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Socialistai Valdo Vokietiją
True tinnsiattnn filed with the poat-master at Chicago, 111., Nov. 11, 1918, as reqnircd bv Ihe art of Ori. (i, 1917

EX=KAIZERIS PABĖGO ir

IĮnašo, socialistu vadovas reicli-

Darbininkų ir Kareivių taryba
valdo Berlyną

EX-KAIZERIS PABĖGO.

VVASHINGTON, D. C.. Lap
kričio 10. — Amerikoniškos ar
mijos generalis štabas atmušė te 
legramą, kurioj praneša, kad 
buvęs Vokietijos kaizeris, Wili- 
mas Hohenzollemas pabėgęs iš 
Vokietijos ir išdūmęs j Holandi- 
ją. Jis jau esąs Holandijoj ir va
žiuojąs į Destegą, netoli Utrech
to.

imt inms'ptinn filed wifh the post- 
mastei* at Chicago, III., Nov. II. 1918, 
as reijuired by the act of Oct. 6,1917 

KAIZERIS DREBA PASIRAŠY
DAMAS PO ATSISAKYMU.
L( 1NDONAS, lapkričio 10 d.— 

Ciesorius Vilius sukatos rytme
ty] didžioj štabo biurinėj 
akyvaizdoje įpėdinio Fredericko 
Viliaus ir feldmaršalo ilinden- 
burgo, kaip iš Amsterdamo pra
nešama Exchange Telegraph 
kompanijai, pasirašė po atsisa
kymo laišku.

Vokietijos sosto įpėdinis tuo- 
jaus pasirašė po išsižadėjimu 
sosto.

Yra manoma, kad tą patį pa
darė Bavarijos karalius Ijiud- 
vikas ir Saksonijos karalius Ka
rolius Frederikas Augustas.

Buvusis kaizeris ir jo įpėdinis 
žadėjo apleisti savo kareivijas 
subatoj, nieko nebuvo nutatra 
kas dėl jų tolesnių žingsnių.

Pirma negu jis pasirašė ant do
kumento, jam buvo paduota 
greitas laiškas nuo Filippo Schei 
demanno, kuris buvo socialisti
niu imperinės ministerijos na
riu be porlfclios. JLs •perskaitė 
jį drebėdamas:

“Gal tai bus Vokietijos labui.”
Ciesorius buvo labai susijudi-' 

nes. Jis sutiko pasirašyti tik ga- 
us žinias apie vėliausius nuoli- 

kius ciesorystėje.
Lenkiama Vokietijoj didelių 

klinčių maistui gauti, trauki
niams apsistojus. Valdžios ta
ryba .žada rupi n ties, kiek tik ji 
galės, tvarkos atsteigimu.

True tr»n<U»t|on filed with the nost- 
master at Chicago, jfl., Nov. 11, 1918. 
as requtred by the act of Oct. 6. 1917 

KAIZERIS IR JO IPĖDINIS PA
SITRAUK?:; VOKIETIJA RES

PUBLIKA.
AMSTERDAM, lapkr. 10. —

l niversal Service žinių agentūra vo pareigas.
sako: Stiprus gandas iš Berli-, “Mes pasitikime visų žmonių 
no šį rytą skelbia, kad socialis-| pagelba. Visi valdininkai paši
lai apskelbė Vokiečių Respubli- liks savo vietose.
ką. Tiesaus patvirtinimo nėra.. “Pamatinės socialės ir politi- 

Lapkr. 9 d. (subatoj) AngUjosJkos reformos tuojaus bus pra- 
b^ttdinio telegrafo apturėta ^ta vyklMti.’*

Londone vokiečiu bevielinė žinia ■
tą vakarą sako:

“Vokiečių imperinis kancleris, 
Badeno princas Maxirnilinn, iš
leido šitokį įsakymą:

“Imperatorius ir karalius nu
tarė atsisakyti nuo sosto.

“Imperinis kancleris pasiliks 
tarnystėje iki nebus išrištas kinu 
siinas susirišanlis su imperato
riaus pasitraukimu ir įpėdinio 
atsisakymu nuo Vokietijos impe 
rijos ir Prūsijos karalijos sosto 
ir vietininko paskyrimu.

“Vietininku jis žada paskirti 
INisiuntini Eberlą kaipo impe
rinį kanclerį ir jis pasiūlo, kad 
butų paduotas įnešimas išles Ii 
įstatymą, leidžiantį apreikšti vi
suotiną lygų balsavimą ir kons
titucini vokiečiu šalies susirinki-* L
rną, kur Imis galutinai nustatyta 
busimoji forma valdžios vokie
čių tautos ir tų žmonių, kurie 
norės gyventi imperijoje.

(Pasirašo) Badeno princas 
Max. Berlinas, lapkr. 9. 1918.

Social-demok ratai didžiam iečiai 
ir mažumiečiai vadovauja judė

jimu.

LONDONAS, Lapkričio 10.
Berlino revoliucija, kuri įvedė 

naują valdžią Vokietijoj, prasi
dėjo visuotinu streiku, kurį ap
skelbė Berlino Darbininkų ir Ka 
|eivių Taryba. Extra laidoj Vor- 
\vaertso, Vokietijos socialistų 
cen traliniam e. organe buvo pa
skelbtas sekantis šaukimas prie 
visuotino streiko:

“Berlino Darbininku ir Karei-*

viii Taryba nusprendė apskelbti 
visuotiną streiką. Visi fabrikai 
sustojo.

“Reikalinga žmonių tvarka 
bus palaikoma. Didelė garisono 
dalis tapo uždaryth, ir darbinin
kų ir kareivių tarybos kontrolei! 
perėjo didelė dalis kareivių ir 
kulkasvaidžiu. t

“Judėjime vadovaus bendrai 
Vokietijos social-demokratų par 
t.ija ir Vokietijos nepriklauso
mųjų social-demokratų partija. 
Darbininkų ir Kareivių Taryba 
prižiūrės, kad hutų užlaikoma ra 
mybė ir tvarka.

‘‘Tegyvuoja soęialistiška res
publika!

(Pasirašo) “Kareivių ir Dar
bininkų Taryba.“

Iš visų dalių Vpkietijos impe
rijos plaukia žinios apie visur 
įvykstančią panašią revoliuciją, 
žinios pabrėžia, kad visur yra 
užlaikoma pavyzdinga tvarka.

Kaip streikas įvyko.
Berlino pusiau oficialis telegra 

fo biuras, kurs yra darbininkų 
ir kareivių tarybos rankose, pa
davė sekantį pranešimą:

“šį rytą (subatos rytą) 9 vai. 
didžiųjų pramonės įstaigų dar
bininkai pradėjo visuotiną strei
ką.

“Procesijos skubiai trauke iš 
priemiesčių į miesto vidurį. Prie 
šakyj minių žmonių darbininkų 
ir kareivių plevėsavo raudonos 
vėliavos.

“Pirima procesija atvyko iš 
Ackerstrašse ir Brunncstrassc.

“Buvo pareikalauta, kad ka
reiviai ir oficieriai nusitrauktų 
savo kokardas ir epoletus. Tą 
jie darė daugiausia patįs liuosa 
valia.

“Tai buvo visuotinas darbinin 
kų ir kareivių broliavimasis.

True translation filed wlth the post- 
master at Chicago, UI., Nov. 11, 1918, 
as re<|uired by the net of Oct. tt. 1917. 

BAVARIJOS DARBININKŲ TA
RYBOS PROKLAMACIJA.

AMSTERDAMAS, Pėtnyčia, 
Lapkričio 8 d. — Munchene Dar 
bininkų, Kareivių ir Valstiečių 
Taryba, kuri Apsiskelbė parla
mentu ir paskelbė Bavariją res
publika, išleido proklamaciją, 
kurioj sako, kad “demokratiško 
ji socialistiškoji Bavarijos res
publika turi užtektinai spėkos 
gauti taikų Vokietijai, išlaikant 
lą šalį nuo blogiausios.

Proklamacija paskelbia, kad 
bus sušauktas įsteigiamasis su
sirinkimas, išrinktas iš visų su
augusių vyrų ir moterų, ir užrei- 
škė, kad Bavarija prirengs Vo
kietiją įstojimui į tautų lygą.

Toliaus proklamacija sako:
“Dabartinė revoliucija yra rei

kalinga, kad įvedus žmonių val
džią pirma negu priešo armi
jos užtvindins musų žemę ar pi r 
ma negu kareiviai po mūšių per
traukimo įvykins betvarkę.

“Taryba aštriai dabos tvarkos.
Kareiviai kazarmėse tvarky

sis per kareivių tarybas. Oficie- 
riai, kurie sutinka su dalykų per 
maino, galės ir toliau pildyti sa-

True translation filed wilh the post- 
maslcr at Chicago, UI., Nov. II, 1918, 
as reqnircd by the act of Oct. 6, 1917

REVOLIUCIJA PRASIDĖJO 
VISUOTINU STREIKU.

slage, valdo padėjimu Ilambur- 
g<‘.

True trnnsintlon filed vvilh the pnst- 
masler ai Chicago, III., Nov. 11, 1918, 
as rpquircd by Ihc net of Oct. 6, 1917

VOKIETIJOS ŽMONIŲ VAL
DŽIOS PRANEŠIMAS.

Darbininkai dasigavo i kazer- 
mes, ir ten juos kareiviai suli
ko su entuziazmu.

“Kariuomenė saugojusi fabri
kus maišėsi sykiu su darbinin
kais, sykiu su jais mele darbą ir 
sykiu maršavo.

“Kiek žinoma, tai lik vienoj 
vietoj įvyko susirėmimas karei
viu su miniomis, tai užimant 
taip vadinamas “cocksliafer“ 
kazarmes. Tose kazarmėse bu
vo šaulių sargyba, bet lik du ofi- 
cicriai pradėjo šaudyti. Tris 
žmonės buvo užmušti ir vienas 
sužeistas. l ai yra apgailėtina.

“Kaip lik paaiškėjo, kad ka
reiviai perėjo žmonių pusėn, jau 
visai lengva pasidarė paimli di
džiuma valdišku namu.“ 

C L *

True Iransialion filed w1th lite posl- 
inaslcr ai Chicago, III., Nov. II, 1918, 
as re<|uired by Ihc net of Oct. 6, 191 > 

SOSTO ĮPĖDINIO NAMAI PA
IMTI.

LONDONAS, lapkr. 10 d. 
Revoliucionieriai paėmė sosto į- 
pėdinio rūmą. Žmonės šaukia 
“Lai gyvuoja respublika“, ir gie
da marseiliele. €

rrae translation filed w1lh the post- 
masler at Chicago, UI., Nov. II, 1918, 
as teguired by the act of Oct. (i, 1917 

DIDIEJI MIESTAI PRISIDEDA
PRIE REVOLIUCIJOS.

LEIPZIG, didžiausias Sakso
nijos miestas, Sluttgart, Wucrl- 
tembergo sostinė, Koeln ir F ra n 
kforl prisidėjo prie revoliucijos, 
kaip pranešama nuo Danijos pa
sienio, iš kur Kopenhageno ko- 
respondetas telegrafavo Ex- 
changc Tcitegraph kompanijai.

Kareivių tarybos Stuttgarte, 
Koeln ir Frankfortc nutarė ap
skelbti respubliką.

Schles\vig - Holstein, Prūsų 
provincija, kuri pirmiaus pri
klausė Danijai, žada apsiskelbti 
nepriklausoma respublika, —sa
ko Exchangc Telegrapho žinia 
\š Kopenhageno.
Didieji Kruppo fabrikai paimti.

Essen, kur yra didieji Kruppo 
plieniniai fabrikai, girdi, perėję 
į revoliucionierių ransak, — sa
ko žinia iš Amsterdamo į Ex- 
cliange Telegrapho kompaniją. 
Leitenantas Krupp von Bohler ir 
Halbacb, Kruppo fabrikų galva, 
ir jo pa Ii yra areštuoti.

Delegatai raevoliucinio vokie
čių laivyno atvyko Berlinan pėt- 
nyčioje, kaip pranešima iš Ko- 
penhageiio Exchang$/Telegrar 
pho kompanijai. Jie turėjo pa-

Valdžioj dalyvauja tik socialis
tai.

