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True translation filed with the post-master at Chicago, III., Dec. 10, 1918,as rcąuired by the act of Oct. 6,1917

iocialistu Byla Prasidėjo
True trnnslation filed with ttie post -mastei' at Chicago, UI., Dec. 10, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917,

Berlinan esą gabena- 
ma kariuomenė

Sumišimai Berline tebesitęsię. Lieb 
knechtas norįs raudonosios gvar
dijos. Areštavo kapitalistus. Esto

nijos respublika pripažinta.
EBERTAS ŠAUKIASI 

KARIUOMENĖS.

Spartakai užgriebę Prūsijos 
butą ir priemiesčius.

PARYŽIUS, gruod. 7. — L’ 
Infannation gavo žinią i.š Zuri- 
cho, kad Eberto valdžia dar 
daugiau kareivių atsigabeno į 
Bėdiną nedėlioj, sutriuškinimui 
Spadako judėjimo, kuris valdo 
šiaurinius priemiesčius Vokieti
jos sostinės.

Radikalai, sakoma, valdo bu- 
dinką, kuriame Prūsijos atsto
vu butas susirenka.

Judėjimas taipgi prasiplėtė j 
Munichą, kur buvo betvarkės 
gatvėse. kada radikalai išvaikė 
susirinkimą Demokratų parti
jos.

Sumišimai taipgi įvykę Pilsen, 
Cecilijoj.

True trnnslation filed with the post 
mastei' at Chicago, III., Dec. 10. 1918. 
as reguired by the act of Oct. 6, 1917

DEMONSTRACIJOS 
RAMIOS.

COPENI fAGEN, gruodž. 9. — 
Pasak pranešimų iš Bėdino, iš
siųstų 2 vai. šįryt, vakarykštės 
demonstracijos buvo be žymes
nių incidentų.

True translation filed with the post 
mastei' at Chicago, III., Dec. 10, 1918 
as reuuired by the act of Oct. 6. 191’

NEBUS ŪMIŲ RADIKALIŲ 
PERMAINŲ. . ’

BERLINAS, gruod. 8. — Da
bartinės valdžios paskirtoji ko
misija išdidumui pieno ekono
minei socializacijai, atlaikė sa
vo pirmą susirinkimą, bet b( 
organizavimus, ji nepriėmė jo
kio ypatingo procedūros progra
mų. Berlino birža, bankiniai ii 
pramoniniai rateliai, ant kiek 
koresĮMindentas t galėjo patirti, 
nesitiki greito pravedimo rad> 
kalių priemonių.

Viešpatauja įspūdis, kad Eb- 
ert-Haase valdžia yra įsitikinu
si, jog dabartinė politinė ir eko 
noininė situacija yra nepatogi. 
Išrodo, kad tas yra pa tvirti n te 
išsireiškimais abiejų socialde- 
mok ra t i jos sparnų vadovų.

True translation filed witn the post 
master at Chicago, III., Dec. 10, 1918 
as reuuired by the act of Oct. 6,1917

KVIEČIA WILSONĄ.

AMSTERDAM, gruod. 8. — 
Prezidentas Wilsonas yra pak
viestas atsilankyti į Cologne te 
miesto laikraščiu Volkszeitung 
kuris pasiūlo, kad Vokietijos už 
rubežinių reikalų ministerijos 
atstovai jį ten pasitiktų.

Paskelbs respubliką.
Pasak Bremeno Weser Zei- 

tung, nepriklausoma Schleswig- 
Iliolstein respublika bus neužil
go paskelbta.

Laikraštis sako, kad smarkus 
susirėmimai tarp grįžtančių iš 
fronto hussarų ir raudonosios 
gvardijos ištiko Bruswiek, gruo
džio 5 dieną.

Radęs raudonosios gvardijos 
deputaciją ir kareivių ir darbi
ninkų tarybos narius susirinku
sius pasveikinti jo kareivius, hu
ssarų konianduotOjas paliepė 
šauti į minią, Jo kareiviai pa
klausė. Raudonoji gvardija 
taipgi atsakė šūviais.

Minia nutraukė lumarns nuo 
į|ų arklių, nuginklavo juos ir 
privertė juos maršuoti po rau
dona vėliava į miestą.

Pripažino Estonijos 
respubliką.

*

Vokietijos valdžia, pasak Co- 
logne Gazette Bėdino korespon
dento, pripažino Estonijos res
publiką, — vieną iš Baltiko pro
vincijų.

Pasak to korespondento, vo
kiečiai evakavo Narvą, Rusijos 
miestą už 81 myk į pietvakarius 
nuo Petrogrado, taipgi apleidžia 
Rusijos uostus Revelį ir Rygą.

t'rue trnnslation filed with the post- 
master at Chicago, III., Dec. 10, 1918, 
•s reuuired by tbe act of Oct. 6, 1917

LIEBKNECHTAS RAGINA
ORGANIZUOTI RAUDONĄJĄ 

GVARDIJĄ.

BERLINAS, gruod. 8. — Tro
kšdamas padaryti Spartako par
tijos narius kankiniais iš prie
žasties pėtnyčios riaušių, tos 
frakcijos vadovas Dr. Karį Lieb- 
knechl surengė vaizdingą susi
rinkimą po grynu dangum Tier- 
tffrten’e pereitą naktį.
/ Jo pašaukimas susirinkimai) 
sukvietė 4,000 amunicijos darbi
ninkų,kurie atsiliepė į reikala
vimą generalio streiko. Tie vy
rai ir moterįs maršavo. Unter 
ten Lindcn į Tiergarten. Dr. 
Liebknecht pasilipo ant papė
des vienos iš granito stovylų 
Hohenzollernų gatbei ir laikė 
prakalbą.

Pusratis Dr. Liebknechto pub
likos buvo apstatytas iš šonų 
kulkosvaidžiais ant motorinių 
vežimų, kurie valdė visus priėji
mus. Dr. Liebknechtas kalbė
jo miniai savo žinomu budu, 
kaltindamas premierą Friedrich 
Ebert, Philipp Scheideniann ir 
kitus “kaizerio socialistus” da- 
lyvtnne pėtnyčios riaušėse. 
Jis šaukė mases organizuoti rau
donąją gvardiją ir atmušti ata
kas kontr-revoliucionierių.

True translation filed with the post., 
masler ai Chicago, III., Dec. 10, 1918, 
as reuuired by the act of Oct. 6, 1917
Sako, laikraščiai prigaudinėjoo 

žmines.

MUNICH, gruod. 8. — Mi
nia iš ginkluotų kareivių, kurie 
pėtnyčios naktį privertė pagelba 
ginklų rezignaciją vidaus reika
lų ministerio Bavarijos kabine
te, Auer, ir tada užėmė įvairias 
laikraščių spaustuves, padavė 
priežastį už pastarąjį žygį, jog 
laikraščiai prigaudinėjo žmones 
laike karės. Pranešimas, kurį 
jie paliko išspausdinimui buvu
sio kanclerio von Hertling orga
ne Bavarijos Žygūne, buvo iš
spausdintas tame laikraštyje ka
da jis galėjo išleisti numerį vi
durdienyj.

Pranešimas sako, kad karei
viai ir darbininkai užėmė spaus
tuvės laikraščiu, “kurie melavo 
ir prigaudinėjo per 51 menesį ir 
nešė baisią atsakomybę už žu
dynes.^ Laikraščiai nuo da
bar pasirodys po kareiviu ir 
darbininkų nurodymais, pridu
ria pranešimas, po kuriuo pasi
rašo “Bavarijos revoliuciniai in
ternacionalistai.”

Žygūnas paaiškino, jog iš
spausdino šį pranešimą “nuro
dymui kas atsiliko.”

True translation filed with the post- 
masler at Chicago, III., Dec. 10, 1918, 
as reuuired by the act of Oct. 6, 1917
AREŠTAVO KAPITALISTUS
Už VALSTYBĖS IŠDAVYSTĘ.

BASEL, gruodžio 9. — Au
gusi Thysscn .vienas iš Vokieti
ns didžiausių fabrikantų ir dau

gybė kitų fabrikantų Dusseldorf 
distrikte tapo areštuoti subatos 
naktį Mulheim-am-Ruhr sulig 
apkaltinimo valstybės išdavys- 
tėje. Be Augusi Thysscn areš- 

1 uotais yra Fritz Thysscn, Ed- 
mond Skinnes, Becke, Wirtz, 
>r. Kuechen, pirklybinis patarė

jas ir Stenz, kasyklų inžinie
rius.

Po Munheim socialistų tary
bos egzaminavimo per kelias va- 
andas, fabrikantai tapo išsiųsti 
Munster, iš kur jie bus išsiųsti 
Berliną teismini už padarytus 

iHeS juos apkaltinimus.
Augusi Thysscn buvo žinomas 

kaipo Vokietijos “geležies kara
lius.” Stinnes šeimina taipgi 
yra gana žymi geležies pramo
nėje ,ir turi interesų laivuose. ,

Tai yra pirmas pranešimas iš 
Vokietijos, kad socialistai grie
bėsi veikimo prieš žymiausius 
fabrikantus.

True translation filed with the post- 
nuister at Chicago, III., Dec. 10, 1918, 
as required by the act of Oct. 6, 1917

Sekvestravo Saksonijos 
karaliaus turtus.

GENEVA, gruodžio 9. —Nau
joji Saksonijos valdžia sekvest
ravo visus turtus buvusio Sak
sonijos karaliaus Friedrich Au- 
gust ir jo brolio, princo Jono 
Jurgio. Nuosavybės ir paliki
mai buvusios Saksonijos kara
liškos šeiminos buvo laikinai 
konfiskuoti, kuomet mokėjimas 
civilio listo tapo sustabdytas.

ORAS.
---------- legacijos viršininkas Matas Eur-

Apsiniaukę, šalčiau ir nepas- zberger, šiandie paskelbė, jog 
tovus šiandie ir ryti. Francijos valdžia paprašė Vo-

True translation filed with the post- 
master ai Chicago, III., Dec. 10, 1918, 
as rc<|uired by the act of Oct. 6, 1917
ŠVEDIJA PERTRAUKĖ RY

ŠIUS SU RUSIJOS 
BOLŠEVIKAS.

LONDONAS, gru(xlž. 9. — 
Pasak žinios iš Cbpenhageno, 
Švedija pertraukė diplomatinius 
ryšius su bolševikais. Švedijos 
užrubežinių reikalų ministerija 
paprašė bolševikų ambasadorių 
Vorovski tuojaus apleisti Stock- 
holma. c

True trundation filed vvith the p^st- 
niaster at Chicago, III., Dec. 10, 1918, 
as reuuired by the act of Oct. 6, 1917

PREZIDENTAS GALBŪT
NESĖDĖS PRIE TAIKOS

STALO.

ANT GEOlU’rE WASHING- 
TON laivo, gruodžio 9.<— Prezi- 
d€*ntą« Wilsonas galinėti nesėdės 
prie taikos stalo, bot bus atsto
vaujamas ten delegatų, o jis pats 
turės artimus susinešimus su ki
tų šalių viršininkais ir bus pri
sirengęs nuspręsti jam paduo
tus klausimus.

True translation filed wim the post- 
inaster at Chicago, UI., Dec. 10, 1918, 
master at Chicago, UI., Dec. 7, 1918,
PREZIDENTAS ATSILANKYS 

VATIKANE.

PARYŽIUS, gruodžio 9. — 
Tenųjs gavo žinią iš Rymo, kad 
Amerikos ambasadorius Ryme 
Thomas Nelson vakar apsilankė 
valtikane ir pranešė, jog prezi
dentas Wilsonas gruodžio 23 d. 
suteiks oficialį apsilankymą po
piežiui Benediktui ir popiežiaus 
valstybes sekretoriui kardinolui 
Gaspari.

True translation filed wlth the post- 
master at Chicago, III., Dec. 10, 1918, 
as re(|uired by tKe act of Oct. 6, 1917

SERBIJA PRISIUNTĖ SUV.
NUSISKUNDIMĄ PRIEŠ 

ITALIJĄ.

