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Austrijos revoliucijai sekasi
Atsikratė 

Hapsburgu 
jungo

Revoliucija Austrijoj eina 
pasekmingai. Visur susitvė
rė nacionalės valdžios, če- 

chija — socialistiška 
respublika.

COPENHAEN, lapkr. 1. — 
Po antgalviu “Respublika atei
na“ seredos Berlin Tageblatt pa
duoda smulkmenas apie atsiti
kimus tą dieną Viennoje.

I )eiuonstracijos prasidėjo 
Vicnnoje studentų susirinkimu 
prieš parlamento budinką; 

prie jų prisidėjo ir darbininkai. 
Nacionalės tarybos prezidentas 
Dinghofer kalboje užreiškč, 
kad nacionalė valdžia perims 
visą administraciją utarninke.

“Bet be Hapsburgu“, šaukė 
minia.

Oficierius uniformoje atsiša
ukė i kareivius ir oficierius nu
siimti imperijos ženklus. Jo at
sišaukimas buvo išklausytas en
tuziastiškai. Imperijos vėliava 
plevėsavusi prieš hariamento 
budinką tapo nuimta paliepimu 
Austrijos žemesniojo buto pre
zidento Gross.

Pasekminga revoliucija 
Vengrijoj.

vežusių rakandus ir raktus 
palotinus pinigų rūmą“.

Nėra vietos sostui.

Viennos žinia išspausdinta 
Bėdino Tageblatt sako:

“Nacionalis seimas susirinko 
3 vai. po piet. Didelė minia su
sirinko prieš seimą ir labai triu
kšmingai sveikino raudoną vė
liava, kuri buvo iškelta darbi- 
ninku iš Viennos priemiesčių.

“Seimo socialistai nariai bu
vo sveikinami, kada jie kalbėjo 
j minią už respubliką.

Majoras Weis.sk i rchner vel
tui bandė gauti balsą, bet jis 
buvo nušvilptas.

“Tuo pačiu laiku nacionalis 
seimas priėmė konstituciją, ku
rioj nepalikta vietos karimai. 
Nacionalis seimas turi įstatim- 
davišką galę, kuomet valstybės 
taryba ir valstybės valdžia turi 
pildomąją valdžią. Buvo pie
nuojama duoti vardą naująjai 
valdžiai seredos naktį.

Socialistai ministeriai.
“Victor Adler, socialistų va

dovas, galbūt bus paskirtas už- 
rubežinių reikalų ministeriu* So
cialistas Leuter yra žymiausiu 
kandidatu į karės ministerius, 
kuomet progresistas Ofner kal
bamas už justicijos ministerį.

“8 vai. vakare deputacija ofi- 
cierių ir kareivių apsilankė na- 
cionalėj taryboj ir reikalavo su
darymo kareivių tarybos vedi
mui armijos demobilizacijos ir 
panaikinti laikinai karinius gar
nizonus.

“Grupės perėjo gatvėmis na
ktį priversdamos oficierius nu
siimti savi pagonus. Net seni 
generolai nebuvo tiuosi nuo to. C*
Jaunuoliai ėjo į kavines su pa
našia misija“.

Budapešte ir Vengrijos nacio-

nešimo nuo grafo Michael Karo-

Pranešimas nuo grafo Karo-

klausomosios partijos, sako:
“Revoliucija Budapešte ir na

cionalė taryba perėmė valdžią. 
Kariuomenė ir policija pilnai 
pripažįsta nacionalė tarybą. G y-

iirašo) “KAROLYI“ 
“Prezidentas nacionalės 
tarybos“.

Cechų respublika socialistiška.

slovakų valstybės eina tvar
kiai, pasak gautų čia per Berli-

viršininkus. Jokių ypatingų

sus vagonus ir pasiėmė savo ži
nion geležinkelių linijas iki Bo

ziaus. Cechų vagonai turi už
rašą: “Laisva Cechų Sočialistiš- 
<a Respublika“.

Vokiečių kareiviai nuginkluo
simi. Visi traukiniai, veža n lįs 
maistą ir medegas į Austriją ir

sportavimas anglies tapo uždra
ustas.

TISZA NUŠAUTAS.

Stivęs Vengrijos premieras 
nušautas kareivio.

ČOPENHAGEN, lapkr. 1.
Copenhageno pranešama,

jos premieras, tapo užmuštas 
careivio. Grafas liko nušautas 
iš revolverio jam išėjus pasivai
kščioti.

vienu iš I didžiausių kares kal
tininkų. Jis sukurstęs ir Aust
rijos erchercogo užmušimą Ša

Karalius ir erchercogas 
išvažiavo.

LONDONAS, 1. 1. -

kad po proklamacijai Budapeš-

gas Juozas išvažiavo iš miesto.
Žinia priduria, kad karalius 

Karolius pirm apleisiant Vienną 
ypatiškai davė paliepimus, kad 
visų konfliktų su gyventojais

duoti naująjai valdžiai.

Austrijos karalius 
pabėgo?

BėdinoB)RN, lapkr. 1. — 
Vossische Zeitung sako:

“Karalius Karolius, kaip pra
nešama, esąs karališkame palo- 
ciuje Godulio, 15 mylių į šiaur
ryčius nuo Budapešto. Sakoma, 
kad paskui jį atvyko 18 vagonų,

Fiume atiduotas Italijai.
100 žm. žuvo 

New Yorke
liausiu pranešimų iš fronto.

Prancūzai toliau į rytus pa
ėjo daugiau kaip mylią tarp Ar
domu* ir apygardos j šiaurę nuo

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Nov. 2, 1918, 
as requircd by the act of Oct. «, 1917,

Rusijoje
Pasak žinios iš Berlino, j Berlin-į

na i valdo laivynų buzą Fiumej 
prie Adrialiko juros, paskelbė 
jų uniją su Italija.

VOKIETIJA PERTRAU
KE RYŠIUS SU 

AUSTRIJA.

Vokietijos ambasadorius

Elevatorius nušoko nuo 
bėgių.

Mažiausia 12 miestelių paim
ta ir daugiau kaip 3,(MM) belais
vių suimta.

NEW YORK, lapkr. L — Po
licija apskaito, kad 100 žmonių 
Įtapo užmušta, kada Brighton 
. Bear h elevatorius važiavęs į 
(’.ooney Island šį vakarą 7:30

LONDONAS, lapkr. L — Au
strijos nacionalė valdžia sutikot 
parašyti konstituciją, panaikin
ančią monarchiją, pasak Vien
nos žniios, atėjusios per Ams
terdamą.

Ši žinia žymiai sustiprina ki
tas žinias, kad revoliucionieriai 
viešpatauja Austrijos sostinėj. 
Konstitucija “pašalinanti mona-

parko nušoko nuo bėgių.
Kada elevatorius nušoko nuo 

bėgių, jis smogė į kitą elevato
rių ir užsiliepsnijo.

Visi Brooklyno ambulansai

jimo darbas labai sunkus.

True translation filed wlth the post- 
inaster at Chicago, III., Nov. 2. 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6. 1917

Diplomatiniai ryšiai tarp Vo-

princas Hohenliolc ir jo štabas

Pino žinios.
Viennos laikraščiai šiandie

Karališkas patvarkymas au-

stoti į armijas, sudarytas nati-

Ii esantiems po jų komanda ka
reiviams taip jau tą patį pada

True translation filed with the post, 
mastei* ai Chicago, III., Nov. 2, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917

Laukia Austri
jos pasidavimo

T

WASHINGT()N, 
Vietos valdininkai 
valandą Austrijos

Nors pranešimui, kad talki
ninkai įteikė pertraukimo mu-

laukia kas 
pasidavimo.

monarchijos šiąnakt dar truko

lins mano, kad tai yra sekamu 
logišku žingsniu prie izoliavimo 
Vokietijos.

LONDONAS, - Pasak

manduotojas gen. Diaz šiandie

gas Austrijos komanduotojui. 
Laikraštis sako, kad pertrauki
mo mūšių sąlygos bus paskelb-

ANGLAI SUĖMĖ 172,659 
BELAISVIUS.

Atėmė iš vokiečių 2,378 
kanuoles.

LONDONAS, lapkr. L Field 
taršalo llaig olicialis prane-

Francijoj suėmė 172,659 belai
svius ir atėmė iš vokiečių 2,378 
kanuoles.

Kazokai sušaudę 
25,000 žmonių

LONDONAS, Spalio 31.

žinios, laike viešpatavimo Do
no apygardoj kazokų vado ir 
buvusio nario Kerenskio štabe

(XX) žmonių.

VOKIEČIAI APIPLĖŠINĖ
JA RUSIJĄ

Dienos Nuostoliai
S. V. Armijos, 

Francijoj
m------

WASHINGTON, lapkr. 1.

True translation filed wlth the post- 
inaster at Chicago, III., Nov. 2, 1918, 

required hy the act of Oct. 6, 1917

Pakėlė algą antracito 
angliakasiams.

VVASHINTON, s*. 31.—Kuro 
administratorius Garfield pakė
lė vidutiniškai $1.00 į dieną al
gą kietųjų anglių (antracito) 
angliakasiams. Pakėlimas įei-

Gabena viską iš užimtos Rusi
jos ir palieka gyventojus ba
dauti.

as
LONDONAS, Spalio 30. —Są

lygos vokiečių užimtose Busi-

nešimo, kuris sako:

komanduolojas praneša apie se
kamus nuostolius:

Mirė nuo žaizdų ; mirė nuo 
atsitikimų su aeroplanais 1; mi
rė nuo ligų 17; sunkiai sužeis- 

sužeista 150;
iso 318.

sąraše padduodamos '* 
lietuviškai .skamban-

pra puolė 31. 
šiame 

sekamos

Viršutiniams darbininkams 
duodamas didžiausias pakėli
mas. Jų dabartinė mokestis 
nuo 19>4c iki 23*Z»c daugiau ne
gu padvigubinama. Kontrakti
niams mainieriams pakeliama 
$1.00, taip kad jie gaus į dieną 

'$6.63.

kiečių užimtų, pranešama, kad 
vokiečiu €
gabenasi

karinės

Vokietiją. pustija
šalis.

“Baltgudijoj nėra m arkliu, 
vokiečiai

juos visus pasiėmė. Apygardo
se kur eina evakuacija laukai 
pasilieka ne sėtais, kadangi vo

)S pavardės: NEW YORK. — Po virš pen-
VVilliam Kobusinsky, Passaic, kių metų vargo tyrinėjime toli-

miršta iš bado. Pieno visai ne-

Joseph Yastis, W*illiam Penu
lnos šiaurės, Vilhjamar Stefan- 
son atvyko į Ameriką. fo ir telefonų instrumentai ir

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Nov. 2, 1918, 
as rcųuired by the act of Oct. 6, 1917

Sumušti 
austrai 

bėga
700 KANUOL1Ų ATIMTA.

Austrai bėga vejami italų, 
60,000 italų paliuosuota.

LONDONAS, lapkr. L — Be- 
ff’mas /austrų armijų tebesitę
sia palei italų frontą.

Priešo priešinimasis ant Li- 
venza upės tapo sulaužytas ir 
italų kavalerijos divizijos pasi
stūmė priekyn ir dabar artinasi 
prie Tagliamento upės.

Oficialės žinios aprašančios 
pergalėtojų italu ir talkininkių 
armijų besiveržimą sako, kųd 
linijos lokiais dideliais šuoliais/ 
eina priekyn, kad beveik nega- i 
įima pažinti paimtų miestu.

Skaičius belaisvių greitai ir 
nuolatos didėja ir daugiau kaip 
700 paimtų kanuolių suskaityta. 
Paimtas grobis siekia miliardus.

60,(MM) italų priešo laikomų 
prie tvirtinimų darbų užimtoje 
teritorijoj jau tapo»paliuosuota.

Austrams visur -bėgant ir 
dviem italų sparnams beveik 
susieinant, sakoma, kad negali
ma permatyti, kur kelios prie
šo divizijos, kurios pabėgs, su
stos bėgusios.

Lackawanna,

Joseph Stalcoski, Shamokin,

John Straka, 'Toledo, ()., pra-

Joseph Edv. Austrą, Mahanoy 
t y, Pa-, prapuolė.

True translation filed with the post- 
master ai Chicago, III., Nov. 2, 1918. 
as requircd by the act of Oct. 6,1917

Kaizeris turi 
abdikuoti

belių linijos liko aptuštintos ir 
tik sulužę ir beverčiai vagonai

BOLŠEVIKAI REIKALAI! 
JA KAD AMERIKA AP

LEISTŲ RUSIJĄ

Emil J. Kaspar, 1379 W. x6th 
si., Chicago, mirė nuo ligos.

Paul Felix Kordus, Milhvau- 
kee, Wis„ mirė nuo žaizdų.

Peter Dokmanovich, Pitts- 
burg, Pa., sužeistas.

'Tom Katchis, Detroit, Mieli., 
sužeistas.

John Lundą, Argj 
sužeistas.

Frank K. Burrus
Mass., mirė nuo ligos.

William Stulginskį, 663
1 llh PI., Chicago, sužaistas.

Buvusis ministeris įteiks 
jam abdikacijos dokumentą.

AMSTEBDAM, Spalio 30.

nisteris čičerin spalio 21 d. pa
siuntė prezidentui Wilsonui es- 
kamą notą:

Lynu,

W.

True translation filed with the post- 
nutster at Chicago, Ilk, Nov. 2, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917.

Amerikiečiai 
laimėjo

Amerikiečiai paėjo 4 mylias; 
paėmė 12 miestelių ir 

3,000 vokiečių.

LONDONAS, lapkr. L — A

Iš Vokietijos sostinės praneša
ma, kad kaizeris Wilhelmas iš
važiavo iš Berlino į vyriausią 
vokiečių štabo kvatierą.

Gandai apie kaizerio abdika
ciją yra ankstyvi, sako Berlino 
Vissische Zeitung utarninko nu
mery j.

Tečiaus ji priduria, kad abdi
kacijos klausimas buvo svars- j sąlygomis ir prašomi* jūsų pra
lobtas vėlesniuose karės kabino-mums kada jus manote iš- 
to susirinkimuose ir, sakoma, traukti savo kareivius iš Mur
kiu! buvusis vice-kancleris Del- jnansko, Archangelsko ir Sibe- 
brueck išvažiavo į frontą su n jos.“

kus laike kurios turi prasidėti 
taikos tarybos, jus savo notoje 
Vokietijai reikalavote evakua
cijos užimtų teritorijų. Mes e-

svarbia misija dėl kanclerio 
Maximiliano.

Abelnai manoma, sako laik
raštis, kad Dr. Delbrueck įteiks 
kaizeriui abdikacijos dokumen
tą.

AMSTERDAM, lapkr. 1. — 
Weser Gazette rašo, išreikšto
sios Vokietijos karės kabineto 
susirinkame utarninke nuomo
nės “žymiai sustiprina nuos-

True translation nled wun the post- 
master at Chicago, III., Nov. 2, 1918, 
as required bv tlie act of Oct. 6,1917.