Vokietijos žmonių valdžia iš
leido sekantį pranešimą apie į- 
vykusią revoliuciją:

“Subatos atsilikimų bėgyje 
prasidėjo tvėrimas naujos Vo
kietijos žmonių valdžios. Didės 
nė dalis Berlino garizono ir kili 
laikinai čia patalpinti pulkai per 
ėjo naujosios valdžios pusėn.

“Socitd-demoknilų partijos de 
putnių vadovai apreiškė, kad jie 
nori išvengti žmonių Šaudymos. 
Jie užreiškė, kad kartu su žmo
nių valdžia jie stengsis tik palai
kyti tvarką. Todėl sargyba iŠ 
valdišku minui buvo ištraukta.

“Imperijos kanclerio biznį ve
da dabar social-demokratas at
stovai Ebertas.

“Apart didžiumiečiu (social
demokratų) atstovų į busimą vai 
džią dar įeis tris nepriklausomie
ji social-deniokratai.“

Telegrama iš Zuricho prane
šė, kad princas Maximilianas ir 
visi buržuaziški ministeriai rezig 
navo, ir kad Friedrichas Eber
tas, socialistu vadovas, tapęs ga
lutinai pripažintas Vokietijos 
kancleriu.

True Iniusbitioii with Ihe pnst- 
master at Chicago, Ilk, Nov. lt1, 1918, 

hv Hw> <•<>• nf (lot. K, 1917
DIDELĖ VOKIETIJOS ŽMONIŲ 

PERGALĖ.
BERLINAS, Lapkričio 9. 

\lslovas Schcidemannas, socia
listų didžiumos vadas, kalboj 

pasakė:
“Kaizeris ir kraun-princas at

sisakė nuo sosto. Dinastija tapo 
nuversta. Tai yra didele Vokie
tijos žmonių pergale.

“Erbetui pavesta sutverti nau
ją valdžią, kurioj dalyvaus visos 
social-demokratų partijos srio- 
vės.

“Tik tie valdžios dekretai turi 
qalę, po kuriais yra Eberto para
šas.”

Atstovas Schcidemannas ragi
no mtinią užsilaikyti ramiai ir 
vengti susirėmimų. Atstovas 
Von Tlinrr ir keletas kareivių 
kalbėjo nuo automobilių. Ofi- 
cierių korpuso delegatas prane
šė, kad oficieriai yra žmonių pu
sėje. žmonių džiaugsmui nebu
vo galo.

BERLINAS REVOLIUCIONIE
RIŲ RANKOSE.

LONDONAS, Lapkričio 10. 
Subatos vakare tarp 6 ir 8 vai. 
Berlino viduryj ėjo smarkus sau 
dymas. Kada kanonada prasi
dėjo, žmonės manė, kad tai buvo 
apšaudomas valstybės bankas, 
bei pasirodė, kad lai revoliuciji- 
niai kareiviai šaudė vieną iš na
mų, kuriame buvo ipasisle'pę o- 
ficieriai, senos tvarkos palaiky
tojai. Revoliucijiniai kareiviai 
pradėjo šaudyti į tą namą, kada 
iš jo langų buvo paleista keletas 
šūvių.

Atėjusios subatos vakare tele
gramos iš Vokietijos rodė, kad 
subatoj revoliucija Beriine plė
tojosi su kiekviena valanda ir re
voliucionierių spėkos per dieną 
buvo užėmusios didesnę miesto 
dalį. Daugelis žmonių buvę už
mušta ir sužeista, kol oficieriai 
buvę priversti pasiduoti revoliu
cionieriams.

Raudonųjų spėkos gaftjk gale 
paėjite visą Berliną į savo ran
kas ir įvedė tvarką.

TvĮrta sargyba maršuoja po 
visą miestą.

Kraun-princo palocių paėmė 
revoliucionieriai. /

žmonės visur šaukia “Tegy
vuoja respublika” ir dainuoja 
marselietę.

Revoliucija vadovauja darbi
ninkų ir kareivių taryba.

Telegrafas ir telefonas tapo 
paimti į Darbininkų ir Karei
vių Tarybos rankas.

Nedėlioj lapkričio 10 d. Wolf- 
fo žinių agentūra pranešė, kad 
subatoj po piet Berlinas buvo 
paimtas i darbininką ir kareiviu 
rankas.

True translation filed with the post- 
niasler ai Chicago, Ilk, Nov. 11, 1918, 
iis re<|iiired by Ihe act of Oct. 6, 1917

REVOLIUCIJOS SKLEIDIMAS. 

LONDONAS, Lapkričio 10.
Ėssenas, kur randasi didelės 

Kruppo amunicijos dirbtuvės, 
perėjo į revoliucionierių rankas. 
Kruppo dirbtuvių galva ir jo pa
ti, buvusi Kruppiutė, lapo areš
tuoti.

Ijeipzigas, didžiausias Sakso
nijos miestas, revoliucionierių 
rankose. \ 

f

Saksonijos mieste Chemnizc 
įsikūrė darbininkų ir kareivių 
taryba ir paėmė į savo rankas 
valdžią. Taryba savo tikslu pa
skelbė įsteigimą socialistiškos 
respublikos Vokietijoj.

Stuttgartas, Kelnas ir Frank-

furlas irgi prisidėjo prie revo
liucijos.

Wurttembergo karalius Wil- 
bclinas II atsisakė nuo sosto pė- 
tnyčios naktį. ,

Eit i n, Luebecko sostinė, re
voliucionierių rankose.

Sonderburg revoliucionierių 
rankose ir raudonos vėliavos ple 
vėsuoja ten ant laivų.

Geležinkeliai visur kareivių 
tarybų rankose.

Betvarkės nėra.

Revoliucija beveik be kraujo 
praliejimo.

BASELIS, lapkričio 10 d. 
Oficialė žinia, apturėta Havas a- 
genturus iš Berlino sako:

“Oficialiai. Revoliucija išėjo 
nematyta pergale inažnc^be jo
kio kraujo praliejimo. Visuoti
nas streikas tapo apskelbtas šį 
rvta. Darbas visose dirbtuvėse 
sustojo apie 10 valandą.

“Nui'enbergo kareivių pulkas 
perėjo žmonių pusėn. Kiti pul
kai pasekė jų pėdomis.

“Aleksandro pulkas, išklausęs 
pasiuntinio Wells apskelbimą, 
perėjo revoliucijos pusėn:“

True translation filed with the post- 
nnistcr at Chicago, III., Nov. 11, 1918, 
as required b v the act of Oct. 6, 1917

JŪREIVIAI PRAGENA OFI- 
CIER1US.

KOPENHAGEN, lapkr. 9. 
Vokiečių sargybiniai laivai (li
ti ž i o s i o s ir m a ž o - 
s i o s juostos m i n ų 
laukuose apledo savo stotis. Jū
reiviai privertė oficierius apleis
ti laivus ir paskui iškėlė raudo
na vėluka. 4. <

KAREIVIAI PAIMA EUTINĄ; 
DAUG UŽMUŠTU.

AMSTERDAM, lapkričio 10 d. 
— Esse.no laikraštis “Rheinisch 
Westfalian Zeitung” pranešė, 
kad Luebecko kunigaikštystes 
sostinė Eutin yra kareivių tary
bos rankose. Daugybės žmonių, 
cirilių ir karininkų užmušta.

Tru»‘ translntlon filed wnh the post- 
inaster at Chicago, UI., Nov. 11, 1918. 
as reuuired hy the act of Oct. 6. 1917

NEIŠLEIDŽIA TURTUOLIŲ.
KOPENHAGENAS, Lapkričio 

9. — Danijos rubežių budriai 
saugo Vokietijos kareivių tary
ba tuo tikslu, kad neišleidus iš 
Vokietijos turtingųjų žmonių, 
generolų ir didžiųjų valdininkų.

Visos tautinės kokardos ir e- 
reliai tapo suplėšyti, o vietoj jų 
kareiviai užsidėjo raudonas stu- 
^as.

| Nešioti geležinį kiyžių griežtai 
uWiusta.

Esse.no


—■ ............................................................. ..

Chicago, EI Ranedėlis, Lapkr. 11, 1918
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Užsisakomoji Kaina:
Chicagoje—pačiu:

Melams ........ . ...............
Pusei meto .....................
t rims mėnesiams ......... .
Dviem mėnesiam ......... .
Vienam mėnesiui.............

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

Suvienytose Valstijose, ne Chicago), 
pačtu:

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

Kanadoj, metams .........
Visur kitur užsieniuose

Pinigus reikia siųsti Pačto Money 
Orderiu, kartu su užsakymu.

S6.00
3.50
1.85
1.45

. .73

. .02
. .12
. .50

•5.00
3.00
1.65
1.25

. .65 
7.00

.. 8.00

Asmeniškai Redaktorių matyt gali
ma lik nuo 5 iki 5:3(1 vai. vak.

Redakcijos 
Straipsniai

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III.. Nov. 11, 1918, 
as required by Ihe act of Oct. 6, 1917

Revoliucija 
Vokietijoje.

Revoliucija Vokietijoje y- 
ra aktas.

Ji jau įsigalėjo ištisoje ei
lėje stambių pramoninių 
miestų. Ji užkariavo beveik 
visą Vokietijos laivyną ir 
dalį kariuomenės.

Revoliucijos banga jau 
nušlavė nuo sostų, Vokieti
jos kaizerį, Bavarijos kara
lių, ir, rodos, taip-pat Wu- 
ertemlierg’o karalių ir Bra- 
unschweigo hercogą.

Badeno princas Maximi- 
lianas ketina būti kanclerio 
vietoje tiktai tol, kol išsiris 
regentybės klausimas; nau
ju kancleriu ir regentu pro- 
ponuojama paskirti Fried- 
richą Ebcrtą, social-demok-

buvo nurodoma, kad Vokie
tijoje negali būti kitokios 
revoliucijos, kaip tiktai so
cialistinė revoliucija.

Ta aplinkybė, kad Vokie
tijoje tegalėjo kilti tiktai to
kia revoliucija, kuri turės 
padaryti galą kapitalizmo 
tvarkai, o ne vien autokrati
jai, buvo priežastis to, kad 
ji tenai gana ilgai neprasi
dėjo. Mat, visos klesos, ku
rios turėjo kokios-nors nau
dos iš privatinės nuosavybės 
viešpatavimo (vadinasi, vi
sos — išimant proletariatą), 
Vokietijoje stengėsi palai
kyt kaizerizmą, jausdamos, 
kad su jo griuvimu griūtų 
ir esamoji socialė sistema.
• Todėl tai kaizerizmas te
nai buvo taip galingas. Ir 
todėl buvo taip svarbu, kad 
jisai butų sumuštas karėje: 
jo sumušimas ne tiktai iš
gelbėjo nuo pavergimo Eu
ropos demokratijas, o ir pa
rgriovė didžaiusią stulpą, 
uit kurio laikėsi Vokietijos 
kapitalo rūmas.

Tie, kurie stengėsi su- 
mušt Vokietiją, sužiniai ar 
nesužiniai darbavosi, kad 
iššaukus joje revoliuciją. O 
iššaukdami Vokietijoje re
voliuciją, jie prisidėjo prie 
to, kad pagreitinus galą jos 
kapitalo viešpatavimui.

Kapitalizmo-gi žuvimas 
Vokietijoje pakirs jiegas ka
pitalui ir kitose pramonin- 
gtise šalyse. Šito dalyko dar 
nesupranta daugelis tų žmo
nių, kurie, nuoširdžiai a-* 
veidmainingai, džiaugėsi, iš
girdę apie kaizerio puolimą 
Jie neužilgio praregės.

True translation filed witn the po$l- 
master at Chicago, III., Nov. 11, 1918, 
as reuuired by the act of Oct. ė, 1917,

Socialistai valdo 
Vokietiją.

tų menVokietijoje-gi dirva sočia- buržuazija
’ševikų ir soči. - rev. pradėjo ko
vot su buržudzija, kadi dar šio 
straipsnio autorius nė gimęs ne- 

Red.).

lizmo tvarkai jau yra pri
brendus; todėl steigimas so
cializmo tvarkos Vokietijoje 
yra dalykas, visai skirtingas,buvo, ir kovojo iki šiol 
nuo Rusijos bolševikų eks-/ 
perimento.

