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Austrijoje revoliucija
9

Turkijoje Kareiviai daly
pertrauka musių atiduo
da visus savo fortus. Dar
danelai atidaryti. Anglų 
belaisvis generolas vedė

LONDONAS, Spalio 31.
Pertrauka mušiu tarp Turkijos 
ir talkininkų valstybių tapo pa
sirašyta pereitą naktį. Ji įei
na veikmėm šiandie vidurdienyj.

naminiu reikalu ministeris i 4
George (’.ave paskelbė t a i
ndie vakarop atstovų buto.

sia-

dė tarybas už Angliją. Juo y- 
ra gen. Tinvnshend, kuris su 10- 
OOO kareivių armija tapo apsu
ptas ir paimtas Kut-el-Amaroj.

liuosuotas iš Turkijos belaisvių

šių ir taikos tarybininkas.
Pabaiga pradinių tarybų pa

matė turkus, kurie du melu at
gal badu išmarino jį ir jo did-

gintai pasiduodančius jo vald
žios ir talkininkų sąlygomis.

Cavem, tarp kitko užveria.
I

L Liuosas perėjimas talkinin
kų laivynui per Bosforą į Juo
dąsias juras.

r j-I uncijos

kad Dar- 
šiandie.

3. Tuojautinįs sugrąžinimas 
talkininku belaisviu 
belaisvių stovyklose.

Yra žinoma gerai 
mautuose rateliuose, 
daut lai bus atidaryti

Taipgi laukiama kas valandą 
pranešimo apie anglų laivyninį 
užėmimą Konstantinopolio.

Valandoj išsiuntimo šios ži
nios dar nėra aišku, ar užėmi
mas Konstantinopolio kol nebus

'Tarybos su 'Turkija ėjo neo-

dailgiausia jos buvo vienpusės,

gas užmegsti tiesioginius susinė
simus išpradžiių su talkininkų 
valdžiomis daugiausia su Ang
lija, o paskui su atlkininkų ka
riniais ir laivyno viršininkais.

taikė ant pieno parinkti gen. 
Townshend kaipo tarpininką. 
Jie j _ 
klausys, tai išklausys jį.

Tai buvo karti pilė, kurią rei-

Adamello pozicija jau e-

va uja revo 
Uncijoj

Keli vengrų pulkai sukilo
“Aš nebegaliu VOKIETIJA TURĖS PASI

DUOTI

KAREIVIŲ ir DARBININ
KŲ TARYBA SUTVERTA

Kroatija atsisky
rė nuo Austrijos

Budapešte paskelbta respu-1
Riaušes, plėšimai ir anar

chija viešpatauja Austri
joje.

IK

kirstas. V isur valdo ka
reiviai. AMSTERDAM, Spalio 31.

Iš Vengrijos sostinės Budapeš-

kariauti
rolius. Prašo popiežiaus 
užtarimo.

LONDGNAS, Spalio 31.

sprendžia-

Negali ilgiau laikyties kaip dvi 
savaiti.

LONDONAS, Spalio 31.

jos kapituliacijos. Tikimasi kad 
ji priims net aštriausias per
traukos mūšių sąlygas. Geriau
sia karinė ir politine opinija y- 
ra, kad ji negali laikvties dau-

Austrija prašo 
pertraukos 

musių
Austrijos komanduotojas 

prašo italų komanduotojo 
pertraukti mūšius.

COPENHAGEN, Spalio 
31. — Visuotina revoliucija, 
pažymima milžiniškomis de
monstracijomis iškilo austro 
-Venrijoj ,sako Vossische

kilo didelės riaušės. Ginkluo
tos minios piešė sankrovas ir 
užpuolė bajikus, kurie aprube-

mojo žingsnio. Aš prašiau po
piežiaus Įsimaišyti už tuojauti- 
nį pertraukimą mušiu".

Tokį pranešimą pasiuntė Au-

kyties iki galui už Rheino upes,
LONDONAS, Spalio 31.— 

Exchange Telegraph praneša, 
kad Austrijos komanduotojas I-

100 kronu.
c

loję Vokietijos kaizeriui VVil- 
helinui, sako Daily Express Ge-

siomis iš kares, maximum lai
kas skiriamas jai ekspertų yra 
šeši mėnesiai.

VOKIEČIAI NEPASIDUO
SIĄ

riaušių Italijos komanduotojo 
gen. Diaz prašydamas pertrau
kos mušiu. Prašinąs, pridu
ria žinių agentūra, tapo [lasiu
sias Versailles konferencijai.

Vienna ir Budapeštas, Au
šrį jos ir Vengrijos sostinės 
yra sūkuryje civilės karės.

žioj Budapešte. Jie paskel
bė respubliką ir užėmė visus 
valdžios budinkus.

Viennoje tūkstančiai dar
bininku kelia riaušes, daro v z
demonstracijas ir kariauja 
Smarkus mūšiai gatvėse sia-

Riaušininkai dainuoja

Hapsburgus”.
“Laikinė kareivių ir dar

bininkų taryba” tapo suda
ryta.

Prof. Lammasch, naujasis 
Austrijos premjeras ir gra
fas Andrassv, Austro-Ven- 
rijos užrubežinių reikalų mi 
nisteris dreba. Abu, tiki
masi, rezignuos nelaukdami 
jų nuvertimo.

ra. Tūkstančiai apleidžia 
frontą, nešdami raudonas ve 
liavas.

Karalius Karolius tebėra 
Vengrijoj.

Čecho-slovakai atkirto vi
są geležinkelių komunikaci
ją tarp Berlino ir Viennos.

Austrijos evakuacija Ita-

liavą per žmogų, kurio vardas 
vra surištas su vienatine didesne

rinvimo.

Agraine nej 
liueionieriu. ė

Austrai apleido Fiume.

Armija vistiek kariaus, sako 
Hindenburgas

PERVĖLU
Sako italu komanduoto jas.

diorganizuoli.

Geležinkeliai atkirsti.

ra m, Fiume, uBdapešlo ir Vien 
/uos liko sutrukdyta ir geležiu

no ir Vienuos atkirsta.

(neitas talkininkų
didžiausi

sumišimą Budapešte, sako Vie
nuos žinia.

Bijomasi, kad jugo-slavai pe
ilis Kroatijos rubežius, prisidės 
prie talkininkų kareivių ir eis 
ant miesto. Tai yra viena prie
žasčių, kodėl taip labai grafas 
Andrassv prašo pertraukos mir^ 
šių.

Dezertirai plėšia miestus.

ga Į gihfmą šalies, bijodamjies 
susirėmimų tarp kroatų ir yvn-

BASEL, Spalio 31. - Fiume, i 
vvriausis Vengrijos uostas, ta-

vontis.

nite

Fiume garnizono komanduo
tojas užminė apleidimą praneš
damas gubernatoriui, kad nega
lima apginti miestą prieš ata
ką. Gubernatorius pareikalavo 
instrukcijų iš Viennos. Jam pa
sakyta apleisti miestą kroatų

AMSTERDAM, Spalio 31.
Dusseldorf Nachrichtcn sako, 
kad field-maršalas Hindeflburg 
pasiuntė sekamą pranešimą vo
kiečių armijos komanduoto- 
jams:

“Armija ir laivynas tebetęs 
gynimą rubežių. Mes nekapi
tuliuosime."

Italų armijos kvatiera, Spa
lio 30. — Atsakymai! i Austrijos 
pranešimą, kad ji yra prisiren
gusi evakuoti Italijos teritoriją,

džiauta,

žemės pirm bus galima pasira-

mu

rninke, Bedimo Vossisehe

Italu vvriausis komanduoto- v *
s gen. Diaz išleido sekamą

"Kareiviai, pirmyn! Italijos 
vardan mes uždėsime pergalės

Preesburg—Slovakijos 
sostinė

PARYŽIUS, Spalio 
sak vietos laikraščiu, L ’

na istorišką miestą 
ant Dunojaus upės 
Slovakijos sostine.

30. Pa-

nutarė se-

LENKIJA KARIAUS SU 
VOKIETIJA

PRYŽ1US, Spalio 31. — L’In- 
formalion Enricb’o korespon
dentas paduoda Berlino žinią, 
išspausdintą Municbo laikraš
čiuose ,kad Lenkija rengiasi pa
kelti ginklą prieš Vokietiją.

VOKIEČIAI NETEKO ŠIE
MET 2,500,000 KAREIVIŲ

gai mirusiųjų! Pirmyn! Musų 
amžina šalis šankia!"

mastei’ at Chiengo, Iii.. N< v. 1, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

Breškovskaja 
sušaudyta?

“Močiutė revoliucijos” esan
ti sušaudyta už priešinimąsi 

bolševikams.

kai įgijo šioj karė.
Tai buvo savaitė atgal. Town- 

stiend buvo įprašytas prašyti 
anglų vice-adĮmlrolo Calthorpe

sprendė, kad jei ką jie iš- d n

karės viršininkams ir pasiųsti 
faktiškai baltą pasidavimo vė-

ose. Jie atvyko pradžioj šios 
savaitės. Calthorpe pasirašė po 
pertrauka mūšių už Angliją ir ki 
tas talkininkų valstybes. Galu
tini parašai buvo padėti Saloni
kuose. ij J U >

'Tuksiančiai dezertirų siaučia 
nesuvaldomi palei rubežių, pie
šdami mjestus, užpuldinėdami 
ant traukinių ir papildydami ki
tokius žiaurumus.

Kelios pilįs Slavonijoj liko 
sudegintos. Nazic liepsnose.

Kroatija atsiskyrė.

Kroatijos parlamentas Agra
me nubalsavo visišką atsiskyri
mą Kroatijos. Slavonijos ir Da- 
Imacijos nuo Vengrijos, pasak 
Genevos žinios Matin’ui. Žinia 
sako, kad sostinė Agram yra iš
kaišyta nacionalėmis vėliavomis 
ir žmonės švenčia priėmimą re
zoliucijos.

Smarkus mušis šiaušia A’g-
rame, pasak čia gautų privati- kol nebus oficialio pranešimo, Charkovą, iškėlę raudonas vė- 
nių žinių. Nekurie iš kareivių tikėli jai negalima). liavas.

‘ • . K 1 . . • .. •. t ' . .

True translation filed wlth the post- 
master ai Chicago, III., Nov. t, 1918, 
as required by the act of Oct. 6,1917,

Kaizeris 
abdikavęs

LONDONAS, Spalio 31. -r O- 
ficialiai apskaitliuojama, kad 
vokiečių nuostoliai nuo sausio 1 
d. siekia 2,500,000, iš kurių 1,- 
000,000 yra pastovus. Ir 10,000

pos 15 d. talkininkai suėmė tre
čdalį.

AMSTERDAM, Spalio 31. —

“močiute Rusijos revoliucijos" 
Ekaterina Rreškovskaja tapo 
sušaudyta spalio 27 d. už prie
šinimąsi bolševikų valdžiai.

(Specialė žinia iš Londono

Copenhagenas gavo žinią 
apie kaizerio abdikaciją.

VOKIEČIAI UKRAINOJE 
SUKILO

nešta, jog Brtškovskaja mirė 
Rusijoj spalio 14).

COPENHAGEN, Spalio 31.— 
Kaizeris abdikavo, pasak žinių

tijos valdininkų.
[(ši žinia nėra patvirtinta ir

STOCKHOLM, Spalio 31. — 
Pranešama, kad 40,000 vokie
čių kareivių sukilo Ekaterino- 
slayo distrikte, 250 m. į šį-v. 
nuo Odessos. Jie, sakoma, nu
šovė salvo oficierius jr eina į

11,000 ŽMONIŲ MIRĖ Nuo 
INFLUENZOS MASSA- 
CHUSETTS.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, lt’., Nuv. 1 19’8, 
as requircd by the act of Oct. 6. 1917

50,000 
austru

suimta
600,000 AUSTRŲ ATKJR-

Austrijos armija Italijoj suskal-

LONDONAS, Spalio 31. — A- 
ustro-vengrų armijos Italijoj

dalis ir didžiausias karėje mili- 
taris išsiveržimas dabar eina 
1X0 mylių fronte nuo Stelvio 
perėjimo iki Adriatiko jurų.

Ta žinia šiąnakt .atėjo Lon-

niniame pranešime.
.Lis paskelbia, k

pergalėtojų rankas papuolė ;>(l- 
000 belaisviu ir 350 kanuoliu.

Halų prasiveržimas tapo pa
darytas lies Ponle Delle Albe, 
Inoj į šiaurryčius nuo Belluno. 
Jų pasisekimu, austrų armijos, 
veikiančios įanl Piave ir suside
dančios, kaip apskaitliuojama, 
iš 1)00.000 kareiviu, tapo atkir
stos nuo savo draugų kainuosi'.

Paėmimas’ abiejų armijų, sie
kiančių galbūt 1,0(1(1.0011 karei- c 1

ku.

TALKININKAI ARTINASI 
PRIE GHENT.

LONDONAS,

nsivij vakariniame fronte dvie
jose vielose.

Anglai užpuolė Francijoj į ry
tus nuo ('.ambrai ir atsiekė vi
sus savo siekinius. Jie suėmė 
1,000 vokiečių.

Prancūzai, prigelbiaifti anglų,

puldami linkui Ghent.
Talkininkai, sulig vėliausių 

žinių vra už 1 mvliu i vakarus 
nuo Ghent, kuris vra vyriausia

vakarus nuo Antvverp ir Brus- 
se.lio. Mušis einąs gerai.

Chainpagnc franeuzai atmu
šė vokiečių kontr-alaką į š.-v. 
nuo Chateau Jorcien. 5-ji fran- 
euzų armija, kariaujanti kal

vose suėmė arti 1,500 belaisvių

Sugavo visą turkų armiją

BOSTON, Mass. — Komitetas’ 
kovai su epidemija apskaito, 
kad per pastaruosius du mene
siu Massachusetts valstijoj mi
rė nuo influenzos vidutiniškai tos. Apskaitliuojama, kad he
li,000 žmonių. laisvįų skaičius siekia 7,000.

LONDONAS, Spalio 31. — 0- 
ficialiai paskelbta, kad visos tu
rkų spėkos, kurios priešinosi 
anglams ant Tigris tapo suim-

__ ■
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Kas Yra
Nuxated Iron? MOKYKLOS

V,ė| vaisias yra siuntime vai-*®® 
ką j viešosios mokyklos aukle-;

VAIKU METAS.
K »d Publika Turi Žinoti, Ką Ji 
Vartoja—Duoda Praktišką Pa
tarimą Ka Darvti, Kad Atbilda- • * * ’

Ir Padidinimą Kaudonojo Krau
jo.

