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Victor Berger išrinktas kongresan
TIK VIENAS SOCIALIS

TAS KONGRESE.
.šlapios valstijos virto sausomis,

Republikonai turi didžiumą 
nate ir atstovų bute.

Socialistai ir šiame kongrese 
turės vieną atstovą. Dabartinis 

kongresmanas Me- 
ne- 

jį sumušė rinkimuose 
i — “fifty-fifty” repu-

se

yer London iš New Yorko 
praėjo — . 
fuzionistai 
blikonai-dcmokra'tai, bet jo vietą 
atstovų bute užims Victor Ber
ger iš Mil\vaukev, VVis. Berge
ris jau ne pirmą sykį išrinktas 
kongresan. Prieš keletą metų, 
jis irgi buvo kongresmanu ir tik 
paskui buvo sumuštas rinkimuo
se susivienijusių senųjų partijų.

ir pasiliko sausa.
Ohio valstija įstojo į sausųjų 

eiles, nors Ulbai maža didžiuma 
balsų. Iš visos valst. 5,756 pre— 
cinktų 5,148 precinktuose, kur 
balsai jau suskaityta, už probi- 
biciją paduota 396,436 balsai, 
prieš - 390,585. Beveik visi 
trūkstant! precinktai yra sausuo
se pavietuose, taip kad jų balsai, 
tikimasi, tik padidins prohibici- 
onistų balsų skaičių.

Antra valstija, kuri lieka sau
sa yra \Vyoming.-’ čia probibi- 
cija gauna du balsu prieš vieną.

davyboje. Taip kap dabar yra 
valstijos šituo klausimu stovi ši
taip:

Reikalingas skaitlius pataisy
mo priėmimui 36.

Skaitlius tų, kurios stovi už- 
pa taisymą, 14.

True translation fiied with the post- 
master at Chicago, III., Nov. 7, 1918, 
as reųuircd by the act of Oct. 6,1917, 

Vokietija ir Ru
sija pertraukė 

ryšius

True translation fiied with the post-mastcr at Chicago, Iii., Nov. 7, 1918,as required by the act of Oct. 6,1917.

Vokiečiu pasiuntiniai vyk
sta i tarybas

tu, kurios priešinasi
jam, 0.

Skaitlius 
suos, 34.

Skaitlius

tų, kurios dar bal-

reikalingas padary
mui reikalingos didžiumos, 22.

Rusijos ambasadorius aplei
do Berliną. Kaizeris atšau

kė savo Ambasadorių.

Nors dar nėra pilnų žinių apie 
pasekmes rinkimų šalyj, bet iš 
tų, kurios yra galima numanyti, 
kad republikonai sudarys didžiu
mą kaip senate, taip ir atstovų

sausų valstijų eiles, čia sausie
ji laimėjo didelę didžiumą balsų. 
Bet jų pergalės reikšmę sumaži
na tas faktas, kad bc’S’eik visa i 
valstija ir taip buvo sausa, vos/

True translation fiied with the post- 
inaster at Chicago, III., Nov. 7, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917

Vokiečiai vis dar 
gina kaizerį

STOCKHOLM, lapkričio 6.—- 
Pranešama iš užtikimų šaltinių, 
kad diplomatiniai ryšiai tarp Ru 
sijos ir Vokietijos liko pertrauk
ti. Rusijos ambasadorius Vokie 
ii joj Joffe apleido Berliną.

pietuosc su Šveicarijos kantonu 
Grisens ir vakaruose su Liech- 
stenstein.

VOKIEČIAI JAU PRIĖMĖ 
TALKININKŲ PERTRAU

KOS MŪŠIŲ SĄLYGAS.

vi-

True trnnslntion fiied with the post, 
niaster at Chicago, III., Nov. 7, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

KARALIUS NEPASIRAŠĖ 
PO PERTRAUKA MŪŠIŲ.

Sako Kanados laikraštis.

Atšaukė pasiuntinius.

lik (lu pavietai buvo likę šia-( Prūsijos partijos, apart soci-
piais.

Senate atstovai dalinasi pagal 
partijas sekamai:

Demokratu ..
L

50
46

Viso 
Atstovų bute:.

. 96.

Demokratų........
Nepriklausomųjų

224
206

hibiciją. Už ją S t . L o u i s 
mieste paduota vos 14,495 bal
sai,kuomet prieš paduota 87,573. 
Nemanoma, kad visos valstijos 
balsai pakeistų šią S/t. Louis di
delę didžiumą balsų prieš prb- 
hibiciją. * -

Prohibicija taipgi pralaimėjo 
Californijoj. Priedas prie kons
titucijos, įveliantis valstijoj pro- 
iibiciją liko atmestas.

Washington valstija galutinai 
iko sausa. I tarninke ji rrferen-

alistų, nenori kaizerio abdi
kacijos.

Trijose valstijose — Michigan, 
New Mexico ir Idaho — pasek
mės rinkimų į senatą yra abejo
tinos ir jos gali pakeisti senato 
sąstatą. 'I'ose valstijose skai
tymas ba'lsų, nėra užsibaigęs ir 
nipublikonai turi tik labai 
mažą perviršį balsų, kuris gali 
toliaus pranykti.

>riimtą pereitos legislaturos.

Motery laime 
jimas

Socialistų kandidatas į Suv. 
Valstijų senatorius nuo Illinois 
valstijos William Bross Lloyd 
Cook paviete gavo 21,105 balsus, 
t ž pavieto rubežiaus Lloyd ga
vo visai mažai balsų. Apart 
Cook pavieto dar iš daugelio vie
tų negauta galutinos žinios, bet 
gautosios žinios parodo, kad 
Lloyd visoj Illionis valstijoj ga
vo vos 22,774 balsus, arba virš 
1,500 balsų už Cook pavieto ru
bežiaus. Atėjus pilnoms skait
linėms, ta skaitlinė, beabejonės, 
kiek padidės.

McCornick, republikonas, ga
vo 428,011 balsų.

Lc\vs, demokratas, gavo 385, 
301. Abiejų skaitlinės dar ne
pilnos.

Kad socialistų kandidatas 
Lloyd tiek mažai gavo balsų už 
Cook pavieto rirbežiaus, priežas
tis yra tame, kad jis negalėjo 
vesti ten kampanijos. I>elei e- 
pidemijos susirinkimai buvo už
drausti, o jo kampanijos litera
tūra buvo sulaikyta.

MOTERJ LAIMĖJO DVIE
JOSE VALSTIJOSE.

Dviejose valstijose pasiūlymas 
suteikti moterims balsavimo tei

ses atmestas.

Trįs valstijos 
sausos

Pereitą utarninką keturiose 
valstijose buvo balsuojama i>rie 
dai prie valstijų konstitucijų su- 
teikiamtįs moterims balsavimo 
teises.
Moterų laimėjimai dalinasi ten 

lygiai su pralaimėjimais.
Nors dar nėra pilnų žinių apie 

pasekmes balsavimų, bet iš da
linu pasekmių matyt, kad mo- 
terįs lamėjo MichiganfK>ii\ So. 
Dakotos valstijose. M’ičnųjane 
priedas bus priimtas 10,000 ar 
15,000 balsų didžiuma, o South 
Dakotoj violomis dviem balsais 
prieš vieną.

Bet užtai dviejose valstijose— 
Louisiana ir Oklahoma — mo- 
terįs pralaimėjo. Louisianoj prie 
das prie kontstitucijos atmestas 
didųle didžiuma balsų. Oklaho- 
moj gi, kaip išrodo, moterų bal
savimo priedas bus atmestas taip 
vadinamu “tyliu balsu
silaikymu nuo balsavimo, —kas 
skaitosi balsavimu prieš.

sū

OHIO, WY0MING IR FLO
RIDA VALSTIJOS LIKO 

SAUSOMIS.

Valstijų stovis kas dėl blai
vybės pataisymo.

Dvi valstijos atmetė prohibiciją, 
o viena valstija kaip buvo, taip 

ir pasiliko sausa.

Pereitą utarninką šešiose val
stijose buvo balsuojama prohi- 
bicijos klausimas. Pasekmėje 3

Jei Suv. Valstijų konstitucija 
bus taisoma įvedimu uždraudi
mo visoj šalyj gaminti ir parda
vinėti svaiginamuosius gėrimus, 
tai trįs ketvirtdaliai 48 valstijų, 
padarančių Vienybę turės pasi
skelbti už pataisymą, kiekviena 
didžiuma balsų kas savo įstatym

. LONDONAS, lapkričio 4.
I šiandie oficialiai Berline paskel
bta, kad kaizerio VVilhelmo ka
rinis kabinetas tapo pavestas ka
rės ministerijos globon.

Vokietijos reichstago partijų 
vadovai nesenai įvykusiose dis
kusijose nusprendė, kad nėra 
reikalo kaizeriui abdikuoti, sako 
Berlino Lokal Anzciger,

Centro (klerikalų) partija rei 
kalauja jo palaikymo ant sosto. 
Nacionalistai liberalai tvirtina, 

kad kaizeris ir Hohenzolernų di- 
nastija turi pasilikti kaipo ženk
las Vokietijos vienybės. Didžiu
ma progresistų partijos, sakoma, 
taipgi remia kaizerį.

Vokietijos socialistai yra ne
užganėdinti nedėlios kaizerio 
proklamacija. Vor\vaerts sako:

“Manifestas jokiu būdu neper- 
mainys socialistų pozicijos, nė 
nesusilpnins reikalavimo abdi-

Bavariečiai prieš kaizerį.
Tuo pačiu laiku Berlino Ta- 

gvblatt Municho koresponden-

taip ir socialdemokratiniai laik
raščiai Bavarijoj reikalauja kai
zerio abdikacijos.

kurio numeris čia gautas sako:

jautis naująją valdžios formą, 
negalėjo sugrąžinti žmonių pasi
tikėjimą juo.”

Net nacion.alistų liberalų Augs

kad imperinis ir federalė val
džios be atidėliojimo paprašytų 
kaizerio Wilhelmo padaryti 
“neišvengi iną žingsnį.”

Valdžia prašo pasitikėjimo.

AMSTERDAM, lapkričio 5.— 
Atsišaukdama į Vokietijos žmo
nes iki ra mos, Berlino valdžia už
reiškia, kad ji turi turėti pasi
tikėjimą žmonių ir reichstago 
pravedime reformų, šiandie iš
leistas valdžios manifestas sako, 
kad Vokietija yra keičiama į de
mokratinę valstybę, 1x4 jei tas 
perversmas turi būti pasisekimu,

nų.

Lietus šiandie ir šalčiau; ryto 
nepastovus ir daug šalčiau.

AMSTERDAM, lapkričio 6.— 
Berlino žinia sako, kad Vokie
tija pareikalavo ištraukimo vi
sų Rusijos atstovų Vokietijoj. 
Vokietijos atstovai Rusijoj ta- 
)o atšaukti.

Oficialis pranešimas iš Berli-

‘‘Rusijos diplomatiniai atsto
vai išvažiuos iš Berlino anksti 
šiandie specialiu traukiniu į Ru-

propagandos brošiūrų, išspaus
dintų vokiečių kalboje, Rusijos 
ambasados Berline karjero ba
gaže galbūt yra priežastimi per
traukimo diplomatinių ryšių 
tarp Vokietijos ir Rusijos sovie
tu valdžios. 

L

Apleido Maskvą.