WASHINGTON, gruod. 9. — 
Formalis pranešimas tapo įteik
tas Amerikos valdžiai apie tiks
lą serbų, kroatų ir slovėnų 
pirmiau prigulėjusių prie Aus
tro-Vengrijos valdžios, susivie
nyti su Serbija bendroj jugo
slavų valstybėj ir reikalavimo 
evakuacijos jugo-slavų teritori
jos, kurią laiko užėmusi Italija.

Oficialiai tekstai šiandie tapo 
įteikti valstybės dcj>artamentui 
prakalbų Serbijos regento prin
co Aleksandro ir delegacijos iš 
27 narių iš nacionalės tarybos 
Zagreb, pasakytų Belgrade, gr. 
1 dieną.

Princas regentas priėmė pa
siūlymą Zagreb tarybos susivie
nijimo po parlamentare valdžia, 
delegacijai esant laikinai Bel
grade, kaipo atstovams savo 
žmonių, kol neįvyks steigiama
sis susirinkimas — bėgyje 6 me
nesių po įvykimui taikos.

True translation filed with Ihe pnst- 
inaster at Chicago, Ilk, Dec. 10, 1918, 
as reguired by the act of Oct 6,1917.
TARSIS APIE PRAILGINIMĄ 

PERTRAUKOS MŪŠIŲ.

BERLINAS, gruodžio 9. — 
Vokietijos pertraukos mūšių de-

; kidlijos armijos komandos pa
skirti plenipotentus tarties apie 
prailginimą pertraukos musių. 
Delegatai susirinks 'l'reves, Rei
no Prūsijoj, gruod. 12 ir 13 die
ną.

True translation filed wllh tTie posl- 
masler at Chicago, III., Dec. 10, 1918. 
us reuuired by the act of Oct. 6, 1917

FRANCUZŲ GENEROLAS 
BERLINE.

WASHINGTON, gruod. 9.
Pasak gautų žinių, l'rancuzų ar
mijos gen. Du Pont atvyko į 
Berliną ir įsteigė savo kvatierą 
palociuje, kur pirmiau buvo 
Francijos ambasada. Gen Du 
Pont pavesta transportavimas 
ir sugrąžinimas namo esančių 
Vokietijoj l’rancuzų belaisvių.

True trnnslntion filed with the post- 
master at Chicago, 111., Dec. 10, 1918, 
as require<I by the act of Oct. 6, 1917.

AMERIKOS LENKŲ 
KAREIVIAI UŽIMS 

SILEZIJĄ?

AMSTERDAM, gruodžio 9.
Amerikos lenkų divizijos, pasak 
žinių iš gerai painformuotų šal
tinių, — sako Weser Zeitung 
Varšavos korespondentas, llar- 
ve susėdo į laivus plaukimui į 
Danzing, vakarinėj Prūsijoj, lik
siu užimti Poznaniaus ir Silezi
jos provincijas. Pasak tos ži
nios, Amerikos lenkų kareivių 
kvatiera bus Poznaniuje.

True translation filed wlth tb° post, 
master at Chicago, III., Dec. 10, 1918, 
as required by the act of Oct. 6,1917
PRANCŪZAI AREŠTAVO VO

KIEČIŲ GENEROLĄ.

SU AMERIKOS OKUPASINE 
ARMIJA, gruodžio 8. — Sensaci
ja tapo sukelta areštavimu gen 

von Tesma ir nors priežaščių 
arešto nežinoma, sakoma yra, 
kad tas yra pradžia areštavimų 
vokiečių augštų viršininkų, įs
kaitant ex-kaizerj is buvusį kron 
princą.

Gen. von Tesma tapo atiduo
tas franeuzų armijai ir liko už
darytas Metz tvirtovėj.

True translation filed with the pnst 
master at (’hieago, III., Dec. 10, 1918. 
as reuuired by the act of Oct. 6, 19T
PAPIEŽIUS LEIS ITALIJOS 

KtČTALIKAMS SUDARYTI 
OOLITINĘ PARTIJĄ.

RYMAS, gruod. 9. — Vatika
no raiteliuose pasakyta, kad po
pierius Benediktas Kalėdų laike 
išleis manifestą leidžiantį Itali
jos katalikams sudaryti atskirą 
politinę partiją dalyvavimui ša
lies politikoje — teises, kurią 
Vatikanas panaikino nuo val
džios kariuomenės užėmimo 
Bymo 1870 m.

Tas skaitoma kaipo parodan
čiu švelnesnį atsinešimą tarp Va
tikano ir kvirinalo.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Dec. 10, 1918, 
as required by the act of Oct. 6,1917

Kaizeris sergąs.

LONDONAS, gruodž. 9. — 
Iš Amsterdamo pranešama, kad 
ex-kaizeris, bijodamasis išdavi
mo ir teismo, (taip susirūpino,
kad susirgo. Kitas specialistas respublikoj, Pietinėj Amerikoj, 
atvyko į Amerongen ir nuola- Vien Asuncion mieste serga 25,-J 
tos kaizerį prižiūri. 000 žmonių. r

True translation filed with the post- 
master at (’hieago, III., Dec. 10, 1918, 
as reuuired by the net of Oct. (>, 1917
SUSTABDĖ RIŠIMĄ KALINIŲ 

PRIE KAMEROS
ŠTANGŲ.

j ---------------------- --

WASHINGTON, gruod. 6. — 
Amerikos kareiviai kaliniai Suv. 
Valstijų kariniuose kalėjimuose 
nubaudimui nebus rišami prie 
kameros štangų.

Karės sekretoriaus paskelbi
mas apie tai sukėlė didelį nusis
tebėjimą, kadangi nebuvo abel- 
nai žinoma, kad Amerikos ka
reiviai buvo rišami prie kame
ros štangų kariniuose kalėji
muose.

'lečiaus atidengia faktai, kad 
tas būdas palaikymo disciplinos 
tarp aUkaklių kareivių, buvo p ra 
kritikuodamas, bet jis bus su
stabdytas, sako sekretoriaus Ba
ker.

Tas žingsnis yra tiesioginė 
pasekmė eilės nusiskundimų 
pavienių asmenų ir organizacijų 
įpie menamus atsitikimus žiau
raus ir nežmoniško apsiėjimo su 
kareiviais kaliniais Fort Lea- 
venroorth kalėjime. Tarp nu
siskundimų yra nuo draugų są
žiningų priešininkų, kurie tapo 
pasiusti į Fort Lcaven\vorth.

GENERALIS STREIKAS Už 
MOONEY ATIDĖTAS.

Laukama susirenkant 
darbininkų kongreso

. Xhicagoje.

SAN FRANCISCO, gruodžio 
9. — Streikai, kurie buvo pie
nuojami visoje šalyje protestui 
prieš nuteisimą Thomas J. Moo- 
ney ir reikalavimui jo paliuosa- 
vimo, tapo atšaukti iki nesusi
rinks Chicagoje specialis darbi
ninkų kongresas sau
sio 14 dieną ir svarstys vien a- 
pie Moonęy bylą. Jei bus nu
tartas streikas, tas kongresas 
paskirs ir dieną steikui.

’rue trnnslntion filed with the pnst 
ninster at Chicngo, III., Dec. 10, 1918 
•s required by the act of Oct. (j, 19r

f I. W. W. PADUOS f 
APELIACIJĄ.

.CHICAGO. — Daromi prisi
rengimai prie apeliacijos verdi
ktų prieš I. W. W., kuriais Wil- 
liąm D. Haywood ir kiti nariai 
tapo nuteisti įvairiam laikui fe- 
deraliame kalėjime Leaven- 
worth.

Vakar 14 1WW. pasamdytų 
stenografų pradėjo ’leisdarystės 
departamento ofise, fedcraliame 
budinke nurašinėjimą visų pri 
rodyntų laike bylos nagrinėji
mo.

Advokatas F. H. Moore, kuris 
gelbėjo adv. Vanderveer byloje 
pasakė: “Taip, tas reiškia, kad 
kaip galima greičiausiai bus pa
duota apeliacija.”

INFLUENZA SIAUČIA 
PARAUGUAY.

WASIIINGTON, gruod. 9.— 
Čia gauta žinia, kad influenza 
pradėjo labai siausti Paraguay

Visi kaltinamieji 
prie kaltės ne

prisipažino.
VAKAR PRASIDĖJO RINKI

MAS PRISAIKINTOJŲ 
TEISĖJŲ.

CHICAGO. — Rinkimas jury 
byloje išrinktojo kongresmano 
iš Mihvaukee Victor Berger ir 
k(‘lurių kilų socialistų, kaltina
mų konspiracijoj peržengti špio
nažo įstatymą, prasidėjo vakar 
teisėjo Kennesaw M. Landis tei
sme.

Kaltinamais be Bergerio yra, 
Adolph Genncr, nacionalis sek
retorius Socialistų partijos; ku
nigas Irwin St. John Tucker, 
socialistų lektorius; J. Louis En- 
gdahl. redaktorius American So- 
cialist ir VViIliam R. Krusse sek
retorius Jaunųjų Socialistų Ly
gos.

Nors bylos nagrinėjimas ne
prasidėjo iki po 11 vai., teismas 
buvo pilnas valanda ankščiau 
kaltinamųjų draugais. Tarpe 
jų buvo William Bross Lloyd, 
buvęs paskutiniuose rinkimuose 
Socialistų partijos kandidatu į 
Suv. Valstijų senatorius.

Seyinour Stedman, penkių kai 
tinamųjų advokatas, atsakė už 
visus ant užmetinėjimų, kad jie 
yra nekalti. Kartu su Stedma- 
nu buvo S\V4in Johnson, kuris 
gina Krusse ir Henry Cochems 
iš Mihvaukee, Bergerio advoka
tas.

Suv. Valstijų distrikto proku
roras Charles Clyne ir jo pir
mas pagelbininkas Joseph B. 
Fleming, atstovauja valdžią.

Pirmieji pašauktieji į teisėjus 
tapo pašaukti ir prokuroras 
Clyne pradėjo savo kalbą į ren
kamuosius teisėj ils, kuomet ta
po patėmyta, kad Bergerio nėra 
teisinė.

Clyne atkreipė atidą teismo į 
tai ir teisėjas paliepė palaukti. 
Vlvokatas Stedman išreiškė su
tikimą vesti b^lą, kadangi Ber
geris atvažiuos iš Mihvaukee 11 
vai. Kuomet advokatai teisme 
svarstė ką daryli, atėjo ir Berge
ris.

Suv. Valstijų distrikto proku
roras Clyne pasakė renkamiems 
teisėjams, kad kaltinamieji yra 
kaltinami konspiracijoj peržen
gti špionažo aktą, jo tą dalį, 
kuri k a 1 1) a apie neloja- 
liškumą ir kliudimą stojimui 
kariuomenėn ir verbavimui.

600 serga influenza.

WH1TMAN, Mass., gruod. 9. 
— šiame miestelyj 6(X) žmonių 
serga influenza. Į dvi valandi 
mirė 5 žmones.

Šiandie Ch. L. D. T. rengia

PRAKALBAS APIE 
LIETUVĄ

Malinausko svet., 1843 S. 
Halsted St.

Kalbės Dr. A. Montvi- 
das ir A. Žymontas.

PradžiaĮžanga dykai.
7:30 vai. vakare.
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ją “Lietuvos ministeriais” ?'lietuvių visuomenėje darbi- J dirbs 
A »• K it +11 rrv«ri'5ii im’rihi Irti a im-'nitiLn nrinčamu .Tin Pairti S- Dl'ikll

Telephone Canal 1506

Ar butų gražu, jeigu kas im
tų šiandie pasakoti, kad, 
pa v. Vokietiją dar vis tebe- 
valdo princas Maximilianas, 
kuomet ta princo valdžia se
nai jau tapo palaidota už
miršimo kapuose?

i. Minios irgi tam darbui 
ninku priešams. Jie faktiš- pritars. O rėkautojai lai sau 
kai darosi atžagareivių pa- lieka berėkaują.
gelbininkais. Todėl, lai 15 d. gruodžio a t-

Miiiiienos eina kasdien, išskiriant 
nedėldienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 S. Halsted St., Chicago, 
UI. -— Telefonas: Canal 1506.