Praktiškai Nu.saled Iron šiandien 
s ra vartojamas daugiau kaip Iriją 
milijoną žmonių kas melas ir dau
gelis gydytoją užrašinėja jų kaipo 
tonika ir budavotoją sveikatos silp
nės žmonėms, nervuolą ir suirusių 
ant sveikatos. Prityrimas gydytojų 
ir kilų parode jo vertę, kų privalo 
žinoti visuomenė alnlnai. Tarpe 
prirodymų y ra prirodymas Dr. Ja
mes Francis Sullivan, buvusio gydy
tojaus Bellevue ligonbučio (Išlau
kiniame skyriuje) Nvw Yorke ir 

slchcsler County Hospilal, kuris 
sako: Kuoim t vienas ligonis pas
kui kitų pradtjo klausinėti mano 
nuomoms kas link Nuxaled Iron. 
nutariau pals ištirti smulkmeniškai 
drl aiškaus pažinojimo, ar ji turi 
tikiu \ertę, apie kurių taip plačiai 
r.įso fabrikantai, ir apie kurią liu
dija taip daug ypatų. Tas viskas, 
kaip persitikrinau, yra visai teisin
ga. Apart to kiekvienas gydytojas 
pirm užrašymo ko-nors turi persi
tikrinti pats. Jeigu daiktas yra be
vertės, mes |H.iklikuoi.intis gydyto
ji ii pirmiausiai turime apie tai žino
ti. jeigu gi turi vertę mes turime už
rašinėti sveikatai musą ligonių. Su
dėjimas Nusaled Iron taip mane už- 
iuleresavo. iš atžvilgio j savo gydy
mo vertę, k;i<l toje vieloj Išbandžiau 
pats daugelyje atsilikimų. ’l'aip 
greitai ji padidino spėkų, energiją ir 
išlaikymų ligonių, kurie jų vartojo, 
kad likau visai persitikrinęs josios 
verte. kai|x> toniko ir subudavotojo 
kraujo. Pavartojau jų pats su užga
nėdinančiomis pasekmėmis. Yra 
tuksiančiai silpną švelniais nervais, 
suirusios sveikatos žmonės, kurie 
reikalauja kaip lik lokio sutaisymo 
kaip šis. o nežino kų turi vartoti. Iš 
tos lai priežasties aš užmaniau kuo- 
plaėiausią garsinimą prisaikyto įsta
tymo, sulig kuriuo yra padarytas 
Nuxaled Iron, kad publika žinotą 
ka .ii vartoja. Tas pilnas receptas 
galimas visuomet rasti laikraščiuo
se visame krašte. Ji susideda prin- 
i ipialiai is organiškos geležies for
moje peptoiiato geležies specialiu iš
dirbinio ir glyrcro- phosphoralo, 
kuris yra žinomas brangiausiu lo- 
niku. I■uhrikanlti nuopelnas yra kad 
jie vartoja brangiausios formos pep- 
’tonato geležies, tuokart kuomet ki

negu jis turėtu būti civilizuoto
ji' šalyje. Iš kiekvieno 1,000 
gimusią vaiką 110 numiršta 
nuo kokios nors ligos nepasie
kę šešių melą amžiaus, šitos

jos reiškia, kad dideliu mirčių

mitingiaus apsieinant su 
uomis ir vaikais.

moli-

Šalies Vaiku Biuras, kuris 
buvo sutvertas kongreso aklu 
įlaumaus Me.eu šeši metai tam

pradėjo rupinlics mažinimu ši
lo marumo tarpe mažu šitos

lijos vaiku marumą ir surink
tosios skaitlinės parodo priežas
tis tokios liekos sirgimo. Kuo-

vaislu

Pirmutinis vaisias, kurį Vai
ku Biuras pataria, lai didesnis 
rūpestingumas vių gimimu re
gistravimu. Kiekvienas tėvas 
;crai žino, kad kūdikio gimi
mas reikia registruoti, bet dau
gumas nudeda tą niekais ir ne
užregistruoja. Gydytojas ar 
priėmėja lai))gi nerūpestingi ir 
dažnai pasako, kad jie neturi 
laiko užsiimti lokiais miiikiiii- 
šiais. Jei visi gimimai butu 
luojaus užregistruojami, lai 
viešas sveikatos skyrius dažnai

kyklą pirmiau septynių melu
amžiaus. Auklėklos priima va-’

• šešių metu
turi bendra

i auklėklos'
amžiaus.

akiu? Kol kas noru tikru skail-.

kurie yra ėję auklėklon per du 
melu, geriau mokinasi įstoję pi
rmai! skvriun už tuos, kurie na-

mankšlvikius, žaidimui ir niu-

Lininio rūšis, kuri atrodo tik 
žaidimu, bet mažiukai išmoksta 
temyli, klausyti ir mitrumo ra
nkomis. Besidraugay imas su 
kitais vaikais ją amžiaus padeda

gli. \’isi tie dalykai tikrai ati
tolina ligą.

daug laiko paims iki mes suži-

rūmo sumažinimui.

bėlinai daug. Maža Naujosios 
Zelandijos šalelė pradėjo de
šimts metų tam atgal ir dabar 
marumas tarpe vaiku jaunesniu 
kaip šešių melu yra lik 50 iš 
1.000. Mes galimi' likėties pasi-

LiHii.se Montgomery

Vicšosios mokyklos dieninės 
Uosos suaugusiems, ateiviams ir 
kandidatams pilietiniams popie 
rimus imtis, kurios pirmiatis

žit s i pteskelę Mažiausiai vienų ket- 
\irldalj. dalis išlaidu vartojant me
talinę grlcžj vieną-dvi liktų dalį iš
laidą, bei tuo sumažinimu pagami
nimo išlaidą pažemina aukštą vcr4ę 
pidančio produkto-. Mano many
mu atsargus peržiūrėjimas tos for
mules kokio nors gydytojo arba ap- 
tit-koriaus Imi jį pertikrinti. kad 
Nusaltai Iron privalo bul patalpin
ta tarpe geriausių gyduolių inediei- 
n< je. Ji perviršija viską kų nors 
pirmiau vartotų drl sustiprinimo 
organizmo ir praturtėjimo kraujo 
ir raudonas kraujo daleles. dėl su- 
sli| rmimo atsilaikymui kraujo prieš 
užpuolimą ligą.’’

rimą slaugytoją, kurios iš pri
tyrimo moka apsieiti su naujai 
gimusiu kūdikiu daug gerinus 
negu jaunosios moliuos.

nesni kaip šešių metu amžiaus, 
butu sveriami ir j u a ilgši is m le
kuojamas. tas gali atrodyti

Ilavcn School,

(oliseuin

SIMVKH

ant Bridgeporto!

Sitas Uostas kurianasi kietoms ir minkštoms anglimis,

Kulis Furniture House
3224-3226 S. Halsted Street

ar
ne-

Didžiausia Luietirviška

kandu Krautuve

sius rakandus išpuošimui jūsų skubų. Ne- 
sigailėsite savo žygio ateit į musų krautuvę, 
kad pamačius musų turtingas eiles vėliausių
ir dailiausųi jęakandy ir už žymiai mažesnes 
kainas, negu kokiose kitose krautuvėse šia
me mieste. — Pocių, stalų, krėslų, lovų, ko
modų, šėpų, seklyčios siutų ir clivonų viso
kios mieros ir tt.

ruimus ;•>
Paraukiausis ir dailiai nikeliuotas (moore) su balto-

ir anglimis, be permainymo dalių. Taipgi g va rantuoja- 
mi nuo išdegimo viduriai per penkis metus.
Šitas “Moore Pakerite“ padarytas iš lygaus špižo su 
stiklinėmis durimis arba su baltomis. Dailiai papuoš
tas nikeliais. Puikiai tarnauja virimui ir kepimui.

Akįs, Ausis, Nosis, Gerkle
Kreivos Akįs Galima

Išgydyti

keista, bet t+irpe gydytoją ir 
slaugytoju yra gerai žinomu da- 
’vku, kad vidutinis svarumas ir• <•

vidutinis augštis vra kiekvie- 
mint amžiui pas sveikus vaikus. 
Jei, sakysime, Iriją metu val

limšatiams, taip vyrams kaip 
ir moterims, kurie nori išmok
ti anglu kalbos. Mokiniai laip

ją^ mokyklą, arba suteikiama 
pamatas specialėje omkslo bent

kiama tiems, kurio uosi išsiimti 
pilietybes popierius.

nuo kreivu

mus Chicagietis

akiu keturi metai

Aš Esti 21 Metas prie State Gt.

Franklin 0. Barter, M. D. 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
120 SO. STATE GATVE.f

V.dand >s: !•' ry to iki 7 vakare; ne- 
dvliomis: H) ryto iki 12 dieną.

Darykite patįs 
savo vyną

ynuogės
ynuogės

Dabar yra laikas jas gauti, iki 
zonas pasibaigs.

Klauskite

Dan Coyne,
Tek Maine 2835

Coyne Bros.
119 \V. South Water Si.

Didelis laikrodis virš dilfą.

so-

Milda Teatras
VODEVILIUS IK PAVEIKSLAI 

Votie viliuuo Permaina.
Panedėlyj. Ketverge ir Subatoj

Pirmaa Floras 15c. Balkonas 10c
Prie šių kainų prUkajtoma ir 

1c ir 2c kariškos mokestis
4 DIDU U AKTAI KASDIEN

bekrauna. Klimatas neatmai- 
lingas — nei šilta nei šalta. Žie

puti šaltesnės ir dažnai užeina j 
smarkiu lietu su stipriais griau
stiniais. Tai ir visa. vandens: pakeliui vargiai kur 

jo rasi. ..

Padekite Sulaikyti 
šia Infuenzos 
Epidemišką

Žemaitės Raštai
Karės Metu

iuoju laiku. Gal maistas neuž 
tinkamai maistingas. Jei mai
tas augančiam vaikui nėra lin-

Valandos yra paprastos mo
kyklos valandos, nuo devynių 
rylą iki trijų penkiolikos mimi-

Gyventoją Naujojoj Mexikoj 
mažiausia negu kokioj nors ki-

ir veik visur rangosi kabiais-

Slogesniame \ ėliaus.
augšlas.

tai tas 
negera.

gal jų (tarno valandas. ) ra 
klcsos istorijos, gramatikos, ra-

tojai daugiausia mexikiečiai- 
ispanai. Žmonės ramus, laikus

vingiu-v.ingiais kelias tai taip 
vadinamas “snake road jungia-

Jus galite Imt sergantis, pusi.m li
gonis, pusgyvis arba jus galite gėrė- 
lies gera sveikata ir energija, kas 
padarys darbų smagiu ir gyvenimų 
nuolatiniu džiaugsmu.

r daug pakenėiaiilįs. Dauguma 
•yveiia butuose, panašiuose j 
Lietuvos tvartus — kartu su

dedant nuo Slver City’o, visu LS

kiok jam reikėtų būti, 
taipgi reiškia ką nors 
lei levai pasvertą ir pamieruo- 
lą savo vaikus kas metai ar dar 
dažninus, kuomet jie neatrodo 
gana sparčiai augančiais, tai jie 
mžisolu kame vra C «
neaugimo ir nekarta

lni)) pnl iii(livŲlunliai pamokini- 
mai aritmetikos ir nuolatinis 
lavinimasis kaip reikiant var
toti ani’lu kalba.

Mokykla mokina svetimšalius 
litiosai ir 'taisyklingai kalbėli 
anglu kalba.' Jei nemoki nei žo-

Pramone.

Kaip jau minėjau, agrikullu-

išgelbėtu 
šeši mė

nesiai jau kaip (’liicagoje yra 
įsteigta stotis, kur kiekviena

pamieruoli savo vaikus be jo
kio atlyginimo už tai.

prižiūrėjimas pieno, duodamo

mtas maistas vaikams, bet jei 
įis užlaikoma nelabai švariai ir 
uevisuomet pilama j švarius 
puodelius gerti vaikams, tai vie-

rie laiko mažą apštį pieno ma-

reikiant šito pieno. Kiekvienas 
turėtu žinoti šį tą apie švarumą 
tos vietos, iš kurios pienas par- 
nešama namon. Jei kas patė- 
mytu pienininką esant nešva
riu, ar nerūpestingu, tai priva
lo pranešti apie tai Viešosios) kių atmainų nesama: nuo vie 
Sveikatos Skyriui.

Pietų pertraukoje yra gimna
stikos ilaisos pasimankšlymui. 
Atlik ir pasižiūrėk, kas tau bli- 
tą iinkama.

Vis dėlto, kitokios pramonės 
žvilgsniu ji gana turtinga. Čia 
iškasajma daug aukso, sidabro, 
vario ir geležies. Ją iškasimas 
ypačiai Vario, nepaprastai len
gvas. iliai kas ties Į žemę nerei-

Pasigavus iki kalno viršaus čia 
pat, apačioj, matytis 1 yrone. 
Rodos, pasiimtum kokiu 4000 
pėdą virvę ir stačiai nusileistum 
i patį miestelio vidurį.. . Dar 
Įdomiau nuo jo nuvažiuoti: ne-

gelbėjimui pats sau
Tus yra klausimas kaip jąs esate 

sutvertas, kad jąs suprastumėte esąs 
stebetiniausiu Dievo sutvėrimu ir 
kad jusij kūnas mašina yra taip ge
rai syeikas, koki jąs duodate jam 
prižiūrėjimą.

Sis tas apie 
Mexika

žemė ir augmens.

New Mexika, lur bul, viena iš 
labiausia kalnuotu valstiją vi-

vagonu beria i juos L.:j 
linga.

Darbininku išnaudojimas, pa
lyginant su “rytais”, didelis. 

Paprastas darbininkas, už 10 
1 1 valandą darbą, gauna vos 
$1.50 ar <*”.00. Aiualiniukai 

truputį daugiau uždirba. Gi 
pragyvenimas čia visu trečdaliu

Susinėsimo įmonės.
sni’ lik kalnai , kalnai ir smil
tynai. Vandens rotai kur užei
si... Deloi to bėdiniems lauką 
gyveiilojams-zuikiams prisieina 
sunkiai kovot už savo išlikimą.

4.

Rytietis, atvykęs į Naująją 
Mexiką, gauna pamatyt ypatin
gą regini. Gamtoje, rodos, jo-

susinėsimo įmonės. Pav., trau
kinys, apart dažnaus vinguria- 
vimo apie kalnus negali Nukai
šti nelipęs ant jų... Gatvekarių 
veik niekur nerasi. Visoks susi
nėsimas tarp atskirų miestelių 
abai sunkus ir daug kainuoja, 
vairios keliones čia dažniausia

nų medžių bei augmenų lapai atliekama arba automobiliais

skaitymui.knyga. Vir
šus papuoštas spalvuota 
iliustracija. Kaina 50c. 
Galima gauti Naujienų 
Ofise— ,

1840 So. Halsted St., 
Chicago.Arba jąs esate kaip tuksiančiai ki

li! v\ i ii ir moterų, kurie serga Ispa
niška Influenza, liktai dėlto kad jie 

[luivo perdaug neatsargus prižiūrėti 

darytą prižiūrėjimui paprastos ma
šinos iš plieno ir geležies. Krump
liai ir ratai turi luit laikomi aliejuo
ti ir švarąs. ’l'aip kaip aprūdijusi , 
nešvari siuvamoji mašina arba laik
rodis atsisako eiti arba rodyti laikų, 
tokiu pat budo jūsų apsunkinta ma
šinerija, pilvas, kepenjs .inkstai ir 
žai nos padaro jus sergančiu.

AĘVALYK SAVO SYSTE- 
MĄ NUO APSUNKINAN

ČIU NUODU-
Maistas kuris palaiko jūsų kulią 

veikime, yra oras, kuriuo jus kvė
puojate, vanduo, kurį jąs geriate ir 
maistas kurj jąs valgote. Nereika
linga meilega susidaro jumyse kas 
minule. Jusą mašinerija turi Imi re
guliuojama dėl jos prašalinimo tam 
tikrame laike, kitaip jo ruginiai ir 
nuodai susigeria j kraują, kuris ve
da prie išsivystymo daug pavojingą 
ligą.