VOKIEČIAI APLIEDO 
BIELGRADĄ.

BERLINAS, lapkr. 1. — Ka
res ofisas oficialiai paskelbė,, merikiečių ir franeuzų karei- 
<ad vokiečių kareiviai apleido viai šiandie paėjo nuo 3 iki 4 
Serbijos žemę Bielgrade ir Se- mylių tarp Attigny ir Meuse. Jie šono reikalayimą apie nionar- 
mendrijoj. aritnasi prie Buzancy, pasak ve- chinę autokratiją“.

Prašo pagelbos rusams 
belaisviams.

ČOPENHAGEN, sp. 31. — 
Rusijos karės belaisvių šelpimo 
komiteto Copenhageme ofisas 
prašo Associated Press perduo
ti Amerikon atsišaukimą už da
ugiau kaip du milionu rusų be
laisvių Vokietijoj ir Austrijoj, 
kurie visų tapo užmiršti. Ma
žiausia 200,000 belaisvių serga 
ir pranešimai apie mirtis pasie
kia Copenhageną kasdie stačiai 
krūvomis.

Balsuokite prieš sutartį su gat- 
vekariu kompanijom!

Piliečiai balsuotojai, jus, ku
rie sekamą utarninką eisite* prie 
balsavimo urnų: visi, kaip vie
nas, balsuokite prieš miesto ta
rybos priimtąją sutarti trac- 
tion ordinance.

Jus privalote žinoti, kad loji 
sutartis reiškia:

L Ni^ipribotą padidinimą va- 
žiėjimosi kainų.

2. Legalizavimą kompanijos 
ant tiek, kiek jos ištikrųjų nesą 
vertos.

,3. Suteikimą kompanijoms 
naujų milžiniškų pelnų.

4. Atidavimą gatvekariv lini
jų pilnon dolerio patriotų kont
rolėm.

5. Sunaikinimą t. v. traction 
fondo, kurio pinigais miestas tu
rėtų atpirkti gatvekarių linijas, 
t, y. padaryti jas miesto nuosa
vybe. Tame fonde tuo tarpu 
randasi $21,862,000.
6. Visišką uavergimą organizuo
tųjų Chicagos gatvekarių darbi
ninkų.

7. Milžiniškas algai keliems 
golbšams — politikieriams.

8. Atsisakymą nuo visokį 
bandymo padaryti gatvekarių 1 
nijas miesto nuosavybe.

Tai yra tik kelios priežasd 
dėl ko piliečiai privalo balsu' 
prieš tą netikusią sutartį. A’ 
jąs mes dar pakalbėsime it"' 
dėlyj.

Piliečiai-balsuotojai! Ragink1 
te kitus ir patįs balsuokite prie' 
tą sutartį!

Weis.sk


NAUJIENOS, Chicago, III

Influenzos.

Kerzheim

Be Nuošimčio Minkštu į o

Mest Side Namas Cablc-Nelson Pianų ir Playerių

reikalavimas siusti už AllaulikoI
Kitais vakarais

tuksiančiai žmonių daugelis iš 
jų išdirbę per'daug melu mai
nosi', kurie užsiima kokiui) nors

ir
ti ž

Heleased by llie Comitlee on 
Public Inlormalion.)

Mainieriai, kuriu nesenai yra 
pallikę mainas ir kilu kuo užsi-

bai patarnaus tautai, užimdami
vieta tu 50,000 mainieriu, kurie

4. V C

sekdami vėliavą išėjo i Pranuu-

Ti-ue I ra nsl n t i on filed with thc posl- 
masler ai Ciningo, III., Nov. 2, IIH.s, 
ns reiiiiired by lite net of Oet. 6, 1917.

J IEŠKO MAINIERIU IR 
DARBO

lai dar daugiau anglių

vieta ateidamas

į mus sankrovą 2027-2029 S. Ifaisled Si.
Mes paremiame sa\o užtikrinimu kiekvieną pardavimą. 38 melai 
teisingo pardavojimo padaro ‘ią vietą saugia dėl pirkimo .1 ries 

musų Depai t a meni i nę Sankrovą

-$445
priskailant .še.šiu-pėtlų geso
šilko uždangalą, suninką ir 2l) muzikos rolių jus pasirinkimo, i

——MUZIKA—
Muzika prašalina nuliūdimą, veda prie prakilnesnių minčių.

Nepadarvk klai- Į F" S & I Atdara SubatON
.....  m. vardu ir ^LLHI DBU^

Cash už Bondsus

uit riu yra unijų sekretorius, Ik I

raiščiais

sutaupv mą

Illinois Valstijos Banki-

District Bank
Chicago, Iii.

butu galima iškasti kuodatigiau- 
siai augliu šiai žiemai.

arba užsiima kilu kokiu kares 
darbu kame jų pritirimas mai
nosi' yra niekais verčiamas.

Sergantis Žmones Eikite pas 
Ma ne

A, A.MBROZEVlčl l’S, 
1413 N. Paulina St., Chicago, III.

Kuro administracija gelbsti

su tuo vyru, kuris mėgindavo uj- 
sistoti už savo moteli ar dukterį. 
Joje rasite lokiu zbilki.i pridirbtu 
katalikiškų kunigėlių, kad jums 
beskaitant plaukai ant galvos 
stosis.

Kas norite įsigyti kurią nors

inu prie kiekvienu čeverykų, šiltais pamušalais ar
ba paprastus kaliošus.
\tsilank \ mas i musų sankrovą 
dvi jūsų pinigų.

364 pusi. Kaina-Sl • apdaruos s 1.25 
Gyveni man $v. Tėvo popiežiaus 

Benedikto IX. pusi. t()() Kaina 25c 
ž.enyba ir žinoaus Gyveninio 

Siekinys ir lytiškoji etika Tik 15c

Yra siuitai skaitlių siu čcvenki.i, kurių jus būtinai 
norite, bei dėl stokos vielos šiame apgarsinime 
negalime išai >kinti, lodei vien ko prašom, pažiūrė
ti padėlus musu languose čeverykus ir jus rasite 
didžiausią ir puikiausią pasirinkimą čeverykų, 
kikie buvo kuomet pirmiau parodyti.
Mes užlaikome pilną eile šiltu čeverykų ir šlipe- 
riu di I kiekvieno, su pamušalu dėl v\rii ir moterų.

80 pusi. Kaina 25 centai.
Kunigų Minykų Darbai Filipi

nų salose, ši knyga yra viena iš 
svarbiausių laisvamaniško turi
nio knygų. Joji*. nurodoma, ką 
kunigai darė vir.šminvtoje šalyje. 
Kaip jie apsieidavo su moterims

Moterims .tikri tamsini rudi ceverykai, tvirti pus
padžiai, II colių augščio aukštomis arba žemomis 
kinkomis, verti *K.50 specialiai ........ ..
.Moterų tikros juodos skaros ceveryRai, II colių 
augščio, keliais arba paprastais galais, augšbmus 
arba žemomis Rinkomis, verti -*7, specialiai .>4J<5. 
\ yrams tamsiai rudos patcnluolos skutos čevery- 
kai. pilkos arba laukinės žiurkes skutos viršais, 

rankomis siūti, vertes 
. $8.35

Vyrams juodi lėliuko skuros čevcrykaj, su pilkos 
skutos viršais, rankomis siūti, verti $7..)0,

M. G VALASKAS
373 5 Kensinglon Avi*., Chicago, III.

Subata, Lapkričio 2, 1918.
p

Šiuo laiku žmonės serga naują
ja liga—influenza, daugiausia lo
dei, kad jie lik mąsto apie tą li
gą. Kaip nuo to mąstymo apsi
saugoti*? štai kaip: Užsisakykite 
šias knygas ir su atida skaitykit.

Naujos Kantiškos arba politiš
kos giesmes. Kaina 30 centų.

.Meilės Laipsniai jų išsivysty
me. Aprašoma kaip meilė vystė
si pas įvairias tautas nuo senų 
laikų iki dabar. Kaina apdaruose 
$1.25; be apdarų •— $1.00.

Velnio Bažnyčia. Kaina tik 50c
Karolius Marksas 250 pusi. Ne

apdaryta •*!; puikiai apdar. 1.50.
Kaip Rašyti Laiškus lietuviškoj 

ir angliškoj kalbose; 293 pusi. 
Kaina tik 75c; apdarvla $1.00.

$50.00, $100.00 iki $1.000.00 Val
džios Bondsai perkama už cash, 
ba paskolinsime jums pinigus 
juos legali* rala nuošimčio, arba nu
pirksime jūsų nuošimti bondsų už
mokėdami dalį. Atsineškite bond
sus pas

CARL M. WH1TE,

KERZHEIM
Viršenybe

Daugelis, kurie ūkininkauja 
arba kurie dirba ne karės dar
buose yra kviečiami j mainas.

Augšiiausi muzikaliame sviete, ne 

atmainytino gero nuopelno šisai

KERZHEIM
stovi vieninteliu player piano vie

toje, stebėtinas mechanizmas, ge
ras muzikali* išdirbimas, kurio 

išdirbinius yra pavadintas stovin

čiu aiigšėiatis už kitus.

Sis Naujas
(Geriausias Player Pianas už Bile Kokia Kainų

I
 PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS

ant Dury, Lentų, Rėmų ir Stogams Popiero
SPECIALIAI: Maleva malevojimui stabų išvidaus, po $1.40 ui gal.

CARR BROS. VVRECK1NG CO.
3003-3039 S. Halsted SL, Chicago, III.

Mes p.isiuloine visuomenei musu pilno sandelio rudeninių n' žie
minių čevervkų, sutaupant ne mažiau kaip vieną Irečdah. Mitsii pa- 
Mi inkimas.vrn pilnas ir mes pasiūlome jūsų patvirlinimiii kiekvie
ną naują sl.ulę čevrrykų. pageidaujamų visai šeimynai. \ įsa si a- 
valine laivo supirkta praeitą Vasarinu- Kovo menesio ir nuo to lai
ko čevi rykų kaina pakilo 35 procentais, bei mes parduodami sutei
kiame nauda ir pardavimo kaina \ ra tokia,žiūrint Į lai kiek mes 
už. juos mokėjome, itV ne lokia kokia kaina už sjuo padidėjo.

Keletas numerių kurios mes 
jums skilome

WARSAWSK’YS RELIABLE SHOE STORE, 134> S. HalstedSt., Kampas Liberty SI.

ILLINOIS! ILLINOIS!
Balsuok “YES

Už propoziciją laikyti
mainosi*, (ieneralis direktorius 
Suv. Valstijų Samdymo biuro 
stengias susižinoti su tais 50.000 
vyrų, kurie praėjusiais metais i- 
št jo iš mainų ir sugrąžinti juos 
dirbti anglių ir metalo kasyklo-

auglių dar nėra, 
ciek reikia, ni-žiu- 
pasislengimų tų 

mainieriu, kurie dabar dirba. 
Daug mažiau žmonių dirbo ang
lių mainose šiais melais, neg 
kada nors pirmiau, lėčiau il.iti-

KONSTITUCIJINE KONVENCIJĄ
Lapkričio 5 d., 1918

ant mažojo baloto užvardyto 
“MEN’S OFFICIAL PROPOSITION BALLOT” 

fai bus trečias klausimas
Paženklink

uo

Didelis luaiuirriu skaičius, kurie v

oi C°°’

ven^oU’

to c»« “ or

be į

Tai nėra politiškas, arba tikę jimiškas klausimas 
Indorsuotas per visas partijas, per svarbesnes 
civiliškas, /raternales ir darbo organizacijas.

DEL ILLINOJAUS GARBES
Paženklink mažaji balotą pirmiau

unijos neprigulė'jo ir kurių taip 
surasti negalima; Samdymo biu
ras sužinojo, jog vienoj vieloj 
Kansas valstijoj, 200 prityrusių 
mainieriu dirba darbuose tie ku 
rių gulima apsieiti. Kili 200 lo-

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

LAIKYKIT PINIGUS GERAME, SAUGIAME, GRANDYTAME BANKE

Moka 3čią nuošimtį ir 
padėtus pinigus išmo
ka ant pareikalavimo. 
GANDAS, kad buk 
valdžia paims iš bau

žmonių čia sudėti pini
gai butų pilnai apsaugo
ti. BANKUS šeri n i n kai 
ir direktoriai turtingi ir 
pilnai atsakomingi už 
banko saugumą.

Central Manufacturing
(STATE BANK)

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

f.i, ra taip GI BAS ir TVIRTAS bunka ., kaip didžiausis didmiesčio bankas, bet daug parankesnis.
PINIGUS ČIA PADĖTUS GALIMA ATSIIMU KADA TIK NORITE, BE APREIŠKIMO IšKALNO. 
Valandos: 9 iki 3 po pietų. Subatom: 9 iki 1 po pietų. Vakarais seredomis ir suimtomis 6 iki 8.
A. PETKAUS, Real Estate ir Insurance Vedėjau.S. L. FABIJONAS, Lietuvių Skyriauy Vedėjas.

Nepaženklintas balotas skaitos “NO

iiiiNiiiiiiiiiiiiiiiyiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiN

VIENATINIS RKGlhTRUOTAS RUSAS APT1EKORIUS ANT BRIDGEI’OKTU
VYRAMS Reumatizmas Sausgėla

<■
ORKESTRĄ—BENĄ

1414 So. 49th Court 
Cicero, III. 

Tek Cicero 2316

Parūpina visokiems 
reikalams

J. SALAKAS

M1 INIJM .ii—

7 B j] f| Parduota į 
mjUUU vieną metą 
Dabar išleista trečia laida knygoH, 
kurią kiekvienas Imi perskaityti — 
,‘Reikalaukite visuose knygynuose

^LJACJGIiEIVIS
Akiniai aukso rėmuose nuo $3.00 ir eu- 
gščiau. Siilabru rėmuose nuo $1.00 ir 
augščiau. Pritaikome akinius uždykų. 
Atminkit : Galvo t t nuėjimas, nervišku
mai., akių skaudėjimas, užvilkimas ir 
tt. yra vaisiais įvairių ligų, kurios ga
li būti pranalinloH gerų akinių pritaky- 
niu. ištyrimas uždyką, jei peršti ar 
skauda likis. Jei jos raudonos, jei gal
va sopa, jei blogai matai, jei akįs nil|>—" 
sta. indę, k ilgiau, o jieškok pagelbos? 
aptiekoj, kur kiekvienam pritaikoma a- 
kiniai uždykų. Atmink, kad mes koi- 
nam y.varantuojam akinius ir kiekvie
nam gerai prlreukam.

