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No. 269.

evoliucijos liepsna plečiasi
Revoliucinis judėjimas platina 

si visoje Europoje
Revoliucija Vokietijoj eina ramiai 

Daugiau karunuočių nusirito 
nuo sosto. Generalis strei-

i kas Šveicarijoje

kontroliuoja centmlines darbo 
organizacijas, paliepė valdžiai 
pa.š.dinti kareivius, arba pergy- 
venti pr.'tieiM I j sterilu}, pntsidf- 

tlanlį iicdėlioj. Suprantama, nut 
no valdžiai negali būti diktuoja
ma jokinis panašiais budais. Se
kė streikas.

“Dabar yra sušauktas tuojaus

tas. Aš neturiu žinių apie toli
mesnius atsitikimus, bet aš ma
nau, kad streikas ar nepavyko.

Vokiečių lavinimus laivas Schle- 
sien lapo torpeduotas revoliuci
onierių laivų, pasak Bremeno

REIKALAUJA TEISTI 
KARĖS KALTININKUS.

REVOLIUCIJA VOKIETI
JOJ EINA TVARKIAI.

Šveicarija uždarė savo ruVėžius.

PA RYŽIUS. lapkričio 12 
Stoka vokiečių žinių per £

Kalauja areštavimo junkeriu 
vadovu.

fnic triineollon filed with the posi 
inasler at Chicago, III., Nov. 14, 1918. 
as n ąnirctl by the ii' i of Oct. (i, 1917

Austrijoje

Trae Irnnslntinn fliert with the pnst- 
niastcT at Chicago, III., Nov. 14, 1918, 
uš reųiiircil by the ar’ nf Oct. fl, 1917

Maitins

AMSTERDAM,

vo areAtuoli buvusi laivyno mini- s ( v

Karalius išvažiavo į Eckart- 
sau.

Vokietiją

REVOLIUCIJOS GAISRAS] sako Berlino žinia į Beriingskc
PLEČIASI VISOJ EURO-

I>OJ.

j SclKO 1>U

Tidendc. Žinia priduria, kad ka
reivių atstovai nedėlioj kareivių

ji remtu.

piją manifesto, federalės tarybos

Daugeliui neutralių saliu gręsia 
‘•Raudonoji Vėliava”, Val
džios ir buržuazija susirūpinę.

Labiausiai opiausiu valandos 
klausimu, nuomone niokurių lai- 
knrščių yra, ant kiek labai Eu
ropa yni užsikrėfusi bolševizmu 
(revoliuciniu judėjimu).

mo.

Sumišimas šveicarijoj.

eina ant Einlandijos.

Holandijoj.

ginui kares viršijamas susirūpi
nimu dūlei revoliucinio judėji
mo.

Revoliucinė socialistų partija 
jau išleido manifestą, raginantį 
prie Rusijos metodų. Daugiau 
to. iškilo nau ja respublikonų par 
tija siekianti prie panaikinimo 
dvaro (sosto), armijos, laivyno 
ir diplomatijos.

Švedijoj.

Švedijoj nepriklausomieji so
cialistai išleido manifestą, ragi
nanti visur sutverti kareiviu ir 

*• c

darbininkų tarvbas, kad istei- v ♦ S
gus socialistų valdžią ir respu
bliką.

Franeijos socialistai reikalau
ja, kad reikalų vedimas po ka
riniais įstatymas butų tuojaus 
užbaigtas ir kad urnai įvyktų vi
suotini rinkimai, kad pradėjus

iš ekonomines ir politinės šalies

vai reikalauja, kad darbininkų 
klesos atstovai dalyvautų taikos 
konferencijoj ir siūlo, kad tarp
tautinė darbininku - socialistu € v
konferencija butų laikoma laike 
tarvbii.

Vokietijoj.

čių nepriklausomojoj socialistų 
partijoj yra pripažinta kaipo 
atskira organizacija, jos ' nariai 
vis dar sudaro didelę mažumą 
ir visa spėka yra rankose didžiu
mos socialistų ir ne • bolševikiš- i 
kų nepriklausomųjų socialistų,

dymą paprastuose žinių keliuo
se. Zirieh patvirtino žinias, kad 
rubežius yra uždarytas dėl at-

zidenlą vokiečių armijos lygos 
Maj. - gen. Keinį; prezidentą fa-

Buvusis karalius Karolius ir 
jo šeimyna atvyko į Eckartsau 
antomobiliuje. sako Vienuos ži
nia.

AMERIKA PRIŽADA 
MAISTĄ VOKIETIJAI.

VVASIIINGTON, lapkričio 1

Pranešama, kad

Kapp; buviiisj laivyno štabo vir
šininką admirolą von llollzen- 
dorff ir kilus ir įsteigti tribunolą 
įrišimui žmonių labiausia kaltų

kai išvažiavo iš Vienuos vakar

(Eckarisau. kur yra pilis, yra 
ant Dunojaus upės tarp Vienuos

šono prižadu, kad jis tuojaus pa
kels prieš talkininkus klausimą 
apie pasiimi imą reikmenų, jei 
bus duoti užtikrinimai, kad Ivar-

bus gvarautuolas bešališkas mai
sto išdalinimas.

Sekretorius Lansing šiandie i- 
teikė Šveicarijos ambasadoriui 
sulzer atsakymą j vakar paduotą 
notą perduodančią raštą nuo kan

bu u r, social-demokratų vadovui, 
bet ta žinia priimama su atsar
gumu.tilacija, sutverta niekin ių grupių 

laikraščių, kurie atvirai ir slap-
revoliucija eina ramiai ir motu BERN, čių

vikišku elementų pienams.
Abelna anglų nuomonė sukasi 

apie klausimą ar kaštai atstaty
mo Europos turi būti panešti su
naikinimo aukų, ar to sunaikini- ta grasina pakartoti Šveicarijoj
mo autorių ir apie užreiškimą, Rusijos revoliucinius ekperimen diskai. gauta žinia, kad Vokietijos kron-

---- :i----- • u...: tne ” ----- Į prjnco I' fie< I i’i c h \V i t h e 1 m o
4 didžiausi laivai prisidėjo 1 a v ° 11 a s 1 a P ° r a s 1 a s •

kad vokiečių armijoms turi būti i,ls- 
atimti visi ginklai naudai pa- --------
čios Vokietijos. tuq padarant ŠVEDIJOS SOCIALISTAI 
mažiau galimu vidutinę kare ka . REIKALAUJA RESPUBL1

KOS.da armijos sugriž namo.

Streikai Copenhagene.

čia prasidėjo streikai ir riau-

GENERALIS STREIKAS 
ŠVEICARIJOJ.

St r ei kas yra revoliucinis ir po
litinis. Kaltina bolševikus.

\VASHINGTON, lapkričio 13.

ir politinius, o ne ekonominius
ir buvo tiesioginiai kurstoma

Sulzer šiandie apibudino ap
linkybes privedusias prie streiko.

om progresą, jis išreiškė, pilną

JU-
“Per niekurį laiką Šveicarijoj 

buvo didelis industrinis neramu
mas ir bedarbė, Įvykę dūlei abel-

Anarchija Austrijoj.

tinta. Pusiau anarchijos stovis 
viešpatauja Austrijos apygardo
se. kur eina austrų - vengrų ka-

(lentas pranešti) jam bevielinin

Ragina sutverti tarybas ir įsteig
ti socialistišką valdžią.

’ LONDONAS, lapkričio 13.

cialislų organas išspausdino ma

kareivių ir darbininkų tarybas, 
kad įsteigti socialistišką valdžią

lės demobolizacijos armijos ir 8 
vai. darbo dienos.

Vokiečių kareiviai Brusselyj 
sukilo.

DR1JOJ, lapkričio 13.

ter-oficierius. Keli oficieriai li
ko užmušti.

utusų abelnu padėjimu,’* sake 
ambasadorius Sulzer. “Maisto 
truko ir žaliosios medegos palai- • 
kymui visų dirbtuvių veikmėje 
nebuvo galima gauti. Taipgi 
Zuriclie ir apie jį, kur ir susispie
tė neramumas yra 300,000 dezer-

“Rusijos bolševikų valdžia 
nors nepripažinta, turėjo šalyj 
savo atstovą, kuris buvo tole
ruojamas jam sutikus susilaiky
ti nuo propagandos prieš musų 
demokratinės valdžios formą.

ton to užsiėmė daugiau ar ma
žiau atvira agitacija.

Dalykai pablogėjo, kada Švei-

Mūšiai Berlino.

BASEL, lapkričio 13. Iš linkui Holandijos rubežiaus.
Bruiishuttel, Prūsijos Holsteino 
pranešama, kad įgulos vokiečių 
karinh'i Jaivų ,Pusėn, Ostfries- 
land. Našsau ir Oldanburg prisi
dėjo prie revoliucinio judėjimo.

I rūšies kraštulinybės papildomos.
LONDONAS, lapkričio 1.

Vokieti jos kronprincas tapo nu-:

Holandijos rubežių, sako Amsler

Ex-karaliaus giesmė.

polius paskelbdamas savo abdi-
AMSTERDAM, lapkričio 13

I landclslilale sako, jog vok i c

tą Beverkto stovykloj Belgijoj ir

ir pabėgo už Holandijos rūbe

DAR DU KARALIAI NU
SIRITO NUO SOSTO.

Badeno valdžia socialistų ranko
se.

BASEI., lapkričio 13. Ži
nia iš Berlino sako, kad Saxe 
Weimer didysis kunigaikštis 

į \Vilhelm Ernest abdikavo, kad

COPENIFAGEN, lapkričio 13. . . . , i1 kos lapo paskelbtos \Vurtember-
Iš Berlino gauta žinių, kad mu- . .. %

ti į revoliucionierius kulkasvai- 
džiais iš tvarių ir Uder den Lin-

Rengėsi sutriuškinti revoliucijų.
National Tidcnde gavo žinią iš

co palociujc rastos telegramos

Badene susitvėrė nauja val-

cialistas .kis.
(Saxe-Weiner yra ccn tralinėj

niais miestais yra sostinė Wci- 
rrier ir garsus universiteto mie
stas Jena.)

BERN, lapkričio 13 .— Uppe- 
Dermold princas Leopoldas u- 
iarninke atsižadėjo sosto, pasak mus kareivius ir bnn.lyt. sutrins- W()|ffo bjui.o .jni<(s B(.r]inf) 

kinti revoliuciją. jjs į,uvo nns sosįo lnl0 1905 nl
mažoj provincijoj šiaurvakari- 

Vokiečiai evakuoja Brusselį. nėj Vokietijoj.

PARYŽIUS, lapkričio 13. -
Vokiečiai ' pradėjo evakavimą PrfeW<jo prie (naujos vai- 
Brusselio. Dunklrko žinia sako, 1 
kad karalius Albert ir jo šeimy-j

džios.

i/muvi MiHogojo, Kana bvi i-j kuu M H.uin i j > ? , c/)PENUA(;en, lapkričio 13.
caruos valdžia paliepž karei-; na galbūt įeis | Brussel] sekamą Komanduotojas vokiečių rv- 
viams vykti , Zurichą palaiky-^eredą. j laiko
mui tvarkos, kas buvo padaryta --------- ’ užėmus Rusijos teritoriia nave-
pereitą savaitę. Revoliucionieriai torpedavo , ,. ?’ . .
* dė save ir savo armiją kareivių

Socialistų rdkalavijnui. laivą. tarybai, pasak Wolffo biuro ŽV
Socialistų komitetas, kuris AMSTERDAM, lapkričio 13. riios iŠ Berlino,

'■

Oficialė vokiečių žinių agm-^ciją: 
Ima VVolffo biuras šiandie pa- “Pilnas nesugriaunamos mei

lės prie mano žmonių, aš netruk-
su savo kareiviais fronte.