Sovietų (darbininkų . ii’| 
kareivių tarybų) organiza
vimas irgi yra ne bolševikiš
kas darbas. Rusijoje sovie-

Jeigit mes vnduosimęs darbi
ninkų klesos reikalais, 
kiomis juridiškomis teisėmis, tai 
tas bolševikų išvaikymas St. Sus. 
yra pateisinta. (Tcii 
prasti darbininkų kirs 
neprieštarauja visuotinė balsavi
mo teisei ir demokratyl 
tams. Red.).

Bet da yra vienas stambus kal- 
vienijanti visas darbininkų tinimas bolševikų — tai 
klesos jiegas, be skirtumo j padurynuj altskiros laik 

Argi bolševil

je pradžioje revoliucijos, ir 
juose vadovavo menševikai.

Sovietai yra organizacija,

ti ne ko-

reikalai

ės pa m a

Už 
OS SU Vo
kai kalti, 

Nusitaikyti 
Ne. Ko- 

buvo pri- 
tod(‘l' versli tą padaryti: priimti gink-

jie yra

ir tt. Bolševiku 
yra principialiai 
tokiam vienijimui; 
partijiniai sektantai, 
ir Rusijos sovietus jie, kadajl‘,ot(> plėšiko, 

, pavertė siaurai “ns- “*įgijo galią 
partijinėmis organizaeijo- 
mis, prašalindami iš jų prie
šingų jiems partijų atstovus.

Bolševizmas tiktai ant pa
žiūros yra baisus bužuazijai 
Mat, negalėdamas įvykinti 
savo pienus gyvenime, jisai 
mėgsta visokias triukšmin
gas deklaracijas; jeigu sprę-

skambias frazes (prakalbas, 
straipsnius, dekretus), ku
riomis Rusijos bolševikai 
nuolatos vaišina publiką, tai 
ta šalis senai jau turėjo pa-, 
likti kapitalizmo tvarką už 
tūkstančių mylių užpakaly
je savęs. O naivus buržu
jai šitų frazių bijosi (kaip 
jie iki šiol bijodavosi anar
chistų frazių).

Dar daugiaus baimės te- 
čiaus jiems įvaro bolševikų 
žiaurumai. Mat, bolševikai, 
nepajiegdami prašalint ka
pitalizmo sistemą (kadangi 
dar neprirengta dirva Rūgš
tesnei, socialistinei, siste
mai), yra priversti naikint

. Kas juos priverto? — Vi
siškas suirimas Busijos armijos, 
ncdaleklius maisto, drabužių ir

so buvo stoka, o kaip iškilo revo
liucija ir mainės valstybės t va r-, 
ka, lai reikmenų visai trumpa 
pasidarė. O kitos priežaslįs, lai 
talkininkų atsimetimas nuo Ru
sijos ir visiškas jos ignoravimas. 
Taigi, kuomet autokratiška Vo
kietijos valdžia tą matė, kad Ru
sija yra beginklė, tuomet ji pa
statė tokias sąlygas, kokias ji 
geidė. (Rašytojas užmiršta, kad 
bolševikai yra- kaltinami šitame 
klausime už du dalyku: viena, 
už tai, kad jie perlengvai nusilen-

nes ji paliečia daug klausimų. Į 
Bet kadangi jau daug a(pie tai pri 
rašiau, tai dabar eikime prie ne
užbaigto klausimo apie Rusijos 
valdymo formą, t. y., ar gali ta 
šalis valdyties per Tarybas, kaip 
dabar boLšcvikai nustatė, ar rei
kia įsteigt parlamentas ir įsileisti 
nuo kapitalistų klesos atstovai?!

Kodėl dešinieji (netik dešinie
ji. Red.) socialistai nori įkalbė
ti, kad 'Tarybų valdymo forma 
yra negera? Ogi todėl, kad jie 
atranda, jogei kuomet nesą dar 
panaikinta klesų skirtumai, tai 
esą neteisinga rinkti vien nuo 
darbininku, klejos atstovus, o I 
nuo kapitalistų ne. Mat, varg
šams pagailo kapitalistų, kam 
jie likos nustumti. O mini at
rodo, kad jeigu kapitalistai ne
įsileido darbininkų klesos atsto
vų, tai nėra prasižengimas neį
sileisti jų; nes jeigu juos įsileisi. I 
tai daugiaus bus blogo darbinin
kams, ypatingai revoliucijos lai
kų. 'Tą blogą permatė ir bolše
vikai ir todėl jie ir atmetė bur
žujus. 'lai ir gerai. Bravo! 
(Žmonės, tnrintįs logikos, tuc- 
kuomet taip neprotauja, kad jei
gu mano priešas blogai elgiasi 
su manim, lai ir aš privalau blo
gai elgties su juo. Bei kapitali
stų neiirileidimas prie valdžios 
yra klausimas politikos, o ne do
ros, kaijp M. P. įsivaizdina. Da
lykas čia ne lame, kas yra teisin
ga, o tame, kas yra tikslinga.

mas apie B ręst Litovsko sąlygų

ir šilas kaltinimas daug svar
besnis - , kad bolševikai varė 
tokią politiką, kuri silpnino Ru
sijos pasipriešinimą kaizeriš- 
kiems plėšikams: jie vadino ka
riavimą prieš Vokietiją “nusi
dėjimu socializmo principams”; 
iie. stengėsi sukelt kareivius

nuomone neišlaiko jokios kriti
kos. Jeigu Rusijoje dar negali
ma panaikinti klesas, tai darbi
ninkams nėra jokio išrokavimo 
užsiversti šalies valdymo naštą 
ant savo pečių. Valdymas šalies, 
kurioje yra skirtingų klesu, už-

ir pa Ui baimė, kuri pirmiau gini-!kiekviename pasaulio krašte, 
dė karę, patajjK) galingiausiu ar
gumentu, kurį galima pavartoti r 
šito tveriamojo pasiulinimo nau
dom Kiekvienas protaujantis 
žmogus, vis viena kokios jis pa- . 
žvalgos nebūtų, dabar mato, kad 
jei dabar nebus kas nors daryta 
užbėgimui karėms ateityje, tai 
bus išnaikinta pati civilizacija.
Supratimas savo paties artimiau | 
šių reikalų prisideda prie augš- 
čiausios politikos ir visuomenės 
idealybės formos šitos pasaulio 
taikos parėmimo.

“Tarptautinių, blogų norų at
mosferoje, j)o nuolatine baime 
kares, atsiskyrusios viena 1H1O ki

Į tos {įtarimu, pavydumu ir baime, Į 

tautos negalės vykinti didžiųjų 
visuomeninio atsteigimo suma
nymų, kuriuos dabar geriausieji 
musų protai yra užimti. Neigi 
galės kokia nors šaltis panešti 
visuomeninio atsteigimo lėšas di

’ I dėlių plotu, jei grąsinimas kita 
ir didesne kare privers jas dėti 
išlaidas apsiginklavimams ir 
žomin jiegos bus pašvęstos ren
gi m u isi prie kovos.

“Tai yra pirmutinė ir labiau
siai spirianti priežastis, kodėl 
organizuotosios darbininkų kle- 
sos padėjimas paremia Tautų 
Lygos sumanymą. Darbininkai 
mato, kad šitaihe sumanyme yra 
viltis išsigelbėjimo visiems žmo
nėms nuo sunkiausio ekonomi
nio spaudimo ir baisiausių kan
čių bei nuostolio pavojaus, bei 
sunkių mokestinių naštų užlai
kymui kariuomenių bei laivynų. 
Musu viltis ateities vra surišta 
su šituo apsaugos klausimu. Sa
votiškas atsteigimo programas, 
kuriuo darbininkai yra užinte- 
resuoti, reikalauja dviejų būtinų

“Jokio kito patarimo” (kaip 
vien 'Jautų Lyga), sako toliau 
Henderson, “nebuvo siūlyta įvy- 
kinimui žmonių vienybės, t i
kslas, kurį organizuotieji darbi
ninkai visuomet turi po akių 
tarptautinių reikalų dirvoje, yra 
tautų vienybė, kadangi mes žino 
me, jog galutinis apsaugojimas 
ramumo nepriklauso nuo taiko
mojo trečiųjų teismo mašinijos 
ir taikymo, vis viena kaip gebs- 
niai tatai nebūtų pataisyta, tik 
nuo tarptautinės geros valios ir 
susipratimo ūpo tarpe tautų, pa
remtų būtinųjų reikalų tapaty
be.

Žiūrėdamas į karę kaipo Į ko

vą tarpe autokratybės iš vienos 
pusės ir demokratybės iš kitos. 

I Henderson sako, kad organizuo
tieji darbininkai yra įsitikinę, 
jog niekas neatlygins nepavyki
me įsteigti tokią tarptautinę ma- 
šiniją, kuri pagelbsti išplėtoti dr 
mokratines įstaigas kiekvienoj 
Šalyj ir apmalšintų pragaištin
gas jiegas gimdančias karę.

“Vienok organizuotieji dar
bininkai,” sako jis toliau, “skai
to šita lygą kuomi tai daugiau 
negu organizacija karei suturėk 
Darbininkų žvilgsniu galutinis 
tokios lygos tikslas yra sutverti 
bendra protą pasaulyje, padary- 

. Ii tautas atjaučiančiomis jų rei
kalų vienybę ir suteikti joms 
progą suprasti, kad pasaulis yra 
vienas, o ne daug atskirų šalių 
padalintų dirbtinėmis sienomis. 
Taigi greta su tarptautiniais teis
mais įsteigtais taikymo ir teisi
mo tikslais darbininkai užreiš- 
kia savo norą išplėsti projektą 
iki tarptautinės įstatymdavys- 
tės.”

Proponuojama, be to, tuo- 
jaus paduoti reichstagui įs
tatymo sumanymą, pagal 
kurį turės būt sušaukta kon
stitucinis (arba steigiama
sis) susirinkimas, kuris ga
lutinai nustatys valdžios fo
rmą Vokietijoje.

Tenai, vadinasi, jau eina 
kalba ne apie kaizerio as
menį arba kaizerio teises, o 
apie visišką 
prašalinimą. 
įsteigti respubliką- 
*Ir. ne bent kokią respubli

ką — socialistinę!
Nes tas faktas, kad pati 

dabartinė valdžia ketina pa
skirt social-demokratą re
gento (laikino šalies valdo
no) ir kanclerio vięton, ro
do, jogei Vokietijoje yra ne
išvengiama socialistinė val
džia.

0 socialistinė valdžia to
kioje šalyje, kurios prame
ni ja yra augštai išsiplėto
jus ir kurios darbininkų 
klesa praneša kitas klesas 
savo skaičium, susiorgani- 
zavimu ir inteligentiškumu, 
— negali reikšti nieko kita, 
kaip tiktai socializmo tvar-. 
kos^pradžią.

Je, Vokietijoje — jeigu at
einančios iš tenai žinios yra 
teisingos — stovi ant slenk
sčio naujosios gadynės- Te
nai prasidėjo socialė revoliu
cija.

Šioje vietoje ne kąrtą bu-

Augščiaus išspausdintasai 
straipsnis buvo parašytas, 
kuomet atėjo naujų žinių iš 
Vokietijos.

Revoliucionieriai jau pa
ėmė į savo rankas Berljną ir 
centralinę šalies valdžių.

Sočiai- demokratas Ebert 
patapo naujosios, socialisti
nės, valdžios galva.

Socialistinė revoliucija Vo 
kietijoje įvyko. Lai gyvuoja 
socializmas!

Tnie translation filed xnth the post, 
master ai Chicago, III., Nov. 11, 1918, 
as rcąuired by the act of Oct. 6,1917. 

“Bolševizmo ’ ’ 
šmėkla.

mona^chijos 
Rengiamasi

Buržuazijaį, kuri pirma 
sakėsi taip karštai geidžian
ti revoliucijos Vokietijoje, 
dabar darosi visai nejauku, 
kada ji pamatė, kad revoliu
cija Vokietijoje jau prasidė
jo..