Ekspertas Optikas.
vaistų, ateikit pa.s mane. A A buvau ap-

8. M. MESIROFF,
Jei jus sergate ir reikalaujate patarimo arba
tiekorius Rusijoj virš 10 metų, Amerikoj 1b metų. Aš duodu patarimus DYKAI. Galiu 
padaryti Lile kokius rusiškus vaistui;. Aš rekomenduoju tik GERUS daktarus. Aš ė u 
draugas žmonių. S. M. MESIROFF, 31411 SO. MORGAN SI'., UHICAGO, ILL.

Dr. WHITNEY
SPECIALISTAS CHRONINI

LIG V
25 Metai Patyrimo 

Neįeiki mokėti už apžiūrėjimą 
422 So. State St., Chicago 
Tarpe Congress ir Vau Buren.

Vyrišką Drapanų Baronai
Nauji, neatimti, daryti ant užsa- 

kvmo siutai ir overkotiii, vertės nuo 
$30 iki $50, dabar parsiduoda po $15 
ir 25 dolerius.

Nauji, daryli gatavi nuo $15 iki 
$35 siutai ir overkolai, nuo $7.50 iki 
18 dolerių.

Pilnas pasirinkimas kailiu pamuš
tų overkotų.

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

Atdara kasdieną, nedaliomis ir va
karais.

8. G Q R D O N
1415 S. Halsted 8t- Chicago UI

Tel. Drover 6369

CONRAD
Fotografisas.

Mes traukiami 
paveikslus dieno 
mis ir vakarais.

Jaunavedžiams 
duodame kuopti! 
klausias dova
nas. Darbą at
liekam gerai ir

3130 S. Halsted 
St., šalę Mildos 
teatro.

Nesikankykite savos skaus
mais, Reumatizmu, Sausgėle, 
Kaulu Gėlimu, arba Mėšlungiu 
—raumenų sukimu; nes skau
dėjimai naikina kūno gyvybę 
ir dažnai ant patalo paguldo.

CAPSICO COMPOUND mo- 
stis lengvai prašalina viršmi- 
nėtas ligas; mums Šiandie dau
gybė žmonių siunčia padėka- 
vones pasveikę. Kaina 25c, 
per pactą 28c.

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

Knyga :‘‘ŠALTINIS SVEIKA
TOS”, augalais gydyties, kai
na 50c.
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$ Apsaugok Savo Pinigus! į
I lllhllllllllllllllllllllllllllllBlllllllllllllllllllilII^ !

I Jeigu norite, kad Jūsų pinigai butų apsaugoti ir I 

I atneštų Jums nuo 7-to iki 10-to procento ir butų pa- g 
4 dėti j tikrai gvarantuotę ir užtikrintų dalykų, tai • 
| kreipkitės tuojaus ypatiškųi arba laišku j /.ėmiaus I 
| paduotų antrašų.

Mes Jums suteiksime visą rodą ir plačius paaiš- > 
P kinimus, kur reikia savo pinigus laikyti ir kur Jūsų
4 pinigai atneš didelį procentų. Pasinaudokite šia 
f proga! Atsišaukite tuojaus!

i Liberty Land & Investment Coi
1 3301 So. Halsted SI., Phone Boulevard 6775 1

wZftrU.

Pirma Tvirčiausia ir Didžiausia Lietu
viška Valstybinė Kanka Amerikoje

•r

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

Vieninlčlė grynai Lietuvišku Banku po priežiūra Valdžios ir Ban
kus Direktorių, kurie visi yra turtingi lietuviai biznieriai.
Padėkite savo laupomuosius pinigus j Šių Tvirtų Lietuviška Bankų, 
kur yra gvarantuojania, kad jųsų pinigai yra saugiai padėti ir bus 
išmokėti ant pareikalavimo.

3 nuošimtis mokama už padėtus pinigus.
Skoliname pinigus ant pirmo morlgičio ir atliekame visokius Ban
kinius reikalus.
Atdara Utarniųkais, Ketvertais ir Subatomis iki 9 valandai vakare. 
Pancdėliais, Seredomis ir Pėtnyčioinis iki i valandai po pietų.

VYRIAUSYBĖ:
BRENZA, Pirmininkas Jl'I.II S C. BRENZA, Kasteriu? 
KROTKAS, Vice-Pirm. VINCAS BIGELIS, Asist. Kas.

DIREKTORIAI:

JONAS
JONAS

JONAS
JONAS
ANTANAS BRO2IS

KROTKAS

Reumatismo Worni’o
Reumatiško ir Abelno Skaudėjimo Gyduolės
Pilnai Užtikrintos Gyduolės nuo REUMATIZMO Visose Formose
Grųžinama Pinigai, Jei L'ž (am-diii uičių Pasekmių Nebus į 5 Dienas

Išdirbtos ir Užtikrintos lik per
j CARLF. W0RM.
! 3100 SOUTH HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS

Per Pačių — $1.10.

f

D R. A. MONTVID
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1553 VV. Mmllson st.
Su i te 600 612

Valandos: 10 iki 12 ryto
Phone Haymaiket 2564

Nedėldieni^lii tl^ pa^ai
Rezidencijos Tclepbon* Alberty

m* 5o i e«v,tt si.

Vnlnndo*: k Iki 9 vakaro 
Pl\on# Cxn«l

DOCTOn ROSS
Chicagos Specialistas

Gydo Užsenėjusias, Nervų Ligas, Širdies, Vidurių, 
Kepenų, Inkstų, Pūsles, šlapymo ir Visas 

Privatiškas Negales.
35 So. Dearborn St. kampan Monroe, D DACIt CHICAGO, ILLINOISŪla Da fivla KUdw Roorn 506 ir 507 Crilly Bldg. Važinėk 

elevatorių iki Penkto augalo
Valandos: Kasdien 9 iki 4. Nedėldieniaia 10 iki 1. 'Taipgi Panedė- 
lyj, Seredoje, Pėtnyčioje ir Subatoje vakarais nuo 7 iki 8 valandai.

Ir Iiulianaharbore tie pat Išva
rgai. Nelaukiamoji viešnia,, in-’ 
llucuzu, labai išsiplėtojo... Gy
dytojai nespėja apsidirbti, o gra 
boriai nepri tenka automobiliu. 
Veži numirėlius paprastais 
(rokais.

Kadangi čia nėra specialus li
goninės, tai sveikatos departa
mentas padare ligoninėmis mo
kyklas. Be lo, sveikatos depar
tamento Įsakymu lapo uždaryta' 
visos viešosios Įstaigos: mokyk
los, pulruimiai, teatrai, karčia- 
inos ir bažnyčios. Gatvėse tvar
ka irgi kitokia: policija nelei
džia rinkitės Į būrius ir kiekvie
nas namu savininkas privalo 
nuvalyti gatves lies savo butu. 
Aplamai, daroma visa, kad su
stabdžius epidemijos šėliojimą.

Dūlei Iii “nepaprastu aplinky- 
biu" susitrukde ir vielinės I .SS. 
27 kuopos veikimas. Kuopa bu
vo nutarus surengti visą eilę 
pramogų, bet dabar turės pakin
kli. l’ali kuopa, nors ir priva
liai, bet auga, stiprėja. Taip, 
pratiltame kitopos susirinkime 
kuopou Įstojo dvi veiklios mo-j 
terš Just. Mauricienė ir Julėj 
Vaill.ieiiė. Pirmoji, beje dar- 
Jaunavedė. Josios vyras dabar' 
vra kuopos iždo sekretorium, j 
t ikiu, kad daliai' musų dailias 
dar sparėi.iu eis Į priekį.

—Va i n irt iškis.

ATKREIPK ATIDA<-
Nelošk savo viso gyvenimo 

spi liūliuodamas savo amžių fa
brikantams. Pamink, kad ju.su 
gyvenimas su .geležies sveikata 
vra turtas. Kibrikantus skriau
di save ii1 savo pačią ir vaikąs. 
Illinois aplaiko 56 tuksiančius 
skersinių (keturkampiu) myliu 
žemės, beveik 3G milionus ak-

tuviu par davėju vyru ir mo-

tet u. Atsišaukitetuojaus.

Sankrova atdara 
kas subatą vakare 

iki 9:15

Rakandų Savaite
s yra įžymus pusmetinis rakandų išpardavimas su didesniais ir geresniais karveliais negu kuomet nors pirmiau! 'Trijų i’dir- 

hėjų perviršio sandėlis dėl pasiūlymo.

, d"‘- V 11 JL—’ 
'57
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• ( d\ ne, mulu Ida 
nužibintu ai z uolu,

’enkiv šmotų Valgomojo kambario Setai, Stalas

Plieninės Lovos - 2 coliu pasto
vai .tvirti jin uk ii, po .........$9.10

Didelis I* 
rantuoki,

3?.5O

Tikro ąžuolo Valgomojo kambario

nu-

Komoda.

žibintai nudirbta, po .... $11.90 
$1.00 casb, 50c į savaitę

tų, ls Kairus u 
imi i' muilinti ii

IU
ukes nors su mažius pinigais, 
mažesnės ūkės; 8(1 akrų ūkė pa
rsiduoda Į pietus, kur trumpos 
žiemos, ilgesnės vasaros, 
juodžemis, auga viskas; 
bėga per žemę ir ne per 
nuo (Jiicagos. Kaina lai
gi už pinigus arba išsiniainvtnui

žeme

i icI< it i

ry, Ind arba kitose vietose. Že- 
: noči ii kaip ir pavieniai jungia
tės i sėbras du arba ir daugiau 

daug lengviau tikęir ai risite
1 aspadoriauti ir priderančiai ap

duoli korinis avižas ir šienu, I - 
kiiiinkas Imi parduoti arklius, 
ne avižas; avis, gyvulius ir kiau-

uždarbis iikiiiiuktii, jeigu po mi

ilgiau susilieję Į nui
nu-

n 
■

ukes dar goriau bus galima 
veikti, ba ne atbulinai taip rei-

su l'ikra kiime, bo ant ūkės su- 
baiikrutyli negalima Aš taip
gi turiu ir daugiau tikiu visur
su gyvuliais, padarius, puikiais 
budinkais ir be, už pinigus arba 
aid išmainymo, ant savo ver 
šios savasčių bite kur. 1 I melu 
kaip jau dalyvauju šiame užsi
ėmime su lietuviais ir visada anl 
teisingo principo. Išdarau irex- 
amiiiuoiu visokius raštus savas
čių ir ūkių su didžiu atsargumu.

darau kitoniškus visokius lega- 
liškus dokumentus. Draugiš
kas (>atarimas dėl apsaugojimo 
turto, investinimo ir ištyrinėji
mo. Asabiškai arba per laišku

CIIABI.ES z. (’BNICH,

l’lione McKinley 4750.
. (Apgarsinimas).

žibintu ąžuolu, apkainuota 
po ........    $14.10

Stewart (’ombination anglių ir gezo 
pečius, parankiausias 2> m I pečius 
liktai ............................ '........ $95.00

Seklyčios Setai, ąžuolu, mahogo- 
ny, arba riešučiu nudirbta, ap
mušta tikra skūra ../...... $88

10 casb, $1 Į savaitę.

Skaityklos Stalas dideliu apskričiu 
viršum, nudirbtus amerikonišku ke
tvirtainiu ąžuolu ar mahogany $16.90 

$1.75 casb, 50e į savaitę

!’O coliil kepimui sielos, gva- 
ai papuošia, aiigšlu klozetu

......................................... $39.00
Divonai — 9x1° miera, su šilku 
elrenos, '.įsu spalvų, po .... $39

\Vilton velvet Divonai, be 
9x12 pūdu, parinktos petrenos, spe- 
po ................................................. $55

Auestos rųsies 
siuliu,

Veiloko Matracai, kietai suminti, ap- 
. $12.75

BNMMMBMMMMKfiBSMNMMMM

Vatos 
sinti gražiu įpilu ..

PANEDELYJ TIKTU.
Išgaravęs pienas, I ibbv brand, Lenas 11’ c 
Pusryčių Cocoa, Fed//ral brand 1 , sv. ken 19c 
Argo šmotuose krakmolas, 3 sv. pakelis 2<.c 
Galvanic Skalbyklos muilą1;, šmotui I .c 
Marigold bulterine 2 sv. spa nlas ,sv. 351 -c
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. SVEIKATA 
ARBA TIESUS 18 TRUMPAS 

KELIAS I SVEIKATA.

Darykite patjs
savo vyną

SVEIKATA

B 
n
«
u 
'e Bi « ik ’n su n. t; •£ *3 a w w •»; as si «

veikslą apie nu . .uis kimo sudėjimą. 
?\prašoma įvairiausi apsireiškimai 
žmogaus kutiu gyvenimą ir pamoki
nama, kaip žmogui ap isaugoti nuo 
visokių ligų. 'L kios knygos lietuvių 
kalboj dar nebuvo, 'l ut i 339 pusi. 
Drūtuose audeklo apdaruose kaštuo
ja tik 8<2.O<> su prisiunlimu.

Perkupčlams dtioiianio gurą nuošimti.

Užsir.akyda/ni ir pinigus sumlami, rašy
kite s/iiio adre: -:

Vynuogės
V\ nuogės
Vynuogės

Dabar yra laikus jas gauii, iki 
/>onus pasibaigs.

Klausk ile
Dan Coyne,

Tet. Maine 2835

se

P. A. BaKranas
Pirmos Liesos saldainių, Ice C.rea- 

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

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

Phone Boulevard 7351

S. P. TANIS
736-738 Wesl 18tli SL, 

( hivriro
•«« •

III.
tu

N 
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Coyne Bros.
119 \V. South \Vater SI. 

Didelis laikrodis virš durų

AKUŠERKA
Tol. Drovcr 1136.

Mis. Mary Jankauekienė pirmiaus 
gyveno \\’esl Sidėj, 2303 S. Oakley 
avė., dabar persikėlė į nauja vidų, 
3112 So. Il.dsted st. (ant 2-rų lubų), 
Chicago, III.

? Rusiškos ir Turkiškos- Vantas
12th St. Te!. Kedzio 8902 
Paulina Tet. VVestern 15 
3511-16 W. 12(h st., arti 
St. Lonin Avė. Ir 1115-17 
So. Pa u linu St., arti 121 h

RUSSlAN 
TU R KIS H

Jonas Taraškevičia

Kaimo

i ?;y ve n o

Velionis 38 melų amžiaus, 
įėjo iš Suvalkų gub., Ameri- 
»je išgyveno 18 melų. Paliko 
< 1 <*J i; 111 > <• 1111 I i 11 < I i r >»<.* mo/ei’i 
cksumlra ir 2 šonu ir dūk

I nidoluvčs Įvyks Nedėlioję,

su šiuo pasauliu 
L, 1918, 8 vai. ry-

vo vedęs, šioje
6 melus. Prik 
draugijų.

Lditloluvės įvyks nedėlioję,

to Prasidėjimo Bažnyčių, po 
pamaldų į šv. Kazimiero ka
pines.

Kviečiame visus gimines ir 
pažįstamus ir dr-jų narių da
lyvauti laidotuvėse.

