDonncll, 
2630 W. 381b SI., Chicago

PAJIEŠKO vaikinas kambario 
North Sidės apielinkėje, pas laisvus 
žmones, su valgiu arba be valgio. 
Kas turite praneškite šiuo adresu: 

Joe Valentas,
1356 N. Iloyne avė., Chicago, 111.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
IŠS1RANDAVOJA kambaris <lel 2 

arba 1 vaikinui ar merginai arba žc- 
notiems — turi būti bevaikiai, šil
tas vanduo, varui ir štymas. Pasima-

I.
Hat 42.

Central Manufacturing District Bank 
(STATE BANK)

1112 W. 35th Street. Tarpe Morgan ir Ratine gatvių. Chicago, III.
TURTAS viršina $4,000,000.00 (keturis milijonus dolerių)

šis yra taip GERAS ir TVIRTAS bankas, kaip didžiausis didmiesčio bankas, bet daug parankesnis. 
PINIGUS ČIA PADĖTUS GALIMA ATSIIMTI KADA TIK NORITE, BE APREIŠKIMO IšKALNO. 
Valandos: 9 iki 3 po pietą. Subatom: 9 iki 1 po pietų. Vakarais seredomis ir subatomis 6 iki 8.
A. PETRATIS, Real Ėst ate ir Insurance Vedėjaa.S. L. FABIJONAS, Lietuviu Skyriaus Vedėjas.

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

Marė Tipirauskiutė, 
1701 S. Union avė., Chicago