Vokietijoje eina toli-gražu 
pe tomis vėžėmis, kokias ji 
(buržuazija) skaito geriau
siomis. Ją pasiekia žinios 
apie darbininkų ir kareivių 
demonstracijas Vokietijos 
miestuose ir apie panašių į 
Rusiškus ‘sovietų” tvėrimą- 
si buvusioje kaizerio valsty
bėje; ji girdi Vokietijos lia
udies reikalavimus, kad Vo
kietijoje butų įsteigta socia
listinė respublika, — ir ji nu
sigandusi šaukia: “Tai bol
ševizmas!”

Bet buržuaziniai publicis
tai ir politikieriai klysta. 
Tas, kas dedasi Vokietijoje, 
yra daugiaus, negu bolševiz
mas — ir pavojingiaus bur
žuazijai.

Bolševizmas yra pastan-
vo išreikšta viltis, kąd dar ga sutvert socializmo tvar- 
bąrtįnė kąrė gali iššaukti tenai, kur jąį dar nėra 
revoliuciją Vokietijoje; ir pribrendus dirva.

talistų!) asmenis ir atskiras 
jų įstaigas, idant išlaikius 
valdžią savo rankose. Indi
vidualių kailio interesų žvil
gsniu tatai, žinoma, yra la
bai baisu.*

deda apimti baimė, kad to-

ėjo ir vakarų Europoje. Bet 
tikrenybėje yra visai kas ki
ta. Pramoningosiose Euro
pos šalyse proletariatas turi 
jiegos steigti socializmą gy
venime, o ne deklamuot apie 
jį; ir jisai stengsis panai
kint kapitalistų tvarką, o ne 
jų asmenis ir turtą.

dedama, bet jų viešpatavi
mui tai bus galas, kada per
galės ta, revoliucija, ' kuri 
prasidėjo Vokietijoje.

Skaitytoju Balsai
[Už Išreikštas šiame skyriuje 
nuomones Redakcija neatsako.}

True translation filed with the post- 
niaster ai Chicago, III., Nov. 9, 1918. 
as reuuired by the act of Ocl. 6, 1917.

BOLŠEVIKAI IR JŲ 
PRIEŠININKAI.

kad Vokietijoje iššauks re
voliuciją; jie stojo už kareivių 
broliavimąsi; jie paskelbė ka
riuomenes demobilizaciją, pir
ma negu buvo pasirašyta po tai
ka, ir lt. Jeigu jie to nebūtų da
rę, o hutų stengęsi padė't šaliai

Bet lame lai

nino Busijos pasipriešinimą, ii

ma, kad jie panaikinę susirin-

terorą. Bei lai nėra taip bloga. 
.Ink reikia atsiminti, kad ten yra

vo rankas. (Socialistai nepriva
lo lokių tikslų turėt. Už valdžios 
paėmimą i savo rankas soeialis-

įvykdinti socializmo idėjas. 
“Gaudymas” valdžios yra politi
kierių dalykas, kuriems ne idėja 
rupi. Red.) 'Taigi tokiame suju
dime visko atsitinka. Mes mato
me čionai, kaip daug melagingų 
žinių ateina apie bolševikus, o 
Riujsoj, tai tenai galima sakyt, 
šimtą sykiu didesnes rr<L v C <- > *'

skleidžia, negu kiKir. Ir prie to
kių, aplinkybių argi gali bolševi
kai šilkinėmis pirštinaitėmis glo 
styti? Ne. Neš jeigu jie taip 
glostytų, tai butų po jų, o tuo- 
meUb užimtų Gučkovai, Miliuko- 
vai ir kiti fabrikantai, (žodžiu,

kitko palaikyt klesu skirtumus, 
t. y. palaikyt teisių nelygybę, 
privilegijos. Bet kaip tatai gali
ma sulaikyt su reikalais darbi
ninkų, kurie juk yra žemiausia 
klesa už visas? Sulaikyt to no 
galima, negu t tiktai trumpam 
laikui, nepaprastose aplinkybėse. 
Nuolatinis darbininkų atstovų 
dalyvavimas valdžioje tokios ša
lies, kur klesų skirtumai dar ne
panaikinti, neišvengiamai turi 
privesti prie to, kad tie atstovai 
pavirs iš darbininkų klesos ap
gynėjų jos skriaudikų įrankiais; 
ir taip jau daug kartų atsitiko. 
I'odel socįalislai yra priešingi da 
lyvavimui tokių šalių valdžiose 

išskiriant nepaprastus atsiti
kimus. O M. P. mano, kad to
kių šalių valdymas galėtų būti 
net vienų darbininkų ir neturtin
gų ūkininkų rankose! Red.).

' M. Pūkis.

pirma negu jis bus vykinamas 
gyveni man: pirma sąlyga yra su
mušimas ir sunaikinimas prūsi
nio militarizmo; antrąja, įsteigi
mas Tautų Lygos, kuri padarys 
našauti apsaugotu demokraty-
bei.

Henderson tolinus sako, kad 
nei šalies atsteigimas, nei inle- 
Icktualis sutaikymas nebus gali- v *
m'i kol žmones bus pilni baimės 
užpuolimo iš svetur. Jei tautos 
bus priverstos mokėti “kraujo 
mokesnius” kadir prieškariniu

sias galybes, kurios iki šiol sa
vinos! teisę pasiskirti taiką ir 
karę. Ji pastatys užsienio poli
tiką po kontrole žmonių išrin
ktų seimų, pasirjžusių saugoti 
žmonių teisių nepalieeiamybę. 
Ji apima panaikinimą slapto
sios diplomatijos ir besiplėti- 
mą parlamentinės kontrolės ant 
ministerijų. Ji reikš tą, kad 
bus akylai dabojami užsienio 
ministeriai, diplomatai ir tarp
tautinių finansų agentai. Ji ap
ima pilną viešumą visoms suta-

True translation filed with the post- 
inaster at Chicago, 111., Nov. 11, 1918. 
as reuuired by the act of Oct. 6,1917

Kodėl darbininkai prita
ria Tautų Lygai.

Hendersoą tiki, kad tautų 
ga gali įvykinti bendrą susipra

timą pasaulyje—Tarptautine 
įstatyme! avy stė.

ly-

Hen-LONDONAS.—Arthur 
rson, Darbo Partijos sekreto- 

neseuai parašė brošiūrą,
m

nūs, 
išdedamas organizuotų darbiniu 
kų pažvalgą į Tautų Lygos klau
simą.

“Keturi metai karionės ne
matytu (plotu,” rašo Hlendel’šon, 
“turėjo pagimdyti širdingą pa
geidavimą taikos. Daugybėms 
žmonių kiekvienoj šalyj, kurių 
gyvenimai suniuko dėl dabarti
nes tragedijos, kova tegali turėti 
tik vieną dalyką vertą jų pasi
šventimų ir pergyventų kančių: 

I jokio susitaikymo negalima pri
imti galutiniu, jei jis nežada,kad 
nuo šio laiko ant žemes nebus 
daugiaus karės...

“Po šitos galingos kovos spau
dimu“; tęsia toliau Henderson,

kalbeli apie reformas. Karinės 
išlaidos prieškariniu plotu, pa
sak jo,nebus užtenkamomis tam, 
kad suteikus tautoms saugumą, 
lodei jų kariniai reikalai turės 
būti ■suorganizuoti tikresniu bū
du. Priverstine kareivybė pa
taps nuolatine įstaiga ir stovin
tis apsiginklavimas eis didyn ir 
sunkyn, pramonija taps nuskaus’ 
ta, besivarta sustabdyta ir civi
lizacija pati turės sugriūti po 
antrosios karės spaudiniu. Nuo 
tų blogybių, pasak J lendersono, 
nėra kito išsigelbėjimo kaip tik 
per Tautų Lygą, kuri užtikrins 
visiems žmonėms taiką ir apsau

Būtinąja sumanymo sąlyga, 
kaip jį darbininkai supranta, gir 
di, yra ta, kad susitari tįsios val
stybės privalo sulikti pavesti tre
čiųjų teismui kiekvieną klausi
mą kilusį tarpe dviejų ar (lan
giaus valstybių ir atsisakymas 
priimti pasiūlytąjį teismo nu
sprendimą butų išteisinimu lygai 
bendrai pasipriešinti užpuolikui.

Kalbėdamas apie įsteigimą 
Tautų Lygos, Hendersonas sako, 
kad organizuotoji demokratija 
stoja už ramaus tarptautiškumo

rys negalimu turėti pragaištin-

rie dideliame laipsnyje yra at- 
sakomingi už baisią tragediją, j 
kurią pasaulis yra dabar įvel-

“Demokratybė, .baigia Hen
derson, stovi ant kryžkelių. Ar 
takas, kuriuo ji eis, veda į nau
ja visuomenės tvarką, ar į pra
gaištingas revoliucines kovas, 
sako jis, tai daug priklausys nuo 
Tautų Lygos projekto likimo. 
Jei mes apsiriksime čia, tai mu
sų apsirikimas bus neatitaiso
mas. Karės baisesnės už dabar
tinę pustįs žmoniją ir mes ne
teksime net vilties pažangos ga
limumu”.

Kazimieras Gugis

Veda visokius reikalus, kaipkriminalilkuose 
taip ir civiliškuose teisrr tose. Daro 

visokius dokumentus ir paperas.

Namų Ofisas:
3129 S. Halsted St.

Ant trečių lubų
Tel. Drover 1310

Ofisast
(17 ii. Def.rhorr ii.

-11 Unlty BMt 
Te!. Centre' 4411

Kas dėl išvaikymo Steigiamo
jo Susirinkimo, lai taipgi be rei
kalo smerkia bolševikus. Pažiū
rėkime, kas butų, jeigu nebūtų 
jį išvaikę. O gi visas revoliuci
nis Busijos krypsnis butų nu
krypęs kapitalistų pusėn. (O a- 
čiu bolševikam, nukirpo anar
chijos, tevroro ir kaizeriškos 
vergijos pusėn. Red.) Pamato 
taip manyti yra dėlto, kad į Stei
giamąjį Sus. delegatų' didžiuma 
buvo išrinkti menševikų ir soc. 
revoliucionierių. 0 dauguma

iš jų buvo lengvai sukalbami su kaip bolševikai ii’ jų priešiniu- kė paramą Tautų Lygos idėjai; vojumi laisvų įstaigų buvimui

o bolševikai tai dori žmonės. Ir 
“dorieji” bolševikai privalo šau
dyt savo oponentus, grusl juos 
į kalėjimą, uždarinėt jų laikraš
čius, vaiky t jų susirinkimus. 
Kuo-gi šita filosofija skiriasi nuo 
klerikalų mokslo, kurie sako, 
kad tiktai jie ir jų pasekėjai esą 
dori, o kiti žmonės esą ištvirkė
liai, ir kad ištvirkėliams-b'e- 
dieviams nebusią vietos lietuvo- 
je? Red.) Paimant tokią temą, ‘‘bendras norėjimas taikos sutei-

jis, “kad lyga butų paremta vie
šo įstatymo ir žmonių teisės i- 
deja, o ne vien valdžių ir karalių 
sutartimis. Ji tiki, kad lyga tu
ri būti įsteigta tiktai milita- 
rizmą nuvertus ant teisingos de
mokratinės laisvės pamatų, pra
dedant vaizbos ir vaizbinių susi
nėsimų laisve ir priskaitant pa
naikinimą, pagal sutartį, privers 
tinęs karinės tarnystės, kurį siau 
rina demokratybę ir gręsia pa-

CENTRAL. MANUFAGTURIN6 
DISTRICT BANK 
1112 W. 35-ta gatve 
(Tel. Drover 6310).

atdara dėl biznio nuo 9 ryto ikiYra i
3 po pietų. Subatomis iki 1 po pietų. 

VAKARAIS 
Sercdomis ir Subatomis nuo 6

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

kalui atsiradus kreipkitės prie ma
nęs i namus.

3343 Lowe avė., 
(Tel. Boulevard 9983)

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

iki

Tek Pullman 342
Dr. D.J. Ragučius, M 

LIETUVIS GYDYTOJAS I 
CHIRURGAS 

10711 So. Miehiffaa AvA
______ Rosolaūj,



Ispaniška Influenza. Verte Vyturys.