Franeijos socialistai reika
lauja rinkimų.

PARYŽIUS, lapkričio 13. - 
Franeijos socialistai reikalauja

įstatymais butu tuojaus užbaig

trijos nuosprendi tapti atskira 
valstybe.

vaviino šalies reikalu administra €
C1.IOJ.

“Tegul mano žmonės sutari
mu prisilaiko prie naujų sąly
gą”

Victor Adler mirė nuo 
pleksijos.

apo-

maistą tomis sąlygomis.

Prezidentas atkreipia atidą i

bos Versali les rezoliucijos, užli- 
keinančios ccntralinių jmperijų 
žmones, kad viskas galimas bus 
daroma fialeiigvinimui skurdo

nių suorganizavimui tų pastan
gų tuo pačiu sistema lišk.u budu.

True trnnslntion fiicd with the post- 
niasler ai (Ihictigo, III., N<>v. 11. 1918. 
as rr<jtiire<l !>y tlie acl of Oct. (i. 1917

li kuo j a m i.

registrantai turi išpildyti savo 
‘‘(|uestionnaires” ir priimti ant

apie problemas, iškilančias iš c- 
fionominėš ir politinės šalies re-‘ 
organizacijos.

Partijos vadovai užreiškia, 
kad reorganizavimo priemonės 
turi būti svarstomos kartu su ge- 
nerale darbo federacija ir kad

dalyvauti taikos konferencijoj.
Jie sako, kad internacionale 

darbo Socialistų konferencija tu 
ri įvykti laike taikos tarybų.

l’riu1 trnnsl'ilinn fi1**d <*”ih tb* nnst. 
mastor at Chicago, Ilk, Nov. 14. 1918. 
as reoulred by the acl of Oct, 6, 1917

PERTRAUKOS MUŠIU 
SĄLYGOS BAISIOS.

Sako Vorwaerts.

BASEL, lapkričio 13. - Ber
lino socialistų laikraštis Vorvva-

kos mūšių sąlygas kaipo “bai
sias” ir sako: “Kadangi senoji 
valdžia žlugo, naujoji valdžia tu
ri priimti sąlygas ir išpildyti jas 
ištikimai. Sutartįs tapo pasirašy 
tos ii’ turi būti išpildytos. Tai 
bus darbas naujosios valdžios 
greitai {vykinti geriausią galL 

'mą taiką.”

I ■

BASEL. lapkričio 13. — Mir
tis Victor Adler, užrubežiniu rei- € 
kalu ministerio vokiečiu Austri- L *•

i jos ir vadovo Austrijos socialistų 
jvvko vakar Viennoje dėlei a-
popleksi jos.

Tr»i/» Iritnjrtation fil^d wUh Iho nn<t- 
niaster ai Chicago, Ilk, Nov. 14, 1918, 

j as rcauH'pd by the acl nf Oct. 6, 1917 

RUMUNIJA PASKELBUSI
KARE VOKIETIJA.!.

PARYŽIUS, lapkričio 13. — 
Frankfurter Zeitung utaminkc 
gavo žinią iš Budapešto, kad 
naujoji Rumunijos valdžia pa-

True translntion filert with the post- 
maslcr at Chicago, 111., Nov. 11, 1918, 
as reijuired by the act of Oct. 6, 191/

PROF. MASARYK IŠRINK
TAS CECHUOS PREZIDENTU.

Wasliington, D.C. Lapkr. 11. 
—Čecho-slavoki) tautinės tary
bos pirmininkas prof. T. G. Ma- 
suryk tapo išrinktas čecho-slo- 
vakų respublikos prezidentu, 
ši žinia atėjo iš Paryžiaus nuo 
čechų tautinės tarybos užrube- 
žinio atstovo, kurs ragina Ma- 
saryką, kad jis tuojaus keliau
tų Pragon užimti savo vihtos.

37 ir Iti im lų nebus klasifikuo
jami ar registruojami. Tik kurie 
jau gavo ųucstionnaires dabar 
liepiami yra sugražinti juos ne
pildytus savo drafto boardams.

suanlis visus registrą n t us, apari 
18 melų yra, kaip išaiškinta p ro
vus t maršalo ofiso, kad turėjus 
tinkamų, žmonių naudojimui, jei 
atsirastų reikalas artimoj ateityj.

Visi 18 melų jaunuoliai, išėmus

skaitoma galimu panaikinti re
gistraciją visų senesnių žmonių.

Netikrumas Europos situaci
joj daro būtimi, kad Suv. Vals-

atsinaujinimui karės, ar tai dėl 
policinių pareigų. Situacija Vo-

ninku ir Suv. Valstijų kareivių.

Giedra šiandie; ryto labiau 
apsiniaukę; nedidelė permaina 
temperatūroje.

Saulė teka 6:39 v.; leidžiasi 
4:80 v. Mėnuo leidžiasi 12:53 v. 
pėtnyčfas naktį.
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NAUJIENOS, Chicago, H
j__ ■iii.iiruBe!

Ketvergas, Lapkr. 14,1918.

NAUJIENOS

1739 SO. HALSTED ST 
CHICAGO, ILLINOIS

Telephone Canal 1566

•sujienos eina kasdien, iisklrian 
ledėldienius. Leidžia Naujienų Ben

drovė, 1739 S. Halsted St.» Chicago, 
UL — Telefonas: Canal 1506.

Užsisakomoji Kalnai
' 3UcagoJ o—pačtu:

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

Ghicagoje—per nešiotojus
Viena kopija..........................
Savaitei ................................. -j?
Mėnesiui ................................. -60

Suvienytose Valstijose, ne Chicafoj, 
oačtu:

Metams .............................  •£-OjJ.
Pusei meto .......................... 3 Ū<)
Trims mėnesiams .............. J-6a
Dviem mėnesiam ................ 1.25
Vienam mėnesiui.................... .65

AanadoJ. metams ..................
Visur kitur užsieniuose •••• 8 00
Pinigus reikia siųsti Pačto Money 
>rderiu, kartu su užsakymu.

•6.00
3.50

Asmeniškai Redaktorių matyt gali-

Redakcijos
Straipsniai

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Nov. 14, 1918, 
as reųuired by the act of Oct 6,1917, 

Žinios iš 
Rusijos.

Kiek laiko atgal buvo ži
nių laikraščiuose, kad “Ru
sijos revoliucijos močiutė,” 
Ekaterina Breškovskaja nu
mirusi. Neužilgio po to vėl 
buvo paskelbta vienoje tele
gramoje, kad Breškovskają 
sušaudę bolševikai. Prita
riantis bolševikams laikraš
čiai labai pasipiktino šita te
legrama ir parašė, kad tik
rai esą žinoma, jogei teisin
ga buvusi pirmoji žinia apie 
Breškovskają, būtent: kad 
ji numirusi natūralia mir
tim ; įr kad bolševikai ne tik
tai kad nešaudę jos, o ir pa
rengę jos pagerbimui (“už 
senuosius nuopelnus”) iškil
mingas laidotuves.

O užvakar rusų Informa
cijos Biuro direktorius New 
Yorke, A. J. Sack, pranešė, 
kad Rusijos ambasada Wa- 
shingtone gavusi kablegra- 
mą, jogei Breškovskaja at
keliaujant? į Ameriką!

Tai tau ir “iškilmingos lai
dotuvės” !

Tuo budu pasirodo, kad 
netiesą skelbė tos žinios 
autorius, kurioje 
buvo skelbiama, kad 
bolševikai sušaudė Breškov
skają, ir kad lygią netiesą 
skelbė ir tie žmonės, kurie 
pasakojo, kad bolševikai pa
gerbė numirusiąją Breškov
skają.

Taigi matyt, kad reikia a- 
bejot ne vien tomis žiniomis, 
kurios yra neprielankios Ru
sijos bolševikams, o ir tomis, 
kurios yra prielankios jiems.

Kaikurie žmonės vienok 
to dalyko iki šiol nenorėda
vo pripažint. Visus prane
šimus, kurie perstatydavo 
bolševikus neprielankioje 
šviesoje, jie apšaukdavo 
“melais” ir “fabrikacijomis”, 
o priešingas tiems praneši
mams žinias jie skaitydavo 
tikra tiesa; “meluot’’ ir “fab- 
rikuot”, jų nuomone, galį 
tiktai bolševikų priešai. Au- 
gščiaus paduotoji tečiaus pa
saka apie Breškovskos “iš
kilmingas laidotuves” liudi
ja, kad melagių ir fabrikuo
to jų randasi ir bolševikų pri
tarėjų eilėse.

Reiškia, laikraščiui, no
rinčiam būti bešališkų sulig

per savo rėtį žinias apie 
juos, o padavinėti jas tokio
mis, kokios jos ateina, laiks 
nuo laiko persergstint skai
tytojus, kad jie patįs varto
tų savo kritikos sensą, skai
tydami jas. Laikui bėgant 
paskui pasirodys, katros tų 
žinių buvo teisingos, katros 
—ne.

Šitokios politikos visuo
met laikėsi “Naujienos”. 
Tuo jos iššaukė daug piktu
mo .kairiuose žmonėse, ku
rie nori, kad laikraštis rašy
tų tiktai tą, kas jiems yra 
smagu skaityti. Vienok mes 
esame įsitikinę, kad nesunk- 
damos žinių apie Rusiją per 
jokį koštuvį, “Naujienos” 
mažiaus prasilenkė su tiesa, 
negu tie laikraščiai, kurie 
visą laiką stengėsi perstaty-

Vokietijojc-gi svarbiausia sąlyga 
buvo kaizerizmo galybes sunai
kinimas; ir todėl bolševikams 
reikėjo stengties naikinti kaize
rizmo galybę. Bet jie, priešin
damiesi karei prieš Vokietiją, tą 
galybę ne naikino, o stiprino. 
Jie savo taktika stiprino kaize- 
rizmą iškinko pusės, lygiai kaip 
Vokietijos “social-patriotai” sti
prino jį namie. Red.)

Taipgi bolševikų valdžia tuo
jaus ipaskelbė tautų laisvę (ką 
tai reiškia? Red.) Paskelbė, kad 
visi kapitallistų turtai, visos dir
btuvės, visi klioštorių ir bažny
čių turtai ir tt. pereina į dar
bininkų rankas į šalies ben
drą nuosavybę (tatai yra leng
vinus paskelbt, negu praktikoje 
įvykint. Red.); kad visos dvar
ponių žemės turi būt išdalintos 
bežemiams ir mažažemiams. 
(Kodel-gi klioštorių ir bažnyčių

ti Rusijos dalykus tiktai tam Žemės turi būt bendroje šalies 
tikroje šviesoje.

Bešališkumo delei tečiaus išdalintos? Red.) žodžiu su
turime dar pridurti, kad ge- kant, bolševikų programų buvo 

pirmiausia tas, kas paliečia dar
bininkų klausimą.