VVASHINGTON, lapkričio 6.
Vakar gauta oficialė žinia iš 

Šveicarijos sako, kad kas liko Vo 
ki< lijos legacijos štabo Maskvo-

Tnie translation fiied witn the post- 
master at Chicago, III., Nov. 7, 1918, 
as reąuired bv the act of Oct. t?, 1917,

16,000 
vokiečiu

suimta
DAUG MIESTELIŲ PAIM 

TA.

Sv;febi geležinkelių kryžkelė 
taipgi paimta.

LONDONAS, lapkričio 6. — 
Field - maršalas Haig praneša, 
kad anglai tebetęsia besiveržimą 
j rytus nuo Morinal miško ir 
paėmė daugybę miestelių ir svar 
bią geležinkelio kryžkelę Aulno-

Eilės belaisvių slinko šiandie 
į belaisvių stovyklas. Tarp jų

klesos. Jie. išrodė stipriais ir 
sveikais.

Valencicnnes yra skubiai išva
lomas. Apie pobūdį mūšių mie
sto pakraščiuose galinla spręsti 
iš to fakto, kad 1,800 užmuštų 
vokiečių ten liko palaidota.

Daugiau kaip 13,000 belaisvių 
ir daugybe kanuolių tapo sus- 
kaitytta anglų šįryt. Iš franeuzų 
spėkų dešinėje atėjo žinia* kad 
ten suimta 3,000 belaisvių.

Vėliausios žinios apie karinę si
tuaciją ties Ghent parodo, kad su Bavariją; rytuose su Tyreliu

talkininkai pasiekė priemiesčius, 
bet pats miestas vis dar laikosi.

Galbūt, kad kaip ir atsitikime 
su Lens, Ghent laikysis kiek lai
ko, kol bus padarytas pasekmin
gas apsupamasis judėjimas.

Vokiečiai traukiasi.

Vokiečių traukimąsis pa'lci
są franeuzų frontą tebesitęsia, 
pasak karės ofiso pranešimo. 
Francuzai yra susidūrime su 
priešo reargardu.

į šiaurę nuo Marle francuzai 
perėjo už Vohaires, 5 myl. įš.-v. 
nuo svarbios geležinkelių kryžke 
lės Vervins.

Italų kareiviai paėmė Le Thu- 
el, 4 myl. į pietvakarius nuo 
Montcornel

Francuzai perėjo Aisne abiejų 
se pusėse Rethel, paimdami Bar- 
by, į vakarus nuo Bethel.

SU FRANCUZŲ SPĖKOMIS 
AISNE FRONTE, lapkričio 6.— 
Vokiečių besitraukimas rytinia
me sparne franeuzų mūšio fron
to tebesiitęsė šiaųdie palei visą 
liniją, apart ties Betbel. Ten vo
kiečiai laiko tilto tvirtumą, kad 
apginus jų pasitraukimą linkui 
Mezieres.

Išsivystymai bėgyje pastarųjų 
48 valandų, išr(xio, padarė ne
galimu vokiečiams naudoti Meti
se liniją, apart tik laikino šian 
ten pasipriešinimo palengvini-

Sąlygos buvo pesunkios Austi i- 
i jos karaliui.

MONTREAL, lapkričio 6. - 
Montreal Star šįvakar išspausdi
no sekamą žinią iš Londono:

“Pusiau - oficialis pranešimas 
užreiškia, kad Vokietija nutarė 
priimti Foch sąlygas.”

COPENHAGEN, lapkričio 5.
Vienuos žinia į Berlino Ta- 

geblatt sako, kad karalius Ka
rolius atrado talkininkų pasiūly
tas pertraukos musių sąlygas 
taip sunkiomis ir paskaitė jas 
taip negarbingomis, kad jis at
sisakė pasirašyti po jomis. Ka
ralius užreiškė, kad jis nebeno
ri ilgiau naudoties savo autorite 
tu kaipo vyriausias armijos ko- 
manduotojas. Sąlygos gailaus 
tapo pasirašytos field-maršalu 
Arz von Sitraussenburg, štabo 
viršininku.

True translation fiied with the post- 
tnaster ut Chicago, III., Nov. 7, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917

Dienos Nuostoliai I
S. V. Armijos 
Francijoj

WASiriNGTON, lapkričio 6. 
mui jų pasitraukimo į kitą pozi- _ Amerikos ekspedicinių spėkų
ciją.

Talkininkai už 4 mylių nuo 
Maubeuge.

LONDONAS, lapkričio 6.
Pasak čia gautų žinių, talkinin
kai pasistūmė priekyn iki ar
čiau 4 mylių nuo Maubeuge.

komanduotojas praneša apie se
kamus nuostolius:

Užmušta karės lauke ..
Mirė nuo žaizdų.............
Mirė nuo šiaip atsitikimų
Mirė nuo aeroplanų ....
Mirė nuo ligų.................
Sunkiai sužeisti ......
Sužeisti nežinia kaip sun.
Lengvai sužeisti..............

97
8

111
110

AMERIKIEČIAI ARTI SE
DANO.

Garsus mūšio laukas amerikie
čių užmatomas.

SU AMERIKOS SPĖKOMIS 
TIES SEDANU, lapkričio 6. — 
Amerikiečių kareiviai šiandie po 
piet kovėsi matant Sedaną, gar
sų delei didėlio mūšio franeuzų- 
vokiečių karėje 1870 m.

Nuo Chemery ir Masoncellė 
apygardų kalvų, kur amerikie
čiai, pasak vėliausių, žinių, eina 
priekyn nežiūrint atkaklaus prie 
šinimos, Sedano budinkai yra ai
škiai matomi ir yra apie 6 myl. 
atstume.

Vokiečių priešinimasis žymiai 
sustiprėjo. Vokiečiai vartoja ar 
tileriją, gazą ir ku'lkasvaidžius.

True translation fiied witn the post- 
niaster at Chicatfo, III., Nov. 7, 1918, 
as reąuired by tne act of Oct. 6,1917,

DAR VIENA RESPUBLI
KA AUSTRIJOJ.

Vorarlberg pasiskelbė respubli
ka.

LONDONAS, lapkričio 6. - 
Vorarlberg tapo paskelbtas res
publika ir Dr. Eder liko paskir
tas kaipo pirmas jos prezidentas. 
Vorarlberg yra pati vakarinė da
lis - distriktas Austro - Vengri
jos. Jis rubežiuojasi šiaurėje

45
38

Šiame sąraše, paduodamos se
kamos lietuviškai skambanlios

Vincent Cieplinski, 1130 Lio
vės St., Chicago, užmuštas.

Joseph Bubelis, 4023 Montgo- 
mery St., Cliicago sūkiai sužeis-

Cbas Pletka, 4836 S. Racine 
Avė., Chicago, sužeistas.

Walter Warmus, 8818 Esca- 
naba Avė., So. Chicago, sužeis-

Kasimir Lastapascas., Phila- 
delpbia. Pa., sūkiai sužeistas.

111., mirė nu žaizdų.
ManueNLVargas, Sunnyvale, 

Cal., mirė nuo ligos.
John Sinioski, Norwich, Conn., 

sunkiai sužeistas.
Peter Comras, Providence, B. 

L, sunkiai sužeistas.

True trnnslntion fiied wlth the posT- 
master at Chicago, Ilk, Nov. 7, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917

Prižada pagelbą Rumunijai.

VOKIEČIŲ PASIUNTI
NIAI IŠVAŽIAVO J TARY

BAS.

4 pasiuntiniai vyksta karės lau
kan tarties apie pertraukimą 

mūšių.

AMSTOBDAM, lapkričio 6.— 
Vokiečių pertraukos mušiu de
legacija šiandie po piet apleido 
Berliną ir išvažiavo {vakarinį

G. W. von Gruenell, 
militaris delegatas įVokietijos

Haągos laikos konferencijas, 
gen. H. K. A. von Winterfeld, 
buvusis Vokietijos mlUTarfe 
atašė Paryžiuje, admirolas Meu- 
res ir admirolas Paul von Hin- 
tze, buvusis užrubežinių reikalų 
ministeris, yra nariais delegaci
jos.

Oficialis pranešimas iš Berli
no, paskelbdamas, kad pertrau
kos mušiu sąlygos Vokietijai i- 
ki šiandie neatėjo j Berliną, pri
duria: .

“Kokis jis nė butų, praneši
mas laukiamas su šaltumu su- 
tikmėj su musų kiltumu. Iš
tik rųjų, yra teisė paklausti kaip 
atidėliojančios taktikos mu
sų priešininkų gali būti sutaiky
tos su kalbomis talkininkų vado
vų, kurie nesenai pakartojo, kad 
butų nusidėjimas prailginti krau 
jo liejimą vieną valandą ilgiau, 
negu absoliučiai reikalinga.”

True translation fiied with the post, 
niaster at Chicago, III., Nov. 7, 1918. 
as required by the act of Oct. 6, 1917

Bolševikai nori 
taikos

Prašo talkininkų pradėti tai
kos tarybas.

LONDONAS, lapkričio 5.
Iš Petrogrado pranešama, kad 
Rusijos bolševikų valdžia įteikė 
neutraliams ambasadoriams no
tą perdavimui talkininkų šalims, 
prašančią pradėjimo taikos tary
bų, kad kariavimas tarp taikiniu 
kų ir sovietų valdžios galėtų už
sibaigti, sako Exchange Tele- 
graph žinia iš Copenhagen. No
ta prašo talkininkų nuspręsti 
laiką ir vietą laikymui tarybų.

WASHINGTON, lapkričio 6. 
— Suv. Valstijų valdžia Šiandie 

, prižadėjo pavartoti savo įtek
inę naudai Rumunijos jos pa- 
sitangose įgyti teisingas politines 
ir teritoriajles teises galutinoj tai
kos konferencijoj.

True translation fiied with the post- 
master at Chicago, Ilk, Nov. 7, 1918, 
as reęuired by tne act of Oct 6,1917

NORI PRIJUNGTI KRY
MĄ PRIE UKRAINOS.

NEW YORK, lapkričio 6. — 
Berlino žinia į Cologne Zeitung 
sako, kad padaryta žingsnių ti
kslu sujungti Krymą su Ukrai-

iiJb
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Orderiu, kartu su.užsakymu.
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H Redakcijos
!’ Straipsniai
Trne Irnnslation filed xv1tTi thc post- 
maslei* ab Thicago, III.. Nov. 7, 1918. 
as i rquired by thc act of Oct. 6, 1917

Taika ir 
talkininkai.

Talkininkai pranešė, kad 
jie sutinka daryti taikų su 
Vokietija tais principais, 
kuriuos išdėstė savo kalbose 
prezidentas AVilsonas, iši
mant jurų laisvės principų. 
Prie to, jie užreiškė, joge i 
jie reikalaus iš Vokietijos, 
kad ji ne tiktai pasitrauktų 
iš užimtųjų svetimų žemių, 
o ir duotų atlyginimo už vi
sus nuostolius, kuriuos vo
kiečiai padarė civiliems tų 
žemių gyventojams.

Su paskutiniu dalyku su
tiko ir prezidentas Wilsonas. 
Bet apie jurų laisvę jisai 
nutylėjo savo pranešime Vo
kietijai, kur jisai sako jaiy 
kad ji privalo klausti mušiu 
pertraukos sąlygų iš vyriau
siojo talkininkų kariuome
nių komanduotojo, gcn. Fo- 
ch’o. Jurų laisvės klausime, 
vadinasi, talkininkų ir Wil- 
sono nuomonės skiriasi.