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

tis neperstoja ir po čiaudėjimo 
nėra geriau, tai imk vieną ar 
dvi Severus Tabletkas nuo Per
šalimo ir Gripo ir antrink kas 
trįs valandos, tol, kol viduriai 
pasiliuosuos. Kad kosėjime pa
lengvinus, reikia imti Severus 
Balsamą Plaučiams. Beikia 
tuojau gulti lovon ir gerti ką 
tokio šilto ir šiltai apsiklosčius 
gulėti. Jeigu nejaustum geriau, 
tai pašauk daktarą ir naudokis 
jo patarimais. Viršuj minėtos 
gyduolės pagelbės Jums apsi
saugoti nuo iufluenzos ir yra la-

les po ranka. Jos yra parduo
damos vaistinvčiose visur šio- 
mis kainoinis: Severą’s Antisep- 
sol, 35 centai; Severa’s Cold 
and Grip Tablcts, 30 c.; Seve
rą’s Balsam for Lungs, 25 ir 50 
c. Jeigu jus negautumėt šių 
gyduolių jūsų vaistinyčiose, tai 
rašykite tiesiai pas W- F. Seve
rą Co., Cedar Bapids, Iowa.

AKUŠERKA
Tcl. Drover 4136.

Mrs. Mary Jankauckienč pirmians 
ftyveno West Sidėj, 2303 S. Oakley 
avė., dabar persikėlė į naują vietą, 
3112 So. Halslcd st. (ant 2-rų lubų), 
Chicago, III.

JOSEPH C. W0L0N 
LIETUVIS ADVOKATAS 

29 S. La Šalie St 
Telephone Central 6>M 

Vakarais: 
2911 W. 22nd Street, 

Telephone Rockwell 6999

Sutriuškintas stabas
N. N. Brėško-Brėškovskio.

(Tasa.) nukai, kur nešė ant brangaus

ApipieAiau savo 
motinos paveiksią, 
dienas.
>klausėsi mano vaikiškų svajo
nių apie pilis, mūšius ir paliuo- 
suotasias iš nelaisvės kunigaikš-

Su užuojautos šypsą ji

Ir, man nutilus, ji tarė:
- Kurią-nors dieną mudu bū

tinai apžiurėsiva

čiau gyvenęs auksine valandi- 
ymo /vylAiai. ’l’e— 

čiaus mes susiciclavom kasdie. 

j\nt mano laimės, visą laiką bu
vo giedra. Nė lietus, nė šiaip t t »-jau kokia ūkana bei dargana 
netrukdo mudviejų susitiki
mams po atviru dangum.

Ir kiekviena diena telikdavo . ♦
ką-nors nauja, atverdama skar- 
bus jos poetiškos ir jauslios sie
los. Kad aš bučiau rašytojas, 
aš, pavaikšto nėjęs valandėlę su

M’ o-r-

Tikėjimu Istorija
Parašė P. D. CHANTEPIE DE LA SAUSSAYE 

Teologijos Profesorius.
Lietuvių kalbon vertė J. LAUKIS.

| Dr. A. R. Blumenthal Į

Telephone Yards 5032

Akla Egzaminuoja Dykai
Gyvenimas yra 

tuščias, kada pra 
nyksta regėjimą. 
Mes vartojame 

W1r PMerintą Oph- 
thalmometer. Y- 
patinga doma at- 

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

Telephone Yards 4317 
Boulevard 6487.

i| Sergėkite savo akis|

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

Ai turiu 15 metų patyrimą ir 
Baliu i&tvrt jus akis ir pririnkti 
Jums akinius tikrai. Darbų atlie
ku belaukiant, užtikrintai.

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

JOHN SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS

IMI So. Ashland Ava. Chlc«r~ 
Kampas IB-tos gatvės

B-čios lubos, viri Platt’o aptiek** 
Tčmykite i mano paraią 

Valandos nuo B-tos vai. ryto ik) 
1 vai. vakaro. Nedėlioję nuo 4 
vaL ryto iki 12 valandai dienų.

kūdikystę,! - Gaila, kad . nepažiurėjom 
mokinosi kam, 

moji, 
drauge 
lūs gilus prisirišimas.
tamsta mylėjot kuomet - nors?

— Ne. Bet aš laukiu, laukiu 
ateisiant moters, jaunos, poetiš
kos, puikios, ir aš padėsiu prie 
jos kojų save patį, visą savo gy
venimą. Aš visuomet vengda
vau pigių romanų bei sąryšių, 
kad m įžeidus nė savęs, nė los, 
kuri a leis... Kad būtume ver
ti vienas kilo...

Nepažįstamoji staigu pašilai-1 tartum žibintuvas, degiau ir lie- 
ravo k očiančiom akim.

— M; t, koks tamsta... geras... 
mažai lokiu esama. Ir likite do- v
ras, n suteptas, neatsimainyki-[na mano, 
te... Laukite, ji ateis... mas...

— Jų ; taip manot? /bloga
— Jei tik jus tvirtai likėsit, ji| nesislepiu, aš visiškai liuosa, bet 

ateis, t iri ateit! Tik pasiiikit

sukuždėjo nepažįsta- ja pO gentis Varšuvos kvartalus, 
štai eina. Visą amžių | tikrai bučiau parašęs didoką 
Buvo meile, dabar ty- 

O jus, ar

senuosius

įdomu; rodos, visas atsiduri te
nai... Kokis-nors akmeninis 
skliautas, grotos, kabanti ant 
kriukio liktame, — kiek daug 
duoda vaidentuvei...

Paskui ji pasiteiravo apie da
bartinį mano gyveninių.

—Ar daug tamsta linksmina
tės, ar mėgstat pramogas?..

— Mažai. Betkarčiais nueinu 
teatfan. Anava mano draugai 
- lai laimingais jaučiasi, kuo
met gali prakišti keletą rublių 
kavinėje...

—O tamsta? 1
—Nekenčiu. Nebuvau, ir ne

traukia ten manęs...
—Ir neikite. Apart purvo ir

iii. ;
įdomių legendų knygą.

Tūli namai,' 'paniurę, pilki, 
storomis sienomis ir ilgais skliau 
,luotais koridoriais, einančiais 
nuo geležia kaustytų durų, — 
josios pasakojimuose alsavo 
ypatingu gyvenimu. Iš jos lu- 

Kpų aš išgirdau keletą tamsių 
kruvinų istorijų.

Aš nieko jai nepasakojau apie 
savo įsiniylėjiiitą. Bet ar reikė
jo tai daryti, kuomet aš visat>,

Lpsnojau meile...
Kartą ji man sąkp*
—Midau, kad tamsią kanki- 

mano neišsidavi-
Dievaži, tame nieko 
ira. Aš nuo niekieno

Jinai nedabaigė. Baltą lygią 
jos kaklą tarpe antakių perskro-

—Neikite ,— pakartojo jinai 
užsimąsčiusi. Ir vėl tyla. Jau 
lemo. Saule jau buvo nusilei
dusi. Ir ten, kur ji nusileido, 
padangėje driekėsi palšai-raus- 
va pašvaistė. Žaliam kaštonų 
tankumyne girdėjosi staigus 
snūduriuojančių paukštelių su- 
čirškimai susišaukimąi...

Pro mudu pamažėle ėjo susi
kabinę, nulenkę galvas, tie se-

Pavelykite man
jusu gydytoju šiuose kares laikuose

r Kadangi tiek daug jaunesnių gydytojų iššauk
ta jus gal būt nenularčtc i k:j kreiptis —Jo
dei jei jus reikalaujate patarnavimo užtikime 
specialisto, tokio, kuris pašventė daug laiko ir 
mokslo vienai atskirai šakai medicinos.

ATEIKITE PAS MANE.
Aš per 20 melų pasekmingai gydžiau visas li- 
gas AKIŲ. AUSŲ, NOSIES IR PLAUČIŲ

W Jeigu jus turite užhhikusius akių vokus, raudo-
Vk* nas *r nesveikas akis, optikos nervų keblumus, 

kreivas akis arba bile kokį kitą stovį, kuris 
paliečia jūsų regėjimą. ‘

Jeigu jus turite ausų skausmą, tekančias ausis, triukšmą galvoj* 
arba kokį laipsnį kurtumo.
Jeigu jus turite nosies katarą arba gerklės, spjovimo arba Liėg- 
mos, arba bile silpnumą brom bialių (Indų firba plaučių, — tokiame 
atsitikime aš noriu pasakyti, kad daug susidėjusių ligų yra tiesi 
pasekmė nebojimas nosies ir gerklės keblumų ir pakol jus praša
linsite priežastį, kitas kokis gydymas suteiks tik laikiną pagelbą,— 
todėl *

JUS TURITE PASIMATYTI SU MANIM DABAR
Aš išgelbėjau daugumą nuo apakimo, kurtumo ir džiovos ir galiu 
pajiegti padaryti tą patį dėl jūsų, jeigu jus ateisite į laiką.

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

W. M. Lawhon, M .D.
Valandos: 9—8.
Nekėliomis: 10—1.

219 So. Dcarborn st 
Prieš pačtą

DR. A. MONTVID
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1225 So. Leavitt BL 
Kampas 22nd pL

Valandos: 6 Iki ■ vakaru 
Phoną Canal 4626

Nedėldieniala tik patai sutarti
Rezidencijos Telephone Albany M41 4

1553 W. Madison st 
Saite 600-612

Valandos: 10 iki 12 ryto 
Phone H ay m ar k et 2563

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS 
ant Durų, Lentų, Rėmų ir Stot,ima Popiero

SPECIALIAI: Maleva malevojimui atubų IŠvidaua, po >1.40 ai gaL
CARR BROS. WRECEJNG CO.

8003-303$ 8. EUloted St, Chtcjųp,

Ncpi žįsta moji, ką-lai prisi
minus, staigu pažvelgė į mažą 
auksini, užsikabinusį ant* kruti
nės, la/<rodėlį. Veide pasirodė 
kokio-t i siisiriipiiiinio.

— Vi . e, kaip mes užsišnekė- 
joni, di imt valandų. Man lai-

taįp kol-kas redkia.i Tatai aš 
darau ne dėl savęs, o dėl jus, 
nors ir dėl savęs taip-gi, žodžiu, 
mudviem abiem tatai reikalin
ga... Dauginus aš nieko nesa
kysiu.. .

—Ir nepasakokit, — kirtau 
sujudęs, — nepasakokit! Jau 
kad jus taip darote, reiškia taip 
reikia, taip gera/ be to negali-

—Kur-gi tai])... a Ima. Blogai jus nesielgsi t.. .
Ji dėjosi negirdinti. pro §vįesių a]yų liūdesį aš
-Kada dabar parima lysi va ?.. įžiurčjau ką-tai malonaus, jaus- 
-Nors ir ryto... susieisiva Jaus, artimo. Tokia šypsą klau- 

Saksų sodne šeštą... arba dar solllos §Veplejimo k 
gerinus -penktą... kūdikio.

—Ir eisiva apžiurinėt seną * ...1 —lamstu manote,
lukterėjus dar kartą

—ir kiek
— tamsta

—Ir eisiva apžiūrinei seną I manote... Klystate, jus ideali- 
Varšav: ... O dabar... duokit zuojate mane, tikėkit, 4— aš blo- 
man žodį, kad neseksit manęs... ga, labai bloga.?.; \ 
Iki pa: imatvmo. Pasiiikit čia m t-i v ... . .—Tylėkit, aš netikiu ir neno- 
dar porą trejatą minučių... * L.1 k J 1 č Iriu tikėt! Kas per noras save 

Ir ji nuėjo skubiai, netilsi-kipkalbėt... Jus, jus, bloga? 
įžvelgdama. Kas gali būti paikesnio, baises-

Aš likausi sėdėti vienas. SC-|uio... \
kdejau i/{ai, kol sargo moteris / .... <nepapr; še manęs išeiti, — lai
kas bu o uždaryt vartus. ,

Aš g’ vena u, lyg sapne 
tai n I; :vo sapnas, 
jų paži itis, ir mudviejų susiti
kimui ir, visųpirmaj jinai pati, 

doji žavinti, slėpininga moteris.
Dar ant kapinių beesant, jau 

aš buvau beprotiškai įsimylė
jęs. Tikrinau save: ji atėjo... 
atėjo... atėjo...

