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True ir:in\*nlion filed with the post- 
masler ai Chicago, III., Nov. 16, 1918, 
aš rvųuired by the act of Oct. 6, 1917

Vokiečiai 
prašo maisto
VOKIETIJA VĖL PRAŠO 

MAISTO.

Vargas esąs didelis ir vokiečiams 
gręsia hadas, sako nota Lan- 
singui.

Naujoji Vokietijos valdžia pa
siimk" sekama pranešimą valsty
bes sekretoriui Lansingui:

“Vokietijos valdžia ir Vokieti
jos žmonės su dėkingumu priė
mė laktą, kad Suv. V alstijų pre- 
zidenta‘j"Vra pasirengęs prielan
kiai svarstyti siuntimą maisto 
Vokietijai. Vargas yra spa u- 
<lž it, n t is.

“Aš manau, kad aš ncalsi- 
šauksiu vėlini į žmoniškumo 
jausiuus prezidento, jei aš pra
šysiu jus pe rduoti jam prašymą, 
jog kad išgelbėjus Vokietijos 
žmones nuo žuvimo iš bado ir 
nuo anarchijos, jis kaip galima 
greičiau pasiustu į Haagn ar ko
kią kitą viėttj atstovus.“

True translation filed wtth the post- 
masler at Chicago, III., Nov. 16, 1918, 
as reguired by the acl of Oct. 6. 1917

VOKIETIJOS MOTERIS 
PRAŠO LENGVESNIU SĄ

LYGŲ.

Pasiuntė prašymą VVilsonienei 
ir Jane Addams.

VVAS1UNGTON, lapkričio 11.
Vokietijos molerįs pasiuntė 

bevielinius prašymus p-iai \Voo- 
dro\v VVilsonienei ir Jane Ad
dams, Chicagoje, maldaudamos 
jas Įgyli sušvelninimą pertrau
kos mušiu sąlygas, tikrindamos, 
kad sunkios sąlygos pagimdys 
badą tarp Vokietijos žmonių.

Pranešimai buvo išsiųsti iš vo
kiečiu bevieliais stoties Nauen.c

Juos gavo karinė bevieline sto
tis llaulton, Mc. ir tapo paskelb
ta karės departamento.

Pranešimas Addams sako:
POZ, lapkričio 13. Jane Ad

dams, liuli Ifoiise, Chicago. 
Vokiet ijds moteris, peniui lyda
luos visiška badavimu ir maišius £ L
jų šaliai, ragina savo Amerikos 
seseris įsimaišyti linkui peleng- 
vinimo sąlygų demobilizacijos, 
blokados, vagonų ir garvežių. 
l>:ibai* mes visos esame laisvos 
balsuotojos laisvos respublikos; 
sveikiname jus širdingai.

“Anita Aągsburg.”
Prezidento pačiai.

Sekamas yra pranešimas p-iai 
Wilsonienei:

“BERLINAS, lapkričio 12, 
1918. P-iai W(xxirow Wilson, 
Baltasis Namas, Washinglon, D. 
C. Ponia Sulig pertraukos 
mūšių sąlygomis Vokietija turi 
atiduoti labai didelę dalį jos ge
ležinkelių vagonų. Tuo pačiu 
laiku ji turi maitinti savo buvu
sius priešus užimtose Vokietijos 
provincijose.

“Vokietijos moterįs ir vaikai 
badavo per eilę metų. Jos mirs 
iš bado milionais, jei sąlygos per

traukos mušiu nebus pakeistos. 
Mums reikalinga geležinkelių 
vagonų privežimui maisto iš ti
kiu į miestus. Nebus galima mai 
tinti kareivių užimančių armijų, 
jei mes negalėsime Jftiuti dau
giau maisto iš užjūrių.

“Molerįs ir vaikai visam pa
saulyj buvo nekaltais kentėtojais 
šioj baisioj karėj. Bet niekur la
biau kaip Vokietijoj. Leiskite 
per jus. ponia, maldauti musų 
seserų Suv. Amerikos Valstijose, 
kurios yra motinos, kaip ir mes, 
prašyti savo valdžios ir talkinin
kę, valdžių permainyti pertrau
kos mušiu sąlygas taip, kad il
gas kentėjimas Vokietijos mote
rų ir vaikų neužsibaigtų nepra
šoma pražūtim. Už Vokietijos 
moterų nacionalę tarybą

“Gertrnd Baeiuner, 
“Alice Salomon.“

Trm translation fil*»d u*Uh the post- 
masler ai Chicago, III., Nov. 16, 1918, 
as rv< fui re«l t»y tl»e act of Oct. 6. 1917.

PABALTI JOS TAUTOS 
SUSUVIENIJO.

Ėst unija, Livonija ir Latvija su
tvėrė Baltike valstybę.

LONDONAS, lapkričio 15. — 
Exchange<Telegraph žinia iš Co- 
penhageno paduodu pranešimą 
iš Rygos, kad Fotonija, Liyontja, 
Kurliandija ir Oesel salos valsti
jų tarybos nutarė sudaryti ben
drą BaĮtiko valstybę.

Vokietijoje
l rite InnvMimt fi)*d wifo the pQit- 

maslcr ai Chicago, III., Nov. 10, 1918, 
us reqiiired by the ari of Oct. 6, 1917.

PRISIDĖJO PRIE REVO
LIUCIJOS. '

Vokiečių kareiviai Rumunijoj 
sukilo.

LONDONAS, lapkričio 14. — 
Pasak Copenhageno žinios Ex- 
change TelegraphCo., Budapčš- 
to Azest rašo, kad didesnė dalis 
spėkę field - maršalo von Ma- 
rkensen (komanduotojo Rumu
nijoj) prisidėjo prie revoliucijos.

Trup translation flkd vr<th the noM- 
master at Chicągo, III., Nov. 16, 1918, 
as reųuiced by ine act of Oc.l. 6, 1917

DEZERT1RAI PRADĖJO 
PLĖŠIMUS.

LONDONAS, lapkričio 15. — 
Pasak Exchange Telegraph ži
nios iš Copenhageno, vokiečių 
armijos dezertirai sudarė “skra
jojančią diviziją” Bremene ir a- 
piplčšinėja Vokietijos miestelius. 
36 Ii ld)7a ręst uoli Berline ir trįs 
jų tuojaus sušaudyta. Pora de- 
sčtkų kitų liko karinio teismo nu 
teista myriop.

Niekurie tų plėšikų liko išvyti 
iš Hanover geležinkelio stoties 
ketverge. Daugelis jų tapo su
imti ir liks sušaudyti.

Paleis Raudonąją gvardiją.
Berlino kareivių ir darbininkų 

taryba nutarė paleisti Raudoną
ją! gvardiją. Raudonosios gvar
dijos vadovas kapt, von Beer- 
feld liko pašalintas už darymą 
revoliucinių pienę.

Submarinos prieš revoliuciją.

Vokiečių submartnų įgulos 
viešame susirinkime Brunsbut-

tel, pasak Copeuhageuo žinios į 
Daily Express, nutarė priešin- 
ties revoliucijai ir vėl priimti o- 
fįeivrius. Jię nutarė vartoti na
cionalę vėliavą vieton raudono
sios vėliavos.

100 žmonių žuvo Berline. '

Pasak pranešimo iš Berlino, 
apie 100 žmonių liko užmušta 
mūšiuose erline, kurie atsižvine- ‘1 ■ . V
jo nuvertimu kaizerio valdžios. 
Užumuštieji liko palaidoti Frio 
drichstrasse bažnyčios šventorių 
A ’ J e.

Atsišaukimas į valstiečius.

AMS3TLRDAM, lapkričio 15. 
— Naujoji Vokietijos valdžia iš
leido atsišaukimą į valstiečius, 
prašantį juos sudaryti valstiečių 
tarybas, tikslu organizuoti aprū
pinimą maistu. Atsišaukimas 
sako, kad toks liuosnoris savęs 
tvarkymasis yra geresnis negu 
biurokratinė organizacija ir ne- 
rc.-ik.es naudoti'c.-s priverstinomis 
priemonėmis.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Nov. 16, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

Hindenburgas Wilhelmshole.

PAJRYŽIVS, lapkričio 15.
Pasak Frankfurter Zeitung, field 
- maršakis vqu lljiuleoburg ir 
vokiečių gene ralis štabas atvyko 
į Wilelmshole, arti Cassel, kur 
1870 m. Napoleonas po Sedano 
pasidavimui buvo laikomas be
kils viu.

Tru* trand uinn filed *”ith the rw?st- 
Oraskr at Chicago, III., Nov. 16. 1918. 
us r«Mjuired by the act of Och 6, 1917 

KONFISKUOS KAIZERIO
: TURTUS.

‘ ** * ■!..■■■■ .iyi i. į ,

LONDONAS,, lapkričio 14. — 
Pasak čia gauto vokiečių bevie- 
linio priiriešimo, Prūsijos sosto 
nuosavybes bus konfiskuotos. 
Naujosios Pensijos valdžios iš
leistoji proklamacija sako, kad 
paveldėtasis turtas Prūsijos so
sto bus .pavestas finansų ministe
rijos jiriežiuron. Turtas, kuris 
nėra paveldėtas ir yra ypatišku 
buvusiam karaliui (kaizeriui) ir 
jo šeimynai, nebus paliestas.

True translation tildei wtn the pnst- 
rnaster at Chicago, 111., Nov. 16, 1918, 
M reųuired by Ine ari jf (irt. 6. 1917.

Bavarijos ex-karalius pra
puolė

ABERDEEN, lapkričio 15. - 
Pasak žinios iš Municho, vieta 
buvusio Bavarijos karaliaus 
Liudviko III yra nežinoma.

Frankfurter Zeitung praneša, 
kad Bavarijos valdžia įvede 8 
vai. darbo dieną visuose valsti
jos depaidamen tuose.

_______________ _ ,
True translation filed with the post- 
master at Chicago, Iii., Nov. 16, 1918, 
as reųuired by Ine act of Oct. 6,1917

VOKIEČIŲ ARMIJA AP
LEIDŽIA LENKIJĄ.

Vokiečių-, kareiviai Varšavoj 
nuginkluoti.

f • , > ■ ,

LONDONAS, lapkričio 15. — 
Pasak Exehange Telegraph ži
nios iš Copenhageno, vokiečių ar 
mija pradėjo generalę evakuaci
ją įlenki jos. Vokiečių kareiviai 
Varfcvoję tąpo nuginkluoti ir u- 
reątuoti, taipjau ir visi vokiečiui 
civiliai gyventojai.

True trnnslntio/i fBed xvlih the post- 
masler at Chicago. III., Nov. 16, 1918, 
as reųuired 1h Ihe act of Ori. 6, 1917 

Demobilizaci
jos pradžia

netoli
Pirmiausia bus paliusuoti 
aprybotes tarnybos karei- . ♦ • eviai.

VVASHlNGTON, lapkričio 15. 
Karės sekretorius Baker šiandie 
paskelbė, kad pirmuoju žingsniu 
prie demobilizacijos armijos bus 
paleidimas išsivystymo batalio
nų visose šios šalies stovyklose. 
Tie batalionai susideda iš draf- 
tuotų žmonių, kurie fiziškai ne
atsakė, ar kuriems reikalinga bu 
vo specialis lavinimas ar disci
plina padarytu ui ią pilnai mili- 
lariai vertingais.

Tokų yra apie 50.000 kareivių 
ir jie bus garbingai paliuosuoti 
kaip tik jie pereis per fizinę eg- 

izaminaciją, reikalingą pirm pa
leidimo kareivio.

Diena dar nėra paskirta.
Sekretorius Baker neprižadė

jo, kad niekurie iš kareivių Eu
ropoj galės pradėti atvykti prieš 
Kalėdas.

Tfac iTnnsintion filM wnh the nmrt- 
masler at Ctiicago, III., Nov. 16, 1918, 
us reąuired by the nei of Oct. 6. 1917 

300,000 kareivių bus sugrą
žinama kals mėnesį.

N1>W YORK, lapkidčio 15.
Suv. Valstijų gabenimo tarybos 
pirm. Edvvard N. Hurley paskel
bė šiąnakt prieš savo išvažiavi
mą Europon, kad valdžia mano 
sugrąžinti šion šalin greitai dalį 
Amerikos ekspedicinių spėkų.

llurley keliauja Europon, kad 
išdirbus smulkmenas apie jų 
transportaciją.

Hurlęy sakė, kad gabenimo ta
ryba galės sugrąžinti atgal po 
300,009 kareivių į mėnesį, “jei 
kares departamentas nori juos 
tokiu greitumu grąžinti.“

Sveikstantjs .sužeistieji, jų tar
pe daug kareivių, kurie butų su
grįžę mušiu laukan, jei karė bu
tų tęsusi, bus pirmieji kareiviai, 
atvežti iš Franci jos, sakė jis.

True transhilion fihd wlth the post, 
master at Chicago, III., Nov. 16, 1918, 
as requircd by Ihe avi of Oct. 6. 191/

Amerika neteko mažiau 100, 
000 kareivių.

WASHIN<m)N. lapkričio 13. 
- - Amerikos valdininkai apskai
to, kad Amerikos ekspedicinių 
spėkų nuostoliai galbūt neviršys 
100,000, įskaitant kareivius už
muštus karės lauke, sužeistus, 
mirusius nuo žaizdų, ligų ir atsi
tikimų ir prapuolusių, kurie nie
kad nebus surasti. Niekurie pra 
puolusių galbūt bus surasti, ka
da belaisviui sugrįš iš Vokietijos.

Sakoma, kad galbūt praeis ke
letas savaičių pirm negu bus už
baigtas nuostolių sąrašas.

Telefonistės sustreikavo.
ST. PAUL, Minn. — St. Paul 

ir Minneapolis miešti}, telegrafi
stas sustreikavo. Streikuoja* a- 
pie 90 nuo& vjsų darbininkių. 
Jos reikalauja pakelti algą 40 
n u oš.

True trnnslntinn filed wilh Ihe pnsl- 
masler ai Chicago, III., Nov. 16, 1918, 
us reųuired bv the acl of Oct. 6, 1917 

420,000 BELAISVIŲ BUS 
GRĄŽINTA FRANCIJON.

PARYŽIUS, lapkričio 15. — 
Francijos karės belaisviai, skai
čiuje 120,900, bus neužilgo su
grąžinti namo. J tą skaičių įeina 
ir internuotieji neulralėse šalyse.

True lianslation filed with the post- 
masler ai Chicago, III., Nov. 16, 1918, 
master at CJiicago, III., Oct. 28, 1918,

AMERIKOS MISIJA VY
KSTA Į SPA.

Amerikiečiai nedėlioj įeis į 
Metz.

PARYŽIUS, lapkričio 15. 
Amerikos komisija, vadovauja
ma maj. gen. Rhodes, subatoj 
išvažiavo į vokiečių kvalierą 
Spa. Maršalas Foch apie lai 
pranešė bevieliniu telegrafu vi- 
kii-čiu konvantlni.

Frunciizų ir amerikiečių užė

mimas miesto Metz yra ^dalyku 
valandų,. Fortai šios didelės tvir 
tovės jau yra užimti franeuzų- 
anierikiečių kareivių vokiečiams 
pasitraukus.

Formules ceremonijos plenuo 
jamos ant nedėlios dėl Melz, 
Strassburg ir Colmar, kada at- 
kariavimtis Francijos “žuvusių 
provincijų“ bus švenčiamas. 'Pi
ki mąsi, kad tą pačią dieną Bel
gijos karalius Alberl įeis i Brus- 
selį.

i'iue Irnnslulion filed with the posl- 
masler at Chicago, III., Nov. 16, 1918. 
as reųuired by tbe act of Oct. 6, 1917

LIEPIA SUSTABDYTI PER
ŽENGIMUS PERTRAUKOS

MŪŠIŲ.

LONDONAS, lapkričio 14.
Vokiečių kareiviai papildo aktus 
prievartos* prieš gyventojus ir 
naikina ir plėšia, priešingai per
traukos mūšių sąlygoms, ypač a- 
pieiinkese Brusselio, Belgijoj, pa 
sak čia gauto oficialiu franeuzų 
bevieliniu pranešimo.

Pranešimas, kuris yra nuo tal
kininkų vyriausios komandos vo 
kiečių komandai sako, kad tal- 
kinink ukomanda tikisi, kad vo- v
kiečių komanda griebsis priemo
nių sustabdymui peržengimų. 
Priduriama, kad jei tie aktai pa- 
sidaugys, talkininkų komanda 
padarys žingsnių juos sustabdy
ti.

True trunshition filed wilh the p«»st- 
master at Chicago, III., Nov. 16. 1918, 
as reųuired by Ihe acl of Oct. 6. 1917
Belgijos vėliava vėl plėvė- 

suoja virš Antwerp.

ANTVVERP, lapkričio 15. — 
Belgijos vėliava vėl plevėsuoja 
nuo miesto sales ir visų viešų bu
dinki’, šio didelio uosto.

Vokiečiai užbaigė savo evakua 
ei ją hėgyj pastarųjų 48 valandų 
po laikymui to miesto per virš 
keturis metus.

Lietus šiandie; ryto apsiniaukę 
ir šalčiau, i

Saulė teka 6:40, leidžiasi 4:29 
v. Mėnuo leidžiasi 5:53 v. ne
dėlios ryte.

True Irnnslalion filed wilh the post- 
masler at Chicago, III., Nov. 16, 1918, 
ns reųiiired by Ihe net of Oct. 6,1917.

ANGLIJOS DARBININ
KAI REIKALAUJA VIE
TOS TAIKOS TARYBOSE.

LONDONAS, Inpkričio 11.
Darbininkų konferencija šiandie 
vienbalsiai priėmė^ rezoliuciją, 
pasiūlytą James Ramsęy McDo
nald, pinu, darbo partijos, rei
kalaujančią, kad darbininkai bu
tų atstovaujami oficialėje laikos 
konferencijoje ir kad tuo pačiu 
laiku butų laikomas tarptauti
nis darbininkų kongresas. Buvo 
sveikinimų tarptautinio socializ
mo.

Trno trunslnfion filed with the pnst 
master ai Cmcago, III., Nov. 16, 1918, 
as rcųuircd by Ihe act of Oct. 6, 191/

Šturmavo Austrijos parla
mentą.

PARYŽIUS, lapkrilio 11.
Pnsak čia gautij žinių, sociajist/ii 
šturmavo Austrijos parlamento 

budinką Viennoje scredoj ir ban
dė įeiti į vidų, kur naujoji valsti
jos taryba laikė posėdį. Buvo 
šaudoma pirm negu įvyko tvar
ka ir 29 žmonių lauko pusėje ti
ko sužeistu besigrudime. Pre- 
zidenlasDingholer užginčijo,kad 
šaudymas prasidėjo iš parlaincn- 
lo btidinko.

Nauja nacionalė vėliva iš trijų 
drvžiu — raudonos, baltos ir rau♦ *-
donos, - • buvo iškabinta virš 
budinko, bet neužilgo kas tai nu
ėmė baltą dryžę ir minia sveiki
no raudoną vėliavą.

Būrys socialistų užėmė Ne.uc 
Freie Presse spaustuvę ir išlei
do speciales laidas raginančias 
įsteigti socialistinę respubliką.

True translation filed witn Ihe pnsl 
master ai Chicago, III., Nov. 16, 1918, 
us required by Ihe acl of Oct. 6, 1917

COSTA RICA ATSIŠAU
KIA J AMERIKĄ.

MANAGUA, Nicanagua, lapkri
čio llj. — Costa Rica biznieriai ir 
politikieriai ištremtieji Nicarag- 
ua telegrafavo prezidentui Wil- 
sonui prašydami jo, kad dabar, 
kuomet Europa liko paliuosuota 
nuo tironijos, “padaryti tą patį 
dtl Costa Rica, kad ji galėtų su
grįžti į draugiją laisvų ir demo
kratinių tautų.“

True trnnslalion filed wilh Ihe post- 
master ai Chicago, III., Nov. 16, 15)18, 
as rcąuired by Ihe act of Oct. 6, 1917

Sustabdė viršlaikį ant karės 
darbų.

CHICAGO. Paliepimai už
baigti viršlaiko, nakties ir šven- t
čių darbą gauti vakar nuo armi
jos ir laivyno artilerijos departa
mento visu industriją Chicagoje 
ir apielinkėse, dirbančiu ant ka
rės kontraktu. L

Panašus paliepimai bus šian
die išsiųsti turinčių valdžios kon 
traktus industrijų industrijoms, 
parūpinančioms reikmenis ir mc 
degas sulig sub-kontraktais.

Apskaitoma, kad 1,900 indus
trijų tiesioginiai ir 3,009 netiesio
giniai ir vidutiniška 50,909 dar
bininkų yra paleisti paliepimu.

MINN ESOTA LIEKAŠLA- 
PIA.

ST. PAUL, Minn. — Nežiūrint 
pinnesnio paskelbimo, kad Min
nesota lieka sausa valstija,ji kaip 
buvo taip ir pasilieka šlapia. O- 
ficialis suskaitymas balsų j»arn 
do, kad sausiemsiems trūksta 
756 balsu

Reikalauja 
karalienes 
abdikacijos

VALDŽIA PRAŠO GY
VENTOJŲ PARAMOS.

Esą mažuma nori užgriebtu 
valdžią.
——— t •

HA AG A, lapkričio 14. — Ho
landijos valdžia išleido prokla
maciją, prašančią piliečių para
mos “dideliame kriziuje.“

Proklamacija sako, kad ma- 
žilina nori užgriebti valdžią, bet 
kartu užreiškia, kad dabartinė 
valdžia yra pasiiu •nėjusi nepasi
duoti ir palaikyti tvarkų.

Reikalauja karalienės abdikaci
jos.

1 lolandijos socialistai ir kiti de 
mokratiniai elementai reikalau
ja karalienės \Vilhehtiinos abdi
kacijos ir įsteigimo Holandijoj 
respimlikos ir tas kelia didžiausį 
susirūpinimą tarp valdžios ir at 
galcivių.

Jonkheer Colejn, buvęs karės 
minislcris, sugrįžo į llolandiją. 
Jis turi didelę įtekmę Holandijoj 
ir lodei valdžia jį atšaukė apė- 
inimui valdžios, tuo tikėdamosi 
išgelbėti griūvantį sostą.

True translation filed with Ihe post- 
maslcr at Chicago, III., Nov. 16, 1918, 
as rcquired by the acl of Oct. 6, 1917

Kaizeris yra priežastim.

WASHINGTON, lapkričio 15.
Iš oficialių šaltinių ateinan

čios žinios parodo, kad situacija 
Holandijoj žadina didelį susirū
pinimą ir kad buvimas ten lm- 
vusio Vokietijos kaizerio su no
riais jo šeimynos ir niekurių di
džiausių jo rėmėjų gali taip su
kurstyti žmones, kad tas pasta
tytų pavojun monarchiją.

ŠVEICARIJOS .GENERA- 
LIS STREIKAS ATŠAUK

TAS.

WASHINGT()N, lapkočio 15. 
Oficialė žinia Šveicarijos amba
sadoriui praneša apie socialistų 
komiteto besąlyginį atšaukimą 
generalio streiko paliepimo Švei
carijoj.

Žinios sako, kad federacijos 
prezidentui komitetas formaliai 
pranešė apie atšaukimą paliepi
mo.

True trunslnfion filed wltn the post- 
inaster at Ctiicago, III., Nov. 16, 1918, 
"> reqiiired by the act of Oct. 6,1917.

PRANEŠIMAS 
SKAITYTOJAMS.

Pactas pranešė vakar,kad 
tapo sulaikyta šio ketverge 
“Naujienų” numeris už ne- 
išvertimą anglų kalbon kai- 
kurių mažųjų antgalvių ant 
telegramų, 1-am pusi. Ver
timai tapo pačtui priduoti, 
ir todėl tikimės, kad tas nu
meris bus išleistas.