Užsisakomoji Kalasi
Chicagoje— pačtu:

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

Chicagoje—per nešiotojus
Viena kopija......... . ............... }įj
Savaitei ................................. Į2
Mėnesiui.................... . ...........

Suvienytose Valstijose, ne ChicagoJ, 
oačtu:

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

Kanadoj, metams ............ .. -
Visur kitur užsieniuose .... 8.00

Pinigus reikta alųsti Pačto Money 
Orderiu, kartu su užsakymu.

96.00
3.50
1.85
1.45

15.00 
3.00 
1.65 
1.25 

. .65 
7.00

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

I Redakcijos 
: Straipsniai

True translation filed wilh the post- 
master at Chicago, Iii., Dcc. 10, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917

Lietuvos 
valdžia.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, 111., Dcc. 10, 1918, 
as reąulred by the act of Oct. 6, 1917.

Kitos sroves 
ir socialistai.

Klerikalai ir tautininkai 
dirba išsijuosę vadinamos 
“Lietuvos neprigulmybės” 
labui. Svarbiausia jų dar
bas dabar — užlaikyti Jam 
tikrus atstovus Washingto- 
ne ir Europoje, kad “apgy
nus Lietuvos reikalus” prieš 
didžiųjų valstybių diploma
tus, ir rinkti aukas politikos 
reikalams.

Kiekvienas rimtai protau
jąs žmogus gali suprasti,

gelbininkais. Todėl, lai 15 d. gruodžio at-
Lietuviai socialistai Ame-.eina visi progresyvus Ghicagos 

rikoje ne tam veikė per ei- Į licutviai darbininkai į Darb. T a- 
les metų, sunkiai kovodami į rybos suvažiavimą. Lai kick- 
UŽ savo idėjas SU darbinin- j vienas atsineša) su savim gerų 
kų klesos priešais, kad šian- patarimų ir sumanymų. Ap- 
die, svarbiausiam lietuvių svarstysiu!, nutarsim i_ - 
judėjimo momente, atidavus sim. ” '* / / f .
visas pozicijas atžagarei
viams. Jie turi šiandie da
rbu parodyt, kad jiems bu
vo brangios tos idėjos.

Socialistai turi sukrust ir 
stot į kovą už Lietuvos lais
vę!

. Ap-
l ir veik-

, Veiksim, kad Lietuvos ša
lis butų laisva ir laiminga. Vei
ksim sutarime, draugišku pro
tingu ir organizuotu bildu.

Lai gyvuoja Lietuvos sociali
stų valdžia! A. ž-tas.

įnešti visiems draugams ir^varloto- 
os Vaistus, kad dabar galima gauti

Kalendorius 
dykai!
Norime p 
jums Ącvj
jūsų apnekoje užtektinai Severos Kalendorių. 
Reikalaukite vieno. Duodamas dykai I

Severas Lietuviškas Kalendorius
1919 metams

Kosulys 
ir peršalimas 

parinkta tai pora, pasitinkanti žmogų visur. 
Bukite atsargus. Apsirūpink tuojaus iš pra
džios. Neleisk jiems įsišaknčti giliai. Praša
link jas. Vartok

Severa’s
Balsam for Lungs 

(Severos Baisumas Plaučiams) kad sulaikyti ko
sulį, pasiliuosuoti nuo dusulio, paliuosavjino 
plėgmos ir gydymo uždegimo ir suerzinimo plė
vės. Priedais imk

True translation filed wnn the post- 
master at Chicago, III., Dcc. 10, 1918, 
as renuired bv the act of Oct; 6, 1917.

Ruoškimės.

L. S. S. Bostono apielinkės 
kuopų nariams.

Klerikalų ir tautininkų 
laikraščiai garsina “Lietu
vos valdžią’’, susidedančią iš 
premjero Voldemaro, iždo 
ministerio Yčo, ir k., nepai
sydami to, kad žinios, iš ku
rių jie patyrė apie tą “val
džią”, šiandie jau yra pase
nusios.

Jie patyrė apie tą “val
džią”* iš klerikalų delegatų 
laiško, atėjusio iš Europos. 
O tie klerikalų delegatai pa
tyrė apie ją spalių mėnesio 
gale, susitikę Šveicarijoje su 
kitais lietuvių “diploma
tais”. Jiems tenai papasa
kojo, kad minėtojo sąstato 
valdžią Lietuvoje įsteigė 
Lietuvos Taryba, kada Vo
kietijos kancleris Maximili- 
anas prižadėjo ištraukti vo
kiečių kariuomenę iš Lietu
vos ir nesikišti į vidurinius 
Lietuvos reikalus.

Tąigi ta Voldemaro val
džia atsirado Lietuvoje dar 
tada, kada nebuvo įvykus 
revoliucija Vokietijoje, ir 
dar nebuvo susmukus kaize- 
rizmo spėka Vokietijoje ir 
vokiečių užimtosiose terito
rijose. Bet šiandie tenai y-» 
ra ir turi būt visai kas kita.

Šiandie Vokietiją valdo 
socialistai, o ne kaizeris su 
kunigaikščiu Maximilianu. 
Šiandie Latvija yra respub
lika, Ukraina nusikratė het- 
mano Skoropadskio, Lenki
jos valdžios galva yra socia
listas Daszynskis. Tad ne- 
gal būt jokios abejonės, jo- 
gei ir Lietuvoje šiandie jau 
no tie valde, ką kanclerio i 
Maximiliano laikuose.

Keletas dienų atgal buvo 
paskelbta žinia, kad jau vp 
duryje pereitojo mėnesio 
Šveicarija ir Paryžius gavo 
pranešimų, jogei Lietuvos 
valdžia tapo suorganizuota! 
iš socialistų.

Tie pranešimai sako, kad 
Lietuvos Taryba (pastačiu
si Voldemarą, Yčą ir k. val
dyt Lietuvą) tapo prašalin
ta, ir kad valdžią sudarė so
cialistai, pirmiaus pasitrau- leidžia dirvą klerikalams ir 
kusieji iš tos Tarybos, t. y.. ■ tautininkams tokiame dide- 
St. Kairys, M. Biržiška ir J.-i darbe, kaip Lietuvos 

j laisvės klausimas, ne tiktai 
tad klerikalų ii? neišpildo1 savo pareigos su
spaudė skelbia Irfetuvos cfarbininkų, o

—•Yčo hompintf- ir stačiai padeda įsfgalėt

Chicngos Lietuvių Darbinin
kų Tarybos konferencija įvyks 
gruodžio 15 d. Labai gerai. Tik, 

_ _ _ man rodosi, kad komitetas tu-
kad tas “diplomatiškas” de-jretų pasirūpinti pasamdyti daug 
šiniųjų srovių veikimas [didesnę įšalę negu Aušros, 
daug pasekmių negali atne-j Dabar laikas begalo svarbus 
Šti, nežiūrint net į tai, kokie |ir žmones žingeidauja juomi. 
butų jo tikslai. Bet nėra jo- j Nėra abejonės, joge! pasiunti- 
kios abejonės, kad Žmonių jnių nuo įvairių draugijų bus 
minios jam pritaria. Apie’daug. Bet dar liauji, 
tai liudija gausios aukos, ku-j šiaip pašalines publikos, 
rios paskutiniais mėnesiais dėlto, ar šiaip ar taip kas kal
ėme plaukti į klerikalų ir Ra, bet su Liet. Darb. Taryba 
tautininkų fondus.

Štai, Chicagoje nesenai f turi spėką. Jeigu Taryba svar- 
klerikalai parengė eilę pra- sto Lietuvos klausimą, tai ji ži- 
kalbų bažnytinėse svetainė-'^, kaip jo imties. Ji, be abe- 

į jo, svarstys jį ir dabar. Ir nuo

Apie 4 menesiai atgal LSS. 
GO-ta kuopa buvo nutarus su
šaukti Bostono apielinkės narių 
draugišką pasikalbėjimą. Ki
toms kuopoms šitam sumany
mui pritarus, pasikalbėjimas 
nutarta sušaukti 15 d. gruodžio, 
11:30 vai. iš ryto, So. Bostone,

Temos bus sekančios:
“Kaip socialistai turi atsinešti 

j dabartinį politišką Lietuvos 
padėjimą;” “Kokia LSS. takti-

daugiau bus (k*1 bu»< būti dabartiniu laiku”. 
Vis Kuopų "Auriai turi turėti mokės-

skaitosi. Skaitosi todėl.

se ir surinko jose tūkstan
čius dolerių. Vienose pra
kalbose, North Sidė’je, jiems 
publika sumetė vienuoliką 
šimtų dolerių; antrose pra
kalbose, 18-os gatvės distrik- 
te, jie sukolektavo $5,000įveliantis lietuvis turi ten savo’ 
trečiose prakalbose, Bridge- giminių ir gerų draugų, ir nore- 
port’e, — daugiaus kaip $5,- 4ų, kad jų gyvenimas tenai bu-

Tai tiktai keletas pa- tų geresnis ir liuosesnis. Jie
vyzdžių. Žinios apie tokį- pasirengę yra padėti 
pat klerikalų pasisekimą at- kuo ir kaip tik gali, 
eina ir iš kitų kolonijų.

tolimesnis veikimas.
Lietuviai darbininkai yra la

bai susirūpinę savo šalies liki- 
/inu. Beveik kiekvienas čia gy-

000.
Lietuvai,

Darbininkų Taryba yra ta or- 
, kuri patarnaus 

Jų spauda praneša1)jiems šitame dalyke.

Tėma bus galima perkeisti jei
gu to susirinkimas reikalaus.

Kviečiame draugus dalyvauti 
koskaitlingiausiai.

LSS. (iOtos kp. komitetas:
M. M. Plepys, Org.,

M. J. Kazlauskas, sekr.

Vincas Krėvė.

Skerdžius
(Tąsa)

Stojosi Lapinas ant lygumė
les ir žiūro į savo šešėlį ar di
desnis jisai, nei jo žingsnis ar 
ne. Užbriežė galu laždos, kur 
baigėsi jo šešėlis, ir žengė. Nu
žengė toliau nei užbriežta buvo.

—Nu, vaikeliai, leiskit namon

Tautininkai irgi nesnau-jganizacija, 
džia. J” i„ I............
(gal perdėdama), kad į jų į Kunigai renka pinigus, tautie- 
vadinamąjį ‘kalėdinį fondą” (Čiai irgi. Bet jų surinktieji pi
jau esą surinkta visoje A-[nigai, ypač kunigų, bus suvar- 
merikoje per $20,000, jtojami ne Lietuvos gyventojų 

O kas dedasi pas socialis-jbuvio ir šalies pagerinimui? o 
tus? Socialistų pusėje akty-j senovės tvarkos palaikymui. Jei- 
viškai veikia Lietuvos lais-jgu tiesa, kad jau dabar Lietu
vės reikale tiktai ta dalis, J vos valdžia socialistų rankose, 
kuri yra susispietus pojtai juk tatai yra didžiausias 
Darbininkų Tarybos vėlia- į smūgis kunigams. TauDinin- 
va. O kita socialistų dalisĮkams tatai irgi nepatiks. Ir nč- 
neveikia nieko pozityviška;>a abejonės, kad visi tie sūrio
ji net, kiek įmanydama, tru- ktieji pinigai bus suvartoti at- 
kdo pirmųjų socialistų vei- žagareiviškienis tikslams, 
kimą. Protaujantis ir suprantantįs

Taigi’ aplinkybės yra to- savo reikalus lietuviai darbini- 
kios, kad musų dešiniosios nkai, dabar privalo įtempti vi- 
srovės “šienauja”, kaip dar įsas savo jiegas. Jeigu tarpe 
niekuomet iki šiol. Ne vie-jprogresyves minios buvo ir dar* 
nas delei to gali pasakyti, yra rėkautųjų, tai tas mažai ką 
jogei dešiniųjų srovės dar- (reiškia. Minia jau moka juos 
bai neprivalą mus apeiti, ka- Į suvaldyti. Kuris pradeda vie- 
dangi mes netikime į jųlšai perdaug įkyriai šokauti — 
“diplomatijos” pasekmingu-įsukanti be jokio nusimanymo, 
rną. Vienok ar tos aukos, į tai minia pasako: “tylėk, sės-Į pasaulyj Dievo, o dar girioje! 
kurias gauna iŠ žmonių de-Įkis”. Ir smarkus rėksnys turi) 
šiniosios srovės, nebus taip-[nutilti ir atsisėsti. Taip ir ge- 

pačiojejrai. Jeigu tie plcperiai patįs

Piemenįs tik ir laukė. Užsi
ėmę visą skardą, plauškina bo
tagais, bruka gyvulius, kaip ga
lėdami.

nyčion einate, skubinti nereikia.
Bet piemenįs mažai jo klau

so. Vienas iš jų dūzgia, kaip 
varmas: biz biz; kiti išgirdę už-

Karves klausė klauso ir, papūtė 
uodegas, nuvėjo bėgomis; o ku
ri buvo ramesnė, tai ir botagu 
per šoną gavo.