Bollševikų tikslas yra viso pa
saulio socialė revoliucija, ir pa
staruoju laiku tarybų Pild. ko
mitetas viešai ragino Vokieti
jos proletariatą sukilti, iššaukti 
ten revoliuciją (pereitų melų ko
vo mėnesyje, kaip tiktai buvo 
nuversta carizmas, Rusijos dar
bininkų ir kareivių atstovų ta
rybos prezidentas, Čcheidzc, iš
leido atsišaukimą į Vokietijos ir 
Austrijos darbininkus, raginda
mas sukilti. Bet atsišaukimų 
neužtenka padaryt revoliuciją. 
Red.), o Rusijos valdžia duosian
ti jiems pagellbą, kad revoliuci
ja butų nuvesta iki galo. (Vie
nok Rusijos bolševikų valdžia 
neįstengė net suteikt pagelbos 
tokios mažiukės šidies revoliuci
onieriams, kaip Finlendija! 
Red.)

Tad mes dabar matome, kad 
tvirtinimas, buk bolševikai “se- 
braujasi su kaizeriu”, “parsiduo
da už pinigus” — yra didžiausis 
jų juodinimas, kriminališkas 
šmežimas. (SvarJ)ii yra ne ta
me, kokių norų turi bolševikai, 
o kok1!^ 
Red.) \

Bolševizmo dvasia persimetė 
į kitas kariaujančiąsias šalis, ir 
mes matome, kad visą Europą 
pradeda apimli socialius revoliu
cijos gaisras. (Jeigu bolševiz
mo dvasia butų persimetus į

riausia bus pavartoti atsar
gumo ir sulig žinios apie 
Breškovskos atvažiavimą. 
Kada ji atvyks Amerikon, 
tai jau tikrai žinosime, kad 
p. Sack nepamelavo ir nebu
vo suklaidintas kito kokio 
melagio. O kolkas — kant
rybės !

Skaitytoju Balsai
[Už išreikštas Siame skyriuje 
nuomones Redakcija neatsako.}

True translation filed with thc post- 
nuistcr at Chicago, III., Nov. 14, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

• BOLŠEVIZMAS IR KITI
“izmaf;

(1 asa.)

Bolševikai visų-pirma griebė
si ne kariavimo, o taikos vykini- 
1110. Tuojaus atsišaukė į talki
ninkus, kad darytų taiką. Bet! 
ar talkininkų valdžios atkreipė 
į tai domą? Ne. Talkininkų 
valdžios net ir po šiai dienai dar 
nepripažįsta net Rusijos vald
žios. Ir kuomet talkininkai at
metė tą reikalavimą, tai Rusijos 
darbininkų valdžia užreiškė, kad 
Rusija darysianti taiką atskirai. 
Kitokio išėmimo ir nebuvo.

Bolševikai nepadarė su kaize
riu amžinos taikos. Jau dabar 
tą taiką laužo. Jie darė liglaiki- 
nę taiką, turėdami. vilties, kad 
Vokietijos proletariatas sukils, 
nuvers kaizerį ir bus tuomet 
padaryta galutina taika. (Bet 
ta taika, kurią bolševikai padarė 
su kaizeriu, sustiprino jį ir tuo 
budu apsunkino Vokietijos pro
letariato sukilimą. Vokietijos 
kaizeris puolė tiktai tada, kada 
jo armijos buvo sumuštos Fran- 
cijoje. Red.) Juk jie skelbė: 
“Mes padarysime taiką Beriino 
ir Vienuos gatvėse !”Bet kad di- 
žiuinu Vokietijos sočia 1-patriotų 
uodegauja kaizeriui, tai ir da
bar dar neįvyksta revoliucija. 
(Jau įvyko! Ir įvyko todėl, kad 
tas kaizeris, prieš kurį lenkėsi

nuosavybėje, o dvarponių žemės

pat butų padėjusios ginklus prieš 
Vokietiją, tai šiandie ne socia- 
lės revoliucijos gaisras skleistųsi 
Europoje, o dėtųsi panašus da
lykai į tuos, kurie dedasi Fin- 
lendijoje ir Ukrainoje. Red.) 
Visų šalių kapitalistai, visa bur
žuazija su drebančiom rankom 
sukilo prieš bolševikus. Visa 
dvasiškija prieš bolševikus. Vi
si kapitalistų uodegos — social- 
patriotai taip-pat prieš bolševi
kus. Tik vien vargingiausi dar
bininkai su bolševikais (tarpe 
tų “vargingiausių darbininkų” 
tečiaus buvo ir Vokietijos impe
rialistai, kurių vadas, prof. Roh- 
rbach, prirodinėjo, kad bolševi
kai labai naudingi Vokietijos 
valdžiai; ir tarpe jų buvo taip- 
pat ir kaizeris Vilimas, kuris 
prakalboje į Krupo dirbtuvių 
darbininkus pasakė, kad bolše
vikų valdžia esanti “demokratiš
kiausia”. Red.). Nuo bolševikų 
režimo Europos karūnuotų val
donų sostai siūbuoja, ir reikia 
likėties, kad tie dievo patepti- 
niai viens po kitam pradės nuo 
sostu risties (jau ritasi, bet ne 
ačiū bolševikams! Red.); ir vi
sose šalyse darbininkai paims 
valdžias į savo rauks.

Tai tuo skiriasi bolševizmas 
nuo menševizmo ir sočia 1-patrio-* 
tizm,o (bet kas yra “menševi
kai”, autorius taip ir nepasakė. 
Red.)

Dabar apie nepamatuotus bol-

tvirtina, buk bolševikai skdbę 
“broliaviinąsi” su vokiečiais, 
buk jie buvę priešingi gynimui- 
si nuo Vokietijos militarizmo. 
Taip, jie skelbė “broliaviinąsi”, 
bet su kokiais vokiečiais? O-gi 
su Vokietijos proletariatu, su 
darbininkais-kareiviais, bet anai
ptol ne su buržuazija, ne su kai
zeriu! Bolševikų obalsis buvo 
ir yra: Mirtis kapitalui, mirtis 
viso pasaulio militarizmui! “Jie 
skelbė broliavimosi idėją, tikė
dami, kad Vokietijos kareiviai, 
kad social-patriotai atsisakys 

(klausę kaizerio, atsisakys karia
vę. (Gerai. Tad reikėjo jiems 
skelbt tą idėją ir žiūrėt, ar Vo
kietijos kareiviai pritars jai. )<a- 
da Vokietijos kareiviai butų pri
tarę jai ir atsisakę klausyt kai
zerio, tada ir butų atėjęs laikas 
paduot jiems ranką. O bolševi
kai patarė Rusijos kareiviams 
susibroliaut su Vokietijos karei
viais, -kol šie dar buvo kaizerio 
įrankiais. Iš to pasinaudojo 
kaizeris. Red.) Jie darė visokių 
bandymų, kad tik greičiaus už
sibaigtų toji žmonių skerdyne. 
Bet kuomet tie visi bandymai 
jiems nepavyko, kuomet Vokie
tijos social-patriotai užsimerkę 
ir lobaus kariavo prieš Rusijos 
proletariatą, tai bolševikai grie
bėsi ginklo ir šaukė Rusijos 
žmones į kovą prieš Vokietijos 
militarizmą; į kovą, kad revo
liucija nebūtų sutriuškinta. (Bet 
jau buvo pervėlu, nes visa Rusi
jos kariumenė buvo pakrikus. 
Red.)

22 d. vasario per Londoną iš 
Rusijos atėjo štai kokia žinia: 
bolševikai išleido atsišaukimą, 
kuris skamba: “Mirtis buržua
zijai, jeigu nekovos prieš vokie
čius!” Tolinus įsakoma karei
viams ardyti geležinkelius, nai
kinti maistą ir priverst buržuazi
ją kast tranšėjas. Ir tarp kitko 
lenai sakoma: “Vokiečių milita- 
rizinas nori pasmaugti darbinin
kų luomą (klesą.Red.) ir Ukrai
nos liaudį, nori atimti iš žmo
nių žemę ir sugrąžinti ją savi
ninkams, dirbtuves atiduoti ban- 
kieriams, o valdžią monarchi
jai; (Tolinus straipsnyje seka 
ilgokas atsišaukimo tekstas, ku
lį čia tečiaus spasdinti nėra jo
kio reikalo. Red.) ..

Taipgi bolševikų valdžia 22 
d. vasario išleido proklamaciją, 
apskelbdama Petrogradą apgu
los stovyje ir šaukdama visus 
ištikimus rusus ginti šalį ir re
voliuciją. Po proklamacija pa
sirašo Leninas ir Krylenko. Na, 
ar dar reikia geresnio gynimo 
nuo Vokietijos militarizmo? (Iš- 
tiesų, “gynimas”! Išpradžių bol
ševikai įkalė minioms į galvas, 
kad kariaut yra “nusidėjimas”

kdė visą Rusijos kariuomenę, 
o paskiri ėmę proklamacijose ra
gini kariaut. Vokietijos milita- 
ristai pastate prieš Rusiją Krup- 
po kanuoles, o bolševikai sugal
vojo ginties proklamacijomis! 
Red.) .

Taip jus, bolševikų priešai, 
nustokite juodinę, tuos draugus, 
atmerkite akis ir matykite, kad 
bolševikai energingiausiu budu 
gynė revoliuciją, gynė Rusiją,vo galingas, — pralaimėjo karę. 

Iš to matyt, kad, norint įvykint 
revoliuciją Vokietijoje, reikėjo 
ne taiką daryt) su kaizeriu, o ka
riaut prieš jį. Reiškia, tie soci
alistai Rusijoje, kurie stojo už 
karę, ėjo revoliuciniu keliu; o 
bolševikai, kurie stengėsi sutruk
dyt karę, prisidėjo prie “sočia 1- 
patriotiškos” dvasios palaikymo 
Vokietijoje. Red.) Ir bolševikų 
dėta viltis ant Vokietijos prole
tariato pranyko. Tad, jeigu jau 
kaltinti už tą taiką, tai reikia 
daugiau kaltinti Vokietijos ir 
Austrijos social-pMtriotus, kad 
jie neatėjo tuomet bolševikams į 
inigelbą. (Žinoma, kad tie “so- 
cial-patrintai” kalti. Bet socia
listas turi žinoti ir tai, kad revo
liucijos nesidaro “pagal užsaky
mą”. Kad revoliucija galėtų kil-1 ševikų. priešų tvirtinimus, 
ti, tai t'eiUia tuui tikru salynų. “Naujienos’ ir kiti nuolatos nimo pajie^ą. Iš influenzos so

M. J. Masys.

i Sveikatos Skyrius

Baltais Maras 
Ir Influenza

Šį straipsnelį verta perskaityt 
tiems, kurie pastaruoju laiku 
sirgo influenza. šita liga pati 
savaimi nėra pavojinga ir nuo 
jos tiesiai niekas nemirė. Netoli 
visos mirtįs, įvykusios epidemi
jos laike, paėjo nuo plaučių už
degimo. Mat influenza tik nus
ilpnina kūną, ypač plaučius, ir 
duoda progą kitoms bakterijoms 
apgalėt jo veiklumą ir apsigy-

« g . Ligotas stovis inkstų praside-
lflĮęCT|l da, kuomet inkstai nebepajie-

gia išvaryti šlapumą, arba ka- 
VP1 Vllftlfli da dudos atsisako pernešti jį;

1 V ViUlllttls jeigu prie išmatų ir kenksmin
gų materijų ten dar yra ir kitokios dalelės einančios laukan, 
kurios turėtų pasilikti; taip gi galima pasakyti, kada inkstai 
nesveikuoja kuomet tu šlapini pertankiai, arba perdaug retai 
kuomet šlapumas nėra aiškus, kuomet jisai skaudus arba 
kuomet jisai išrodo be jokių ligonio jausmų.