“Naujienos”,



True translation filed with the post- 
master ut Chicago, III., Nov. 16. 1918. 
as reųuired by tbe act of Oct. 6,1917

Nuortevos atsakymas 
Tokojui.

(Tųsa).

Akyvaizdoje šito fakto ir aky- 
vaizdoje nebuvimo jokių pripa- 
rodynių4 užuojautos iš talkinin
kų pusės suomių revoliucionie
riams darbininkams šitie klau
siniai iškįla.

—.4-”
Ar talkininkai l) |>agelbės 

mums išguiti vokiečius iš Suo
mijos; 2) priversti suomius jun
kerius a) atsteigti lygaus balsa
vimo teisę; b) paliuosuoti visus 
belaisvius, paimtus laike nami
nės karės ir visus kitus politi
nius kalinius; e) surikti liuosą 
ir nevaržomą sugrįžimą visiems 
pabėgėliams revoliucionieriams; 
d) atsteigti visas civiles laisves, 
įskaitant žodžio, susirinkimų ir 
spaudos laisvės teisę, e) sugrą
žinti darbininkų organizacijoms 
visą nuosavybę nuo jų konfis
kuotą po naminei karei; f) su 
šaukti konstitucinį susirinkimą 
lygaus balsavimo pamatais liue
sam Suomijos konstitucijos ap
svarstymui.
Atsisako kovoti prieš Rusiją.
Tamsta pripažįsite, kad tai 

yra mažiausia,' kas pa tenkins 
suomių darbininkų teisės ir tei
singumo reikalavimus, o tame

talkininkų pasistatytiems karės 
tikslams. Jei jus galėtumėte 
parodyti mums, kad jus turite 
kokius užtikrinimus tame da
lyke,—o ne kokius ten neaiškiu? 
pažadėjimus iš sąlygų, tai ne 
tik suomiai, kurie dabar yra su 
jumis Archangelske ir kiti suo
miai Rusijoje, kaipo ir suomiai 
darbininkai Suomijoje, bet ir 
suomių kalba kalbantieji Ame
rikos darbininkai stos prie gin
klo, jei reikalas bus, jei bus už
tikrinimas, kad iš jų nebus rei
kalaujama, idant jie kovotų 
pireš savo brolius rusus, kadan
gi tokia kova butų netik prie- jos nepriklausomybės įsakymą.

NAUJIENOS, Chicago, UI. Subata, Lapkričio 16, 1918.

‘Graži Magelona’
stato scenoje

L. M. P. S, 29-ta KUOPA

Nedelioj, Lapkričio 17,1918 
M. MELDAŽIO SVETAINĖJ 

2242 W. 23rd Place
Pradžia 5 vai. vakare. Įžanga 35c ir augščiau

Veikalas “Graži Magelona” parašytas dr-gea M. Dundulienės.

Lošime dalyvaus gabiausi lošėjai-artistai po vadovyste 
gerbiamos veikalo autores, todėl nėra abejonės, kad bus at
vaizdinta pilnam gražume.

Po lošimui šokiai.

Kviečia visus atsilankyti KOMITETAS.

šmga Suomijos reikalams, Del 
taipgi ji butų jNisibiaurėtina 
mums tarptautinio solidarumo

šinga talkininkų reikalams.
Paskalboje su pasirašymu jū

sų, Wesley’s ir kitų jus sakote 
tarp kitko, kad gana suomių 
kraujo yra išlieta vidujinėse Ru
sijos kovose, ir kad dabar laikas 
pagalvoti apie Suomijos reika
lus. Sutinkant su tuo, ar nėra 
ūšku, kad tas, ką jus siūlote, 
yra kaip tik tas,ko jus sakote,jau 

»pakako. Jus norite daugiau 
niomių kraujo pralieti vidujinė
se. Ruisjos kovose, kuomet jus 
prašote jų paremti dabartinę į- 
sikišimo politiką. Dabar yra 
tik tas skirtumas, kad jus pra
šote jų kovoti sovietų prieši
ninkų ir socializmo priešininkų 
nišoje, kuomet pirmiaus jie ko-]' 
roję socializmo pusėje.

Vieno Suomijos reikalų žvil
gsniu aš visai negaliu suprasti 
jūsų [Nisiulymo. Jus 
koks buvo Suomijos 
>rie caro valdžios, kaip menką 
svarbą turėjo Suomijos reika- 
ai akyvaizdoje Rusijos 'tauti
nu elementų.

Jus žinote, kad net po Rusi
os revoliucijai, kuomet valdžia 
Rusijoje atstovavo tuos pačius 

demokratinius elementus, kurie 
dabar jus manote esą vieninte
liu Rusijos ir Suomijos išgel
bėjimu, Suomijos reikalai buvo

žinote, 
likimas

laipsnio, kad tamsta pats* jbudur 
n>as» tuomet Suomijos minis te** 
rių pirmininku, manėte, jog ne
galima veikti bendrai su tuo

Pakvietimas
Roselando ir Kensingtono 10 draugi
jų palaikančių AUŠROS KNYGYNĄ, 
rengia didelį 

naudai
Lapkričio

K. of P. Salėje, 11037 Michigan avė. 
Pradžia 5 vai. vakare.

Atsilankyki! visi. Kviečia Komitetas.

MASKINI BALIU
Aušros Knygyno
(Nov.) 17 d., 1918

DIDELIS
MASKINIS

Rengia
Dešimts Lietuviškų Dr-jų Palaikančių Aušros

Knygyną ir Mokyklą
Nedėlioję, Lapkričio 17 d., 1918 

K. of P. SVETAINĖJE, 
11037 Michigan Avė.

valdžias.

Aš neduodu daug vertės pas
kalbų! daugelio maždaug [vaiz
dinių valdžių, kurios dabar stei
giama Rusijoje prieš sovietus ir 
su kuriomis jus, žinoma, veikia
te bendrai.

žinoma, jos žada dabar, kuo
met jos turi visa laimėti, o nie
ko žudyti, visokias galimas lais
ves kiekvienam. Bet nežiūrint 
viso jų menamo liberalumo jų 
a įsiliesimas linkui Suomijos, jei 
Rusija butų perorganizuota jų 
troškimų pamatais, yra visai ai-

Nesenai buvo paskelbta Ame
rikoje programas taip vadina
mosios Rusijos Centro Valdžios, 
įsteigtos Ufoje, žadančios atsto
vauti isas kontrrevoliucines 

'Tarp daugelio kitų jo 
buvo reikalavi-punktų jame 

mas pilno sugrąžinimo Rusijai 
visų buvusių Rusijos ciesorystės 
dalių, atplėštų nuo Rusijos ar
ba atsiskyrusių nuo Rusijos.

Jei tautininkų valdžia bus 
dirbtiniai atsteigta Rusijoje su 
svetimų šalių ginklų pagelba, 
tai tamista negali nematyti, ka<$£ 
sakysinu*, Suomijai pirsicis grį
žti Į jos seną stovį su visais pra
gaištingais susirėmimais ir tra
mdymu natūralūs Suomijos pa-

Aš pats nesu tautininkas, vie
nok aš sakau, kad žmtonių ap- 
sisprdendimas, teikiantis jipins 
pr.og(>s laisvai plętoti^s sulig,jų 
Ja utinėmis ypatybėmis yra ne
apsieinamu dalyku’ gyvenimui 
kiekvienos tautos. Aš esu tik
ras, kad šituo žvilgsniu tamsta,

Rusijoje tautinį .režimą, kuris 
nori a įsteigt i seną ją Rusijos cie- 
sorybę su autokratine ar konsti
tucine valdžios forma, veikiate 
prieš tuos pačius Suomijos rei
kalus, apie kuriuos kalbate.

'Taipgi yra kita šito klausimo 
pusė. Darbininkų valdžia Ru
sijoje buvo vienintelė, kuri su
teikė Suomijai apsisprendimo 
teisę. Suomiai buržuazai at
mokėjo už šitą patarnavimą, ap
skelbdami žiaurią tautinę karę 
visa kam, kas tik’ yra rusiška, 
išžudydami tūkstančius rusų 
darbininkų Suomijoje ir pada
rydami suomių buržuazijos var
dą pasipiktinamu ir neužmiršta
mu Rusijoje.
Priešingas išdavystei Rusijai.
Suomių darbininkų užuojau

tos rusų revoliucijai yra vienin
telis dalykas, kuris bepaliko 
mums, ką gali užtikrinti Rusi
jos draugingus santikius su 
Suomija. Kaip tamstai asme
niniai nebūtų priešinga ta ide-;

Milžiniškas Kepurinis Balius >
Su dovanomis, $10.00 pinigais—cash. 1-ma dovana $5.00, 2-ra — $3.00,3-čia dovana — $2.00.

Chicagos 5-kių Progresyvių Dr-jų Sąryšio spėkomis 
Draugystė D.L.K. Keistučio, Apšvietimo Brolių, L. Brolių ir Seserų 

Am., J. L. I). I’ašelpinis Kliubas ir Jaun. Dainos Mylėtojų.

Kalakutinės—Thanksgiving vakare

Seredoj, Lapkričio 27,1918
M. Meldažio Svetainėje

2242 W. 23rd PI., Chicago, III.

Pradžia 7:30 vai. vakare. Jžanga 25c ypatai. ;

PASARGA. Už įdomiausias arba navatniausias kepures! reiškia, ne 
už porą, bet už vieną gaus dovaną kaip yra viršuj pažymėta; bet 
gaus tik už tas kepures, kurios turės pagaminę iš namų be skirtumo: 
mergina ar vaikinas. O kurie (ios) pirks svetainėje kepures, už tas 
nebus duodamos dovanos, vienok jos bus geros šokant, nes šokėjai 
negalės šokti be kepurių. Kepurės parsiduos svetainėj po 10c ir aiig- 
ščiau. Todėl kviečiame visus be skirtumo, kaip jaunus taip ir senus 
atsilankyti į musų rengiamą balių, nes retai pasitaiko tokia proga 
tarp lietuvių praleisti linksmai laiką. Kviečia visus

RENGIMO KOMITETAS.

Federalės Respublikos dalimi, 
kurią aš iš savo puses skaitau 
pilnai naturalė. tamsta turite 
pripažinti, kad ekonominiai Suo
mija visuomet bus priklauso
ma nuo Rusijos, kuri yra ganė
tinu rezervoaru nedarytų daik
tų — taip labai reikalingų suo
mių 'prainonijoj. Argi dabar 
imsime ir sunaikinsime pasku
tinę viltį draugiškų santikių su 
busimąja Rusija, mes savu ke
liu išduodami rusus dadbinin- 
kiur?

Jus sakote savo laiške, kad 
rusų sovietai palikę suomius jų 
pačių likimui, vokiečiams ir 
suomiams skerdikams skersti 
naminėje karėje. Taip, tas tie
sa, ir, nors aš pats suprantu, 
kad atsimenant karinį padėji
mą apskritai ir tai, kad jie bu
vo priversti prirašyti po pasi-

Brcšt Litovške, nedaug kas, ar 
ir visai nieko kita neliko Ru
sams daryti, aš pilnai pripažįstu, 
kad šilas atrodomas rusų sovie
tu nepaisymas suomiais pasiliks 
tokiu dalyku, kuris ilgai bus ša
ltiniu piktumo ir išmetinėjimo 
iš suomių pusės.

Bet jus turite pripažinti, kad, 
jei rusu sovietai paliko mus da
rbininkus jų likimui dėlto, kad 
jie turėjo palikti, buvo kilu, ku
rie tą padarė savo pačių noru. 
Aš negaliu užmiršti ir niekuo
met neužmiršiu, kad likusis pa
saulis netik paliko musų brolius 
ir seseris jų pačių likimui, kuo
met jie stojo žūt ar bu t kovon 
su vokiečių autokratybės žval
gais, JĮict kad nekurios šalįs gel
bėjo tiesiu ar aplinkiniu būdu 
Suomiams ir vokiečiams skerdi
kams ir visi jie stelbė jūsų kan
kinamųjų šauksmą pagelbės 
niekinimu, šmeižimu ir nesle
piamu džiaugsmu, kuomet mu
sų respublika atsidūrusi tarpe 
dviejų ugnių — baltagvardiečių 
ir vokiečių junkerių, tapo su
mušta.

Maino sielas ant pažadų.
Aš nepasakoju šito įspūdžių

Tikietas 35c, su maskom 50c.Pradžia 5 v. vakare
Daug bus duodama puikių dovanų atsilankiusiems, kurie bus 

navatniaus ir puikinus apsirėdę.
Dovanos bus grupoms. Viena vyrų grupa gaus dovanų $10.00 pi

nigais ir dovanomis $10.00 vertės. Viena moterų grupa gaus dovanų 
$10.00 pinigais ir dovanomis $10.00 vertes; ir taip tolinus bus duodamu 
dovanos grupoms ir pavieniems pagal jų apsirčdymą.

Ura! visi ant šio Maskinio Baliaus — seni, jauni ir kuproti. Ba
liaus dovanomis galės visi naudoties. Jauni soks, seni včpsos, kup- 

!* riai dovanų gavę nemiegos.
Balius tęsis iki vėlos nakties. Mylinti šokli galės iki vėjai pasišokti. 

Betų bus gera muzika, kas šokėjams be abejo bus labai malonu.

Nors šį veikalą “BIRUTĖ” statė scenoje jau 
daug sykių, bet gerbiamai publikai reikalaujant, 
pakartojame jį dar kartą. Ir reikia pasakyti, kad 
šį syk “Birutė” įstengs pastatyti “MALŪNININKĄ 
ir KAMINKRĖTĮ”, kaip dar nei kartą nebuvo pa
statytas. Nes kaip dainas taip ir lošimą mokina 
musų gerbiamas kompozitorius St. Šimkus ir lo-

...........................................................— ■ ................... ---------------------------------- 1.

“Malunininkas'Jr Kaminkretis”
Operetė su dainomis ir šokiais j SUB., LAPKR.-NOV. 23, 1918

vadovauja ■ M. Meldažio SveL, 2244 W. 23rd Place
Gerb. Stasys Šimkus 1 PRADŽ1A, Val. vakare—

ši;i parinktieji artistai. Taipjau ir pats veikalas 
yra daug kuo pagerintas, panaujintas.

Po lošimui “Birutės” ę h o ras sudainuos keletą la
bai gražių, naujų dain^f, vadovaujant gerb. St. Šim
kui.

šokiai prie didelės ir geros p. Sarpaliaus orkes- 
tros. — Atsilankykite! “BIRUTĖ”.

[Kaizeris /mogžudys”
4-rių aktų tragedija.

Bengia
JAUNŲ LIETUVIŲ AMERIKOJE 

TAUTIŠKAS KLIUBAS

artimas J. Uktverio.
Durįs atsidarys 5 vai. vak. Užlaidą pakels 6:30 v.

Nedėlioj, 2^ Lapkričio į

PULASKIO SVETAINĖJE,
1701-1715 So. Ashland avė. ir kampas 18-tos gatv.

Šis veikalas paimtas iš dabųrtiniij karės nuoti- 
kių, todėl svarbu yra jį pamatyti. Veikale paro
doma, kaip Vokietija sulaužo Belgijos neutralite
tų, kaip von Niegel paskandina Luzitanijos laivą 
ir kaip Amerika paskelbia Vokietijai karę.

Programe dalyvauja Chicagos Lietuvių Vyrų 
Choras ir bus rodomi gyvi paveikslai dar pirmą 
kartą Chicagoje.

Šis veikalas statomas pirmą kartą Amerikoje 
Lietuvių kalboje.

Kviečiame visus atsilankyti ir pamatyti Kaizerį 
Žmogžudį.

Po programų šokiai iki vėlos nakties.
Nepamirškite dienos ir vietos.

Kviečia KOMITETAS.

tikslais. Aš netikiu į neapy
kantos ir keršto politiką. Bet 
tamsta turite pripažinti, kad 
net mes, kaip mes maži ir nežy
mus nealrodytume priešinimui
si pasauliui, savaimi turime ne 
tik turėti pajautimus, bet ir tu
rime pagalvoti, kokie ištikro y- 
ra draugiškumo ir bendro vei
kimo užtikrinimai, akyvaizdoje 
buvusių atsilikimų.

Aš nekaltinu tamstos asmeni
niai. Mano širdis yra pilna pa- 
sigailėljfrno tamstai ir visiems 
musų draugams. Patsai faktas, 
kad tamsta dabar esate pasiren
gę eiti net taip toli, kad svar
stote galimybę kovos su rusų re- 
('liuc’ja, pabodo tą nelaimes 

prapultį, kurion likimas įstū
mė tamstą ir tamsios draugus, 
kurie atsirėmę pečiais į sieną 
šaukia pagclbos pas apkurtusį 
ir bejauslį pasaulį, savo nusimi
nime pasirengę griebtis kadir 
šiaudo.

šitos pasaulio karės laiku kū
nai kaneyeikta, kraujas liejosi 
sriautais, palaidas žiaurumas ir 
naikinimas yra kasdieniniu, daly 
ku ir protas surambėjo liek, kad 
nesupranta visų tų musų laiko 
baisybių .

Bet yra kitų dar baisesnių, 
žiaurybių negu žiaurybes pada
rytos su mirštamu kimu. Man 
atsiminus kaip tamsta ir tams
tos draugai, kurie dabar išalkę, 

(Seka ant 3 pusla’pio)

Rusiškai-Amerikoniškas Biuro
CHICAGOJE

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

2. Perka ir parduoda Rusiškas Obligacijas ir 
Rusiškus Rublius.

\ Didžioji Raštinė:

Russian-American Bureau
160 N. Wells Street, Chicago, III.

Skyrius:

Russian—American Bureau
706 W. 12th Street, Chicago, UI.

| didžiąją raštinę galima nuvažiuoti kiekvienu gatvekariu, va
žiuojančiu “down-town”. Skyrius randasi prie 12-tos gatvės, ne
toli llalsted St.

D R. A. MONTVID
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1553 W. Madison sL B33I So. Lei
Suite 600-612 Kmnpu 22

Valandos: 10 iki 12 ryto Valaadoa: 6 Iki t
Phone Haymarket 2563 Phon« Canal

Nadildieaiaia tik pagal aatartj
Ratidencijoa Telaphona Albany U4I

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS 
ant Durų, Lentų, RSmg ir Stogam* Popiero

SPECIALIAI: Maleva malevojimui stubų išvidau*, po |1.46 ui gal.
CARR BROS. WRECKING CO.

3003-3039 8. HaUtęd SL,. CMetga. m.
mMmmmmmmmMMBMI ■MM



Subata, Lapkričio 16, 1918.
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nusiminę, be vilties, ir išvaryti 
toli iš savo namų žemės, gau
nate neaiškių pasiulinirnų pa
gelbos kaina pardavimo savo 
sielos, mano protas apkvaista, 
pagintas šito pasaulio niakšumo.

Kuomet jus turėjote gana pa- 
jiegų gintis Suomijoje nuo vo-

š nesuimti tamstos dnbdrli- 
kelio. .lis neiitgabens jum*

re,
nio
tos pagelbos, kurios jus tikitės

visiulo'

yra. Jei talkininkams rupi su 
nail inimas vokiečių užviešpa

Alau linksma pažymėli, kad 
bent lamista nedarote tu kvailu 4- c

r nesąmoningų apkaltinimų lin
ijos sovietu diplomatams. Tas,

ne rusu, vaizboj ir pramonėj ir

PRISIRAŠYKITE PRIE VNtTĖb WAR WORK CAMPAIGN. — PAGELBfeKITE KAREIVIAMS, 
, KURIE SVMUše KAIZERI.

turėjote savo pusėje visas savo 
šalies valdvmo teises, kad i r to- 
kias, kurios yra pripažintos mu
sų šios dienos draugijos, kuo
met draugiškas žodis ir draugi
škos pagelbos veikimas butų ne 
tik išgelbėję jus nuo jūsų dabar
tinės nelaimės, bet ir butų pa
gelbėję talkininkų reikalui ir

viso

jieini

špatavMmi šiaurinėje Europoje 
ir Rusijoje, tąsyk niekas nedavė

džio.
Klosimai reikalai

prie; rusų revoliuciją.

Jei lamista numoti' galėsiu pa 
daryli sutartį šilų mano patari 
imi pamiltais kas dėl alsleigimi 
demokratybės Suomijoje, lai a? 
su tikras, kad tuksiančiai Ame 

riko.*. suomių bus pasirengę va 
>.iuoli Suomijon šitą reikalą pa 
reni Ii.

Ir nors, žinoma, aš trokšti 
darbininkų klesos viešpatavimui

lunią. aš pilnai sulinkti su tumi
mo to darbininku išsikėlimo 
galybei) .kuris, kaip jis nebūtų

ai joj, yra pasibaisėtinus tiems

išaugti iš turimųjų sąlygų. A 
priimčiau programą kaipo “mo-

nio. Ir lokiu bildu jums nebuvo 
duota pagelba.

Neduoda vilties atsikelti.

Bet dabar, kuomet jus alka
ni ir nusiminę, o jūsų draugai,

kita palikti ramiam besiplėlimui 
Tas l lipgi apsaugotų nuo atsikai 
tojin.o naujos kruvinos nami
nės karės Suomijoje, kuri Įvyk 
tų, jei tokia sutartis nebūtų pa
siekia ir kurios aš stengčiausi iš
vengei visomis pa j togomis.

ateiti jums pagelbon, dabar.

ji ir nežymiausia butų fiziniu 
stiprumu, gali būti panaudota 
kyliu Rusijoje tarpe darbininkų 
eilių, dabar kuomet tamsta li
kai pagerbiamu bent tiek, kad

lai t; ipgi kas dėl Rusijos. A ru 
vienas dalykas, kuriuomi mes

eilėms pasiūloma gabalas duo
nos kaina sunaikinimo rusu re-

Brangus senas drauge ir sėb-

aizdinimas nėra vienpusis ir 
įertlėlas, lai jis man atrodo 
{erų argmnenlu natidon tos po- 
ilikos. kurios aš laikausi sulig

Talkininku nenorėjimas pripa 
.iii I i rusų sovietų ir veikli su jais 
š vieno esąs paremtas luomi, 
aid rusų sovietai dogmatiniai ir 
>e nusileidimo atisaką tarties a- 
>ie tarptautinės musų draugi
os lormos sentikius.

.1.111 tas, kad jie leidosi konce- 
ijas duoti vokiečiams, aiškiai ro 
lo. kad jei talkininkai alsineš- 
ų i sovietus prieinamai 
iranlamai, (ai jie taipgi

ir su-

A> esu tikras, kad rusu 
ai su dideliu noru duotų konce- 
ijas greičiau talkininkams kaip 

vokiečiams dėl tų pačių priežas
čių, apie kurias minite kalbėda
mi apie skirtumus (arpe laikiniu 
’<ų ii vokiečių, kuriuos aš ma
tau ir kuriuos, aš žinau, rusų 
lipk matai mato, nežiūrint to,

sovie-

ėjo. kad apsunkinus matymą lo
kio skirtumo.

Ta;. ką jus vadinate suirute 
Rusijoje, gal išdalies yra liesa, 
nors man rodosi, kad jusų nu- 
meštosis paveikslas serga dideliu 
regn čio siaurumu ir neužlenka- 
mu 1 psipažinimu su faktais.