Jurų laisvei priešinasi da
ugiausia Anglija, kuri įsten
gia pagelba savo milžiniško
jo laivyno kontroliuot van
denis. Ji geidžia tą kontro
lę pasilaikyt savo rankose. 
Jeigu ji to atsiektų, tai po 
karės Anglija pasidaryt:} 
kone pasaulio diktatorium 
— po to, kaip tapo pamuš
tas ir bus, be abejonės, pa
darytas nebepavojingu ga
lingiausia josios priešas Eu
ropos kontinente, Vokietija.

Nuostolių atlyginimo kla
usime veikiausia ypatingai 
griežtai pasistatė Franci ja 
ir Belgija, kuriu teritorijas 
nuteriojo vokiečių kariuo
menes. Nėra abejonės, kad 
pas talkininkus bus nemaža 
ir tokiu elementu, kurie po 
nuostolių atlyginimo forma 
reikalaus iš Vokietijos pini- 
giškos bausmės, kontribuci
jos.

. Pagalios, talkininkų šaly
se gana stipriai apsireiškia 
noras pasiimti buvusias Vo
kietijos kolonijas ir netiesio
giniu budu aneksuoti dalis 
Turkijos ir buvusios austrų 
-vengrų imperijos.

žodžiu, kad taika istiesų 
jvyktii pagal formulą “be 
aneksijų, be kontribucijų ir

darbuot. O darbininkų jie- 
gos kolkas dar nesuvieny
tos.

Truc transtalion filed with tlw post- 
niaster at ('.bieago, III., Nov. 7, I'.’IK, 
as rc<|uired by Ine ael of Oct. 6, 1917

Utarninko 
rinkimai.

Rašant šį straipsnį, dar 
nėra visų žinių apie rezulta
tus rinkimų, įvykusių utar- 
ninke. Bet tos žinios, ku
rios jau yra, rodo, kad bal
suotojų miniose apsireiškia 
aiški tendencija į “dešinę”.

Socialisltų balsų skaičius, 
matoma, sumažėjo visoje 
šalyje, išimant tiktai kaiku- 
rias vietas. Chicagoje ir Il
linois valstijoje socialistai 
nustojo apie trečdalio balsų, 
palyginant su tuo skaičium, 
kurį jie gavo 1916 m. New 
Yorke, tapo sumuštas kong- 
resmanas M. Londonas. Jo 
vietoje busimam kongrese 
sėdės Victor Berger iš Mil- 
waukee, Wis.

Rinkimai nepavyko ir de
ni o k raita m s. D id ž i a u s i s
smūgis jiems yra pralaimė
jimas kon testo tarpe senato
riaus Lewis’o ir McCormi- 
ck’o, Illinois valstijoje: Lev/-
is buvo ne tiktai demokratų 
partijos šulas, o ir preziden
to Wilsono žmogus senate. 
Demokratai tečiaus prakišo 
da ir daugelį kitų vietų kon
grese. Šioje valandoje išro
do, kad jie neteko didžiumos 
atstovu bute, o gal ir senato. 
O jeigu jie ir atlaikė tenai 
didžiumas vietų, tai jos tapo 
žvmiai sumažintos. *

Demokratams tokie rezul
tatai, žinoma, yra nemalo
nus. Bet ypatingai jie turi 
būti nemalonus prezidentui 
AVilsonui, kuris prieš-pat ri
nkimus išleido atsišaukimą į 
balsuotojus, ragindamas 
juos pasiųsti į Washingtoną 
demokratišką kongresą ir 
sakydamas, kad išrinkimas 
didžiumos republikonų j,kon 
gresą butų suprastas užsie
niuose, kaipo šalies nepasiti
kėjimo išreiškimas preziden
to politika.

Republikonų partija pa
rodė netikėtą stiprumą. Ką 
tai reiškia? Tai reiškia, kad 
Suv. Valstijose šioje valan
doje auga imperializmo įte
kmė.

Administracijos atstovai, 
varydami polemiką, su repu- 
blikonais, teisingai sakė, 
kad republikonai tai “Ame
rikos junkeriai”, kurie gei
džia paliuosuot kapitalą nuo 
mokesčių naštos ir augštais 
muitas apsaugoti didelius 
šios šalies lobininkų pelnus 
nuo užsienių konkurencijos. 
Republikonų laimėjimas v- 
ra stambiojo kapitalo laimė
jimas.

Darbininkų klesa turi ap- 
sižiurėt, kas laukia jos atei
tyje.

Skaitytoju Baisai
1 i/r išreikštas šiame. skyriuje 
nuomones Redakcija neatsako.}

True translation rifrc! witn the posi- 
masti r ai (’.hieago, III., Nov. 7, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

BOLŠEVIKAI.

Reikalavimas sušaukimo ir 
išvaikymas Steigiamojo Susirin

kimo.
Prie. Kerenskio valdžios bol

ševikai reikalavo greito sušau
kimo Steigiamojo ^Susipnkijno.

Kerenskio valdžiai žflugus, jie 
iušaukė ji ir tuojaus išvaikė.

Bolševikų oponentai užtai 
uos karčiai smerkia.

1 odei bolševikai taip keistai i

Žiūrint į tikslą, kokiu bolševi
kai reikalavo greito sušaukimo 
Steigiamojo Susirinkimo, tai iš
rodo visai ne keista. Jie reika
lavo greičiausio sušaukimo Steg. 
Sus. ne todėl, kad paskui jojo 
padėtą pamatą naujai šalies 
valdžiai nuoširdžiai už'girlį, ne
žiurai kokis jis Imlu, (iškili* Jus 
tatai žinote? Red.) bet lodei, kad 
panaudojus jį kaipo pirmą ga
limą Įmonę, savo, dėl darbinin
ką gėrovės, tikslo atsiekiami ir, 
juomi pasinaudojant, užkirsti 
kelią visokiems (pirmiausia na- 
miniems) ipasikesinimains ant 
revoliucijos laimėjimu. Kad lą 
lengviau atsiekus, lai ir buvo 
reikalingas greičiausias sušauki 
mas Stcig. Sus. kuomet revo
liucijos laimėjimai dar tik gin
klais buvo palaikomi, kuomet 
Steig. Sus. bulę priverstas išpil- 
d\Ii didžiumos reikalavimą.

Laikinoji Valdžia sušaukimą 
Stcig. Sus. vilkino; Kcreuskis j 

! klausimą kare ar laika karei
viams atsifkė, kad lą nuspręs ar
miją komanduotojai (neliesa., 
Red.) caro tarnai; su Darbi-j 
ninku ir Kareiviu Taryba skai- 
tylies nenorėjo ( Taryba galCjo 
atstatyt jį. Red.) revoliucionie
rius, palaikančius (? Red.) revo
liucijos laimėjimus, i kalėjimus 
kimšo; Kornilovai ir Kalėdinai 
pradėjo galvas kelti ant carizmo 
griuvėsiu; kaizerio armiją ver
žimosi i šalį — nesulaikomas 
(? Red.) — Revoliucijos laimė
jimams grėsė pavojus ir iš vi
daus ir iš lauko.

Kas-gi tuomet liko daryli? 
Tapti suminiais kaizerio armi
ją, ar šluoti laikinąją valdžią ir 
daryli taiką? (Buvo dar trečias, 
ir geriausias, kelias: ramiu budti 
pastatyti kitą valdžią vieloj Ke
renskio. Red.).

Bolševikai pasirinko pus tarą j 
kelia — nededant vilties ant 
Stcig. Sus. —• ir, likimo verčia
mi, priėjo juomi prie Brest—Li- 
tovsko “taikos".

Nuvertus Laikinąją Valdžią, 
bolševikai sušaukė Stcig. Sus., 
galima sakyt, lik kali po išbandy
mui, ar jis pasirodys ištikimu 
revoliucijos laimėjimams. Bei 
kadangi jis pasirodė Irugdytoju 
(ką jisai trugde ? Red.) revo
liucijos progreso — priešingu 
didžiumos (? Red.) žmonių pa
laikomos valdančios partijos 
(bolševiku,) programai, — jis 
tapo išvaikytas. (Visuotinu bal
savimu išrinktoji Steig. Sus. did
žiuma buvo priešinga bolševi
kams. Red.)

Vadinas, bolševikai, atsiekė 
liksią, atmetė Slcig. Sus. — Įmo
nę, su kurios pagelba jie pirma 
norėjo padaryti žingsni prie sa
vo tikslo, ir palaikė ji ne būtinai 
reikalingu (ne principe, bei ko
kybėj, juk tarybos atlieku pa
našą, jei ne loki darbą), alsili- 
kusiu nuo revoliucijos reikalavi
mu, c-

Kaltinti bolševikus nelogišku
mu už reikalavimu Steig. Sus. 
sušaukimo ir paskui jo išvaiky
mą, reikštą nenorėjimą atsiž
velgti Į liksią, kokiu bolševikai 
reikalavo Steig. Sus. sušaukimų? 
(Netiesa. Steig. Sus. tikslas tegu 
įėjo būti išreikšti visą žmonių 
valią, o ne patarnaut vienos ko
kios partijos siekiniams. ir bol
ševikai turėjo tatai žinot. Red.)

Tokią taktiką bei logiškumą 
ir “Naujienos” pripažįsta, kalbė
damos apie galimybę bendru rei
kalų, sakydamos, kad ten, kur 
feodalizmas dar viešpatauja, so
cialistai gali jungties su buržua
zija jojo (feodalizmo) nugalėji
mui; gi kur jis yra nugalėtas, 
sociailistą reikalai gali būti kito
kie, vadinasi, jie jau gali kovo
ti prieš buvusius savo bendrus— 
buržuaziją. (Tame ir yra visas 
klausimas: ar Rusijos plėtojimą
si jau nužengė taip toli, kad 
buržuazine tvarka tenai pasida
rė klintim progresui? Red.)

Bolševikai panašiai pasielgė 
su Steig. Sus. — sulig “Naujio

NAUJIENOS, Chicagd, PI. Ketvergas, Lapkr. 7,1918.
lorėjo važiuoti su juo vienam 
raukinyj lik iki tam tikros sto- 
ies.

'Todėl aš nesulinku su kalli- 
limu bolševikų kalbumam daly-

True trnnslation filed with tbc pos<- 
master at Chieago, Ilk. Nov. 7, 1918, 
<s rcųuircd by thc act of Oct. 6, 1917,

PriirlėLimn nroaini'/.lifvvi
darbą!

(aujicnoT pakėlė Mausimą a- 

čikos lieluvią darbininką suva
žiavimą. Kol kas betgi šilam su
manymui pritarė lik vienas Kc—

Kada los pačios Naujienos pas
kelbė speciales diskucijas apie 
"biolševikus”, lai kaip bematai 
Naujieną spalius lapo pripildy
tos “karštais straipsniais”.

kad musą organizaciją veikė
jams rupi nu organizalyvis dar
bas, o beverčiai vaidai. Pana
šios diskusijos eina jau ne nuo 
šiandie. Jos prasidėjo pernai.

mesti ta “bolševizmą" ir “men- C

a vizma", o užsiimti rimtu, or- v 7

•>ar. avimas! visu laukia- v

mes, lietuviai darbininkai, nuo 
lo atsilikti negalime.