SEVERA’S
Kidney and Liver Remedy

■

Burnos Plovimui ’^va lymo za 
Iždų, gargaliavimui ,ir kaipo 
antiseptiška soliucija, kur tik 
reikalaujama: ar tai įleidimo, 
šmirkštimo ,arba plovimo, Se
veros Antlsepsoius yra širdi
ngai rekomenduojamas. Pa
mėginkite jį. Kaina 35 centai.

Gydantis Muilas tur.®tl> 
kiekvienoje šeimynoje. Seve
ros Gydantis Odinis Muilas va
lo, dailina ir gydo veido išvei- 
zdą ir prigclbsti kūdikių ir su- 
augštų vanai. Jis labai geras 
dėl skutimosi ir tualeto reika
lams. Kaina 25 centai.

ii

1'

V

Severos Gyduolės nuo Inkstų ir Kepenų suteikia tikrai palen
gvinimų ir reikalingų satisfikacijų, su kuriuomi tvėrimasis ki
tų skausmų galima sulaikyt laiku. Todėl rekomenduojama, 
gydyme uždegmo Inkstų arba pūslės, sulaikymo sunkaus šla- 
pinimasi, skaudus Šlapinimasi, sutinusių pėdų ir nugaros ska
udėjimo, paeinančių nuo inkstų nesveikumų, geltligės ir surū
gusių vidurių. Kaina: 75 centai ir $1.25.

Skaistus Veidas
jamas turtas kiekvienos gra
žiai gyvenančios moters, mer
ginos, arba jauųo vyro. Bet 
užlaikyti skaistumų be pašali
nės pagelbos yra labai sunku. 
Tam tikslui Severos Veidui 
Creame yra rekomenduojamas 
dėl kasdieninio masažavimo. 
Jis prašalina spuogus ir pici
nius. Kaina 35 centai.

1!

1
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Severo* šeimyniško* Medicinos yra parduo damos visose aptiekose. Reikalaukite Severos Me
dicinų, niekad nepriimdamas substitutų. Jeigu Tavo aptiekorius neturėtų, prisiųsk savo užsaky
mų mums tiesiog, tuojaus prisiusime.

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

SALIN SKAUSMAS!
*1

5

tikrint

DESTROYS ANY

Rudumas sveiku, darbo rusi simigumii, 
nepaisant kaip sunkus tas darbas butų.

Kiekvieno priederme yra saugot save nuo ilgu. Turint šalti ir nebandant 
► ji prašalint, gali išslvystyt i pavojingu liga. Menkiausia nikstcrejlnias 

gali vėliaus būti labai pavojingu, Jeigu tiVij nebus prižiūrėtus..

P AIN - expe.lle:
tai užtikrinanti namine gyduole, kuri turi rastis kiekvieno na
muose. Isgvdymnl šalčio krutinėję, skausmu tonose ir nuga 
rojo, rnmat(zjnf> ir neuraleiji>, trumpai sakant visokius skaus
mus raumenyse ar sąnariuose Pain-Expeller ira geriause*.
Neapsigauk pirkdamas pigius vaistus didėlėse bonkose. 
Reikalauk geriausiu. Kuomet pirksi Pain Expelier, persi
tikrink ar yra IKARA. vaisbnženklis nnt baksiuko. VISU 
KITOKIU NEIMK. 85 centai ir 65 centai už imnkutę. 
Gaunamos visose aptiekose ar tiesiog js laboratorijos.

AI). RICHTBR & CO.,
74—KO Wa8hington St.,

New York.

ka plaučių uždegimas, retkar
čiais širdies plėvių uždegimas ar 
kokios kitos ligos, vedančios 
prie mirties. Laike dabartines 
influenzos epidemijos išmirė 
daugelis žmonių, bet ne nuo in
fluenzos tiesiai. Epidemijai pa
sibaigus, pavojus da nedingsta. 
Tie, kas sirgo influenza, liko 
nusilpninti tiek, kad vienieins 
ims kelias savaites, kitiems me
nesius ir metus, kol jie pilnai 
sustiprės. Silpną žmogų viso
kios ligos greičiau paguldo, to
dėl turime atsiminti, kad sirgu- 
siems influenza gręsia įvairių li
gų pavojus. Išrodo, kad plau
čių uždegimas yra vienas iš pa
vojų, tečiaus nesiimu
kol tolesni patyrimai neparo
dys. Džiova gi arba baltasis 
mhras liks neišvengta daugelyj 
atvčjų. Džiova yra vargo liga. 
Ji vieši vien išimtinai pas varg
šus, kurie persidirba, prastai 
maitinasi, rūpinasi, neturi gana 
tyro oro ir tinkamo pasilsio ir 
prie viso to žinojimo kaip ap
sisaugo! nuo ligų. Patyrimas 
davė lekciją, kad ir influenza 
labiausiai siautė bėdnųjų distri- 
k tuose. Kur gyvena turtingieji, 
ten ji mažai pasirodė. Kadangi 
sirgo ir nusilpninti liko tie, ku
rie veda vargingą gyvenimą, tad 
yra viltis, jog džiova siaus pla
čiai, jei sirgusieji nesistengs ap
sisaugok Jau ir Nacionalč Tu
berkulioze Asociacija perspėja 
apie tai gyventojus. Ji sykiu 
kalba apie infhienzą ir baltąjį 
marą sekančiais punktais: j

1. Tuoj nustok dirbti ir eik 
gult. Nepradėk dirbt kol influ
enzos liga nėra pilnai išnykus.

2. Neturėk nieko bendro su 
patentuotomis gyduolėmis ir ap- 
tiekorių “gydymu”. Pasiduok 
į daktaro priežiūrą ir buk jo 
priežiūroj, kol tik pasveiksi.

3. Lai tavo daktaras išegza- 
minuoja tave pilnai ir randa ar 
nėra kokių džiovos ženklų. Tu 
negali žinot be atsakančio išeg- 
zajminavimo.

4. Jeigu esi liuosas nuo džio
vos, laikykis tokiu (be gavimo 
džiovos) laike sirguliavimo iš li
gos ganėtinu pasilsiu ir atsargiu 
gyvenimu laike taisymosi ir pas
kui.

5. Jeigu slogos neišnyksta ar
ba yra kokie nors džiovos žen
klai, “tuoj pradėk gydyties be 
atidėliojimo“.

šitie patarimai, kad ir neganė
tini, bet geri. Kiekvienas sirgu
sią influenza turėtų bent per 
vienų metų briką apsigyvent, 
kur oras yra tyras, riiiegot ka
mbaryj su praviru langu, valgyt 
gerai, miegot nemažinus 8 vai. 
paroj ir nesirūpint. Jis turėtų 
kelis sykius metuose būt išegza
minuotas, kad suradus, ar ne
prasideda džiova.

Dr. A. Moutvidąs.

a

Jei jus priversti 
nas, be komiso. 
Bondsus galima 
truota krasa —
C-o Lithuanian Dept.

LIBERTY BONDS
esate parduoti, mes mokame N. Y. Exchange kai-

. ...........Banke.;"15
108 So. La Šalie St.
Atdara Nedčliom 10—12 dieną

■■•1

i s
Klaidos pataisytas.

Kazimieras Gugis
Straipsnyje “Bolševizmas ir 

kiti “izmai” vakar įsiskverbė 
stambi klaida. Antrosios lo 
straipsnio špaltos trečiame para
grafe, Redakcijos pastaboje, su
statyta toks sakynys: “Trečia, 
Rusijos sociabdemokratų parti
ja buvo darbininkiška pagal sa
vo tikslus ir programą, ir tuo 
žvilgsniu “menševikams” darbi
ninkų klausimas... “Tarpe žod
žių “žvilgsniu” ir “menševi
kams” per klaidą praleista seka
mi žodžiai: “menševikai nesisky
rė nuo ‘bolševikų’: juk jų pro- 

:gramas buvo bendras.. Ir yra 
gryniausia nesąmonė pasakot, 
kad.”

Redakcijos Atsakymai į

štukoriui, Scottville, Mieli.— 
Turgaus žinios į korespodenciją 
nesideda. Vefly parašykite apie 
liet, ūkininkų gyvenimų.

* *... . m i m * »

Milda teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliaus Permaina.
čanedčlyj, Ketverge ir Subatoj 

Pirmas Floras 15c. Balkonas 10c 
Prie šių kainų priskaifoma ir 

1c ir 2c kariškos mokestį* 
4 DIDELI AKTAI KASDIEN 
HALSTED ir 32-»a GATVĖS

4

Pranešimas.
Šiuomi pranešam kiekvienam 

rininkui, kuris tik priguli prie 
BERTY LAND AND INVESTMENT 
KOMPANIJOS (ir pilnai išmokčtds 
ščrus turi), jog metinis susirinki
mas įvyks lapkričio (Nov.) 15-tų d. 
1918, 8 vai. vakaro, Mildos svetai
nėj, 3138—3142 So. Halsted st., Chi- 
cago, III, ant kurio bus rinkimas 
direktorių ir valdybos, šėrų certi- 
fikatas bus reikalingas parodyti dėl 
įžangos į svetainę. Kviečia Valdyba

šė-
LI-

Vcd-i visokius reikalus, kaip Iriminaliikuose 
taip ir civili&kuose teismuose. Daro 

visokius dokumentus irr-op eras.
Namų Ofisas: ?

S323 S. Halsted St.
Ant trečių lubų

Tel. Drover 1310

Mtcjto Ofisas»
117 N. Dft'.rborr it. 

'1 .13 Vnlty BMe.
Te!. Centrą". 4411

CENTRAL. MANUFACTURING 
DISTRICT BANK 
1112 W. 35-ta gatvė 
(Tel. Drovcr 6310).

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

VAKARAIS
Seredomis ir Subatomis nuo 6 iki 

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

kalui atsiradus kreipkitės prie ma
nęs i namus.

3343 Lowe avė., 
(Tel. Boulevard 9983)

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

Tcl. Pullman 342
Dr. D.J. Bagočius, M.D. 
LIETUVIS GYDYTOJAS II 

CHIRURGAS 
1OT31 So. Michigaa Avi, 

_______ Roseland, TU.

Cash už Liberty 
Bondsus

Valdžios bondsai, perkami už 
cash, arba paskolinsime jums pini
gus ant jų už legalę pelno rentų, ar
ba nupirksime jūsų bondsų pelnų į- 
mokčdami didį. Atsineškite bond
sus.

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

Laisves Bondsai 
perkami už cash. Erne! and Co., 710 
W. Madison, kampas Halsted gat., 
rooni 232, 2-ras augštas, virš Fanious 
Clothing Store. Atdara vakarais iki 
8. Nedėldieniais 10 iki 1.

AR TURITE SKOLININKĄ?
Mm iljie&kome ir Ukolek- 

tuojame visokias beraįtiškas 
skolas nuo rrestropių skoli
ninkų iš visų dalių Suvieny
tų Valstijų tiesiai ant nuo
šimčių. Nepaisome kur ir 
kokiam mieste jųa ryvenate 
nei kur jūsų skolininkai ran- 
dasi. Musų būdas pasiekia 
skolininkus visur, nes tam 

i tikslui turima atsakančius 
kolektorius ,r advokatus visose dalyse

tolesnių informacijų krei
pkite pae mus ypatiškai ar laiškais 
Įdedami markę atsakymui ant sekančio antrašo:

INTEMSTATF 6KRVICJ*

3114 P- Halsted s»., ’ Chieaev,. n„
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eatras KoncertasNetikėtas Džiaugsmas

Malūnininkas ir Kaminkretis
Grand Rapids, Mieli

Aukos

Rusiškos ir Turkiškos Vanos

PROVIDENCE, R. I

Sveikata

CHICAGO

biznio 
■ ir H. 
m«o ▼iz-

šį svk “Birutė” 
ir KAMINKRfiT 
statytas
finišų gerbiamas kompozitorius St. Šimkus ir lo

12th St. Tel. Kedzie 8902 
Paulina Tel. Western 15 
3514 
St. Louis Ą
So. Paulina St., arti 12th 
St., Chicago, III.