Pasiliekami' nuliūdime 
Moteris Juozefala ir Simus

namu 1123 S. Clinlon SI. j Ap- 
veizdos Dievo Parap. bažnyčių 
po pamaldų į šv. Kazimiero 
Kapines.

Kviečiami visi giminės, dra
ugai ir pažįstami atsilankyti j 
šermenis ir dalyvauti laidotu
vėse. Pasilieka nuliūdime

MOTERIS ir VAIKAI.

/^MyiGTOR Gralafonai 
ir Hetuilški Re- 

kordai. $10 Ir 
augliau.

JUS GAIETE ISAUGITI

PLAUKUS
Roseiand 
Music 
Shop

11416 S. Michigan Avė., Chicago, Iii.

Ukinikas
Skaitykite “l'kininką”, beparlvvi- 

.škų laikraštį; tik $1.00 melams, tai
pgi pirkite tikrų meilų tiesiog mm 

Į farmos. Blokinė 5 svarų $1.75. Pri- 
siųskile markę dėl atsakymo. Adre
suokite

“Amerikos Ūkininkas”
Box 96, Hari. Michigan

Pasekmingas, moks-* 
ll.škas gydymas dykai 
dėl vyru ir moterių.

Ar slinka jums plau*

Ar pražilę jusu plau
kai nuo metu? Ar 
Užkrėsti kokias nors na 
sveikumais ir limpanti 
jie?

Ar randas ptalskotes, 
niežas odos galvos?

Aj’ plinki, bei pra-« 
de<n plikti;

Ar kenkia kas is
Prieš gydymą, aukščiau pasakytu ii

, . gu, tat stenkitės apsau-
gnotl Jos. Užsakykete ii uos t rotu kny
gute jusu prigemtą kalba:

“TEISYBE APIE PLAUKUS,”
Parašita europos gar

singo specialisto, kuri
oje randas įvairios ži
luos:

Oražybo plauku,—su
dėjimas plauko ir odos 
galvos. Priežastis slin
kimo plauku ir žilumas 
- Kaip užlaikyti svei
katą ir išauginti plau
kus.—Ir kaip tai i pen-

J.GrušoOrkestrą
Geriausia orkestrą Chi-

Jinkčse,
3147 S. Halsted St., Chicago

Tet. Drover 8674/

Dr. K. Orangelis
DENTISTAS

3261 S. Halsted St. i
i Phone Drovcr 5052 ■ [ 
į OKicago į ■

volios nuo uz.gan 
kilotu.

plau- 
deka- 
tdintu
X Ketvirtoje savaite, 

GYDYMAI! DYKAI.
Kalėme perti-

\ krenti kiekviena, kad 
gyduoles CALVACURA

ir auginu gražius plau- 
kus L’ž 10 centu arba 
terasos markėms prist- 
ustus sykiu su Jusu 
antrašu. Męs ISstuče- 

kiokvienam doler
ine dėžutė Calvacura—i 
os N. 1 ir knygute 
“Teisybe Apie Plau
kus.” ISpiaukete že- 

žeStojo savaite. .m,au atspaustą kuponu ir sluskete žlanden.
UNION- LABORATORY, Box 481, Union,
UNION LABORATORY, -
> Box 481, Union, N. Y. r
Siučiu i dedamas 10 centu de! apmo* 

kejlmo kaštu perslutimo, meldžiu Išsių
sti man tojaus jusu dolerine dėžutė Cal
vacura N. 1 ir knygute “Teisybe Apie 
Plaukus.” (Paeiuskete eykiu kuponą eu 
QUsu untraSu.J,

ju.su
CIIABI.ES
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Revoliucinis judė
jimas Europoje.

True translation filcd wnn thc post- 
niiisler al Chicago, III., Nov. 2, 1918, 
as ręąuired by the act of Odt. 6, 1917, 

“Gina tėvynę“.
Vokietijos socialistų di 

džiumiečių organas “Vor-

kiūtos jų atstovaujamosios 
klesos — lobininkai.

Valdžia pasirašė savo mirties de-

Telephone ('anai 1506
Naujienos eina kasdien, išskiriant 
nedėldienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1811) S. Halsted St., Chicago, 
III. — Telefonas: Canal 1506.

Užsisakomoji Kaina:
Chicago je—pačiu:

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

Chicagoje—per nešiotojus
Viena kopija ..................
Savaitei ...........................
Mėnesiui..........................

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
pačtu:

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

Kanadoj, metams ........
Visur kitur užsieniuose
Pinigus reikia siųsti Pačio Money 
Orderiu, kartu su užsakymu.

———..........- ■ ■——————

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

susidedančias dalis.

se eina riaušės ir (leinon-

36.00
3.50
1.85
1.45

. .75

.02 

.12 
50

35.00 
. 3.00 
. 1.65 
. 1.25 
.. .65 
. 7.00 
... 8.00

Redakcijos
Straipsniai
True translation filcd with the post- 
niasler al Chicago, III., Nov. 
as reųuircd by the act of Oct

Mįslė.
1918,

6, 1917

buvo

gus!”

kia Darbininku ir Kareivių

metė nuo Austrijos. Cecili
jos vokiečiai apsiskelbė at-

sukilo kareiviai ir, susivieni-

paskelbta tokia žinia:

Suvienytųjų

tanijos valdžios užklausi
ma, pranešė, kad Aleksan-

Rusijos premjeras, butų

imti mūšių pertraukos sąly
gas, nepaisant kokios jos bu
tų. Jisai išreiškia baimę, 
kad Suv. Valstijos ir talkini
nkai pasiūlys.labai sunkias, 
net pažeminančias, sąlygas, 
kurios užgaus Vokietijos 
žmonių jausmus, ir kad dau
gelis reikalaus nenusilenkti 
priešams; bet sako:

“Rekiia atsiminti, kad 
nors mes ištiesų turime

pasekmingai — užtarti be
turčių reikalus, tuos didžiuo
sius klausimus rišant, gali 
tiktai jų pačių įgaliotiniai, 
beturčių partijos išrinktieji 
—socialistai.

Su v. Valstijų kongresas, 
be to, turės tarti įtekmingą

“tvarkyli“ remianties savo šu- 
cmanais. Ir busima jų ‘‘valsty
binė tvarka” be abejones bus 
panaši į vokiečių, nes jie steng
sis būti jos autoriais, o t. y. ba
ronų ir buržujos viešpatavimas. 
Bus paliuosuoti kontr-rcvoliuci- 
onieriai baronai, o Tarybų vald
žios pamatas bus išrautas su ša
knimis, ir kraštas “nuvalytas 
nuo inaksinialinii>| clc-menty“.

cialislų laikraštis M

Bolšcvikai dėlei išvaikymo Stei
giamojo Susirinkimo užsitarna-

mes neturime teisės vers
ti, kad kiti mirtų — kad 
dabar eina klausimas apie 
i š vengi mų heroikai ingo 
kraujo liejimo.”
Dabar, vadinasi,

kaipo savo valdžią llct ir nusižemintižindami, 
tautinę Vengrijos tarybų.

Vokietijoje nepriklauso
mieji social-demokratai va
ro smarkia agitacija prieš 
monarchiją. Jie reikalauja

mo kaizerio, von Hinden-

Tokias žinias atnešė tele-

ių dešimčių valandų. Revo- 
iucija Europoje prasidėjo; 
irasidėjo todėl, kad ėmė tru

kti tie pančiai, kurie varžė 
žmonių judėjimų — inilitari- 
zmo pančiai.

True translation filcd wllh ITic posT- 
innslcr al ( hieago, III., Nov. 2. 1918. 
as re(|uired by the acl of Oct. 6, 1917

Hendersonas 
sulaikytas.

kad iš

armijos laimėdavo 
tai tas pats “Vor- 
remdavo karės tę

sima, nors jos tikslas buvo 
užkariavimai.

Vokietijos didžiumiečiai

mušius,
% w r* i i'i

nusižeminimo, kaip jie pir
ma negynė jos nuo bereika-

litikų vadinti “tėvynės gyni
mu” yra nesąmonė.

Jeigu scheidemanniečiai
butu tikrai vadovavęsi noruC C-

apginti tėvynę, tai jie butų

karei, kaip tiktai pasirodė, 
kad karė Vokietijos pusėje

rėš j užkariavimo karę.
Ir jeigu Vokietija tuomet

nių klausimų — pasaulio re
konstrukcijos reikale. Šita
me tečiaus klausime ir ve 
tiktai socialistai sugebės 
nuosakiai ir energingai sitoti 
už tai, kas naudinga žmoni
jos progresui ir darbininkų 
k lesa i. Nė republ ikonų, nė 
demokratų politikai, kadir 
jie butų gabiausi ir turėtų 
geriausius norus, neįstengs 
savo protavime ir veikime 
pakilti angščiaus privatinės 
nuosavybės interesų: neš jie, 
kaipo kapitalistinių partijų 
nariai, yra tų privatinės nuo 
savybės interesų atstovai.

Taigi reikia pasistengi, 
kad į kongresų patektų juo 
didesnis skaičius socialistų. 
Piliečiai, balsuokite utamin- 
ke už socialistu kandidatus!

nerta virve, kurios galą turi vo
kiečių valdžia savo rankoje. Ir 
dabar jos malkinei priguli Bes- 
publikos gyvybė. Bet kokia?

l aikos rašte sakoma, kad Vo
kietija bei jos talkininkai ir Bo
sija prisižada gyventi santarvėje, 
ir santaikoje. (ii tai reiškia 
‘‘draugiški sanlikiai” su Vilhel-

pagyrimo. Atiduoti šitokiems

lai reikštų tiek kaip kad avis iš
bėgusi nuo tigre) ir vėliau iš liue
so noro pasiduotų vilko globoti,

Nestebėtina jeigu kunigų, ar ka
pitalistą apmulkintas darbiniu-

su visomis jos blogomis pu.se-

valdymą.
Nuo Busijos atitraukiama ir 

Suomija. Vokiečių karcivijos 
stengiasi atskirti suomių darbin
inkų Bevoliuciją nuo Busijos,ku 
rioje ji gauna paramos; ją nu
malšinti, padedant suomių bur
žuijai. Išstumdami Bosiją, pa

neutrahis dėl suomių vidaus da-

Bosija taipgi luojaus turi pa-

pažinti josios laiką su centrinė
mis valstybėmis, išvesti kariuo
menę ir raudonąją gvardiją, at-

imi!

I trspublika*
Tarybų

Skaitytoji] Balsai

tikėti ką kunigėlis pasako.
—V. Savas.

(Šito straipsnio autorius nesu
prato, ką reiškia “atskirt ka
riuomenę nuo politikos”. Jam 
pasirodė, kadetai reiškia atimt

sa. ir privalo

\Už išreikštas šiame skyriuje 
nuomones Redakcija neatsako.} rinkimuose atstovų j parlamen-

True t^anslanon uicd wnh the post- 
master al Chicago, III., Nov. 2, 1918. 
as reųuired by the act of Oct. 6. 1917.

Pavergimo taika.

prieš Ukrainos valdžią. Čionai 
reikalaujama stačiai pripažini
mo senos Ukrainos tvarkos ir 
panaikinimo 'Tarybų valdžios ir

Vokiečių imperialinės

Priverstinas neutralumas! 
I'uom tarpu vokiečiai ima iš U- 
<rainos duoną, ir tardamiesi su 
mržuine Bada, veda savo tvar-

lasius taikos sąlygas rusų dele-

pasirašė sunkes-

visuotinei laikai, išeiti iš oku
puotų žeinfų, leidžiant joms, 
bent žodžiuose, savarankiai tva-

Turkijos provincijos grąžina
mos atgal. Belo 'Turkija paima 
urlingas Ardagano, Karšo ir 

du netenka geriausių čia Juodų- 
du netenka gerbusių čia Juodų
jų jurų uostų. Taipgi nukentė
jusiejidaugiau, kai kiti, Armė-

ini turku buržuinei valdžiai, ku- c

True translation filcd with the post- 
masler al Chicago, III., Nov. 2, 1918, 
as rcųui-rcd by the act of Oct. 6, 1917

Bolševikai—darbininkų 
draugai.

valdžia perėjo į bolševikų ran-

vauli politikoj kaip darbinin
kas, ūkininkas,taip ir kareivis. 
I no buvo suteikta teisių patiems

Kokiam tikslui kariaujama? To 
nėra ne vienoje valdžioje. “Ir 
kamgi jam žinoti, ypač spręsti: 
ar verta mušties? Jo dalykas 
yra mušties ir šventai pildyti vi- 
resniųjų ir “tautos išrinktųjų” 
įsakymus“. O tuos “tautos iš
rinktuosius” musų darbininkas 
-proletaras nepapuls...

Taigi, atskirti politiką nuo ka
reivio yra reikalinga, bet tik ka
pitalistiškai, ik*, darbininkiškai 
valdžiai.

Bolševikai alskvrė bažnyčią

kareiviai, be to balso, kuri turi

teisi! patįs vieni nuspręst klausi-

žios rėmimo, arba panašų. Ta
da jie yra privilegijuotas luo
mas, turintis dauginus elisės, ne
gu paprasti žmonės. Jeigu nei

valo būti kareiviais, ir kad tuo

doties tomis kareivių privilegijo
mis, lai ir tuomet pusė žmonių 
bu lėni, moters bus nepilna-

riuomenc. Be to, toks sujungi
mas kariuomenės su politika,

nusprendžia, ar kariaut, ar ne, 
ar klausyt valdžios, ar ne, — yra

progresui; nes tada šalies liki-

turizmas. Mililarizmas-gi blo
gas dalykas; tatai siųiralo jau 
net ir Vokietija, kuri dabar, no-

Bet klausimas, kodėl šios Ša

vo žinių, kad Kerenskis tu
rėjo keblumų, kol gavo įva- 
žiuot į Franci jų. Ir buvo 
taip-pat skelbiama, kad Fra- 
ncijos valdžia žadėjo neduot 
jam paso kelionei į Suv. Val-

H’

rnas I

True translation filcd \MtIi thc post- 
master ai (‘hieago, III., Nov. 2, 1918, 
as reųuired by thc act of Oct. 6, 1917.

Ragina šaukt so-

socialistų vadas, mušė tele- 

strai), Holandijos socialistų 
vadui, kad jisai kviestų visų 

nę konerencija.
Troelstrai pavedama atli- 

todėl, kad jisai yra neutra
lus šalies socialistas, ir, be to, 

cialistų partijų pildomąjį ko
mitetą.

nius socialistų suvažiavimus 
šaukia Tarptautinis Sociali
stų Biuras; bot to Biuro vir
šininkai —pirmininkas Van- 
dcvelde ir sekretorius Huys- 
mans — yra kariaujančios 
šalies (Belgijos) piliečiai.