Išvalykite savo vidurius, kepenis, 1 
inkstus ir žarnas nuo susirinkimo I 
nereikalingą nuodą, bet ne su sma- 1 
ridom pavojingom gyduolėm ir vau- | 
(lenais, kurie iššauna per jusą švel- < 
nią mašineriją kaip kanuole. Gan- | 
kitę maloniai veikiančią Nuturės , 
Lawlax šiandien. Duokite patįs sau t 
naują pradžių, valgykite mažiaus, ir ; 
virškinkite geriau, gausit pilnų nau
dą nuo maisto, kuri jąs suvalgote, j 
apgalėkite užkietėjimo, reguliuoki
te ir nustatykite savo vidurius, ke I 
penis, inkstus ir žarnas su stebėti- J 
na Natures Lawlax melymio.se pake- | 
liuose po 52c ir 50c., parduodama 
gvaranluojama ir rekomenduoljama I 
visose gerose aptiekose ir departa- 4 
mentinėse sankrovose. (Adv.). fl

. . f I f l 1 * ’ • |H I 11(111^ 11 V Cl< I V ’ | ' * 1 1 11 1 ' 1 Isuskaitomais atvejais prisieina įr daryli savo kiniui mašinai, kad jie
vingiuolies jo astuoniomis “ga
lerijomis” kol pasieki nedideli 
Tyrone.

zonos akmenynus^ bet tokiu vie
tą ir keliu niekur neteko maly- 

k —P. l)rulenas.

pATRIJOTIZMAS
* Paččdumas turi būt

pasargos žodis
I0WA STATE •

SAVINGS BANK
Kapitalas ir Perviršis —

$120,000.00.
$

S. E. Cor. Fourth and
Jackson Sts.

SIOUX CITY, IA.

AKUŠERKA
Tek Drover 4136.

Mrs. Mary Jankauckienė pirniiaus 
gyVėno West Sidėj. 2303 S. Qakley 
avė., dabar persikėlė j naują vietą, 
3412 So. Halsted st. (ant 2-Hj lubų), 
Chicago, 111.

KIŠENINIS
ŽODYNĖLIS
Lieftiviškai-Angliškas I

Angliškai-Lieluviškas
Talpina savyje reika

lingiausius, kasdie var
tojamus, žodžius. La
bai paranki knygutė ne
šiotis ir kiekviename 
reitole pasinaudoti.

Kaina 50c
Galima gauti “NAU

JIENŲ” Administraci
joje, 1840 S. Halsted St., 
Chicago, Ilk

LiHii.se
melymio.se


Pėtnyčia, Lapkriefo T, 1918. NAUJIENOS, Chidago, ID. ~-------- ----------- ' 3
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Wilson, Pa. Waterbury,Conn.
“Dirvos korespondento prasi

manymai.

Tūlas Dirvos korespondentas, 
pasislėpus už Sąjungiečio pseu
donimo, 42 to laikraščio nume- 
ryj panorėjo apmelžti vietinę L. 
S. S. 153 kuopę bei jos narius. 
Savo šmeižimui jis panaudoja 
neva srovinius kivirčus. Sako, 
šiame miestelyj siaučia srovi
niai kivirčai bei neapykanta. Ir 
tuoj pradeda šmeižti socialistus! 
Bet tai juk nieko nuostabaus, 
kad susipratusieji darbininkai 
kovoja su tamsa ir jos palaiky
tojais. Jeigu reikėtų kas nors 
klausti, tai tik to: o kas tų nea
pykantą sukėlė? Ar ne tokie 
pat tamsos gynėjai, kaip ir S.?

Tolinus S. rašo: čionai randa
si SLA. 284 (?) kuopa irtt. Pa
sirodo, kad tas korespondentas 
dargi nežino nė kuopos nume
rio... Tai ką jisai gali žinoti a- 
pie vietos lietuvių judėjimą? 
Taip, čia. randasi SLA. kuopa, 
bet tik 287, o ne 284.

Taipjau tas S. meluoja, saky
damas, kad socialistai sugriovę 
vietinę T. M. 1). kuopą. Tiesa, pa 
sidarbavus keliems veikles
niems draugams buvo pavykę 
sutverti čia TMI) 29 kuopą iš 2/i 
narių. Bet korespondentas tu
rėtų neužmiršt tai, kad tūli ra
šės į minėtą kuopą tikėdamies 
gauti už tą 60 centų “visai kito- 
kių-knygų”. Mat, jie manė, kad 
“dabar tai nereiks pirkti malda
knygių ir tam panašių gerų kny
gų“. Bet kada jie pamatė, kad 
tos knygos visai netokios, ko
kias jie manė, tai pradėjo atsi
mesti, sakydami, kad ta sosai- 
dė yra “bedieviška“ ir 11. Tai 
ve driko susilpnėjo minėta kuo
pa. Socialistai ir dabar ją tebe
remia ir yra jos valdyboje. Bet 
kas-gi nežino, kad socialistai y- 
-ru progreso rėmėjai, o ne ardy
tojai? Tai tokia to korespon
dento teisybė ir dora — šmeižti 
sau nepatinkamus žmones.

Toliau tas ponas S. prasima
no, buk tūli vietos jaunuoliai 
kaip tik prisirašė prie socialistų, 
tai iš džiaugsmo varą agitaciją 
po... smukles, kaip kad “vy
čiai“ ir kiti. Turime jam pasa
kyti tik tiek: Nusiramink, ger
biamasai, musų (taigi socialis
tų) veikimą tuo nesu trukdysi, 
taip kaip jį nesutrukdė jokie Pa
kštai, kun. Makauskai ir Biels
kiui. Užsiimk vely kuo norji ge
resniu, prakilnesniu. Prasima
nymai ir melagystės—labai pra
stas amatas... LSS. 153 kp. rašt.

K. Micpolivilis.

Geriausias Vaistas nuo 
Influenzos.

šiuo laiku žmonės serga naują
ja liga—influenza, daugiausia to
dėl, kad jie tik mąsto apie tą li
gą. Kaip nuo to mąstymo apsi
saugoti? Štai kaip: Užsisakykite 
šias knygas ir su atida skaitykit.

Naujos Kantiškos arba politiš
kos giesmės. Kaina 30 centų.

Meilės Laipsniai jų išsivysty
me. Aprašoma kaip meilė vystė
si pas įvairias tautas nuo senų 
laikų iki dabar. Kaina andaruo.se 
$1.25; be apdarų — $1.00.

Velnio Bažnyčia. Kaina tik 50c
Karolius Marksas 250 pusi. Ne 

apdaryta $1; puikiai apdar. 1.50.
Kaip Rašyti Laiškus lietuviškoj 

ir angliškoj kalbose; 203 pusi. 
Kaina tik 75c; apdaryta — $1.00.

Istorija Suvienytųjų Valstijų. 
361 pusi. Kaina$l • apdaruos $1.25 

Gyvenimas šv. Tėvo popiežiaus 
Benedikto IX. pusi. 100 Kaina 25c

Ženyba ir Žmoaus Gyvenimo 
Siekinys ir lytiškoji etika Tik 15c

IŠ Dvasiškų Tėvelių Gyvenimo. 
80 pusi. Kaina 25 centai.

Kunigų Minykų Darbai Filipi
nų salose, ši knyga yra viena iš 
svarbiausių laisvamaniško turi
nio knygų. Joje nurodoma, ką 
kunigai darė viršminėtoje šalyje. 
Kaip jie apsieidavo su moterims 
ir mergaitėmis. Ką jie darydavo 
su tuo vyru, kuris mėgindavo už
sistoti už savo moteri ar dukterį. 
Joje rasite tokių zbitkų pridirbtų 
katalikiškų kunigėlių, kad jums 
beskaitant plaukai ant galvos 
stosis.

Kas norite įsigyti kurią nors 
šių knygų, adresuokite taip:

A. AMBROZEVIČIUS, 
1443 N. Paulina St., Chicago, III.

Uždrožė šmeižikams.
Spalių -20 d. vietinė Lietuvos 

Brolių Draugystė priėmė seka
mą rezoliuciją:

Liet. Brolių Draugyste savo 
susirinkime, spalių 20 d., per
skaičius išspausdintą “Tėvynės“ 
nr. 41 straipsnį “teisybės žodis“, 
po kuriuo pasirašo p. J. Žeman- 
tauskas bei kiti ir kuriame ne
deramai įtarinėjama išgamo
mis, negeistinais, tautos priešais 
ir tt. — T. Matas ir L. Natkevi
čius, užreiškia, jogei minėti įta
rimai yra grynu šmeižimu. To
dėl, kad T. Matas ir L. Natke
vičių visuomet buvo pirmosiose 
vietos veikėjų eilėse kaip W. L. 
P. Konf., kuri surinko apie 
5000 dol., ir W. D. Sąryšyj, ku
ris surinko apie 9000 dol. Lietu
vos reikalams. Beto, T. Matas 
ir L. Natkevičia visuomet rėmė 
Liet. Laisvės Fondą ir energin
gai kovojo su tais asmenimis ir 
įstaigomis, kurios stūmė Lietu
vą į svetimo despoto vergiją.

Panašių rezoliucijų išnešė \V. 
L. P. D. Konf. ir 1). K. Algirdo 
Dr-stė. Kiek teko patirti, tai ir 
kitos draugijos žada jas pasekti. 
Ir gerai, nes tie gaivalai pasta- 
ramjam Sąryšio susirinkime be
gėdiškai plūdo soc. laikraščius. 
Draugystes, kurios nepučia j 
musų tauto-klerų dūdą, grūmo
jo Apšaukti uprodžertnaniško- 
mis“ ir tt. Jie, beto, kolioja 
žmones, norinčius užsirašyt soc. 
laikraščius;. Jie draugijose ir 
kitur skelbia melą, pasakodami, 
kad į laisvą Lietuvą bus įsileis
ti tik tie, kurie jiems mokės do
lerius. Nestebėtina, kad šitaip 
elgiasi tamsus žmoneliai, bet ka
da panašiais darbais užsiima 
(steigiamojo tautininkų dienra
ščio piliorius Jonas Žvmanlaiis- 
kas, kuris skaito save inteli
gentų, (mat, buvęs kun. Delio- 
nio zakristijonu), tai jęu neat
leistina. Aš betgi tikiu, kad 
p r o g r e s y v i e j i \V a- 
terburio lietuviai išmokys jį ri
mtumo, padorumo ir protavi
mo. —Vargšas.

Scranton, Pa.
Šis ir tas.

Jau bus apie mėnesis laiko, 
kaip musų Scrantoną aplankė 
nelaukta viešnia — ispaniška in- 
fhienza. Daug žmonių serga ir 
miršta. Liga neaplenkia ir lie
tuvių. Kai kur serga dargi vi
sos šeimynos. 'Tokių žmonių 
padėjimas yra stačiai apverkti
nas. Jie paliekama dievo va
liai... Nieks jų nelanko ir ne
sirūpina jų likimu. Kelintas jau 
nų tvirtų vyrų-lietuvių jau mi
rė.

Spalių 6 dieną miesto vald
žios įsakymu tapo uždaryta vi
sos viešos įstaigos. Delei šito pa- 
tvark^no daugiausia hiukentė
jo dvi įstaigi — bažnyčios ir sa- 
liunai. Dvasiški tėvai buvo 
pradėję šiaušties, protestuoti 
prieš miesto valdžią, bet pasta
roji jų šiaušimosi nepaisė. Na
bagai, turėjo nutilti.

Nemažiau vargo turėta ir su 
sabiniais, bet ir čia valdžios ri
mbas padarė tvarką.

Uždarius visas viešas įstaigas, 
kartu tapo sulaikyti ir lietuvių 
vakarai-teatrai.

•
Kietųjų anglių kasėjai-mafinie 

riai nerimauja. Kasėjai išreiš
kia didelį nepasitenkinimą savo 
unijos vadais. Mat, jau senai 
laukiama algų padidinimo. Vi
si tikėjosi, kad nuo spalių 1 <1. 
jų reikalavimas bus išpildytas. 
Apsiriko. Delei to daugiausia 
kaltinama unijos vadus, kurie 
nesistengia priverst samdytojus, 
kad jie išpildytų darbininkų rei
kalavimus. Tūli nariai atsisa

ko mokėt mėnesines duokles.

Kas, girdi, išto: Mokėk jiems al
gas, o kada jiems reikia išrei
kalauti ką nors dėl darbininkų, 
tai atsisakinėja: “tokiame laike 
negalima“... Kiti tečiaus sa
ko, kad reikia tuos vadus paša
linti, o jų vieton įstatyti gabes
nius ir sąžinigus žmones. Jie 
sako tiesą.

Cleveland, Ohio. j H ■HBM ■0
Sutaupykite pusę svaro maisto j savaitę ir pagelbėkite laimėti karę.

Šis ir tas.

Du metai atgal Scranlono lie
tuviai sutvėrė Lietuvių Koope
ratyvišką Bendrovę. Buvo ma
nyta urnai atidalyti valgomu rei
kmenų krautuvę. Bet... nieku 
būdu negali prisirengti. 'liesa, 
praeitą rudenį bendrove buvo 

| nusipirkusi bulvių ir bandė jas 
j pardavinėti. Tatai atnešė tik 
nuostolių. Mat, daug bulvių Ii- 
ko neparduota ir vėliau sušalo. 
Bendrovė turėjus apie už treja-1 
tą šimtu dolerių nuostolio.

Kiek laiko atgal buv^ sušauk
ta viešas susirinkimas liksiu įsi
steigti “laisvas kapines“. Prad
žia buvo gera: iškarto surinkta 

1 virš du šimtu dolerių. Praėjo 
jau apie du mėnesiai, bet kad 
darbas butų varomas toliau 
nieko negirdėti.

* 1Matote*, pažangieji Scranlono 
lietuviai turi pradėję bent ke
lintą darbų, bet nė vieno negali 
užbaigti. —šimonietis.

Ir clevelandiečiai susilaukė 
“nesmagių dienužių”. Kaip vi
sur, ir čia siaučia nelauktoji 
viešnia—influenza. Labai ji čia 
išsiplatinus; daug žmonių serga 
ir miršta. Prie kapinių eilių ei-j 
lėmis stovi vežimai. Daktarai, 
taip užimti, kad sunku ir pasi
šaukti. Teatrai ir kitos pasilinks- 
daug, rodos, apie vienuolika tuk- 
dariuėjama nuo 5 vai. vakaro, O| 
darinėjama uui 5 vai. vakaro, o 
valgyklos 8 vai. Vakarais ga
tvės tamsios ir nvkios.

Lietuvių čia gyvena gana 
daug, rodos, apie viemdika tūk
stančių. Clevelandas, reikia pa
sakyt, kone išimtinai vienų su
valkiečiu kolonija. Žmonės ta
msus, mėgsta pagirtuokliaut ir 
dažnai pasigirt savo

Waukegan, III.
Musų Veikimas

\Vaukeganiečiai šienui ne
juokais rengėsi prie “vakarų se
zono.“ Pav.i Lietuvių Darbi
ninkų Taryba buvo nutarus su
rengti prelekciją. Prelegente 
buvo pakviesta d. M. Jurgelio- 
nienė, iš Chicagos. O LMPS. 17 
kuopa rengė rankų darbų paro
dą. Simų ir Dukterų Draugystė 
buvo nutarus sulosi “gerą vei- 
kalu“, (ii Soc. P. lietuvių sky
rius rengėsi pastatyt net du vei
kalu: “Caras Sibire“ ir “Sveti
mas Dievas“. Bet ta nelemtoji 
ispaniška iuflueza visa sutruk
dė. Mat, miesto valdžios įsaky
mu tapo uždaryta visos pasilin
ksminimo vielos.