Bet lai dar neviskas. Nesenai 
gavome žinią,, kad Lietuvos kai- 

iimą, kuri jis neapsireikšlų. Mes 
juk rinkome auką Rusijos revo- 

mes galėtume nuduoti negirdin
čiais revoliucionierių balsą Lic-

voliucionicriu?€
Apie musą draugą likimą Lic- 

si žino, kad kaizeris, padėdamas 
Įvairius landesralus, kišo juos j

karini frontą.€ C-
‘malonių

'Tiems draugams, kurie eina 
pirmutinėse Lietuvos revoliuci
onierių eilėse, reikalinga para
ma, pinigiška ir morale parama. 
Ar mes galinu', ar turtine teisės 
užsigrĮžl nuo Lietuvos revoliuci
onierių? Argi musą eilėse galė- 

ran-

Pažiurėkime ka daro musu 
c *-■

i’ondu ir fondeliu. Jie atsišaukia v (C
i minią, reikalauja auką ir gau
na. Jie diena iš dienos bubnija, 
kad Lietuva jau "apsisĮirt-ndu- 
si”, nors visas svietas žino, kad 
lai yra melas. Kodėl jie lai da
ro? Kad gavus to, ka jk n: * la-

Darbininkai, kurie trokšta ti
kros liuosybės nelik Lietuvai, o 
ir visam pasauliui, negali sudė
ję rankas sėdėti. Tuo labiau jie 
•negali išeil ’ oti visą savo energi
ją frakui jiniams kivirčiams. 'Tai 
butu, nedovanotinas prasižengi
mas prieš musą principus. Jei
gu “Grigaitines” ar “Jurgelioni- 
nės” organizacijos ir fondai ne
geri, aš sakau, perorganizuokite 
juos ir padarykite gerais!

Draugai, kartą ant visados 
atsiminkime, kad musų uždavi
nys yra vieny ties, o ne skaidy
tes. —Laisvės Mylėtojas.

AUKAUKITE LIETUVOS
« A roxrwo •C’AKrnA'Kr

Vertė Vyturys.

Sutriuškintas stabas
Man buvo su ja gera, taip gera. 
Graži, moteriško budo, švelnaus 
balso ir kiekvienam pasijudini
me vengianti kokieluoli. Tar-
lum visa savo

N. N. Breško-Breškovskio.

Panašiuose susigrūdimuose 
beveik visuomet atsitinka, kad

Tuip-tai buvo ir šiuo 
elvuioms pasisukęs, aš

rį. Jinai verkė. Ašaros, tar
tum abejojančiai sustojusios il
gose blakstienose, pamažėle rie
dėjo veidais. Ji nesiskubina

Jinai užmiršo apie savo ašaras...
Procesija, paveikslais nešina, 

staptelėjo šalę. mus. Minia au
go, ankšta darosi. Jaunąją mo- 

giau alremli spaudimą — ap
saugo! ją...

re ji man rusiškai:
- Ačiū tamstai.. .
Niekuomet nesijaučiau esąs 

žino , u pažinti moteris iš pavir- 

svetima čia ir svetima šioje, ka- 
dir puošnioje, bet visgi darbi
ninką minioj. Išpasalų aš ap

Pasi rėdžiusi ji buvo tuo šau
niu ir prakilniu padorumu, kurs 
nemaža kainuoja išleisiu pinigą 

įspūdį turistės, moters geros 
draugijos. Toji balto audeklo 
sul nele, taip galutiniai apglem- 
busi stebėtiną jos figūrą, — tar-

aš klausiau. O kuomet ties 
“Krokuvos Priemiesčiu" ji no-; 
rėjų skirties, aš nejučiums iš
tariau:

—Jau?.. Ar aš jus niekuo
met nebeina lysių ?

žiuje. Rankovės buvo papuos- 
Itos plonytėmis a ilgšius rūšies 
karbatkomis. Šviesiai gultomis

nė tiesiais bryliais skrybėlė bu jo 
kią padabinimą. 'Teisingi vei- 

kaišytos
'dievaitės galvikę. Bet šiosios 
dievaitės šiek-liek buvo dažyti 
antakiai, pamiltuoli skruostai ir 
didokos burnos lupos raudona
vo nevisai natūraliai.

Laužiau sau galvą, — kas-gi 
ji Imlu, Jos amžius... galėjai 
jai spėt dvidešimt keturis ir tris
dešimts. O čia dar tie žiodai... 
Kuomet jos balti, plonučiai il
gi, švariais, rausvais nagais, pir- 

rėjo saulės spinduliuose besikei
čiančiomis varsomis...

Atvirai ir su užsilikėjimu, 
(artum ji man sako:

rėdžiusias mergaites... 
lai džiaugsmo joms teikia 

pasi-
K iik 
šioji

niai pasilikti... Ir vis tai var
dan tikėjimo. Mat ką reiškia ti
kėt koks susiraminimas žmo
gui gyvenime...

Giliu ir senu lindėsiu žvelgė 
jos akįs. Nenoronis paklau- 
šia u:

—O jąs, ar jus?. . — ir užsi

va. .. Aš supratau, ką jinai no
rėjo pasakyti. Man pagailo jos 
nuoširdžiu brolišku gailesiu.

Jos pastabos buvo persisun
kusios giliu nusimanymu ir ati
dumu.

sirupinimo.
—Žiūrėkit, ana mergaite alp

sta nuo kaitros, ji parpuls...
Ir pirma, negu aš spėjau pa

sisukti, pryšakyj manęs švyste.- 
lėjo graiksti nepažįstamosios fi-

gura. Išlikrują, mažulė trum
paplauke apvaikščioloja alpo. 
Jos veideliai nublanko ir mėly
nos akylės nenatūraliai užsi-

iš vienos pusės, o iš

merke

antros tepliotos akįs, dažytos 
lupos, štai ir spėliok, sveikas.

Įvambdrį aš nuomojau pas tū
la našlę, kurios vvras tarnavęs C 4 r 4.

- sukinėjos

minios, prispaudė, kaip molina 
prie* krutinės ir išnešė, žvalgy 
damos, jieškodama...

Geros moters, 
namu gyventojos, 
šioje žmonių kamšalienėj su ą 
sočiais ir kaušeliu. Ant kiek 
vieno žingsnio buvo kaip pasiu 
Jyl atsigaivini. Viena šilu gir 

su savo ąsočiu.c

siuvinėtądeniu savo balislinę
nosinukę, rūpestingai
Diergailei smilkinius, kaktą ir

Mažyle 
liai vėla ėmė rausti, mėlynos 
akylės ramiai nusišypsojo.

Jaunoji moteris, stipriai ją 
pabučiavus, paklausė:

—Vaikeli mano, o kame tavo 
matuše?..

Anl rytojaus mudu susiliko-i ‘ W r . . , . Iva Saksų sodne. Ne įsnetycią.j 
Mudu susitarėva. Susilarėva 
bei'idamu iš procesijos.

Ir tatai išėjo taip maloniai.'
liuosai

Manau sau: Ar l 
šiai, ne perĮkiriai! 
tais 

Kad kar- 
nepaskaitytų ji manęs už 
gatvinį don-žuaną.

Bet ne, suprato taip, kaip ir

Ateikite Saksu sodnah šešiose, C

paplepėsim. Mudu vienodu pa-

nuėjo lengvute, dailia eisena. 
Aš gi likausi ant vietoš, ir vis 
tebejaučiau baltos švelnios rati

ose neišnyko luinoji figūra.
Ir staigu susirupinau: o jeigu 

ims ir neateis! Ir kas tada bus, 
- sudiev viens antram ant vi
sados? Aš nieko anie ia neži- 

■ Dinktclėjp man į

das man pasirodė peržemas, 
niekšiškas. Kaip bus, taip.

Ištisa vakaru tik ir masčiau c c. V
apie ją. Sukau sau galvą Įvai
riais spėliojimais, minimais... 
Bet jeigu kas butų manęs pa

SALIN SKAUSMAS!
Būdamas sveik u, darbe rasi smagumą, j
nepaisant kaip sunkus tas darbas buiu.

Kiekvieno prledorino yra saugot savo nuo ligų. Turint ftalti ii neb nidunt, 
ji prašalint, gali išstvystyt I pavojingą liga. MoųJ»iausiH nikst. įėjimas 
gali vėliaus būti labai pavojingu, jeigu tuoj nobua jirižiureta-

P AIN - EXPEIXER
tai užtikrinanti namine gyduole, kuri turi rastis kiekvieno na- 
muose Išgydymui šalčio’krutinėję, skuusmu šonose ir nuga
roj*, runiuti^ina ir neuralgiji). trumpai sakant visokius skaus
mus raumenyse ar sąnariuose l'ain Expeller ira geriauses.
Neapsigauk plikdamas pigius vaistus didelėse bonkose. 
Reikalauk geriausiu Kuomet pirksi Pain Espellor. į eisi 
tikrink ar yra IK AKA. vaisbaženklis ant taksiuko VISU 
KITOKIU NEIMK. 35 oentai ir (iŠ centai už bonkulę. 
Gaunamos visose aptiekose ar tiesiog is laboratorijos.

.5^. F. AD. RICHTER & CO.,
74—80 Waf,hlnglon St., 

New York.

jieškokite jnany-

buvo stambi, stora moteris ga
na ilgokais, žilstančiais u^iis. 
Visą savo I i nosini k i ji prakelia
vo (ingiam ramume, nuolatos 
balsiai aIsidusdama.

Kazimieras Gugis

Mk'-sto Ofisas f
H V N Ue.rhc’r St. 
i’t 

1

Vcda visokias reikalus, kaip kriminališkuote 
taip ir civiliikuose teisn’. to.se. Daro 

visokius dokumentus ir t op eras.
Namų Ofisas:

H23 S. Halsted St
Ant trečių lubų

Tel. Prover 1310 wi

CENTRAI ISANUFACTUR1NG 
DISTRICT BANK

iki

('Tcl. Drover 6310).
Yi ;i nldnr.i dėl biznio nuo 9 ryto iki
3 po piclų. Subnloinis iki 1 po pictij.

VAKAUA1S
Sfcredomis ir SubatoiniH nuo G 

<S vai. vakare.
Mane galite matyli banke, bet

kalni atsiradus kreipkitės prie 
ret
ina ■

nęs i namus.
3343 Lowe avė., 

(Tcl. Boulevard 9983)
11 floras, užpakalyj. Nuo 6 iki 10 v.v.

A. PETRATIS.

Ližtu'jis Natarijušas
Padaro ir paliudija visokius 

dokumentus ir popieras
GABL'S ADVOKATAS

751 W. 31st SI., arli Halsted St. 
Tcl. Uoulcvard 6399.

JOSEPH C. VVOLON 
LIETUVIS ADVOKATAS 

29 S. La Salto St.

Vakarais:
2911 W. 22nd Street, 

Telepbone Roekwell 6199

Milda Teatras
VODEVj/lTS IK IJh: LAI 

A’o crevi I i a uh Per m n i n a.
Pancdčtyj, Ketverge n Subulof 

Pirmas ploraa 15c. Bekonas ltic‘ 
Prie šių Rainę prinkaiU’ina ir

4 DIDELI AKTAI KASDIEN 
HALSTED i - 32 ra G Vi Vi.S

Tek Pullman 342

LIETUV1S GYDYTOJAS IK 
CHIRURGAS 

10731 8o. Michigan Ava. 
Hoselaad, į 11.

Vyrišky Drapany Baronai
Nauji, nealiinli, daryti aut uŽsa- 

kvtno siutai ir overkotai, vcvlčs nuo 
$30 iki $50, dabar paisiduoda po $15 
ir 25 dolerius.

Nauji, daryti gatavi nuo 91$ Iki 
$35 siutai ir overkutai, nuo 87.60 iki 
18 doleriu.

Pilnas pasirinkimai kailiu pantui- 
ty overkotų.

Visai mažai vartoti siutai ir over- 
kotai, vertės iki $85, dabar
$5 ir, augščiau.^Kelnės nuo $1.50 iki 
$150. Vaikinams siutai nuo $3.00 
Ai *7 50.