Visų tautų socialistų suva- 

kalingas — užmegsti nutru
kusius karės laiku tarptau
tinius socialistų ryšius ir 
apsvarstyti socialistų politi
kų ateinančiam taikos lai
kui.

Arthur Henderson, Angli
jos Darbo Partijos vadas, su 

tautinio Socialistų Biuro se
kretorium, ir su dviem ki- 

liaut į Paryžių, į pildomojo 
talkininkų socialistų ir dar
bininkų partijų komiteto po
sėdį, kurio tikslas buvo ap
svarstyt klausima sušauki
mo viso pasaulio darbininkų 

laivo, kuriuo norėjo plaukti

sažierius.

šposų iškerta jau ne pirmu 
kartu dabartinės karės be

Keletą kartu jie sutra- priemonių pritaikymas prie
kdė socialistų pastangas į- nal|jų sąlygų, paiupinimas 
vykdinti tarptautinę darbi- darbo p a_gr j žilsviems iš ka- 
ninku ir socialistu konferen-4- C-

darbo žmonės!
šis paskutinis šposas te- jus tvarkyti priprastu joms

rleigu jurininkai pir- pitalistų interesų išrokavi-rus. <
ma dar šiaip-taip galėjo tei
sinti savo nedarbininkiškų

kenksmingu dalyku “peran- 

eina klausimas jau ne apie 

vidavimą. Viso pasaulio da
rbiu nikams yra be galo sva
rbu, kad darbininkų klesa
tarne reikale padarytų kuo- rankas, ir industrijos, ku
daugiausia įtekmės: tiktai ;
tuomet naujieji pasaulio tylos po valdžios kontrole, 

santykiai bus sutvarkyti tin- ‘ 
kamu darbo žmonėms budu.

Ir šitokiam momente dar
bininkų klesos nariai, juri-

tiniam darbininkų susižino
jimui!

šiandie jai nebūtų tekę ren-

Truc tumslation filcd wtth thc post- 
maslcr al Chicago, III., Nov. 2, 1918, 
as reųuired by thc acl of Oct. 6, 1917

Reikia socialistų 
kongrese.

Ateinantį utarninką bus 

senato narių rinkimai.
Yra labai svarbu, kad bu

tų išrinkta į šalies įstatymų

šia socialistų.

rba: sutvarkvt šalies reika-c. «

lūs taikos laikui. Tarpe tų 
reikalų įžymesnieji yra: ka
riuomenės demobilizacija, 

nuomones, padengimas ka
rės skolų, ir tt.

Senosios, kapitalistinės, 
partijos norės šituos reika- 

budu — vadovaudamosi ka-

mais. O kapitalistų intere
sai yra pelno interesai.

republikonai ir demokratai 
—nepaisys, ar milionai dar
bininku, pagrįžusiu iš “ke
mpių” ir iš mušiu lauko, ras 
uždarbio; jos nežiūrės, ar 
geležinkeliai, kurie tapo ka
rės laiku paimti į valdžios 

rios karės laiku tapo pasta

bus taip tvarkomi ateityje, 
kaip reikalauja šalies nau
da; jos nesistengs padaryti 
taip, kad karės išlaidų naš
ta neslėgtų neturtingųjų vi
suomenės sluogsnių. Joms 
rūpės vien, kad butų paten- 

kael vokiečiai sutinka paliuosuo- 
li nuo savo kariuomenės už me
lų, padarius visuotinę laiką, tik
tai rytu žemes nuo užbrėžtos 

žindąs šiuo užpuolimu, bet be 
Kuršo žemės ir Eslonijos. Kas 
dėsis su leriloriomis, vakarų pu

vija ir (Indijos dalimi — tatai 
aišku iš to palies posmo. 'Ten 

nepaveldi jokiam Bosijos teri- 
toriniui protektoratui. Bosija 

šimosi į tų kraštų vidaus daly
kus. Jų ir Bosijos ryšius vokie
čiai nori čia-pal perkirsti. 'To
kiu budu Bosijos Bevoliuciją 
negalėtų reikalauti tiems kraš
tams apsisprendimo li'ises, o 

tautiniu pamalu, (ii Vokietija 
ir Austrija gauna pilną laisvę 
tų šalių politinį gyvenimą tvar
kyli savo nuožiūra. Jos “mano“ 
tų šalių “likimą išrišti“ su jų 
gyventojų “sutikimu“. Bet tą 
“sutikima” jos mokės greitai

Aišku,

grobikų rankas. Šita jie skel
bia nepriklausomybes priedanga 

lų, bei junkerių naudai.

savo nagų tų kraštų, kurie jau 
senai vilioja juos kaipo koloni-

Iš Liflendijos ir Esllendijos 
išvedama rusų kariuomenė ir 
raudonoji gvardija, o įvedama 
vokiečių policija, kuri ir lieka 
ten neapribotam laikui, kol į- 
vyks visuomenine ir valstybinė 
“tvarka”. Bosija liiri paliuosub- 

tonijos gyventojus ir leisti jiems 

Čia mes matome, kad Liflendi- 
joje ir Estonijoj, kurių da ribos 
nėra nurodytos, vokiečiai pasK kio-se sąlygose žus. Komisarų

tos nelaimingos tautos dalį. Štai 
armėnų apsisprendimas!

Ekonominės 1901 melų sutar
ties atnaujinimas galutinai eko
nominiai pavergs nusilpnėjusią, 
apkirptąją iš visų pusių, atstum
ia nuo jurų. Bosiją. Ateis ga- 
lingasai vokiečių kapitalas ir 
sukaustys geležiniais pančiais 
Bosijos darbininką ir ūkininką. 
Leidimas vokiečiams be muilo 
išvežti metalus (rudą) — atima 
iš Bosijos vieną svarbiausių jos 
turtų. Taip-pat visa žalioji med-

rasit, driko jie neima kontribu
cijų! Bet visgi už rusų belais
vių laikymą jie išsiderėjo G <S 
miliardų rub., taipgi karo nuo
stolius vokiečių pavaldiniams.

Vokiečiai nuginkluoja Bosiją, 
ji priverčiama paleisti ne tiktai 
regllliarę kariuomenę, bet ir

ją jos pačios rankomis

ciją taip rusų valdžios, taip lik 
jos palaikomą, prieš centrinių 
valstybių valdžias ir jų pilieti
nes bei karines įstaigas. Draud
žiama net agitacija užimtose že
mėse. Čia yra pavojus tremti
nių ir pabėgėlių grįžimui:—-juos

Revoliucijos agitatoriais ir neį
leisti Į savo žemę.

gą, lai revoliucinei rusų valdžiai 

buržuijai ir jos tikslams, šiuo- 
nū vokiečių, valdžia nori visa
dos turėti progos kištis į rusų 

^vidaus reikalus, idant užkirsti 
kelią revoliucinių idėjų perneši
mui į Vakarus, ypač į užimtus 
kraštus.

kimšta burna, suspausta iš visų 
pusių vokiečio-šeimininko dur
tuvų — ar gali gyvuoti revoliu- 

čios, niekas jose nebesimeldžia. 
(Žiūrėk “Tėvynė” Anglijos am
basadoriaus dukters pasakoji-

Šocikus rusų sinodas ir popie
žius.

pradinio iki augščiausio. Tuo 
jie suteikia progos atsiekti ang- 
ščiausio mokslo, kad ir bied- 
niausiaib žmogui. To nerasi nė

jonės, ir patį mokslą bolševikai

ypač istorija mokyklose yra 
los šalies kapilulistų interesuose, 
daugiau ar mažiau išguldoma 

gal jau ir pataisė).
Bolševikai išdalino žeme ūki- 4-

lunkams. Belo gelbsti ją išdir
bti. Tas pats su dirbtuvėmis. Pa
lįs darbininkai dirba, palįs val
do ir patįs pasidalina vaisiu, 
(taip yra autoriaus svajonėse.

vaisių pasiimdavo sau, darbi
ninkams lik trupinius sumesda
vo.

Daugelis kaltina bolševikus ir 

giamojo Susirinkimo. Bet ar 
ištikrųjų yra tame kas blogo? 
Visupirnia, reikia žinoti, kad 
Steigiamojo Susirinkimo didžiu
ma narių atmetė bolševikų tak
tika. Mat bolševikai nori pada-

Steigiamojo Susirinkimo didžiu
ma norėki padaryti ją kapitalis
tiška respublika. Kad tas tiesa, 
galime matyli kad ir iš sekančio 

bu vo paskelbia, kad T los mie- 

kimus. Tame suvažiayime tar
pe kitų dalykų įdėjo į sava prog
ramą atskirti kariuomenę nuo 
politikos. Taigi, iš to galima su
prasti iš kokių gaivalų susidėjo 
didžiuma ano Steigiamojo Susi
rikimo.

tas, ėmė laužyti ragus savo mi- 

kariška valdžia butų po civilės 
valdžios kontrole. Redakcija.)

Kazimieras GugiS

Micsto Ofisas i
!!? U. Dczrborr SI.

13 Unity Bldg.
Te). Central 4411

veda visokius reikalus, kaip kriminatiikuose 
taip ir civiliškuose teismuose. Daro 

visokius dokumentus irpopieras.
Namų Ofisas:

3X23 S. Halsted St.
Ant trečių lubų

Tcl. Drover 1310

CENTRAL MANUFACTURING 
DISTRICT BANK 
1112 W. 35-ta gatvė 
(Tcl. Drover 6310).

Yra atdara dėl biznio nuo 9 ryto iki 
3 no pietų. Subatomis iki 1 po pietų. 

VAKARAIS
Sercdomis ir Subatomis nuo 6 

8 vai. vakare.
Mane galite matyli banke, liet 

kalni atsiradus kreipkitės prie 
nęs i namus.

3343 Lowe avė., 
(Tcl. Boulevard 9983)

1 floras, užpakalyj. Nuo 6 iki 10 v.v. 
A. PETRATI&.

iki
rel
iną •

ZltYo VZAo JA iAYYZi Jia \J a

Lietuvis Notarijušas
Padaro ir paliudija visokius 

dokumentus ir popieras
GABUS ADVOKATAS 

ofise det vedimo visokių prdvų 
751 W. 31sl SI., arti Halsted St.

Tcl. Boulevard 6399.

Tcl. Pullman 342 1
Dr. D.J. Bagočius, M.D. 

LIETUVIS GYDYTOJAS 1B 
CHIRURGAS

10711 So. Michigaa Avtf. 
Roseland, T1L

JOSEPH C. WOLON
LIETUVIS ADVOKATAS

29 S. La Šalie St. • 
Telephone Central 6199 

Vakarais:
2911 W. 22ud Street

K.

w. 4*;ua direer, 
Telephone RocĄweU 6*99

4—»> ■ ..i. » įi m ,» r.
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nizacijų, argi re 
dejuot kaii> dabar?

■iklų liek daug Kur (|jng0 mer

Miške
Aldona Giedgaudaite.

šlama, geltoni, ir šnabžda liūdnai; 
Vėjas juos šiaušia, šlama,', nešioja, 
Vėjo nukloti tais lapais takai.

Primena miškas nelinksmus kapus.
Kekės šermukšnių miške raudonuoja,
Atskrenda varnų didžiausi pulkai,

Krinta šermukšnės lyj* kraujo lašai 
Girdis, kaip toli galvijai mauroja,

Rudenio saulė neskaisli, išbalus 
Žiuri pro liekanas lapų sausų... 
Džiaugiasi saulei žemelė atsidus, 
Gailis, kad greit ji atšals, suvisu,.. A

(Aušrinė)

PROGRESYVĖ JAUNUO-
1 MENĖ IR JOS ORGANI-

VIJA

užklaustum jaunuolį 
organizacija, lai jis ai

skiri, norintis atsiekti viena ir 
I apatj tikslą, žmones, pav. t’ab-

ra išnaudoti darbininkus, o dar
bininkų nusikratyt kapitalis
tų jungų. Toks, pasak jų, susi
vienijimas yra organizacija. Bet 
argi užtenka tik to žinojimo kadi 
organizacija yra galinga spėka? 
Visai ne. Reikia dar žinot, kas

naudot. Tas yra svarbiausia. 
Bet, ant nelaimės, musų jaunuo
menei kaip tik ir stoka šilo bū
tino žinojimo. Mes dar neesa
me tiek išsilavinę, kad galėtume 
tinkamai stiprini savo organiza-

nau-Dabar klausimas: kokia 
dą iš (o. kad viename miestelyj 
(jei didelis miestas jo dalyje)

ku suskaldvmas. c *

mis ir antras ratelis atiduoda 
“dievui dusią”. O paskui? Pa
skui ir vėla susitveria nauja jau
nuomenės organizacija, lokiais

čia sinninv-

rodžius musų jaunuomenės y- 
das. Manau, neapsiriksiu pasa-

miomt'ue, su savo organizaci
jomis verčibmes taip, kaip žy-

Į zuojam. skatdom, vienijam' ir

liek pagerėjo. Bet ir tai, dar 
loti gražu nėra taip, kaip turė
tų būti. Progresyvė liet, jau
nuomene dar netur savo stiprios 
organizacijos, kokių turi kilų 
tautų jaunuomenė. Beje, dar- 

Ale už tai mums labai se-jbas jau pradėtas: organizuoja
me Lietuviu Socialistu Jaumio- 4- C
menės Lygą. Bet visa bėda, kad 
jaunuomenė dar nespėjo supra-

, skaldyti ją.

nuomenė yra turtinga organiza
cijomis. Turime įsisteigę visą 
eilę įvairių jaunimo lavinimui 
rati lių ir draugijėlių. Tuose ra- 
tvliiKise mes dirbame kiek mo
kame ir galime. Rūpinamės 
daile, laviname^ palįs ir lavina
me kilus musų brolius ir sesu
tes, stengiamės patraukli juos 
j musų organizacijas ir tt. Tai. 
gi paviršutiniai žiūrint į pro- 
gresyvės jaunuomene veikimą ir 
jos organizacijas, atrodo taip.

vuoja tris metai, o

skaitant ir Bockordo LS.IB., ku

tai yra liūdnas apsireiškimas.

prisižiūrėję arčiau pamatome,

prolaujautis jaunuolis pripa
žins, joge i suorganizavus visus 
vadinamuosius ratelius į vienų 
pastovių organizacija mes galė
tume daug daugiau nuveikti, ne
gu atskirai veikdami. Bet jei 
taip, lai kodėl neprisidėt prie

ginos
eko skai-

Pastaruoju laiku vis daugiau 
ir daugiau pradedama kalbėt u- 
pie organizavimą los jaunuome
nės, kuri dar nepriklauso priel 
jokio jaunuomenės ratelio - te-

Keliatą kartų man 
lyti Janu. Skyriuj i 
mų ir graudingų paklausų: “kur

dėlių nesusipialimų, kuic duo- ja, gulėjo 
da visai lugeislinų rezultatų.
't aip yra, kuomet du žmonės es
ti lik “įsimylė/ę”. Bet kada jie 
apsi veda ?

slebetinai gražmis
svetimšalio lavo-

bai gerai. Bet progai pasilai
kius ir aš noriu tarti porų žo
džių apie tuos klausimus, k il

kyšiu lik liek. Norint kad mu
sų dailias butų našus, kad jis 
duotų gerų vaisių, lai progresyvė 
jaunuomene be jokio atidėlioji
mo turėtų visus tuos ratus ir

viii Socialistų Jaunuomenės Ly-

Didžiuma musų jaunuomenės

mes turėjome tų veikliųjų mer
ginu? Kiek man žinoma, tai

šinėja su savo buvusia drauge. 
Gal lame ir nieko bloga. Bei 
toks susirašinėjimas gali sukelt 
nepasitikėjimo ūpą pas jo mo
terį. Ir antraip. Vyras, suži-

ir viskas. Supraskit!', dėl dvie
jų-trijų merginų, kurios nebe
rašo ir vargiai kada berašys, 
daug dejuoti juk tai nenuo- 
saku! Žinoma, ir man butų ma
tomi, jei jos rašytų. Bet jeigu 

į jos nerašo (kilos jau apsievdę,

tuviu Socialistu Jaunimo Kale- c v

Vieton

kaip augsciaii nurodžiau, visų 
yra vienodi. Skirtumas tiktai 
lame, kad Lyga yra suorgani
zuota geresniais pamatais. Ji

bulenl: randasi miestų, kur liet, 
jaunuomenė neturi jokios or-

sislcngli suorganiziiol LS.IL. 
kuopų. Tatai nėra sunku pa
daryti, tik reikia gero noro ir 
truputį pasišventimo.