Vis dėlto, waukeganiečiai de
lei lo nenusimena. Jei lik busi
me gyvi ir sveiki — visa bus su
rengia. Dabar, orui atsimai
nius, susirgimų ir mirčių skai
čius žymiai siųuažėjo. Reikia 

tikėlies, kad neužilgio pas mus 
prasidės “senasai gyvenimas“. 
Virtos ir apielinkių lietuviai, ku
rie interesuojasi Ino, kada pra
sidės pramogos, tegul seka dien
raštį “Naujienas“.

šiaip musų Vvaukegane nieko 
ypatinga. Socialistai daro vi
sa, kad ateinančiais rinkimais, 
jei jau nepervarius savo kandi
datų, tai kad surinkus juodau- 
giau balsų. Pažiūrėsimi“.

—Girių Paukštis.
4

Iš Kewanee
Aukos

Praeitame vietinės LSS. kuo
pos susirinkime tarp kita drau
gai prisindnė aflie reikalingu
mą paaukoti kiek kas išgali se
nelio d. Dėbso bylos vedimo rei
kalams. Visi tam mielai prita
rė ir suaukojo aštuonis dolerius. 
Aukojo sekami draugai:

V. Petrai lis, J. Jocius, J. Ar
lauskas, P. Antanavičius ir Ged
gaudas po $1.00; F. Lukštas, 
P. Strakauskas, K. ValaUČIi li
nas, P. Manelis, K. Janelionis ir 
Katr. Joneliunienė — po 50c Vi
so $8.00.

Pinigai pasiųsta kur reikia. 
Visiems aukoj ilsiems tariu šir
dingą ačiū. —Biednas.
t I ■ Ii 11 ■ *■■■' —............ ........

Skaitykite ir Platinkite 
NAUJIENAS

pinigais arba

Jos yra vertos

Knygutė L. 
Klein štampų 
yra verta $2.50

$3 prekėmis

Sankrova at

dara S u bato je

iki 9:15 vakare

Mes pasiūlo

me jums išmo-

k ėjimą?erfy Sts.
Gatavi dėl didžiausio Overkautų Išpardavimo musų sankrovos

Overkautų Savaite
Virš $25,000 Vertės Overkautų Randasi šiame musų Išpardavime

Minų metinis išpardavimas atsargiai prirengtas — pasiūlomos vertės yra 
• nornijos su kokybe

Mes supirkome šiuose metuose anksti dėl pakjiimo kainų, mes pajiegėme
kautu, už kainas c|aug pigesnes negu dabar.

taupymo.

istorijoj

daugiausiai suvienytos ekono- 

jsigyti didelę daugumą over-

Lietuviu domai.

Keleivio ,

imi .
Pažangiųjų 

“Naujienų“ ir 
vieniais numeriais nusipirkt ne
galima. Mal vietos klero-tauli- 
ški biznieriai bijosi jų

Švento Juozo sosalidės organe, 
“Darbininke”, tūlas Beržas ne
savu balsu pradėjo rėkti apie

čiaus... kiisvaiiianiškiilmą. Tam 
klerikalų beržui visa tai, turbūt, 
prisisapnavo. 'lasai laikraštis ir 
jo leidėjas tiek turi bendro su 
laisvamanybe, kiek klerikališko 
beržo sapaliojimai su išminčių.

—L Kaz. Matchulis.

Rockford, III.

Epidemija sumažėjo ant tiek, 
kad miesto valdžia leido rengti 
viešas sueigas kaip: teatrus, šo
kius, susirinkimus ir t. t.

Todėl musų draugijos ir or-( 
ganizacijos kuoveik.iausiai te- t
pradeda rengti pramogas Moose 
Club svetainėje, kitaip turėsime 
milžiniškų nuostolių. Kaip j
manoma, draugijos paėmusius j 
minėtą svetainę, turės užmokėti, 
ir už tą laiką, kur nevariojo iš. 
priežasties lokio miesto valdžios 
patvarkymo; turėtumėm nž-
mokėti nei $77.50.

'Taigi, veikėjai, sukruskite, 
bukite prisirengę prie kiekvieno 
s ulbai vakario ir nedėldienio. 
Pirm rengimo kokio nors vaka
ro ir garsinimo, uusižinokite su 
iždininku d. A. Šimoniu, 525 In
diana avė. Tuomi išvengsime 
daug klaidų.

Svet. Rašt. •
S. Darginavičlus.

True translation filed with the post- 
master at Chi'pgo, III., Nov. 1, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917 

Maine valstija siūlo žemes 
kareiviams dalinti.

AUGUSTA, Me. — čia susi
darė judėjimas, turįs savo tiks
lu patraukti federa'Dius viršinin
kus dideliais Maine’o valstijos 
žemdirbystės pragumais sugrj- 
žlanliums Amerikos kareivitun, 
karei pasibaigus. Maine’o de
legatuos nariai kongrese visi 
prilariti jam. Juilėjimas yra ve
damas po Maine’o Žemdirbys
tės ir Pramonijos Lygos globa. 
Apturėtieji laiškai nuo gov. Mil- 
likeno ir komisininko Roberto 
rodo tųjų pritarimą judėjimui.

Suv. Valstijų senatorius Fre- 
derick Hale matėsi tuoju daly
ku su Vidaus Skyriaus Sekreto- 
riumi Lane, kuris pasakė, kad 
“mes kaip tik ir turime Maine’o 
valstijoje tokią žemę, kurią val
džia gali ištaisyti kareiviams po 
karei“.

Mat Sekretorius mano, kad, 
federale valdžia gali ištaisyti dy

kumas kiekvienoje valstijoje ir 
paskui išdalinti kareiviams kie
kvienam savoj valstijoj. Bet 

maiuiečiai mano kitaip; jie ma
no, kad jų suteikiami patogu
mai yra didesni. Girdi, ledera- 
lė valdžia padarytų geriau, jei 
ji suliktų išdalinti kan/iviams 
didelius plotus žemes Maine, kur 
žemė tinka dirbti be jokio taisy
mo jos ir tokiu bildu, esą butų 
užvaduota milijonai dolerių, 
kurie valdžiai parsieis išleisti 
betaisant pelkes pietuose, ar dy
kumas viduriniuose vakaruose, 
drėkinimui žemės.

J SKAITYTOJUS IR
BENDRADARBIUS.

Savo bendradarbių ir korės 
pondentų labai prašome, ką- 
nors rašant, kiek galint prisilab 
kyli šių nurodymų:

Rašyti visados tik rašalu, o ne 
paišeliu.

Rašyti kiek galint aiškiau.

Rašyti tik ant vienos popie. 
ros pusės.

Rašant, palikti kiek galint 
platesnius tarpus tarp eilučių 
— bent pusę colio.

Kiekviename rašinyj, jei kas 
pasirašo slapyvardžiu, paduoti 
taipjau ir tikrąjį savo vardą-pa- 
vardę ir pilną adresą.

Rašant biznio reikalais (kaip 
ve prenumeratos, skelbimų,

Vysi Vilnoniai Overkautai 
Puikus overkautai visų vilno
nių materijų, paprasti ir per 
pusę su diržais, puikus pilki ir 
rudi maišyti, maži ulster kal
niečiui; mieros 33 iki 38, taip
gi lygiai pilki Chesterfięld o- 
verkautai; stori, puikios dra
panos, aksomo arba ulster 
kalnieriais; nuo 35-ių $4*150 
iki 41....................... 10

Ulsterelte Overkautai
Kiekvieno vyro (lomai, norin
čio geros stailės, gero ir tvir
to overkauto už vidutinę kai
ną. įvairumas puikių petre- 
nų. Kalniečių galima atlenkti 
augštyn. Taipgi gražus Ches- 
terfield kautai tamsių $4 050 
pilkų ir rudų .... I O

Panel Užpakaliais Overkautai 
Panel užpakaliu kautai yra tarpe naujausių ir gražiausių, ki
biausiai pageidaujami jauniems vaikinams, šia kaina parodoma 
taipgi ulsterctte ir keturių siūlių kariniu užpakaliu overkautai. 
Audimai yra stori ir tvirti, spalvų pasriinkimas yra dide- $Og 
lis, priskaitanl žalias ir rudas ........................... £3

Chicagoje Geriausiai žinomi
Overkautai

Žiūrėk į ženklelį. Jus greit jį pažįsit
Žiūrėk į ženklelį. Jus greitai jį pažįsite. Bet čia'— sutaupyti 
pripčats vidurmiesčio išlaidas. Drabužiai kaip paveiksle taip 
yra žinomi šiame sezone; kadangi jie yra apsirėdymu ir tikru 
parankumu. Didelis įvairumas puikių maišytų, susegamų ant 
abiejų arba vienos pnsčs, mažas ir ulster kalniečius, taipgi gra
žus Chesterfirid overkautai padaryti iš juodo ir mėlyno kerseys 
vidutinio ir eKtra ilgumo.* Atminkite, tokios drapanos parduo
dama čia dabar už tokia nebrangią kainą kaip šioje san- $OC 
krovoje. Laike šio išpardavimo...................... V v

Patrick Didelis 
Kautas

Isaac Carr XXX
Meltons

Tiktai puikiausios kokybės ty-4 
rų vilnų sruogos yra panaudo
tos, nukirptos nuo avies ir 
laiptu sniege. Pasiuvimas taip 
yra puikus kaip ir drabužis. 
Kautas, kuris “didės- $4 050 
uis už šaltį” .... "tt

Pasaulio geriausias darbas, pa 
pasulio geriausios drapanos. 
Kombinacija yra nesulygina
ma ir kaina negali niekur su
silyginti. Pamušta visas su 

geru šilku, vilna tarpe $4Q50 
pamušalo .........

už vyrų čeverykus, padarytus iš geriausios 
gunmetal calfskin, su guzikais, su raiščiais 
arba blucher stailės. Angliškas arba kojos 

formos kurpalis. Gerais tvirtais puspadžiais, visų mierų

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
,src,ms AMERIKOJE

F

^ELPIA Našles, Našlaičius, Moksleiyius, Politiškus Kanki- 
nius, Imigrantus ir remia visus prakilnius lietuvių tautiŠ-< 

kus ir kulturiškus reikalus.

Kapitalas i Sausio, 1917, $145.000 
Pomirtinių išmokėjo .... $92.715 
Ligoje pašalpų .................. $52.813

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

ĮMONIŲ Spšvietai leidžia savaitraštį „TĖVYNĘ” su ilius-^ 
truotu mėnesiniu priedu Moterims ir Vaikams, ir nariai tą

gauna dovanai. 1 Leidžia kningas, kurias nariams duodama už« 
pusę kainos.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE yra seniau-^ 
šia, didžiausi ir tvirčiausia apdraudos, pašalpos ir kultūros

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

A

A. B. STRIMAITIS
k307 WEST 30TH STREET, NEW YORK CITY ♦

knygų užsisakymo, adreso per< 
mainymo ir t. p. reikalais), 
galima siųsti tame pat konver 
te, kuriuo siunčiama raštai Re< 
dakcijai, bet turi būt surašyta 
ant atskiros popieros. O lai dėl
to, kad laikraščio Redakcija, ku
ri tvarko visas žinias ir straips
nius spaudai, ir laikraščio Ad
ministracija, kuri rūpinas biz-, 
nio reikalais, tai yra du atskiri 
departamentai.

Visokie rankraščiai — kores
pondencijos ar šiaip straipsniai 
— turi būt adresuojami tiesiai 
Naujienų Redakcijai, o ne as
meniškai redaktoriaus vardu.

Laikydamies šilų nurodymų 
palengvinsite mums darbą; o 
taipgi bus galima išvengti tų už
trukimų, kurie dažnai pasidaro 
dėl skaitytojų neatskyrimo biz
nio reikalų nuo Redakcijos.

andaruo.se


NAUJIENOS
VE L1THUANIAN DAUY

Publishcd Daily excvpt Siu
Ihe Lilhuanian News Pub. (

day b) 
o., Ine

D1810 SO. H Ak 
CHICAGO, ILLINOIS

Teleplior.e CanaI 1506

JI A U JIE NOS, Chicagd, EI.
t

sinti žmonių 
priespaudos

lietieji

kilimo

savo

tvirtinimas, kad mi 
atsitikimai Vorone

Ar 1905-6 m. buvo “lietu-
Ntiujienoi cinu kasdien, išskiriant I *. 
ncilėldienius. Leidžia Naujienų Ben-1 Laip 
drovč, 1811) S. llalstcd St., Chicago, 
Ui. — Telefonas: CanaI 1506.

UžMflakomojl Kaina:
Ch ieagoje—pačtu:

Metams ........ .
Pusei melo ....................
Trims mėnesiams .....
Dviem mėnesiam ........
Vienuni mėnesiui..........

Chicagoje—per nešiotojus
Vien:* kopija ...........
Savaitei ....................
Mėnesiui .. .................

Suvienytose Valstijose, 
puėtu:

Metams ...........
Pusei meto ..............

ffl.OO
3.50
1.85
1.45

12
50

ne

3.00

sako netiesą, kad delei ka 
rėš klausimo tarpe sociali- tiškai, ar autokratiškai; 

jiems yra ne visviena, ar pa
saulyje viešpatauja milita-

cialislų tarpo panašų kovotoją, 
kaip Geležėle. Kuopa neturi

is musą ziu- 
Prasilavinus

I’viriu m< aršiam ... 
Vivnam mėnesiui ....

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

7.00

reikia si*;sli Paėto lioney 
kartu su užsakymu.

ma tik nuo 5 iki 5:30 vai. vak.

Redakcijos |'
11 Straipsniai Į
True translalion filed wHh the 
masler ui t'.hicago. Ui., Nov I. 
as rc.|uircd by Ihe act of Oct. 6 

Artinasi galas.

t

inavičius neliepė žmonėms iš
davinei valdžiai lietuvius 
revoliucionierius? Ar kiti

tuvos revoliucionierių per
sekiojimo? Niekas šilų fa
ktų neužginčvs. .

pie gėda darančius lietuviu

dėt nuo tų, kurie pirmuti

e kalbėt apie tai

re jiems pirma.
O klerikalai, garbinusieji

kaičius ir panašius “kramo-

mas tiktai į dvi sroves. Tik
renybėje socialistų tarpe de-'rizmas, ar ne; jiems yra ne 
lei to klausimo paprastai ap- visviena ar tarptautinę po- 
sireiškia daug didesnio nuo- litiką diktuoja darbo žmo- 

monių įvairumo; šiandien
mes matome, kad visose ša-

nes, ar darbininkų skriau
dikai. Todėl jiems negali 
būti visviena, kokia šalis pa

cialislų organizaciją, kuri iš pa
našios kuopos jau buvo išvyta 
lauk. Musų taisykles, abelnai, 
neleidžia panašiai clglies, o 4- 
la kuopa laužo jas. Ar jau le

jos!) pirmojo politika buvo ir 
mažiau nuosekli ir dar mažiau 
vedanti prie tikslo (tikslinga), 
negu antroj Lenino politiko

pamatiniai nuomonių skir
tumai (ir neretai jie yra su
skilę da ir į smulkesnius pa
sidalinimus);

Toliaus, tas rašyotjas, ig
noruodamas visus nuomonių 
skirtumus, išimant “kairią” 
ir “dešinę” nuomones, nesu

Autokratiškai ir militaristi- 
škai valstybei paėmus viršų 
karėje, įsigali jiegos, prie
šingos darbininkų judėjimui 
ir žmonijos progresui.

kad autokratiška ir militari-

• • v vesnes ir demokratiškesnes 
šalis, tai darbininkų judėji-

šiandie einu laisvė ir gerove 
žmonijai! 'I'virla žmogaus va
lia — jo laimė. O tai reikalin
ga parodyt darbu. Taigi pasi
rodyk kuo esi. Ncsidžiaugk tė
vų palikimu! Mokinkis ir sten- 
gkis tai, ko pats žinai, ir kiliems

ševikai 'atsiklaupė prieš kaizerį

šono politikos kelias atvedė prie

rezultatas yra geresni

Be to, M. Pūkis m

dešiniuo-
sius krilikuol, bet tai ir bus lik
tai juoku krėtimas.
jaut “dešiniuosius”

Kritikuo- 
ar kairiuo- 
ės atidaryt 

savo burną prieš vienus ar ki-

nas geras dalykas - žinojimas. 
Ir vienas blogas nežinojimas.