Gauna žinias čia.
Rusi (>s atsikėlimui ir deniokra- 
lyhė.‘ bei pažangirr reikalams vi
same pasaulyj. JM yra tame,kad 
alkininkus ir rusų sovietus su-Į s esame toli nuo Rusi jos, 
aikius geriausiais pamatais —1 les esamu gavę nesuskailo- 
okiu susitaikymu,kuris netik pa Pn,’i I <‘s*ą pranešimų apie Rusi- 

dary; v jr<*D vokiečiu viešpalavi- ių- kurie parodo, kad sovietų 
mui Rusijoje, bet ir užtikrintų sutvertosios sąlygos nėra visai Im 
didži tusią apsti veikimo tikrai j švies i, nors, žinoma, yra ir sesė- 
dėmi kratinių pajiegų Rusijoje lių. Bet jus žinote labai gerai 

kad j i Rusija butų net ir pažan-

Didžiausia 
Uptown 
Drapanų 

čeverykų 
Sankrova

Atdara ket
verge ir 8U< 
baloje vaka 
rais, taipgi 

nedėlios 
ryty

Kampa* Milwaukw ir Ashland Avė

Overkautai ir Siutai $25
Nesulyginamos Vertės ir Stailes

, , '•!* • Ą. * • \ ;■ j, t ' ‘ ' •• • ,. 4 z . ’ » • ’

JUS SUTAUPYSITE PINIGUS ateidami pas Continental dėl vieno musų $25 overkauto ar siuto. Jus taipgi 
sutaupysite laiką. Jus čia rasite didžiausių pasirinkimą ©verkautų ir siutų po $25 pasiūlytų bile kur Chica- 
goje — tikrai stebėtinas parodymas — stebėtinas nuo paties įvairumo, kokybes ir tikros vertės. Jus gau
site siutą arba ©verkautą kuriuomi jus galėsite visai pasitikėti — dėl stailės, ilgo dėvėjimo — dėl užbaigto 
darbo. Mes žinome, kad Continental overkautai ir siūtai po $25 negali būti sulyginami. Ateikite ir mes jum 

tą d a r o d y s i m. Keletą minutų jusų laiko tai yra 
viskas, ko mes prašome ir mes jums užtikriname 
didžiausią vertę Už jusų pinigus. Konservatyvės ar- 
ba naujausios stailės, visų materijų, petrenų ir ver- fe'A

KLEIN BROS. DIDEL’S
Pianų Pratuštinimas

Prasidės panedėlyj, lapkričio 18.
Už šias labai žemas kainas, kiekvie: as iiamas gali pasistengti 

įsigyti puikų Player arba pianų. Ateikite ir pamatykite .šiuos di- 
dehus bargenus.

sius gabumus tvarkvedyslėj. la 
ir lai .'nitu chaosas ir suirutė dcC

visiško atskyrimo Rusijos nuo I 
kusi< jo pasaulio, kuriuos atkak

drąsinamu iš visų pu

Adam Sehaaf ir Kim- 
ball Pianai, vartoti; 
stebAtini bargenai, 
po .................... $75

Player Pianą Pratuš- 
tinimaa

Steger Player Pianai 
mahogany viršus, 
mechanizmas visai 
geras, specialiai ap- 
kainuota......... $155

Hallet Davis, Stude- 
baker ir Kerzheim 
Pianai, vartoti labai 
gerame stovyje, tik
tai po ............. $115

Churchill ir Kerz
heim Player Pianai, 
mechanizmas gerame 
slovvje. atidaromas, 

s290

Kerzheim Kreiter Pi
anui, vartoti, negali
ma atskirti nuo nau
jų .................   $165

Kreiter Player Pia
nai maliogany vir
šus* Kerzheim ąžuo
lo viršus, visai geras 
mechanizmas, speci
aliai šiame išparda
vime kiekvienas $365

Visi Players ir Pianai parduodami lengvais 
išmokėjimais. Be nuošimčio.

Musų naujas 1919 modelis 
KERZHEIM

Player Pianas, 6 pėdų, Ge
so arba Elektros Seklyčios 
Lempa, 20 muzikos rolių, 
jusų pačių pasirinkimo, 
suoliukas ir uždangalas už 
01 ji 4 f" Lengvi iš- 
\/| /Į mokėjimai

nuošimčių
West Side Namas Cable—Nclson Pianų ir Playerių

Jūsų senas 
pianas arba 
kalbama ma
šina bus pri
imta mainais 
ir bus pada
roma gera 
sutartis.

KLEIN BROS
' PIANO STORE 
2027-29 South Halsted St

Pianų sank
rova atdara 
subatos va
karais iki 9: 
15, kitais va
karais pagal 
siitarlj.

Prieš musų departamentinę sankrovą

■ NEPADARYKITE KLAIDOS“”

Reumatismo Worm’o
Reumatiško ir Abelno Skaudėjimo Gyduolės 
Pilnai Užtikrintos Gyduolės nuo REUMATIZMO Visose Formose 
Grąžinama Pinigai, Jei Užganėdinančių Pasekmių Nebus j 5 Dienas 

Išdirbtos ir Užtikrintos tik per 
CARL F. W0RM

3400 SOUTH HALSTED STREET, CH1CAGO, ILLINOIS 
Per Pačtą — $1.10.

palies patyrimo. Kuomet buvo 
I > Suomi jos ministerių pirminiu 
ku ii bandele visu savo didžiuo 
ju gabumu padarau tvarka Šuo 
mijoje, lai susidūrėte su siste 
matiniu pasipriešinimu ir truk 
dymu iš buvusios valdančiosio 
mažuonunės pusės ir jūsų vis 
gi riausi pasistengimai buvo vėl

tmm. slokos pas jus, ar dėl jus 
perdidelių reikalavimų. Jum 
bulę pavykę, jei jūsų minister

a tania reikalauja tarptautinės

t p tautų, pasaulyje gi nėra l< 
kios (autos, kuri galėtų apsie' 
be kitų pagelbos.

Jei pasaulis butų pa gelbėjęs h 
mislai, tai lamista būtumėte aj 
lebinę darbininkų j idėjinio isti 
riją viena didžiausių pergalių, u

gelbėjimo jums butų parsiėję pa 
daryli ir jus su noru būtumėt 
padarę tam tikrus nusileidimui

pats yra su Rusija. Aš esu ti 
k ras, kad yra išėjimas iš dabartį 
nio nelemto padėjimo. Jei an

to, kad mums nereikia visas Bu 
sijos nelaimes versti ant vieni 
bolševikų, bei bandyti pamatyti 
ar kitokia talkininkų politika Iii

i čios pagelbos tiems, kuriuos Rr
1 sijos žmonės, nežiūrint visa k<

nių pasekmių. Aš esu tikra; 
' kad įsikišimas kaipo karinis si 
' manymas butų bereikalingas.

Pranašauja baisias painias.
Dar kartą sakau, kad kiekvie- imkit mano užtikrinimus širdin

- bet niekuomet pasaulio sri- 
zje nebuvo atsitikimo, kur svo 
nia šalis butų galėjusi visud- 
icnes tvarką ginkluota spėka j-

• aviršutiniai atrodė, tai visuo- 
let paliko ateičiai baisių painių 

perus.

Atsisakydamas paremti tomis 
j tiek, kiek tomistą norite gel
ėti Rusijos kontrrcvoliucionie- 
ianis, aš raginu tomistą dėties 
rie manęs, pagelbėti:

ų galybėmis ir Suv, Valstijomis 
uoju tikslu, kad jie padėtų at- 

t teigti demokratines įstaigas Šuo !
rijoje ir padaryti galų vokiečių 
iešpalavimui musų šalyje.
2. Įvykinti susipratimų ir beb

rą veikimų Rusų Sovietų, Val
gios ir Talkininkų galybių bei 
uv. Valstijų jų bendrų reikalų 
ima tais stiprinant Rusiją eko- 
'iminiai ir naikinant vokiečių 
upėrializmų.
Brangus drauge ir sėbre, pri

Hart, Schaffner & 
Marx

Vyrams, norintiems geriausių mes slu- 
tyme Hart, Schaffner aod Mara ir kitų 
plačiai žinomą drapanų stebėtinai pilno 

k pa$irįnkirn<o. šios Stailės yra sugalvoji- 
mas geriausių desainerių visame krašte, 
puikiausios ypatingos petrenos. Tikras 
pačSdumas atstovauja už šias kainas

i $30 iki $50
Vaikų ilgai dėvimos f ; v:.iirapanos . »

, * Jus galite.užšJlikHi' ant Conjlnental vai- 9 
kų drapanoj dėl' dda djBvfJjrbo. Mutacijos | 
yra parinktos dėi ty tvirtumo. Puošnias 
.styllfei miUiks sęiagnmą. Ti-
klai gįeriauiĄąs: (jtri^anas.yra' paiduljtos'ui*.

Jrtifc&ftcs inap iur kHur.
Iii ii p 1* ..............ln-irtų Ui

■ r■ '* ■ • . v i .......................... < '

busKe viiu ož<aa$difiti rad?
kurios išrodo apt jusų 

gęfai. Musų didžiausias sandėlis 
pnŲity po $3, $3, H, ir $5,
visų aauty spahrų ir išvaizdos už 
pilną suLupypty doleriu.

I ,

i

ŠOKIŲ MOKYKLA
. A ©••» M.

im B.

tokiai aUlbum kas paoedJų ir kai* 
/ergą; pradžia 7:4fi yaL vakar®. Mokytoju JOS URBANAVIČIUS su 
PRgelbintykfcm. ■ - 1' ■ 
1900 S.Unioo »veu, Chicago
’ ■ / > . • • . . i t • •»!

Br. K. irangelra
DENTI8TA8

i 3261 S. Halsted St. į
ii ii

" ............ .... ......... ! ■■■■»■

ginusios Užuojautos ir draugm- 
guiho jusų sunkioj valandoj ir 
leiskite man išreikšti viltį, kad 
pasiliksite ištikimu musų, augš- 
čiausiems tarptautinio teisingu
mo ir vienybės idealams.

Su draugingumu*
(pasirašo) ŠafiUH Nuortevg.

; SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
. AMERIKOJE

Kapitalas 1 Sausio, 1917, $145.000 
Pomirtinių išmokėjo .... $93.715 
Ligoje pašalpų .......... $53.813

Moka pomirtinių $150, $300, $600 
ir $1.000. Moka ligoje pašalpos— 
$6.00 $9.00 ir $12.00 į savaitę.

ŠELPIA Našles, Našlaičius, Moksleivius, Politiškus Kanki- 
nius, Imigrantus ir remia visus prakilnius lietuviu tautiš

kus ir kulturiškus reikalus.

AMONIŲ apšvietei leidžia savaitraštį „TĖVYNĘ” su ilius- 
T1 trtiotu mėnesiniu priedu Moterims ir Vaikams, ir nariai tą 
gaupA dovanai. Leidžia kningas, kurias nariams duodama už 
pusę kainos, i
Susivienijimas lietuvių Amerikoje yra seniau- 
M Šia, didžiausi ir tvirčiausia apdraudos, pašalpos ir kultūros

• organizacija. Kuopos yra visuose miestuose. Norėdamas 
prisirašyti, kreipkis prie vietines kuopos, arba norėdamas pla
tesnių informacijų, .rašyk pas Centro Sekretorių, šiuo adresu :

. A. B. STRIMAITIS
-307 WEST 30TH STREET. NEW YORK CITY •

B

■
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NAUJIENOS
THd LITHUANIAN DAILY NEWB

Published Daily except Sunday by 
the Lithuaniau News Pub. Co., Ine.

1739 SO. HALSTED ST.,
CHICAGO, ILLINOIS.

Telephone Canal 1506
Naujienos eina kasdien, išskiriant 
nedėldienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 S. Halstcd St., Chicago, 
111. — Telefonas: Canal 1506.

Užsisakomoji Kaina:
Chicagoje—pačtu:

Metams ...............................
Pusei meto ..........................J įV
Trims mėnesiams.............. l
Dviem mėnesiam .............. L45
Vienam mėnesiui..................... 7»

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

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
pačtu:

Metams ............................. IJ.OO
Pusei meto .........................
Trims mėnesiams .............. j oo
Dviem mėnesiam  .......... Lzo
Vienam mėnesiui...................-t‘5

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

turėjo palikti Tokojaus pra
nešimas.-

Pirmiausia 
Nuorteva į 
pranešimo p£sę: į tai, kad 
Rusijoje siaučsa betvarkė ir 
terroras; kad oblševikų ne
remia jokia klesa,. išimant 
dalį darbininkų ir tokių ele
mentų, kurie nori tik pasi
naudoti dabartine suirute; 
kad bolševikai laikosi tiktai 
ačiū terrorui; kad i vadina
mą “raudonąją gvardiją” į- 
stojo vokiečių kareiviai ir 
kad jos komanda dažnai su
sideda iš vokiečių oficierių; 
kad Rusija yra ekonomiškai 
atsilikus ir nepribrendus 
irie socialistinės sistemos; 
<ad darbo intensyvumas

ką atsako
aktiškąją to

pasekmingo plė-{Skaitytoju Balsaimilitaristų įsigalej 
tikrinimas ]
tojimosi minėtoms šalims.

Įdomios yra Nuortevos 
paduotosios sąlygos, kurio
mis, jo nuomone, turėtų būt 
įvykintas bendradarbiavi
mas tarpe Suomijos revoliu
cionierių ir talkininkų (bei 
Amerikos). Talkininkai, gL

\Už išreikštas šiame skyriuje 
nuomones Redakcija neatsako.}

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

Redakcijos
Straipsniai
True translation filcd with the P°*B 
master at Chicago, III., Nov. 16, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917, 

Lietuvių darbininkų 
suvažiavimas.

“Naujienų” paduotam su
manymui, kad Amerikos lie
tuviai darbininkai padary
tų suvažiavimą ir apsvars
tytų, kaip suteikti pagelbos 
Lietuvos darbininkams, ran
da vis daugiaus pritarimo.

Tam sumanymui jau pri
tarė keletas socialistų kuo
pų ir draugijų. Butų gerai, 
kad Jr. kitos darbininkiškos 
organizacijos apsvarstytų 

jį, ir išreikštų savo nuomo
nes. Priešingos darbinin
kams srovės nesnaudžia; ne
jaugi darbininkai visuomet 
turi būt aplenkti?

True trinu lotinu filcd \vith the jr»st- 
mastci* at Chicago, III., Nov. 16, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

Taika ir 
darbininkai

Didžiosios Britanijos Da
rbo Partijos konferencija 
užvakar vienbalsiai priėmė 
rezoliuciją, kad darbininkų 
atstovai turi gaut balsą ofi- 
cialėse taikos derybose, ir 
kad greta taikos konferen
cijos butų laikoma tarptau
tinis darbininkų kongresas.

Tai yra, žinoma, labai ge
rai. Bet Anglijos darbinin
kai dar tiktai rezoliuciją 
priėmė, o kitų šalių darbi
ninkai (išimant gal tiktai 
Franciją) dar nė to nepada-' 
rė. Tuo-gi tarpu taikos ko-

už kokio^mėnesio laiko.
Darbininkų organizaci

joms ir socialistų partijoms 
reikėtų skubinties.

True translation filcd with the post- 
master at Chicago, III., Nov. 16, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917.

Nuortevos
atsakymas.

bolševikai atidavė Suomijos 
revoliucionierius Vokietijos 
plėšikų malonei; kad spau
dos, žodžio ir susirinkimų 
laisvė Rusijoje tapo panai
kinta—? Į visa tai jisai ne- 
pajiegia atsakyti nieko įti-

' kinančia.
Visas Nuortevos atsaky

mas į nurodytuosius Toko
jaus faktus susideda iš iš
reiškimo keleto abejonių, 
kad gal taip blogai nesą. Vie
noje savo laiško vietoje Nuo
rteva sako, kad Tokojaus 
aprašymas vokiečių įtekmės 

J Rusijoje gal esąs “vienpusi
škas ir perdėtas”; bet to- 
liaus jisai pats pripažįsta 
tos įtekmės buvimą ir reika
lą kovot su ja. Kitoje vieto
je jisai sako, kad Tokojaus 
nupieštasai paveikslas Rusi
jos suirutės, galįs būt ‘Tei
singas ligi tam tikro laips
nio”, nors jam atrodą, kad 
paveikslo piešėjas apreiš- 
kiąs “persižiūrą matymą ir 
nepakankamą žinojimą visų 

, faktų” (Nuorteva, sėdčda- 
Jmas Amerikoje, mat, geriau 

žino “visus faktus”!). Tre
čioje vietoje jisai mėgina pa
teisinti bolševikus, apleidu
sius finų revoliucionierius, 
tuo, kad jie (bolševikai) ne
galėję kitaip pasielgti.

Ir šitie keli abejojantjs 
arba pateisinantįs sakiniai 
tai visa Nuortevos “kritika” 
Tokojaus faktų. Į tai reikia 
atkreipti domą tų žmonių, 
kurie panašius į Tokojaus 
faktus mėgsta akių plotu 
vadint “melais” ir “fabrika
cijomis.” Bolševikiškas fi
nų ‘‘ambasadorius” nedrįsta 
prikaišiot melus Tokojui. 
Jisai net jaučiasi esąs prive
rstas aiškiai pasakyt, kad 
jisai nė vieną valandėlę ne
abejoja apie Tokojaus sąži
ningumą.

Dabar apie Tokojaus pro
pozicijas. Suomijos sociali
stų vadas sako, kad Rusijos 
ir Finlendijos išganymas y- 
ra kovoje prieš Vokietijos 
militarizmą ir talkininkų pa
geltoje. Ką į tai atsako 
Nuorteva?

Jisai atsako, kad talkinin
kai nerėmė Suomijos revo
liucionierių kovoje prieš Vo 
kietijos militarizmą, ir kad 
todėl aklai pasitikėti jais ne
galima. Antra, jisai užreiš- 
kia, kad jisai nepritars jo
kiai ginkluotai intervencijai, 
atkreiptai prieš Rusijos bol
ševikus. Bet išdėstęs šituo- 
du punktu, jisai pagalios pri- 
pažįsta, kad talkininkų pa- 
gelba yra neapsienamas da
lykas, kaip Rusijai ,taip ir 
Suomijai, ir duoda ištisą ei
lę. suggestijų, kaif> tosios pa
gelbos įgyti. Nuorteva pa
taria atsiekti sutarties tarpe 
Rusijos .bei Suomijos revo
liucionierių, iš vienos pusės, 
ir talkininkų valdžių bei Suv

išvyt vokiečius iš Suomijos; 
2) priverst paliuosuot visus 
belaisvius, paimtus civilės 
karės laiku ir duot teisės be 
kliūčių pagrįžt namo pabė
gėliams; atsteigt visas pilie
čių teises ir tarp jų žodžio, 
susirinkimų ir spaudos lais
vę; sugrąžint darbininkų 
organizacijoms visą jų tur
tą, konfiskuotą po 'civilės 
karės; sušaukt visuotino ba
lsavimo pamatu steigiamąjį 
susirinkimą, kuris nustaty
tų Suomijos konstituciją.

Aišku, kad šitų tikslų at- 
siekimui, Nuorteva pripažį
sta reikalingumą ginkluoto 
talkininkų įsimaišymo į Suo
mijos reikalus; ir kad tas 
ginkluotas įsimaišymas tu
rėtų būt atkreiptas ne tik 
prieš vokiečius, įsiveržusius 
į Suomiją, o ir prieš dabarti
nę finų valdžią, panai
kinusią piliečių teises ir lai
svę. Bet kuomet Nuorteva 
tatai pripažįsta, tai jisai el
giasi visai nenuosakiai, sa
kydamas savo straipsnio 
gale, jogei “istorijoje dar 
nebuvę pavyzdžio, kad sve
tima šalis butų galėjus gin
klų pagelba įsteigti socialę 
tvarką kitoje šalyje.” (Čia 
jisai, mat, šaukiasi istoriją į 
liudininkes, kad prirodžius 
intervencijos netinkamumą

Reikia dar pabrėžti, kad 
bolševikas* Nuorteva stoja 
už Steigiamąjį Susirinkimą 
ir už visuotiną balsavimą 
Finlendijoje, o ne už “sovie
tų valdžią”; nors Suomija y- 
ra kelioms eilioms daugiaus 
pribrendus prie socializmo 
tvarkos, negu Rusi j
mijoje jau ramiu laiku soci
alistų spėka buvo taip užau
gus, kad didžiuma vietų sei
me buvo patekus į jų rankas.

Palieka tečiaus dar viena 
labai svarbi Tokojaus laiško 
dal’s: klausimas apie socia
listines tvarkos galimybę

Šuo-

Tme translation filcd vvith the post- 
niaster at Chicago, III., Nov. 16, 15)18, 
as reųutred by the act of Oct. 6, 1917

Delei Tokojaus laiško 
apie Rusiją.

Reikia pastebėti, kad Toko
jaus laiškas, kuris vien nurodo 
apimliais žodžiais bolševikų 
“piktadarybes”, yra ne naujie
na, nes panašių “argumentų” 
prieš bolševikus galima rasti ko
ne kasdieli buržuazijos spaudo
je. Bet.Tokoi nėra buržujus, o 
labai augštai stovintis asmuo 
socialistų (ulėse, todėl gal jo žod
žiams galima pajtikėti ir palai-, 
kyli už liesą. Vienok reikia pa
sakyti, kad ištisai Tokojaus lai
ško negalima pripažint už tei
singai nušviečiantį dalykus Rusi
joje, nęs kuomet skaitai jį ne 
aplamai, o su giliu apsvarstymu, 
lai pasirodo, kad tame laiške ne-

o jis yra ir labai vienpusiškas.
Ištisai, punktas po punkto pa

rodyti, kad Tokojaus užmetimai 
daugelyje vielų nesutinka su ti
krenybe, aš čia nebandysiu, nes 
tai užimtų kelis sykius dauginus 
vietos laikraštyje, negu jo laiš
kas; aš čia pamėginsiu nurody
ti lik patį neteisingumo bran-

Svarbiausis Tokojaus užmeti
mas, tai kad Rusijoje “didžiausia 
betvarke!*’, ir kad bolševikai tik 
užsilaiko ačiū plėšikams (ačiū 
ginklams. Red.) ir Vokietijos 
pagelba?. Taigi dabar ir pažiū
rėsim, ar ištikro jau tokia “So
doma ir'Gomora“ Rusijoje, kaip 
Tokoi piešia, ir ar bolševikai tik 
vien pasilaiko dėlto, kad varto
ja IcrFoM ir semia pagelbos jš 
pFešiki/'liiises. Kad tuos prie
kaištus a t rėmus, aš neimsiu ar
gumentų iš tų ypatų, kurie stovi 
už bolševikus, kaip Jobu Reed, 
Nuorteva ir kilti kurie žino apie 
Rusiją ne- mažiaus, kaip Tokoi 
(kam jllbkus pasakot! Johri 
Reed pabuvo Rusijoje išviso ko
letą mėnesių, nepažinodamas nė 
rusų kalbos, ir pagrįžo į Ameri
ką pradžioje šių metu, kada bol
ševiku valdžia dar tik buvo atsi
radus; o Tokoi gyveno Finiendi- 
joje ir Rusijoje visą laiką, ir jo

- g . Ligotas stovis inkstų praside-
Į f] iCSTlI kuomet inkstai nebepajie-

tia išvaryti šlapumą, arba ka- 
$a flutl°s atsisako pernešti ji;

t 1 Vo y ViltUIUČile Jeigu prie išmatų ir kenksmin
gų materijų ten dar yra ir kitendos dalelės einančios laukaq, 
kurios turėtų pasilikti; taip gi galima pasakyti, kada inkstai 
nesveikuoju kuomet tu šlupini pertankiai, arba perdaug retai 
kuomet šlapumas nėra aiškus, kuomet jisai skaudus arba 
kuomet jisui išrodo be jokių ligonio jausmų.

SEVERA’S
Kidney and Liver Remedy

Severos Gyduolės nuo Inkstų ir Kepenų suteikia tikrai palen
gvinimą ir reikalingą satisfikaciją, su kuriuomi tvėriniasis ki-' 

> tų skausmų galima sulaikyt laišku. Todėl rekomenduojama, 
gydyme uždegmo Inkstų arba pūslės, sulaikymo sunkaus šla- 
pinimasi, skaudus šlapinimasi, Mitinusių pėdų ir nugaros ska
udėjimo, paeinančių nuo inkstų nesveikumų, geltligės ir surū
gusių vidurių. Kaina: 75 centai ir $1.25. 