Dar žodis apie pačia Lygų. 
Kaip minėjau, Lyga turi pen
kias kuopas. Būtinai reikalin
ga turėti centrų. Be centro ne-

ganizacijos darbų. Pav., būre
lis jaunuomenės nori sutveri Ly

lis persikrikštija į Lygą. Kuo
met mes neturime centro, tai jie, 
nežinodami prie ko kreipties

ir pasilieka... lik dvi šilo mes 
negalime apsieit be centro. Be-

Jau gyvuojančios Lygos kuo
pos kuogroičiausia turėtų apie

lokį centrų. Tuomet naujai be
sitveriančioms kuopoms, arba 
rateliams, norintiems likti Ly
gos kuopa, lasai centras galėtų

Naujienoms”, kad

straipsnelį apie kilus svarbius 
jaunuomenei klausimus.

mes turime kadir tų “draugų 
jaunuolių”, kurie rašinėja .į 
Janu. Skyrių? Oi, juos ant pir
štų galima sukaityti... Ir lai, 
didžiuma jų moka lik krilikuo-

naud/ingų pamokinančių1 stra
ipsnelių visai nedaug, 'lai kogi 
norėt iš musų merginų! Jos,

vinlies ir,‘'suprantamas dalykas,

nai besilavinančių vaikinų

“musų apšvietus lygina lė”, tuo
met turėsime ir merginų ir vai
kinų. O tuo tarpu turime padė-

nuo karto isimaišo i musu kri- v c c

tiku ginčus ir sustabdei juos. Mes 
dar turime išsigydyl nuo tos 
kritiku “influeiizos”... c

Apie susirašinėjimus
Apie susirašinėjimus.

Čia noriu pakilti svarbų ir 
iki šiol, kažin kodėl, “užmirštą” 
klausimą. Apie jį, mano many
mu, jaunuomene turėtų pagal
voti.

Jaunuomenės gyvenime daž- i t . ..nai pasitaiko susidėjimų į poras, 
kas vadinama draugavimu. Vie-

macijas. .parūpinti joms čarlc- 
rį, paskirt kuopos numerį .ir II.

Kiek man yinoma, lai pirmoji

Icigu kilos kuopos tam pritars,

mi susituokia 
verčiami 
nors kilų aplinkybių, prisiski
ria, 
žiuoja

gyvenimo ar kokių

ar ji, sakysime, i 
į kitą miestų”. Jų

kad atrodo. Turime nemažai 
negeistinų, kartais net labai ke-1 
ūksmingų jaunuomenes organi-l 
zatvviant veikimui Adu. Pavyz- 
džiui, miestelyje B. būrelis pro- 
gresyvės jaunuomenės nutaria 
ir susiorganizuoja į lavinimosi

organizaci ja ?

tą, bet laiškais jie dar lebe,drau
gauja. Neužilgio tečiaus jauno 
ji susitinka su kilu jaunuoliu, į-

“draugiškus laiškus” savo bu
vusiam draugui, gali padaryt 
rustų veidų ir galų gale susivai- 
dyt su savo moleria. Čia jau ir 
nesutikimai, o kariais ir dar blo
giau. Matote.

Kas <1(4 manęs, lai aš lame su
sirašinėjime nematau nusidėji
mo. Delei^to šeimynoje nerei
kėtų “kurti pragarų”. Bet rei
kia neužmiršt, kad kas galva, lai

ri skirtingų įsitikinimų ir palin
kimu. Yra vyrų ir moterų, ku- c v v

mo. Ji<‘ tokiame susirašinėjime 
nemato jokios nuodėmės. Bet 
kili mano priešingai.

S. Pašulnietis.

Oscar Wil<le.

Jatinas Karalius

rimavimą. Jaunas karalius sė-
€

nas, Kurio rankos buvę tvirtai 
surišlos virvėmis ir krūtinė pa
dengta kruvinomis žaizdomis.

Taip lai žmonės pasakojo 
viens kilum pakuždomis. Tik
rai buvo žinoma lik ti( k, kad Se 
nas Karalius, gulėdamas ant mi
rties patalo, gailesio sujudintas 
d(4 savo didelių nuodėmių, ar 
paprastai, norėdamas palikti so
stą savo artimiausiam, liepė

(Bus daugiau).

Milda teatras
VODEVILIUS IK PAVEIKSLAI 

VodeviliauH Permaina.
Pancdėlyj, Ketverge ir Subatoj

Pirmas Floras 15c. Balkonas 1fl<!
Prie šių kainų priskait<>ma ir 

1c ir 2c kariškos inokestjs
4 DIDELI AKTAI KASDIEN
HALSTED ir 2'2 ra GATVĖS

baryj. Dvariškiai atsisveikino 
su juo, sulig iškilmingu senų 
laikų papročiu, ir žemai nusi
lenkdami išėjo į didžiąją palo- 
ciaus svetainę, kad išklausius

sakymų. Mat, pas lutus jų dar 
užsiliko visi “prasti apsiėjimai ”,

tai rodos nereikia nė minėti 
yra labai žymių trukumų.

Berniukas, jis buvo lik lier-

1G melų, visai nesigailėjo jų 
pasišalinimo. Lengvai atsidu-

priegalvių. 'Tysojo jisai aut jų 
per pus pravertom lupom ir 
klaikiai laukiniu žvilgsniudai
rėsi aplink, nei mikšuis faunas 
ar lik-ką sugautas medžiotojų 
g^yunėlis.
K ? » i

Ir išlikrųjų, jį rado mttlžio-

da jisai basas, su birbyne ran
kose, vaikščiojo paskui kaime
nę kerdžiaus, kuris jį išaugino ir 
kurio sūnumi pats save vadino-

Bet jisai buvo sūnumi viena
tinės dukters Senojo Karaliaus, 
slapia apsivedusius su žmogum 
daug žemesnes kilmes negu ji.

savo

lėm; bei kili tvirtino, buk lai 
buvęs dailininkas skulptorius

NeužsitikCklt savo regėjimo pir
majam by kokiam neprityrusiam 
aptiekoriui .auksoriui ar keliau
jančiam pardavėjui, nes jie su
teiks jus akims tik daugiau blogo.

Aš turiu 15 metų patyrimą i" 
iialiu ištyrt jus akis ir pririnkti 
ums akinius tikrai. Darbą atlia- 
;u belaukiant, užtikrintai.

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

JOHN SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS 

1891 So. Ashland Avė. ChicaT-
Kampas 18-toa aatveB 

J-čios lubos, virš PJatt’o aptiek M 
Tėmykite j mano parašą 

Valandos nuo 9-tos vai. ryto iki 
8 vai. vakaro. Nedėliota nuo 1 
vai. ryto iki 12 valandai dieną.

savo akis J

Dr. A. R. Blumenthal

AKIŲ SPECIALISTAS 
Akis Egzantfouoja Dyka!

Gyvenimas yra 
tuščias, kada pra 
nyksta regčjimi.
Mes vartojame 

pagerintą Oph- 
thalmorneter. T- 
patinga dama at
kreipiama | vai

kus. Vai.: nuo 9 ryto iki 9 vuk. 
nedėldien. nuo 10 iki 11 dieną. 
4619 S. Ashland Av. kamp. 47 at 

Telephone Yards 4317 
Bouli'vard 6487.St. Paul’s Hospital

Mcdikališka ir Chirurgiška

Tclcpbonc Drover 6060.
DB. .L M. L1PSON, Administratorius

G\(!oin:i visos aštrios ir chroniškos 
ligos v\ ra ,moterų ir vaiku. Obsll ė
liški, G\iieeologiški ir operaiyviški 
ligoniai priiinaini. Del gydymo \ ra 
naudojama medicina .h\drolherapi- 
ja, cteklrothcrapija ir chirurgija.

Buk Sveika
Nepavelyk iš nesuvir

škinto muisto nuodams 
susirinkt i savo žarnas, 
kurie esti jsiuėrę į jųsų 
syslcm;}. Nevirškinimas, 
užkietėjimas vidurių, 
galvos skaudėjimas, blo
gas kraujas ir daugybė 
kilų bėdų paseks. Lai
kyk savo vidinius va
liais, kaip lukslae.ėiai 
kilu daro, imant rclkar-

Thedford’t

Rezid. 933 8. Ashland Blvd. Chh »&< 
T«l*phon« HK)m»rket 1544

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS h CHIRURGAS 

Specialistas Moteriškų, Vyrišką, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų

OIImi: 3354 S. H&kted St., Ckkagt 
T»levhnn« Drurer ilVI

VALANDOS: 10 II ryto; 2-4 popieti
1 vnk-.ro 10—lt

Telcplione Yari’.s 5032

Dr. M. Siupnicki
VALANDOS: Nuo 8 iki II ryto 

ir nuo o iki <S vakare

DR. M. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per tG me
tų kaipo patyręs gydytoja.*, chirurgais 
ir akušeris.

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

Ofisas ir T.aharatorija: 1025 W. 18lh 
St. netoli Fisk St.

VALANDOS: Nuo 10-12 pietų, ir 
6—8 vakarais. Telephone Oanal 3110. 
GYVENIMAS: 3412 S. Halsted Street

VALANDOS: 8—D ryto, tiktai.1 Black-Draught 
k •>

Mis. W. F. Pickle iš 
Bising Fa\vn, (hi., rašo:

ryta gyduolė.” 
ją. Bcikalauk 
Tliedford’o 25c

“Mes vartojame Thed- 
ford’o Black-I Jraugld, 
kaipo šeimynos gyduo
lę. Mano vyro molina 
negalėdavo imt Calomel, 
nes tas Imdavo perslip- 
rus jai, lodei ji varto
davo Black-braughl, 
kaipo švelnų, vidurius 
liuosuojantj ir kepenas 
reguliuojantį... Mes var
tojame jį šeimynoje ir 
likime, kad ji yra ge
riausi kepenims pada-

M ėgi n k 
t ik ro

ti ž kre-
E-75

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų 
Taipgi Chroniškų Ligų 

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

DR. G. M. GLASER
Praktikuoja 27 metai 
G\ venimas ir < Ifisas 

3119 S. Morgan St.. kertė 32 st. 
Cliicago, III.

iš Rimini), lik 
buvus labai, o 
daug prielanki, 
ga pražuvęs iš

gal tint, ir per-
sius ryšius?

Pasakysiu, mano mylimi 
draugai ir draugės, kad man pa
čiam prisiėjo būti tokioj pozi
cijoj. Draugavau su graikščia

ateityj turėsime, centrą, 'Pas 
reikš didelį žingsnį pirmyn. O 
dabar, kol da neturime centro, 
visi tie. kur nori sutveri naują 
Lygos kuopą, tegul kreipiasi į 
I.S.II. 1-mos kuopos raštininką 
sekamu adresu: J. K. Vaišvilas, 
3001 So. Halsted Si., (’liicago,

lėlių šalininkai tatai paaiškina.| UI. .Jis suteiks visų reikalingų 
Pastovi, stipri organizacija)informacijų, paskirs numerį ir 

jaunuomenei labai reikalinga, 
štai. LSJL. pirmoji kuopa suma
nė įsteigti Literatūros Fondą. 

Sumanymas labai geras. Bluk
dami knygas čia, Amerikoje, ir 
siųsdami jas j Lietuvą, mes žy
miai pagclbėlumc lik ką atbun
dančiam Lietuvos jaunimui. 

Kiek tėmijau į “Janu. Sk.”, 
lai daug yra pritariančių minė
tam sumanymui, 'lik jie, nu
rodo, kad musų jaunuomenė e- 
sanli neorganizuota, todėl tas 
sumanymas, nors jis ir geras, 
b( t gweninian sunku įvykdinti. 

Matote, draugės ir draugai, 
tingą darbą, kol priverčia rim- til vieną didesnį klausimą gy

venimas pastalė prieš mus, o kaip iki šiol kad darėme, geriau ’Vienpusiškumas čia bulų nege- 
O jeigu jiems tai ni . jau beduojam, kad neorga-l sunaudokime jas (spėkas) stip- ru dalyku. Ir taip. Visi žinome,

lis jaunas, jaunuomenė dirba 
kiek gali ir moka — “su pasi
šventimu”. Bet kaip tik jis (ra
telis) pagyvena kokį pusmeti ir 
jo spėkos šiek-tiek pasidaugina, 
nė iš šio ne iš to prasideda grio
vimo darbas... Atsiranda tūlas

parupins čarterį.

Baigdamas savo rašinėlį noriu 
atkreipti jaunuomenės (lomą į 
viena dalykų, būtent, kurie;ina-

‘ ‘ ... . i .
tote esant geru daiktu turėti Me

lenkinkite vien pagyrimu irpri 
turimu. Pasirodykite ir darbu.

Janu. Lygos kuopas. Gi tie, 
kurie manote, kad progresyvė i 
jaunuomenei Lyga yra neatsa-

Ji deki susidėjusių

nyčioj.
Kūdikis buvo sulakęs

vis kartu, tol varo savo pragaiš-

sla išvažiuoti į kilų miestų. Ten 
susipažino su kitu vaikinu ir vė
liau apsivedė. Neužilgio gaunu 
laiškų, kad mano drauge jau že- 
nota. Padėkojau už josios lais

lai, lur Imt, pastarasis jos laiš
kelis. Žinote ką? Mano buvusi 
draugė nesutiko su tokiu užreiš- 
kimu ir pasakė, kad susirašinėti 
visgi esą galima.