Linksma visiems. Medžiai 
ų e s i u b u o j a, neužia; sau
lė kaitina, tik paukštukai tai ten, 
tai čia užtraukia, užčiulba ir vėl 
nustoja staiga, lyg nukerta.

Vai, gražu, gęrai ir linksma

Susideda vėl iš paprastą Kalendoriaus žinių, 
menulio atmainų, nuspėjimo oro, žingeidus skai 
tymai ir gražus juokai. Tolinus seka pamoki
nantis ir žingeidus aprašymai, kas padaro šių 
knygutę pageidujama kiekviename name.

Reikalaukite jo aptiekose, kur perkate 
Severos Vaistus, 
gauti, parašykite 
duokite antrašus
F. SEVERĄ CO.,

Severa’s Cold and Grip Tablete

Jeigu negalima jo 
tiesiog i muš ir pri- 
savo draugų.
CEDĄR RAPIDS, IOWA.

(Severus Plotvės nuo Peršalimo ir Gripo) pra- 
šalininiui nušalimo.

Kaina Severos Balsamo plaučiam 25 ir 50c.
Kaina Severus Plešku nuo šalčio ir gripo 30c

Severos vaistid parduodami visur aptiekose. 
Jeigu jus negalite gauti jų nuo savo aptieko- 
riaus, atsiųskite savo užsakymą į
W. F. SEVERĄ CO., CEDAR RAPIDS, I0WA.

PA1N-EXPELLER
.Tru snvhš pehkios-deSimtys metu 
kaip šita pluki gyduole yra var
iuojama su geriausioms pasek
mėms, išgydymui rumatlzmo, 
skaniniu krutinėję, šonose ir rau
menyse, neuralgijos, stronu die
gimą, šalčio ir kosulio.

DRAUGAS NELAIMĖJE!
Mainlorial, mechanikai, audėjai, fabrikos ir slap visokio 
darbininkai, dirbanti viduj ir lauke, yru amžini draugai

Neapsigauk pirkdamas pigius valytus ditlcloso bonkose. Reikalauk geriausiu, kuomet pirksi 
I>ftiu-Expuller, persitikrink ar yra TKARA, vaisbažonklis ant baksiuko. 35 centai ir C5 centai už 

bonkutę. Gaunam<fc visose aptiekose, ar tiesiog Is Jabortorijos. £
* F. AD. RICHTER & CO., 74—80 Washington St., New York, N. Y.

Svarbios Prakalbos
T Rengia

L. S. S. 174 KUOPA 
BRIGHTON PARKE.

A. MAŽENIO ŠVĖT., 3834 S. Kedzie Avc.
Kampas 38th Place ,

Seredoje, Gruodžio 11 d.
Pradžia 7:30 vai. vakare. Inžanga dykai.

Kalbės T. Dundulis ir P. Kukutis.
Kviečiame visus lietuvius ir lietuvaites atsilanky

ti į šias prakalbas. Kviečia KOMITETAS

Bet ne jie tai rišo ir ne jų tai, 
tik skerdžio.

Štai ir sodžius.
—Teta, a teta! — šaukia La

pinas. — Aš tau Irukžolių parne 
šiau.

Dar jauna moteriškaitė, bet

pinas traukia iš .kišenės sijono 
šaknis ir pila jai rieškučiosna.

—Turėk priejuostę, žmonele, 
rieškučiomis neapimsi; aš tau 
čia daugel prikasiau, kad ilgam 
tektų.

Toji atstatė priejuostę; sker
džius išdėjo visa iš kišenės iš-

Kazimieras Gugis

Veda visokius reikalus, kaip kriminalilkuose 
taip ir civili&kuose teismuose, Daro 

visokius dokumentus irpopierasi
Namų Ofisas:

3323 S. Halsted St.
Ant trečių lubų

Tel. Drover 1310

Miesto Ofisas* 
127 N. Dėmiom lt. 

1111*13 Unlty Bldt.
Tel. Central 4411

Akįs, Ausis, No
sis ir Gerklė

Aš noriu paskelbti sa- 
vo 20 metų specialę 

gyV metodą gydymo
KRE,VV akių, 

ife- ' kurias aš išgydau be 
pavojaus, skausmo, 
chloroformos vienu 
atsilankymu, šis yra 

-' ne bandymas, bet fak-
|as, paremtas mano 20 

metų pasekmingos praktikos ir 500 
išgydymų, kurie yra gvarantuoti, 
kad bus ant visados.

Sekanti yra paliudijimai ligonių, 
kurie yra nuo'kreivų akių iš^dyti 
šiemet:

P-as Geo. Keble, 605 S. Albany 
Avė., Chicago. Ugnagesis sako: 
“Dr. Carter išgydė mano mažos me
rgaitės kreivas akis be akinių. Man 
bus malonu pasikalbėti su kiekvie
nu, kuris turi kreivas akis.”

Iškaba besisukanti 
> šviesa 21 metai 

ant State gat.
P-as Sindclar, No. 1715 String st., 

Chicago, dirbo Sears Roebuck 7 me
tus. Jo akjs buvo labai kreivos per 

'20 metų. Jos buvo atitaisytos vie
nu atsilankymu, be skausmo, chlo- 
roformos arba akinių.

P-lė Sindclar, jos sesuo taipgi bu
vo išgydyta nuo kreivų akių. Kurie 
interesuojatės galite nueiti ir pama
tyti p-ną Sindelar ir jo seserį.

P-nas Stanley Stack, No. 2039 N. 
Oaklcy avė., mechanikas, turėjo kre
ivas akis per 22 metu. Jis buvo iš
gydytas vienu sykiu Dr. Carterio 
metodo mis.

P-nas John Keczew^ki, No. 2921 
Milwaukec avė., įžymus vertelga 
bankelis ir teatro savininkas, buvo 
aklas nuo vaikio per 35 metus. Jis 
atgavo regėjimą nuo Dr. Carterio 
gydymo vienas ir pusė metų atgal, 

[ P-ni Fosha, No. 4653 Austin avė., 
Chicago, sako: “Dr. Carter išgydė 
mane nuo vaikio 15 metų atgal. Ma
no akis yra dabar sveikos. Man hu
tų malonu pasikalbėti su hile ypata 
apie mano stebėtiną gydymą”.

Reikalaukite Dykai Knygutės kas 
link Kreivų Akių, arba ateikite į 
mano ofisą, kur aš su noru parody
siu uždyką savo metodą kiekvienam, 
kuris interesuojasi, arba kas turi 
draugus, kurie turi kreivas akis.

FR. O. CARTER, M. D.
120 SO. STATE STREET

Durįs į žiemius nuo The Fair 
Priėmimo valandos: Kasdien nuo 9 
ryto iki 5 po piet. Nedėliomis nuo 
10—12 dieną.

CENTRAL MANUFACTURING 
DISTRICT BANK 
1112 W. 35-ta gatvė 
(Te). Drover 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 reti 

kalu! atsiradus kreipkitės prie ma> 
nęs j namus.

3343 Lowe avė., 
(Td. Boulevard 9983)

1 floras, užpakalyj. Nuo 6 iki 10 v.*. 
A. PETRATIS.

Extra! Extra!
Ura visi j šokių mokykla, kuri at

sidarys gruodžio 11 d., Svetainė at
sidarys 8 valandą vakare, mokini

mas trauksis ligi 11 vai. vak. 
bus 3 vakarus j savaitę — panedč- 
liai.s, seredomis ir subatomis vaka
rais. Mokinimo kaina nebrangi.

Pirmininks ir prapesorius mokyk
los Sani Pavvlik
733 W. 18 st., Chicago, III.

—Kad tave Dievulis apdova
notų, dėduli. Aš jau nežinau, 
kaip tau dėkuoti. Aš pati, ma
tai, nepažįstu.

—Nėra už ką, žmonele. Ar 
tai sunku; tik kad sveikatom

- Gydamas užeik, dėduli; aš

Išėjo gyvuliai iš miško, pa
matė juos kiaulininkai ir palei
do kiaules namon.

—Udžiu... namo, udžiu... 
clžiti namo.. . on jie, kiek,
galėdami. Kiaules atsiminė, 

kad namiie jų laukia loviai, pil
ni gardžios minkštos žolės, |ia-

Dr.A.Montvid
Gydytojas ir Chirurgas

1553 W. Madison st.
Saite 600—612

Phone llaymarket 2563 
Valandos: 10 iki 12 ryto

1739 So. Halsted St.
Naujienų Name 

Valandos: 6 iki 8 vakaro 
Nedeldieniais tik Madison st. 
ofise, šaukiant į namus tele- 

fonuokitC'j rezidenciją.
Wcst 6126.

duosiu. '
-—Gerai, užeisiu, užeisiu, žmo

nele, kol ne! — žada Lapinas ir 
gena toliau.

—Motien, a Mbtieii! — Šau
kia kitą moteriškę, kur eina per 
kiemą j tvarius su milžtuve ran
koj:—ar ne tu prašei skujinės?

—Aš, širdele, aš. Tik ražai 
-senos liko.

MRS. AGNE DŽUGAS
LIETUVĖ — AKUŠERĖ

Gerai supranta savo darbą ir malo
niai patarnauja moterims. Pabai

gusi mokslą Chicagoje.
2650 W. 39th Place, Chicago, III.

Prie Archer Avė.
Telephone McKinley 4420.

Progresyvč visuomene irgi ii
Įsileido namon, kaip ribuoliai, o 
paskui jų ir avįs, nors jos tai ir 
nieko nelaukė. Avis kvaila, 
mato, bėga kiaulės, ir ji bėga, 
nors pati nežino, ko.

Paleidę kiaules namon, susė
do piemenįs ant kalnelio pas 

balą ir laukia kitų kur apgena 
gyvulius; supuolė karvės balon 
.ir geria, kita įėjo net po pilvo. 
Atsigėrė, net kitaip išrodo: ir 
pilnesne ir riebesne.

Štai ir tie, kur miške gyvu
lius ganė, “stotkininkai”. Vite* 

ynas jų tysia kelias vantas už pe-
- šluotą, trečias’ 

šio darbo, skuirfę, kaip kupstu.

pat suvartotos ir 
Lietuvoje? Ar tos dešimtįs, nežino ką plepa, tai minia turi 
o $ral ir šimtai, tūkstančių į juos suvaldyti. Kada eina rim- 
dolerių, kuriuos klerikalai j tas ir svarbus dalykas, nesąmo- 

su tautininkais surinks į sa-|niškam plepėjimui nėra vietos, 
vo fondus, nebus apversta
tam, kad sustiprinus Lietu- turėtų rinkti pinigus, 
voje JU vienminčių pozici- gelbėjus tiems draugams Lie
jas? Ir, be to, ar rinkimas | tuvoje, kurie dabar valdo ją. 
aukų Lietuvos politikos rei-;Mums čia sunku yra savo dar- 

neduoda puikiau-(tbą varyti, bet jiems tenai dar 
Jeigu mos padėsim 

jiems, jų darbas palengvės. 
Mums turi rūpėti ne tik pinigus 
rinkti, bet ir organizuoti lietu
vius darbininkus. Mes turime 
rūpintis sujungti visą darbinin
kišką visuomenę į daigtą. Jei
gu atsiras organizacijų, kurios 
nenorės prisidėti, lai nepriside
da. Bet tie, kurie nori pagelbė
ti Lietuvos darbininkams, ktirie'čių, kitas -

kalams, i
sios progos dešinioTTtsiomsįsunkiau, 
srovėms skleisti savo idėjas 
ir didint savo įtekmę minio
se?