......

Burnos Plovimui ?cllymo ža 
iždų, gargaliavimui ,ir kaipo 
anttscptiška soliucija, kur tik 
reikalaujama: ar tai įleidimo, 
šmirkštimo ,arba plovimo, Se- 

. veros Antiscpsoius yra širdi
ngai rekomenduojamas. Pa
mėginkite jį. Kaina 35 centai.

Gydantis Muilas rasties 
kiekvienoje šeimynoje. Seve
ros Gydantis Odinis Muilas va
lo, dailina ir gydo veido išvei- 
zdą ir prigelbsti kūdikių ir su
augsiu vanai. Jis labai geras 
dėl skutimosi ir tualeto reika
lams. Kaina 25 centai.

Skaistus Veidas lai. ,pa- geidau
jamas turtas kiekvienos gra
žiai gyvenančios moters, mer
ginos, arba jauno vyro. Bet 
užlaikyti skaistumą be pašali
nės pagelbos yra labai sunku. 
Tam tikslui Severos Veidui 
Creame yra rekomenduojamas 
dcl kasdieninio masažavimo. 
Jis prašalina spuogus ir plet- 
mus. Kaina 35 centai.

Severos šeimyniškos Medicinos yra parduo damos visose aptickose. Reikalaukite Severos Me
dicinų, niekad nepriimdamas kubstitutų. Jeigu Tavo aptiekorius neturėtų, prisiųsk savo užsaky
mą mums tiesiog, tuojaus prisiusime.

W. F. SEVERĄ CO., CEDAR, ĮLAPIDS, I0WA.

tam fabrike dirba švedai ir ru
sai“. (Na, tai tau, Jurguti, ir 
devintines! Bolševikų pritarėjai 
giriasi, kad jų Sbendraminčiai 
Rusijoje įvedę socializmo tvar
ką, o čia, pasirodo, ūkio padarų 
fabrikas kaip buvo, taip ir tebė
ra Irusio rankose! Red.)

“Stenografistčms mes moka
me dabar tenai po 1.000 rublių 
mėnesiui. Pirm revoliucijos jie 
gaudavo nuo 80 iki 100 rublių 
mėnesiui. Prie paprastų aplin
kybių rublis yra lygus 52 kapei
koms.“ (O karės laiku rublis 
nupuolė iki 8 c. Red.) Tai taip 
rašo kompanijos atstovas apie 
Rusijos darbininkų sąlygas. Pa
lyginkite to buržujaus žodžus su 
Tokoi laišku ir matysite, kad tas 
kompanijos atstovas sako apie 
Rusijos ekonomines sąlygas už
ginančiai, o Tokoi pasmerkian
čiai. Bet reikia turėt omenėje,
lpi(| už#ų;ijų}įįįęi kalbu buržujus; diddžiausia problema, kuri stoja 
tai reiškia, kad jo sakymams gfl-'b^iė'š daH)inihkiiš, kada jie pai-

besnč pusė, būtent: gaminimo 
arba produkcijos klausimas. Al- 
gos-ir darbo valandos — pri- 
klauso darbo vaisių padalinimo 
sričiai: juo darbininkas gauna 
daugiaus atlyginimo, arba juo 
trumpesnes valandos jam rei
kia dirbti, kad gavus tą patį at
lyginimą, tuo didesnė darbo 
vaisių dalis tenka jam, ir tuo 
mažesnė dalis palieka dirbtuvės 
savininko rankose. Jeigu-gi dar
bininkai paima dirbtuvę į savo 
rankas, tai jie ima visą darbo 
vaisių — išskiriant tiktai tą da
lį, kuri reikalinga dirbtuvės už
laikymui ir praplatinimui. Bet 
kad. gavus darbo vaisių, tai rei
kia pirma, kad tas vaisius butų 
pagamintas. Ir juo didesnė dar
bo vaisių suma norima gaut, 
tuo, apskritai imant reikia ga
minti daugiaus. Padidinimas 
darbo našumo yra pirmutinė ir

; 1IUXATED
LO py IRON
ui I Jeigu jus nesat

■b W tas a,bą sveikas,

•s *<urr.x

ate tvir- 
______ _. , . jus tu
rite patįs padaryti seka
nti bandymą: patėmykite 
kaip ilgai jus galite dir
bti arba kiek toli jus ga
lite nueiti be nuovargio. 
Tuokart paimkite du pe
nkių granų plėskeliu Nu- 
xated Iron tris syk die
noje per dvi savuiti. Ta
da ir vėl išmėginkit sa
vo stiprumą ir pastebė
kite, kiek jus pasitaiso- 
t Daug žmonių pada- 

i išmėginimą, ir nu- 
•br: - savo pagerėju
si iprtnnu, pakantru- 
ir energija. Nuxa- 

Iron yra garantuotas 
suteikti ušganėdinimą ar
ba bus grąžinami pini
gai. Gaunama pas visus 
gerus aptiekorius.

<!U

Vakarykščiame ir šiame 
“Naujienų” numeriuose iš
spausdinta ilgas Santeri 
Nuortevos atsakymas į To
kojaus laišką. Kiekvienas, 
kuris atidžiai palygins to 
laiško ir to atsakymo turi
nius, atras, kad “finų socia
listų ambasadoriaus” raštas 
yra labai panašus j didelį 
durnų debesį, padarytą tiks-! Valstijų iš antros. *Tos su- I 
lu užglostyti nemalonų tu-[tarties tikslas turėtų būti 
Jiems žmonėms įspūdį, kurį apsigynimas nuo Vokietijos Į

Suomijos socialistų vadas 
sako, kad socializmas nega
li būt įvykintas spėka;<jo į- 
vykimui reikią tam tikrų są
lygų, pribrendusių šalies gy
venime. Tolįaus, jisai sako, 
kad Rusija yra visai atsili
kus ekonomiškai, ir kad jos 
darbininkų klesa dar nėra 
priaugus prie socializmo 
tvarkos steigimo. Ką atsa
ko į tai Nuorteva?
. Pirmamjam Tokojaus už- 
reiškimui jisai pilnai prita
ria, o antrąjį visai užtyli. 
Vadinasi, tos Tokojaus nuo
monės, kad Rusijoje dar ne
atėjo laikas steigti socializ
mą, jisai neužginčija. Bet 
jeigu jisai negali to dalyko 
užginčyti, tai logiškai pro
taudamas, jisai turėtų pri
pažinti tiesą tiems Rusijos 
ir kitų šalių socialistams', 
kurie sako, kad dabartine 
Rusijos revoliucija yra ne 
socialistinė, o demokratinė. 
Ir jisai turėtų aiškiai išsi
reikšti už demokratijos jie- 
gų suvienijimą ir už Steigia
mąjį Susirinkimą ne tiktai 
Finlendijoje, o ir Rusijoje.

mėnesyje šių metų. O Nuorte
va nematė Rusijos nuo 1905 m. 
Red.)— bet aš imsiu pranešimus 
iš pačios buržuazijos. Štai (kaip 
paskelbė “Keleivis”), pasiklail- 
sykit, ką sako Inlernallional 
Harvester Co. atstovas Thomas 
II. Anderson, kuris išgyveno Ru
sijoje trejus metus ir lik šiomis 
dienomis parvažiavo į New Yor- 
ką. Tas kompanijos atstovas 
pirmiausia užreiškia, kad “kiek 
sumažėjo Rusijoje darbo našu-

Įima pilnai patikėti ir laikyt juos 
už teisingus (na, tai logika! 
Red.), nes tas kompanijos atsto
vas yra darbininkų klesos prie
šas, o priešas greičiaus pame
luos, negu teisybę sakys. (Pa
stebėtina logika! Dėlto, kad tas 
buržujus greičiaus pameluos, 
negu sakys tiesą, tai juo reikia 
tikėt labiau, negu socialistui! 
Red.) Taigi aš šituo pranešimu, 
ir kitais, remdamasis ir sakau, 
kad Tokojaus laiške yra nesąži
ningai perdėta apie Rusijos be
tvarkę. (Žmogui, kuris visa sa
vo gyvenimą kovojo už darbi
ninkų laisvę, nepripažinl sąžihės 
tiktai dėlto, kad jo aprašimas 
Rusijos liepa tinka kam-nors,—

irta pramoniją po savo kontrole. 
Jeigu darbininkai nopajiegtų 
išrišti šitą problemą, tai niekas 
neišgelbėtų jų režimo nuo puo
limo. Kokių priemonių turės 
darbininkų klesa šitos proble
mos išrišimui, vykinant socia
lizmo tvarką, mes čia nekalbė
sime, nes tai. užimtų perdaug 
vielos; norintiems susipažinti su 
tuo, patariame atidžiai pastudi- 
juot K. Kautskio veikalą “Ant 
rytojaus po sociales revoliuci
jos”. Bei dabar grįžtame prie 
Tokojaus ir Andersono nuomo
nių airtc Rusijos pramonijos sto
vį: Juodu kaip vienas, taip ir 
antras, konstatuoja tą faktą, kad 
darbo našumas Rusijoje labai 

al
ku darbininkų algos labai paki
lo. M. P-iui tai yra geros “ekono
mines sąlygos”, o kiekvienam 
žmogui, apsipažinusiam su pū
linės ekonomijos klausimais, 
mais, tie faktais sako, kad Ru
sijai gręsia visiškas ekonomi
nis suirimas. Ir šis pavojus da
rosi dar didesniu, kada atsime
ni, kad jau ir pirma darbo na
šumas Rusijoje buvo žemesnis, 
negu kuriojė-nors kitoje kapi
talistinėje šalyje. Red.)

Bet Tokoi ir kili mini apie 
didelį badą Rusijoje. Tatai ir
gi yra perdėta, nes šiomis dieno
mis mano draugas gavo laišką 
iš Rusijos (Maskvos) nuo vieno 
lietuvio socialisto Petro švedo, 
kur jisai rašo, kad visos tos kal-

i Kazimieras Gugis
A DVOKĄTAS

. ^kius reikalus, kaip i-riminaliikuose 
taip ir civiliškuose <eism,tose. Daro

visokius dokumemut irp-op eras.

Nntiui Ofisas: 
3S23 S. Halsied SI 

Ant trečių lubų 
Tel. Drovcr 1310

Mkoto Ofisas i 
UT N. iJtlrborr SI 

i‘l 13 Un iy 3ldg.
Tol. Centrą'. 4 411

i ■  ........ -----—■—  .... t/

Cash už Liberty 
Bondsus

Valdžios bondsai, perkami už 
cash, arba paskolinsime jums pini
gus ant jų už legalę pelno rentą, ar
ba ųupirksinie jūsų bondsų pelną j- 
mokčdami dalį. Atsineškite bond
sus.

CARL M. WHITE,
Room 4ll, 56 W. Washington Street
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cgut tokie asmens, kurie Į nupuolė, kuomet tuo pačiu lai 
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Tel. Piillmnn 342
Dr. D.J. Bagočius, M.D. 

LIETUVIS GYDYTOJAS 11 
CHIRURGAS 

11731 8o. Michigan ArA 
Poseland. TU.

nelabai augštai vertina savo są
žinę. — Bet M. Pūkis, cituoda
mas to p. Andersono žodžius pri
rodymui neteisingumo Tokojaus 
aprašymo, parodė, kad jisai ne
suprato, ne ką rašo Tokoi, nė 
ką rašo Anderson. Juk Ander
sono žodžiai patvirtina Toko
jaus laišką! Finų socialistų va
lias nurodė, kad Rusijos darbi
ninkuose apsireiškia palinkimas 
gauti kuodidžiausią atlyginimą 

‘už kuomažiausį darbą — arba 
*net visai uždyką; o Harvester 
knisto agentas pasakoja, kad 
'darbininkams Rusijoje už (i vai. 
klarbo mokama dabar daug dau
giaus, negu pirmalbudavo moka
ma už daug ilgesnį darbą. To
koi pažymėjo faktą, kad intėnsy- 

įteiiiRusijoje -vi- 
sai sumažėjo, o p. Anderson sa
lio, kad Rusijoje nupuolė darbo 
našumas. Na, ar tai ne tą pat 
kalba juodu abu? — Bet M. Pū
kis nesuprato tų dviejų aprašy
mų ne vien dėlto ,kad jam truk
dą gabumo logiškai protaut, o 
r dėlto, kad jisai neturi jokios 
movokos apie ekonominius 
Rausimus. Jam rodosi, kad 
/isa ekonominė problema susi

deda vien prie darbo valandų ir skelbia Amerikoje “buržuaziniai

Laisves Bondsai
perkami už cash. Ėmei amt Co., 740 
W. Madison, kampas Halstcd gat., 
room 232, 2-ras augšlas, virš Fanious 
Clothing Store. Atdara vakarais iki 
8. Ncdėldicniais 10 iki 1. «

gos“. (Visai panašiai kalba ir 
Tokoi. Red.) “Prie senosios 
valdžios jie buvo verčiami dirb
ti ilgas valandas už labai men
ką atlyginimą, prie naujos vald
žios (reiškia, bolševikų. M.P.) 
kurią jie palįs sutvėrė, jie dirba 
kuomažiausia ir gauna tokias 
algas, kokių pirma Rusijoje nie
kas negirdėjo”. Ir tolinus pami
nėjęs, kad Rusijoje dirlba tik 6 
valandas dienoje, sako: “Nerei
klu ne? sakyti, kad daug iiždirb- 

diiini darbininkui daug ir išleid
žia. 'Teatrai, restoranai ir kaba
retai stovi atdari ir pilni žmonių. 
Sunku tenai ir sėdynių gauti, 
nors kaina dabar brangesnė, ne
gu kada nors.” Ir paminėjęs, jog 
Maskvos gatvėse darbininkui va
žinėjasi automobiliais, sako apie 
savo fabriką: “Už •miestų pra- 
monija dar vis eina. Internati
onal Harvester Co., pavyzdžiui, 
turi už kelių mylių nuo Maskvos 
fabriką, kur buvo ir tebėra da- algų klausimo; tuo-gi tarpu jo- korespodentai ir soeial-patrio-1 
romos pjaunamos mašinos, ši- j e yra da ir kita, ir tai daug svar-

ir social-patrioliškų laikraščiu, 
jog Rusijoje siaučia betvarke ir 
žmones badauja, yra melagy
ste”. Tolinus tasai draugas išdė
sto, delko buržuazija ir socialu 
patriotai tokias melagystes sklei
džia prieš bolševikus. (M. Pū
kis labai naivus žmogus. Jam 
net neatėjo į galvą paklaust sa
vęs, iškur tasyi Švedas žino, ką

, (Seka ant 8-to pusi.)

Milda teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

VodeviUaus Permaina.
Panedėlyj? Ketverge ir Sabalo j 

Pirmus Floras 15c. Balkonas 10c' 
Prie Šių kainų priskaitoma ir 

1c ir 2c kariškos mokcstjs 
4 DIDELI AKTAI KASDIEN 
KALSTEI) i? P.?-ra GATVĖS

_ AR TURITE SKOLININKĄ?
MišjicAkoine ir iškolek- 

™ tuojanio viįokias bcra&tiškas 
Ąfclįfr* skolas nuo nestropių skoli- 

ninku iš visų dalių Suvieny- 
Valstijų tiesiai ant nuo- 

šimčių. Nepaisome kur ir 
kokiam mieste jus gyvenate, 
nei kur jūsų skolininkai ran- 

W dasi. Musų būdas pasiekia■L ukolininkus visur, nes tam
tikslui turime Atsakančius 

kolektorius ir advokatus visose daivse 
Suvienytų Valstijų ir Kanadoje. SU
TEIKIAME PATARIMUS DOVANAI. 
Reikalaudami tolesnių informacijų kr> i- 
pkitės pas mus ypatiškai ar laiškais 

markę ntMnkyinui a»t soktincio antra&<> :
INTEKSTATF SERVICE

AGENCY,
3114 S. Halstcd St., Clufauo, III.

Scrgantįs /'nonos Eikite pas 
Mane

8r.
SPECIALISTAS CHRONIŠKŲ 

LIGŲ
25 Melai Patyrimo 

Nereiki mokėti už apžiūrėjimą 
422 So. State St., Chicago 
Tarpe Congress ir Van Buren.
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daugiau — klausyti kito tokio 
pat žmogaus pottepimų ir atiduo 
ti jam savo triūso vaisių. Jis 
buvo tamsus, gal nemokėjo nė; 
penkių suskaityti. Bet tiek daug 
jisai žinojo, kad tas, ką jis įsigi
jo, yra jo ir niekas neturi tei
sės juo naudotiem negu tik tuo-

simu susipažinti kiek galint nuo-. gyvenimas to reikalavo. Ji, va- 
dngniąu, tegul pasiskaito Lafnr- J dinasi, nėra amžinasties liūdi j i- 
gue’o knygutę *‘Nūosavybčs Iš- imi. Taipjau ji nėra “viso ge
ri vys tymai”. Ją galima gauti 
Naujienų išldstuvėje. O kurie 
susipažinę su anglų ar kokia kita 
kalba — tegul skaito Morgan’o 
“Senovės Draugiją” ir F. Engel-

ro” liudijimu. Tai, kaip jau sa
kėme, rodo dabartiniai nuoti- 
kiai užjūryje...

Vis dėlto, jos role yra milži
niška ! Ir reikia tikėti, kad atei

Graži tu... met, kada jį apveiktų ir atimtų, so “šeimynos, nuosavybės ir vai- ifyj ji loš dar svarbesnę rolę. A- 
Kitaip jisai neatiduodavo savo stybės atsiradimą”. Poros špal- pie tai betgi čia kalbėti ncišpuo-

Graži tu, kaip saulės skaistus spindulys, 
Kad krintantį lašų sutikęs, Lili
Jis sužiba staiga visomis spalvomis 
ir nyksta ilgesį palikęs...
Graži tu, kaip brėkštančio ryto aušra,
Kad blizga pro kįlantį ūką, ’ Jį
Ir juokias mėnuliui mieguista diena, 
Prikėlus laukuos vyturiuką...

Graži tu, kaip'žiedas lelijos baltos
Kada vos pražydęs iš lapų
Jis, džiaugdamos stiepias prie saulės šiltos, 
Ir skleidžia svaiginantį kvapą...
Graži... Graži tu. kaip lėmimas smagus,- 
Kur rožėmis ateitį kloja,
Apsiaučia lyg laimės sparnais pro miegus, 
Pabudus — užmigt ti vilioja...

Graži... Bet ne man... Nes tu sapnas tiktai... 
Sapnams gi tikėt aš palioviau...
Vargai išmokino svajoti šaltai.
Stabus nuo senai aš tik grioviau...

h . »</ (Aušrinė).

triūso vaisių kitam.
Visi tečiaus žino, kad šiandie 

yra kitaip. Tūkstančiai žmonių 
dirba fabrikuose, gauna algą-pi- 
nigus ir jais perkasi saU reika
lingų daiktų. Fabrikininkas te
čiaus nieko nedirba, bet jisai gy
vena šimtą kartų geriau negu jo 
darbininkai. Darbininkas vos 
vos gali nusinuonuioti trejatą 
kambarių, o ponas fabrikininkas 
pasistato bent keletą gražių pa- 
locių ir pinigų jam niekada ne- 
stokuoja.

JuoS jisai gauna nuo tų tūks
tančių, kurie dieną ir naktį triū
sia jo dirbtuvėje ir dar dėkoja, 
kad “ponas mane taiko”... ?

Tai buvo tik vienas pavyzdys. 
Jų butų galima duoti daug, labai 
daug. Bet ne apie tai eina daly
kas. į * . . ... .

!Buk Sveika^
skinto maisto nuodams 

ji susirinkt į savo žarnas, |
kurie esti įsinėrę į jųsų * 

■ systemų. Nevirškinimas, I 
Rfl užkietėjimas vidurių, | 

galvos skaudėjimas, blo- * 
gas kraujas ir daugybė I 
kitų bėdų paseks. Lai- | 

|k\k savo vidurius va- 
liais, kaip tūkstančiai JĮ kitų daro, imant retkar-
čiais po dožų seną, atsa- j 

Jfl kančią, iš daržovių šei- 
M myniškų kepenų gyduo-

le. ,

4

Thedford’s

i Black- Draught
L 

Mrs. W. F. Pickle iš ’
Rising Fawn, Ga., rašo: 
“Mes vartojame Thed- 

ford’o Black-Draught, 
kaipo šeimynos gyduo
lę. Mano vyro motina 
negalėdavo imt Calomel, 
nes tas būdavo perstip- 
rus jai, lodei ii varto
davo Black-Draught, 
kaipo švelnų, vidurius 
liuosuojanlį ir kepenas 
reguliuojantį... Mes var
tojame jį šeimynoje ir 
tikime, kad ji yra ge
riausi kepenims pada
ryta gyduolė.” Mėgink 
ia. Reikalauk tikro- 
Thcdford’o 25c už kre- 
bute. E-75

Pranešimas.
AUTOMOBILIŲ SAVININKAMS.
Seniausias automobilių mechani

kas. Taiso ir pagerina visokius su
gedusius automobilius. Turiu pil
nų mašinų skapą, kuriom galiu 
darbi} greitai idlikti.

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

(įėjimas iš šalies).

Valstybės.
Ta visapasauline drama, kuri 

tęsės ilgus keturis metus, užsi
baigė. Kartu su ja užsibaigė se- 
nasai Europos gyvenimas. Di
delės valstybės šiandie subyrėjo 
į smulkius skivytus. Subyrėjo 
in ant senųjų griuvėsių turės iš
kilti kita, nauja valstybinė orga
nizacija.

t .
Svarbu todėl Ibus susipažinti 

su tų valstybių atsiradimu ir jų 
keitimusi. Taigi kokiu budu ir 
delko atsirado valstybes?

Valstybių yra daitg. Kiekvie
na valstybė turi savo valdžią — 
dieno duotą ar žmonių išrinktą. 
Kiekviena jų tvarkosi savysto- 
viai: leidžia įstatymus ir žiuri, 
kad žmonės-pavaldiniai juos pil
dytu Priešginas gi baudžia: 
kalėjimu, piniginėmis pabaudo
mis ir net mirčia.

Paprastam, alginiam darbinin
kui gali rodyti.es, kad tas, kas de
dasi šiandie, buvo visada. Jo 
manymu, tvarka, kurią mes tu
rime šiandie, turėjo būti vakar, 
užvakar ir šimtai metų atgal. 
Taip betgi nėra.

Valstybė nėra amžinasties liu
dijimu. Tai gali būt aišku kad 
ir iš dabartinių nuotikių anapus 
vandenyno. Buvo laikai, kada 
valstybė žmonėms buvo netik ne 
žinoma, o ir neįsivaizdinama. 
Laisvas girių klajunas-medžioto- 
jas negalėjo sau persistatyti, kad 
kada nors turės ateiti laikai, kuo
met žmonėms nebus leista per
žengti svetimų rubežių, o dar

-7-------- —A

Senai, tūkstančiai metų, atgal, 
žmonės visai nežinojo tokio da
lyko, kaip valstybė. Jie- buvo 
klajūnai, bastėsi iš vienos vietos 
į kitą. Iš pradžių jie bastėsi pa
vieniais, vėliau susitelkę į bure- 
lius-šeimynas. Pastovaus užsi
ėmimo jie tuomet neturėjo. Vi
sa, kas tokiam bastūnui reikėjo, 
tai maisto. Ir tais laikais, kada 
žmonių veislė buvo nedidelė, to 
maisto jie rasdavo užtektinai — 
ant medžių ir žemėje. Kada jo 
pritrukdavo vienoje vietoje, tai 
jie eidavo į kitą. Bloginusiame 
atseikime, kada jie nerasdavo 
sau maisto, mirdavo badu.

Taip buvo, kada žmonės dar 
buvo laukiniai.