16 W. 12th st., arti 
Ir 1115-17

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

Baltimore, Md.

vartoti siutai ir over- 
“1 iki 185, dabar 

, 8s nuo 81.50 iki 
amt siutai nuo 83 00

Užkviečiame visą Gerbiamą Publiką atsilankyti į šį 
iškilmingą vakarėlį.

Nuoširdžiai užprašo KOMITETAS.

šia parinktieji artistai. TaipĮjau ir pats veikalas 
yra daug kuo pagerintas, panaujintas.

Po lošimui “Birutės” choras sudainuos keletą la
bai gražių, naujų dainų, vadovaujant gerb. St. Šim
kui.

šokiai prie didelės ir geros p. Sarpaliaus orkes
tro*. — Atsilankykite! “BIRUTĖ”.

Ispaniškoji influenza ir kita epi 
dėmi ja.

Apie 10 vai. va- 
į va iriais vežimais 

Ižiaugdamie- 
?. O kiti vėl

AKUŠERKA
Tel. Drover 4136.

Mrs. Mary Jankauckienė pirmiaus 
gyveno West Sidėj, 2303 S. Oakley 
avė., dabar persikėlė j naują vietą, 
3412 So. Halsted st. (ant 2-rų lubų), 
Chicago, III.

Po teatrui — Koncertas, Dainos, Deklemacijos ir 
Monologai.

Dr. Leo Awotin
Gydytojai, Chirurgai, Akuieria 
1921 So. Halated SU Chieago. 
Kalba lietuviškai, latviškai ir 

rusiškai.
Valandas; 10—12 rytą; 6—9 va
kare. Tel. CanaI 4167.

Vandeniui dūdos 
ir JUMS YRA DUOTA I ROGA gyvenime įžen- 

LOŠ1MAS Iš PINI- 
su DIDELIAIS PE-

i Wi<'f 
pardavojamas dėl išmėginimo. Ant visų pusių Kompanijos 

šioje apielinkėje. Pra- 
pagelbėkite patįs sau naudotis iš 

kuomet kiti pjauna laimę Čia pat po jūsų pačių

Pradžia 6 vai. vakaro. Kviečia visus Komitetas

Telephone Yards 5834.

Dr. P.G. Wiegner 
Priėmimo valandoa nuo 8 iki 12 
Ii ryto ir nuo 7 iki 9 vaL vak. 
8325 So. Halated SU Chicago.

rytas suvienijimas su Prairto (Standard Oil) Aliejaus ir Geso Kompan jos 
Kubilai, Pajiegos luslaigos, Pajiegos Namas 
įtaisymas dabar yra Kompanijos nuosavybė,
gti ir pagelbėti tolinus išvystyti Kompanijos Aliejaus pagaminimų. Ni 
GŲ - bet TIKRAI UŽTEKTINAI PAGAMINTI ALIEJŲ KOMPANIJA 
LNAIS ATSIEKIAMAIS RANKOMIS.

ATMINKITE, stakas nėra
lankų yra gaminimui aliejaus šuliniai ir kasdien nauji šuliniai kasam 
dekitf

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

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

SPECIALISTAS 
Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų 

Taipgi Chroniškų Ligų 
OFISO VALANDOS: 

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

Telephone Yards 687

—AUGŠ- 
4 A* 4 

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

Stato Scenoje 
Dviejų Veiksmų Tragediją

“PER VĖLU”

Nors šį veikalą “BIRUTĖ” statė scenoje jau 
daug sykių, bet gerbiamai publikai reikalaujant, 
pakartojame jį dar kartą. Ir reikia pasakyti, kad 

‘stengs pastatyti “MALŪNININKĄ 
i”, kaip dar nei kartą nebuvo pa- 

Nes kaip dainas taip ir lošimą mokina

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

Lapkričio 7 d. pusė po vienos, 
vidurdienyje, sukliko žmonės ir 
suskambėjo visokie skambalai. 
O laivai tai baubė net pusantros 
valandos. Žmonės, kurie neži
nojo dėl ko tas daroma, vieni 
kitų klausinėjo: dėl ko skamba
lai skamba, dėl ko laivai bau
bia. Visi stengės dažinoti daly
kų. Po valandos laiko pradėjo 
bėgioti vaikai su laikraščiais 
šaukdami “Exstra! Germany 
surrvndered! Extrą!” Žmonės 
taip pirko, kad vaikai nepaspė
jo išpildyt jų reikalavimus. Ne- 
užilgio atbildėjo dc 
karių pilnutėliai s

Influenza pas mus jau pra
deda mažėti.

Bet šiai niažinanties, antra 
jos vieton pradėjo platinties. Tai 
Billy Sunday’o “spyčiai”. Skir
tumas tarpe jų yra tik tame, kad 

/frirmoji į savo krepšį renkasi 
gyvastis, o antroji protus ir do
lerius. Suprantama, viena ant
rai konkurencijos nedaro, bet 
dar prigelbsti. Įdomu, kad dir
btuvių užveizdos beveik prie
varta stumia darbininkus eiti 
klausytų to sorkininko “piuno-

Del tolesnių informacijų rašykite arba telefonuokite į

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

CHAS. A. W00D & CO., 110 South Dearborn St., CHICAGO

Apskritai, pirmieji laikos gan
dai buvo sukėlę ant kojų visų 
Baltimore. —A. Kurelaitis.

10,800
16,000
3,900

40,000
46,000

j Ūsų (lomai, kur maži investmentai padare pasa-

IB BEFINING CO., gali padaryti jums laimę.
prisidėkite dabar ir gaukite didelius pelnus. Keletas šimtų lietuvių JAU 

S kas mėnesį.
Į ir REKOMENDUOJAMI CHICAGOS BANKŲ.

DAUGIAU ŠULINIŲ REIŠKIA daugiau ALIEJAUS—DAUGIAU DIVIDENDŲ 
TESNĖ KAINA už ataka.

Įlinkimuose demokratai pra
laimėjo. Kuone visas miesto 
rotužėje vietas pasiglemžė re- 
publikonai. Su Socialistų Parti
ja dar blogiau, iš 45 balsuotojų 
vienas pripuola socialistams. Da 
daug, daug laiko praeis kol sau
lutė prašvis...

—W. B. Vasiliauskas.

Rertd. 982 S. Ashland Blvd. Chicagš 
T.leph.a. Haymarket 1544

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistas Moterišką, Vyrišką, 
Vaiką ir visą chronišką ligą 

Ofisas: 2354 S. Halsted SL, Chicagt 
Telapkona Drev.r MSI

VALANDOS! 10—11 ryto; S—• 
7—8 vakar*. N.dėliomia 10—13 Bian*.

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS 
ant Durą, Lentą, Rėmą ir Stogams Popiero

SPECIALIAI: Maleva malevojimui stabą išvidaus, po $1.40 už gal.
CARR BROS. WRECKING CO.

3003-3033 8. Bal.ted St, Chleaga, III.

DR. M. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

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

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

Ofisas ir Laharatorija: 1025 W. 18th 
St. netoli Pisk St.

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

VALANDOS: 8—0 ryto, tiktai.

Neuksitikėkit savo regėjimo pir
majam by kokiam neprityrusiam 
aptlekoriui .auksoriui ar keliau
jančiam pardavėjui, nes jie su
telks Jąs akims tik daugiau blogo. 

Aš turiu 15 metų i 
italių ištyrt jus akis ir pi 
u m s ajur1"' i,r 
u belaukiant, užtikrintai.

i____ w_____________________ ___________ _______________

gi, mes tai Jums pasakysime.
JOHN SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS 

IMI So. Ashland Avė. ChieaT-
Kampas 18-toa gatvės 

9-čios lubos, viri Platt’o aptieki 
Tėmyklte | mano narčią 

Valandos nuo 9-tos vai. ryto ik) 
9 vai. vakaro. Nedėlioję nuo I 
vaL ryto iki 13 valandai dieną.

Įvyko Oklahorno aliejaus lankuose. Kaipo pavyzdis iš Al 
mes’nurodome sekantį originalį invcstnien

Vyrišką Drapanų Barbenai
Nauji, neatimti, daryti ant užsa

kymo siutai ir overkotai, vertės nuo 
?30 iki 150, dabar parsiduoda po 815 
Ir 25 dolerius.

Nauji, daryti gatavi nuo 815 iki 
$35 siutai ir overkotai, nuo 87.10 iki 
18 dolerią.

Pilnas pasirinkimas kailiu pamal
tą overkotu.

Visai mažai ’ _ 
kotai, vertės nuo 
$5 ir aųgščiau. K 
84.50. V ‘ 
Iki 87.50,

Atdara kasdiena, nedaliomis Jr ya- 
karąja.

1416 fc

Tel Yards 3654. AKU8ERKA 

urTwMrs.i.Mlchniflwlcz
įmigusi Akušerijos Ko
Qlegiiąt ilgai praktika- 

W mBvusi Pennaylvanijoa 
l a Kgho»Pltal&M» ir Phila-
■L Į\Vdelphijoj. Pasekmių- 

patarnauju nr*e 
f >■ JHgimdymo. Duodu rodą 
O. dBhdsokiose ligose mote
li ir merginoms.
I * ^gS3113 So- Haleted St?. 
La.jlKkdMi (Aut entrą lubej

Nuo G iki 9 ryto, ir 7 iki vėlo vek.

| SUB., LAPKR.-NOV. 23, 1918
| M. Meldažlo Siet., 2244 W. 23rd Place

PRADŽIA 8 VAL. VAKARE

ninku L y. tų kurie dirbo amu
nicijos dirbtuvėse. MaC visos į- 
slaigos, visi jardai savo darbi
ninkus paleido ant valios. Nelik 
galvekariuose bet ir ant slogų 
sulipę važiavo ir visi rėkė kas 
kiek galėjo. Visos mokyklos ir
gi paleido mokinius. Dar vė
liaus gatves užplūdo daugybe ka 
reivių. kurie susimaišę su civi
liais gyventojais, džiaugėsi, kad 
ĮNisibaigė karė. Visi džiaugėsi, 
kad vokietes lapo nuginkluotas. 
Reiškia, sumuštas. O į smukles 
lai ir nosį negalėjai įkišti., mat, 
toks jau paprotys: nubudime 
ar linksmume žmonės turi pasi
matyti su smukle. Vakaro su
laukus gatvės buvo pilnos gir
tų. lą žmonių džiaugsmų sun
ku ir aprašyti 
karo žmonės 
važinėjosi gatvėse 
si, kad laimėjo ka 
sakė: “Dabar bus niekai, sustos 
amunicijos darbai... iki šiol už
dirbome labai gerai. Bei kur už 
dirbsime, kadai nebus amunicijos 
(kirbu? r

DIDELIS BALIUS
Rengia

VISŲ ŠVENTŲ DRAUGYSTE 
IŠ BRIGHTON PARKO

Subatoj, Lapkričio-Nov. 16, 1918

Įdomus ir netikėtas dalyk 
ladin, kaipo pakilo vertėje aliejaus nuosavybių 
tų iš kiekvieno $100:

S|Nilių 7 d. L. S. S. 51 kuopa 
turėjo savo mėnesinį susirinki
mų. L uopos sekr., drg. Keveža, 
pridavė laiškų nuo Socialistų 
Partijos rinkimų kompanijos 
komiu io iš Nqw Yorko. Jame 
reikalą*Ha aukų valiniui rinki
mų kai ipanijos darbo. Apsvars
čius pi; ėiau tų dalykų, pasirodė, 
kad k v. >pos ižde pinigų niežai. 
Tokiu budu nutarė išrinkti ko
mitetą. kuris parinktų aukų. Iš
rinkti : ie draugai: V. Rinkevi- 
čienė, l\. Kevežiene, V. Gelgo- 
lienė it K. F. Jokimavičius. Jie 
surinko sekamai: po $1,00; P. 
GrigalĖ s, J. Degutis, J. StaČilati
ška, J. Kercvičia, W. Daukšas, 
J. žiuris, \V. Valentu; po 50 c. 
S. Matėjaitis, J. Gelgota, M. Sta-

čilauskas, M. žiuris,J. Rliusius, 
P. J. Kajauskas, S. Grigene, M. 
Žagunas, M. Gutauskas, T. Drus- 
kėnė, A. Gąlgota, B. Adomavi
čius, L. Pinkevičienė, A. Skrip- 
kiunas, M. Lcvonavičienė, J. Jur
gaitis, S. Sugšdas, S. Dirkis, V. 
Staškus., F. Jockus, V. Gelgo- 
tienė, J. Balys V. Karvelis, K. 
Kijauskas; po 25 J. Malinauskas, 
U. Kevėžienė, L. Levanavičius, 
T. Basikas, K. Gillienė, M. Gillis, 
J. Slačilauskas, J. Keveža, A. 
Apečenka, V. Ivirblis, J. Baltū
sis, C. Kazllauskas, lenkai E. 
Bankovski ir W. Mitros. Viso 
surinkta $22,50. Aukos pasiusta 
vardu Adolph llcld. d. Juliui 
Gerber. Visiems aukuotojams 
vardu Socialistų Partijos taria
me širdingų ačiū.

Reikia dar pridurti, kad vie
tos lietuviai darbininkai žymiai 
pakils susipratime. Svarbias- 
niam reikale jie visuomet atei
na pagclbon su savo sunkiai už
dirbtais centais Tai yra aiškus 
laliudijimas, kad lietuvių darbi

ninkai supranta kas jų draugai. 
Tuos jie ir šelpia.

—Komitetas.

JXATED 
IRON
Jeigu jus nesate tvir

tas arba sveikas, jus tu
rite palis padaryti seka
nti bandymą: patėmykite 
kaip ilgai jus galite dir
bti arba kiek toli jus ga
lite nueiti be nuovargio. 
Tuokart paimkite <lu pe
nkių granų plęskeliu Nu- 
xated Iron tris syk die
noje per dvi savaiti. Ta
da ir vėl išmėgink it sa
vo stiprumą ir pastebė
kite, kiek jus pasitaiso
te. Daug žmonių pada
rė šį išmėginimą, ir nu
sistebėjo savo pagerėju
siu stiprumu, pakantru
mu ir energija. I Nuxa- 
ted Iron yra garantuotas 
suteikti užganėdinimą ar
ba bus grąžinami pini
gai. Gaunama pas visus 
gerus aptiekorius.

Serganti* žmonės Eikite pas 
Mane

Dr. w Y
SPECIALISTAS CHRONIŠKŲ 

LIGŲ
25 Metai Patyrimo

Nereikli mokėti uj apžiūrėjimą 
422 So. State SU Chicago 
Tarpe Coųgress ir Vaa Bu?en.

M Dabar verta
The Peerlcss Oil Co 
The Pinol Oil Co. . 
The Lucille Oil Co. 
The New Oil Co. .. 
The Home Oil Co. .
The Coline Oil Co. .

Šimtai tokių pavydalų galima privesti 
kiškas laimes aliejausehiznyj.

Mažas inveshnenhtŠ t BUCK RUN OIL 
Neatidėliokite

PRISIDĖJO ir GAUNA DIDELIUS PELNU:
Kompanija ir viršininkai PERSTATYTI
Atsiųskite savo užsakymus šiandien, arba atsišaukite į ofisų prie Vice-Prezidento ir di

rektoriaus. i < > ? i

Operetė su dainomis ir šokiais 
VADOVAUJA

Gerb. Stasys Šimkus

AKIŲ SPECIALISTAS 
Akie ĖgsamtMoja Dykai 
\ Gyvenimas yra

i tuščias, kada pra 
nyksta regėjimą.
Mes vartojame 

pagerintą Oph- 
Ij thalmometer. Y- 

patinga doma at- 
< kreipiama j vai

kus. Vai.: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
nedčldien. nuo 10 iki 11 dieną. 
4649 S. Ashland Ar. kamp. 47 st 

Telephone Yards 4317 
Boulevard 6487.

Kompanija dabar pagamina aliejų
\LIEJUS dabar teka iš BUCK RUN OIL IR BEFINING KOMPANIJOS laukų ir pada

lintos linijos — 
Kiekvienas reikalingas

5% išmokėta Bugpjutyje.
5% ” Rugsėjyje.
15% bus išmokama Gruodyje.
Stakas parduodamas dabar po $1.25 už 

15 kaina šėrų kįla iki $2.50 į 00 dienų.

1 Paskolos $30lkl $300
I

Legalė rate 3Yj% mėnesyje.
Vyrui ar moteriai, dirbančiai 
ar užlaikančiai namą.

I
Ant rakandu, plano, vtetra- 
los. sankrovos fistures, ve
žimų. automobiliu. Llborty 
B6nds Ir Insurance Policija. 
Skolinama Stockysrd’u, Ša
po. ir dirbtuves 
kaina. geUkelio 

r žinon«ina. klerkiI * AUikite 1 ofisą______
J k< tmnlkmanUkai Uallkins!

m., Atdara ntarninkais, kat- 
veraais ir subatomls iki S

V vai. vakare. Panediliais, ee- 
Ir odomis ir pitnyčiomis iki 

« vai. vakaro.

LOCAL LOAN CO.
THOS. F. KBRWIN. M|rr.

, į 4647 So. Halsted Street
q Po vrtetįjoe priažjiuru.
? Tel. Drover 2116, 2-g»b augčtąa

i Lietuviškos Teatrališkos Draugystės “Rūtos’’ No. 1.

| Subatoje, Lapkričio-November 16 d., 1918
| M. MELDAŽIO SVETAINĖJE, 2242 W. 23rd Place 
= Salė atsidarys 6-tą vai. Teatras prasidės 7:30 vai. vakare

Inžanga 25c, 35c, ir 50c ypatai.

aiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiBiiiimniiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiBiiiB

DR. A. MONTVID
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1553 W. Madison it. 2228 So. Leavltt St
Suite 600-612 Kampas 22nd pL

Valandos: 10 iki 12 ryto Valandos: 6 iki • vakare
Phone Haymarket 2563 Plona CanaI 4626

Nedėldieniais tik pagal sutarti

Rezidencijos Telephone Albany 8148

SVEIKATA 
ARBA TIESUS IR TRUMPAS

KELIAS Į SVEIKATĄ.
Sveikata turi kelis šimtus pa

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

Perkupčlsms duodami gerą nuošimti.
Užsisakydami ir pinigus siųsdami, rašy
kit. Siu. adresu:

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

Chicago, III.

malam by kokiam neprityrusiam

lančiam pardavėjui, nes jie su- 

patyrimą”lr 
r __ ___  i.“ pririnkti
nius tikrai. Darbą atlie- 
/ / * “21

Jei jums akiniai nebus reikalln-

BUCK RUN OIL REFI

0
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KAS LAIMINGAS
LaimlAga# tas, kas negikanki- 

na nuo blogo skilvio virškini- 
jtiO, kas viską valgo su getu ape 
lito ir nejaugiu kad Valgis jį ap 
šankina.

Laimingas tas* kuris neturi 
pilvo išpūtimo ir blogo rūgštaus 
skonio burnoje, kurio kraujas 
tyras. Kas nesikankina galvos 
skaudėjimu delei skilvio nevir
škinimo ir neturi spuogų ant ve
ido.

Laimingi visi tie. kurie nau
dojasi prieš tas viršuj suminėtas 
ligas, mėtos lapelius 

PARTOLA
Valančius kraują ir skilvį.
Partola yra geriausia draugas 

vvru, moterų ir vaiku. Kiekvie
noje lietuviškoje Šeimynoje tu
ri rastis Partola.

Partola rekomenduojama ir 
parduodama didelėse dėžėse pre
kiaujančiose tiktai l doleri.

VELTUI
Graži ir naudinga dovana kie

kvienam, kuris prisius užsaky
mą kartu su šiuorni paskelbimu. 
(33).

Laiškus taip adresuokite:
APTEKA PARTOSA 
160 Second Avenue,

New York, N. Y.. Dept. L. 1.

JUOZAPAS K IŽAS

31 niefių amžiaus, mirė lapkri
čio ll?d„ 1 vai. dienų.

Velionis paėjo iš Kauno gub., 
Panevėžio pav., Panevėžio pa r.. 
Oželiu kaimo. Paliko Ameriko
je nuliūdime brolį Joną ir tris 
seseris. Elzbietą, Grosi Idą ir 
Veroniką.

Palaidotas lapkričio 13 <1., šv. 
Kazimiero kapinėse.

Pasilieka nuliudime
Brolis ir Seseris.

Pranešimas.
AUTOMOBILIU SAVININKAMS.
Seniausias automobilių mechani

kas. Taiso ir pagerina visokius su
gedusius automobilius. Turiu pil
ių) mašinų shapą, kuriom guliu 
darbų greitai atlikti.

C. A. VAi.ENTYNOVICZ.
3107-9 So. Morgan st., Chieago, III.

(įėjimas iš šalies).

Sis Yra Tikras Apsi- 
ginimas Nuo Vagių

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

Sujungti durių lenciūgas ir nuo vagių apsaugos spyriu niekuomet negali pugesti visuo
met duoda žinią prieš įsilaužimą — dieną ir naktį.
Apsaugos nuo vagių padavimo ženklo spyna yra augštos rūšies, tobulo mechanizmo su 
garsiai skambančiu varpeliu, kuris skambina norint atidaryti duris, prie kurių yra uždėtas 
lenciiigas. čia nėra jokių batarejų arba elektros dratų, kurie tankiai genda. L žteks visam 
amžiui, ši spyna tinka į bile kokias duris ir galima pritaisyti į kėlės miliutas.

Norint, galima gauti spyną, guziką, kuris yra lauko pusėje, kurį paspau- 
dus skambina varpelis, šis esantis lauko pusėje skambutis nieko neturi

^eJ1dro *r netrukdo padavimui garso.
. Apsaugai nuo vagių padavimui garso spyuoe yra rekomenduojama nuo policijos, apsaugos
1 nuo vagių kompanijų ir tuksiančių žmonių, kurio jas vartoja. Tai yra sujungta durti lan

gelis su skambučiu, niekad negendančiu, ir nieko nekaštuoja jį vartoti.
Užsisakydami ir siųsdami pinigus, rašykite šiuo adresu:

S. F». TAIMIS
73fi—738 W«t 18-th St, ’ CŲcago, UI.
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F Chieago ir Apielinke
T*- •* ' y ’L v 7

Trtie translntinn filert <vith th* nnst- 
mastet at Chieago. III., Nov. 14, 19iŠ. 
as reipiii ed by the net nf Del. 6. 1917.
SUGfLARLNKITE SAVO , 
QUEST1ONNAIR'LJS!