Taip, atėjo... Atėjo ir užval
dė manim. Visas, su kiniu ir 
dūšia, pasidaviau jos patrauki
mui. Be. noro, be sutikimo aš 
išsyk pasijutau šios moters va
lioj beesąs. Labiausia kas man 
paliko, tai matyties su ja, kal
bėtus, gėrėtiės josios delikatnia 
šonvaizda... Pagauti jos švie
sų, liūdesio žvilgsnį. •

Aš taip buvau užžavėtas, kad 
dagi klausimas, ar ji piane irgi 
pamilo, — nebaugino manęs, 
neigi slopino mano džiaugsmą. 
Aš kaip-tai net maža ir tegal
vojau apie tai, ar galėtų ji ma
ne mylėti, ji, tokia graži, graik- 
šti, mačiusi ties savo kojom 
puikiausių vyrų. Ar galėtų...

Ir tame, kad jinai slėpė savo 
vardą, savo namą, aš mačiau 
kokią-tai ypatingą viliojančios 
paslapties grožybę. Tegul ji 
butų nesislėpus, — lyg tatai bu
tų pakeitę mano jausmus, anai
ptol, 
didintų... Bet ar galima dar la
ibiau mylėti?..

Jeigu ji man butų pasakius, 
ikad ji galį atotrukčiais susitik
ėti su manim bent kartą mėnesy
je, aš mieliausiu noru bučiau 
ąnt to sutikęs. Xr vipa trisder

Varšuvą ?

Kaip aš laimingas, jinai buvo 
Ar-gjH,as mane...

Ir mudvie-j Mudu matevos vakar vakare:
—Norėčiau matyt, kaip tam-

—Žinoma, kam dar klausti, 
tik pas mane taip prasta...

—Tai ir gerai... \
Ir atėjo.
Mano kambarėlyj jos gražu

mas ir graikštumas ytin dailiai 
išrodė. Tartum kunigaikštytė, 
kur savo atsilankymu padariusi 
laimingu vargdienį.

*—Pavaišinkit mane arbata...
—Nusimovė pirštinaites, a įsi

smeigė prieš veidrodį nepapuo- 
štą apvalią savo skrybėlaitę.

(Bus daugiau).
.................. '*■■■«■ i | - •

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliaus Permaina.
Panedėlyj, Ketverge ir Subatoj 

Pirmas Floras 15c. Balkonas 10c’ 
Prie šių kainų priskaitoma ir 

lc ir 2c kariškos mokestįs 
4 DIDELI AKTAI KASDIEN 
HALSTED ir 32-ra GATVĖS

Legate rata 3>/j % mėnesyje. 
Vyrui ar moteriai, dirbančiai 
ar užlaikančiai namą.

padidintų juos... Pa-

užlaikančiai namą.
Ant rakandu, piano, rlctro- 
lo», sankrovoj fixtare«, ▼«. 
iimu, automobilių, Liberty į
Honda ir Inauranee Polieiee. 
Skoliname Stoekyard’ų, la- 
Ka ir dirbtuvės darbintn.

tpe, gelžkello Ir bisnio * ■ 
žmonėms, klerkams ir tt. m

Ateikite į ofisą ir mes vis- I
ko smullunenUkai UaUkinsi 
me. Atdara utarnlnkais, kat-
▼ergais Ir subatomis iki 8 I
vai. vakare. Panedilials, se- 
redomis ir pėtayčlomls iki 
g vai. vakaro.

LOCAL LOAN CO. I
THOS. F. KBRWTN, Mgr.

4647 Šo. Halated Street
Po valstijos priežiūra.

T ei. Drover 2116. 2-raą augčtas ■

Šioje didžiulėje knygoje yra aprašyta visokie 
tikėjimai su daugybe paveikslų jų dievų, dievaičių, 
relikvijų, bažnyčių, šventinyčių ir tt.

Ši knyga yra reikalinga ypatingai tiems, kurie 
šiokiu ar kitokiu reikalu susiduria su tikėjimu.

Žmogus, neturintis šios knygos, nedaug ką te
galėtų pasakyt apie tikėjimus.

Knyga turi 1086 puslapius, gražiuos, tvirtuos 
apdaruos, kurių nugara ir kampai aptraukti skūra, 
šonai audimo, o ant nugaros auksuotam raidėm už*- 
rašyta knygos vardas.

Tai yra stambus gilaus tyrinėjimo veikalas.
Kaina $5.00.

Jos reikalaudami siųskite užsakymus drauge 
su pinigais j

VISIEMS PRIEINAMAS
Kraujo Valytojas,

PARTOLA
Saldainiai vąlantįs Kraują ir 

Skilvį.
PABTOLA yra geriausi sal

dainiai valanti kraują ir skilvį, 
smagiai ir minkštai veikia ant 
skonio, beskausmo ir jokiame 
atsitikime negadina normalią 
orgainzmo funkcijų.

PABTOLA rekomenduojama 
ir parduodama didelėse dėžėse, 
kurios vienos užteks Jūsų šei
mynai laike trijų mėnesių.

PABTOLA reikalinga kiekvie
noje. lietuvių šiemynoje.

VELTUI
Graži ir naudinga dovana kie

kvienam, kuris prisius užsaky
mą kartu su šiuomi apskelbi
mu. (50) |
Laiškus ir užsakymus adresuo-

APTIEKA PARTOSA, 
160 Second Avenue, 

rfew York, N. Y. Dept. Lt

Phone Canal 1256.

; šokių Mokykla
Geo. M- Ckernaucko 
Svet., 1900 S. Union 
avė. ir kampas 19- 
toa getv. Chicagoj.

Ateik 1 vienintele 
Šokių Mokyklą.,Vi
si šokiai jm^kinjama

Dr. M. Stupnicki
3109 S. Morgan st. Chicago

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

Rezid. B33 8. Ashland Blvd. ChlcagS 
TalephoM Haymarket 1144

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS it CHlte JRGA8

Specialistas Moterišką, Vyrišką, 
Vaiką ir visą chronišką ligą

Ofiaaa: 1354 S. Halated St, Chicap 
Tcl.phoM Drov.r

VALANDOS! 10—11 ryto; J—S
7—8 vakaro. N«dėHomfo 10—H di«ng.

DR. M. HERZMAN

Vyrišky Drapanų Bargenai
Nauji, neatimti, daryti ant užsa

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

Nauji, daryti gatavi nuo $15 iki 
$35 siutai ir overkotai, 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. GOK DON
1411 8. Halated St- Chle«e«. III

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

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

patarnavimui.
P. BALTRANAS

616 W. 31st Str., Chicago, III.
Phone Boulevard 7351

Sergantis žmonės Eikite pas 
Mane

Dr. WHITNEY
SPECIALISTAS CHRONIŠKŲ 

LIGŲ

25 Metai Patylimo
N ere iki mokėti už apžiūrėjimą

422 So. Stato St., Chicago 
Tarpe Congress ir Van Buren.

taviški. Aš užtik
rinu, kad išmokin
siu i trumpą laiką, 

kokiai ataibuna kas panedfilį ir ket-

su 
pągelbininkė&.
1900 S. Union avė., Chicago,

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

džios Bopdsauperkama už’cash, ar
ba pasalinsime^jutus tp^igUs ;į už 
juos legale rata nuošimčio, arba nu
pirksime jūsų nuošimti bondsų už
mokėdami dalį. Atsineškite bond
sus pas

CARL M. WHITE,
■Rpojn 411, >66 W. Washnigton Strppt

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

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

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

VALANDOS: Nup 10—12 pietų, ir 
6—8 vakarais. Telcphone Canal 3110.
GYVENIMAS: 3412 S. Ųalsted Street 

VALANDOS: 8—8 ryto, tiktai.

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

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

SPECIALISTAS 
Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų 

Taipgi Chroniškų Ligų 
OFISO VALANDOS: 

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

Telephone Yards 687

Telephone Yards 5834.

D r. P.G. Wiegner 
Priėmimo valandos nuo 8 iki 12 
iš ryto ir nuo 7 iki B vai. vak. 
3325 So. Halated St., Chicago.

Dr. Leo Awotin
Gydytoja*, Chirurgas, Akaioria 
1120 So. Halated SU, Chicago. 
Kalba Uetuviikai, latviškai ir 

rusiškai.

Tat Canal 4147.

Tai Yards 8654. AKUŠERKA į 
rraiMr$.A.MIcliiii8Wlcz

teigusi Akušerijos Ko- | 
legiją; ilgai praktika
vusi Pennsylva nijos I
hospitalėae ir phita- i 
delphijoj. Pasek m i n- 
gal patarnauju prie j 
[gimdymo. Duodu rodą 
(visokiose ligose mote
rims ir merginoms. 
3113 So. Halated Str. 

I (Ant antrų lubę)
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ATS’

ST., CHICAGOMeldai

Miesto taryba dar kartų 
užtvirtinsianti giitvekariu 
sutartį.

Kaip “draugas” Geležėlė 
mokina socialistus 
“aid o b) i z m o”.

Sako sveikatos reikalu 
komisionierius.

me-
papil-
Jisai

Saku Su v. Valstijų 
valdininkai.

“Naujienos”, kaip kokia uola 
ar tvirtovė stovi savo vietoje ir 
jokia lietuviška spėka neįstengs 
nugriauti jos.

guzas. Banda 20.00 i 
25xT25>KNormal av., 

0.00. Vie-

Trae transIntinR filert with the poM- 
master at Chicago, 111., Nov. 11.1918, 
hs reųuircd by tnr net of Oct. n, 1917
ANGLIJOS DARBINIS
KAI — STOKA.

Uždirbkite $15 iki 
$35 į savaitę.

True translatlon fiJed wltn the nost- 
ipaster at Chicago. III., Nov. 11, I9t8, 
a# reųulred by the act of Oct. 6, 1917,
hoardai veikia.

REIKALINGA vedusi pora arba 
našlė apsigyventi pas mane, kad pri
žiūrėtu mano du vaiku (eina mokyk
lon). Esmi našlė ,oinu į darbi). Bu
nda bus už dūki). Rozalija Balienė, 
2834 W. 36th Place Chicago.

Prie Grcpt Northern llippo- 
drome teatro užvakar buvo pri
vežta didok 
teatrai!
teatro durų pasirodė du guzikuo- 
ti dėdės ir pareikalavo teatro m,a 
nageriaus, kad jis pasiaiškintu

TURIU parduoti arba atiduoti, 
kadangi nfi apleidžiu miestą, puikų 
pustrečio augšto, du flatu. ši yra 
jūsų proga. Lengvos sąlygos.
519 W. 42nd Place. Chicago.

Lietuviškai-angliškas pirmoje dalyje 
ir Angliškai-Lietuviškas antroje da
lyje. Abi dali sudėta vienon knygon.

Kas yra šis žodynas, tai jau žino 
daugumas lietuvių. Dar nežinančiam 
apie šį žodyną aiškiai apsako jo ver

tę nors ir ši teisybė, kad kiekvieno ap- 
šviestesnio žmogaus stuboje tikrai ra
si šią brangintiną knygą.

Be anglų kalbos apseit nebegalime, 
o šis žodynas tik ir yra vienatiniu 
raktu prie jos.

Apart vertės, kokią šis žodynas at
lieka vienijime tų dviejų kalbų, jis 
yra gražios laidos, popiera gera, vir- 
šai stiprus ir gražus, puslapių turi 
1271. Nugara ir kampai skuriniai, 
patįs virŠai juodos drobės, ant nuga
ros aukso užrašai. Kaina $6.00.. Ta 
pati knyga, visi apdarė moroko sku
bos apdaruose—$7.00. Kreipkitės j:

REIKIA DARBININKU
REIKIA moterų dėl rinkimo sku

durų i junk shop; turi būti patyru 
sios; darbas ant visados.