Tie socialistai, kurie už-

Kam g 
n i n L

kad pa-

IMI’LHFEC T IN ORIGINAL

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliaus Permaina.
Pancdėlyj, Ketverge ir Subatoj 

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

1c ir 2č kariškus
4 DIDELI ĄKTAI KASDIEN 
HALSTfiD ,• £ GATVES'

Telephone Yards 5834.

Dr. P.G. Wiegner 
Priėmimo valandos nuo 8 iki 12 
įš ryto ir nuo 7 iki 9 vai. vak. 
3325 So. Halsted St.. Chicago.

I Tol. Pullman 342
Dr. D.J. Bagočius, M.D.

LIETUVIS GYDYTOJAS II 
CHIRURGAS 

1*711 So. Michlgaa Art, 
Roselaud, TU.

JOSEPHt C. W0IX)N

HALSTfil

Aukaukite Lietuvos Laisvės 
Fondam

LIETUVIS ADVOKATAS 
29 S. L» Shlk SI. 

Telephone CehtrAl 6303 
vakarais 

2911 W. 22*d Streetn. Žana Street
i Telephone RoctowėU 6993
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ina-

Aš esmi speciali 
tas visų ligų

Akių, Ausų, Nosies, Gerklės ir Plaučių 
Aklumas, Kurtumas, Kataras ir Džiova

Gali būt prašalinta ir daugelyje atsitikimų iš
gydyta. jeigu gydys teisingai. Aš per daug me
tų gydžiau pasekmingai šias ligas.

Mano užrašas išgydytų ligonių yra aiškus pri
rodymas mano gabumo.

Aš atitaisau kreivas akis be skausmo vienu 
gydymu.

Pritaikau akinius teisingai.
Pasitarimas nemokamas.

W. M. LA WHON, M. D.
219 S. Dearborn St. (Prieš pačtą). Chicago, III.

Kalėdų Dovanų 
Krautuvė

Deimantų ir aukso 
žiedų, gryno aukso 
ir paauksintų laikro
dėlių, lenciūgėlių, 
kolonikų, špilkų, la- 
ketų, lavolcrių ir vi-

Musų krautuvė pripil
dyta naujausios 
dos tavoru.

šokių sidabrinių da
lykų. Musų krautuvė
je pirkaite teisingai 
gvarantuotą tavorą ir 
pigiau negu kitur.

P. K. BRUCHAS
3321 S. Halsted St. Chicago, III

Bureau
Chicago, III.

I didžiąją raštinę galima nuvažiuoti kiekvienu gatvekariu, va
žiuojančiu “down-townM. Skyrius randasi prie 12-tos gatvčs, ne
toli Halsted St.

Rusiškai—Amerikoniškas Biuro
CHICAGOJE

1. Skolina pinigus ant Laisvės Bondsų. Kam 
reikalingi pinigai, tegul atsineša j Biurų 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
160 N. Wells Street,

Skyrius:

Russian-American
706 W. 12th Street,

Bureau
Chicago, III.

K

N a Q t E N O S, Chicago, Ui.
Truo transtation filed with the post, 
mastei* at Chicago, IH., Dec. 10. 1918,. 
as rcųuired by Ine act of Oct. 6,1917 Į

Rochester, N. Y
šnipai—Išdavystė—Areštai.

Vietos klerikalai ir tautinin
kai taip įsiuto ant socialistų, kad 
jeigu jie turėtų tokių galę, ko
kios jie nori turėti prie Lietur 
vos valdymo, tai esu tikras, kad 
jie iškartų ne tik socialistus, bet 
ir kiekvienų pažangesnį žmogų, 
kuris tik neinfl sykiu su jais.

Kokia yra priežastis jų įsiuti
mui? Ogi ve kokia. D. L. K. 
Gedimino Draugija turi pasi
stačius puikių didelę salę. Minė
ta draugija yra laisva nuo viso
kių prietarų ir jos konstitucijoj 
yra pažymėta, jogei ji išpažįsta 
k lesų kovų. Per tai, kad ta dra
ugija yra pažangi ir pripažįsta 
darbininkų kovų už pasiliuosa- 
vimų, tai joje priklauso kaip so
cialistai, kaip ir kiti pažangesni 
lietuviai darbininkai, — viso y- 
ra virš trijų šimtų narių. Mi
nėta svetaine gali naudoties tik 
Gedimino draugija, LSS. 7-toji 
kuopa, LMPS ir kitos pirmeivi-, 
škos įstaigos, o atžagareiviai ta
utininkai neturi progos ja nau- 

,kloties. Klerikalai turi tenkin- 
•ties po! ažnytiniu skiepu. Ir štai 
tie tan sųs apuokai matydami, 
Ikad jiems nėra ko veikti ir kur 
veikli, j radėjo siusti iš piktumo. 
Iš sykio jie bandė atkalbinėti 
žmones, kad neitų į dr-jos pa
rengėm'is, bet nepešė nieko. 
Žmonės į Draugijų rašos dešim
timis ir po kelis šimtus atsilan
ko į pi. rengtas pramogas ir tt. 
Kasgi jjienis daryti? štai, jie 
ėmė skųsti minėtų draugijų val-l 
džiai, buk ji esu neištikima “pro Į 
-Gerinau” ir tt. Žinoma, val
džios atstovai, patikėję skun
dams, buvo atsikreipę prie Dr- 
jos, liet gavę paaiškinimų, kad 
visi skundai yra kerštingi ir me
lagingi, paliko ramybėj. Tada 
tautininkai vėl ėmė prašyti, kad 
duotų ir jiems salę rengimui 
republi1 oniškų prakalbų. Bet 
didžiuli a Draugijos narių nu
balsavo neduoti. Tuomet tau
tininkai šaukėsi klerikalų pagel

Dr. WHITNEY
Specialistas

Gydyme chroniškų ir nervų ligų 
VYRAI IR MOTERS,

Jeigu jus kenčiate su kokia nors chroniška, nervų, kraujo, ska
ros arba komplikuota betvarke, arba jeigu jus esate kankinami vi
durių, žarnų, kepenų arba inkstų liga arba jeigu jus turite reuma
tizmą, skausmus nugaroje arba sąnariuose, nustojimą noro valgy
ti, galvos skaudėjimą, pasitarkite su manimi.

Ofiso valandos 9 Nedėliomis 10 ryto
ryto iki 8 vakare. R9|. IV III I H K. I iki 2 vai. dieną
422 S. State St., arti Van Buren St., Chicago, III.

su kokia nors chroniška, nervų, kraujo, sku-

S
I

ua
VIENATINIS ■■GISTRUOTAS RUSAS APTIEKORIU8 ANT BRIDGEPOBTO

VYRĄMS IR SUAUGIEMS
Akiniai aukso rėmuose nuo $3.00 ir au- 
gAčiau. Sidabro rėmuose nuo $1.00 Ir 
auftičiau. Pritaikome akinius utdyk*. 
Atminkit: Galvon sopėjimas, nerviiku- 
maa, akių skaudėjimas, užvilkimas ir 
tt. yra vaisiais {vairių ligų, kurios ga
li būti prašalintos gerų akinių pritaky- 
mu. Ištyrimas utdyką, jei periti ar 
skauda akis. Jei jos raudonos, jei Kal
va sopa, Jei blogai matai, jei ak|s silp
sta. netę. k ilgiau, o jieikok pagelbės 
aptiekoj, kur kiekvienam pritaikoma a- 
kiniat uždykų. Atmink, kad mee koi- 
nam gvarantuojam akinius ir kiekvie
nam gerai prirertkam.

Ekspertas Optikas.8. M. MES1ROFF,
Jei jįje lerRgte ir reikalaujate patarimo arba vaiatiĮ, ateikit paa mane. Ai buv*a ap- 
tiekoriuą Rusijoj viri 10 metų, Amerikoj 15 metų. Ai duodu patarimus DYKAI. Galiu 
padaryti bile kokiui ruaUku* vaistus. AA rekomenduoju tik GERUS daktaru*. Ai esu 
drangas žmontų. 8. M. ME8IROFF, 3149 80. MORGAN ST., CHICAGO, ILL.

Juonių, kad kaip nors “atsimo
kėti”. Ir kuomet 24 d. lapkri
čio LSS. 8-ta kuopa buvo suren
gus drg. M. Duseikai prakalbas, 
tai tie jidošėliai davinėjo tokių 
klausiu.ų, kad kaip nors išga
vus š kalbėtojaus kokį neleisti
nų išsireiškimų. O 2 d. gruod
žio atėjo valdžios atstovai pas 
d. Duseikų ir pranešė, kad jis 
yra areštuojamas už nederamų 
kalbėjimų. Tų pačių dienų til
po visuose vietiniuose laikraš
čiuose žinia, kur pažymi, kad 
keliolika žmonių, klausiusių jo 
prakalbos, atėję ir Įteikę sura- 
šų ištraukų iš jo prakalbos. Ir, 
Teikia pastebėti, kad visa biau- 
riai yra perdėta. Reikia stebė
kis, kaip žmonės galėjo ant liek 
nupulti, kad imties netik išda
vikiško o ir pro voką tori ško da
rbo. Vietos lietuviai žino kas 
tų darbų padarė. Jų yra ne vie
nas, bet keli. Bet to negana. 
Tie žemo budo žmonės dabar 
teina į tautiškų - klerikališkų 
/draugijų susirinkimus ir kurs
to žmones, kad neštų rezoliuci
jas, reikalaujančias deportuoti 
drg. M. Duseikų ir uždarymo 
minėtos draugijos salės. Kai- 
kurios draugijos pristoja, bet 
daugelis nepritaria tam juoda- 
šimtiškam darbui.

Drg. Duseika dabar jau liuo
bas, nes uždėjo $3,000 kaucijos 
ir paleido.

Ant galo rdkia pasakyti, kad 
tų “kramplos ifiajšintojų” no
rai nenusiseks, nes tokie žemi 
darbai jiems patiems išeis ant

■*

įklausykite, Žmonės!

DR. M. HERZMAN

SSS

Lygiai viena kaina.

vai

• X

“The Wonder

iki 
iki 
iki 
iki 
iki

$250 
$ 50 
$ 25 
$ 50 

$1000

Laikrodėliai 
Retežėliai 
žiedai 
Kaklaraiščio 
Deimantai

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

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

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

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

VALANDOS: 8—9 ryto, tiktai.

$2
$1
$2

sdgtis $3
$5

Raštiškas užtikrinimas.
Jus galite gauti parašytą užtikri

nimą su Lile kuo, ką tik jus čia 
pirksite. Prekės yra tikrai tos pa
čios, kokias mes sakome, ši sena iš
tikima firma padarys gerus visus 
užtikrinimus.

Dr. Leo Awotin
Gydytojas, Chirurgas, Akušeris 
1920 So. Halsted St., Chicago. 
Kalba lietuviškai, latviškai ir 

rusiškai.
Valandos: 10—12 rytą; 6.9 va
kare. Tel. Canal 4367.

1801
3-čios lubos, virš Platt’o aptiekos 

Tčmykite i mano parašą
Valandos nuo 9-tos vai. ryto iki 
8 vai. vakaro. Nedėlioję nuo 9 
vai. ryto iki 12 valandai dieną.

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

Aš turiu 15 metų patyrimą ir 
galiu ištirt jūsų akis ir pririnkti 
jums akinius tikrai. Darbą at
lieku belaukiant, užtikrintai.

Jei jums akiniai nebus reika
lingi, mes tai jums pasakysime.

JOHN SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS
So, Ashland Avė., Chicago, 
Kampas 18-tos gatvės

_ - • • W a a * • 9 _ V —
JA 1UDVO, V11O * iUH V uveev

Tčmykite į mano parašą
ai. ryto iki

GEROS GRAZNOS
Už ŽEMAS PAPIGINTAS KAINAS

Ateikite į šią seną, užtikimą, gerai žinomą gražnų sankro
vą dėl gerų gražnų už žemas nupigintas kainas. Mes buvome 
verteigystėje laike 67 metų ir visuomet darėme musų kostume- 
riams geriausius bargenus. Mes neparduodame prastų prekių 
už augštas kainas. Tikra gražnų sankrova. Ne ta gražnų sto
vykla, arba maža krautuvėlė, kuri greitai išsikrausto.