Atdara kasdieni, nedeliomia Ir va
kar ai*.

H. G O R D O N 
>411 B. Halatod 8U Cblca«o. IIL

DE3TO0YS ANY
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N A W H E N 0 S, Chicago, III.
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13-as Iškilmingas Balius Į Sergėkite savo akis
>•

t* a.

Surengtas
LIET. BALTOS ŽVAIGŽDĖS PAŠEL1*. KLIUBOI

Įj Subat., Lapkričio 9 d., 191$
M. MELDAZIO SVET

2212—14 W. 23rd l’lacc

M

Iš Philadelphijos me. Samdytojai, matydami, kai

Rubsiuviii laimėjimas.

Pasidarbavus lietuvių krcit- 
čių unijos organizatoriui, P. 
Bekanpiui, jau antru kartu siu- 
vėjai sjįuvo didesnių :d,ųų. Pav.,

ko išpi dyl visus musų reikala
vimus. Nors tiesa, tūli bandė 
pasipri. sint, bet veikiai susipra-

lenkė. Mat bijo kad darbiuin- 
) kai gali išvaikščioti Į kitas dil i)-

cinnalije in kitur nenori polieis- 
lų unijos. Mes reikalaujame po- 
licislų, kad jie leistų mums pi- 
kiclnoti.“

'lai yra vienas pirmeivingų 
pasakymų, kuriais atsižymėjo 
pasku inis
Fedt raeijo.1

Clevc.1 melo, kuris yra vadinamas 
“išlik' nuoju socialistu“. Ncti-

Oliio valstijos Darbo 
; posėdis Columbuse

—

* ■■

ikč Ma.\ S. Ha ves, iš

Pradžia 7:30 vai. vakare.

Jžanga 35c su War Tax Muzika F. Jereck
Neužsitikėklt aavo regėjimo pir

majam by kokiam neprityrusiam 
■ptiekoriui ,auksoriui ar keliau
jančiam pardavėjui, nes jie su
teiks jus akims tik daugiau blogo.

Aš turiu 15 metų patyrimų ir 
galiu ifttyrt jus akis ir pririnkti 
Jums akinius tikrai. Darbą atlie
ku belaukiant, užtikrintai.

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

JOHN SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS

IMI 8o. Ashland Avė. ChleK^ 
. K*mpaa 18-toa gatvės 
I-cios lubos, virš Platt’o aptiekto

Temykite j rn.no parai* 
Valandos nuo 9-tos vai. ryto IkS 
n vai. vakaro. Nedėlioję nuo • 
vai. ryto iki 12 valanda! dieną.randa... Tuo bildu siuvėjai lik

□CK F !UN OIL ±22 REFININO C2

tų algas darbininkams po du do
leriu savaitėj, o šlukiniams de
šimta nuošimti. Ir tas reikalavi- € «.

mėMas. Dabar vėl pareikalauta 
nedeliniams po tris dolerius sa
vaitėj, o šlukiniams penkio
likto nuošimčio.

mybės I ts laiinėjiKias ntTa di
delis, vis dėlto ji reikia skaityt 
laimi jin u. Nes jei ne-būtų veika-

rezolii riją, kuri būtinai apima 
progra na los socialistu partijos 
dalies.’ uri “savo Įsitikinimais y-

Įima viešu susirinkimu laikvti * K *
ir visiems sutarti, vis dėlto uiti-

sistoli. Susirgimų ir mirimų 
skaitlius mažinąs.

ten padarė šapų milingus.

MOTERS!
MOTYNOS!

DUKTERYS!

Daugiausia lečiaus dėl tų ligų 
nukentėjo musų biznieriai — 
karčiamininkai ir kunigai. Mat 
per keturias savaites jų bizniui 
buvo uždaryti... Butų lečiaus 
geistina, kad lokius biznius už-

darbininkai neturi jokios nau* 
dos. . —A. A. Garliauckas.

Svarbus Pranešimas

aipritš įima pildomųjų virsimu- j 
<ti ir ' itų konservačiųjų darbi
ninkų rganziacijos elementų ir 
dargi į idėjo pasiulinimų, kuris 
buvo | ’iimlas vienu bulsu, kad 

mai butų Įteikia Amari
lio Federacijai užlvirlin-

užreišl

koma, ad tai yra nauja dažnai

mokyk 
llayj 

“atsieit

.1 ų s, ku
rios greitai 

pailstai: e- 
sale išbalu
sios. suny
kusios ir nu 
si kamavu
sios: Der

vuotos arba 
greit susi

erzinamos, 
kurios pasi- • 
duodate me 

lamholijai arba 
egzaminuokite

Frue Iransialion filed with the post 
mastei* at Chicago, III:, Nov. 7, 1918, 
as reųuircd by the nei of Oct. 6, 1917

01110 DARBININKAI 
PRIIMA SOCIALISTŲ 

PROJEKTUS
F. K>ng. M.D

numėlyimvv”, iš
gavo kraują dėl sto- 

Nusated Iron paimtas 
tris syk j dieną po valgio padidins 
jūsų stiprumą ir pakantrumą į dvi 
savai Ii laiko daugelyj atsitikimų.— 
Fcrdinand King, M. 1).

Išdirbėjai Pastaba.—Nuxated Iron 
rekomenduotas viršminėto Dr. Kili

Konservatieji elementai Val
stijos Federacijos konvencijoje 
Columbuse neįsteige pakenkti 
atsteigos rezoliucijos priėmi
mui.

Cincinnati, O.—“Sekamuose 
pramoniniuose ginčuose mes 
norime turėti su savimi policis- 
tus. Tt‘besančios galybes Cin-

I

aptiekiu pilnai pasitikint geromis 
pasekmėmis, arba grąžinami pini
gai. (lydytojai paprastai užrašo du 
penkiagraniu plčskeliu ėmimui tris

D-;. A. M0NTV1D
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

So. Leavltt U 
Kampai 22ud >L

Valaadoa: 6 iki t vakaro 
Fhone Canal 4629

Rezidencijos Telephono Albany

1553 W. Made on it.
Saite 600-612

Valandom: 10 iki 12 ryto
Phone Huyiuarket 2563

11811 aaina įįįtam

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS 
ant Durų, Lentų, Rėmų ir 8tn|. atna Popiero

SPECIALIAI: Makva malevojimvi atubų :<vtdai>s, po |1.10 až gal.
CARR BROS. 1VRECLLNČ CO.

9003-3039 S, Halated SL, Chlcaju, DL

»s konservatorių.
o pasiulinimai, esantieji 
mo rezoliucijoje“ stačiai 
ia priverstinio ūminio

turto, vado\aujantics Ino, kad 
demobi'izavimo laiku turės įvy
kti skurdas, jei nebus imtasi pri
deramų priemonių. Tarpe pa- 
siiitinin u yra šitie:

l v

liūs, te- grafus ir teleponus, sa
vininke.ns turi būti užmokėta 
fizinio vertinimo pamatais; pir
timis laivynas turi būti žmonių 
nuosav’ be o dokai turi būti at-

mą; v didžiu turi paimti savo 
globoti žibalo sumykiąs, dūdines 
linijas, dujinius ir mineralinius 
produktus; raštai vandeninės 
teises a it upių turi būti panai
kinti ii visuomene privalo plė
toti va deninę pajiega; gerus

rili ala ginimas; miestinis val
dymas: jei prie astuonių valan
dų dar o dienos 
bedarb i Imti nu-

kimių.

* “Tuojaus turi būti pasirupin- 
la sudt mokralinimu žemės, už
dedant mokesčius tini spekuliuo
jamos žemes ir ištaisant dyku
mas ir pelkes“, kurios turi buli 
nuomuojama piliečiams 5 nuo
šimčiu nuomos nuo vertybes. 
Priimtina alga “paremia viduti
nėmis lėšomis užlaikymo šeimy
nos iš penkių asmenų; užtikrini
mas m iksimutn peluoti nuošim
čių nuo Įdėtojo kapitalo ir auto
matini ii ai -kaitant algų fondąn 
anlvin iltinius pelnus.“ Fedcra- 
liai ir valstijiniai Įstatymai tei
kiantieji pensijas visiems pasenu 
si< uis ir paliegusienis^piliečianis 
ir “taipgi apdraudos įstatymai 
atlyginimui už ligų ar sužeidi
mą, kaipo ir medikalis patarna
vimas dykai“. Įplauktais mokes
tis tini paimli 90 nuošimčių, as
meninių Įplaukų nuo daugiau 
kaip $20,000 ir visos korporuo- 
tosios Įplaukos viršaus 6 nuo
šimčiu. »

Konsirvatiemsicms elemen
tams paklausus, Ilayes pareiškė, 
kad rezoliucijos neprivalo buli 
skaitomos sumanymu prieš A-

matine rodykle pildomiesiems 
viršininkams, kurie privalės va
dovautis savo geriausiu išmany
mu per leidžiant per įstatymdavy 
bes kurtus tiek programo,kiek 
bus Galinta.

Kompanija dabar pagamina aliejų
ALIEJUS dabar teka iš BUCK RUN OIL IR REFINING KOMPANIJOS laukų ir pada

rytas suvienijimas su Prairie (Standard Oil) Aliejaus ir (ūso Kompanijos dūdos linijos — 
Kubilai, Pajicgos Instaigos, Pajiegos Namas,—Vandeniui dūdos, • - Kiekvienas reikalingas 
Įtaisymas dabar yra Kompanijos nuosavybe,— ir JUMS YRA DUOTA PROGA gyvenime įžen
gti ir pagelbėti loliaus išvystyti Kompanijos Aliejaus pagaminimą. NE LOŠIMAS Iš PINI
GŲ bet TIKRAI I ŽTEKTINAI PAGAMINTI ALIEJŲ KOMPANIJA—su DIDELIAIS PE
LNAIS ATSIEKIAMAIS RANKOMIS.

ATMINKITE, šlakas nėra pardavojamas dėl išmėginimo. Ant visų pusių Kompanijos 
laukų \ ra gaminimui aliejaus šuliniai ir kasdien nauji šuliniai kasam: šioji* apielinkeje. Pra
dėkite ir pagelbėkitc jiiins pagreitinti jų pagaminimą - - ir pagelbūkite patįs sau naudotis iš 
šio pelno. Kam laikyti pinigus gulėti dykai, kuomet kili pjauna laimę čia pat po jūsų pačių 
akiu. , >•....- . < \4fi

DAUGIAU ŠULINIŲ REIŠKIA daugiau ALIEJAUS-DAUGIAU DIVIDENDŲ—AUGŠ-

gaminančius aliejų šulinius. Septintas

o e Htigsejyje.
15' ; Ims išmokama Gruodyje.
Šlakas parduodamas dabar po .$1.25 už še’0-

15 kaina šėrų kįla iki $2.50 į 90 dienų. (
J penkiolika dienu smarkus išsiv(*ržimas:i"l 

T penkiiliką dienų smarkus išsiveržimas 
kams, priskailant liesas, ,$229,000.00.

tą i.š kiekvieno $ 100:

> s V

Kaina kita iki $1.50

Jackson - Barče H

uz Šerą. Lapkričio

išmokeji savinin-

*1

Al

.. .$1.390

.. 10,800

.. 16,000

... 3,900
The Home Oil Co.................................... 40,000
The Coline Oil Co.................................... 46,000

šimtai lokių pavydalų galima privesti jūsų durnai, kur maži invuslnicnlai padare paša-
9 « .)