- Savęs pasiaukojimas ki
liems turėtų būti uždraustu, lai 
pasitarnauja žmonių demorali-

na, Kau noiseviKų politikos ne
pasisekimą ir \Vilsono politikos 
pasisekimą nulėmė spėkos (< iii- 
kluobos spėkos) klausimas: bel

ja”, nešančia pragaištį dar
bininkų klesai; bet ištiesti tai 
taip protauja tiktai dalis so
cialistų, priešingų “dešinie- 
msiems” socialistams — ta 

n _ dalis, būtent, kuri vaduojasi
, sitos teises hurzUazinio pacifizmo pro- 

privalo užsi- f(avjnuL Socialistiškai pro-

True Irimslalion filed \vilh Ihe post- 
nnisler :d Chira^o, III.. Nov. I, 1918, 
as re(|uii ed by Ihe act of Oct. 6, 1917,

Socialistų nuomo- 
i!hs. nių skirtumai 
|;"' delei karės.

tyt karę absoliučiai (t. y. 
prie visokių aplinkybių) blo
gu daiktu.

Taip-pat neteisingai api-

ūda reikalauja, kad pastaro-

vo atidaręs. Aš netikiu, kad 
“kairieji” butų ant tiek silpni ir 
reikalautų visokių socialisliškų 
atmatų pagelbės. Šitoks 4-tos 
kuopos pasielgimas priverčia

—Ad. Norbutas.

Truc translalion filed wilh thc posH- 
masler ai C.liicago, III., Nov. 1, 1918, 
a.s rcųuircd by thc act of Oct. 6, 1917,

kininkai laimėjo dėlto, kad ii •

lijos militarizmą. 
laip, lai reiškia, *

Ji priėmė talkininkų sąlv 
is delei mušiu pertrauko

U'paratinę taiką.

ka

vojaus; karė šitų šalių pu
sėje bus ne “epidemija”, o

mi jos”.

do lą juokdarį į organizaciją. 
Ir luo patim pasirodo, kiek ji 
nužengė pirmyn per tą laiką,

aujienų” nr. 252 Bedakci-

\Vi įsotins almėta derybas su ati

sona su Leninu sako: K

militarizmą, ii 
kurie ta spėka

cialislų, kurie remia karę, 
'kokių socialistų, kurie remia 

I karę, vadovaudamiesi vien 
Vienas “Naujienų” skai-! nog'' laimėjimo savo tčvy- 

t.vlojas mėgina išdestvt soei-l nt’i,_yia tiktai 
alistų nuomonių skirtumus lėmėjų, 
karės klausime. Dėti j()H is sako, anot 

‘ | “My country 
\vrong”, prbtau
žuazinis liberalas, o ne kai 

j po socialistas. Socialistai
i kadangi žymi dalis jo išva-

iiciujci (*Kl

stydama tas atmainas Vo-Į api 
lijos konstitucijoje, ku-|1rl<

autokratinę minėtuosius nuomonių skir-

or

šalies naudos, o ir viso pa
saulio darbininku reikalu. 4- C.

o apie tų skirtumų Ringai išdėstęs augščiaus 
is. Bet straipsny jei minėtus socialistų nuomo- 
ikšta viena mintis, skirtumus, patenka į ne

kuri, musų nuomone, bus na

lių kare sparčiais žingsniais'(j,
arlin
pasaulio laukia milžiniškas*kad delei kares klausimo so- 

ialistai skjla i dvi sroves: į 
kairiųjų” socialistų srovę 
r i “dešiniųjų” socialistų

i raso,

savim. Jisai vadina “social- 
patriotais” visus socialistus, 
remiančius karę; ir kartu ji
sai aiškina “social-patrioti-

įsteigimo darbas.

VI u

i darbininkai, im- 
šitų uždavinių, pa- 
laugiaus solidaru-

srovę,
Kairieji”

vo tėvynę nuo pražuvimo

k lelijos Scheidemann’as rė- 
soefalistai, 1116 k*»V ir kada jo te-

Truc liansl dion filed wilh Ihe posl- 
muslcr ai (’.hicago, III., Nov. 
as iequircd by thc act of Oct

"Gėda tautai".
6, 1917

layi tikra dalis mušti 
spaudos, perspausdino iš 
Rusijos lietuvių laikraščių 
aprašymus to, kaip lietuviai 
bolševikai su Tusu bolševiku

krutąs ir areštus Lietuvių 
Vyriausioje Taryboje Voro
neže. Perspausdino ir šau- 
i :... orfL.j iruti.....:.,

mas pasibjaurėjimo vertas! 
Lietuviai bolševikai susitepė 
bjauriu, lietuvių kilimo isto-

mai?

krėtimas ir areštavimas yra 
blogas darbas. Kiekvienas 
privalo pasipiktinti juo. Ji 
sai yra bereikalingai žiau
rus, nes vadinamoji L 
T-a nebuvo pavojinga nė

tuviams darbininkams. Ir 
jisai yra labai neišmintin
gas, kadangi jisai duoda pa
togų argumentą darbininkų 
priešams: jeigu kratas ir a-

i ja, kuri neša darbininkų!70 pergalėtoja); ir kad 
esai pragaišti”; o “dešinio-; Scbeidemann’as remia karę 

Į mažiaus šiandie, kuomet Vo-

me leisti, kad musų tėvyne 
pražiltų, ir kad karės laimė
jimas atneš naudą darbinin
kams”. Toliaus 'straipsnio 
autorius pasakoja:

antros-gi pusės, jisai turėtų 
žinot, kad, pav. Amerikoje 
tarpe karės rėmėjų beveik 
visai nėra tokių, kurie savo

nti tėvynę”. Vadinasi, tasai
Ir rtnkia pastebėti, kad '^0(ys “social-patriotizmas” 

dominu )ų socialistų I netinka ne Vokietijos cli- 

sociakpd! notų niotivai su- d^iumiečiams (išrodo, kad 
visose šalyse, kiup jjsaį “pergeras” jiems), nė 

socialis-\ ok lelijos, sockii-paii i j- Amerikos
ta i, stoja už savo vaterlan- įams> kurie pritaria karei 
da , taip ir kitų salių soči- (jjems jjsaį “perprastas”). 
al-Datriotai stoia uz savo 1
‘demokratijas’.” ir prie tos “įdomiosios” min-
Ir išdėstęs šitaip tų “so

či al-patriotų” poziciją, rašy-

įnešimą linkui jos:

V žįstam, jog Vokietijos
Scheideinann’o pašokėjai

ėjo paskui junkerius ir

socialistai, kad jie seka

kaizerius, tik kitaip pava
dindami juos”.
Pirmiausia reikia atitai

syt faktines klaidas, padary-
kia darbininkų vardu, tai tas augščiaus cituotuose iš- 
darbininkų prispaudėjams vadžiojimuose. ( 
naskui via lengviau patei-

tuotose ištraukose iš straip
snio: kad pritarimas karei, 
būtent, esąs toks-pat blogas

ir kad todėl Vokietijos Schei

Ilendcrsonas arba bent ku
ris Franci jos socialistų va-

Šita mintis yra klaidinga 
pačiam savo pamate. Ji yra 
išversta iš to • buržuazinių 
pacifistų įsitikinimo, kad 
karė visuomet esanti “pra-

visai neišlaiko kritikos, jeL 
gu į dalyką žiūrėt darbinin
kų Liesos žvilgsniu. Darbi- 

I'ų išvadžiojimų autorius ninkama yra ne visviena, ar

cariznio puolimo) “epidemi
ja” yra Vokietijos militariz- 
mas; todėl tie žmonės, kurie 
kovoja prieš Vokietijos mili
tarizmą, nenusideda prieš 
darbininkų klcsą, o atlieka 
savo pareigą. Tokiais žmo
nėmis yra Anglijos ir Fran- 
cijos socialistai, ir tokiais 
žmonėmis yra revoliuciniai 
Vokietijos socialistai, kurie 
kovoja su kaizerizmu nartiic.

vi tie žmonės, kurie Vokieti
joje remia kaizerizmu, o ki-

su kaizerizmu. Kas trukdo 
kovą prieš Vokietijos milita- 
ristus, tas, reiškia, eina su 
Scheidemann’u.

Skaitytoju Balsai
| Už išreikštas šiame skyriuje 
nuomones Redakcija neatsako.}

Kada šmeižikas Būna

Pasklido

pats žmogus, kuris da visai ne
senai šunis korė ant socialistų, 
šmeižė įvairiais budais atskirus c
organizacijos narius, niekino 
pačią organizaciją ir savo ne- 
prauslaburnysle užsitarnavo di
delės paniekos visuomenėj, da
bar tapo priimtu į socialistų or
ganizaciją! Jas pats žmogus,

bar ir vėl priimtas į lą pačią or
ganizaciją ir, supraskite, liko 
“draugu”, “kovotoju” už darbi-

kili, jau pajuto, kad visuomene 
nuo jų jau nusigrįžo; jie pama-

ti košės sočialisliškoj organiza
cijoj, Tai yra žmonės, kurie 
neturi jokių įsitikinimų, pasto
vumo, nė pažinojimo organiza- 
Ivvio darbo. J u vienintelė “idė
ja” — I. W. W. organizacijoj, 
kurios uždaviniai yra visai ski
rtingi nuo musų organizacijos 
uždavinių. Bei, pagtiliaus 
sočia Uis tiška į orgauizac/i jai 
kalingi tokio veidinianiai.
kie žmonės ifeluri ra s Ii vielos 
musų organizacijoj! Bet 4-la

ar 
rei- 

ši to

Jei taip, tai prie sociali

rikalų ir laidininkų abazo, ku
rie jau “atsižymėję” šmeižime 
socialistų. Neabejoju, kad at
siras užtarėjų už Geležėlę, ku-

ziškų pusę.
LSS. 4-tos kp. užduočia yra

gi;in supratimo apie lokius pla
čiaburnius, kaip Geležėlė, negu

tu ir supclėlum!!... —I). P.

rybas su kaizeriu ir jo bernais; 
o Leninas ne liktai derėjosi su 
kaizerio bernais, bet ir nusilen
kė prieš jų diktavimą. Kairas 
jų pasielgė demokrališkiau, re- 
voliucioniškiau ir tinkamiau?”

gO butu

kuopą, ačiū kelely inlryganlų 
pasish'ngimui. Tie inlrygaulai 
užsigeidė padaryt IGeležėli* “so-

ipą, kad komunistiška valdžia 
“ne parodė savo polilikeije. nė. 
lie k nuosaikumo koveijc prieš

valdžia

griovė ir skelbė 
pasipriešinimas 
lilaęizmui esa

KlClIjOS Bll- 
niisidėjimus

žmonės, kurie laip skelbė ir ki 
rie sužiniai ardė kariškas Pusi

protavimą išeina, kad bolš

to, ko norėjo, o ii

ciiflishi”, kad jisai padėtų jiems 
“bolševikiškai” šmeižti “Nau
jienas” ir Grigaitį Atlikta bu-

rius pasiuntė ularninke į “Nau
jienas” pranešimą apie* kuopos 
c.vlra-susirinkimą. turėjusį įvy
kti ketverge. Pranešimas buvo

buržuazinė valdži; 
negu komunistinė

Ii tikslo. Vokietijos mililariz- 
mui reikėjo duoti į sprandą, 
kad jį parbloškus, o bolševikai 
sakė, kad Rusija ir lalkinink a
neprivalą ginti savo spran 
nuo Vokietijos militarizmo si 
gių; ir jie tvirtino, kad nuo

l vergo numeryje. mi prama
ni a? kad daugelis narių, nežino
dami išanksto apie lą susirin
kimą, ncalsilankė į jį. Bet “bol
ševikai” susižinojo su kils kilu 
ir atėjo visi. Juo bildu milin-

Iro šimto kuopos narių apie 
37 žmonės, ir “bolševikai” čia 
turėjo didžiumą. I no pasinau
dodami, jie įrašė “draugą” Ge
ležėlę į kuopą, davė jam tuo- 
jaus mandatą į rajono konfe
renciją; pervarė nutarimą, kad 
kuopa atsimeta nuo Darb. dar.; 
paskyrė iš kuopos iždo keletą 
dešimčių doleriu “Laisvei” kai
po prezenlą už jos burnojimus 
ant “Naujienų”,, ir U. Visa 4-oji 
kuopa bus tečiaus kalia, jeigu 
ji artimiausiame savo susirin
kime nepadarys tvarkos šituo
se klausimuose ir neapsidirbs 
su tais ('lementais, ' kurie taip 
pažemino jos vardą. Red.).

Kelios Pastabos.

- Supranla(ma, kad žmogus, 
sunkiu pinigų maišu ant pečių, 
mieštai iššokti negali. — Jeigu
žmonės g

Vieuok žmones gnas?
baduc
pertekliuje.

- Kam triūsia šitie žmones lo-

savo vaikams ,kur eina guliu 
gavę riekulę sausos duonos? 
Gal savo* moterims, kurios jei
gu neprirakylos čia, šioje pek
loje, prie kokios nors mašinos, 
namie skudurus lopo? O rasi 
jie dirba tam vyrui, ačiū šilu 
vargšų triūsui, gerti šampaną?

giau neatlikčiau, kaip uk ią, 
kad šitie žmones galėtų kas va
karą viena valanda anksčiau nu- 
braukti suodžius nuo savo vei
dų, ištikrųjų, sakyčiau kad aš 
gyvenu nebereikalingai

—Visi mes einame gatvėmis, 
j . ■

mokrališkesnis, rcvoliucioniš- 
kesnis ir tinkamesnis, negu Le
ninas; ir 
nuosakesnė,' 
Kodėl? Ogi
uos” atrado, jogei \\’ilsonas ne
nori tarties su kaizerio bernais, 
o Leninas taręsi ir du priėmęs 
jų taikos sąlygas. Bet reikia 
Redakcijos paklausti: ar Leni
nas ir komunistinė, valdžia tu-

ir rėmėjų turi \Vilsonas bur
žuazinė valdžia? Juk visi žino, 
kad bolševikai priėmė, lik dėlto 
plėšikišką laiką, kad jie buvo 
bejiegiai ir talkininkų ignoruoti.