Praėjo tūkstančiai metų. Žmo
nių veislė žymiai pasidaugino. 
Išsimaitinti augmenų vaisiais 
jau nebuvo galima. Tada žmo
nės susirado kitą maitinimosi 
būdą. Jie patapo medžiotojais, 
o dar vėliau prisijaukino tam 
tikrų gyvūnų, pradėjo juos už- 
žiurėti ir maitinties jais. Tuomet 
žmonių gyvenimas žymiai atsi
mainė, liko pastovesnis. Jie tuo
met ncbeklajojo po girias pavie
niais, bet susitelkė j didesnius 
ar mažesnius burius. Vadinas, 
prasidėjo bendras gyvenimas. 
Jų gyvenimas liko dar pastoves
niu, kada jie pradėjo apsigyven
ti kokioje nors vienoje vietoje 
ir išsimokino apdirbt žemę.

Bet ir tada jie dar nežinojo ką 
reiškia žodis “valstybė”. Tokio 
žodžio anų laikų žmonių žody-į 
nas nepažinojo. Jie turėjo šei-į 
mynas, gentis, padermes — tai; 
visa. Kurie norėtų su tuo klau-'

■ . '1

tų rašinėly) visa išpasakoti nega- 
flnąi. Rašinėlio autorius (ten
kinasi tik atpasakojimu pačių 
svarbiausiųjų faktų.

Iš pradžios, kada žmonės pra
dėjo vesti pastovų gyvenimą, ka
da jie apsigyveno kokioje nors 
vienoje vietoje, tasai žėnitįs plo
tas, jo vaisiai ir gyvuliai buvo 
visų bendra savastis, žodžių: 
Tai “tavo”, o tai “mano” nieks 
tuomet nežinojo. Žmonės gyve
no bendrai ir bendrai naudojosi 
visu, ką jie turėjo-pasigamino.

Vis dėlto, žmonės tuomet dar 
buvo tamsus ir nuožmus. At
skiros žmonių gentįs ar jų bū
riai nuolatos ir atkakliai kovojo 
vieni su kitais. Vadinasi, žmo
nės tuomet gyveno nuolatiniam 
pavojui ir bile valandą galėjo 
būti užpulti kitas kito būrio 
žmonėmis ir sunaikinti. Prisiė
jo telk ties į didesnius burius ir 
tarties kaip apsiginti nuo priešo 
ir pasekmingiau užpulti ant ki
tų. Čia reikėjo “gudrių” žmonių 
— vadų. Iš pradžios 
jais buvo genčių 
vyresnieji. Vėliau jų vietą užė
mė! tam tikri karvedžiai — žmo
nių išrinkti ar patįs apsišaukę 
jais.

Tai buvo pirmosios dabartines 
modernios valstybes atžalos.

Praėjo daug daug metų, tūk
stančiai metų. Žmonių veislė 
dauginosi ir dauginosi. Jų gy
venimas ir savitarpiniai santy
kiai nuolat keitėsi. Žcmidirby- 
stė pasidarė vieninteliu žmonių 
pasilaikymo šaltiniu. Jie jau 
nebesibastė iš vienos vietos ki
ton, beit apsigyveno vienoje ko
kioje vietoje ir ne šimtais, ne 
tūkstančiais, bet milionais. 
Bendroji šeimynų 
ar genčių savastis išnyko. Jos 
vietą užėmė privatinė nuosavy
bė. Gi šios palaikymu dabar rū
pinosi tam tikri tvarkos-įsitaty- 
mų dabotojai.

Bet ir tada žmones dar nežino-, 
jo kas yra valstybė.

Praėjo dar daug-daug metų. 
Įsisteigė miestai, žmonės prade- » e jo susižinot netik su savo apic- 
linke, bet ir tolimesnėmis šali
mis. Prasidėjo pirklyba. Žmo
nių gyvenimas jų santykiai tu
rėjo keislties.

Tiems žmonėms, kurie užsi
ėmė pirklylba^ buvo svarbu, kad 
jų kelionėje iš vienos vietos į ki
tą jie butų saugus. Mat daž
nai atsitikdavo taip, kad pirklys, 
vežęs savo tavorą iš vienos vie
tos kiton, būdavo užpultas ir ne
tik netekdavo savo mantos, o

—Vaidonis.

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

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

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

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

kartais ir gyvasties. Plėšrus feu- 
dalai-ponai nuolalt tykodavo juos 
užpulti. Tie ponai, beje, ir tarp 
savęs piaujavosi. Miestas ir 
pirkliai dėlei to turėdavo nuken
tėti.

Reikėjo 
apsaugotų 
Ir ji atėjo, 
vo.

Čia yra
modernios valstybes

Jaunuoliai.
“Tik tie pergali, kurie tiki, 
kad jie gali...”— ,

Tikėk, kad tu gali; lauk, kad tu 
gali... Matyk, kad tu gali. Ta
da Z- tu gali.

Mums dažnai sakoma, kad! 
“priežastis, delei kurios žmones 
nenuveikia daugiau, yra ta: Jie 
nesistengia nuveikti daugiau”. 
Už kiekvieno pasistengimo nuvei 
kti daugiau yra tikėjimas, jo- 
gei galima nuveikti daugiau.

Kodėl žmonės nesistengia nu
veikti daugiau?

“Tas gali, kuris tiki, jog jis ga
li” — sako Orison Sveti Marden. 
Kiekvienas, kurį neseka jo žy
giuose tikėjimas, viltis ir drąsa, 
būtinai turėtų perskaityti Mar- 
deno gnygą ir įsidėti sau galvon 
tai, kas ten pasakyta. Toks, be- 
to, daug laimės skaitydamas 
Naujienas, Laisvę, Keleivį ir ki
tus tos pakraipos laikraščius.

Žmogus, kuris taria sau: “O, 
lai padaryti aš negaliu! Aš-— 
neturiu jiegos nė mokslo, kad 
tai nuveikti”... Toks žmogus, iš- 
tikro, nieko negali nuveikti tol, 
kol jis laikysis tolygių minčių. 
Mintis valdo musų valią, mu
sų pasielgimus, musų kimus — 
net musų aplinkybes. Misflyk 
blogai ir tu busi blogu.

Štai, draugas velija antram tu
rėti kuogeriausio pasisekimo a- 
teinančiais metais. O, kad jis 
šituos velijimus pakeistų tvirtu 
tikėjimu! Kad visi tikėtų, jogei 
ateinančiais metais musų gyve
nimas pasidarys geresnis, našes
nis, tikslingesnis... Kad mes ti
kėtume, jogei mes einame į prie
kį, kad dirbame už visa tai, ko 
troškome ir trokkštame — tik 
iki šiol nesistengėme atsiekti...

Laimė — toks dalykas, į kurį 
nuolatos šnairuoja visi bėgantįs 
nuo gyvenimo pesimistai. Tu
rintis tikslą darbininkas neturi 
laiko, kad sustojus ir liūdnai 
mislijus apie savo laimę.

Pasitikėti laime reiškia pasi
tikėti foku dalyku, kuris yra 

laibai slidus ir netvirtas. Vely 
pasitikėti savo jiegomis, savo 
darini ir galėjimu. Tuomet 
tu, drauge, pastebėsi, kad tavo 
jiegos plėtojasi ant tiek, kiek jo
se. įdėsi tikėjimo — teisingo 
drąsaus tikėjimo.

Tvirtas tikėjimas yra tikruo
ju jiegos ir galėjimo gamintoju. 
Visi silpnumai turės pranykti, 
kuomet tu, drauge, tikėsi į pasi
sekimą; kada, įsitikinsi, kad tavo

i (Seka ant 6 pusi.).
!>■ I 1 ........* i ■ ■' 1

Penki Daiktai 
Paskučiausi

vilnono MatcrljtM;
2) 1 ikrai atsakantis darbas;

3) Pritaikytas drapanų gulėjimas;
4) Vėliausios ir gražiausios mados (styles)
5) Gauti spvo pinigų vertę.
Jei Tamsta prlpaž|rtat minėtus penkis Pasku
čiausius Daiktus, tai kreipkitės tiktai pas:

-AUSNER, Lietuvi? Siuvėjas.
3289 So. Halsted St. TeL Boulevard 9728 Chicago, III. 
PASARGĄ; — Aš užlaikau tlidžiausj sandėli užsieninių materijų 
taipgi kaip vietinių, taip ir užsieninių Kampelių, ir kiekvienas gali 
pasirinkti sau tinkamų drapaną. Mano vietą būna atdara huo 8 ry^ 
to iki 9 vai. vakare; nedaliomis 9—12 ryto. Reikalui ėsant aš galfa 
pribūti i jūsų namus ar ofisą.
---------- ‘ 
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Monologai, Deklemadjos, Dainos, Juokai, Veikalai 
/b Tęatrams Lošti ir šiaip visokie žaislai.

DARBO ŽMONIŲ KNYGYNE ga
lima gauti gražių Monologų apie 
48 ryšių, kiekvienas po .... 5c 
Monologai ir Deklemacijos.. 25c 
Deklematorius ir Sceniškoji

Mimika ..............................  10c
Deklematorius......................... 50c
Džian Bambos Spyčiai.........25c
Tikri Juokai ....................... 50c
Juokai Juokeliai net linksta

keliai .................................. 20c
Kirpikai .................................. 5c
Svajus. Tragedija. Poema .. 40c 
Sielos Balsai .......................... 75c
Naujausios ir Visokios Dainos 50c 
Girtuoklių Gadzinkos ...... 10c 
Eilės ir Straipsniai ............  25c
Keplos Kančios .................... 10c
Amžinos Dainos .................... 10c
Kun. A. Vienožinskis.............15c
Naujos Davatkų Gadzinkos .. 10c 
Girtuoklių ir Blaivininkų

Kantičkos........................... 10c
Griaudys Verksmai ............. 10c
Revoliucijos Dainos ............. 15c
Davatkų Gadzinkos ir kitos

linksmos Dainos ............. 15c
Dainos Vasaros Grožybių .. 20c 
Pirmieji Žiedai .................... 15c
Naujausios Giedojimo Psalmės 10 
Apgailestavimo Balsai ......... 15c
Laisvės Kalinys .................... 20c

tų Malonės arba Majuvka 10c
< 'ndi-Liudi ........................... 50c
Mario Kėkšto Eilės ............. 50c
\'t selijos ir Giesmės.............30c
\ .balininkų Dainos .............25c
Kovotojų Giesmės .............. .  15c
E. Steponaičio Raštai .... 1.00 
Eilėmis ir Proza ................ 40c
Laisvos Valandos ................ 15c
Gyvybė (Kantata) ..............  10c
Revoliucijos Giesiųės su gai

domis .................. ................35c
Trimitas, apdaryta $1, be ap. 75c 
Dainos Kun. Antano Vieno

žinskio .............. . .............. 15c
• Teatrams Knygos: 
Svetimas Dievas, drama tri

jose veikmėse, 7 ypatų, 28 
puslapių. Kaina ............. 15c

Mtdkių Apaštalas, komedija 
5-ioms ypatoms ............. 15c

Rusijos ('aras (monologas) .. 10c 
Netikėtai. Komedija 3 aktuo

se, 7 ypatų ....................... 10c
Žmonės. Drama 3jose v. 8 y p. 15c 
Knypkis. 1 aklo kom.; 3 yp .. 10c 
Našlutė. 2 veikmių, 3-jų pa

veikslų drama, 6 yp......... 10c
Katriutės Gintarai. 3 veikmių 

vaizdelis su dainomis ir šo
kiais, If ypatų ............. 15c

Jonukas ir Marytė. 4 v., 8 yp. 10c 
Medicinos Daktaras. Komedija

1 veiksmo; 9 yp......... .  20c
Lizdas Naminio Liūto. Drama

3 veiksmų, 11 yp.................... 15c
Žilė galvon—Velnias uodegon

komedija 1 veiksmo, 5 y p. 10c 
Piršlybos. Komcd. 2 v., 9 yp. 20c 
Pietro (^aruso. 1 veiksmo dra

ma, 6 ypalų .......................  10c
Kontrabandininkai. 4 aktų

tragedija, 18 yp................... 20c
Dėdė Atvažiavo. Komedija 1

akot, 6 ypat................. . . . . .  20c
Pirmi Žingsniai. Drama 4 vei

ksmų, lt ypatų ................ 20c
Consilium Facultatis. 1 veiks

mo komedija, 8 yp............ 15c
Akis už akį, dantis už dantį.

Juokai 1 akto. 5 yp............ 10c
Pono Felikso Atsilankymas .

1 veiksmo komedija, 5 yp. . .20c

šalaputris. 1 veiksmo kome
dija, 4 ypatų ................ 10c

Sulig Naujausios Mados. Ko
medija 2 veik. 8 yp........ 10c

Paskendęs Varpas. Pasakos
' drama, 5 aktų; 12 yp. .... 50c. 
Vagis. 1 veiksmo drama 3 yp 15c 
Milijonai Vandenyj. Drama <3 
i. veiksmų, 9 yp...................  10c
Migla. 1 veiks, komedija, 4 yp 10c 
Gudri Našlė. Juokažaislis 2 

veiksmių, 8 yp................... 20c
Draugas. 1 veiks, drama 3 yp. 10c 
Kun. Gramulos Raštinyčioje .

komedija 1 akte................ 10c
Bomba. Komedija 2 akt., 8 yp. 25c 
Prieš vėjų Nepapūsi. Komedi

ja 3 akt., 9 yp......................20c
Nihilistai. Tragedija 3 aktuo

se, 29 ypatų .................... 25c
Penktas Prisakymas. Drama

1 veiksmo, 9 y p................ 10c
Viršaičio Vargai. 1 veik. 6 yp. 10c 
Du Broliai. 4 veiks. 5 atidengi-

, mų drama, 21 yp..................20c
šiaurės Karžygiai. 4 veiksmų 

tragediją, 12 yp................. 25c
Gyriaus vėliaus —negu niekad.

komedija vieno akto, 7 yp. 15c 
Svečiai. 1 veiksmo trag. 6 yp. 15c 
Nežudyk. 1 veiksmo dramos

vaizdelis, 8 yp...................  10c
Caras Sibire, 1 akto losiąs 5

ypatohis ........................... 25c
Perskirų Teisėjas, 1 akto ko

medija, 11 ypatų .....  10c
Mindaugis Lietuvos Karalius. 

Istorijos paveikslas, 5 aktuo
se, 11 yp............................ 25c

Išgama. Drama 2-sc akt. 9 yp. 10c 
Farmazonai. 3 aktų kom. 14 v. 50c 
Žingsnis prie šviesos. 1 akto 

vaizdelis ir monologas Naš
laitė. 14 ypatų..... .  10c

Amerikoniškos Vestuvės. Ko
medija 2 aktų, 10 yp..... 10c

Gadynės žaizdos. Drama 4 vei
ksmų, 9 yji. .................. 2'

Jaunystės Karštis. 1 veiksmo 
komedija-farsas ir Susižie- 
davimas Pagal Suhirlį. Dia
logas .......................... . 10.

Ant Dugno. Paveikslas 4 vei
ksmų, 15 ypatų ............. 50c

Guminiai Batai. Farsas 1 ak
to, 4 ypatų......................... 10c

Saliamono Sapnas. drama - 
veiksmo, 5 ypatų ............ 10c

O. S. S. Arba šliubinė Iškilmė.
I akto farsas. 6 ypat.........15c

Vyrų Vergija. Komedija 3 vei
ksmų, 6 yp.................... 20c

Solomėa. Dramai ak. 15 yp. 25c 
Pinigų Nėr. Vaizdelis iš jauno 

dvarininko gyvenimo, 11 y. 10c 
Legališki žmogžudžiai, trage - 

dija 3 aktų, 17 yp.................. 10c
Linksmos Dienos, 2 veiks

mų, iš liaudies gyvenimo vai
zdelis su dainom ir šokiais 
12 ypatų ....................... 10c

Aukso Veršis, 1 veiksmo ko
medija, 5 yp.................... 15c

Macbcth. Tragedija 5aktų
21 ypatų ........................... 75c

Pirmasis Degtindaris, 6 veiks
mių kom., 11 yp. ...»........... 10c

Namai Prųgarai. Kom. 4 yp. 10c 
Paskutinė Banga. Drama 3-

'jose veikn^kc, 3 yp............10c
Teatras žmonijos Gyvenime 20c 
Velnias—Išradėjas. Lengva

Opera, 2 akt. su baletu 14 y. 20c
tokios tvarkos, kuri 
pirklius ir miestą. 
Feudalų galybė griu-

pradžia dabartinės

1112 W. 35th Street.

Central Manufacturing District Bank
(STATE BANK)

Tarpe Morgan ir Racine gatvių. Chicago, III.
TURTAS viršina $4,000,000.00 (keturis milijonus dolerių)

šis yra taip GERAS ir TVIRTAS bankas, kaip didžiausis didmiesčio bankas, bet daug parankesnis. 
PINIGUS ČIA PADĖTUS GALIMA ATSIIMTI KADA TIK NORITE, BE APREIŠKIMO IŠKALNO. 
Valandos: 9 iki 3 po piety. Subatom: 9 iki 1 po piety. Vakarais s e re domis ir supūtomis 6 iki 8.
A. PETRATIS, Real Eotate ir Insurance Vsdšjts.-R. L FABIJONAS, Lietuviu Skyriau? Vedėja?.

Praėjo dar daug daug metų. 
Žmonės patapo “laisvais pilie
čiais”. Miestuose atsirado dide
lių fabrikų ir šimtai tūkstančių 
darbininkų, kurie dirbo jose ne 
iš prievartos, bet sava valia—už 
algą. O kariu su tuo atsirado 
dabartinė modernioji valstybė, 
kuri apgina netik savų pirklių- 
fabrikininkų interesus, o ir sve
timųjų.

Tokia visame trumpame yra 
valstybės tvėririiosi istorija.

SI. Paul’s Hospital

1 Taigi valstybė yra žmonių 
progreso pudras. Ji atsirado 

tik tadd» kuomet pats žmonių

Medikaiiška ir Chirurgiška
828 W. 35th Place, Chicago. 

Telephone Drover 6060.
DR. J. M. LIPSON, Administratorius—
Gydoma visos aštrios ir chroniškos 
ligos vyry ,motery ir vaiky. Obstre- 
ttški, Gyttecotaglški ir operatyviški

ją, elektrotherapija ir chirurgija.

P. S. — Kurių veikalų arba dainų čiii nerandate pažymėtų — 
kreipkitės laišku įdėdami krasaženklį atsakymui.• * * •

Apart veikalų Čia yra galybė visokių kilų knygų, paveikslų, po- 
pieros, rašalo, paišelių; taip-pat galima per mus užsirašyti ir pa
vieniais pirkti laikraščius: Naujienas, Laisvę, Moterų Balsų, Kelei
vį, Kardų ir Dilgėles. Sutaisome, apdarome senas knygas.

Kreipkitės šiuo adresu: - )t

Darbo Žmonių Knygynas
3238 S. Halsted St., CMesgo, III.

Telephone Bonlevarri 8329. ;

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th St. TeL Kedzie 8902 
kaulina Tel. Weuteri 15 
3514-10 12th Ut., arti 
St. Louia Avė. Ir H15-17 
So. Paulina St., arti 12th 
St., Chicago, III.

rodyti.es


y,

■A
t (Tąsa nuo 5 pusi.).

Pirma Tvirčiausia ir Didžiausia Lietu 
viską Valstybinė Banka Amerikoje

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

4
Vienintėlė grynai Lietuviška Banka po priežiūra Valdžios ir Ban
ko# Direktorių, kurie visi yra turtingi lietuviai biznieriai.
Padėkite savo taupomuosius pinigus i šią Tvirtą Lietuvišką Banką, 
kur yra gvarantuojama, kad jųsų pinigai yra saugiai padėti ir bus 
Išmokėti ant pareikalavimo.

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

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

DIREKTORIAI:
PRANAS C.EISTAR 
ST. SZYMKIEWTCZ 
ANT. ENZBIGIEL 
JULIUS C. BRENZA.

JONAS 
JONAS

BRENZA 
KROTKAS

JONAS 
JONAS 
ANTANAS BRO2IS 
KAZ. MATULIS

Pinigų Sutaupymo Vertė
Mes nupirkome daug SIUTU ir 
OVERKAUTV pirm PAKILSIANT 
KAINOMS ir mes dabar galūne 
juos pasiūlyti jums už DIDELI 
SUTAUPYMA

OVERKAl’TAI vėliausių audinių 
ir MODELIU AUGŠTOS KI.ESOS 
PASIUVIMO — SPECIALIAI po 
$19.00.

Pilnas pasirinkimas iš HARI' 
SCHAFFNER and MARK ir SO
ČI ETY RRAND SIUTU ir OVER
KAUTV nuo $25 iki $50, kokius 
mes jums siūlome mažiau galima 
nupirkti dabartinėmis VVIIOI.F- 
SALE KAINOMIS.

Geriausias skyrius vilnonių 
SWEADER KAUTU visu SPAL 
VŲ vertės iki $7.00 SPECIALIAI 
$3.85.

SPECIALIS PASIŪLYMAS Č1 
VERYKU. VYRU. PADARYTU 
ANT VARSTOTO TELIUKO 
SKVROS ČEVERYKAI JUODI, 
šviesus, rusvi ir naujos spalvos 
tamsiai rudi naujausios stailės. 
Specialus kainos po $4.85

Mes užlaikome MANHATTAN 
MARŠKINIUS, BARSALINO ir 
JOHN B. STETTSON SKRYBĖ
LES ir FLORSHEIM ČEVERY-

pasisekimas priklauso tau pa
čiam. Kitaip, kada tu stengsies 
išauklėti tvirtą ir pastovu būdą.

alkanųjų, minia vergų, minia 
darbo milžinų pasakyk kad 
(u nenori vergauti! Nors kartą, 
nors vieną tu pasakyk tvirtai 
— vergauti nenoriu!

kur iki šiol valde’ tavim, pasida
rys nežymiais bejiegiais nykštu
kais.

Jaunieji draugai, prieš jus dar 
visas platus ir srovus gyvenimas.

—Adomas Narbutas.

.JAUNUOMENĖS ORGA
NIZAVIMO REIKALU.

“Nau jienų” nr. 217. Jaunuome
nės Skyriuj, mes kalbėjome,kaip 
turėtų būti tvarkomas jaunuo
menės organizavimo darbas. Ki
tais žodžiais tariant, diskusavo- 
me apie lai, kaip reikia tverti 
ir stiprinti musų organizaciją. 
Kiek lasai klausimas man paši

lai sprendžia 
Kaip ten ne

būtų,dalykas lieka dar neužbaig’- 
tu. Priešais mus stovi kitas 
daug svarbesnis klausimas, bū
tent: kaip tą naujai suorganizuo
tą kūną (lygą arba ratelį) palai
kius didybėj. Nuo tinkamo iš
rišimo šito klausimo priklauso 
organizacijosibujojimas. Jį mes 

! mėginsime truputį pagvildenti.
Beikia pasakyti, jogei mes tu

rime įvairių jaunuomenės orga
nizacijų. t bei' jose

CENTRAL MANUFAGTURIN6 
OISTRIGT BANK 
1112 W. 35-ta gatve 
(Tel. Drovcr 6310).

Yra atdara dėl feiznio nuo 9 ryto iki 
3 po pietų. Subatomis iki 1 po pietą.

KAKARAIS
Seredomis ir Subatomis nuo 6 

8 vaE vakare.
Mane galite matyti banke, bet 

kalui atsiradus kreipkitės prie 
uęs į namus.

3343 Lowe avė., 
(Tel. Boulevard 9983)

1 floras, užpakalyj. Nuo 6 iki 10
A. PETRATIH-

iki
rei- 
ma

PINIGAI NORIAI GRAŽINAMI 
JEIGU TAVORAS NEL’žGANE- 
DINA.

>ortrty Branb (Clniiita

HIRCSH & GEIS
DVI SANKROVOS

829-837 So. Halsted St., 512 Milwaukee Avė.