The Pinui Oil Co

Mažas inveslmenlas Į BUCK RUN OIL IR REFINING CO., g:
Neatidėliokile, prisidėkite dabar ir gaukite didelius pelnus. Keletas šimtų lietuvių JAU

Kompanija ir viršininkai PFKSTATYTI ir RFKOMFNDUOJAMI C11ICAGOS BANKŲ.
Atsiųskite savo užsakymus šiandien, arba atsišaukite Į ofisą prie Vicc-Prczidcnlo ir di

rektoriaus. «f

Dr. A. R, Blumenthal 
o«o 

AKIU SPECIALISTAS 
Akla Eijaan’ABHoja Dykai 

Gyvenimas yra 
tuščias, kada pra 
nyksta regėjimą.
Mes vartojame 

pagerintų Oph- 
thalmometer. Y- 
patinga doma at
kreipiama i vai

kus. Vai.: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
nedčldien. nuo 10 iki 11 dienų. J 
4649 S. Aahland Av. kamp. 47 at 

Tclephori’e Yards 4317 
Boulevard 6487.

MftlIM IMTTI

Rtzld. 931 S. Aahland Blvd. Chicard 
Tekphoa* Ha/Market 2M4

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS It CHIRURGAS

Specialistas Moteriškę, VyrlŠkę, 
Vaikų ir viaų chroniškų ligų 

Oflaaa: 8354 S. Haisted St., Chicar 
Telephona Drover •II'l

VALANDOS: 10—11 ryto; 2—1 pepieta
7—8 vikšrą. N«.<iėliomi» 10—12 dlana.

Tclephcnc Yards 5032

Dr. M. Stipinki
314į9 S. Morgan st. Chicago

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

DR. M. HERZMAN
. IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinoma.; per 16 me- 
tų kaipo patyręs gydytojas, chirurgas, 
ir akušeris.

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

Ofisas ir Labaratorija: 1025 W. 18th 
St. netoli b'isk St.

VALANDOS: Nuo. 10—12 pietų, ir 
6—8 vakarais. Telephone Canal .3110.
GYVENIMAS: 5112 S. Haisted Street 

VALANDOS: 8—a ryto, tiktai.

R. S. IWASZKIEW1CZ,
4314 South Paulina St.,

3 
4

n 
a
1
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SVEIKATA

d

■
r
A

SVEIKATA
ARBA TIESUS IR TRUMPAS 

KELIAS Į SVEIKATA.
Sveikata turi kelis Šimtus pa

veikslų apie žmogaus kūno sudėjimą. 
Aprašoma įvairiausi apsireiškimai 
žmogaus kūno gyvenime ir pamoki
nama, kaip žmogui apsisaugoti nuo 
visokių ligų. Tokios knygos lietuvių 
kalboj dar nebuvo. Turi 339 pusi. 
Drutuosę audeklo apdaruose kaštuo
ja tik $2.00 su prisiuntimu.

Perkupčlams duodame gerą nuošimti.
Užsisakydami ir pinigus siųsdami, rašy
kite šiuo adresu:

S. P. TANIS
736-738 West 18th St.,

Chicago, ui

w

H

E

ir nuo (i iki 8:30 vak. Nedalio
mis vakarais ofisas uždarytas.

Telephonc Yards 687

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

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

SPECIALISTAS 
Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų 

Taipgi Chroniškų Ligų 
OFISO VALANDOS:

Chicago

Cash už Bondsus
$50.00, $100.00 iki $1,000.00 Val

džios Bondsai perkama už eaSh, ar
ba paskolinsime jums pinigus už 
juos legale rata nuošimčio, arba nu
pirksime jūsų nuošimti bondsų už
mokėdami dalį. Atsineškite bond
sus pas

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

Laisves Bondsai
perkami už cash. Ėmei and Co., 740 
W. Madison, kampas Haisted gat., 
room 232, 2-ras aagštas, virš Famous
Clothlng Store. Atdara vakarais iki 
& NVrifilriieniai.s 10 ikil.

Paskolos $30lhl $3001
Legale rata 3f/j% mėnesyje. 
Vyrui ar moteriai, dirbančiai 
ar užlaikančiai namų. i

Ant rakandų, piano, vietro- 
los, sankrovų* firturcu, ve- >
žūna, automobilių, Liberty i
Bonds ir Insurance'Policics. p
Skolinamo Stockyard'ų, fia- į
po» ir dirbtuves darbinin
kams, itelžkcJio Ir bitnio ■
žmonėms, klerkams ir tt. m
Ateikite | ofisą ir mes vis- I
ki> smulkmeniškai išaiškinsi 
me. Atdara utarninkais. kst- ; 
vergais ir suimtomis iki 8 1 -
vai. vakare. Panedčliais, se- 
redomis ir pštnyčiorais iki 
6 vai. vakaro.

LOCAL LOAN C0. I
THOS. F. KERWIN, Mgr. |v 

4647 So. Haisted Street
Po valstijos priežiūra. h 

Tel. Drover 2-ras augšlas

AKYS, AUSYS, NOSIS IR GERKLE

GALVOS SKAUSMAS
nosis ir gerklė randa
si gerame slovyj, jums 
nereikia bijoties ln- 
lluenzos arba kokios 
kitos ligos. Aš esmi 
AKRJ, At’SV, NOSIES 
ir GERKLĖS SPECI
ALISTAS, mokytas ir 
užregistruotas gydyto-______
jas ir chirurgas, ir apsigyvenęs prie 
State g.dvės veik berlaini šimtme
čio. Aš ATITAISIAU KREIVAS A- 
KIS 1N \ IL.NA DIENA, be skausmo 
ir ehlorotormos. Lengvi išmokėji
mai. Ateikite DABAR ir pasitarki
te su manimi.

FRANKLIN O. CARTER, M. I).
21 metas prie State gatvės 

\ alandos: 9 iki 7. Nedeliimis 10—12 
120 So. State St.. Chicago, Iii.

Sekančios duris nuo The Fair, 
2-ras augštas.

AKUšERKA
Tel. Drover 4136.

i«v v1/?,’’ Vi •’j’PkjHickienė pii iniaus 
.’i?. V iWes S1,V '’. 2303 s- Oakley 

‘•19 c abi'ir i naują vielą,
c u.,:::.':1 ns'ed st-(anl 2-'-v

* --r~.

inniTViia

I
Telephone Yards 5834.

D r. P.G. Wiegncr 
Priėmimo valandos nuo 8 iki 12 
Ir ryto ir nuo 7 iki 9 vai. vak. 
3325 So. Haisted St., Chicaro.

Dr. Leo Awotin
Gydytojas, Chirurgas, Akušeris 
1920 8o. Halated SU CIUeago. 
Kalba lietuviSkai, tat vilkai ir 

rusiškai.
Valandas: 10—12 rytą; 6—9 va
kare. Te!. Canal 4367.

Tel Yards 3654. AKUSERKA

Mrs.A.MIctiniewicz
taigual Akušeriloa Kn- 
legijų; ilgai praktika
vusi Pennaylvanl jos 

gghoapltalėae ir Fhila- 
delphijoj. Pasekmin
gai patarnauja prie 

.^gimdymo. Dunda rodą 
lankiose ligose mote

rims ir merginoms.
BB8113 So. Haisted 8tr.

(Ant antrų labu) 
t '*c<£;v.

Nuo C ik; ‘i ir. h 7 J,-’ - ..... , I

11 . ..................

Sergantis žmonės Eikite pis 
Mane

Dr. WHITNEY
SPECIALISTAS CHRONIŠKU 

LIGŲ
25 Metai Patyrimo 

Neįeiki mokėti už apžiūrėjimų 
422 So. State SL Chicago



-

4

Pateko bėdon.
y Girdi. dabar kompanija krcip-

Sutartis atmesta ASMENŲ JIEŠKOJIMAI

Užpuolė banką.

James turės aiškintiea prieš po-

Išsikraustė. . y* . • Irrtzl KO SvCl., «K)0O oO. AUlJlIlll <Beje, čia turiu pasakyti, kad biamieji nariai malonėkite
sekamą nedėlią, lapkričio 10 d.Veikiantysis policijoj viršinin-nas

Aš B. Gilwid pajieškau merginosdėdėms kraustyties laukan. Visi(žinoma,
įėjimo. Meldžiu atsišaukti šiuo ad-

vieną 2427

panaudojus visus politikierių ga-

Chicago
jauniausias Chi-

aip.

gubernijos,

lais, tuomet jis atlik davo savo. pranešti, už ką iškalno tariu
draugų.Rado nušautą banditą. žmogus-žvėris. •1837

ško tūlo ne WEST PULLMAN

LSS. kuopoje.
PARDAVIMUI

RAKANDAI

—Prot. Rast. I). Motus.
riai.

Politikieriai pešasi. Prasidėjo nemalonus pa- Vincenlas Budis,

Mokytojos negalina algų.

Politikieriai vis dar pešasi

kuomet niekadėjas atsuko

Chicagomergdles. BRIDGEPORT
.ĮIEŠKO KAMBARIŲ

LSS. 4 kp. veikimas.Banditas ištruko.

kuo-
3105 S. Halsted si. ChicagoWEST SIDE
SIŪLYMAI KAMBARIŲ

Sausio mėnesyj 1912 metais 3312 So. Union avė., 2-ros lubos

REIKIA DARBININKŲ

Jau apie 4 mėnesiai kaip LSS

Pranešimai

praneš- 
pats al-

Chic. Liet. Dr-jos Sav. Pas. mėne
sinis susirinkimas įvyks nedėlioję,

Laisvės Kliubo susirinki 
ketverge, lapkričio 7 d.

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

Ona Andrušailė
1127 So. Aiarshfield avė.,

Izidorius Grušas,
AV. llth st., Cicero, III.

REIKIA merginų į dešrų dirbamą 
kambarį. Didelė mokestis.
932 AV. 38th Place.

Pajieškau savo dėdės Juozapo Jog- 
mino, Kauno gub., Šiaulių pav., Ku
ršėnų miestelio. Kas žinote,

parapijos. Melda- 
Alsi.šaukite palįs ar kas juos

LMPS. 25 kp. repeticija “K u n. Ma-

REIKIA janitoriaus pagelbinin- 
ko. Nedėliomis nedirbama. Turi 
būt blaivas žmogus. Mokestis $80 į 
mėnesį. Atsišaukite į inžinierių — 
1300 So. J loma n Avė.

larpu išbudo

Cicero. — LSS. 138 k p. mišraus

“Birutės” choro repeticija įvyks

Jauniausias vagilis.”

REIKALINGA greit atsakantis lie
tuvis barberis. Mokestis $20 ir pu
sė per $28. Nedėliomis nereikia di
rbti. Kreipkitės laišku. 201 Cardoni 
avė., Barber Shop. Detroit, Mich.

, J. Lyon,
1731 S. Union avė.,

kare. Meldžiu lošėjus būtinai atsi
lankyti, ypač \veslsidieeius.

. . —J. J. Stasiūnas.

REIKTA merginų ir moterų prie 
abclno dirbtuvės darbo, naujojoje 
prasidėjusioje vietoje.

Chicago Electric Mfg. Co., 
2817 S. Halsted Sts., Chicago, III

PA.IIEšKAl' kambario vienas vai
kinas. Be valgio.

mas įvyks
8 vai. vakare, Jono Mazelausko sve
tainėje, 3259 l'nion avė.

Prot. Rast. J. šerkaitis.