—M. Pūkis.
NUO REDAKCIJOS. M. Pū

kis neatskiria moralės klausimo 
pusės nuo politinės. Moraliu 
(doros) žvilgsniu, tai į bolševi-

rodyt, kaipo į pateisinančią juos 
aplinkybę; ir musu kritikas lu-

('■ • tatai daug karių.

vedami nubaltinti Karevičių, im v 7

davo šaukti apie bolševikų “pa
rdavimą” kaizeriui Lietuvos, lai 
mes visuomet jiems sakydavo-

augi nepajiogė
Bet jeigu bolše-

liuosu) noru priėmė kaizeriškas 
salvgas (vadinasi, ne papilde

kad jie pasielgė gerai, kaipo po
litikai; “negriešnas” žmogus ga
li buli visai nelikęs, kaipo poli-

Polilikoje klausimas eina m 
apie blogumą arba gerumą no
rą, o apie tikslingumą; politiko
je labinus, negu kame-nors, rei
kia atsiminti patarlę: “(arais

reikia žiūrei ne į tai, ko jisai no
rėjo, o ar vedė prie tikslo tie vei
kimo budai, kuriais jisai nau
dojosi arba už kuriuos jisai sto
jo. šitokioje prasmėje mes ir 
palyginome. Lenino ir Wilsono

žiurint, kokios buvo tų dviejų 
veikėm ir jų valdžių intenci-

TTue translation filed wilh thc post- 
’ii isfi r ai (Imago, III., N ,v. I, |9!8, 
tis rcipiircd by thc act ofsOct. 6, 1917

Bolševikai.

goms ir blogus darbus ir nori

singą nuomonę, reikia vaduotis 
daug platesne nasauliožvalea ir

Šiai, mums gerai žinomi sau ’ o

K AZ i MI F. R A S G U G t S
A D V O K A T A S

l et/? visokt'.ts reikalas 
taip ir c’vilišk'riuae 

i ,'sokiiv dokisnen

Namų Ofisas:
3«3 S. HalsM St.

Ant trečių lubų
Tel. Drover 1310

:s t r ■ op

N. Oc:.rl
Iii 43 Und

i

t

CENTRAL. MANUFAGTURIN6
DiSTRIGT BANK

Yra atdara <lel biznio nuo 9 r\l<» iki
3 po pietų. Suimtomis iki t po pietų.

VA KAPAIS
Seredomis ir Snbątoniis nuo 6 iki 

<S vai. x ak are..
Mane galite matyti baliTte, bet r< i

nęs i namus.
33*13 Lowe avė., 

(Tel. Boulevard 9983)
1 floras, užpakalyj. Nuo 6 iki II)

A. PETRAT1S.

K. a TRA1NIS 
Lietuvis Notarijušas 

Padaro ir paliudija visokius 
dokumentus ir popieras 

GABUS ADVOKATAS

Boulevard 6399.

Tel. l'iillmnn 341

i

LIETUVIS GYDYTOJAS IK v
Į CHIRURGAS

10731 So. Michigtn Ar».
« Hoseland. TIL

JOSEPH C. W0L0N 
LIETUVIS ADVOKATAS 

29 S. La Šalie St.

s.

Vak arais:
.2911 W. 2’Jnd Street.
Telepbone Rockwftll 6IH
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<^ k Pavelykite man būti O* 
jusu gydytoju šiuose kares laikuose

Kadangi liek daug jaunesniu gydytoju iššauk- 
la.jąs gal Imi nenutiirėto i ką kreiptis -Jo
dei jei jąs i cik.dalijate* patarnavimo užtikime 
specialislp, lokio, kuris pašventė daug laiko ir 
mokslo vienai atskirai šakai medicinos.

ATEIKITE PAS MANE.

larpe darbininkų k lesus’ 
taiislu. Per amžius ka-

niūkų k lesų, panaudodama įvai
rių priemonių. Pav., cenzūrą, 
kuri stropiai veikia, Ypatingai

CIGARETAI 
l.ncky Strike Cigaretid, 
labai dpecialiai 4 A ’/ac 
pakelis .... ■

KLEIN BROS. TABAKAS
Simne išpardavime 
viedrukas ....

Į Sergėkite savo akis

Jeigu j u s

AKI V. AISV. NOSIES III PLAUČIU
Jeigu jus hirile* užbhikushis akių vokus, rnuelo- 
•nas ir nesveikas akės, optikos nerve) keblumus, 
kreivas akis arba l»il<* koki kita šleivi, kuris
palicėia jūsų

turite* ausą skausmą, 
laipsnį kurtumo.
turite* nosies katarą m ...
bite* silpnumą bronehialių elmlej arba plauėią, tokiame* 

noriu pasakyti, kad daug seisielėjusiu ligą yra tiesi

ha gerklės,Jeigu .iąs 
mos, arba 
alsilikime* aš i.............  . . r . - . ... .
pasekme* nebojimas nosies ir gerklės keblumą ir pakol jus pra

todėl
JUS TURITE PASIMATYTI SU MANIM DABAR

Aš išgelbėjau dauguma mm apakimo, kurtumą ir džiovos ir galiu 
pajie*gti padaryti tą pati elel jusli, jeigu jąs ąlcisile* j laiką.

AKYS IŠBANDOMOS DEL AKINIŲ
Mano

kainos prieinamos visiems.

W. M. Lawhou, M .D.
Valandos: 9 8. 219 So. Dearborn hL
Nedėliomis: 10-1. Prieš pačią

D R. A. MONTVID
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1553 W. Madison at 3251 So. 1-eavttt St
Suite 600-612 Kampai 22nd pi.

Valandos: 10 iki 12 ryto Vakndoa: 6 iki 0 vakaro
Phooe Hayniarket 2563 Phona Ganai 4Mfi

Nedeldieniala tik pagal sutarti

Rezidencijos Telephoue Albany 554C

DOCTOR ROSS
Chicagos Specialistas

Gydo Užscnejusias, Nervų Ligas, širdies, Vidurių, 
Kepenų, Inkstų, Pūsles, šlapymo ir Visas 

Privatiškas Negales. •
35 So. Dearborn St. kampas Moaroe, D M DAQQ cHtcAco, Illinois

Ui a Da ivla IBVWW Room 506 ir 507 ('rilly Bldg. Važiuok 
elevatorių iki Penkto augšto.

Valandos: Kasdien 9 iki 4. Nedėldiemaia 10 iki L Taipgi Pa neri č- 
lyj, Sercdoje, Pėtnyčioje ir Subatoje vakarais nuo 7 iki 8 valandai.

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS
ant Dury, Lentų, Remy |r Stogams Bopiero

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

3003-3039 S. Halsted SU, Chlcago, III.

!KUn».«uMCAm»>

l'tirime* pripažin-

leidžia te isingų žinių, kas deda
si Busijoj, kur valdo bolše vikai 
ir kurios yra nemalonios kapi-,

pridėję; dar nuo savęs kelis kar
tus daugiau, negu išlikrųjų yra 
ir gvollu šaukia: “Kusijoj siau
čia teroras!” Kad taip yra, ne
gali Imli abejone"s.

Be t je i UH*s gerai prisižiūrė 
sime* į gyvenimą, rasime, kad 
bolše*vikai nėra lokiais, kokiais

Žinome* juk, kad kapilahz-. 
mas, carizmas ir klerikalizmas 
lai yra amžini draugai ir vieni 
kiltis remia visuose* jų reikalui)- 
se. - Jie* amžini darbininkų 
priešai, visomis priemonėmis į 
išnaudoja juos be* skirtumo tau-

ir pasiuntė"* i Kertiną vyskupą 
Karevičių prašyli pas kaizerį . 
malones, kad jis susimylėtų ir,

nu, o kartu ir visus Lietuvos

luva butų išgelbėta nuo gręsian
čio 
l'ie

pavojaus iš bolševiku puses.

ir prakalbose* bjauriai plus-

nėra Klerikalų draugais, uot- 
ševikai yra darbininkų elraugui, 
nes kitaip ir Imti negali.

Antras lakias. Kaip bolševi
kai pasie lgė“ su buvusiu Busijos 

d: kaip ca- 
s elgėsi su

darbrninkais ir jų vadovais, laip

(‘aru.

kad pas bolševikus ant k rauge, 
rių pasigailėjimo ne“*ra. Kokse

Rusiškos ir Turkiškos Vanos

12th St. T«l. Kedzie 8902 
Tel. Western 15 
W. 12th st.. arti 
Avė. Ir 1115-17 

St.. arti 12th
III.

RUSSIAN 
TURKIS H

WITH SAi

25*

20*'

Jeigu nesate Suv, Valstijų pilietis, bet no
rite tapti, tai patartina kiekvienam nusipirkti 
knygutę. •

AMERIKOS PILIETIS
Kaina 25c.

Toji knygelė sutaisyta anglų ir lietuvių 
kalbose, pagal paskutinius reikalavimus išlai
kymui kvotimo.

“NAUJIENOS”
1810 S. Halsted StreeL Chicaffo, III.

Moralybės Išsivystimas
Kad pažinti arba būti to žodžio prasmėje 

lybės išsivystymą.
moralistu, reikia nuodugniai žinoti patį mora-

Knygelę parašė L. Krzywicki. Sulietuvino 
Dr. A. J. Karalius. 1 20 puslapiu. Kaina 25c.

1840 So. Halsted St.,

Overkautu Išpardavimas
Pradedant Subata, Lapkričio 2-ra diena

Savaite* begalines vertės suteikiamos šiltą žieminių overkautą
Tėmykil musą išp:u(l:i\imi.i šimtus puikiu žieminiu overkautu už dali ji.i tikros 
vertės. Ni paprasta šilia giedra praeito menesio sumažino imi ai o\ri kaulu iš
pardavimus iki lot kad privedi1 iki nusiminimo. Pirkih1 dabar ir sulaup', kilt1 
pusę. Didžiausia naujiena šio melo. Kiekvienas gali Įsigali naują overkau- 
lą už šia*, kainas.

Vyry Šilti O verkautai
Didelis skaitlius slailią, gerai pritaikytą, plae'ią, sn diržais, pilieti ba< k, arba 
konservais vi mentcliai, elaugeliei petreną, kurie1 patenkins paėai:. žinovus. Pil
ki, meti, maišyti ir puikąs kaulai paprast n palekiodami iki .*<20.00, > t CzK 
spe*eialiai apkainuoia šiame o\crkaulei išpardavime po .......... B

Vyrų ir Vaikinų Overkautai
Peiikio* 
siuvėje.i 
ž.\ mini

slaih s, gerinusi modeliai, petrenos, kurios parode los pačią gcTiair iu 
Meltons Ivvcedš, cheviots, ele. či'a \ r.i jąs pasirinkimui už šią $ J J85 
b'imi kainą ovcrkaulą išpardavime*, po ......................... ■

Naujos Mackinaws!
Išpardavime, kuris reiškia žiediini parankumą ant 
melu. Markinavvs žalios, mėlynos, rudos ir raudo
nos kvolduolos, storu ilgai dėvime; audeklą, kurie 

. teiškia sveikatą ir šiltumą šalčiausiamc $O OfZ.
ore*, šis pardavimas už ..................... V«ww

Vaikai

TABAKAS
Prince Albert rūky

mui tabakas, šiame* iš-

lai, blokine:

'į virtos, drabužio užpaka
liu ir gurno guzikais, papra
sta 22c rūšis, spėria- J jf|e 

liai šiam išpar. pora 1 w

ir užmušė jį. Panašų
,ą patalTuivimą atliko

bolšev ikai.

, lai šiandie jau ne

lapo paskelbta linų socialistų 
vado. Tokajaus, laiškas. Kas-gi 
dėl cenzūros, lai .1. M. irgi kly
sta. — Šiandie turimi m“*ra jee

ros, kaip Kusi joje

Ii yra eiti slapiai. Be* to, Im>Iš< - 
vikai stengiasi ir j užsieni neiš
leisi jokios nemalonios jiems

i kų, ale“*jiisių iš Busijos, kuriuo-
• se bolševikai cenzoriai išlrvnč'ar kita darbininkiška valdžia

valdytų Kusija, jeigu ji noivhi.
‘ . i i • • i 1 Busijos suirute;sutvarkyti visa ant darbimnki-

.. ' • .... , • i ir II. — Pagaliskų sočialiskų pamalu — vis
ji lure“*tų panašiai elglies.viena

gu jie buitį monarchų šalinin
kai, lai neimlu žudė* caru. Jie* 
butų padare; taip, kad ir caras 
Imlu išlikęs ir bolševikai neką!- C C

Na, o kaip pasie lgė* bolše vikii 
’ešai? ('<<*k()-sle>\aka'i, nakti
nę IškaleTinburga, kur buvo

išsikasė“ caro lavoną ir garbino, 
meldėsi už ta kraugerį. Lon- 
dono. Vienuos ir kili Balučiai

Žinomu, kad darbininkai ir, a- 
belnai, socialistai, negali pritar
ti tiems, kas jį remia ir garbina. 

—J. M.

paremti tokia mintim, k id bot-

priešų, o darbininkų priešai ne
apkenčia bolševikų - tai 
reiškia, bolševikai yra darbini- 
nkų draugai. Bet tai yra visai

bildukams arba jų priešams, o 
ką ju darbai duoda vieniems ir 
antriems. Žinote, pav., tų pa
saką apie puste hunką ir mešką: 
i neskirk norėdama nubaielyt mu
sę nuo miegančio pustedninko

VYRŲ IR VAIKINŲ SIUTAI
įlankomis siūti Siutai, dideliame pasirinkime .‘dai
lią ir spalvą, modeliai konservaivės ir geriausios 
slailiės, audimai palįs puikiausi, įžymios $35 
vertės, kurias jąs paprastai rasite* už ....

Vvru Marškinai
•rl.mel and Cambrnlge

minkšti, atlenkti rali-

ISPANIŠKA ItyFLUENZA,

Laike dabartiniu sirgimu ispa

ra, Kael Kiekvienas stengtus kick 
galini apsisaugoti. Simplomai

bagas numėtė laimiki ir džiau 
••esi išnešęs sveika “kudašių'

■;< Ii ir nunešt

Neužsitikčldt iavo regCjimo pir
majam by kokiam neprityrusiam 
aptiekoriui ,ąuksoriui ar keliau
jančiam pardavėjui, nes jie su
teiks jąs akims tik daugiau blogo.

Aš turiu 15 metų patyrimą i1- 
galiu i.štyrt jąs akis ir pririnkti 
ums akinius tikrai. Darbą atlia- 

ku belaukiant, užtikrintai.
Jei jums akiniai nebus reikalin

gi, mes tai jums pasakysime.
JOHN SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS 

1641 8o. Aahland Avc. Chtcaf -

3-£ios Jeilios, virš PlatUo aptieki > 
TėTaykite j Piano ptraši|

VmlAnelos nuo 9-tos vai. ryto ilrt | 
H vai. vakaro. Nedalioje nuo i < 
vai. ryto Iki 13 valandai dien<. e

Q

Cash už Bondsus
iš nosies, sltvnų skausmui, gal
vos skausmai, raumenims skau
smas, drebuliai ir 
abclnas silpnumas.'
riaušių gyduolių me*s patariame mokėdami dalį, 
šiai ką: išplauk gerklę ir nosį su sus pas 
Se veros Anlise'psedium, kuris 
turi bul atmieštas su vandeniu 
į dalį gyduolių ir 3 dalis šilto 
vandens. Jeigu šaltis neperslo- 
ja ir |)o čiaudėjimui nėra ge-

JII0.00 iki $1,000.00 Vai- 
ar- 
už 

nu
li ž-

$50.00,
el/.ios Boiidsai perkama už eash, 

jplba paskolinsime jums pinigus
juos legate* ratą nuošimčio, arba 
pirksime jusą nuošimti bondsą

. Atsineškite band

CARL M. WHITE,
Room 111, 56 \V. YVashington Street

ros Tabletkas nuo Peršalimo ir

suos. Jvaet Kosėjime palengvi
nus, re ikia imli Severus Baisu
mą Plaučiams. Keikia tuojau 
gulti lovon ir gerti ka tokio šil- 
to ir šiltai apsikloscius giile’ti.

kad bolševikai eina išvien su 
darbininkais. Je*igu taip butų, 
lai bolševikams nesipriešintų vi
sos socialistų partijos Busijoje. | J(,i),Į1 llej;ulshllll

kilioms kaikurių darbininkų 
shiogsnių užgaidoms, be t jie* 
neįižgaiiediiia pastoviu darbini-

nie ji elementai darbininkų kle- 
soje eina prieš bolševikus. O li
nų socialistų valdžios galva, 'Ko
kui, sako, kad tie bolševiku v 
priešai darbininkų klesoje jau

rgantjs žmones Eikite pas H 
Alane

Dr. WHITNEY !
SPECIALISTAS CHRONIŠKŲ 

LIGŲ
25 Metai Patyrimo

Neteiki mokėti už apžiurejiiaą 
-122 So. Stale* >$l., Chiėago 
Tarpe; Congrcss ir Vau Buren.