Telephone Yards 5032

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

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

Tel. Yards 3654. AKUŠERKA

Mrs.A.MIchnlewicz
Baigus Akušerijos Ko
legiją; ilgai praktika-1 
vusi Pcnnsylvaniįos 
hospifalesejr Phila- 
lelphijoj. Pasekmin
gai patarnauja prie 
gimdymo. Duodu rodą 
visokiose ligose mote- 
ims ir merginoms.

SVjB^8113 So. Halsted Str.
(Ant antrų lubų) 

. Chicago.
Nuų 6 iki 9 ryte, ir 7 iki vėlo vaJr.

Notold—būt new! Comprenez vous?

KORKO GALAIS EGYPTISKICIGARETAI

Jei jus ne pilnai užganėdinti 
po išrukymo pusės dėžutės, 
sugrąžinkite likusius į 29 
West Kinzie St.. Chicago 
ir gausite mainais THRIFT 
STAMP.

r

Kas pamėginsite?-Kokybę
iš Seno EgyptoH

Louis DeRoy & Bros.
Smithfield st., Arti 6th Avė. Pittsburg, Pa. 

Musų 67-tas metas.

Dežutese DVIDEŠIMT 
CENTAI

Sergėkite savo akis '

| Dr. A. R. Blumenilial |

AKIŲ SPECIALISTAS 
Akis Egzaminuoja Dykai

Gyvenimas yra 
tuščias, kada pra 
nyksta. regėjimą.

Mes vartojam 
pagerintą Oph- 
thalmometer. Y- 
patinga doma at
kreipiama

kus. Vai.: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
• nedėldiep. nuo 10 iki 11 dieną.

4649 S. Ashland rtv. kam p. 47 «t
Telephone Yards 4317 

Boulevard 6487.

dejinių visais galiniais budais. 
Prakalbų ir viešų diskusijų yra

nenaudos, nes padoresni žmo- rengiama kas nedelia, kur susi
renka virš trijų šimtų ^moniiuį|-us< 

buvusių Rusijos juodašimčių. į Vietos unijos ir socialistų kuo 
<- įpos veikia išgalbėjilmui dųrbi-

LšS. 7-ta kuopa veikia SjJar- ninku všdovo l4. Nfodhčy iš ką- 
- *

nos šalinsis nuo jų, kaipo nuo

čiai ir remia darbininkiškų, ju- Įėjimo.
Darbai, po biskį t pradeda ma

žėti, ypatingai amunicijos dirb
tuvės jau atleidinėja darbinin*- 

Galirha tikėties, kad dar
bininkai vėl susilauks dar dides
nio nedarbo, negu buvo prieš 
karę. . —M. ,
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Publika yra Persergiama
PRIEŠ ĖMIMĄ

Užvaduojamų Vietoje 
Nuxated Iron 

žemiau pažymėti gydytojai sako, 
kad paprasto Metallic Iron 

sutaisymai negali dargi 
duoti to paties.

STIPRUMO. SPĖKOS IR 
IŠTESĖJIMO.

Kaipo Organic Iron—Nuxated Iron

Suvienytų Valstijų Teisėjas 
Atkinson išreiškia nuomonę.

Antanas 
Dilius

Chicago ir Apielinke
MIKĖ 8.510 ŽMONIŲ.

Atsargus tyrinėjimas gydytojų ta
rpe aptiekorių ir ligonių surado pri
rodymų, kad esama tūkstančių žmo
nių imančių geležį, kurie neatskiria 
organiškos geležies ir melališkos, ir 
kad tokios y- 
patos tankiai 
negali gaut 
stiprios ener
gijos, stipru
mo ir ištver
mės. kurios 
jie, j i e š k o 
dėlto, kad jie 
priimi nėjo 
neteisingų ge
ležies f oriniu 

Todėl že
minus pami
nėti gydytojai 
pataria tiems, 
kurie jaučiasi 
reikalauju su
stiprinimo ir 
subudavojimo 
kraujo nueiti 
pas savo šei
myninį gydy
tojų ir paimti 
receptų, rei
kalaujanti or
ganiškos gele

žies—<Nxatcd 
Iron — ir pri
statyti jj savo 
laptiekoriams, 
kad nebūtų 
klausimo kas 
link gavimo 
tikro daikto. 
Bet jeigu jie
nenori klapatytis dvi gavimo recep
to dėl Nuxated Iron, tuokart būti
nai apsižiūrėti ant vaizbaženklio 
ir tėmvti, kad butu ant jo atspaus
ti žodžiai NUXATED IRON, o ne 
Nux ir Iron, arba kokia kita forma 
iron, betgi Nuxated Iron.

Mirė Spalio 19 d. 1918 metuose
Velionis paėjo iš Kauno gu

bernijos, Panevėžio pav., Pum
pėnų parapijos, Pakaušių kai
mo. Gyveno šioje šalyje apie 
keleto metų ir paliko turto a- 
pie $1600.00.

Giminės atsiaukite, nes kaip 
matyti, svetimi tuomi turtu 
nori pasinaudoti.

Del platesnių informacijų 
galite kreipties šiuo antrašu:

J. Ramanauskas,
P. O. Box 446,

Hartshorne, Okla.

TeUėjnn fi.W. Atkinson

Susirgimų buvo 51,030.
Sveikatos reikalų komisionie- 

rius, John Dili Robertson, vakar 
paskelbė pilną “infhienzos au
kų” surašą. Jisai rodo, kad 
Chcagoje nuo infhienzos mirė 
viso 8,510 žmonių. Gi už laiko
tarpį nuo rugsėjo 21 d. iki lap
kričio 16 d. buvo net penkiosde- 
šinmts vienius tūkstantis (51,- 
030) susirgimų — 39,121 influ- 
enza, o 13,109 plaučių uždegi
mu.

Kaip žinia, byla buvo užvesta 
tuo tikslu, kad privertus Chica
gos gaso viešpačius sugrąžint 
žmonėms-gaso naudotojams a- 
pie dešimt milionų dolerių, ku
riuos jie sava valingu budu susi- 
hipi — nepaisydami miesto val
džios patvarkymų.

DRAUGIJOS
SUBRUZDO.

BRANGI BYLA.

Suvienytų Valstijų 
Teisėjas G. W. At- 
kinson. Nusiskundi

mų Teismo. VVashin- 
gton. D.C. sako: — 
"Nėra jokios abejo- 
nės, kad aSai reko
menduoju Nuxated I- 
ron y pa toms, kurios 
sunkumoj fiziško, ar 
protiško nuovargio 

prileido sistemą prie 
nusilpnėjimo, kūno 

sunykimo, arba pai- 
rimo nervų. Gy
duolė atgaivino ma
no alki ir mano gy
vumą. Aš jaučiuos, 
kad aš numečiau nuo 
savęs mėnesių sun
kuma laike keletos 
savaičių, kuomet aš 
sekiau labai papra
stus Nuxate<l Iron’o 
nurodymus."

Juozapas Walašimas
28 metų amžiaus, mirė gruo
džio 7 d., 1918 m., paeina iš 
Kauno gub., AleksAndravsko 
pav., kaimo Megonių, Kupre- 
liŠkių parapijos. Amerikoj iš
gyveno 8 metus. Paliko didelia
me nuliūdime moterį ir sese
rį.

Laidotuvės įvyks utarninke, 
gruodžio 10 d., į Lietuviškas 
Tautiškas kapines, 9 vai. ryto, 
iŠ namų po num. 714 W. 21 
Place, Chicago, III.

Kviečiami draugai ir pažįsta
mi dalyvauti laidotuvėse.

M. Urbonas,

Vaikšto gandai, kad miesto 
valžia gali būt panaikins užves
tą bylą prieš Chicgos gaso kom
paniją. Bylą veda adv. Donald 
Hichbergas.

Miesto gaspadoriai maną, kad 
byla jiems perdaug atsieinanti. 
Ikišiol įvairiems bylos vedimo 
reikalams išleista netoli pusės 
miliono dolerių, būtent 444,932 
doleriai.

Stoja Chicagos Lietuvių 
Darbininkų Tarybon.

Chicagos Lietuvių Darbininkų 
Taryba auga. Besiartinant pen
ktai Tarybos konferencijai dau
gelis draugijų, ikišiol dar nepri
klausančių Tarybai, nutaria įs
toti jon ir renka savo įgalioti
nius.

Šiomis dienomis nutarė įsto
ti Chicagos Lietuvių Darbininkų 
Tarybon dar viena didelė ir vei
kli draugija — Draugystė Palai
mintos Lietuvos, štai ką rašo 
vienas josios narys:

SVARBIOS PRAKALBOS.
Chicagos Lietuvių Darbininkų 

Taryba nutarė surengti eilę 
.svarbių prakalbų, Bus aiškina
ma apie perversmą Lietuvoje ir 
kitus svarbius einamosios valan
dos klausimus. Pirma prakal
ba įvyks utarninke, gruodžio 10, 
Malinausko svetainėj, 1843 So. 
Halsted St. Kalliės Dr. A. Mont- 
vidas ir A. Žymontas. Antra pra
kalba bus seredoj, gruodžio 11 
d., North Sidėj, Liuosybės svet., 
1822 Wabansia Avė. Trečia — 
West Sidėj Kcusingtone, Stan
čiko svet., 205 — E. 115 St. Ket
verge, gruodžio 12 d. Ketvirta 
West Sidėj, M. Meldažio svet., 
2242 W. 23 PI. Visur prakal
bos prasidės kaip 7:30 v. v. Kiek
vienas, kuris, įdomauja dalykų 
stoviu Lietuvoje ir, aplamai dar
bininkų judėjimu, privalo atsi-

LMPS III Rajonas stato scenoje 
puiky veikalų “Netikėtas sugrįži
mas”, Snbatoįj. gruodžio 14 d. M. 
Meldažio svetainėj. — Kviečiame vi
sus atsilankyti. —Rajono Valdyba.

Racine, Wis. — LDLD. 65-tos kp. 
susirinkimas įvyks utarninke, gruo
džio 10 d., 1918 m., 7:30 vai. vakare, 
Socialistų svetainėje.—Gerbiami na
riai, malonėkite ateiti, nes turime 
daug svarbių dalykų apsvarstymui. 
Taipogi kurie dar negavote knygų 
malonėkite ateiti pasiimti.

—Org. A. Saladžius.

ASMENŲ JIESKOJIMAI
Pajieškau savo seserų Viktorijos 

Barauckienės, Brigylos Svagždienės 
ir brolio Jurgio Daunoro. Prašau at
sišaukti jų pačių arba kas kits duoti 
žinoti.

Barbora Daunora,
100 Anspach Sfr., Detroit, Mich.

PAJIEŠKOM dviejų našlaičių ant 
išauginimo. Mes apsiimame išaugin
ti ir duoti mokslų dviem Lietuvių 
Tėvų Našlailėjn, kurių abu tėvai yra 
mirę. Mergaitės gali būti nuo 5 iki 
15 metų amžiaus, bet ne vienų tėvų 
(ne sesers). Malonėkite atsišaukti 
luojaus šiuo adresu:

P. ir A. M. Kaltis, 
238 — 52 n d Street, Moline, III.

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI geras galiūnas. 

Priežastis pardavimo — turiu du 
bizniu. Nupirksite už mažai pinigų.

A. Bagdon, 
2158 W. 21st Place, Chicago, III.

PASKOLOS-MORGEČIAI
PAVYZDINGAS BIZNIS.

Sutartis pagaminti žvyru kainuoja 
plius %. Basis $40 iki $50 j dienų 
pelno. Reikalauja priedo $1500 dėl 
mašinerijų. Indėlus pinigus gvara- 
ntuoja viešpatystė. Bonus ir pelnas 
mėnesiais A. L. T. 615 — 139 N. 
Clark st., Shicago.