ORKESTRĄ—BENĄ
Parūpina visokiems 

reikalams

1414 So. 49th Court 
Cicero, III. 

Tel. Cicero 2316

J.Grušo Orkestrą
Geriausia orkestrą Chi

cagoje ir jos apie- 
linkėse.

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

UIGTOR Grafafonal 
’ ir Lietuviški Re

kordai. $10 Ir 
aukščiau. 

Roseland 
Mūšio 
Shop

11416 S. Mlchlgan Ava., Chicago, III. 
Telephone Pullm»n 947

Sis Y ra Tikras Apsi- 
ginimas Nuo Vagių

ANT

KAINA $2.00 Už VISĄ.
Paskambinimui guzikas 50c extra.

Sujungti durių lentingas ir nuo vagių apsaugos spyna niekuomet negali pagesti — visuo
met duoda žinią prieš įsilaužimą — dieną ir naktį.
Apsaugos nuo vagių padavimo ženklo spyna yra augštos rųšies, tobulo mechanizmo su 
garsiai skambančiu varpeliu, kuris skambina norint atidaryti duris, prie kurių yra uždėtas 
lenciūgas, čia nėra jokių batarejų arba elektros dratu, kurie tankiai genda. Užteks visam 
amžiui. Ši spyna tinka į bile kokias duris ir galima pritaisyti į kėlės minutas.

yra lauko pusėje, kurį paspau-t ® X Norint, galima gauti spyną, t 

• lūs skambina varpelis. Ais < 
bendro ir netrukdo padnvir 

Apsaugai nuo vagių padavimui garso 
nuo vagių kompanijų ir tuksi <iu m žino 
gelis su skambučiu, niekad < i '« 
Užsisakydami ir siųsdami pinigus. r ’švV

<»arso

ilicijos. apsaugos 
unrtfn durų lan-

736—738 Wart 18-th St„
TANIS

Chicago, III.

N A Ų J t fe M. n 8, Chicago, Iii.____________
.J ..J.. L.J'Į lL

sumaningi^ dfftUgl) Nedaugiau- dėjime. Atsilankę nauji drau-* 
gai, kurie norėtų jstotį kuopoo, I 
gauna labai nemalonų įspūdį. 
O tai, žinia, kenkia pačiai orga- ‘ 
nizucijai. $ito išvengt i labui leng
va. Valdyba 'turi išajiksto parū
pinti reikiamą dienolvarkį ir a- 
tidarius susirinkimą įteikti jį 
išrinktum pirmininkui. Pasta
rasis turi jį ‘garsiai perskaityti 
susirinkimui, kuris priims arba 
pataisys. Po to bus galima vesti 
susirinkimą be jokit; keblumų. 
Belo pirmininkas turi mokėti 
taktiškai vesti susirinkimą Jis 
turi žinoti kokius įnešimus gali
ma priimti ir diskusuoti, o ko
kių ne. Jis, belo, turi žinoti, 
kiek ir kokio įnešimo pervory
mu! reikalinga balsų ir tt. O 
tai galima išmokti iš bile kokios 
parlamenta risk ųteisių knygutės, i 
Pagalios, pirmininkas turi būti 
drąsus, mandagus, bešalliškas ir 
akylai tėmijąs susirinkimą. Lai
kyti spyčius — ne pirmininko 
dalykas. *
Dar keletą žodžių patiems susi

rinkusiems. Jie dažnai, savo ne
žinojimu, sukelia betvarkę ir 
apsunkina pirmininko darbą. 
Mes dažnai girdime susirinki
muose šaukiant “prie tvarkos”, 
bet1 tankiausiai patįs ją keliame. 
Susirinkusieji turi stengties, 
kiek galėdami, patįs palaikyti 
tvarką. Tik tuomet galima vi
skas rimtai svarstyti. O kad vi
sa gerai supratus, tai reikia kie-‘ 
kvienam lavinties, pažinti savo 
organizacijos taisykles. Tiktai 
taip elgdamies mes galėsime sa
vo organizaciją sustiprinti ir 
jos turėti naudą ateityj.

—A. Dvylis.

šiai. Musų tarpe $l6ka Veikėjų, 
kurie pajiegtų sumaningai ir 
taktiškai laikyti organizacijos 
vairą; stoka draugų, kurie nio- 
kętų oritntuolies įvairiais valan
dos klausimbis.žodžiujnuhis sto 
ka tyros socialistinės medžiagos, 
be kurios jokia organizacija ne
gali bujoti, čia lai ir yra viena 
iš didžiausių, priežasčių musų 
organizacijų silpnuhio. Tai yra 
priežastis, kurią mes dažnai, be
siginčydami, besigirdami savo 
moksliškumu, nepiijiegiame per
matyti.

Jeigu mes norime palaikyti sa
vo organizaciją čieHybėj; jeigu 
norimy, kad ji nuolat augtų, 
bujotų ir taptų galinga spėka 
ateityj, tai visupirmiausiai turi
me prašalinti tą priežastį. Tu
rime pasistengti gauti saVo tar
pai! sumaningų veiklių, sveikai 
protaujančių draugų. Be jų or
ganizacija negali gyvuoti — ji 
yra lavonas.

Bet tūlas gali imli ir paklau
sti, kur galima rasti tokių gud
ruolių, kurių pagelba butų ga
lima prašalint tą blogą ir pasuk
ti organizacijos vairą ton pusėn,

Į šį klausimą gali būt tik vienas 
atsakymas. — Visas revoliucin
gas frazes, visus bereikalingus 
straksėjimus ir besigyrimus pa
dėti į “gurbą”, ir slverlies akty
viu darbo, t. y. pradėti lavinties, 
šviesties save ir kitus. Beikia 
stengties klausimus rišti šaltai 
ir rimtai. Bet svarbiausiai rei
kia pastatyti6 visą musų organi- 
zatyvį veikimą ant draugingu
mo pamatų. Visas ambicijas— 
užsivarinėjimus reikia padėti į 
šalį. Tuo budu greitai musų 
tarpe atsirastų pageidaujamų 
gudruolių ilgines galėtume ženg
ti pirmyn -šuoliais.

Beto yra da ir kita priežastis, 
nuo kurios musų organizacija 
labai nukenčia. Tai netikusi 
musų susirinkimų tvarka, kuri 
kartais priverčia gabesnius, rim
tesnius draugus prasišalinti iš 
musų tarpo. Nueikime mes į 
LSS. kuopų susirinkimus. Ką 
mes tenai matome? Kiekvienas 
atsakys, kad tenai dabar siaučia 
pešitukizmo epidemija. Tuose 
susirinkimuose šiandie eina da
lykas ne apie tai, kaip pasekmin- 
giau kovoti su savo priešais, bet 
varoma lenktynės tarpe draugų, 
būtent—kuris iš jų yra didesnis 
“revoliucionierius’’... Ką tokiuo
se susirinkimuose^ galima nuvei
kti? Gal kas pasakysite kad nie
ko, absoliučiai nieko!
pasakysiu kad galima atlikti— 
didelį agresyvį darbą; Jis jau 
išdalies atlikta. Pasekmės jo 
mums žinomos.

Jaunas Karalius
(Tąsa)

iš

Bet aš

Bcl jaunuomenės organizacijose 
man neteko to patėmyti. Gal 
kur ir siaučia panaši epidemija, 
bet Chicagoje, kol kas jos nėra 
ir yra viltis, kad nebus.

Nors panašių apsireiškimų 
musų tarpe ir nėra, bet visgi mu
su susirinkimuose matosi labai 
I

tinkamai vesti susirinkimą ir 
tinkamo užsilaikymo juose. Pir
masis priklauso susirinkimo pir
mininkui. Aš manau, nebus 
prošal į davus truputį instTukci- 
ji»p kaip jie (susirinkimai) turė
tų būti vedami.

Kiekviena jaunuomenės orga
nizacija, beabėjonės, turi savo 
konstitucijoj susirinkimų dieno- 
tvarkį. Pagal,ją susirinkimas 
ir turi būti vedamas. Bet pas 
mus yra priimta, kad taip yra 
vedami tik mėnesiniai susirinki
mai. Vienok labai dažnai pasi
taiko turėti susirinkimą du kar
tu į menesį, o kartais ir daugiau 
Tokiems susirinkimams yra pa
prastai padaroma tam tikras 
dienotvarkis, kurį susirinkimas 
priima (su pataisymu arba be 
pa taisymo). Pasitaiko, kad a- 
tidarius tokį “extra” susirinki
mą, nė vienas iš valdybės neži
no nuo ko pradėti ir ką svar
styti. Visi atsiduria kėbliame pa

Jaunas Karalius nubraukė 
nuo kaktos tamsius plaukus ir, 
paėmęs kankles pradėjo skam
binti. Sunkios jo akių blakstie
nos užsidarė ir įstabus ilgėsis 
apėmė jį. Niekuomet jis dar, 
nejautė taip aiškiai ir tokia lin-1 
ksmybe žavėjimą ir paslaptį 
grožės. |

Kada bokšto laikrodis išmušė 
vidurnakčio valandą jis paska
mbino, ir kambarin įėjo jo tar
nai, kurie ilgom iškilmingom 
apeigom nurengė Jauną Kara
lių, laistė jo rankas rožių van
deniu ir barstė gėlėmis pagalves. 
Už valandėlės, kada tarnai pra
sišalino, Karalius ramiai užmi
go. Bemiegant jis matė sapną, 
štai kas jam sapnavosi:

Jam rodėsi, kad jis randasi il
goj žemoj daržinėj, tarp daugy
bės cypiančių ir bildančių stak
lių. Silpna dienos šviesa ver
žiasi per apkaltus langus, ap
šviesdama išdžiuvusias, susilen
kusias prie savo darbo audėjų 
figūras. Išblyškę, liguisti vai
kai susirietę sėdi ant skersinių 
balkių. Kada šeivos peršokda
vo per metmenis, vaikai atstu
mi ne j o sunkius muštuvus, o ka
da šeivos sustodavo, jie prispa- 
udinėjo jais siulus. Jų veidai 
buvo išdžiuvę nuo bado, o ku- 
dos rankos drebėjo ir vos-vos 
išlaikė lygsvarą. Kelios suvar
gusios moters sėdėjo prie stalo 
ir siuvo. Oras buvo troškus ir 
suspaustas iš sienų sunkėsi ir 
lašėjo drėgnumas. Į

Jaunas Karalius priėjo prie 
vieno audėjo ir atydžiai pradėjo 
‘ėmyti jo darbą. Bet audėjas 
rūsčiai pažvelgė į jį ir tarė:
—Ko tu taip žiuri į mane? 

Ar nėši vienas tų prižiūrėtojų,' 
kur pristatytas musų valdyto
jo? I

—Kas yra tavo valdytojas? 
—paklausė Jaunas Karalius, j

(Bus daugiau).

Bondsai.
Reikalingi pageidaujami bondsai 

už augščiausia kainą. Atsineškite 
juos su savimi.

EDW. FRANKEL,
808 W. 63rd st., arti Halsted, 2-rąs 
augštas. Room 20.

Atdara kasdien, taipgi.utarnlnkais, 
ketvergais *ir subatos vakarais,

**£*•*?

Geros vietos 
5 arba 6 lie
tuviam parda
vėjam ir par- 

1 davėjoms.

KlIINBROę 
I B HALSTED. 20™ SVS AW0 ■ 
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EXTRA! MUSU 3-as DIDELIS
Pelno Dalinimosi
ŽŽižpardavimasftft
Panedčlyje ir Utarninke

Lapkričio 18tą ir 19tą
Jūsų pasipelnymas musų trečiu dalinimosi pelnu atsitikimu bus 

didesnis, negu kuomet pirmiaus. Kadangi jus dalysitės ne tik su 
tais, kurie pardavėja po mažai, bet taipgi ir išdirbėjų pelnu. Dau
giausiai surašų yra čia apkainuota jums už pigiau negu ką šidirhė- 
jai šiandien reikalaujat Skaityk kiekvieną surašą atsargiai. Atei
kite išanksto, kad gavus šiuos bargenus.

Lonadale Baltyta musliną arba 
vaisius iš šmoto muslinos; 36 co
liai pločio (nedaugiau 10 yar- 
<lų), y ardas po ............. 24i/2c

Puikus marškiniams kartūnai. • 
šviesus Amerikoniniai kariūną! 
puikių dryžių ir figūrų, 2 iki 10 
yardų ilgio, yardas...............15c

Klein Bros. Skalbyklos Muilas
Musų geriausias skalbyklos mui
las (nedaugiau 5 šmotų) Pelno 
dalinimosi kaina, už šmotą 3%c

Malinę Mills Apatnešos
Merginų ir vaikų žieminės vo
gos Jersoy ribuotos apatnešos ir 
kelnės, ,65c nišis po ......... 37,c

Tikro ąžuolo valgomojo 
kambario stalas.

Masyvės apskritai tekytos pako
jos, 29x42 colių viršus, ištiesia
mas iki 6 pėdų, $11.50 vertė, tik
tai už ........................  $6.98

Moterą Burson Pančiakos
Pilno fasono, baltos pančiakos, 
reguliarės ir extra mierų, 35c 
vertės, pora .......................  19c

Vaikų apatiniai sijonukai 29c. /
Padaryti gero Danelio, spalvuo
ti, veste papuošta išsiuvinėjimu, 
specialiai po .. ..................... 29c

Vyrų puošnus marškiniai
Ely-Mflalker marškiniai, perke
lio arba verpto audeklo, mink
štu arba kietu prosytų priekiu, 
apkainuota po .................... 79c

- Btrbeka—keprmui skaurada
Pilkai palevota dubelta kepimui 
skaurada, pelno dalinimo kaina 
po .. .. ..............................  $1.29

Moterų megstos apatnešos
Morell’s Brand marškiniai, 34 
iki 40 mieros $1.25 rųšis, Pelno 
Dalinimosi kaina.................. 85c

t

Sanitas stalo aliejinė dangtė
48 coliai pločio, gražios petre- 
nos,, geriausios kokybės (nedau
giau ,2 y ardų) yardas........... 29c

Vaikų Namines šliurės
Veiloko, storais veiloko padais, 
rinktinos spalvos, mieros iki 2, 
poni .......................... '........ 69c

Šilkinio poplino sijonas.
Moterų ir męrginų sijonai gra
žaus šviesaus Susquehanna šilki
nio poplino, su diržais modeliai, 
sukvolduola * pagal juosmenį. 23 
iki 36 jakė, rinktinų ilgumų, na
ujų spalvų................  $3.88

Lalėjimui blėtos
18x19 juodos blekės nulašėjiniui 
blėtos. Pelno Dalinimosi Kai
na ........   13c

Vaikų trumpos kelnės.
Sunkios vogos mėlyno cheviot 
kelnės knicker stailės, visų mie
rų iki 16 metų, pora ..........95c

Leisi nes Firankos
Geros rųšies iš Nottingham ir fi- 
let tinklo petrenų, ir 3 yar-
dai ilgio, baltos, ivory ir ec- 
ru ....................................... 1.90

Dirbtos kepurės (Drapanų Dpt.) 
Extra storos ir šiltos, pilkos, 
mėlynos, baltos ir kombinuotos, 
paprasta 35c vertė, po .... 19c

Specialiai Kaldros
.Šilkiniu viršų ir pripildytos ge
ra balta vata, pilna lovos inicra, 
kiekviena .......................e. $3.95

Specialiai! 1.50 jakės. Moterų ir 
mreginų, voile, dimities dideliu 
kalnieriu, leisais apsiūta, mieros 
36 iki 52, paprastos $1.50 jakės 
po............................................89c

Filet Staltiesė

45 colių filet staltiesė, 79c ver

tės. Pelno Dalinimosi kaina 49c

Musų Didelis Vollrath

Palevotii Tavom Pirkinys 
ir Utarninke 
18ta ir I9tę

Panedėlyje
Lapkričio

14-kos kvortų, baltas palevotas
virimui katilas po .... $1.19

17 kvortų baltai palevota, in
dų plovimui, specialiai kiek
viena ...............    98e

------------------- ir .............••mmrrnr

Specialiai! Gėrimui puodukai, 
rinktinų mierų, baltai palevo- 
ti gėrimui puodukai, kol jų 
bus, kiekvienas po .... 12*/:C
2 kvortų baltai palevoti, viri
mui ryžių, specialiai po 98c

Savory dubelto kepimui skau- 
rados, specialiai po .... $1.75

3 kvortų baltai palevotas Ko
telio puodukas, po ......... 69c

Diiellj ir balui pale- 
votas duėnki maišyti ....
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A. B. BOBORAITIS ŠTAI
KA MUMS PASAKOJA
“Galuliiiai guga dina u savo 

virškinimų, valgis velkė kaip 
nuodai, užkietėjimas mane kan
kino, o rytais keldamasis jau
čiau norų vėl gulti į lovų. Ma
ne kankino nemiga ir buvau ne
ramus. Aš išaikvojau daugybes 
pinigų gydymuisi, bet veltui.

O DABAR PAŽIŪRĖKITE 
MANIN.

Ar matėte kuomet nors tokių 
ryškių permainų.
kas man pagelbėjo pasveikti? 
Aš jums pasakysiu: tai PARTO- 
LA išvarė nuodus iš mano vidu
rių, išvalė kraujų ir išgydė mano 
organizmų, kinis dabar sveikas 
ir normalia.

Tapau nauju žmogum ir pra
dėjau gerui uždirbti ir vėl ta
pau linksmu ir laimingu.
Paragaukit jo ir busit laimingi.

PARTOLA rekomenduojami 
ir parsiduoda didelėse puškėse 
tik po $1.00. Vienos užtenka vi-Į 
sai šeimynai sveikatos palaiky
mui 3 mėnesiams. Užsakykite 
šiandie.

Daili ir naudinga dovana kie- 
kvienam prisiuntusiam užsaky
mų ir pinigus drauge su šiuom 
apgarsinimu. Laiškus ir užsa
kymus adresuokite:

APTEKA PARTOSA 
160 Second avė.,

New York, N. Y. Dept L. 1
(82 ) jPARDAVINĖS FRUITVA-

— Ilers korporacijos
Į KRAUTUVES.

šešiasdešimts
ers korporacijos krautuvių, ku
rių dalininkais yra nemaža lietu
vių, žlugo. Tų krautuvių reika
lais dabar rūpinasi Central Trust 
kompanija, kurių teisėjas Landis Į NĖRA I AVOJAUS.

j paskyrė kaipo “resyverę”. Vakar Sveikatos reikalų komisionic- 
I jisai įgaliojo kompanijų paskel-Į rįl,s< va*<al’ Paskelbė, kad ęhiea- 
I bti laikų, kada minėtos krantu- 8a'< ii gali būt bebaimės. Va- 
I vės bus pardavinėjamos. I ^ar -atlucnza susiigo tik 38 žmo

.L . [nes; mirė 26.

i Chicago ir Apielinke
Prue trunslation filcd with the poni- (IŠGELBĖJO MOTINĄ, 
master at Chicago, III., Nov. 16, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917
NEREIKALAUJA PILDYT
QUESTIONNAIRE’Ų.

Visiems local bonrdnms įsaky
ta paskelbt sekamų pranešimų:

Prezidentas patvarkė, kad visi 
tie registrantai, kuriems iki 12

Ar žinote,[d. rugsėjo sukako 37 metai ir 
kurie yra aplaikę savo Ouestion- 
naire’us, nereikalauja juos išpil
dyt, bet tuoj turi sugrųžinti juos 
į savo local boardus. Ateityje 
nė vienas loks registrantas te- 
čiaus negali būt kaltinamas už 
jo nitttropumų, neišpildymų ir 
tiesugrųžininių savo Questionai- 
r'o. Taipjau visi kaltinimai, ku
rie buvo padaryti prieš minėtus 
regislrantus pirma negu pasiro
dė šis patvarkymas, turi būti pa
naikinti.

P-lė Margaret Gaveneycr, 6627

iš darbo rado savo senų motinų, 
užsitroškinusių gasu. Mergele 
tuoj šoko prie telefono ir davė 
žinių policijai, bet kol pastaroji 
atvyko, ji pati bandė pabūti dak
taru, ir su geromis pasekmėmis.

LEKCIJA.
Šiandie, 8 vili, vakaro, liuli 

Housej skaitys lekcijų žinomas 
prof. Lomonosovas. Lekcijos 
ema ■*_. Rusijos padėjimas. Įžan-

DIDELIS MASS MITINGAS.
Nedėlioj, lapkričio 17, didžiu-

ir Wabash gatvių) rengiama di
delis tarptautinis mass mitingas. 
Be kitų kalbėtojų bus ir lietuvis

(ėjas J. Stilsoh. Prakalbos prasi 
dės lygiai 2:30 vai. po piety. 
Draugai kviečiami atsilankyti.

TARPTAUTINIS KRIAUČIŲ 
MASS MITINGAS.

l larninke, lapkričio 19, West 
Side Auditoriumc bus didelis 
tar) tautinis mass mitingas, kurį 
rengia Amalgamated Clothing 
Workcrs unija. Tarp kita kal
bės Now Yorko valstijos legisla- 

|lnr< s narys, <1. Shiplačoff. Lie
tuviai maloniai kviečiami atši
lau! vii. Pradžia lygiai 8 vai. va
kare.

dėdė”, visi turėjo trauk ties 
vakar

NE EKO VIETOS.
(kri žmonės rasi pasirūpins 

I su h iki vietų ponui Philip’ui Den 
mar ui. Dar užvakar jisai buvo 

J poni;
jau. iš kelio, bet vakar...

,, .. , poli iios tardymo taryba davė t. v. Fruitval-|. •’ J Jjam lakti. Sako, Plnlipas buvęs 
didelis grubijonas ir... ir neatsi
sakęs imti kyšių.

Jadvyga Pečiukaitiene
31 mėty amžiaus, mirė Lapkri
čio 11 d., 9:30 vai. ryto.

, Velionė paėjo iš Kauno guh., 
‘Tauragės miesto. Paliko savo* 
vyrą, dvi dukteris: Alenų 7 me
tų, Aldoną 8 mėnesių; du bro
liu ir tris seseris dideliame nu
liūdime.

Amerikoje išgyveno 10 metų.
Laidotuvės įvyks Subatoj, 12 

vai. dienų, iš namų 1520 49th 
avė., Cicero, III į šv. Antano 
parapijos bažnyčių, o iš te
nai į šv. Kazimiero Kapines.

(■■■■■■■■■■■■■■■■■■■i
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JOSEPH C. WOLON
LIETUVIS ADVOKATAS 

29 S. La Šalie SL 
Telephone Central 6396

Vakarais: 
2911 W. 22nd Street,

Telephone Rockwell 6999

AKUŠERKA
Tcl. Drover 4136.

Mrs. Mary Jankauckienė pirmiaus 
gyveno VVcst Sidčj, 2303 S. Oakley 
avė., dabar persikėlė į naujų vielų, 
3412 So. Halsted st. (ant 2-rų lubų), 
Chicago, III.

+
A Ą

Eugenia F. Beatty 
duktė

J. K. Chmieliauskų

Mirė
Pėtnyčioje, Lapkričio 15, 1918 

§v. Bernardo Ligoninėj'

Laidotuvės įvyks iš St. Dovy
do Bažnyčios Subatoj, Lapkri
čio 16, 1918 į Lietuvių Tautiš
kas Kapines.

LIBERTY BONDS
Jei jus priversti esate parduoti, mes mokame N. Y. Eschangc kai
nas, be komiso.
Bondsus galima siųsti regis- EDWARD PRAKRITY CO., 
truota krasa — • 108 So. La Šalie St.
C-o IJthuanian Dept. Atdara Nedėliotu 10—12. dieną.