Vyrišky Drapany Bargenai
Nauji, neatimti, daryti ant užsa

kymo siutai ir ojvorkotai, vertčs nuo 
830 iki $50, dabar parsiduoda po $15 
ir 25 dolerius.

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

Pilnas pnsirinHmM kailiu pamuš
tu overkotu. .

Visai mažai vartoti siutai ir over- 
kotai, vertės nuo $25 iki $85, dabar 
$5 ir MUgščiaų. Kelnas nuo $1.50 iki 
$4.50. Vaikinam* siutai nuo $3.00 
iki $7.50.

Atdara kasdiena, nedeltomii ir va- 
karais.

R. n O R D O N
14U S. Halsted BU Chlc»»<i. III

s Bi

N’eho (’igaretai, šia
me išparelavi- 
me pakelis lik ® **

.AC

Botilcvard 6487.

Laisves Bondsai
perkami už cash. Ėmei and Co., 7 TO ' 
\V. Madison, kampas Halsted gal., 
room 232, 2-ras augšlas, virš Bainous 
(.lothing Store. Atdara vakarais iki 
8. Nedėldieniais 10 ikil.

tarimais. Viršuj minė los gy- 
duedės page*lbe*s jums apsisau
goti nuo inl’luenzos ir yra labai' 
geru daiktu tureli las gyduo- 
k*s po raukti, .los yrti parduoda-į 
mos vaislinye'iose visur šiomis 
kainomis: Se vera's Anlise psol,

Grip Tablets, 30c.; Severą's Kai
šam lor l.ungs, 25 ir 50 r. Jei
gu jus negautumėt šių gyduolių 
jūsų vaislinyčiose, lai rašykite 
t.icsaai pas W. F. S< vera Co.,

Jaunasai Clarcnce Herold Li 
nslrand,’Iii im lų vaikiščias, va- 
kiir lapo Įrašytas i “jaunų kar-
žygių” listą. Buvo taip. Vakar 
jisai nešė į Lake Vie\v Trnst and

kaišiot jam po panose 
rius, taip kad jaunasai (’Jaren- 

atidiioli 
jiems savo krepšelį. Bet kada

šeniuosna savo

itais, Clarencc išsitraukė* savąjį

XKIŲ SPECIALISTAS 
Akle Dyka!
v Gyvenimas yra
' k tuščias, kada pra 

nyksta regėjims, 
f Mei vft.’ iojame 

pHjrerintą Oph- 
thalmometer. Y- 
Pati.n^ d0Tft n!’ 

s *. Kreipiama | vai
kus. VaL: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
nedčldien. nuo 10 iki 11 dieng. 
4649 S. AHhland A v. ksmp. 11 st

Rr*xhL 933 S. Ashland Blvd. Cbicagš 
TtiephoB* II »j mf. k"t Itii

RUSAS G Y RYTOJAS h CHIRURGAS 
8pech’ <l*o Moterišką, VyrLiky,

Oftbtga: 3354 S

į B * «

’J i

MRS.tnpniEdi IHKLJSr 
a Paskolos $30"" $300 1 
ILegalė rata 3*/2% mėnesyje.

Vjrui ar moteriai, dirbančiai r 
ar užlaikančiai namą.

Ant rakandų, piano, vktro- 
!<>::, sankrovos flxtur<*s, ve
žimų, automobilių, Liberty 
Bolidą ir Insurance 1‘olicics. 
Skoliname Btoękyard'ų, fia- 
l>os ir dirbtuves daibinin- 
kaniH, Rclžkelio ir biznio ®

I
 žmonėms, klerkams ir t(. ■■

Ateikite j ofisų ir mes vis
ko sniulkmenisKai išaiškinsi 
Ine. Atdara utarninkais. ket
vertais ir suimtomis iki H 
vai. vakare, l’ane'fleliais, se-

„ redomis ir pčtnyčiomis iki 
6 vai, vakaro.

LOCAL LOAN CO. |
TUOS. !■’. KERVVIN, Mur.

1
4617 So. Halsted Street

Po valstijos priežiūra.
Tel. Drovcr 2(16. 2-ras augštns K

(■.vd., -ii

rų, moterį j

tai.' us.
Ofiflfis ir Ta

St. nclo.i Fi>l
VAI.ANUO"

101*5 W. 18*.h

l 3110.
Street

VALANDOJ

-&£2Si

DR. 0L GLASER
Praktikuoja 27 melai 
(i\ veli imas ir ( M isas

CJiicago, III.

šku ir Vaiky 
lišku l.ige.i

10 rvlo. iiim 12 iki

n i i

DARBAI
».-*wmsb r ■ v^swwwiiwa.>sr Tresra—

PAUDO

C. K A Z I Al

ATLIEKAMI

Tclephone Yards 5834.

D r. P.G. Wiegner 
Priėmimo valandos nuo 8 iki 12 
Iš ryto ir nuo 7 iki 9 vai. vak. 
3325 So. Halsted Chicano.

Dr. Leo Awotin
Gydytoja®, Chirurgei, Akušeri* 
1920 So. Halsted 8U Chlcago. 
Kliba lietuviškai, latviškai ir

Va!&n«£n«i: |(|—12 rytą.fi 9 vg« 
kure. Te!. CanaI 4367,

j p ERB. Naujienų skaL • 
tytojos ir skaityto- i

telmenui, kur nešėsi jo krepše- į 
]i. Suragino tol. kol anas na-

kaisis eiti į tas sankro
vas, kurios skelbias? 
Naujienose,

r n k t i k a •

Chicago.

i pala 
imeb mo.

inerginvnta.

Mrs.A.MIclmi8Wlcz
taigusl A!;r

•ją; »br.i 
u«i P<*n 
oupitakse ir Phlū« 
elphijoj Pr.sekmin>

ryt%25c4%2585.fi


b PėtnyČia^t^l^fo Į, 1918.

CHICAGOS
ŽINIOS RAS ir KONCERTAS
Šokių nebus

ŠOKIŲ IR SUSIRINKIMŲ SVE 
TAINĖS BUS ATIDARYTOS 
TIK PANEDĖLIO VAKARE.

Nebeleis rūkyti gat^ekariuose.

Šokių mylėtojai prašomi pa
laukti - iki panedėlio vakaro, 

s reikalų komisionio 
rius, John Dili Robertson, va
kar užreiškė. jogei busią ge
riau, kad šokiu, svetainės ir to
lygaus pasilinksminimo vietos 
bus atidarytos tik panedėlio va
kare. Influenzos komisija šitą 
komisionirriaus sumanymą ra- 

, do esant iki mat uotu ir užgyrė. 
Vadi naši, visi tie, kur šią suba- 
tą ir nedėlią rengė "vakarą su 
balium*”, dar turės palaukti.

Palaukti, beje, turės ir šiaip 
visokių susirinkimų bei prakal
bų rengėjai. Komisionierius 
sako, kad iki panedėlio vakaro 
nebusią leistini jokie vieši ir 
draugijų susirinkimai, viešos 
laidotuvės, sportas ir lt. 'Patai 
reikalinga įsidėmėti.

Naujų susirgimų skaičius veik 
toks pat. Vakar influenza ir 
plaučių uždegimu susirgo 861 
asmuo. Mit*<5iy buvo 1 -----  lino
influęiizos ir plaučiu, užtlegiiuo.

Beto. sveikatos reikalų komi
sionierius pranešė, jogei atei
tyj gatvekariuose ir geležinke
lio traukiniuose rūkymas turė
siąs išeit iš mados. Vadinas, 
dabartinis patvarkymas turėsiąs , 
pasilikti ant visados. Pypkiams , 
bus nesmagumo. i

P-lė Z. Laurynavičiutė

Parengė L. S. S. 174-toji Kuopa

Nei, Lapkričio-Nov. 3, 1918 m
M. MELDAŽIO SVET

2242-44 W. 23rd Place
Svetainė atsidarys 4 vai. vakare.
--1• -.. i .. ....................."•

Perstatymas prasidės 5 valandą vak.

Bus sulošta labai juokinga trijų aktų komedija.
Koncerto dalis bus išpildyta solo p. Laurynavičiutės, p-ios Stilsonienės ir p. P. Stogio 
ir kitais pamargininpiais. Draugai ir Draugės, 174-oji kuopa deda pastangas, kad su
rengtu programų pilnai užganėdinus publiką, ir ji tikisi, kad tą visa atsieks. Taigi ne
pamirškite' Kuopos vakaro, o atsilankykite visi.

Inžanga 35c ir 50c ypatai. Kviečia visus 174-toji Kuopa.

REIKALAUJA SUGRĄŽINT 
DENMANĄ.

1 Qtas Pasilinksminimas ir šokiai
Parengta

Lietuvių Baltos Lelijos Merginų Kliubo
Subatoje, Lapkričio 2 d, 1918 1

M. MELDAŽIO SVET., 2242-44 W. 2,‘ird Place

Pradžia 7:30 vai. vakare
Inžanga 55c ypatai su pasidėjimu drapanų

I Muzika J. F. JERECKIO
Į Kiekvieną širdingai užkviečia KOMITETAS.

B - --------------- --- ■ ------------------- -- • -______________ __________________________________________ ___

esant kaltu ir nubaus teisinas. KAS JĮ APVOGĖ. rius, rašydamas savo praneši-

VERBUOJA MOTERIS.

Iki šiol demokratų ir repub- 
likonų politikieriai “rūpinosi” 
tik vyrais-balsuotojais. Dabar 
jie pradeda "rnpintiės” ir mo
terimis. Bepublikonų rinkimų 
kampanijos Komitetas šiandie 
žada surengti “puikų bankirlą”

Busią šauni muzika,

Je, vyrus politikieriai perka 
alumi ir cigarais, o jų moteris 
dabar pirks kendėmis ir kito
kiais skanskoniais.

DAR KARTĄ APLANKĖ 
CHICAGĄ.

ringasai laivas — Eastlandas, 
kuris 1915 metais palaidojo 
Chicagos upėj virš 800 vyrų ir 
moterų. Dabar jisai persikrik
štijęs j Wihnette ir tarnaująs 
Dėdei Šamui.

PHNKI TŪKSTANČIAI 
ATLYGINIMO.

Vienintelis Chicagos didlapis, 
Journal, agituojąs prieš naująją 
miesto tarybos sutartį su gat- 
x'<‘karių baronais, vakar |MiskeI- 
bė, jogei jis duosiąs penkis tū
kstančius dolerių atlyginimo as
meniui, atidengusiam bent vie
no rinkimų viršininko suktybę, 
kuri bus/ padaryta laike sekamų

“UŽTVIRTINKITE VISUS, 
ARBA — NĖ VIENO”.

Miesfo tarybos ponai turi 
ujo galvosūkio. Keturi majo
ro Thompsono nominuoji na
riai į mokytojų tarybą — Fitz- 
patrickas, Nockeiis, Olanderis 
ir O’Donnellis — vakar užreišn 
kė, kad miesto taryba arba te
gul užtvirtina • visus nominuo
tus asmenis arba

Tribūnos sekėjai dabar nebe
žino kas daryti. Jie labai ge-

na-

- ne vieno..

ti prieš Inos keturis įžymiausius 
Chicagos organizuotų darbinin
kų vadus. Bet išpildyti jų rei
kalavimus, tai reikštų, kad ar
šiųjų politikierių viešpatavimui 
mokyklų taryboje butų užduo
tas mirtinas smūgis.

Panedėlvje
miesto tarybos posėdis, 
si m e, ką jie pasakys.

LAIMĖJO DEŠIMTĮ
TŪKSTANČIŲ.

specialis
Maty-

Keturiolika mėnesių atgal 
Mykolas Sutko. 1357 W. 47 gt., 
buvo sunkiai sužeistas bedir
bant Chicago and Western In-

jarde. Sutko liko amžinu inva- 
lidu-kolieka. Kadangi kompa
nija nenorėjo deramai atlyginti 
už jam padarytą skriaudą, tai 
Sutko ją patraukė lieso n. Už
vakar teisėjas Tuthills nuspren
dė, kad komipanija turi užmokė
ti p. Sutkui dešimtį tūkstančių 
dolerių.

SUVAŽINĖJO MOTERĮ.

auto-

jama ir už tą naująją sutartį.
Nesiskubinkite, Journal tuos 

penkis tūkstančius duos tik ta
da, kada tokį sukčių pripažins (tas.

Bėgęs visu smarkumu 
mobilius vakar mirtinai sužeidė 
Marthą Salskene (Salskienę?), 
4623 So. Paulina gt. Moteris va
kar pasimirė. Automobilio važ- 
nyčia, G. De Ssvarts, areštuo- 
* i. . , *'|r

Didelis Balius
Su Dovanomis Laikrodėlio verto $25.00 

Rengia ■ j
Draugystė šv. Kazimiero Karalaičio 

NEDALIOJE, LAPKRIČIO 3 D. k 
švento Jurgio Parap. Svetainėj

Kampas 32 pi. Ir Auburn Avė.
Pradžia 4 vai. po piety. Inžanga 35c porai.

Kviečia visus atsilankyti KOMITETAS.

■ ........ ..............r
<-JĮ, r Keistučio P«-. REIKIA darbininkųšelpimo JvliuDo choro repeticija . -L- - - - - - <r —.m -i- —-n- - Y-.-%

‘H ' REIKIA 50 MOTERŲ PRIE TVAR-
1 KYMO KNYGŲ IR MAGAZINŲdainininkės malonėkite būti laiku, | (MĖNESINIŲ LAIKRAŠČIŲ). PAS-

b ,ur^s»nt5 d«i’ TOVUS DARBAS. GARU APŠILDY- 
nuoti rengiamam vakare. Nepaniir- TAS IH (;j.;haI APŠVIESTAS NA- 
*k,tc- “J- Gustaitis MAS. MOKESTIS 815 IKI 817 1N

I SAVAITE.
1 GUMBINSKY BROS,
““ “ CHICAGO

LMPS. 29 kp. repeticija Graži Ma- Q .....
geliona bus pėtyčioj, lapkr. 1 d, 2261 S. UNION AVĖ 
Liuosybės svet, 1822 Wabansia a v, I 
7:3(1 vai. vakaro. Gerbiami lošėjai 
ir lošėjos prašomi atvykti paskirtu 1 
laiku. —Rengimo Komisija.