ATIDUODAMA rendon šviesus ir 
■šiltas kambarys be rakandų, arba 

gyventi ant

PA.II EšKAU darbo; galiu dirbti 
krautuvėj, už agentą, kolektorių ir 

i kitonišką darbą. Kam reikalingas,

d., Aušros kambariuose. Pradžia 
7:30 vai. vakare. Lošėjai malonės 
susirinkti lygiai paskirtu laiku.

—Komitetas.

3238 So. Halsted sL, Chicago, III.

LSJL. 3 kp. susirinkimas įvyks su-
batoje, lapkr. 9 d. paprastoje svet.„iSo. Kedzie avė.
4630 Gross avė. — Draugai ir (Irau-1 
gės malonėkite atsilankyti laiku.

—F. Talušis.

LSS. 22 k p. mėnesinis susiri nki
mas įvyks ketverge, lapkr. 7 d., 7:30 
vai. vakare, M. Meldažio svel. \’isi 

nes

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

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

Roseland. — L. M. D. “Aido” cho

sodos, Tenenių 
, žiu.
žino prašom pranešti, busiu dėkin
gas.

I P. O. Creilon Mine, Bos 7. OnL, C.a-

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

ii iš seno-

pkričio 7 <1., 8 vai. vakar**, M. Jan
kaičio svet., 1837 \V. 1 llh si. Visi 
dainininkai ir dainininkės bukite lai
ku, nes reikės rinkti darbininkai ant 
baliaus. —Valdyba.

LMPS; 2 9kuopos ekstra susirinki
mas įvyks pėtnyČioj, lapkr. 8 d., 7:30 

'vai. vakare, Viešo Knygyno svetai
nėj, 1822 AVabansia avė. — Draugės, 
malonėkite atsilankyti. —Valdyba.

šiandie vakare, 8 vai., Mark Wbite ' re™* 171,2 ?'• Marshfield avė. Nuo 
S. svel. Visi dainininkai malonės 
susirinkti lygiai paskirtu laiku.

—Rast.

REIKALINGA mergina prie abel- 
no namų darbo. Atsišaukite greitai.

M. Braun, 
Kedzie Blvd., Chicago 
Tel. Albany 1454.

Daktaro Vinco Kudirkos dr-jos 
pirma repeticija veikalo “Du Keliu” 
įvyks ketverge, lapkr. 7 <1.. 1320 AVi-

jei kas norėtų, galima 
puses. Alusų .šeimynoje lik trįs. At-

nariai įšviečiami atsilankyti, 
turime labai svarbių reikalų.

Org. B. Zaveckis.

REIKALINGAS JAN1TORIUS prie 
ABELNO DARBO. ATSIŠAUKITE 
TUOJAUS į UŽVEIZI )Ė TOJ A: 

“NAUJIENOS”
1739 So. Halsted St., Chicago.

Chicagiečiai balsuotojai vis

M ir w 1 11 
vo idgų. Mat, uora kath pasira
šyt ant čekių.

r y ą į ? i ję n ? s, ciacap>, m.
Į Wust Sielas L.W.

Knygyną ateina sekami lietuvių ~ 
laikraščiai,ą Keleivis, Laisvė,'Halsted ir 
Draugas,

Gatvekarių baronai 
pralaimėjo.

Poi)9 James Morgan, 
“pulruimio” savininkas, 
State gt., pateko bėdon. Jis

negras

5626 S.

žada pakelt kainas už 
važinėjimąsi.

kurią gatvekarių baronams bu
vo parūpinę ponai iš miesito ta
rybos. Ątmetė ją apie 40 tuk- 
stnnčiu balsu dauguma. Vadi-

Balsuotojai matė, kad 
politikieriai nori juos apiplėšt, 
ir balsavo prieš.

Tiems politikieriams buvo at
ėję talkon ir lietuvių klerikalai. 
Savo organe jie irgi rašė apie tai. 
kokios gyventojai turėtų naudos,

porą dienų prieš balsavimą n

kaip išmanote!
Pirm balsavimo sutarties šali

ninkai nuolatos tvirtino, jogei 
catvekarių baronai nė nemaną 

Jiems pirmoj vie- 
visuomenės geras. 

Bet dabar jie gieda visai kitaip.

Juozas Badkiavicius
28 metų, mirė spalio 17 d., 1918 
m. Velionis paėjo iš Suvalkų 
gub,. Vilkaviškio parap.. Barz- 
dauckų kaimo; paliko Lietuvo
je Ievos, brolius ir seseris. Jo 
tikras brolis Pijušas ir dau
giau giminių gyvena Ameriko
je. Ištarkite amžiną atsilsį. 
Prašau atsišaukti šiuo adresu: 
Motiejus Utara, 131 
Baltimore, Md, arba

Antanas Klišis,

riais! Tai šitaip jie rūpinasi ta
riamuoju visuomenės geru.

lą Cusack, savo kaimynę, ir pa
rašė jai laišką. Baltoji ponia 
Stella nesuprato pono James 
“jausmų gilumo“ ir atidavė jo

Sumušė stenografę ir pabėgo 
su 20 tūkstančių dolerių.

Keturi nepažįstami banditai 
vakar atliko naują pasekmingą 
žygį — užpuolė Nilcs Centre

Staučių dolerių.
Savo darbą banditai atliko ne

paprastu greitumu. Į tris minu-

lutomobiliun nudumė savais ke- 
'iais. Ant Laxvrence ir Mihvau- 
kee gatvių 'tvčiaus jų automobi
lius urnai sustojo pristigo ga- 
iolino. Tuomet banditai susta
bdė kitą pro šalį ėjusį automo- 
iilii\ ir išviję lauk jo pasažie- 
rius, nuvažiavo palikdami juos 
m t gatvės.

ma Harms. kuri nenorėjo klau
syt banditų komandos.

Policija Itikisi veikiai sučiup
sianti drąsiuosius banditus.

Tamsiame skersgalvyj tarpe 
Springfield, Gladys ir Ihimden

nušautą pasižymėjusį Chicagos 
‘banditą, tūlą Eddie Fay. Kas jį 
nušovė, neva žinios. Snė'jama te

brų - banditų, kurie, turbūt, ne
pasidalindami ‘‘pilnu'”, nudai
gojo jį ir nuėjo savais keliais.

Eddie Fa v v ra vienas tu ban- 
dilų, kurie 1901 metais padarė 
užpuolimą ant pačio ir pasigro
bė apie 75 tuksiančius dol.

už
tai. kas turįs šeimininkaut Chi-

išvvtasai Loebas ar anie “Solid 
kuriuos teismas pripažino

pu 7.500 mokytoji'! negauna sa-

SKOLINAM PINIGUS ANT LAISVĖS 
PASKOLOS BONDSŲ 

(Liberty Bonds)
Mes skoliname ant 50 dolerių bondso $45; ant $100 bondso $90. 
Taipgi skoliname pinigus <1**1 užbaigimo mokėti Liberty Bonds. 
Kurie norite pasiskolinti, kreipkitės į musu ofisą ypatiškai arba 
per laiškus šiuo adresu:

CHAS. ZKKAS & CO.,
117 N. Dearborn St., Room 403, Chicago, UI.

REIKIA
PARDAVĖJŲ

VYRŲ IR MOTERŲ
GERAS DARBAS

GERAS UŽMOKESTIS
Krautuvė atdara tik vieną vakarą

SUBATOJ

2912 So. Loomis gt. ( 
įo p(#]ysteišinio bus pądaryta u- 
gnagesių stotis.

Lieriu-y 12 metų vaikėzas. 
Pasirodo, kad Stepheu'as buvo 
savo rūšies specialistas.
“praktikuodavosi
stodavo kur nors netoli nužiūri
mo namo ir laukdavo kol visi

Jisai
Atsi-

Policija stropiai jie 
pažįstamo bandito, kuris vakar

goninės mirsiu mokyklon, nu
šovė vieną nursę, o kitas dvi su-

Buvo taip. Anksti rytą vieną 
musė. pJlėl Flora Carrington, pa 
matė svetimą žmogų besitaikan
tį lysti jos miegrumin. Merge-

“Pinigų!” banditas trumpai 
sakė ir įlipo kambarin. Tuo

gojusi šaliniam kambaryj. Kada 
pastaroji atidarė duris, banditas

Viešojo Knygyno 
reikalais.

šas lietuvių knygynas. Tuo tar
pu knygyno palaikymu rūpinasi 
trylika vietos draugijų, būtent: 
Lietuvos Ūkininko Draugija, T. 
M. D. 28 kuopa, Liet. Baltos

Vineo Kudirkos Draugija, Auš
ros Vartų Š. P. M. Panų ir Mo
terų Draugija, SLA. 109 kuopia,

Draugija, D. L. K. Algirdo Drau
gija, Jaunikaičių Dainos Mylėto
jų Draugija, Lietuvių Piliečių 
Darbininkų Pašdlpinis Ęliubas.

Minėtosios draugijos daro 
visa, kad knygyno išsilaikymas 
butų užtikrintas. Netik užtikrin 
tsa, bet kad ta vienintele, vieša

tikrai puikiu knygynu, kokius tu 
ri svetimtaučiai. Draugijos turi 
išrinkę specialius delegatus, ku
rie tvarko visus einamuosius 
knygyno reikalus ir praneša apie

se. Draugijos aukauja pinigų-*•*-< •« -****., . ,*

neišgali aukot, tai skolina. Ap
lamai, knygyno reikalai tuo tar
pu stovi gana gerai.

Lietuvninkų ir Dirva. Taigi, vi

si, kurie tik moka ir nori Skai
tyt, šičia gali gaut sau reikiamo
jo “dvasinio peno.” Ir už visa 
tai nereikia mokėt nė vieno su
dilusio skatiko. Tik tie, kurie 
nori pasiimti knygas su savimi, 
(turi užstatyt tam tikrą sumęl 
pinigų,x kaipo gvarantijos, kad 
knyga nebus sunaikinta ar pa
mesta. Kada knyga sugąžina- 
ma, kiekvienas savo pinigus 
gauna atgal.

pramogų vakarą M. Meldažio 
svetainėj. Bus sulošta puiki vie 
no veiksmo komedija “Aukso 
Veršis”. Bus ir šiaip įvairių pa- 
marginimų. Be to, vakare kal-

minėto vakaro pelnas skiriamas 
paties knygyno reikalams, tai 
Nvestsidiečiai turėtų jį remti - 
savo atsilankymu. Nepamirški
te.

mėnesinis susirinkimas M. Mel
dažio svetainėj. Pradžia 8 vai. 
vakaro. Draugai kuopiečiai pri-

išrišti dyįig svarbių klausinių, 
atsivesti naujų 

—Ant. Jusas.

kita nutaria neuži'lgo surengti 
prakalbas, kad išjudinus vietos 
lietuvius ir patraukus juos į so- 
eialisitu eiles. C

Jaunų Lietuvių Amerikoje Tauti
ško KliulJo susirinkinuut bus n**do- 

>1, lapkričio 10 d. Mildos svet., 
Isted ir 32 ra galv. — Draugai, 

nepamirškite atsilankyti, nes bus 
renkami darbininkai baliui, kuris į 
vyks lapkričio 24, PuJaskio svet. 

--- P. M.

LSS. 170 kuopos mėnesinis susi
rinkimas bus pėtnyčioj, lapkričiu 8 
d. 7;3O vai. vakare, J. Butkevičiaus 
svet., 8132 Vinčennes avė. — Nariai 
malonėkite susirinkt visi, nes yra 
daug svarbių reikalų aptarti.

—Sekr. J. Jonulis.