't aigi norėčiau apie lai pakal
bėti. Tas klausimas, mano mo

vogtas molinai, kuomet ji mie
gojo ir atiduotas auginimui 
prastiems kaimiečiams, neturė
jusiems savo vaikų. Jie gyve
no pačioj gilumoj miško ,loli 
nuo miesto. N( laime, kaip tvi
rtino dvariškis gydytojas, karš
tligė, o rasi urnai veikianlįs ita
liški nuodai, primaišyti 
re vyno, užmušė davusią

Laisves Bondsai
perkami už easli. lanel and Co., 710 
W. Madison, kampas Halsted gal., 
romu 232, 2-ras augšlas, virš r'amous 
Clothing Store. Atdara vakarais iki 
8. Nediddieniais 10 ikit.

Paskolos $30iki $3001
kudi-

albu-
zaciją, į kurią butų galima suor
ganizuoti musą jaunuomenę.

Draugai, vięloj eikvoti savo) nyniu, yra gana svarbus kaip 
spėkas įvairiuose rateliuose,! vedusieins taip ir pavieniams. 

--- - - • ’ r • • > i v • i

dimai.
Ir ta 

tikimas

tMHMSMHHKMnDHMSaHB
■ Telephone Yards 5834.

j D r. P.G. Wiegner
: Priėmimo valandos nuo 8 iki 12
I iš ryto ir nuo 7 iki 9 vai. vak.

I 3325 So. Halsted St., t v<o.

lesniuosius narius išstoti iš or
ganizacijos. C c- j__ - __-—j________ j............. ........._____________  u- v *___ z - --________,
nepavyksta, tai patįs prasišalina1 ni uoli, kad perdaug sunku jį į-'rinimui vieninteles pažangiosj kad pas tuhis žmones yra daug 
ir sutveria naują turinčią tuos v; kdint gyveniniai! ir 1.1. D1 ....
pačius tikslus organizaciją, tiki jt.gu butunie susiorganizavę. įkpetuvių Soc. Jaun. Lygos.
kitokiu vardu.

gy venbiian ir 1.1. O1 jaunuomenės organizacijos — įgimto pavydumo. Kada į įsi-

vieną tvirtą jaunuomenės orga-

pačią valandų, kada iš- 
pa:.iunliuys, nešantis 

pasilenkė ant nuvargu
sio žirgo ir pabarškino į aphi- 
žusios kerdžiaus stutules duris, 
karalaitės kuna dėjo j atvira

Legate rūta 3>/į% mėnesyje. 
Vyrui ar moteriai, dirbančiai 
ar užlaikančiai namą.

Ant rakandų, piano, vietro- 
los, sankrovos fixturės, ve
žimų. automobilių, Liberty 
Domis ir Insiirunco Polidcs. 
Skolinamo Stockyara’ų, Sa
vos ir dirbtuvės darbinin
kams. gelžkello ir biznio 
žmonėms. Morkoms Ir tt. 
Ateikite j ofi»a ir m<-n vm- 
ka smulkmeniškai tiaiškinsi 
nte. Atdara utarnlnKaia, ket- 
vergnis ir gubotomis iki 8 
vai. vakare. ' l'anetU'linia, : e- 
redomis ir pčtnyčionils iki

Or. Lea Awotiii
Gydytojas, Chirurgas, Akušeris 
1920 80. Halsted SL, Chlcato. 
Kalba lietuviškai, latviškai ir 

rusiškai.
Valandos: 10—12 rytą; 6 -9 Va
kare. Tel. Canal 4367. J

Tel Yards 3654. AKUAERKA

I
kuviiiio Ii Iimuy tai
6 vul. vakaru.

LOCAL LOAN CO
TUOS. F. hl RW!N, Mur.

4647 So. Halsted Street 
Po valstijos priežiura.

•ra& augžtas

AkuČerijon Ko
ją; ilgai praktika- i 

vuai Penn.sy 1 vani jt»8
hoHpilalėae ir Ptiila- 

phijoj. Pasekmin
gai , patarnauju prie 

. Duodu rodą 
ligone motė

ms ir merginoms. 
113 So. Halsted Str. 

(Ant antrų labą) 
Chieago.

visokiose

Įmylėjusių tarpą įsiskverbia dar se, toli tu miesto vartų. Į kapą, Tel. Drover 2116. 2-
. J. Čeponis. trečias , tai iš to dažnai kįla di- kuriame, kaip žmonės pasako-



dirbkime visi!

qr.

III! T'»‘t

būt

nuo pelną

Literatūros dalinimas.

Siaučiamoji epidemija

šokiu susirinkimai-prakalbos li-

tapo

SOCIAI ĮS I t/ PARTIJOJE.

Rengkinies!

balsavimo
Gatvekariii klausimas.

užtenkamai

IHU

Su Dovanomis Laikrodėlio verto $25.00

j

skaičius

komisionie

kuomet i atsakomąsias Įstaigas

aukite ne valandos! Dabar yra 
l'.rliii <v u ei i-i 11 w d 11111 i< 1 dūrini

pridm

puria n u rdo reikalavimų.

in:ii kas dėl viešu laidotuvių.

siruimu buvo 625. o mirčių 
eina

igo ir Apieiinke

Grūmoja teatrams.\
SVE1KATOS. DE

PARTAMENTO PATVARKY
MŲ.

liko—tai platinimas rinkimų 
kampanijos literatūros. Tą vie-
nintėlę agitacijos įmonę priva
lome išnaudoti kiek ir kur tik 
galima darbe, namie ir gatvė- In

11

Imu
asirodo. kad

to patvarkymų.
uruusus daugiau jpia- 
c švarumą, tinkamas 

mat:s įmones ji 
naujų išlaidų...

larysiąs jokių ceremonijų: 
iųs uždaryti visus tuos te
kiniu savininkai nenorės 

departamento

imu ir mirčių 
I.dydžio mažėja. Va- 

> t> lik 5OO asmenų. Iš 
Ihienza ir 157 plaučių 

imu. Mirė: 97 nuo inilu-

galutinai 
uuiiuta kvarautina nuo visų 

šiaurinėje ir piu

dimo n«
mušto (kilyje, lokio le:- 

>avo lik šeši vodcviliniai

Iki rinkimu beliko lik Irt'ja 
. dii uų. Draugai! Ar jau vi'.i
am

liuios ganėtinai šil
ai mus siekiniais ir

Imi ii - ukėni ? 
turime spėkų?

Draugai! Musų yra šimtai, tu-

r musų politinio mtt- 
Jnos mes turime ži- 
žinoli, o ir sukon- 

l< n, kur. jų daugiausia 
prie balsavimo urnų!

UXATED
IRON^

kiu ina- 
paHc8 

dideliam kū
niškam veiklu

mui. kurs (Įauginu- 
d paeina nuo ma

no paties ypatiško va
rtojimo Nuvated Iron”

katos Komisionierius, 
Wm. I*. Kerr (Jiieagos miesto. “L;

Iron aš jaučiu, kad jis yra tokis 
branginiiuas kraujo ir kūno at- 
L.idavojimo siilaisymas, kad jis 
t'iiclų bnl vartojamas kiekvienam 
I '.'oidmh i ir užrašinėjamas kiek
vieno gydytojaus šioje šalyje.” 
Nusated Iron pagelbsti padaryti 

i’sncs moteris ir sliprcs- 
drųsesnius vy rus, l'žtikrin- 
žgančdinimas afba gražina- 
inigai. Gaunania pas visusmi pinigai. C 

gerus aptiekorius.

NAUJIENŲ!, Chicago, UI.
l-W rr-vr-.-. •V“*

L. S. S. 4 KUOPA STATO SCENOJ TRIJŲ AKTŲ TRAGEDIJĄ

Arba užmušimas caro Aleksandro Antrojo

u?

SS c.
. X Y ‘n, ' ■

. • 1 M? A ' žį-

f
■5 H

. ASMENŲ JIEŠKOJIMAI
Į Pajieškau draugo \Viilm. Ruseli, 
paeina iš Suvalkų gub.,. Seninus gy
venome drauge. 3343 S. Morgan st. 
ir iš lenui išleidau j kariuomenę. 

(Draugo labai meldžiu atsišaukti, ar- 
I ba kas žino pranešti jo adiesą, už 
ką busiu labai dėkingas.

John Yundul
2047 W. Grand Avė., Chicago, III.

ĮIEŠKO kambarių

<li, kas tik nori vadinties socialis
tu kovotoju už darbninkų kle-

mų kampanijos literatūrą. Krei
pkitės i vietinį rinkimų kampa
nijos komitetą, jei negausite ten l

Kas reikalinga žinoti balsuoto 
jams?

Be valdininkų rinkimo pilie
čiai šiemet turės išrišti ir tūlų 
kilu lu-gulo svarbiu klausimu.'

ir koiistitunntos sušaukimų.
Socialistų pritarėjam d\ 

pasirinkimų buli negali. . 
privalo balsuoti už soc. p: 
jos kandidatus. Kas nori g(

veiumo sau ir savo draugams 
(laidininkams, las luri žinoti, jo-

•yių'jai. () tokie yra Samiausių 
Partijos kandidatai.

Kam tinka esamoji išnaudoji- 
uo ir paveigimo tvarka. Kam

kinlas bado algomis ir nesvietiš
kai augštomis gyvenamųjų reik
lu nu kainomis tas tegul bal
tuoja už demokratų ir republi- 
Įciių statyliuius. lokiam bu
kapročiui reikia daugiau rim
bu...

jos kandidatus.
Jie balsuos ir už sušaukimą 

konstiluanlos.

Dar dati- 
tiž važinėjimąsi jiems pri

loto j 5 centų 7 ar- 
■enlų. Naujoji su- 
ižinėjimosi kainas

MI07 mult\ sulnrlics. 
ginu,

Rimavimą ir lt., v ra lik muilo c *

burbulas.

ili das, laisvamanis ar tikintys— 
visi privalo balsuoti prieš tą ge

PATEKO BĖDON.
Ponia Alberta Bro\vn, 255 N.

S
K
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Nihilistų Kankinimas

K? o
TŲ

, T.

«r dgeporfo apielinkėje švaraus kam
bario. Kas turite praneškite greit. 
Z. O., 3238 S. Ilalsied Str.

M4,-$

<13

m V:
*d

to:

Nedėlioję, Lapkričio=Noveniber 10 d., 1918
PULASKIO SVET., 1709—1715 So. Ashland Avė., Chieago, III.
e vėliau 5:30 vai. vakaro. Jžanga 35c, 50e, 75c ir $1.00.

. Zave, 3139 Emerald avė., Chicago, III.

MO TERYS BANDITAS ..Į
. Kurios prispy rė prie sienos de-

nebenorės užrūkyti savo jauną
ja 5 melu (lukteri i klosela. 'I'ci-

užsimokėti 200 dol. pabaudos, 
teimo lėšas ir dar pagrūmojo,

Didelis Balius
Draugystė šv. Kazimiero Karalaičio 

NEDeLIOJE, LAPKRIČIO 3 D. 
švento Jurgio Parap. Svetainėj 

Kampas 32 pi. ir Auburn Avė.
Pradžia 4 vai. po pietų. Inžanga 35c porai.

Kviečia visus atsilankyti/ KOMITETz\S.

cau Elixir ’ol Bitler Wine) yra

Rengimo Komitetas.

liras ir koncertas rengiamas

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
ATIDUODAMA rendon geras, švie

sai kambarys vienam, arba dviem 
vaikinam.
3109 S. Union Avė.

RANDAI

Chicago

ATIDUODAMA rendon sankrova. 
Gera viela bizniui. Kampas 18-los 
ir Halsted str. Pigi randa. ' 1717 
So. Ilalsied SI. Alsišaukile į savi
ugda. Povilas Rutkauskas, 
1653 ('anai SI r., Chicago.

REIKIA DARBININKŲ
VALSTYBINIAI NEMOKAMI DAR- 

l’O PRIRODYMO HIDRAI 
(U. S. T'ree Employmenl Service) 
J ieškantieji darbo kreipkitės šiais 

adri's.’ds:
116 122 N. DEARRORN ST.

105 107 SO. JEFFERSON ST.
Už darbo parupinimų visuose 

se valdžios įsteigtuose ir užlaiko!___
se biuruose nereikia nieko mokėt.

Yra daug vietų, kaip Chicagoj, 
taip kitur, kur reikalauja visokios 
rųšies darbininkų — į fabrikus, j ka
syklas, j ūkius, j šiaip įvairias įstai
gas - kaip vyrų, taip moterų ir vai
kų, kaip amatininkų, taip papra
stiems darbams.

tuo-

Iii IKI A shcarmcnų ir leiberių j 
Scrap Iron Yard. Gera mokestis.

Policija veltui įieško dviejų 
alinių mergelių, kurios vakar

py re prie sienos dešimtį žaliukų 
vyrų ir. “laimėję” apie du šim
tu do'lerių, išsigėrė po ‘‘gerą

l ai atsitiko pono l'arley’o saliu-

salimi.m
laimos mergelis, lydimos dvit 
jų vyrų ir šypsodamos užreiškė

dešimts vyru.»- «

t losi ištuštint savo kišenius.Kada

\Vel! dabar galinu' išsigerli. 
Išsigėru. susėdo automobiliui!

ir nuvažiavo 'savais keliais .
A'yrai ir saliuininkas pasigen

da 189 dolerių.

Jūsų Pareiga

gelbsti prašalinime nuodų.

mą nuodingiems mali rijotams.

duoliškų karčių žolių ir natūra-

s ir skanus.
$1.00.

'dėl tolu piiežasčių ant tolesnio lai- 
į ko. Gavus leidiimi apie busimų va- 
; kar;! bus pranešiu ir pagarsinla šia
me dienrašiy jc vėliaus. —Koiuitet.

Rosclando 137 kp. rengia prakal
bas panedelio vakare, lapkričio I d. 
Stančiko svetainėj 205 E 115 Kal
bės .1. Dubiekas ir kandidatas į val
stijos legislaltirų ,1. Gajeski, 7:30 vai. 
vakaro. \ isi kviečiami alsilanksti

Komitetas.

Seni priešai, rehmalizmas ir 
neuralgija, ir vūl jau pas mulų 
vartus.

Buk prisiri'iigęs ir tuojaus nu
sipirk 'l'rinurio Linimento ( I5‘i-Vakare" Soc 

ner’s Liniment).

SLA. 36tos luicpos mėnesinis su
sirinkimas įvyks nedėlioj, lapkr. 3 
d., Mildos svetainėj (ant antrų lubul 
i’radži.i I vai. po pietų. Visi 
pos nariai prašomi alsilankyii.

— Vice-pirm. J.

kuo-

B.

SLA. 139 kp. mėnesinis susjrinki 
ma". Ims subaloj, lapkr d., 7:30 v.