EPIDEMIJA BAIMĖS
; Visuomenės sveikatos, žino
vai tvirtina, kad nėra baisesnes 
epu .‘mijos, kaip baimės epide
mija. .

i Tiktai dabar užmušė daugiau 
žmonių negu pati influenza.

s Baimė negero grumuliojimo 
ir blogos cirkuliacijos yra la
bai pavojinga.
Bet jeigu tu vartosi Trinerio A- 
iner can Elixir of Bitter Wine 
Iri turėsi geriausių vaistų ant 

Įkur’i) galėsi pasitikėti ir gauti 
gera užgančdinimų.

J s gražiai išvalo vidurius ir 
kraujų, ir daug pagelbsti su- 
grumuliuoti maistų. Kaina $1.10 
Tiktai vaistinyčiose.

Gruodžio menuo yra pneumo
nijos menuo.

Bukite prisirengę prieš šal
čius ir turėkite po ranka Trino

vaistinyčiose, per pačių 35 ir 
60 centų. — Joseph Trin 
Company, 1333-—43 S. Asblai

F^rakallboS

Rengia Lietuvių Laisvamanių Federacija
Kalbės M. X. Mockus

Triner’s American Elixir 
Bitter Wine, Triner’s 
Bilter Tonic ir kiti Triner’s vai
stai bus gaunami visose vaisti- 
nyčiose, kurios tiktai užlaiko 
vaistus.

Triner Laboratorija labai 
imta dirbimu vaistų dėl Vald
žios ir užtai daugiau neišpildys 
užsakymo, taigi patarimu vi
siems biznieriams ir kitiems nu 
sipirkti tiesiai iš aptiekų.

(Apgars.)

Temoje Kunigija ir Lietuvos Karalius

Sub., Lapkričio-No v. 16 d., 1918
LIUOSYBĖS SVETAINĖJ, 

1822 VVabansia Avė. (North Sidėje).

Pradžia 7:30 vai. vak. Įžanga 15c ypatai

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 $1* iki 
$35 siutai ir overkotai, nuo $7.S0 iki 
18 dolerių.

Pilnas pasirinkimas kailiu pamuš- 
tų overkotų.

Visai mažai vartoti siutai ir
kotai, vertės nuo $25 iki $85, dabar 
$5 ir aukščiau. Kelnės nuo $1.50 iki 
$4.50. Vaikinama siutai nuo $3.00 
iki $7.50.

Atdara kgsdieng, nedaliomis ir va
karais. J

g. O O M U O N
n < a 141* S. Halsted BU Chicago, III

over-

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

Kviečia visus KOMITETAS.

Svarbus Pranešimas
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 Geso Kompanijos (ūidos linijos — 
Kubilai, Pnjiegos Instaigos, Pnjicgos Namas,—Vandeniui dūdos, — Kiekvienas reikalingas 
įtaisymas dabar yra Kompanijos nuosavybe,—ir .RIMS YRA DUOTA PROGA gyvenime įžen
gti ir pagelbėti tolinus išvystyti Kompanijos Aliejaus pagaminimų. NE LOŠIMAS Iš PINI
GŲ — bet TIKRAI—UŽTEKTINAI PAGAMINTI ALIEJŲ KOMPANIJA—su DIDELIAIS PE
LNAIS ATSIEKIAMAIS RANKOMIS.

ATMINKITE, stnkas nėra pardavojamas dėl išmėginimo. Ant visų pusių Kompanijos 
laukų yra gaminimui aliejaus šuliniai ir kasdien nauji šuliniai kasam: šioje apielinkeje. Pra
dėkite ir pagelbėkite jiems pagreitinti jų pagaminima — ir pagelbėkite patįs sau naudotis iŠ 
šio pelno. Kam laikyti pinigus gulėti dykai, kuomet kiti pjauna laimę čia pat po jūsų pačių 
akių.

DAUGIAU ŠULINIŲ REIŠKIA daugiau ALIEJAUS—DAUGIAU DIVIDENDŲ—AUGš- 
TESNft KAINA už stakų.

Kompanija dabar turi šešis gaminančius aliejų šulinius. Septintas šulinys kasamas da 
bar. —

5% išmokėta Rugpjūtyje.
5% ” Rugsėjyje.
15% bus išmokama Gruodyje.
Šlakas parduodamas dabar po $1.25 už šči‘<b

15 kaina Šerų kįla iki $2.50 į 90 dienų.

i te savo akis

NeutsitikAkit savo regėjimo pir
majam by kokiam neprityrusiam 
aptiekoriui ,auksoriui ar keliau
jančiam pardavėjui, nes Jie su 
teiks Jus akinis tik daugiau blogo. 

Aš turiu 15 metų patyrimą Ir 
galiu ištyrt Jus akis ir pririnkti 
Jums akinius tikrai Darbą atlia- 
ku belaukiant, užtikrintai..

Jei Jums akiniai nebus retkadln- 
41. mes tai Jum pasakysime.

JOHN SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS 

1841 So. Aahland Avė. Chiev ~
Kampus 18-to» gatvto 

Mlos lubos, virš Platt‘o tfptidp* 
Ttniykile į mane, pirkią 

Valandos nuo 9-tos vai. ryto iki 
I vai. vakaro. Nedalioje nuo I 

ryto iki 1.2 valandai dieną.

Lapkričio

Įdomus ir netikėtas dalykas įvyko Oklaho’BO aliejaus laukuose. Kaipo pavvzdis iš Al
kidui, kaipo pakilo vertėje aliejaus nuosavybių nurodomų sekantį originalj i n vesi men
ių iš kiekvieno $100:

Dabar verta
The Pcctlcss Oil Co.................................. -$1.300 ■ "
The Pinol Oil Co.................................... 10,800
The Lucillc Oil Co................................ 16,000
The Ne\v Oil Co........................................ 3,900
The Uomc Oil Co.................................... 40,000
The Colinč Oil Co.................................... 46,000

Šimtai lokių pavydalų galima privesti juSų domai, kur maži invesimenlai padare pasa
kiškas laimes aliejaus biznyj.

Mažas invcslmcntas į BUCK RUN OIL IR REFINING CO., gali padaryti jums laimę.
Neatidėliokite, prisidėkite dabar ir gaukite didelius pelnus. Keletas šimtų lietuvių JAU 

PRISIDĖJO ir GAUNA DIDELIUS PELNUS kas menesį.
Kompanija ir virsiu inkai PERSTATYTI ir REKOMENDUOJAMI CIUCAGOS BANKŲ.
Atsiųskite savo užsakymus šiandien, .arba, atsišaukite į ofisą prie Vice-Prczidento ir .di

rektoriaus.
Del tolesnių informacijų rašykite arba telefonuokile į

R. S. IWASZK1EWICZ, 4314 South Paulina St. CHICAGO
Siųskite savo užsakymus šiandien į .

CHAS. A. W0OD & CO., 110 South Dearborn St., CHICAGO

Aš, ADOMAS A. KARALAUSKAS, SEKANČIAI RAŠAU.
Aš labui sirgau per 3 melus, nuslabnėjes pilvelis buvo. Dispep

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

Bet kada pareikalavau Salutaras vaistų, Bitteria, Kraujo valyto
jo, Nervatona, Inkstų ir Reumatizmo gyduolės, tai po suvartojimui 
minėtos gyduoles pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprčt, gerai dirbi. 
Kraujas išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbt. Inkstai-atsigavo. Reu
matizmas pranyko, diegliai nebebadė po krutinę. Vidurių rėžimą# 
išnyko po užmušimui visų ligų. Bėgiu 3 mėnesių išgsrdavay kas sa
vaitė po buteli Salutaras, Bitteria, ir po 3 mėn. savo paveiksle pa 
mačiau tokį skirtumą kaip tarp dienos ir nakties. Dabar jaučiuos 
smagiai ir esu linksmas ir 1000 sykių dėkuoju Salutaras mylistų ge- 
ladėjisiei ir liukui visiem savo draugam ir pažįstamiem si. tokiais 
atsitikimais patariu uuoširdžai kreipties pre Salutaras:

SALUTARAS
CHEMICAL INST1TUT1ON J. Baltrenas, Prof.

1707 So. Halsted St., Telephone Canal 6417. Chicago, III.

SVEIKATA

tuščias, kada pra 
nyksta reftfjims. 

Mes vartojame

AKI 
Akla

Salinta doma at- 
reipiama į vai
ku-'. VaL: nuo 9 ryto iki t? vak. 

uedčldien. nuo 10 iki 11 dieną. 
4S49 S. Ashland A v. kamp. 67 *t 

Telephone Yards 4317 
Boulcvard 6487.

Rezld. $33 S. Aahland BĮ v d. Chicagt 
>Uyiaark«t UH4

DR; A. A. ROTH
BUSAS GYDYTOJAS k uiJRURGAh

Sp«ciaHstaa Moteriškų, VyrJtą, 
Vaiką ir viuM chronišką lig^ 

Ofiaaa: 33E4 S. Halsted St., Cbicag« 
Telephcno Urovar 14*1

VALANDOJ: 10--H tylu, t—a DcpMH
« /ttuji bdėlioni!* JO- ij

DR. M. HERZMAN
IŠ R tS I J O S

Gerai lietuviams žinomas per 16 me
tų ka.po patyręs gydytojas, chirurgas 

< ir akušerfe.
Gydo aštrias ir chroniškas ligas, vy- 

, rų, moterų ir vaikų, pagal naujausias 
metodas X-Ray ir kitokius elektros prie
taisu:.

Ofisas ir Labnrntorija: 1025 W. 18lh
8t. netoli Fisk St. S

VALANDOS; Nuo 10-12 pietų, ir | 
* 6—K vakarais. Telephone Canal 3110. )
l GYVENIMAS: 8412 S. Hah:od Street J 

VALANDOS: —8 rj’to, tiktai.L.  J

SVEIKATA’
ARBA TIESUS IR TRUMPAS

KELIAS Į SVEIKATĄ.
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 knygoj lietuvių 
kalboj dar nebuvo. Turi 339 pusi. 
Drutuo.se audeklo apdaruose kaštuo
ja tik $2.00 su prisiuntimu.

Perkupčlams duodamo gerą nuošimti.

Užsisakydami ir pinigus siųsdami, rašy
kite šiuo adresu:

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

Dr. F. 0. Carter
Akly, Ausy, Nosies ir Gerkles 

Daktaro patarna- 
STATE GATVĖS 
21 METAS PRIE 
rinkime akinių.

DR. G. M.GLASER 
•Praktikuoja 27 metai 
Gyvenimus ir Ofisas 

3119 Morgan Si., kertė 32 bL 
Chicago, III.

SPECIALISTAS 
Moteriškų, Vyrišky ir Vaiky 

Taipgi Chroniškai Ūgy 
OI’ISO VALANDOS: 

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

Telephone Yards 687

III

VIKNATlNia M013TRU0TAS RUSAS ArTIKKORlUS ANT BRIDGKI'OBTO

SUAUGIEMSIR
Akiniai aukso rimuose nuo $3.00 ir nu- 
gsčiau. Sidabro rimuose nuo $1.00 ir 
augščlau. Pritaikopie akiniu* uždyką. 
Atminkit: Galvos aopAjliuaa, nervišku
mas, akių skaudėjimas, užvilkimas ir 
tt. yra vaisinis (vairių ligų, kurios ga
li būti prašalintos gerų akinių pritaky- 
mu. Ištyrimas uždyką, jei peršti ar 
skauda akis. Jei jos raudonos, jei gal
va sopa, jei blogai matai, jei akis silp
sta. netęsk ilgiau, o j ieškok pagelboa 
nptiekoj. kur kiekvienam pritaikoma a- 
kiniai uždyką. Atmink, kad mes kož- 
nam gvnrantuojam akinius ir kiekvie
nam gerai prirenkam.

Ekspertas Optikas.^
Jei jus sergate ir reikalaujate patarimo arba vaistų, ateikit pas mane. Aš buvau ap- 
tiekorius Rusijoj virš 10 metų, Amerikoj 15 metų. Aš duodu patarimus DYKAI. Galiu 
padaryti bile kokius rusiškus vaistus. Aš rekomenduoju tik GERUS daktarus. Aš esu 
draugas žmonių. S. M. MESIROFF, 3149 SO. MORGAN 8T„ CHICAGO, ILL.

sl2 akių arba pri- 
Iškaba — besisu

kanti šviesa
Dr. Carterio pagclbininkai yra 

gydytojai ir chirurgai; užtikrin
tas gydytojo patarnavimaą už 
optikų kainas. Akinių kainos 
prasideda nuo $ 1.00 ir augš- 
čiau.

Galvoj skaudėjimai, nervuo- 
tumas, insomnia ir nedirbimas 
vidurių yra nuolatinė priežas
tis akių ligų. Uždegimas, mie
žis, bauguiiias šviesos, reikalau
ja okulisto priežiūros. Pritai
koma dirbtinės akys.

Franklin 0. Carter, M.D.
Akių, Ausų, Nosies ir Gerklės 

120 South State Street 
(Antras augšlas) Chicago 
(Vienos durįs į žiemius 

nuo The Fair).
balandos: 9 iki 7. Nedaliomis

Central 837

reiepbone Yards 5834.

0 r. Wiegner
Priėmimo valandos nuo 8 iki 13

3325 So. llulated St., Chicago.

Or Leo Hwotin
Gydytojas, Chirurgas, Akušeris 
1320 So. Halsted St., Chicago. 
Kalba lietuviškai, latviškai ir 

rusiškai.
Valandos: 10- -12 rytą; 6—9 va
kavo. Tel. Canal 4367.

110—12.

Tel Yards 3654. AKUŠERKA 

E?«Mrs.A.MIchni8Wlcz

Akušerijos Ko- 
ilgai praktika- 

F I’ennsylvanitoa I
.^hospitalėae ir Phila- 

i K^'b'Įphljoj. Pasekiuin- 
L patarnauju prie

y^X’,ndyn»«. Duodu rodą 
l wwv *8°kh>se ligose mote-,

' ,'^rimn Ir merginoms.
'So- Str. I 

(Ant antrų luhą) į 
. • • * Cldcago. - .
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tų laikraščiui;" juk Rusijoje 
žmonės gauna daug mažiaus ži
nių iš Amerikos, negu amerikie
čiai iš Rusijos. Be to, iš Rusi
jos nuolat ateina laiškų, sakan
čių visai ką kita, negu švedas. 
—ir tai nežiūrint to. kad Rusi- 
sijos cenzūra stengiasi neišh'it 
į užmarį nerrtalonių bolševikams 
žinių. Mums teko matyt kele
tą laiškų, kuriuose ta cenzūra 
iAhraukė. išskuto arba iškarpė 
didelius Šmotus. Red.)

Ant pabaigos reikia ir nuo 
savęs užreikšti, kad mes, kaiku- 
rie socialistai, aklai Rulikim 
bolševikų idėjai ir nesakom, kad 
bolševikai yra be jokių klaidų: 
(o betgi užginate kiekvieną jų 
žipgsuį. Red.), nes jeigu taip 
sakytumėm, lai pasirodytumėm. 
kad visai supratimo neturim a- 
pie socialius klausimus ir veiki
mo budus. Nes klaidų pasitaiko 
kiekvienam žmogui; ta reikia 
įsidėmėk Mes stojam už bol-

bėda su juo ta, kad jis vieną ei 
lutę parašęs, užmiršta, ką rašė 
iki parašo antrą eilutę. Štai jis 
nurodęs, kad bolševikai prie Ke 
Ftnskio valdžios savo progra
reikalavo panaikinti mirties ba-1 
usmę ir sušaukti steigiamąjį su
sirinkimą. sako: “Jų pirmas pro 

Į gramas ( ?) įvykintas gyveni-į 
rnan“. Sulig Gasiuno išvedimu, 
tai bolševikai, paėmę valdžią Į 
savo rankas, panaikino mirties 
bausmę ir sušaukė steigiamąjį

ĮffAPJĮgNeiS, Chicago, m.
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Subata, Lapkričio 16, 1918.

. . I .. ... . I . < 1101 M I « j IIresni.s* už kitas partijas, niekina staninliutei.
2 vai. po pietų. Visi 
nariui a“ ;1 “ *
narių.kiiric vadovaujasi ne supratimu, 

me o tikėjimu. J. J. Čeponis

KO NORI LIETUVIAI BOLšE 
VIKAI?

naujų

Įv>ks nedėlioj, Atiduodamu rendon 4 kambarių
rivvi it..’ ir <it.dv.Li it.• • fialas $11.011; 3 kambarių Halas $9.50. atvykite u 1901_So. I.oomis si., kampas 19 tos

S LSI) A. Jungtinė Taryba turės aa- 
vo susirinkimą subntoi, lapkričio 
16 d.. 8 vai. vak., Meldažio svet., 2244 
\V. 23 PI. Gerb. chorų delegatai, ko
mitetui ir/ valdyba, malonėkite pri
būti. nes Ą ra svarbių reikalų daini
ninkams. Sek. F. Mazola.

era.

veikimus turi Inbni siaurų pro
gramų. Svarbiausius jų “pro
gramų" punktas, lai kova su 
Naujienomis ir tais socialistais, 
koi'ii- n.i.iitnria »>, ><’. s i i ši; i.. r A si

Liet. Teatr. Dr.stė “Rūta" No. 1 
rengia teatrą, koncertą ir bulių. Sta
lo scenoje 2-jų veiksmų tragediją 
“Per vėlu", subaloje, lapkričio 16 d., 
Meldažio svet. Po lošimo bus kon
certus. dainos, deklamacijos ir mo-

naikino mirties bausmę, o pa
didino ją (teisingiaus Imlų pn-. 
sakyt Įvedė, nes Kt renskio val
džia nevartojo jos. Red.); ir 
kad steigiamąjį susirinkimą jie

įišvaikė. Akyvaizdoj šitokių fak
tų sakyti, kad bolševikai įvyki
no “pirmąjį programą", yra 
daugiau kaip nelogiška.

Nu, gerai. Jeigu jau bolševi
kui "įvykino pirmąjį progra
mą", tai aš prašyčiau drg. Ga-

Northsldiečifii, nepamirškit?, kad
..... | ...pkričlo 16 d., vtikare, Liuosvhės

nelaiint' If JOS mišiolų ėjusios, I.svet., 7:3(1, kalbės X. Mockus temo- 
lai lietusių bolševikų veikimas ic: Kunigija ir Lietuvos Karalius, 
turėtų pusilKUglf. Mat, ji) iSina- j , SJ, ( k|) |r“ 4 kp hendras 

aršiausis lavinimosi susirinkimus Įvyks ne- 
♦>i<vn to Aičlioj. lapkr. 17 d., 9:30 vai. ryto,‘ ■gu 1 . ĄU.šros svet., 3001 So. Halsted st.

Lel«viju bus temoj “Politiška eko
nomija”. Gerbiami draugai ir drau
gės, meldžiu skaitlingai atsilanky
ti. —J. J. Jonuševičius.

nijit iias patiktų kokia nors

avinu, Naujienos y 
darbininku priešas.
priešo neliktų, lai ir musų bolše
vikams nebūtu su kuo kovoti...

Bet Naujienos buvo yra ir

ĮjmvIUVl. A Ii V. O iv’ • •

ševikus dėlto, kad mes pripažį- bumo paaiškinti sekanti klausi-
• • A > • « • 11* • t

švęstas darbo žmoĮiių reikalams. 
Jeigu nebūtų Naujienų, tai ir

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

A. Domile,
2956 Kollar avė.. 1-niis blokas j va
karus nuo Halsted. Tel. Yards 311L

EXTRA BARGENAS
Vėliausios mados seklyčios setas, 

valgomojo ir miegamojo kambarių 
setai; parduosiu už bile teisingą pa
siūlymą. $200 kabinetas, phonę>gra- 
phns ir rekordai už $55. taipgi $800 
Player planas, mados 1918, už $230. 
Visi tiktai biskj vartoti. Liberty 
bondsai priimami. Atsišaukite gre
itai.
1922 So. Kedzie avė., Chicago

ĮIEŠKO kambariu

JUS GALETE ISAUGITI
PLAUKUS

ParekmlngnjR, moks-* 
llfikas gydymas dykai 
dėl vyru ir moteliu.

Ar plinka Jums 
kai?

Ar pražilę Juru plini- 
kai nuo metu? Ar 
užkrėsti kokias nors na 
BVelkunials jr limpanti 
jie?

Ar randas plalskotes, 
nležtis <»<1<ih galvos?

Ąj- pliiikl, bei pra- 
d<<n piiktr?

Ar kenkia kas 1*
Prlcfi gydymą, anksčiau pasakytu H- 

, . (m; tai Btenkitea apaau-
guotl jor. T žaakyketo iluoslrota 
tjute jusu prisemtą kalba;

“TEISYBE APIE PLAUKTI 
PapaSIta. europoR g-nr- 

kuri.

PAJIEšKAU švaraus kambario, 
vienas vaikinas, tarp 31-st ir 35-tli 
Sts. 
3405 s.

šiam, jog bolševikų programas 
ir taktika yra geresni darbinin
kų klesai, negu kitų social-relor- 
Oiistų (bet socialdemokratai nė
ra sočiai-retorinis tai. Red.) Ir 
kuliai negausime įtikinančių fn- 

•ktų apie bolševikų nenuosaku- 
mą (bolševikų nenuosakumo 
faktų yra tūkstančiai, ir juos 
visi žino. Red.), toliai netikėsi
me jokiems kunigiškiems argu
mentams, panašiems į Tokajaus. 
(BctrFokoi niekad nebuvo kuni
gu! Jisai yra kilęs iš darbininkų 
ir per daugelį metų veikė socia
listų judėjime; Finlendijoje ji
sai daugiausia prisidėjo prie so
cialistų judėjimo subudavojimo. 
Revoliucijos laiku jisai vadova
vo tame perversme, kuris laiki
nai nugriovė buržuazinę vald
žią. Red.) M. Pūkis.

ma: keli ir kokie bolševikų 
"programai" dar liko neįvykin
ti gyvenime?

nio gavimui žinių ape viešuosius

LSJ. LygOH 3 kp. extra susirinki
mas įvyks subaloj, lapkr. 16 d., 8 v. 
vakare, University Settlement sve
tainėj, 4630 Gross avė. Visi draugai 
privao atsilankyti, nųs turime daug 
svarbių reikalų atlikti. —P. Urbutis.

BOLŠEVIKŲ PROGRAMO 
AIŠKINTOJAI

Dabar randasi daug tokių; 
skaitytojų ir dagi redaktorių ir: 
oratorių, kurie išskaito ne tą,; 
kas parašyta, bet tų. ko jie nori,' 
kad butų parašyta. Tad, aišku
mo delei, matau reikalingu pa-

O tas “išmintingasis" Alšys. 
kalbėdamas apie bolševikus, tai 
kaip prakaituodamas graibstos 
į visas puses. Jis savo straips
nyje “Delko turime pritarti bol-' 
ševikams" bando išaiškinti mo
kslini socializmą ir bolševizmą 
ir, matyt, nori prirodyt, kad bol
ševikai yra moksliniai socialis
tai, ir kaipo tokiems, turime pri
tarti. Tie, kurie nepritaria bol
ševikams, tai, girdi, esą nuėję “i 
pelkes" ir nematyt pas juos “so- 
cialisliško protavimo". Sakysi
me, kad taip. Bet kad su paties 
Alšio protavimu dalykai prastai 
stovi, tai aišku. Juk jis, tvirtin
damas, kad bolševizmas tai Ka
rolio Markso mokslinis socializ
mas, “išaiškino" tatai paminė
damas liktai porą socialistų o- 
balsių ir privesdamas vieną pa
vyzdį apie būrį draugų, ėjusių

skina svarbiuosius Amerikos 
lietuviu reikalus, o muši' bolše-

4 »

v.'kai, dargi nuturėdami jokios 
aiškios nuovokos apie numylė
tąjį bolševizmų, bando sukriti
kuoti Nau j ienas!