EXTRA! EXTRA!
Svarbi Konferencija

Nedėlioj, lapkričio 10 d. įvyks 
Lietuvių Laisvamanių Federacijos 
konferencija, Meldažio svetainėj,— 
2244 W. 23 Place. Visi LLF. nariai 
prašomi atvykti į minėtą susirinki
mą, kuriame bus svarstoma labai.

orgs.nizaiijos E>rn-
ugai, nepanurškite. Pradžia 1O vai. 
iŠ ryto. Draugiškai —

LLF. Centro sekretorius,
Julius Mickevičius.

Pajieškau savo brolių Antano ir 
Jono Pushinskų. Pirma gyveno 
Anglijoje ,o dabar, girdėjau, gyvena 
Amerikoj. Jie patįs ar kas kitas at
sišaukite šiuo adresu:

Stasys Pushinsky, 
Box 561, Maynard, Ohio.

Draugystės Lietuvos Mylėtoją su
sirinkimas įvyks lapkričio 9 dieną, 
7:30 vai. vakare, Kazimiero Gaidiš
ko svet., 3333 So. Auburn avė. Ger- 

' “ atsilan
kyti minėtu laiku, daug turime rei
kalų dėl labo draugystės apsvarsty
ti. (ieistina, kad butų visi nariai. 
Su pagalba P. Orloivaki.

Pajieškau savo sūnų — Antano ir 
Viktoro Sabučių, Kauno gub.,, Ra
seinių pav., pirma gyveno Lasvren- 
ce, Alass. Prašau atsišaukti šiuo ad
resu: Viktor Sabutis,
1612 S. State str., Chicago, III.

“Mišraus choro” iš Northsidės dai
nininkai ir dainininkės susirinki- 

'te ned., lapkričio 19 d., 5 vai. vaka- 
■ re, į Liuosybės svet., 1822 AVaban
sia avė. Visi gausite tikielus ir iš 
ten važiuosime į Cicero dainuoti. ' 
Bukite visi sykiu. —Pirmininkas.

’Chicagos Liet. Soc. Vyrų choro ge- 
ncruli.ška repeticija įvyks Pėdnyčio
je, lapkr. 8 d., Pulaski Park svet. 
Draugai choristai, malonėkit** susi
rinkti laiku. Taipgi prašomi ir Ii** 
draugai, klur nori lavinties dainuot.

—K. Shaikus.

• zek Polek svet., 1315 N. Ashland 
avė. Draugės ir draugai, atsilanky
kite visi, ir laiku, nes turime daug 
svarbių reikalų, taip pat bus nomi
nuojama nauji viršininkai ateinan
tiems 1919 metams.

Nut. sekr. V. Ascila.

Kensington, III. — LMPS. 67 kp. 
mėnesinis susirinkimas įvyks neda
lioj, lapkričio 10 d., 2 vai. po pietų, 
Aušros kambariuose, 10900 Michi- 
gan avė. Narės maloniai prašomos 
utsilnnkyti, nes turim daug svarbių 
reikalu. —Organizatorė

Dr-slės Liet. Ve. A. No. I susirin
kimas įvyks nedėlioj, lapkr. 10 d., 
1:01) vai. po pietų, Davis Sųuare Park 
svet.. 45 ir Paulina gal. Draugai ir 
draugės, būtinai turite ateiti j šį su
sirinkimą, nes turime daug svarbių 
reikalų.

Beikia dar pastebėti, kad kuo
poje viešpatauja kuogeriaiisias 
ūpas ir sutarimas. Čia nėra tų

S. kuopose, priklausančiose . 
tuntam Bajonui. Puiku.

—Pasaulio Pilietis.

Nors tarpe ketvirtosios 
pos narių eina kova delei šiandie 
ninių politikos klausimų, bet vis

mas neužmirštas. Jeigu (politi
kos klausimuose, ne visi vienaip 
supranta dalyką, bet d a Mes klau
sime dirba bendrai, kiek kuris

veikalą “Nihilistai” užmuši
mas Aleksandro II. Tūla laika 
visa ėjo ktiogeriausiai, bet iš

ti repeiticijas. Dabar, kada epi
demija apsistojo, vėl imtasi už 
darbo. Nihilistų persta tymas 
bus ateinančią nedėlią, lapkr. 10 
d., Pttlaskio svetainėje, 1709 
1715 So. Ashland Avė. Jeigu 
kas nors galima pasakyti apie bu 
simąj vakarą, tai tas, kad lošėjai 
energiškai mokinasi ir žada pa

mą nėra kas sakyti, nes “Nihi
listai” yra pamokinantis veika
las, Svarbu yra jį pamatyti ne
tik tiems, kurie nėra matę, bet 
ir tiems, kurie jau mate.

—Kp. Korespondentas.

savo pusbrolio Marts- 
paeina iš Kauno gub., 

Pašutėnio parapi- 
kad gyvena Chica- 

jr 
ir

no Pienių,
Panevėžio pav., 
jos. Girdėjau, 
goję, bet nežinau kur. Jis pat 
kas kitas malonėkite pranešti 
kreipties šiuo ailresu.

Eite Strauman, 
373 Kensington avė.,

lapkričio 7 d.. 8 vai. vak. S. Dhvialo 
svel., 10501 Alichigan avė. — Daini
ninkai ir daininkės. susirinkite lai
ku. Taipgi kviečiami ir tie, kur nori 
prisirašyti prie choro.

—Rašt. F. Bruškaitė.
Rockford. — llockfordo draugijų 

domai. Rockfordo Draugijų Tary
bos pirmas susirinkimas (po ilgų 
vasaros vakacijų) įvyks lapkr. 7 d., 
7:30 vak., K. Vokietaičio svetainėje, 
ant So. Main gatvės. Todėl visų 
progresyviškų draugijų atstovai j 
Draugijų Tarybą privalo būtinai at
silankyti. S. H. Diokas.

mėnesinis susirinkimas bus ketver
ge, lapkričio 7 dieną, A. Mažienio 
svet., 7:30 vai. vakare, 3834 S. Kcd- 
zie avė. Draugai ir dralugės, ma
lonėkite buli# visi laiku, BBfczyra 
daug svarbių reikalų, kuriuos reiks 
aptarti šiame ussirinkime — nomi
nacija, eentralinio komiteto ir daug 
kita. —Sekr. J. Gustatls.

Brighton* Park. — Liet. Laisvama
nių Fed. 5 kp. susirinkimas įvyks 
lapkričio 7 d. Liberty svetainėj 3925 

. Pradžia 8 vai. va
kare. Draugai ir draugės, malonė
kite atsilankyti į susirinkimą ir at
sivesti naujų narių. -—Vadyba.

Kgivergafl, J^apkr. 7,1918.

REIKIA DARBININKŲ
REIKIA moterų prie abelno dar

bo keptuvėje. 9 vai. dienoje. Gera 
mokestis. Atsišaukite į

Case and Martin
1807 Walnut St., Chicago.

REIKIA dešrų kimšeįų. Didele
mokestis. 932 W. 38th Pi

REIKALINGA vedusi pora arba 
našlė apsigyventi pas mane, kad pri
žiūrėtų mano du vaiku (eina mokyk
lon). Estui našlė .einu j darbą. Re
mia bus už dūką. Rozalija Balienė, 
2331 AV. 36th Place Chicago.

REIKALINGAS barberis subato- 
mis ir nedėliomis. Mokestis $8. At
sišaukite tuojaus.

L. Striupas, 
1656 VVabansia avė., Chicago, III.

Pajieškau savo draugų: Pranciš
kaus Kaliliavo ir Jono Grakaucko. 
Abu paeina iš Kauno
Šiaulių pav., .Mačiūno parap. Jie 
patįs ar kas įjuos žinot, malonėkite 
man | .
ačiū.

REIKIA merginos prie namų dar
bo.
3111 So Alichigan avė. Chicago

Tel. Douglas 2811.

REIKALAI.!C bučerio, kuris gali 
kalbėti ir angliškai. Gera alga dėl

Pajieškau pažįstamų: Stanislovo, 
Kazimiero, Jono Tuleikių ir jų se- 
series Kosiancijos. Visi gyvena Su
vienytose Valstijose; Slan., Kaz. ir 
Konstancija gyvena Indiana Harbor, 
Imt., o Jonas Easton, Pa. Iš Lietu
vos Plungės parapijos. Prašom at
sišaukti pačiu ar kas juos žino niel- 

’džiu pranešti; nes turiu svarbų rei
kalų.

Julius (iasiuuas.
P. O. Creighton, OnL Canada, Mine

l’ajie.ško brolio Kazimiero Aukš
lio ir draugų Juozapo Grikšo. (iš
veliu Kazimieras Chicago, III. 8 me
lai algai, o Juozapas (irikša Ncw 
Yorke 7 melai atgal. Iš Lietuvos pa
eina Kauno gub., Raseinių pav. Bro-

VALSTYBINIAI NEMOKAMI DAR
BO PRIRODYMO BIURAI 

(U. S. Free Employment Service) 
.1 ieškantieji darbo kreipkitės šiais 

adresais:
116-122 N. DEARRORN 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 
rųšies darbininkų — į fabrikus, į ka
syklas, į ukius, į šiaip įvairias įsi al
gas — kaip vyrų, taip moterų ir vai
kų, kaip amatininkų, taip papra
stiems darbams.

REIKIA moterų dėl rinkimo sku
durų Į junk shop; turi būti patyru
sios; darbas' ant visados.

Ginsburg, 
2707 AV. 12th SL, Chicago, III.

PARDAVIMUI saliunas 
apgyvento] vieloj, iš priežasties ne
sveikatos arba kad atsirastų partne
ris. Biznis gerai- išdirbtas ir gera 

Atsišaukite po numeriu
Chicago

EXTRA BARGENAS
Vėliausios mados seklyčios setas, 

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

NAMAI-ŽEMĖ
NAMAI IR FARMOS.

Pirmiau negu pirkti namą, farmą 
ai ba lotą, klauskite informacijų. 
Alės skoliname pinigus.

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

Room 336.
Tl'RIU parduoti arba atiduoti, 

kadangi aš apleidžiu miestą, puikų 
pustrečio augšto, du fialų, ši yra 
jūsų proga. Lengvos sąl/gos.
519 \V. 42nd Place. Chicago.

PARDAVIMUI 2 augštų namas - 
prie Indiana avė., arti 42-ros gat
vės. su didele barne. Bargcnas. (iei
stina lietuviui. Atsišaukite ant 2-ro 
augšto ,tarp 2 ir 4 po pietų, 4310 In
diana avė., Chicago

MOKYKLOS
VALENTINE DRESSMAK1NG 

COLLEGES
6205 So. Halsted st., 2407 W. Ma- 

dison, 1850 N. Wells St.
137 Mokyklos Suv. Valstijoaa. 

Siuvimas, Petrenų Kirpimas, Da- 
signiitg, dėl biznio ir namų. Vie
tos duodamos dykai. Diplomai. 
Lengvi išmokėjimai. Gvarantno- 
ta išmokinti Jus pasiūti suknet ai 
$10. Phone Seeley 1649

SARA PATEK, Pirmialaki
----------------------------------------------------------

Uždirbkite S15 iki 
$35 į savaitę

Mokykitės siūti elektra siuvamomis 
mašinomis. Didelis reikalavimas. 
Lengva išmokti. Mažos išlaidos. 
Diena arba vakarais. , Darbai lau- 
kLA#< Atsišaukite tuojaus.

MASTER SEWING SCHOOL
J. F. Kasnicka, Prezidentas,

118 N. La Šalie at., Prieš City HttĮ, 
Atsišaukite ant 4-to augšto.