Ginsburg, 
2707 W. 12th St, Chicago, III

ATIDUODAMA rendon šviesus 
šiltas kambarys tie rakandų, ai 
jei kas norėtų, galima gyventi ; 
pusės. Musu šeimynoje 
sišaukite į 
3312 So. Union avė

Roseland, 111. — Draugijų delega- 
y, palaikančių “Aušros’’ knygynų, 

10900 Micbigau avė., susirinkimas 
vyks utarninke, lapkričio 12 d., 7: 

30 vai. vak. Delegatai kviečiami at
silankyti, nes yra daug svarbių rei
kalų aptarimui.

-4UŠL F. Brųkšaitė.

Veikalo “ Miihų laimėjimus*’, kurį 
stato scenoj Pirmyn choras, repeti
cija bus panedėlyj, lapkričio 11 d., 
Juosybčs svetainėj. Pradžia 8 vai. 

vakaro. Lošėjai ir dainininkai pra
šomi susirinkti laiku. —Rengėjai.

REIKALINGI vyrai ant bordo. Ge
ra vieta pakeleiviams. Telefonas 
viduje. LIETUVIŲ MOTELIS, 
1606 S. Halsted St., Chicago, III.

r capt Airntų doleri i 
Per porą dienų ji 
s išteisti net 25 dol. 
dabar sulinkus grų 
kad jisai nepyktų.

P AJ IEŠKAU garu apšildomo ka
mbario NVustsidės ar ' Bridgeporto 
apielinke.se su valgiu arba be valgio. 
Turintieji toki kambarį malonėkite 
pranešti.
722 W. 18th st

Mokinimo valandos: nuo k 
iki 5 po pietų; vak. nuo 7:30 iki 
3106 So. Halsted St. Chicagr

Ir vėl! Chicagos gyventojai 
liiuės stoti naujon kovon su gat- 
vekarių baronų interesais, 
aldermanai jau užreiškė 
miesto taryba dar kartų

Tūli boardų viršininkai sako, 
kad registrantų šaukimas ir lavi
nimas nebusiu pertrauktas tol, 
kol nebusiu pasirašyta po taikos 
sutarčių. O tai užims keletu mė 
nosių.

Sveikatos reikalų komisionie- 
rius vakar paskelbė, kad epide
mijos pavojus jau galutiniu paša 
liūtas. Ndujii susirgimų ir mir
čių skaičius yra toks nežymus, 
kad drąsiai galima tikėti, jogei 
naujas ligdfc i.šsiplėtojimas" liko 
negalimu prie dabartinių 
griežtų sveikatos departamento 
pa tvarkymų.

Žinoma, komisionierius nega
lįs gvn rantuoti, kad Jonas ar Pe
tras yra “safe”. Tai priklauso 
nuo to, kaip jie du mokėsią už
silaikyti.*

PA.I IEŠKAI." švaraus kambario 
su valgiu arba be valgio, prie lais
vų žmonių Roselande. Dirbu nakti
mis. Kas turite malonėkite prane
šti telefonu paduodami antrašų Pul- 
linai) 2702.

1739 S. KALS

Akron. Ohio, — LSS. 211 k p. mė
nesinis susirinkimas įvyks lapkričio 
17 d., 50 So. Iloovvnrd St.. 12 vai. po 
pįet. —.K Joneliunas

Demokratų kandidatas i šeri
fus, Anton J. Cermak, reikalau
ja naujo skaitymo balsų. Jo o- 
ponentas, republikonas Charles 
W. Peters, buvęs išrinktas tik 2, 
000 balsu dauguma. Cepinakas 
todėl manąs, jogei skaitant ^bal
sus galėjo įvykti kokių norš 
“klaidų” naudai jo oponento Pe- 
lerso.

Amen. “Draugas” Geležėle 
užbaigė savo lėkei 
niai atsisėdo ant kr

—Prašau balso!
nedidelis žmogelis ir sako: Aš a 
tėjau čia pasiklausyt ir atidžiai 
sekiau visą lekciją. Bot -nieko 
nesupratau... Kalbėtojas žadėjo 
aiškinti apie socializmų, bet nie
ko nepasakė. Aš prašau paaiš-y 
kinti kas tai yra socializmas?

“Draugas” Geležėle atsistoja, 
padaro begalo rimtą miną ir sa-

valemtine dressmakis 
COLI EGES

6205 So. Halsted st.. 2407 W M. 
dison. 1850 N Wells St

137 Mnkvkln* Suv Valsftb « 
Siuvimas. Petrenų Kirpimas !)• 
ligai n g, dėl biznic ir namų VI. 
tos duodamos dvkai Diplomą 
Lengvi išmokėjimai Gvaranhu 
ta išmokinti jus pasiūti suknet 
• 10. Ph.nne Seelev 1643

SAKA PATEK Pirmini.k.

NORU’ užsidėti bučernę tokioj ko
lonijoj, kur lietuvių ir kitataučių 
apgyventa, o dar nesiranda lietuvių 
bučernės. Jeigu kur randasi tokia 
vieta, malonėkite pranešti. Už. gerų 
prirodymą gaus $10 atlyginimo.

A. Jankus,
255 Cardonie Avė., Detroit, Mieli.

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

MASTER SEWING SCHOOL
J. F, Kasnicka, Prezidentas,

118 N. U
Atsiša

Pagalios policijai pasisekė s 
gauti tą žudiką, kur praeitos si 
rėdos rytų įsiveržė į 1 
ate ligoninę ir nušovi 
•I a Almon. Juo t'
neratas, Frank 
“\Vbitney”.

Kaip skelbia 
Šimas

REIKIA patyrusių shearmanų dėl 
Scrap Iron )ard. Gera mokestis, pa
stovus darbas.
1632 W Kinzie Ava.

PARDAVIMUI 2 augštų murinįs na
mas ant t pragyvenimų, vasarinė vir 
t avė, loilelas^ 
mėnesį. Lotas 
netoli 37 St. Tiktai 
nintčlis agentas

Ignatius Chap and} Co., 
31 St. and Wallace St. Chicago

.REIKALINGAS pardavėjas. Vyras 
pardavojimui augšlos rūšies akcijas, 
turi kalbėti angliškai.

’ Chas, A. \Vood and Co., 
110 So. Dearborn st. Pamatykite 
M r. Wood.

PARDAVIMl’I 10 kambarių na
mas, vana, gesas, augšlas beismen- 
tas, didelis jardas ir tvartas. Savi
ninkas turi parduot dėl apmainymo 
rezidencijos, 32nd st., netoli VValIa- 
ce. Tiktai $2500 įniokėt, kitus ant 
išmokėjimo.

Ignatius Chap and Co.,
31 St. ir \Vallace st. Vieninteliai 
agentai.

LMPS. 9 kp. choro repeticija po 
vadovyste p-ios Gugienės įvyks se 
redoje, lapkričio 13 d., 8 vai. vaka
re, Mark \\rhilc S. svet., Halsted ir 
29 gat. Visos choro narės malonėki
te atvykti ir nauji) dainininkių atsi
vesti. — Fr. S. K.

REIKTA moterų prie nboluio dar
bo keptuvėje. 9 vai. dienoje. Gera 
mokestis. Atsišaukite į

Case and Martin
1807 Walnut St., Chicago.

VALSTYBINIAI NEMOKAMI DAR
BO PRIRODYMO BIURAI

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

adresais:
116-122 N. DEARBORN ST. 

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

se valdžios įsteigtuose ir užlaikomuo
se biuruose nereikia nieko mokėt.

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

Cicero, III. —- LMPS. 43 kuopos 
mėnesinis susirinkimas j vyks pane 
•lėlyj, lapkričio 11 d., 7:30 vai. Vak. 
M. P. Jankaičio svet., 4837 W. 14th 
9t. — Visos narės malonėkite susi
rinkti laiku, nes yra daug svarbių 
reikalą. Atsiveskite naujų narių.

—Rašt. A. Dočkienė.

REIKIA moterų prie tvarkymo 
knygų Ir popieros. Gera mokestis. 
Pastovus darbas. — Millcr and Co- 
heu', 1416 Blue Island nvc. Tcle- 
phone Canal 857.

Polis Joscplt llozmick, 4735 
Honore gi., turi š^unų Simų 
“lik dvylikos mcldlių." Knd 
jr jaunutis, bet gudrutis” pa
sakė jam dėdės, kuomet jie, su
radę jį viename teatre, atvedė 
pas tėvą.

Nugi, sūnūs ilgų laikų tykojęs, 
kur “lėlė deda pinigus”, o kol- 
vcVgo vakar 
ir sudiev, 
sai sugebėję 
o visa kita 
žinti levui.

“Naujienos” visuomet stovi 
sargyboje darbininkų, reikalų. 
Jos visuomet apgina darbinin
kų reikalus ir teisingai nurodo 
kaip jie durį kovoti su savo prie
šais. Jos skaudžiai kritikuoja 
Ūtos kurie kenkia darbininkų ge
ram, naudingam ir teisingam 
veikimui. Jos visuomet teisin
gai ir logiškai kritikuoja. Jos 
mokina darbininkus. Jos velia 
prie socializmo.

Wcsl Pullmnn, III.—-Visos vietos 
draugystės bei delegatai, kurie esate 
išrinkti pasitarimui kas dėl misi- 
sanulymo nuosavos vielos laikymui 
susirinkimų, lavinimų vakarų ir U. 
Susirinkimui diena buvo paskirta 
1(1 d. lapkr. Dabar tai likos nukel
ta į kitą nedėiią lapkr. 17. Vieta 
72(1 W. 120 st. Priežastį tarno, ka 
dangi visos draugystės negalėjo su
spėti išrinkti savo atstovų. Posėdis 
prasidės kaip 2 vai. po pietų.

— LSS 235 k p. Komisija.

AMERIKOS LIETUVIŲ MOKYKLA
Mokinama: angliškos ir lietuviškos 

kalbų, aritmetikos, knygs’edystės stenografijos, typewriting. pirkt\b<>- 
teisių. Siiv Valstijų istorijos, ab ' nos istorijos, geografijos polit.'M 
ekonomijos, pilietv stės i .o •

EXTRA BARGENAS
Vėliausios mados seklyčios setas, 

valgomojo ir miegamojo kambarių 
setai; parduosiu už bile teisingą pa
siūlymą. $200 kabinetas, phonogra- 
phas ir rekordai už S55, taipgi $800 
l’laycr pianas, mados 1918, už $230. 
Visi liktai biskį vartoti. Liberty 
bondsai priimami. Atsišaukite gre-

“Nnujienos” su va m name! 
Puiku! Skaitau “Naujienas” 
nuo pat pirmo numerio. Ir kaip 
lik persknįčiau pirmą “Naujie
nų numerį pasakiau: “lokio 
mums laikraščio senai reikėjo”.

“Naujienos” liko dienraščiu, 
dar labiau nudžiugau. Ir “Nau
jienos” dabar yra mano myliniu 
ir laukiamu svečiu. Bei ne tik 
man vienam vra mylimu sve-

v ♦

čiii, pastebėjau, jog ir daugumui 
kitų žmonių — tūkstančiams 
“Naujienų” skaitytojų.

Ecb, socializmas yra paimtas 
iš graikiško! žodis “sočio“, run 

.dinai sakant, reiškia draugijinį 
gyvenimų. Matote, ecb...