100 S. Mi 
chigaii avė (Įėjimas nuo lll-los gt.) 
Visi draugai 
sirinkinian. 
sirašyti j kuopų.

ir draugės alcikili 
ir norintieji 

K. Kalnietis,
pri

\V ('.hicago.

REIKIA molerų 
knygų ir popiero.s. 
Pastovus darbas. - 
hen, 1 116 Blue Isiaml avė.

prie tvarkymo 
Gera mokestis. 
Miller and Co-

REIKIA moterų dėl rinkimo sku
durų j junk shop; luri Imli patyru
sios; darbas ant visados.

('hicago, III.

RlilKALINGA ledų traukėjų ir 
darbininku j ledu svirnus, 42’/ic. j 
valandą, III ir 1 I vai. darbas.

Cmisumers Co., 
35lli st., and Normai avė., Chicago

PEIKIA 10 prityrusių leiberių di-

2031 Soulhporl ('hicago

Jeigu jūsų aptiekorius nrlu-

jų gan,t i, neimk jokių kilų 
priri'iigimų. .loseplu Triner Com- 
pany. 1333 1313 S. Ashland 
Avė., ('.hicago, Illinois.

'Trinerio Amerikoniškas Kar-

jjelica Karlus Tonikas ir kitokias 
Trinerio gyduoles nuo šios die
nos galima gauti vien liktai ap- 

Sttniy i;..!., :,. mis vc’rlolmis. kurio
nai ir jūsų saliai.

Tauta pasiliki anl jūsų kad jus 
prisidčtumėl savo dalia būdami ka-( 
reiviu arba liuosu. Užvis labiausiai 
kas nuo Jūsų reikalaujama arba uis 
kariaukite arba dirbkite. Valdžia 
šaukiasi i kiekvienų vyrų ir moterį 
kuru* pasilieka namuose, kad jie pa

lų ir laikvlųsi palis tinka; 
linkai)!) atlikti savo kasdienį 
kuogeriausiai.

;<i v\ i ii ir moterų mirė nuo
Ispaniškos Influcnzos, dėlto kad jie 
buvo nealsargus, nemanydami lo 

dai vli dėl savo kūno, kų jie galėtų 
padaryti dėl pigaus šmoto mašine
rijos; jie buvo lygiai kaip lužtanlis 
laivas, kuomet jį užgauna uola. 
Niekas Jo negali išgelbėti. Bet su 
■-•erų prižiūrėjimu visoje kelionėje, 
šie visi pavojai galėtų bul išvengia
mi. galėtu bul sveiku ir stipriu kuo
met prisiartina pavojus.

Buk ponu savo paties kimo maši
nos. Jūsų stiprumas, jūsų energija, 
iusi.i gyvenimas yra jūsų kraujuje. 
Blogas kraujas negali budavoli ar
ba palaikyti sveikų kūną. Išvalyk 
įusų vidurius, kepenis, inkstus ir 
žarnas nuo susirinkimo bereikalin
gų nuodų, bet ne su stipriom paten- 
tuoloni gyduolėm ir vandeniais ku
rie iššauna per jūsų švelnių mašine
rija kaip iš kanuolės. Gaukite švel
niai veikiantį NATUBES LAWLAN 
šinadien po dvidešimts penkis arba 
penkiasdešimts rentų mėlynos dė
žutės. Parduoda visose apliekose 
arba deparlamentinėse sankrovose. 
Klein’o Departmentinės Sankrovos

(Apg.)
*

BEIŠLYGINIS 
PASIDAVIMAS.

Nuodai nuolatos randasi žino
tis systemoje. Jie yra prašali-

prašaliu imas nėra atsakantis.

/

Trinerio laboratorijai esant la

sakymg ir valdžios užsakymų 
medikaliu reikmenų, ir lodei jau V C •’
m b; pildo užsakymų kitokių biz-

LMPS 58 kp. 
lapkričio 3 d.. 2 
Sipiare svetainėj

22 k p

bussusi rinki inaR 
vai. po pietų Davis 
, kertė Paulina ir 
■i narės kviečiamos

Lanrinavičinfe.

u.i kia susirinkimą

cianu būtinai atsilankyti į šį susirin
kimą, nes jis yra .šaukiamas svar
sty nuii svarbiu reikalu. Kiekvienas

—Komitetas.

re

id., Mildos svet. Choristai prąšomi 
■susirinkti paprastu laiku. Nesive-

ja gyduoles, kuomet perka I ri-

Pranešimai

moterų prie pardavinėjimo gyduo 
liu šluba nuo šlubos nuo Iniluen

Kreipkitės daktaro ofi
sau:
35 18 S. Ilalsied st ('.hicago, 111

REIKIA 10 prityrusių 
prie tvarkymo skudurų, 
darbas. Gera mokestis.

Goldman,
1820 W. l llh si.,

V.ąst 1'ullmai!, III.- -LSS. 235 kp 
mėnesinis susirinkimas iv-vks nedč

kaip 12 vai. dienos. Visi draugai 
ir draugės malonėkite alsilankyii 
paskirtu laiku, nes y ra daug reika
lų aptarimui. — Kuopos Valdyba.

st,A. 77 kp. lai- 
susirinkima ne
ik, 1012 S. Main

i si. Visi nariai pasislengkile kutinai 
**lpribiili Į virš minėtų susirinkimų, 

nes turime labai daug reikalų anla- 
rli. Pir. S. J. Pclrausiuis.

Rockford, III. — 
s savo mėnesini

“Birutės” choro repeticija jvyks Į - r- 
ularninke. lapkr. 5 d.. Mark White S

LSS. 4 kp. mėnesinis susirinkimas 
jvyks subaloj, lapkričio 2 d„ Mildos 

'svetainėj (ant trečiu luini). Pradžia 
7:30 vai. vakare

daininkės malonės susirinkti lygiai 
paskirtu laiku. —Rašt.

Binghamton, N. Y.—LSS. 33 kp. 
susirinkimas jvyks lapkr. 3 Lietuvių 
svetainė!), 267 Clinton st. 1 vai p p. 
Visi nariai malonėkite (atsilankyti

tų dėl aptarimo. 'Taipgi atsiveskite 
naujų narių. .—Sekretorė

moterų
Pastovus

('hicago

REIK ALINGI “čiporiai”, uždirba 
nuo $6 iki $10 į dieną. Pasiuvus da
rbas. Ateikite prisirengy į darbų 7
vai. ryte. James I. Brady Foundry 
Co., 151h and AVestorn Avė.

REIKALINGA indų plovėja Majes-
• llestaiirant. *

('hicago

CHICAGO \VINDOW CLEAN1NG ('.o
62 \V. \Vashington SI., ('hicago.

REIKTA rankomis išsiuvinėti sky
lutes prie veisčių, taipgi merginų 
itiokinlies išsiuvinėti dėl guzikų sky
lutes. Mokėsime laike mokinimosi.

HARI' SCHAFFNER and MARK, 
\V00d and Blucher Sis.,

Visi kuopos na- 
i į šv^susirinki- 

mą Imtinai. Tinime (Kiug laimi 
svarbių reikalų: —Organizatorius.

ASMENŲ J IEŠKOJIMAI
Pajieškau savo brolio Izidoriaus 

Pisčoko, Kauno gub., Šiaulių f»av., 
' Kuršėnų parap. Alsišaukile šiuo ad
resu :

Elzbieta Sabas, 
■105 Linden avė., Stenbenville, Ohio.

Jaunų Lietuvių Amerikoj Pas. Kliu I 
bu repeticijos “Kaizeris žmogžudys” Į 
bus panedėlyj .lapkr. 4 d., svet. 3201 ' _ .
Auburn avė. Visi lošėjai prašomi kaus ir Jono Tumusų. Suvalkų g., 

—Komitetas. Naumiesčio pav., ir parap., Valių 
kaimo. Meldžiu atsišaukti šiuo ad
resu :

Auburn avė. 
atvykti laiku.

PajicŠkau savo pusbrolių ITanciš-

LSJL. 1 kp. ir LSS. 4 kp. bendras j 
lavinimosi 1 - ‘
dėlioj, nov. 3 d., Aušros svet., 3001 
S. Halsted st. 9:30 vai. iš ryto. Bus 
diskusijos tema Ar moteris gali tu
rėt lygias teises dabartiniame laike 
ir ar lai pagerintų darbininku kle- 
sos būvį. Debatuos draugai K. Bli- 
zo ir J. Shiinbelis. Meldžiu draugus 
ir drauges skaitliųgųi atsilankyti. '

—J. J. Januševičius.

susirinkimas įvyks ne-J 1432 s. Ilalsied si.,V. Venclovai lis, 
, ('hicago, III.

arbaU Lr«pM*Ą 2.19l&

REIKIA DARBININKŲ

PARDAVIMUI

PARSIDUODA $3,500.00 vertės lo-

Atsišaukite tuo-

PARSIDUODA bizniava praperlė, 
Indiana Harbor. Gera viela duon
kepiui. Remia $8(1 į mėnesį Kaina 
$3800. čia daug dailių ir daug lie
tuvių ir lenkų. P. SLAUŽAS,

Inveslment ('.o.
('.hicago

Mokinimo valandos: nuo 8 ryto 
iki 5 po pietų; vak. nuo 7:30 iki 9:30 
3106 So. Ilalsied St.. ('.Iiicago, III.

ujr madų. Verias $5000.00. Turi 
bul parduotas į trumpų laika iš prie
žasties išvažiavimo i karę. Parsiduo
da tiktai už 
jaus į:

REIKIA dešrų kimšėlų. Didele 
mokestis. 932 \V. 38th PI

PARSIDUODA

AUTOMOBILIAI

NAMAI-žEMĖ

3,95(1.

MOKYKLOS

■muk. ~-----

Liberlv Land and 
3301 So. Ilalsied St.,

Phone Boulevard 6775.

REIKIA 50 MOTERŲ PRIE TVAR
KYMO KNYGŲ IR MAGAZINŲ 
(MĖNESINIŲ LAIKRAŠČIŲ). PAS
TOVUS DARBAS. GARU APŠILDY
TAS IR (.ERAI APŠVIESTAS NA
MAS. MOKESTIS $15 IKI $17 1N 
SAVAITE.

GEMB1NSKY BROS., 
2261 S. UNION AVĖ., CHICAGO

PARSIDlODA Bl čERNfc IR GRO 
SERNK 
GBOSERNE ARBA SYKU’ St’ NA
ME. PARDAVIMO PRIEžAS'I’šS — 
SAVININKAS APLEIDŽIA CHICA- 
GO.

ANDRFAV IWASH KEAVICZ 
■15-13 S. MARSHFIELD AVĖ., 

CHICAGO.

PARSIDUODA pigiai grosernė lie
tiniu apgyventoje vietoje. Biznis iš
dirbtas gerai. Alsišaukile greitai.

.1. Mačiulkis, 
3.518 S. \Vallace Si., Chicago.

PAIISIDI’ODA Packard l.imozin 
automobilius, 1913 modelio su 8 sė- 
(Ivnro). Tinkamas bizniui. Parduo
du pigiai už pinigus arba mainau 
anl mažo vasarinio automobilio. At 
sisaugkite tuojau. Mašina galima ma
tyli visados. 3222 So. lialsted garage 
Tclcphoiie Drover 2186.

•f

NAMAI IR PARMOS.
Pirmiau negu pirkti namą, farm% 

arba lotų, Klauskite informacijų. 
Mes skoliname pinigus.

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

Room 336.
-----------------------------------------------

ĮN’audinga Informacijų knygelė I)i- 
•DŽIAl SI()S LIETI’VI t KOKIOM 
JOS WISC()NSIN. Galavos iš
dirbius fanuos su triobomis, gyvu
liais ir visokiais įrankiais nuo -10 
akim ir daugiau, parsiduoda po - - 
SI,500 ir augščiau. Naujos .derlin
gos žemės lengvai išdirbamos, apie 
puikius ežerus ir upelius, parsiduo
da po S12.50 už. akrų ir augščiau anl 
lengvų išmokėjimų. Kreipkitės ypa- 
tiškai arba per laiškų, o apturėsite 
naudingą knygelę su žemlapiu.
Liberty l.and and Inveslment Co. 

3301 So. Ilalsied SI., Chicago

liktai už $2,275, luri būt parduotas 
šių savaite. Alsišaukile tuojaus į:
Liberlv l.and and Inveslment Co.

3301 So. Ilalsied SI., (
Plmnc Boulevard 6775.

PARSIDl'ODA beveik naujas mu
ro namus, 2-jų aukštų, po -l-is kam
barius su maudynėmis, elektra ir 
guzu; aukštas ir cementuotas beis- 
mentas. galvos išdirbtos ir apmokė-

('.hicago, III.

' VALENTINE DRESSMAKING 
COLLEGES

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

137 Mokyklos Suv. Valstijose. 
Siuvimas, Petrenų Kirpimas, D»- 
signing, dėl biznio ir namų. Vio
los duodamos dykai. Diplomai. 
Lengvi išmokėjimai. Gvarantuo- 
ta išmokinti jus pasiūti suknea ui 
$10. Phone Seeley 1643

RARA PATEK, Pirmininką

AMERIKOS LIETUVIŲ MOKYKLA
Mokinama: angliškos ir lietuviškos 

kailių, aritmetikos, knygvedystės, 
stenografijos, typevvriting, pirklybos 
teisių. Sliv. Valstijų istorijos, atid
uos istorijos, geografijos, politiškos 
ekonomijos, pilielyslės, dailiarašys-

arni-REIKIA finišerių - 
šlavimo krėslų.

I'alon Chair Co., 811 \V. 22ild si, 
1 blokas i vakarus nuo Ilalsied SI

prie
Alsišaukile

REIKIA bučerio lietuvio.

kitę į: 1737 S. Ashland avė.

Uždirbkite S15 iki 
$35 į savaitę

REIKIA merginų j dešrų dirbamų 
kambarį. Didelė mokestis. 
932 \V. 381h Place.

Pajieškau savo brolio Antano Ka- 
latkos. metai laiko kai negaunu nuo. 
io žinios, .lis gyvena Kearny, N. .1.1 
Prašali duoti Žinių — jis pats ar kas ' 
kitas. 1

REIKIA merginų Į surankiojimo 
skvrių, laipgi prie puncli preso da

rbo. The Boyc Needle Co.,
•1313 Ravenswood avė., Chicago

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

MASTER SEWING SCHOOL
J. F. Kasnicka, Prezidentas,

118 N. La Šalie st., Prieš City HxU. 
Atsišaukite anl 4-to augsto.

REIKALINGI vyrai ant burdo. Ge 
viela pakeleiviams. Telefonas 

John Kalalka, 'viduje. LIETUVIŲ MOTELIS,
15715 Woodbridge avė., Ilarvey, III. 1606 S. Ilalsied SI. Chicago, 111.