RAKANDAI

BARGENAS
$200 Phonograph su rekordais ir 

deimanto adata, parduosiu už $55. 
Taipgi puikų Player Pianų, vėliau
sios mados. Seklyčios setų valgomo
jo ir miegamojo kambarių setas, di- 
vonus, paveikslus, parduosiu už bi- 
le teisingų pasiūlymų. Nepraleis
kite šio bargeno. Rezidencija 
1922 So. Kedzie avė. Chicago

Pranešimai JIEŠKO KAMBARIŲ

LSS. 81 kuopos priešmetinis susi
rinkimas Įvyks ketverge, gruodžio 
12 d., kaip 8 vai. vakare, Liuosybės 
svet., 1822 ^Valiausia avė. Draugai, 
visi turite abjli 1 šį susirinkimų, nes 
turime daug svarbių reikalų aptar
ti ir turime išrinkti kuopos valdy
bų ateinantiems metams.

Rast. P. Mankevičius.

PAJIEŠKAU kambario su valgiu 
arba be valgio, Cicero, III., arba 
Brighton Parko apielinkėje. Geisti
na blaivi, laisva šeimyna, nes pats 
esu pavienis, nerūkau nei geriu sva
igalų. Atsišaukite kuogreičiausiai.

S. A. Vasiliauskas,
5445 Turner avė., Chicago, III.

Tel. Prospect 7241

PARDAVIMUI naujas player pia
nas labai pigiai, ant lengvo išmokė
jimo arba visus ant sykio, taipgi par
duodama naujas setas krėslų, tikros 
skuros, prie to parduodama ir dau
giau mažesnių daiktų. Metai kaip pi
rkti. Priežastį patirsite ant vietos 

John (juokas,
4218 W. Harrison st., Chicago

Kraujo Išvalymas
Kraujas, lai svarbiausias žmo

gaus gyvenimo pulsas, todėl 
kiekvienas privalo žiūrėti, kad 
kraujas butų visados tyras ir

Pažymėtinos pasekmės pagamin
tos Nuxated Iron ir jojo platus iš
pardavimas (darodyta, kad virš tri
jų milionų žmonių kas metas šian
dien jj vartoja), privedė prie pasiu- 
Irjimo skaitlingo užvadavimo, ir šie 
gydytojai sako, kad sveikatos virši
ninkai ir gydytojai visur turi per
sergėti publikų prieš priiminėjimų 
užvaduojančių medicinoje ir jie ypa
tingai persergsti prieš ėmimų užva
duojančių viųtoje Nuxated Iron, ku
ri, vietoje buvus organiška geležis, 
gali būti ne kas daugiau, kaip meta
linė sudėtinė geležis, kuri gali tū
luose atsitikimuose atnešti daugiau 
blčdies negu gero. Plačiai išėjęs 
pagarsinimas viršminėtų padavadi- 
jimų buvo paduotas Dr. James Fran
cis Sullivan? buvęs gydytojas Bclle- 
vue Ligonbutyje (Išlaukiniame sky
riuje), New York ir \Vestchester pa
vieto Ligonbutyje; Dr. Ferdinand 
King, New York’o gydytojas ir me- 
dikalis autorius ir kiti, taip kad pu
blika gali būti painformuota kas 
link to dalyko ir apsaugota nuo var
tojimo metališkos geležies, manyda
ma, kad tai yra Nuxated Iron arba 
bent kas nors tokio gero kaip ir 
Ntixated Iron.

Vyriškų Drapanų Darganai
Nauji, neatimti, daryti ant užsa

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

Nauji, daryti gatavi nuo $15 iki 
$35 siutai ir overkotai, nuo $7.50 iki 
18 dolerių.

Pilnas pasirinkimas kailiu pamuš
tų overkotų.

Visai mažai vartoti siutai ir over
kotai, vertės nuo $25 iki $85, dabar 
$5 ir augščiau. Kelnės nuo $1.50 iki 
$4.50. Vaikinams siutai nuo $3.00 
iki $7.50.
Atdara kasdieną, nedėtomis ir va
karais.

S. G O R D O N 
1415 S. Halsted Str. Chicago. III.

Neišmokėtus 
Liberty Bondsus 

ir Liberty Bondsus nuperka už cash 
Ėmei and ('.o., 740 W. Madison st., 
kampas st., kampas Halsted st. 
Room 232, 2ras aug.štas, virš Famous 
Clotbing Store, atdara vakarais iki 
8 vai. Nedėliomis nuo 10 iki 1.

veikia gerai žmogaus organiz
me ir palieka nemalonias žy-

tuvos savo priešmetiniame susi
rinkime nutarė prisidėti prie 
Chicagos Lietuvių Darbininkų 
Tarybos. Beje, pirm tai būvi 
duotas įnešimas, kad draugija 
prisidėtų svo auka Lietuvos lai
svės reikalams,, bet po trumpų 
diskusijų prieita prie to išvedi
mo, kad bus geriau prisidėjus

*LMPS. 29-tos kuopos choro repe
ticijos, po vadovyste P. P. Gugienės, 
įvvks seredoje, gruodžio 11 d., 8 v. 
vakare, Mark White S. svet., Halsted 
st. ir 29 st. Gerbiamos draugės cho
ristės malonėkite pribūti ant laiko 
ir atsiveskite nadjų dainininkių.
. Draugiškai F. S. K

REIKIA DARBININKŲ
VALSTYBINIAI NEMOKAMI DAR

BO PRIRODYMO BIURAI

PARSIDUODA greitu 
mų rakandai, pigiai, 
šiuo adresu:
2047 W. 22 PI., 1 

tarp Robey ir Iloyne

laiku 4 rui-
Kruipkitės

floor, front 
Avenue.

Stebėtina kaip daug žmonių ken
čia nuo stokos geležies ir jie to neži
no. Jeigu jus nesijaučiate stipriu ir 
sveiku, jus esate skolingi sekančiam 
savo išegzaminavimui: Patėmykite 
tų, kiek ilgai jus galite dirbti, bei 
kiek toli jus galite be nuovargio nu
eiti. Po to paimkite dvi penkiagra- 
nes plotkeles paprasto Nuxated I ro
ti’o tris kartus į dienų po valgių bė
gyje dviejų savaičių. Tuomet vėl 
išmėgink savo sveikatų ir pats pa- 
tėmyk, kiek pasitaisiai.

IŠDIRBĖJĘ PASTABA: — Nuxa- 
ted Iron, kuris yra prirašinėjamas ir 
rekomenduojamas per gydytojus, nė
ra paslaptinis vaistas, bet gerai vi
siems aptiekoriams žinomas. Nepa
našus senam Inorganic Iron’ui, jis y- 
ra lengvai asimiliuojamas ir neuž
gauna dantų, nepajuodina jų, bei ne
sugadina vidurių. Jo išdirbėjai gva- 
rantuoja pasekmingas ir čielai už
ganėdinančias pasekmes kiekvienam 
pirkėjui, arba jie sugrųžins Jums ni- 
nigus. Jos yra parduodamos pas 
visus gerus aptiekorius.

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

3149 S. Morgan St., kertė 32 et 
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 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■i

Resttf. 131 8. Aahlanrf Hlvg. Chlcaf' 
T»Upb««« Ra**»rk»t |»44

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS Ii CHIRURGĄ/ 

Specialistas Moteriška, Vyriška.
Vaiką ir visą chronišką ligą 

Ofiaaa: >354 S. Halsted 8L, Clsicag* 
T«iapbo»« Dr**«r

VALANDOS: t*—Al ryto. 3—1
i* vakar* Nedčtioiui* 10—11 dianą.

F^rakalboS

Rengia Lietuvių Laisvamanių Federacija
Kalbės M. X. Mockus 

Tema bus imta iš Biblijos

Seredoje, Gruodžio-Dec. II d., 1918
GEO. CHERNAUSKO SVETAINĖJE

1900 So. Union Avenue ,

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

Visi vietos lietuviai nepa mirškite atsilankyti, nes turė
site progą išgirsti M. X. Mockaus prakalbą.

Kviečia visus KOMITETAS.

(U. S. Free Employment Service) 
Jieškantieji darbo kreipkitės Šiais 

adresais:
116-122 N. DEARBORN ST. 

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

se valdžios įsteigtuose ir užlaikomuo
se biuruose nereikia nieko mokėt.

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

NAMALŽEMĖ
$200.00 CASH, $22.00 į mėnesį, nu

pirksi No. 5140 ir 5142 So. Kostner 
avė., 2 namu, lotas 60x125, kaina 
$2300.

Mc Donncll,
2630 W. 38th St., Chicago

LL. Fed. rengia prakalbas seredo
je, gruodžio 11 d., 1918, G. M. Cher- 
naucko svet., 1900 So. Union avė. 
Kalbės M. X. Mockus. Tema bus im
ta iš Biblijos. Pradžia 7:30 vakare.

Kviečia Komitetas.Ir įnešimas veik vienijai- • v iš
rinkta delegatai į sekamąją Ta
rybos konferenciją. (ii sekama
me, metiniame draugystės susi
rinkime bus pakelta klausimas 
apie paskyrimą tam tikros su- 

; mos pinigų Lietuvos laisvės rei
kalams. Mitinge Buvęs.”

mins, kaip tai: Išbliskusį veidų (sjaį tapo priimtas.
ir iššaukia spuogus ant viso kū
no.

Kraujas, kaip jau yra mums 
žinoma, pasidaro iš gero mais
to, kurį mes kasdiena vartoja
me. Jeigu valgis yra senas bei 
nesveikas, kraujas negauna sau 
paramos ir jis turi nykti. To-

tik sveiką maistą ir reguliariai.
Kraują ir vidurius išvalo Par

tola saldainiai, kurie pasirodė 
geriausias tos rųšies vaistas vi
soje Amerikoje. Jie neduoda 
sugesti viduriams ir kas 
vartoja, tas visados jaučiasi 
mališkas. Vaikai
vartoti Partola saldainius, 
visų gautų padėkavojimo laiškų1 
šiuomi vieną žemiau paduoda- nas< ma joras nedrįso priešių ties

PATVARKYMAS APIE 
RAUDONĄJĄ VĖLIAVĄ
— ĮSTATYMAS.

Dramatiško Ratelio ir Dramos 
Draugijos narių susirinkimas įvyks 
ketverge, gruodžio 12 (I., M. Meldą; 
žio svet. Nariai maloniai prašomi 
atsilankyti. Turėsime aptarti staty
mų dviejų veikalų: G. Hauptman’o 
“Paskendusiojo Varpo” ir “Marija 
Magdalielč”. Abudu veikalu turėsi
me pastatyt dar šių žiemų. Patai 
reikalinga aptarti kuriuos-neku- 
riuos klausinius. Butų geistina, kad 
visi atvyktų laiku — lygiai 8 vai. 
vakaro. —Sekretorius.

REIKIA priežiūrai merginos.
Svveickley Valley Hospital, 

Svveickley, Pa.

PARDAVIMUI 8 flatų naujas, su lo 
tu 125x125, 1 
ir išmokėtos, 
gera 
mo.
2630

taipgi

cemento šalygatviai, 
viela, $5900.00. Ant išmokėji-

Mc Donnell,
W. 38 st. Atdara nedėliomis.

Tel. McKinley 3543.

juos 
nor-

Tasai negudrus miesto tary
bos patvarkymas, draudžiąs iš
kelti raudoną vėliavą demonst
racijose ir šiaip visuose susirin
kimuose, pagalios lįko įstatymu.

Chicagos Liet. Vyrų choro ren
giamo veikalo “Kaizeris Pekloj ge- 
neralė repeticija Įvyks seredoj, gruo
džio 11 d., Petro \Voodmano svetai
nėj, kertė 33 ir Lime gatvės (vienas 
blokas į vakartis nuo Halsted gt.). 
Pradžia 7:30 vakare. Visi lošėjai, 
choristai ir Šokėjai malonės atsilan
kyti lygiai paskirtu laiku.

J. Uktveris.

REIKALINGAS darbininkas prie 
balnų arklių. Mokestis $90 į mėne
sį.
4129 Emerald avė. Phonc Yards 1076

REIKIA karpenterlų prie medžio 
karų.

Ryan Car Co., 
Hegevvisch, III.