'Fui naujas valdžios
pat varky maS.

Vakar, remianlies pranešimais 
iš Washinglono, šioje vietoje bu
vo pranešta, kad pildymas Qucs- 
lionnaire’ų užsibaigė. Dabar 
gauta naujas pranešimas, kuris 
sako:

\Vashington, lapkričio 13. —

■M■■■■■■■■■+
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ADOMAS ŽIRUS
k I »

Angliškai rašinėdavos Ed-
Marks. persiskyrė sušiuom 

pasauliu lapkričio 6 dienų. Me
ldžiu atsišaukti laišku sesers
Amdės Mizgiri ir švogerio An
tano Mizgiris šiuo adresu:

K. Prunskunas,
3102 So. \uburn avė., Chieago

PrakalboS

Rengia Lietuvių Laisvamanių Federacija
Kalbės M. X. Morkus

Temoje Kunigija ir Lietuvos Karalius

Sttb., LapkričioNov. 16 d., 1918
LIUOSYBĖS SVETAINĖJ, 

1822 Wabansia Avė. (North Sidėje).

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

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

Kviečia visus KOMITETAS.

t
Provost maršalas Crorcvdefr šian
die pareik alavo, kad vyrai nuo 
36 iki 46 mėty amžiaus, kurie 
Hplajkė. bet neišpildė savo Ques- 
tionrMiir^ų, *V’‘d Jie sugražintų 
juos locid beardama neišpildy
tus. Boardams yra pranešta už
baigti visokį priėmimų priskai- 
tomų minėtoms klesoms vyrų. 
Ir bus skaitomi nebi surišlnis ?|u 
parinktinojo kareiviavimo įsta
tymu.

Klasifikavimas 18 metų jau
nuolius, kurių dar turės tysties, 
generalio armijos štabo yra skai
tomas vertingu tik statistikos ti
kslams ir turinčiu svarbos ga
limiems militariarns klausi
mams ateityje.

Kitas pranešimas yra toks:

Neveizint pranešimo, išsiųsto 
iš VVashingtono, kad local boar- 
dai pertrauktų klasifikavimų re- 
gistranti’p adjutantas generolas, 
l'rank S. Dickson, šiandie užrei- 
škė, idant lie vyrai, kurie gavo 
Qu<slionnaireus. išpildytų juoa 
ir sugražintų savo boardams. 
JVIanoma tečiaus, kad minėti rc- 
gistrantai nebus klasifikuodami.

Geriausia tečiaus bus, jei visi 
tie, kurie yra aplaikę savo Ques- 
tionnaireus, nueis su jais į vie
tos boardų ir patįš pasiteiriaus 
kas reikia daryti.

*<■'»"y"»• 

UŽMUAft ŽMOGŲ.
Nepatyręs plevatorio operato

rius, CaTtilins Hpltf Comrn'ercial 
banko budinke vakar ant vie
tos užmuši! vieną pasažierj. ^e- 
vatoriaus operatorius areštuotas.

VIKRUS VAGILIAI.
Du vikrus vagiliai, jkigaul.i 

Kentucky valstijoj, L. Kuppcr ir 
L Conrrul, vakar išnėrė pro 
Northvvostcm vagono langą E- 
vanstone. Vežęs juos sargas tik 
tuomet pasigedo savo sankrlei- 
Vių. kadai reikėjo lipt iš vagono.

JIEAKO KETURIŲ 
PIKTADARIŲ.

Policijai įsakyta surasti ketu
ris piktadarius — negrus, kurie 
užvakar ištruko iš Joliet kalėji
mo. Manoma, kad jie yra pasi
slėpę “kur nors Ghicagoje.’’

CICERO
VAKARAS.

Lapkričio 10 d. LSS 138 kp. 
choras buvo surengęs šaunų pra
mogų vakarų. Vakaras prasidė
jo nuo keturių valandų popiclų 
ir tesės iki vėlaus vakaro. Iki 
8 vai. žmonės linksminosi: špko, 
šnekučiavosi ir 11. 0 8 vai. buvo 
sulošta puikus veikalas — “Gai
la Ūsų ” Veikalas gana juokin
gas ir lošta neblogai. Žmonės 
turėjo daug juoko.

Nors vietos klerikalai bandė 
pakenkti, surengdami antaninės 
skiepe, neva pasilinksminimų, 
1a't n i <‘k s neišėjo: žmonių turė
jome gana daug ir rengėjams 
liks kelios deišmitįs dirt, pelno.

'lik vienas negeras dalykas: 
pas mus žmonės turi tokį keis
ta įprotį, kad įėję svetainėn už
miršta nusiimt kepurę ir... ruko 
kiek kas gali. Tai negera ir ne
dailu. Reikėtų mesti ta neli
kusį Įprotį.

Kaziukas pasidarė su tuo vie
šo knygyno komitetu. Dirbo, 
dirbo ir nutilo. Draugai, nemes
kit!' karta pradėta darhą. Kada 
praeis dabartinis “sunkus mo
mentas’’, mums reikės susipratu 
siu, apsišvietusių, žmonių. J odei 
kiek galėdami stmgkimės dau
giausia juos lavinti, lai musų 

iuždavinvs!
—Besimokinantis.

BRIDGEPORT
LSS. 4 KP. VAKARAI S

Lapkričio 10 <1. Fhilaskio sve
tainėj LSS. 1 kp. .surengė vakarų. 
Scenoje statyta trijų veiksmų 
tragedija — “Nihilistai”. Kei
kia pasakyt, kad “Nihilistai” su
teikė progą susijiaž.inti su gyve- 

niolikto šimtmečio tiems, kurie 
jo nežinojo. O kurie žinojo, 
tiems buvo geras prisiminimas 
(?). Aleksandras antras buvo 
didelis žmonių spaudėjas.

Abelnai sakant, lošimas pavy- 
’ko. Ix)šejai savo užduotis išpil
do gerai. Scena irgi buvo gana 
gera, tik negerą įspūdį darė ta 
užlaida, kurios nieku budu ne- 
buvp galima laiku nuleisti.

Publikos buvd pilnutėlė Pula- 
skio svetainė. Daugelis turėjo 
stypsoti, kadangi pritruko sėdy
nių... Rodos, kuopai turės likt 
koletas dolerių pelno. Po per- 
statyuiXu tęsėsi Šokiai iki vėlos 
nakties.

Kiek teko girdėti; žmonės bu
vo patenkinti. O rengėjai irgi 
patenkinti, kadangi visa taip ge
rai pavyko. Jie žada dar reng
ti kitą panašų vakari).

■u-Kp. Korespondentas.

....".........................JJJJ1L___ ĮĮ'-J-UJ

Pranešimai

Brighton Park. — Naujienų skai- 
Itvtojams Naujienas galima gauti pas 
. drg. Rusteiką, 3952 So. Bockv/ell st., 
ir pas S. Chpukiną, 4001 Brightou 
Pląjce.

-r- ■'.r
NorthRldlcčizi. nepamirškite, kad 

lapkričio 16 <t, vakare, Lluosybės 
svi t.. 7:30, krtlbčs X. Mockus Irino
je: Kunigija ir Lietuvos Karalius

Ketvergas, l apkr. 14; 1918.

REIKIA DARBININKŲ

LSJL. 1 kp. ir LSS. i kp. bendras 
.lavinimosi susirinkimas įvyks ne 
<lėUoj, lapkr. 17 d., 9:3u vai. ryto, 
Aušros svrt , 3001 So. Halsted st 
La'ki jja bus temoj • politiška eko
nomija”. Gerbiami draugai ir drau 
gės. meldžiu skaitlingai atsilanky 
ti. —J. J. JonuAcvičuiH

LSJ. Lygos 3 kp. etini niiHlrinki- 
mas jvyks subatoj, lapkr. 16 d., 8 v. 
vakare, llpiversity Scttlement sve
tainėj, 1630 Gross avė. Visi draugai 
privao atsilankyti, nes turime daug 
svarbiu reikalu atlikti. —P. Urbutia.

LDLD. 101 kp. mėnesinio RURirln- 
kiniuH bus lapkr. II d., H vai. vaka
ri', A. Maž.enio svet., 3831 S. Kcdzie 
avė. Draugai ir draugės, meldžiu su
sirinkt laiku, nes turiu daug .svar
biu dalykų. Sekr. P. Gura.

Roscland. — LMPS. 25 kp. repeti
ciją '‘Kunigas Macochas” įvyks ket
verge, lapkr. II d., 7:30 v. v.. 10900 
Miehigan avė. Lošėjai malonėkite 
susirinkti fwi.skirtu laiku.

E. Ručinskienė.

Kenosha, Wis.— Aido (.'choro susi- 
rinkimas įvyks ketverge, lapkričio 
I I d., Socialistu Svetainėje — 321 
Prairie avė. Pradž.ia 7:30 vai. vaka
ro. Visi nariai kviečiami atsilanky
ti, nes turime daug svarbiu reikalu, 
pav., koncerto rengimas ir tt. Atsi- 
voskil ir nauju nariu.—Pirm. J. M.

East Chieago, Ind. — Vietinė S. L. 
A. 89 kp. rengia puiku teatrą ir ha
lių lapkričio 21 d. K. Grikšto svetai
nėj. Bus statoma ••Jaunystės Karš
tis”. Vietos ir aplinkiniu miesteliu 
draugijos prašomos nerengti tą die
ną jokit; pramogų, kad vieni ki
tiems neužkenkus. —Komitetas.

Cionerale repeticija “Graži Mage
lanu” įvyks pėlnyčioj, lapkr. 15 d., 
M. Meldažio svetainėj, 7:30 vai. vaka
re. Lošėjai bukite laiku. Komitetus.

LMPS. 29 k p. vakaras įvyks nedė- 
lioj, lapkričio 17 d., AL M<‘ldažio 
svet. Scenoje statoma Ak'/ Dundulie
nės, 4-riu veiksmu melodramą ‘•Gra
ži Mngelona” ir “Petras'•Kareivis”.

Kviečia visus Komitetas.

LSS. 81 kp. mėnesinis susirinki
mas i vyks ketverge, lapkričio II d., 
Liuosybes svet., 1822 \Vabansia avė. 
Kaip 7:30 vai. vakaro. Draugai, visi 
atsilankykite į šį susirinkimą, nes 
turime daug svarbių reikalų aptarti. 
Boto atėjo centro viršininku rinki
mo blankos. Rašt. P. Monkevičius.

LMPSA. III Rajonas nutarė atnau- 
jinli agitacijos savaitę, kuri buvo 
jM'rtnuikta delei epidemijos. Dabar 
bus vykinamą nuo lapkričio 21 iki 
gruodžio I. Visos kuopos LMPSA., 
prigulinčios prie Iii Rajono, malonė
sit pasirūpinti paimti svetaines ant 
tos savaitės. Kalbėtojais rūpinsis III 
Rajonas. —Rajono Valdyba.

Rockford, III. — LSS. 75 kp. mė
nesinis susirinkimas įvyks lapkri
čio 17 d„ 1918, 1:30 vai. po pietų 
svetainėje Aluose Club ant gatvės 
Mulberry. Draugai ir drauges. Me
ldžiu visų ateiti nes randasi daug 
svarbiu reikalu. Rast. A. Meldaz.is.