East Chicago, Ind. — Vietinė S. L. 
A. 89 kp. rengia puikų teatrą ir ba
lių lapkričio 24 d. K. Grikšto svetai
nėj. Bus statoma “Jaunystės Karš
tis". Vietos ir aplinkinių miestelių 
draugijos prašomos nerengti tą die
ną jokių pramogų, kad vieni ki
tiems neužkenkus. —Komitetas.

C.liicu go.

Pajieškau švaraus apšildyto kam
bario. Dirbu naktimis. Turi buti 
blaivu šeimyna, Norlh Sidės pusėj. 
Kas turite praneškite greitai.

T. S.,
1739 So. Halsted st., Chicago, 11).
w JL'J1 * ■ ■ ■■ ■■■■■ ■,,,IIITT—’T“

VALSTYBINIAI NEMOKAMI DAR
BO PRIRODYMO BIURAI 

(U. S. Free Employment Service) 
Jieškimtieji darbo kreipkitės 

adresais:
116-122 N. DEARBORN ST . 

arba
105-107 SO. JEFFERSON ST
Už tlarlm narlipinima visuose 

se valdžios {steigtuose ir užlaikomuo
se biuruose nereikia nieko mokėt.

Yra daug vietų, kaip Chicago], 
taip kitur, kur reikalauja visokios 
rųsies darbininkų — i fabrikus, i ka
syklas, į ukius, { šiaip {vairias ištai
gas — kaip vyrų, taip moterų ir vai
kų, kaip amatininkų, taip papra
stiems darbams.

lsu■,.._ ... -■gi-.- .ma

NAMALžEMfi
NAMAI IR KARMOS.

Mes skoliname pinigus.
B. A, C. A.

29 So. La Šalie si.. Clflcagt
Room 336.

šiais

tuo

LABAI DIDELIS BARGENAS
PARSHH’ODA nauji namai labai 

geroj vieloj,. 2 galyekarių lainės po 
pusę bloko ir visf įtaisymai viduj. 
Po 5 kambarius — ant 2-jų pagy
venimų su bcizmanlais ir kam reik 
gal su mažu mokesčiu arba “kėš". 
Atsišaukite laišku arba atvažiuokite 
pas G. Virbalailj, 4448 S. Sawyer Avė. 
Telephone McKinley 3354. Chicago

Pav., kadir Amerikos lietuviu 
dataininku suvažiavimo klausi- C

m.is. Naujienose jau gana daug 
tašyta apie reikalingumą tokio 
suvažiavimo. O ka sako musuC 4.

bolševikai? Jie tyli. Bet kada,' 
priuis laikas lokį suvažiavimų 
sušaukt bolševikai jį kriti-

LMPSA. III Rajonas nutarė atnau
jinti agitacijos savaitę, kuri buvo 
pertraukta delei epidemijos. Dabar 
bus vykinama nuo lapkričio 24 iki 
gruodžio L Visos kuopos LMPSA., 
prigulinčios prie III Rajono, malonė
sit pasirūpinti paimti svetaines ant 
tos savaitės.
Rajonas.

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

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

EIK PAS CHARIJE.
14 melų šiame užsiėmime ir visa

dos veda biznį ant teisingo princi
po. Per ji perkant visados yra gali
ma daug pigiau nupirkti, nes jis yra 
prityręs specialistas dėl suradimo 
dar pigesnių už bargeną.

20 akru ūkė neuertoli nuo (iraml 
Rapids, Mich., puikus budinkai, me
džiais apaugę, gera žemė. Nauias un-

- flu-
ilpjim.is pili liko ir odos 
galvos. Pt ležastls slin
kimo plauku ir žilumas 
- Kaip užlaikyti sv-1- 
katą ir lAaiiglnti plau
kus.—ir kaip tai I pen
ktus aavitls turėti gra- 
^.lus plauku^.-žili plau
kai.— Barzda.—ir dėka- 
vones nuo užganėdintu
kilotu. Ketvirtoje savaite.

GYDYMAS DYKAI.
Męs gateme pert!- 

krenti kiekviena, kad 
gyduoles VALVACURA 
sulaiko slinkimą plau
ku prašalina plaiskotea 
Ir augina gražius plau
kus už 10 centu arba 
krasos markėms prisi
ųstus sykiu su Jusu 
antrašu. Męs Išsluče- 
me kiekvienam doler
ine dėžutė Calvacura-s 
os N. 1 ir knygute 
“Teisybe Apie Plau
kus?’ Išplaukėte že- 

gefitoje savaite, pi*1’1 atspaustą kuponą 
ir siuskete šlanden.

UNION LABORATOKY, Box 431. Union, 
N. Y.
UNION LABORATORY,

> Box 481, Union, N. Y. w
SiuChi i dedamas 10 centu dėl apmo*» 

kejimo kaštu persiutlmo, meldžiu išsių
sti man tojaus justi dolerine dėžutė CaH 
vacura N. 1 Ir knygute “Teisybe Apl« 
Plaukus.” (Pasluskete sykiu kuponą, su 
Jusu ant rašo, j

Kalbėtojais rūpinsis 111 
—Rajono Valdyba.

rudžius dėl automobilio. Turiu bul
vių vaisių pereitų metų parodymui. 
Geri keliai ir visa apielinkė turtin
gai ūkininkais apgyventa.

Kita labai puiki 36 akrų ūkė Ala- 
bama, kur vasaros vėsios ir ilgos, žie
mos trumpos: 2 vaisius augina į me
tus. Puikus budinkai ir padargai. 
Minėtos ūkės parsiduoda už pinigus 
gana pigiai arba išsimainymui ant 
lotų arba kitų savasčių ('hieagoje 
arba kituose miestuose.

Taipgi turiu 4 pagyvenimų medi
nį namą, kitas 2 pagyvenimų naujas 
muro namas, su visomis vvgadomis, 
lietuvių apgyventa vieta. Priežastis 
pardavimo priverstina; parsiduos už 
labai pigią kainą. Gal ir lotą priim
sime prirokavimui, jeigu už teisingą 
kainą. Turiu ir daugiau ūkių ir na
mų pasirinkimui už labai pigias kai
nas. . . z

Adresuokite dėl platesnių žinių
C. Z. Urnich, 

4542 So. \Vood st., Chicago

I Paskolos $30 w $300 1

I
Legalė rata 3’/:% mėnesyje.
Vyrui ar moteriai, dirbančiai 
ar užlaikančiai namą.

I
Ant rakandų, piano, vietr*- ■
los. sankrovos fistures, va- ■
žirny, automabllių, Liberty 
Konėts ir Insurance Polieiea. 
Skoliname fltockyard’ų, Sa
pne ir dirbtuvės darbinin
kams, gelžkelio ir biznio

I
 žmonėms, klerkams Ir tt. a 

Ateikite | ofisą ir mes vis
ką smulkmeniškai išaiškinsi 
me. Atdara utarninkais, ket- 
vergais Ir subatomis iki 8 
vai. vakare. Panedėiiais, se-

I
 rėdomi* ir pėtnyČiomis iki

6 vai. vakaro.

LO'AL LOAN C0. I
TH08. E. KERWIN, Mgr.

I4G47 So. Halsted Street "
Po valstijos priežiūra.

Tcl. Drover 2116. 2-ras augštas

REIKIA patyrusių shearmanų dėl 
Scrap Iron Yard. Gera mokestis, pa
stovus darbas.
1632 YV. Kinzie Avė.' Rockford,

nosinis susirinkimas įvyks
čio 17 d., 1918, 1:30 vai. po pietų 

. svetainėje Moose Club ant gatvės 
I Mulberry. Draugai ir draugės. Me- 
; Idžiu visų ateiti nes randasi daug

Rast. A. Meldažis.

III. — LSS. 75 kp. mė- 
lapkri-

nė vienam nepūsta- svarbių reikalų.
ntis, kad musu bolševikai t rok- 
šia Naujienų pražūties. Bet tas

troškimas vra

.orialistinis laikraštis, kuris tai-

tuviu darbininku reikalams ir. 4 v
tuo visai darbininkų, klesai. To- 
(k 1 susipratę, protaujantis dar
bininkai visuomet bus su Nau
jienomis. h- visuomet mokūs

tur’jęs nors šiokį lokį suprati
mą apie bolševizmų ir Markso 
mokslinį socializmų (kurio ži
nojimu jis visuomet didžiuoja
si), tai jis butų žinojęs, kad su
šukti: “Skriauda vienam 
skriauda visiems", “Visi už vie
ną — vienas už visus", “Darbi
ninkai visų šalių, vienykitės 
iųs nieko nepralaimėsite, tik re
težius, o laimėsite pasaulį".—Tai 
dar nereiškia, kad bolševikai yra 
moksliniai socialistai. Protau
jantis žmonės, ypatingai socia
listai, sprendžia apie kokios- 
nors partijos arba frakcijos ge
rumų ir blogumų, ne pagal jos 

j obalsius, o pagal jos programą 
ir darbus.

Juk ir soc.-dennok. menševi
kai, sakosi esą K. Markso mok
slinio socializmo pasekėjai. Tad 
minėti obalsiai vra ne vien lik v

bolševikų, o ir menševikų. Taip
gi jie ir vieni ir antri, sakosi esą 
moksliniai socialistai. Taigi ki
lu klausimas: kaipgi galima ži
not, katriems jų reikia pritart 
bolševikams ar menševikams? 
Bet čia Alšio filosofija nieko 
negelbsti, nes šilo klausimo ne
galima išrišti “obalsiais". čia 
jau reikia plačiau pažinti socia
lizmo mokslą ir jų (bolševikų 
ir menševikų) programų^ ir tak
tikas. O pas Alšį apie tai negir
dėt nieko.

Taigi noriu atkreipti, “bolše
vikų programų aiškintojų” ati
dai, kad jie, kalbėdami apie bol
ševikus, pirmiausia turėtų pa- b* draugės, malonėkite buti lal-

, . _ , , , ku. nes yra gana daug svarbių rei-
■’kyti, kokie yra jų programas kalų atsiveskite naujų, draugų.

J. Gasiunas savo straipsnyje ir taktika ir kuo jie, pirmiau-' —Gustaitis,
“bolševikai ir jų veikimas”, kai- šia, yra geresni už kitų partijų 
bėdamas apie bolševikus, nagri- programus ir taktikas. Tiktai 
nėja gana rimtai bolševikų vei- tą pasakę, jie galėtų peikti ar 
kimą ir stengias visus savo iŠ- smerkti bolševikų oponentus.
vadiiojinuiB paremti faktais. Už Bet kada jie, patįs mažai tenu- 
tai aš jam atiduodu kreditą. Bet simanydami apie bolševizmą ir

ne girsiu, utį peiksiu Rusijos 
bolševikus, o tiktu! padarymui 
keletą pastabų bolševikų pro- 
gramo aiškintojams.

Kiek laiko atgal “Naujienų"į 
redakcija pasižadėjo duoti vie
tos dienraštyje aiškinimui bol-j 
Ševikų programo; be to, dar pa
kvietė bolševikų šalininkus, kad 
jie išaiškintų svarbesnius 1m>1- 
ševizmo klausimus, kaip tai: 
koks programas yra komunistų 
(bolševikų)? Kokią taktikų jie 
vartoja? ar dabartiniai bolševi
kų darbai sutinka su tuo pro
gramų, kurį jie skelbė pirma ?

Kadangi bolševikų pritarėjai 
ant tiek yra smarkus vyrai, kad 
kiekvieną socialistą, kuris nors 
žodį Ištaria prieš bolševikus, ar
ba pradeda abejoti apie jų dar* 
bų neklaidingumą, tuojau ap
šaukia “social-pa trintu", nežiū
rint į tai, kad jis gal nieko dau-

aš maniau, kad jie labai gerai 
susipažinę su bolševikų progra
mų ir jų taktika; ir kad jiems 
bolševizmas yra taip aiškus, 
kaip dusyk du keturi. Bet tš 
taip manydamas, apsirikau. Nes 
kuomet jie per “Naujienas" pra 
dėjo diskusuoti bolševizmų, tai 
pasirodė, kad jie turi visai men
ką nuovoką apie bolševikus.

Perkratysime kaikuriuos “bol 
ševikų programo aiškintojų") 
straipsnius. Pažiūrėsime ką jie 
ten sako.

C. W. of
KIAUS

A. LIETUVIŲ
269 VALDYBA

SKY-

A. Chepailis, pirmininkas,
4812 YV. 15Jh St.; Cicero, 

I’. Shvelnis, pirm, pagelbininkas,
1732 N. Lincoln str

J. Kalnine, nutarimų raštininkas, 
1965 Evergreen avė.

P. Galskis, finansų raštininkas, 
1356 N. Hoyne 

J. Katilius, iždininkas,
1685 Milvvaukee

Susirinkimai atsibuno pirmą 
nyčią kiekvieno mėnesio, Unijos sa
lėje, 1579 Wilwaukee avė. 7:30 v. v.

Pranešimai

111.

avė.
ave.
PRI

Brighton Park. — Naujienų skai
tytojams Naujienas galima gauti pas 
(Irg. Rusteiką, 3952 So. Rockvvell st„ 
ir pas S. Chpukiną, 4001 Brighton 
Place.

Sietyno Chldro vakaran “Caras Si
bire", kuris turėjo įvykti spalio 19, 
tapo atidėtas ant gruodžio 7 d. M. 
Meldažio svet . —Komitetas.

Akron, Ohlo. — LSS. 244 kp. mė
nesinis susirinkimas įvyks lapkričio 
17 d., 5(1 So. Hoovvard St., 12 vai. po 
pjet. II —K. Joneliunas

ASMENŲ JIESKOJIMA1
Pajieškau savo pusbrolių Kazi

miero ir Antano Dombrauski" iš 
K:.un<> Mtib.. šiauliu pav., Troškių Į>ar., Kairiškiu kaimo, 'l'aipojzi pa- įieškau pažįstamos Petronės Mileš- 
kailės. Turiu svarbų reikalą. Mel
džiu atsišaukti arba kas apie juos 
žinote, praneškite šiuo adresų:

Kolrina Bučaile,
1767 So. Union Avė., Chicago, II.

Pajieškau savo pusbrolio Antano 
ir Jono Ustaičių, Kauno gub., Rasei
nių pav., Eržvilkio valsčiaus, Gaurės 

•parap., Dargužiu sodos. Girdėjau, 
j kad gyvena Massachnsetts valstijoj. 
Kas žino, praneškite jų adresus ar
ba jie patįs tegul atsišhukia.

Petronėlė TervainĮkė, 
3425 Douglas Blvd., Chicago, III.

Ta- 
pC-

Pujieškau savo pačios Onos 
inulcvičienės, geltonų plaukų, 5 
dų 9 colių, pailgo veido, ant nosies 
karpa, kuri mane paliko su dviem 

e ‘io»/ w 1 si _ 1 vaikučiais. Meldžiu atsišaukti ir
narės’tuOte*"pribūti 1 ir tuokart bus geriau gy-

Cicern L. L. Federacijon mėnesi
nis susirinkimas Įvyks nedėlmj. la
pkričio 17 d., 9:30 vai. ryto, M. Jan
kaičio svetainėje, 4837 YV. 14 st — 
Visi nariai ir’ 1......     t .
paskirtu laiku, nes turim labai daug venti. Kas pirmas praneš, duosiu 

$10.00 dovanų.
Andrius Tainulevičia, 

737 YV. 35 Place, Chicago, III.

svarbiu reikalų. Nepamirškite ir 
nesivėluokite. —Sekr., P. Daubaras.

Liet. Mot. Progr. Sus. 25 kp. atsi
rinkimas Įvyks nedėlioj, lapkričio 
17 d., 2 vai. po pietų, Aušros kamb., 
10900 Michigan avė. — Draugės, 
visos atsilankykite ir naujų pasiste- 
ngkite atsivest ,nes randasi daug 
reikalų apsvarstymui.

—J. Grybienė, Sekr.

Pajieškau savo brolioNikodemo ir 
Petro Briedelių, Kauno gub., Pane
vėžio pav., Krekienavos parapios, 
Židelių sodžiaus. Meldžiu jų pačių 
ar kas juos žino pranešti.

Jurgis Priedelis,» 
YViiichcstcr, YVis.

REIKALINGA mergina prie namų 
darbo. Gera mokestis, maža šeimy
na, atsišaukite greitai. 
3548 So. Halsted st Chicago

REIKIA moterų prie abelno dar
bo keptuvėje. 9 vai. dienoje. Gera 
mokestis. Atsišaukite į

Case and Martin
1807 Walnut St., Chicago.

REIKIA moterų ir merginų dirb
ti prie tvarkymo senų popierų. At
sišaukti į 
1156 Indiana Avė Chicago

REIKALINGI vyrai ant burdo. Ge
ra vieta pakeleiviams. Telefonas 
viduje. LIETUVIU KOTELIS, 
1600 S. Halsted St., Chicago, III.

RE IK YLA U J AM duonos išvažioto- 
jans. Trumpos valandos ir darbas 
ant visados. Atsišaukite pas:

A. Petroshus,
139 E. 107th st., Chicago, III.

SOUTH PARK EMPLOYMENT 
AGENCY

4193 S. Halsted st., 2-ras augštas.
Visi darbai South North ir YVcst 

pusėje. (Kalbama lenkiškai).

REIKALINGAS LINOTYPISTAS. 
ATSIŠAUKITE GREITAI.

NAUJIENOS.
1739 S. HALSTED ST., CHICAGO

PARDAVIMUI
PARSI DUODA bučernė ir groser- 

nė. geroje vietoje. Biznis gerai iš
dirbtas gerai per keletą metų. Vis
kas gerai ištaisyta.

M. R., 
732 W. 19 st.

RAKANDAI

Chicago

PARSIDUODA dėl apmokėjimo 
slorage rendos sekantieji daiktai: 
graži, didelė Victrola su brangiais 
rekordais; puikus, tikros skuros par- 
lor setas, kuris turėjo kainuot $150; 
puikus septynių šmotų dining room 
setas, taipgi 4 aliejaus piešiniai, šie 
rakandai ir Victrola yra praktiškai 
nauji ir vėliausios mados, naudoti 
tiklai penkis mėnesius. Pirmas pa
siūlymas nuperka. Mes taipgi par
duosime tuos daiktus atskirai. Mes 
priimsime Liberty Bondsus kaipo 
užmokesnj, ir pristatysime daiktus 
bile kur dykai. Atdara iki 9 vai. 
vakaro. Nedėliomis iki 4 vai. p. p. 
Ateikite tuojaus.

YVESTERN STORAGE HOUSE, 
2810 YV. Harrison st., Chicago

KARMA arti U.hicauos. Parduri-
siu labai pigiai ,iš priežasties senat
vės. žemė gera. Auga kviečiai, 

geri budinkai, sodnai, graži vieta. 
$3006 Įmokėti. Likusius 4 proc.
P. .šLAUžlS, 2515 Clara p!--. Chi
cago, III. Tel. Ihiinbold 6277.

PARDAVIMUI 2 namai ir kam
piniui lotai, so garaže. Bargcnas. 
Prieš mažą parką. 2032-34 So. May 
Si., Chicago, 111.

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

PARDUODAM IR MAINOM
Ar norite išmainyti lotą ant na

mo, ant formos. Kreipkitės adresu; 
3114 So. Halsted St., (Chicago, III. 
Ar norite pirkti namą Tai galite 
gauti pas A. Grigas, 3114 S. Halsted 
Si., Chicago, III.

MOKYKLOS

VALENTINE DRESSMAKi' 
COLLEGES

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

137 Mokyklos Suv. Valstijose 
Siuvimas, Petrenų Kirpimas. D* 
signing, de) biznic ir namų Vi* 
tos duodamos dykai Diplome 
Lengvi išmokėjimai Gvarantuc 
m išmokinti jus pasiūti sukne« 
<16 Phone Seelej >643

SAKA PATEK Hrminta-

AMERIKOS LIETUVIŲ MOKYKLA
Mokinama: angliškos ir lietuviškos 

kalbų, aritpietikos, knygvedvslės. 
stenografijos. typewriting, pirklybos 
leisiu, Suv. Valstijų istorijos, abcl- 
nos istorijos, geografijos, politiškos 
ekonomijos, pilietyslės, dailiarašys- 
tės.

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

Uždirbkite S15 iki 
$35 į savaitę.

Tel. Drover 6369

P. CONRAD
Eotografisas. 

Mes traukiami* 
paveikslus dienai 
mis ir vakarais.

Jaunavedžiams 
duodame kuopul 
kiausias dova- 
tas l.’arbą at
liekam gerai ir 
pigiai.
<130 S. Huhted 
St., šalę Mildos 
teatro.

t Reumatizmas Sausgėla. |
I Nesikankykite savęs s k aus- i 
C mais, Reumatizmu, Sausgėle, g 
| Kaulų Gėlimu, arba Mėšlungiu 4 
[ —raumenų sukimu; nes skau- | 
s dėjimai naikina kūno gyvybę 1 

ir dažnai ant patalo paguldo.
į CAPSICO COMPOUND mo- S 
i stis lengvai prašalina viršmi- u 
| nčtas ligas; mums šiandie dau 1 
F gybė žmonių siunčia padėka- A 
| • vones pasveikę. Kaina 25c, 

per pačią 28c.
I J tįsti n Kulis !
| 3259 S. Halsted St., Chicago, III. ?

Knyga:“SALTINIS SVEIKA- f 
I TOS", augalais gydyties, kai- i 
F na 50c.

P. A. BaUranas

Brighton Park. — Keistučio Pasel- 
jpinio Kliubo mėnesinis susirinkimas 
atsibus 17 diena liepos, nedėlioj, 1 

1 vai. po Dietų, 3925 S. Kedzie av„ 
1 kampas 39 pi. Liberty svet. — Dra-

Cicero. — Cicero Lietuvių Koone- _ 
racijos extra šeri n inkų susirinki

mas įv' ks Dunedėlvj. lapkr. 18 <1., 
7:30 vai. vak., S. Zvibo svet., 1347 
So. 50 avė. — Visi malonėsite Atsi
lankyti bus renkama darbinin
kai ant baliaus, kuris atsibus 27 d. 
lapkr., M. Jankaičio svetainėj.

Kviečia Vadyba.

Pajieškau savo pusbrolio Juozapo 
Tervuinio ir Petronėlės Mockienės, 
paeinančios iš Kauno gub., Raseinių 
pav., Tauragps valsčiaus, Platkepu- 
rių sodos. Girdėjau, kad gyvena 
Kewanee, III. Atsišaukite šiuo adre
su: •

Petronėlė TervainĮkė, 
3425 Douglas Blvd., Chicago, III.

RASTA-PAMESTA
PAMEČIAU raktus ant 18-tos gat-

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

Rezidencija 1926 So. Kedzie avė.

Pirmos klesos saldainių. Ice Crea- 
m’o Sodos ir lengvų gėrimų, cigarų 
ir tabako. Taipgi turi automobilių 
patarnavimui.

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

Phone Boulcvard 7351

PAMEČIAU raktus ant 18-tos gat- PARSIDUODA geri keturiems ka- * 
vės, tarp String Si., ir Halsted sb.nibarianis rakandai, visi sykiu arba 

“• jatskirai. Atsišaukite greitai ptfny-, 
čiomis 8 vai. vak., ncdėlioinis visą 

Chicaga dieną. 3311 So. Halsted St., Chicago.
Kas rado, meldžiu sugrąžinti.

SI. Vilikis,
1806 W. 46jit.|-

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

MASTER SEW1NG SCHOOL 
J. F. Kasnicka, Prezidentas.

118 N. La Salio st., Prieš City HaM 
Atsišaukite aut 4-to uug.Što

Ukinikas
Skaitykite “Ūkininką”, bepnrtyvi- 

šką laikraštį; tik $1.00 metams. Tai
pgi pirkite tikrą medų tiesiog nuo 
formos. Blokinė 5 svarų $1.85. Pri- 
siųskite markę dėl atsakymo. Adre
suokite

“Amerikos Ūkininkas”
Box 96, Hart, Michigan