....... ......... .............. . . L' —W
PARDAVIMUI naujas 6 kambarių 

Šiltas namelis arti Archer avė., Sum- 
mitt, III., ne visai nudirbtas. $1300. 
Lengvi išmokesčiai sulig paranku- 
mp. Graži vieta dėl vištų, kiaulių, 
karvių, daržas.

McDonnell, 
2630 W. 381h Place, Chicago

gf;di bajoras Thompston leido jam 
likti įstatymu: jisai nevėtavo jį 
ir nepadėjo savo parašo. Vadi-

REIKIA prityrusių merginų į deš
rų dirbimo fabrikų, lengvas (kirbas. 
Gera mokestis. Pastovus 
metų.

Vieniui Sausage Mfg.
1215 S. Halsted st.,

BARGENAS — 2 fialai po 4 kam
barius kiekvienas ant didelio loto 
prie Union avė., arti 29-tos gatvės. 
Kaina $1850.

Company
Chicago

me:
“Gerbiamas aptiekoriau! Nu- 

žcjmintai prašau prisiųsti man 
dar vieną dėžutę Partola. Aš 
kenčiau daugiau kaip 10 metų. 
Bandžiau imti visus rekomen
duotus vaistus. Nei vieni nepa
gelbėjo. Aš patyriau, kad ma
no kraujas buvo nečystas ir to
dėl man patarė pamėginti PAR
TOLA. Išsirašiau dėžutę ir kuo 
mot pradėjau ją imti, atsigavau. 
Siunčiu už tai jums širdingiau
sius linkėjimus.”

S. J. Mikailovas.

PARTOLA
Gydytojas pavydale saldainių.
Visi tų laiškų autoriai davė pave

lijimų viešai rodyti jų laiškus žin- 
geidaujantiems. Tie visi laiškai pa
tvirtina faktų, kad rašiusieji tikrai 
pataisė savo negerai veikiančius vi
durius pasidėkojant vartojimui Par- 
tola.

Partola yra geriausia priemonė 
šeimynolje išvalyti vidurius ir pa
daryti čystų kraujų. Dėžutė Parto
la kainuoja tiktai $1, 6 dėžutės už $5. 
Veltui graži ir naudinga dovanėlė 
kožnam prisiuntusiam su tuo pa
garsinimu.
Laiškus ar užsakymus adresuokite:

APTEKA PARTOSA
160 Second Avė.

New York, N. Y. Dept. L L
(7b)

LSS. 37 ir 174 kp. rengia gražų 
pramogų vakarų gruodžio 28 d., Me- 
Idažio svetainėje. Kviečiam visas 
kuopas dalyvauti šiame musų vaka
re. Rus puikus programas.

-^-Komitetas.

REIKALINGAS hučeris, kad galė
tų užimti pirmininko ar kasieriaus 
vietų. Užmokestis gera. Atsišaukite 
laišku į Naujienų ofisų pažymėdami 
No. 16.

NAMELIS — 6 kambarių — toile- 
tas ir gesas — didelis lotas: viskas 
išmokėta. KAINA ŠIA SAVAITE 
$14.50.

PUIKUS NAMELIS 6 kambarių— 
maudynė ir gesas. Didelis lotas ar
ti Union avė., ir 35th st. Kaina šių 
savaitę tiktai $1800.

miesto tarybos nutarimui, bet 
kartu nenorėjo pasirašyt po juo, 
kadangi jisai pereina visas svei
ko proto ribas.

DAKTARŲ SUVA
ŽIAVIMAS.

Morrison viešbuty] vakar pra
sidėjo keturias dešimts šeštoji 
metinė I. v. American Public 
Ilealllh asociacijos konvencija. 
Konvencija tęsis iki sekamos pė- 
tnyčios. Konvencijoj dalyvau
ja apie 500 daktarų iš įvairių 
šios šalies miestų ir kaimų.

SKANDALAS KORONE- 
RIAUS RAŠTINĖJ.

Kartą jau buvo rašyta ; 
skandalą miesto koronieriaus ra 
štinėj. Po Ito, kada tapo patir
ta, kad vyriausias raštinės dak
taras, Reinhardtas, teikiąs, “ma
lonaus patarnavimo” tūloms 
apdraudos kompanijoms ir už
tai gaunąs “gero atlyginimo.” 
koronerius Hoffman jį pašali
no. Dabar eina tardymas. Ir 
kas? Pasirodo, kad tokiuo yra 
ne vienas Reinhardtas.

Kuo užsibaigs tasai skandalas, 
dar pamatysime.

Rose*and. — Vietinių draugijų, pa
laikančių Aušros knygynų (10900 
Michigan avė.). Delegatų susirinki
mas, įvyks utarninke, gruodžio 10 
d., 1918, 7:30 vai. vakare. Visi dele
gatai kviečiami atsilankyti, nes yra 
daug svarbių dalykų aptarimui.

—Rašt. F. Bruškaitė.

Pirmyn mišraus choro dainų pra
ktika įvyks utarninke, gruodžio 11 
d., Liuosybės svet., 1822 Wabansia 
avė. Pradžia 7:30 vai. vakare.

Dainininkai ir dainininkės kvie
čiami susirinkti laiku, nes po prak
tikos bus priešmetinis choro susi
rinkimas. Reikės išsirinkti reikia
mų komisijų ir aptarti nemaža 
tų svarbių reikalų.

Pirm. J. Druskis.

ki

beiCicero. — Cioeros draugijų 
kliubų delegatų susirinkimas apta
rimui steigti viešų knygynų Ciceroj 
įvyks seredoj, gruodžio 11 d., 8 v. 
vak., M. Jankaičio svet., 4837 W. 14 
st. Daugelis draugijų nepridavč de- 

. legatų, todėl tų dr-jų valdybos gali 
apie . dalyvaut kaipo jų atstovai. Taipgi 

yra kviečiami ir prijaučiamieji tam 
dalykui asmens su patariamu balsu. 
Klusimas labai svarbus ir naudingas, 
reiks jį pilnai išgvildenti.

Kviečia Komitetas.

L S J Lygos 1 kuopa nutarė pa
statyti veikalų “Patamsio Galybė”, 
bet mums stoka knygučių. Jeigu ku
rie jų turite, tai malonėkite ar par
duoti, arba paskolinti, už kų busi
me dėkingi. Pranešimus siųskite 

rengimo komisijos adresu: J. Yuk- 
nis, 4910 W. 13 St., Cicero, III.

REIKIA gero truckcrio, gera už
mokestis.

Loevventhal Co.,
20 and Sangamon St., Chicago

REIKALINGAS barzdaskutis va
karais, subatomis ir nedėliomis iki 
pietų. Gera užmokestis. Atsilan
kykite.
670 W. 18th St., Chicago

REIKALINGAS labai barzdasku- 
tis vakarais suimtomis ir nedėliomis 
iki pietų. Su užmokesčiu sutiksim. 
Meldžiu atsišaukti šiuo adresu.

Wm. Duoba,
2351 So. Oakley avė. Tel Canal 241

R EIK AI IN G A S A TS A K NTIS 
BUČERIS, KURIS GALĖTU VESTI 
VISA BIZNI, VIETOJ MANDADŽE- 
(RIO VIETOJ. UŽMOKESTIS GEBA. 

WORKERS CONSUMERS ASS’N. 
DARBAS SVARUS.
2005 LAKE STREET,

MELROSE PAR K, ILL 
ATSIŠAUKITE VAKARE.

DIDELIS tuščias lotas — Emerald 
avė., arti 33-čios. Pardavimui šių sa
vaitę už Į 
sišaukile į

geriausių pasiulijimų. At-

603 West
M r. Feency, 

31st st., (Jncago

STOCK’AI—ŠĖROS
DEL pinigiškų priežasčių parduo

siu visus arba dalį iš savo 600 akci
jų Buck Run Oil ir Refining Com- 
pany stako po $1.00 akcija . Šis šla
kas dabar parduodamas po $1.50 už 
akcijų, mokamas 5% į mėnesį, ir mo
kės cash dividendų 15% šį mėnesį. 
Atsišaukite laišku į Naujienų ofisų, 
pažymėdami ant laiško No. 17.

MOKYKLOS

V A LENTINE DRESSMAKING 
COLLEGES

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

137 Mokyklos Suv. ValstijoM. 
Siuvimas, Petrenų Kirpimas, De- 
signing, dėl biznio ir narna. Vie
tos duodamos dykai. Diplomai. 
Lengvi išmokėjimai. Gvarantuo- 
ta išmokinti jus pasiūti suknei «1 
$10. Phonc Seeley 1641

SARA PATEK, Pirmialaki

■N

Jus turite mokytis angly kalbos 
- DABAR -

Rockford, III. — Lietuvių Sociali
stų Jaunimo Ratelio priešmetinis su
sirinkimas įvyks utarninke, 10 d. 
gruodžio, 7:30 vai. vakare, Svetai
nėje 1012 S. Main St.

Malonėsite visi rateliečiai pribūti 
laiku, nes turįm daug svarbių rei

kalų. Taipgi bus rinkimas nau
jos valdybos. Todėl nepamirškite.

—Rašt. B. P. Diliunas.

REIKALINGAS džianitoriaus pa- 
gelbininkas blaivas, gal būt vedęs, 
be vaikų, prie nuolatinio darbo. Mo
kestis nuo $70 iki $80 į mėnesį ir 
kambarys. Gali būt ir nepatyręs. 
Atsišaukite greitai. Tel. Stexvart 214. 
Matyk džianitorių.
7855 So. Normai Avė. Chicago

REIKIA prityrusių langų valyto
jų-

Chicago Window Cleaning Co., 
62 XV. Washington st., Chicago

HA5TER 5Y5TEH

REIKALINGA 
na, ir kukorius. 
sišaukile greitai. 
2421 So. Leavitt

yra veiteris-mergi- 
Gera
st.

Tel. Canal

HOFFMANO MOKYKLOJE mokina jus kaip skaityti, rašyti ir kal
bėti angliškai į labai trumpų laikų. Ateikite ir pasikalbėkite su musų 
ietuviais mokiniais, kurie jau yra Rūgštesnėje mokykloje prisirengimui 

į kolegijų. Musų mokestis už mokinimų yra nebrangi. Musų mokyto
jai yra draugiški. Ateikite pas mus. Mes jums pagelbėsime.

HOFFMAN SCHOOL,
1537 North Robey st. (Arti Milwaukee avė.)

priešmetinis susirinkimas įvyks pa- 
nedėlyj, gruodžio 9 d., 8 vai. vaka
re, Aušros kambariuose, 10900 Mi- 
chigan avė. Visos narės malonėkite 
atsilankyti, taipjau ir tos, kur esa
te pasižadėję įstoti į 67 kp., nes šis 
susirinkimas yra svarbus: turėsim 
išpildyt balsavimo blankas ir bus 
rinkimai naujos valdybos 1919 me
lams. Beto turime* šiaip svarbiu rei
kalų. • C

Mokykis Kirpimo ir Designing 
Vyriškų ir Moteriškų Aprėdaly 
Musų sistema ir ypatiškas mokini

mas padarys jus žinovu į trumpą 
laikų.

Mes turime didžiausius ir geriau
sius kirpimo-designing ir siuvimo 
skyrius ,kur mes suteiksime praktiš
kų patyrimų kuomet jus mokysitės.

Elektra varomos mašinos musų 
siuvimo skyriuose.

Jus esate užkviečiami aplankyti ir 
pamatyti musų mokyklų bile laiku— 
dienų ir vakarais ir gauti speciališ- 
kai pigių kainų.

Petrenos daromos pagal Jūsų mie- 
rą — bile stailės arba dydžio, iš bi- 
be madų knygos.
MASTER DESIGNING SCHOOL

J. F. Kąsnicka, Perdėtinia
118 N. La Šalie gat., prieš City Hali

Chicago Atsišaukit ant 4-to augšto.

mokestis. At-
Chicago 

1733.

REIKALINGI vyrai ant burdo. Ge
ra vieta pakeleiviams.

LIETUVIU IIOTELIS, 
1606 So. Halsted st., Chicago

REIKIA 10 prityrusių moterų 
prie tvarkymo skudurų.

...K .v*- . P. Goldman,
Org. J. Valieno 1820 W. 14th st.,