LSS. 37 kp, mėnesinis susirinki
mus įvyks ketvergo vakare, lapkri
čio II d., Malinausko svet., 1813 S. 
Halstcd str. Pradžia 8 vai. vakare. 
Draugai ir draugės, malonėkite visi 

i atsilankyti, nes turime daug svar
bių dalykų aptarti.

—Rašt. Kazlauskas.

lloscland. III. — LDLD. 79 kp. su
sirinkimas įvyks pčtnyėioj, lapkri
čio 15 d., Aušros mokykloj, 10900 
Miehigan avė.. 7:30 vai. vakare. 
Draugai, yra daug svarbių reikalų 
lipt arimu i, to<icl :i t si I :■ i >k y 1c i t <'.

A. OreheliH, rašt.

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

West Pullman, III.—Visos vietos 
draugystės bei delegatai, kurie esate 
išrinkti pasitarimui kas dėl nusi- 
sanulymo nuosavos vietos laikymui 
susirinkimų, lavinimų vakarų ir tt. 
Susirinkimui diena buvo paskirta 
10 d. lapkr. Dabar tai likos nukel
ta į kitą nedėlią lapkr. 17. Vieta 
720 W. 120 st. Priežastį tame, ka
dangi visos draugystės negalėjo su
spėti išrinkti savo atstovų. Posėdis 
prasidės kaip 2 vai. po pietų.

—LSS 235 k p. Komisija.

Akron, Ohio. — LSS. 244 kp. mė
nesinis susirinkimas įvyks lapkričio 
17 d., 50 So. Hoowara St., 12 vai. po 
pi et. —_K. Joneli u nas

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI

Pajieškau savo pusbrolio Antano 
ir Jono Ustaičių, Katino gub., Rasei
nių pav., Eržvilkio valsčiaus, Gaures 
parap., Dargužiu sodos. Girdėjau, 
kad gyvena Massachusetts valstijoj. 
Kas žino, praneškite jų adresus ar
ba jie patįs tegul atsišaukia.

Petronėlė l'crvainikė, 
3425 Douglas Blvd., Chieago, TU.

Pajieškau draugo Mykolo Daniu- 
no, paeina iš Kauno gub., Vilkmer
gės miesto. Kęturi metai atgalios dir
bome abudu Painsdalc, Mlch., vari
nėse mainose. Malonėkite atsišau
kti, nes aš esu kritiškam padėjime. 
Malonėkite atsišaukti pats ar kas jį 
žino, malonėkite pranešti. Taipgi 
pajieško sąvo giminių. AŠ, Bolesla
vus Taliuuas, Kauno gub., Vilkmer
gės pdv^ Vidiškių purąp., Naručių 
ktrtųjb. norėčiau su Jais susirašyti.

’ Boleslavas Taliunas,
1713 — 17th avė., ■ , Rockford, III.

REIKALINGAS LINGTYPISTAS, 
4TSI5AUIJTE GREITAI

NAUJIENOS,
1739 S. HALSTED St, CHICAGO

REIKIA moterų įr merginų dirb
ti prie tvarkymo senu popierių At
sišaukti i
1 156 Indiana Avė., C.bicapo

REIKALINGI vyrai ant burdo. Ge
ra vieta pakeleiviams. Telefonas 
viduje. I.1ETUVIV MOTELIS, . 
1606 S. Halstcd St., Chieago, Iii.

Pajieškau savo pačios Onos Ta 
mulevičienės, geltonu plauku. ’» pė 
du 9 coliu, pailgo veido, ant nosies 
kan>a. kuri mano paliko su dviem 
vaikučiais. Meldžiu atsišaukti ir 
pasitarti, ir tuokart bus goriau gy- 
vęnti. Kas pirmas praneš, duosiu 
810.00 dovanų.

A rul r i ils Tarnui e vi č i a, 
737 \V. 35 Place, Chieago, III.

Pajieškau savo pusbrolio Juozapo 
Torvainio ir Petronėlės Merkienės, 
paeinančios iš Kauno gub., Raseinių 
pav., Tauragps valsčiaus, Platkopu- 
riu sodos. Girdėjau, kad gyvena 
Kc\vanee, III. Atsišaukite šiuo adre
su:

Petronėlė TcrvainikČ, 
3125 Douglas Blvd., Chieago, 111.

Pranešu savo broliui Kazimierui 
'Paruliui, .lohnston City, III., kad aš 
nuo tamstos laiškus priėmiau, bei 
mano rašyti laiškai tamstos nesu
randa ir grįžta po 2 ar 3 savaičių- 
lodei prašau atsiųsti man teisingą 
antrašą. Jūsų brolis,

Izidorius 'Parulis,
1136 S. 50th Ct., Cicero, III.

Bučiau labai dėkingas, jei kas da- 
■siuslumėt antrašą Adolfo Kuprio, 
John Ramoškos ir Jakubielskio, no
rėčiau su savo senovės pažįstamas 
susirašinėti. Mano antrašas:

Chas. Kemzūra,
■199, 11 h si r., San Francisco, Cal.

Pajieškau savo brolioNikodemo ir 
Petro Briedeliu, Kauno gub., Pane
vėžio pav., Krekicnavos parapios, 
Ž.idclių sodžiaus. Meldžiu ju pačiu 
ar kas 'juos žino pranešti.

Jurgis Briedelis, 
AVinchester, \Vis.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
Atiduodama rendon 4 kambarių 

fialas $11.00; 3 kambariu fialas $9.50. 
1901 So. Loomis st., kampas 19-tos 
gatvės.

PASIRANDAVOJA šviesus kamba
rys dėl dviejų merginų, Bridgopor- 
1o npielinkėje. Butų geistina, kad 
atsišauktu tiktai laisvų pažiūrų. At
sišaukite pas J. D.,

1739 So. Halstcd St., Naujienose.

JIĖŠKO KAMBARIŲ
PAJIEŠKAU kambario be valgio 

vienas vaikinas prie blaivu žmonių 
tarp Halstcd ir Union avė. Kas tu
rite praneškite greitai.

A. R. D.,
1739 So. Halstcd st., Chieago

PAJIEŠKAU švaraus kambario, 
vienas vaikinas, tarp 31-st ir 35-tli 

, Sts.
I A. J.,
3405 S. Halstcd St., Chieago.

Pajieškau švaraus apšildyto kam
bario. Dirbu naktimis. Turi būti 
blaiva šeimyna, North Sidės pusėj. 
Kas turite praneškite greitai.

T. S.,
1739 So. Halsted st., Chieago, III.

REIKIA DARBININKŲ

VALSTYBINIAI NEMOKAMI DAR
BO PRIRODYMO BIURAI

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

adresais:
116-122 N. DEARBORN ST. 

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

se valdžios įsteigtuose ir užlaikomuo
se biuruose nereikia nieko mokėt.

Yra daug vietų, kaip Chicagoj, 
taip kitur, kur reikalauja visokios 
rųsies darbininkų — į fabrikus, į ka
syklas, į ukius, į Šiaip įvairias įstai
gas — kaip vyrų, taip moterų ir vai
kų, kaip amatininkų, taip papra
stiems darbams.

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

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

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

----- o-----

REIKIA patyrusių shearmanų dėl 
Scrap Iron Yard. Gera mokestis, pa
stovus darbas.
1632 \V. Kiužio Avė.

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

REIKIA moterų prie abelno dar
bo keptuvėje. 9 vąl. dienoje. Gera 
mokestis. Atsišaukite |

Case and Martin
1807 Walnut St., Chieago.

REIKALAUJAM duonos išvažloto- 
jaus. Trumpos valandos ir darbas 
ant visados. Atsišaukite pas:

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

PARDAVIMUI
PARSIDUODA bučernė ir groscr- 

nė geroje, vietoje. Biznis gerai iš
dirbtas gerai ja r keletą metų. Vis
kas gerai ištaisyta.

M. R.,
732 W. 19 st.. Chieago

RAKANDAI

EXTRA bargenas
Vėliausios mados seklyčios setas, 

valgomojo i c miegamojo kambarių 
setai; parduosiu už bile teisingą pa
siūlymą. $200 kabinetas, phonogra- 
phas ir rekordai už $55. taipgi $800 
Piaycr pianas, mados 1918, už $230. 
Visi liktai biskį vartoti. Liberty 
bondsai priimami. Atsišaukite gre
itai.
1922 So. Kcdzie avė., Chieago

PARSIDUODA dėl apmokėjimo 
storage rendos sekantieji daiktai: 
graži, didelė Victrola su brangiais 
rekordais; puikus, tikros skuros par- 
lor setas, kuris turėjo kainuot S150; 
puikus septynių šmotų dining room 
setas, taipgi 4 aliejaus piešiniai, šie 
rakandai ir Victrola yra praktiŠk:d 
nauji ir vėliausios mados, naudoti 
tiktai penkis mėnesius. Pirmas pa
siūlymas nuperka. Mes taipgi par
duosime tuos daiktus atskirai. Mes 
priimsime Liberty BAndsus kaipo 
nžmokcsnŲ Ir pristatysime daiktus 
bile kur dykai. Atdara iki 9 vaL 
vakaro. Nedaliomis iki 4 vai. p. p. 
Ateikite tuojaus.

VVESTERN STORAGE IIOUSE, 
2810 W. Harrison st., Chieago

ItE'l'A PROGA! Priversti parduot 
už pusdykę: puikius 5-kiu kamba
rių apartmento (laikius, $150.00; par- 
ior setas, tikros Hfkuros, $25; darius 
dining room setas ir bed roorn se
tas, taipgi >‘850 piaycr plano tiktai 
8225.00 ir $200. Victrola su brangiais 
rekordais už $55.00. Taipgi parsi
duoda 5 aliejiniai piešiniai. Viskas 
naudota tiktai 3 mėnesius. Ateikite 
tuojaus.

Rezidencija 1926 So. Kcdzie avė.

PASKOLOS-MORG Ečl AI
BONDSAI

Reikalingi pageidaujami bondsai 
už augščiausią kainą. Atsineškite 
juos su savimi.

EDW. FRANKE!.,
808 W. 63rd st., arti Halstcd, 2-ras 
augsi as. Room 20.

Atdara kasdien, taipgi utarninkais, 
ketvergais ir subatos vakarais.

NAMA1-ŽEME
NAMAI IR FARMOS.

Pirmiau negu pirkti namą, farnią 
arba lotq, klaupkite inforriiaci ji> Mes skoliname pinigus.

’ R. A, C. A.
29 So. La Šalie st., Chieago

Room 336.

PARSIDUODA 3 lotai vienoj vie
toj, Aurora, III., už prieinamą kai
ną. Kurie norite pirkti, kreipkitės 
per laišką įdėdami k rasos ženklą. 
Ne agentai. Joe Rruchas, 
1719 N. Ilermitage avė., Chieago, 111.

“ MOKYKLOS

VALENTINE DRES8MAKING 
COLLEGE8

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

137 Mokyklos Suv. Valstijos* 
Siuvimas, Petrenų Kirpimas, D* 
signing, dėl biznio ir namu Vle 
tos duodamos dykai Diplomą 
Lengvi išmokėjimai Gvarantuu 
ta išmokinti Jus pasiūti sukoea «i 
\Š10. Phone Seeley 1643

8ABA PATEK, Pirmlalak*----- ----- >

Uždirbkite SI 5 iki 
$35 į savaitę.

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

MASTER 8EWING 8CHOOL
J. F. Kaanicka, Prezidentai

118 N. U Salk gt., Prie! City HaU 
Atsišaukite ant 4-tn augšto.
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