Pasakojo ir daugiau, bet ta pa 
t j, kas jau buvo pasakyta ank- 

, sčiau.
Atsistoja dar vienas jaunas, 

nedrąsus vaikinėlis ir prabyla 
maždaug taip:

Gerb. prelegentas mums pasa
kė, kad socializmas tai yra drau
gijinis gyvenimas. Bet mes juk 
gyvename draugijoj, o ne miške! 
Jis pasakė tik literatinę žodžio 
reikšmę, bet aiškaus apsklembi- 
mo vįsgi nedavė. Čia nedrąsus 
vaikinėlis pasakė, koks, aulig jo, 
gali būti socializmo apsklembi-

Inias, ir atsisėdo.
“Drąu^as” Gcfc&ėje paglosto 

kowę, atsistoja prię st^Jo įr,

riškai ir morališkai! Kapitalis
tai, jus žinote, prisigamino pra- 
monijoj manufakčerių, dirbtu
vių ir engia dnrtio kiesas indtl- 
striališkai... Jus žinote/ kad 
1850 motais vergai buvo teisuti 
Rtmdinai imant, kapitalizmas 
viešpatauja. Jisai, jus žinote, 
pasiima mokytuosius, įstato juos 
į mnnnfakčcrius, šapas pramoni- 
jos industrijoj, kurie tvarko vis^ 
ką. I’ie mokytieji, rtmdinai sa
kant, supredentai, bosai, dakta
rai, advokatai diktuoja kapita
listams. Marksas buvo rnoky 
tas žmogus, jisai permatė viską. 
Trečiarii(» jo “Kapitalo” tome, 
jus žinote, yra išaiškinta. Kas 
norite, galite ten matyli. Drau
gai, jus žinoto, rundinai sakant, 
kaip sutvarkyta pramonijos ma'- 
nufakČeriai industrijoj. Aš tu
riu apie lai knygelę (sakė jos 
vardą ir autorių, tik nebepame- 
nu), kurioj puikiai išaiškinta in
dustrijos manufakčorių sistema. 
Vadinasi, rundinai sakant, kle- 
sų kova viešpatauja. Jeigu jus 
norėtumėte apie tai susipažinti 
plačiau Karolius Kautskis yra 
parašęs knygelę po vardu klesti 
kova Ten labai aiškiai išdėsty
ta. ... Aš, j VA žinoto, draugai, 
rundinai visą socializmą išpastD 
koli negaliu. Šiandie aš turiu 
darbo ir turiu trumpinti savo to
mą, nors man labai gaila... Tai 
vra labai svarbus klausimas. 
Bet leiskite man dar porų žodžių 
pasakyti apie socialistą partiją. 
Rundinai sakant, jus žinote, kad 
socialistų partijoj, ypač pasta
ruoju laiku, apsireiškia dvi sro
vės. Ot, matote, reformistų, k u 
rie tikisi viską atsiekti reformo- v
mis, ir — tiesiogininku. Bet, 
rundinai sakant, reformos nieko 
gero neduoda industriališkai su
sipratusioms darbininkams pra
monijos manufakčeriuose. Tai 
yra tik utopija, svajone, ech... 
Darbininkai privalo susiprasti ir 
vienyti savo spėkas industriališ
kai, doriškai ir morališkai! Jie 
turi daryt visa, kad sustabdžius 
kapitalizmo, kad pakenkus jam 
industrijos manufakčeriuose, 

dirbtuvėse, ir praniuniįoj. Jeigu 
įneš, draugai, leisimajam plėto- 
ties, tai kapitalizmas visada 
rengs tokių skerdynių... Tie po
nai advokatai, redaktoriai, žur
nalistai ir laikraštininkai, kurie 
gražiai rašo apie teorijas, žinote 

!ką jie gieda apie mus, kairiuo
sius revotiucionicrius — ech... 
Draugai darbininkai, mes pri
valome vienybes ant pramoni
jos industriališkų pamatę ir nu
versti šiandieninę kapitalizmo 
tvarka1

LSS. 158 kuopos mėnesinis susi- 
rinkirnas įvyks utarninke. 12 d. lap
kričio. Gaubaus name, 12;>7 So. Cro- 
wford avė 8 vai. vak. — Drangaitoir 
draugės, malonėkite susirinkti pa
skirtu laiku, nes turime daug svar
bių reikalų. —S. Tveri jonas.

REIKIA bučeriaus, pastovus dar 
bas. gera užmokėsi 
3453 So. Halsted si

“kur dingn tasai grabas ir la
vonas?”

Teatro manageris veikiai jti-r 
kino juos. Grabas , padėta už 
sleičiaus ir bus panaudotas prie 
lošimo, lavono kol kas dar jame 
nėra...

Pasirodė, kad policijai buvo 
raportuota “tūlų atsargių žmo
nių. kurie matę įnešant į teatrą 
grabų ir lavoną.”

Pranešimas. 0 
šiuomi pranešam k lėk vien am 

rininkui, kuris tik priguli j>rie Ll- 
iu:rtv l\nd and investment 
KOMPANIJOS (ir pilnai išmokėtus 
šūrus tnrD. jog molinis susirinki
mas jvjks lapkričio (Nov.) 15-tą <1. 
1918. 8 vai. vakaro. Mildos svetai
nėj. 3138 -3112 So. Halsted st., Chi- 
eugo, III., ant kurio bus rinkimas 
direktorių ir valdybos, sūrų certi- 
fikatas buš reikalingas parodyti dėl 
įžangos į svetainę. Kviečia Valdyba

REIKALINGAS patyręs barberis, 
gera mokestis, darbas ant visados. 
Atsišaukite tuo.

Charles Stanaitis, 
10722 Miehigan avė.. Roseland

REIKIA darbininkų prie budavo- 
jimo kelią prie mokyklų Great La
kos; 62G centą i valandą ir nždyką 
važiavimas. Paimkit Norlhsvestern 
Railroad iki Great Lakęs stoties. Pa 
eikit tink vakarų nuo stoties per gi
rią 4 blokus, į vakarus nuo Cainp 
Dewoy.

Atsišauk ii pas
Adoiph Hcrtcl, tbremanas dėl

A. F. Metler,

policijos pi 
biauru darbą € *■ 

<tęs ne apiplėšimo .tikslais, 
norėjęs pamatyti >‘gražių 
lių ir .. pabučiuoti jiis

Kitos dvi nursės, kurias tas 
degeneratas pašovė, jau sveiksta.

Daugelis, sakosi, neužganėdin
ti kritikomis. Apie tai ir aš no
rių tarti viena-kitų žodelj.

Malt taipjau netinka tokios 
kritikos, kurios nieko neaiškina, 
o tik painioja apkalbama dalyką. 
Pasakysiu tiesiog: kritika, kuri 
nekalba apie visuomenės reika
lus. o tik asmenų, yra bledinga. 
Tuo tarpu kada kritikas kalba 
apio dalykus, su kuriais yra su
rišta didesnė ar mažesnė dalis 
musų visuomenės, tokia kritika 
visuomet turi būt pageidaujama.

los blėdingos kritikos mes tu
rėjome. gana daug. Ir tokia kri
tika tęstųsi kažin kiek ilgai, jei
gu redaktoriai jos nesustabdy
tų. Tik tada, kai redaktorius 
pasako “gana“ - musų kritikę 
kritika turi pasiliauti.

Aplamai, juo mažiau musų 
laikraęčiuose bus tos painioja
mosios kritikos, tuo sveikiau 
bus - ir skaitytojams ir pačiam 
laikraščiui. —Slapukas. '

Pajioškaii savo moters, Domicėlės 
Baranauskienės, paeina iš Kauno 
gub., Telšių pav., Plungės parap., Vi
deikių sodos, po levais Vailkiulė, 
kuri prasišalino nuo manės spalio 
30 d., palikdama mane su trimis vai
kais. Meldžiu jos pačios atsišauk
ti arba kas ją pažįstate ir žinote, 
meldžiu duoti man žinią. Kas pir
mas praneš duosiu $2.00 dovaną.

Stanislovas Baranauskas, 
517 \V. Cleveland Si., Springfield, 111

Tūli 
kad 

turė
sianti užtvirtint galvekarių sutar 
Ii, kurią piliečiai balsuotojai at
metė lapkričio 5.

Jeigu lasai jų pranašavimas iš 
sipildys. tai sekamą pavasarį ta- 
sai klausimas turės būt pavestas 
piliečių balsuotojų nuospren
džiui. ' i

Dolerio patriotai, vadinsis, bū
tinai nori padaryt ant savo.

ATI DUODAM A rendon 2 kamba
riai be skirtumo vienam arba dviem 
vaikinam arba merginoms, arba ve- 
dusiai porai su vienu vaiku. Gali 
eiti abu dirbti, mano moteris pri
žiūrėtu vaiką. Visas parankumas, 
dargi ir ekveitorius ir prie gatve- 
karių linijos. Ant 1-to augšto. Visi 
jtarankumai, šviesa, šlymas, šiltas 
vanduo ir vana. kambarių durą 
No. 42. Savininką galima rnat\ ii bi
le kada.

Stanley Varnis, 
3032 So. Pąrk aVė^ ir 3t-ma prie 
kampo (South Side).

ist Gradu 
nursę Lo 

vra tūlas dege

Aušros svetainėj vakar buvo 
toks lavinimų^ . susirinkimas, 
kuriame “draugas!' (ieležėlė kal
bėjo “apie socializmą”, arba mo
kino socialistus .... aid^izmo.

Aš, fir s|enografas. > l Todėl 
neapšiifn"U išklostyti rišu 
jiiacnų žodelių. Ptil^ak}s Lo, 
paduosiu tik fįitj branduolį 
sai yra toks:-' i -

Draugai pradėjo “draugas” 
Geležėlė aš čia kalbėsiu apie 
socializmų... Vadinas...* Jus ži
note, kad dabartinė tvarka yra 
tokia, kad darbininkas 
naudojamas

NAMAI IR FARMOS.
Pirmiau negu pirkti namą, farmą 

arba Jotą, klauskite informacijų 
Mes skoliname pinigus.

R. A. C. A.
29 So. I.a Šalie st., Chicag< 

Room 33G.

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

Consumers Co., 
3ūtb st., and Normai avė., Chicago

Nu, matote, tas drangas nori, 
<ad aš trumpai apsklembčiau 
socializmų! Ech, lai kam gi Ka
rolius Marksas paraše storų 2500 
puslapių knygų 
tą patį ir sakau, ką jis pasakė, 
ech... Ir taip toliau, ir taip to 
liau.

—Duodu įnešimą uždarai su
si ri niurna !

Paremia!
Susirinkimas uždarytas — 

užreiškia pirmininkas.
Finis. Visi išsiskirsto,
Jp, o kas gi yra tas socializ

mas, kurį vakar “aiškino” musų 
“(iruilgas” Geležėlė. Kiti sako, 
kad lai vra t o k s nei a- 
š y t a s a i d o b I i z m a s. Aš, 
reporlėris, apie tokius dalykus 
spręsti neapsiimu. 'lai gali į- 
žeisl “draugų” Geležėlę ir Inos, 
kurie surengė tą... tokį lavinimus 
susirinkimų.

Neveizint to. kad Vokietija ren
giasi pasiduot i, Chicagos local 
boardai veikia tuo pačiu įtempi
mu. kuip ir iki šiol. lUczenunuo 
įaina regisiraulai ir skiislomi į

City Club’e praeitrt pėtnyčią 
laikė įdomią kalbą vienas Suv. 
Valst. valdininkas, tarnaująs Vi
suomenės Infonnavimo Biure, 
\Vashingtone, p. Arthur Gleason. 
Jo kalbos tema buvo "Anglijos 
darbininkai ir karė.” larp ki
ta jisai užreiške, kad Anglijos 
darbininkai yra ta spėka, kuri po 
dabartinės kares paimsianti į su
so rankas valdž.ios kontrolę.

“Anglijos darbininkų politika 
vra dvejopa,” pasakė p. Cdeason. 
Viena*jų — karės politika, antra 

taikos. Jų karrs politika yra 
visiškas nuravimas Vokietijos 
ir kartu galutinas sunaikinimas 
prusianiznfo politikos visame pa 
satilyj. .lų taikos politika gi yra 

įsteigimas tokios tvarkos, ki
taip. tautų lygos, kuri turės pa
naikinti visokias kares bei brol- 
žudingas varžylini'S.

Laike dabartinės karės Angli
jos darbininkai galutinai įsitiki
no. jogei žmogaus sveikata, jo 
gerbūvis yra brangintinesnis da
lykas negu nuosavybė ir pelnai. 
Jie todėl deda pastangų, kad da
bartinė karė neužsibaigtų bedar
bėmis ir algų numušinėjimu. 
Jie. vadinas, eina prie to, kad po 
karės turės atsidaryti naujas 
viešųjų darbų laukas tiesi
mas g<4cž inkelių, naujų kelių 
pravedimas ir H.

Visa tai Anglijos darbininkai 
pasiryžę pravesti ir pravestą. 
Jie dabar spėka.

ŽODYNAS
Sutaisė A. LALIS

T

apielinke.se