LSS. 4 kp. mėnesinis susirinkimas 
įvyks subatoj, lapkričio 2 d., Mildos 
svetainėj (ant trečiu lubų). Pradžia 
7:30 vai. vakare, 
riai privalo i 
mą būtinai, 
svarbių reikalų:

REIKIA 10 prityrusių moterų 
prie tvarkymo skudurų. Pastovus 
darbas. Gera mokestis.

Goldman, 
1820 W. 14th st, Chicago

. . , REIKALINGI “či|M>riai”, uždirba
įsi kuopos na-, nuo 86 iki 810 i dieną. Pastovus da- 

uyykli į sį susirinki- rbas. Ateikite prisirengę j darbą 7 
lurime daug labai vai. ryte. James I. Bradv Foundry 

Organizatorius.; Co, 45th and Western Avė.

REIKALINGA indų plovėja Majes- 
tic Restaurant.
3502 So. Halsted st, Chicago

..LSS. 4 kuopos veikalo “Nihilistai” 
.Repeticija įvyks pėtnyčioj, laokri- 
įčio 8 vai. vak., Aušros svet, 3001 S. 
. Halsted st. Pasiėmusieji lošti drau
gai malonėsite atsilankyti. —Komit.

ASMENŲ J IEŠKOJIMAI
Pajieškau savo draugo James U- 

barlo. Paeina iš Kauno gub., Rasei
nių pav. Malonėkite atsišaukti ar 
kas žinote praneškite jo adresą, bu
siu labai dėkingas.

J. Mačiulis,
810 W. 19th st., Chicago, III.

Aš, Vincas Moningis, pajieškau 
savo tikro brolio, .Juozo Moningio, 
Kauno gubernijos, Šiaulių pavieto, 
Žagarės valsčiaus ir miestelio. Mel
džiu atsišaukti ant žeminus padėto 
adreso: Vincas Moningis,
P O Box 512, Royalton, III.

Pajieškau savo brolio Izidoriaus 
Pisčoko, Kauno gub, Šiaulių pav, 
Kuršėnų parap. Atsišaukite šiuo ad
resu :

Elzbieta Sabas.
105 Linden avė., Stenbenville, Ohio.

REIKIA prityrusių langų plovėjų. 
CHICAGO WIND()W CLEANING Cų 
62 W. yVashington St., Chicago.

REIKALINGA sruogų dažytojų.
FREI) STRAUS DYE W()RKS 

2G49 Sheffield Avė.,
Tel. Diversey 2616

REIKALINGA moteris arba mer
gina pridabojimm “hauzos” ir dvie
jų vaikučių. Palaidojau savo mote
rį. Aš pats turiu dabot savo/krau
tuvę, katra yra tam pačiam name; 
yra trįs kambariai. Atsišaukite no
rėdami darbo, o su sąlygomis susi
taikysime.

J. Petraitis,
1152 W. 51st St., Chicago, III. . 

Tel. Yards 6682.

Turtingas verteiva, An<lrexx’ 

Smitb, galutinai įsitikino, kad 
gyventi yra kvailystė. Todėl 
nuėjęs į šv. Lukošiaus kapines 
Smith’as ėmė ir... pasikorė. 
Kažkoks begėdis pamatė jį be
kybantį ir paliko jį ten nuogą- 
nuogutėlį. Sinith’ą policija ati
davė į lavoninę tik dar negali 
su j ieškot tą nežinomą begėdį, 
kad atidavus jį į kalėjimą.

Nemanykite, kad tik vienas 

Pelouze, majoro švogeris, jau
čius! “fine”. Ir “dėdė” Denma- 
nas turi kuo pasididžiuoti. “Ge
ri žmonės” vakar pa tiekė petici
ją ir dabar renka parašus. Rei
kalaujama, kad policistas 
priimtas atgal į “darbą”.

pristato ulbai juokingoj pozici
joj.. . Argi jisai nė to nesupran
ta?

—N. Kviklienė.

“GOING UP!”

Vyrai, kas bus? Tabakas 
vėl “going up!” Tabako v 
teivos vakar paskelbė, kad “

ir 
er- 
at- 

sižvelgiant į dabartinį sunkų 
momentą”, jiems prisiėjo pa
kelti tabako, cigarų ir • eiga retų 
kainas nuo 12 iki 20 nuo,.

MIRĖ BELOŠIANT GOLFĄ.

Užvakar urnai pasimirė Fort 
Dearborn National banko vice
prezidentas, Nelson Lem|X‘rtas. 
Mirė belošiant golfą — Excel- 
sior Springs, Mo. Lempertas se- 
ptyniatas dienų atgal apleido 
Chicagą norėdamas ištrukti sia
učiamos epidemijos. Nuo gri
po ištruko, bet nuo mirties ne.

IŠPLĖŠĖ DRABUŽIŲ 
KRAUTUVŲ.

Nežinom i pi k tada riai vakar

krautuvę 1135 N. Madison gat
vėj. Išnešta apie už 15 20 tū
kstančių dolerių. Policija jie-

True translation filed with the pont- 
master at Chicago, IK., Nov. 1, i<)l«, 
it rrųmred by the act of Oct. 6, 1917

UŽDARO DIRBTUVŲ.

Pasiturįs saldainių fabrikan
tas, H. II. Cannon, vakar “suti
ko” udžaryti savo dirbtuvę ant 
30 dienų už peržengimą maisto 
administracijos patvarkymų. 
Minėta dirbtuvė randasi 209 S. 
Wabash gatvėj.

DRĄSŲS BANDITAI.

butų

ROSELAND

Turėjo visa, bet- Auka Lietuvos Laisvės 
Fondui.

Wen-Žilagalvė senele Mario 
dycc, 1239 W. 49 gt., turėjo vi
sko: ir mažą šaunų namelį ir 
pinigų. Bet jijė neturėjo vieno 

giminių ar nors gerų drau
gų. Vakar ji nutarė, jogei gy
venimas neturi prasmės. Ir 
taip, nuėjo į savo dailiai papuo
štą miegruimėlį, atsisuko gasą 
ir atsligulė.

Už kelių valandų kaimynai, 
įsilaužę jos butan, rado ją negy
vą. Ten pat, šalia jos, gulėjo 
sena, apdilusi šernolė su virš 
pora tūkstančių dolerių.

LMPS. 25-loji kuopa pastarą- 
jame susirinkime ularė pas
kirti Lietuvos Laisvės Fondui 
tą sumą pinigų ($78.86), ku
ri liko nuo josios surengto va
karo, lapkričio mėnesyj 1917 
melu ir kuri anuomet buvo ma
nyta paaukoti Bušų revoliuci
jos rėmimui. Tėčiaus delei at
simainiusių aplinkybių kuoipa 
dabar nutarė atiduot tuos pini
gus Lietuvos Laisvės Fondui.

Užpuolė du saliunu.
Nepažįstami piktadariai va

kar naktį užpuolė du saliunu 
ant Baker ir Baltimore gatvių. 
Laimėjo 347 dolerių. Piktada
riai nepagauti.

kitoms progresy vėms draugi
joms. —J. Raudienė.

(Pinigus $78.86 gavome ir a- 
tiduosiine LLF. iždininkui K. 
Gugiui. Red.).

Pranešimai

WEST SIDE.

Tik kabinėjasi.

“Naujienų” n r. 256 buvo iš
spausdinta Aštunto Rajono se
kretoriaus pranešimas. Nesup
rantu tėčiu us, kokiuo tikslu jis 
užsimanė daryti tokių 'bepama-

LMPS 58 kp. susirinkimas bus 
lapkričio 3 d., 2 vai. po pietų Davis 
S(|uare svetainėj, kertė Paulina ir 
•15 gatvių. Visos narės kviečiamos 
atvykti laiku.

—Sekr. S. Laurinavičiutė.

22 kp. LSS. šaukia susirinkimą, 
subatoje lapkričio 2 d., 6 vai. vak., 
Meldažio svetainėj.—Visi nariai kyie 
čiami būtinai atsilankyti j šį susirin
kimą, nes jis yra šaukiamas svar
stymui svarbių reikalų. Kiekvienas 
narys turi atkreipti savo atidą.

—Komitetas..

Chicagos Lietuvių Vyrų choro re- 
peticija įvyks nedčlioj, lapkričio 3 
d., Mildos svet. Choristai prašomi 
susirinkti paprastu laiku. Nesi vė
luokite. ..—Valdyba.

kretoriui. Savo laiške aŠ pasa
kiau, kad musų kuopa matė e- 
sant negalimu išpildyti sekreto
riaus reikalavimą, būtent: pri
duoti jam visų nominuotų dra
ugų adresus. Kad lai yra lie
sa, jisai gali rast praeitos Ra
jono konferencijos protokole: 
Konferencija šitą jo “įstatymą” 
'panaikino. Tai ko jisai dabar 
kabinėjasi? Savo laiške aš juk 
nesakiau, kad atsisakau suteik
ti jatn LSS. 22 įp. narių adre
sus. Aš tik pranešiau tai, kas 
buvo nutarta kuopos susirinki
me, spalių 3 d.. Mielu noru su- 

‘tėlk^ili jatti kadle Visus kuopos' S. Halsted st. 9:30 vai. iš ryto. Bus

West Pullnian, III.—LSS. 235 kp. 
mėnesinis susirinkimas įvyks nedė- 
lioj, lapkričio 3 d., 720 W. 120 Str. 
kaip 12 vai. dienos.—Visi draugai 
ir draugės malonėkite atsilankyti 
paskirtu laiku, nes yra daug reika
lų aptarimui. —Kuopos Valdyba.

Rockford, III. — SLA. 77 kp. lai- 
i kys savo mėnesinį susirinkimą ne
dėliojo, lapkričio 3 d„ 1012 S. Main 
st. Visi nariai pasistengkite būtinai 
pribūti į virš minėtą susirinkimą, 
nes turime labai daug reikalų apta
rti. Pir. S. J. Petrauskas.

Pajieškau savo pusbrolių Kazimie
ro Bučiaus ir Juozapo Lauciaus, abu 
Kauno gub., Telšių pavieto, Tvėrių 
parapijos, Kivačių sodos. Abu gyve
na Amerikoje. Meldžiu atsišaukti 
šiuo adresu: Mrs. Heliena Rubežaitė 
1720 XX’. Ist St.. Mnrion. Ind.

REIKIA rankomis išsiuvinėti sky
lutes prie veisčių, taipgi merginų 
mokiniies išsiuvinėti dėl guziką sky
lutes. Mokėsime laike mokinimosi.

HART SCHAFFNER and MARK, 
Wood and Blucher Sts,

Pajieškau savo pusbrolių Pranciš
kaus ir Jono Tumusų, Suvalkų g., 
Naumiesčio 
kaimo, 
resu:

pav., ir parap., Valių 
Meldžiu atsišaukti šiuo ad-

V. Venclovaitis,
Halsted st., Chicago, III.

REIKIA finišeriu — prie varni-
Šlavimo krėslų. Atsišaukite i

Eaton Chair Co., 841 \V. 22nd st, 
1 blokas i vakarus nuo Halsted St.

REIKIA merginos prie abelno na
mu darbo. Elektra plaunama ii* mo- 
gliavojama. 228 S. Vinebiddie avė., 
Pittsburgh, Pa.

Pajieškau savo brolio Antano Ka- 
laikos, metai laiko kai negaunu nuo 
jo žinios. Jis gyvena Kearny, N. J. mokestis. Pastovus darbas. Atsišau- 
Prašau duoti žinią — jis pats ar kas kito į: 4737 S. Ashland avė.

REIKIA buČerio lietuvio. Gera

John Kalatka,
15715 \Voodbridge avė., Harvey, 111.

Pajieškau draugo Wiihn. Ruseli, 
paeina iš Suvalkų gub... Seiliaus gy
venome drauge, 3343 S. Morgan st. 
ir iš tenai išleidau į kariuomene. 
Draugo labai meldžiu atsišaukti, 
ba kas žino pranešti (jo adresų, 
ką busiu labai dėkingas.

John Yundul
2017 W. Grand Avė., Chicago,

JIEŠKO KAMBARIŲ

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI — iš priežasties li

gos turiu parduoti pirmos klesos 
bučernę ir grosernę naujoje lietu
vių vietoje, su namu arba be namo. 

Anton Praszky.
ar- 2856 Emerald avė., Chicago 
UŽ ' | . , ■ ■ , ____________ _

III.

JAUNA vedusi pora pajieško Bri- 
dgeporto apielinkėje švaraus kam
bario. Kas turite praneškite greit. 
Z. ()., 3238 S. Halsted Str.

PARSIDUODA BUČERNĖ IR GRO 
ŠERNE. —PARSIDUODA VIENA 
GROSERNE ARRA SYKIU SU NA
MU. PARDAVIMO PRIEŽAST$S — 
SAVININKAS APLEIDŽIA CHICA
GO.

ANDREW DVASII KE\\1CZ 
4543 S. MARSHFIELD AVĖ.,

CHICAGO.

REIKIA DARBININKŲ
VALSTYBINIAI NEMOKAMI DAR

BO PRIRODYMO BIURAI
(U. S. Frce Employment Service)
Jicškantieji 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 
rųšies darbininkų — į fabrikus, į ka
syklas, į ūkius, į šiaip įvairias įstai
gas — kaip vyrų, taip moterų ir vai
kų, kaip amatininkų, taip papra
stiems darbams.

REIKIA shcarmenų ir Jeiberių i 
Scrap Iron Yard. Gera mokestis. 
Pastovus darbas. Atsišaukite j 1632 
W. Kinzie st., Chicago.

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

---- o—

REIKIA moterų dėl rinkinio sku
durų j junk shop; turi būti patyru
sios; darbas ant visados.

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

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

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

PARSIDUODA pigiai grosernė lie
tuvių apgyventoje vietoje. Biznis iš
dirbtas gerai. Atsišaukite greitai.

J. Mačiulkis,
3518 S. Wallace St., Chicago.

NAMAI-ŽEMŽ
NAMAI IR KARMOS.

Pirmiau negu pirkti namą, farmą 
arba lotą, klauskite informacijų. 
Mes skoliname pinigus.

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

Room 336.

MOKYKLOS

1 VALENTINE DRES8MAKING 
COLLEGES

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

137 Mokyklos Suv. ValstijoM. 
Siuvimas, Petrenų Kirpimas, Do- 
signing, dėl biznio ir namų. Vie
tos duodamos dykai. Diplomai. 
Lengvi išmokėjimai. Gvarantao- 
ta išmokinti Jus pasiūti suknca ai 
|10. Phone Seeley 1643

SAKA PATEK, Pirmielnkl

Uždirbkite S15 iki 
$35 į savaitę.

Du jauni nepažįstami vyrai 
vakar naktį įėjo saliunan ant 
kertės Loomis ir Harrison gat- 
Vių if UžkonlaRTtffVbf’* ‘Tankas* 
augštyn!” Kostumeriai neteko narių adresus', tegul tik jisai nu-1 rČMygias teises /dabiui‘inhmw’’iaike 
406 dolerių ir tiek jKit saliuno rodo jų vardus, t. y. kurie jam "’)Salr)Ut“jl pyj

LSJL. 1 kp. ir LSS. 4 kp. bendras 
lavinimosi susirinkimas įvyks ne- 

’ į dėlioj, nov. 3 d., Aušros svet, 3001
> 

| diskusijos tema Ar moteris gali tu-

REIKIA 10 prityrusių leiberių di
rbti į scrap iron yardą.
2034 Southport avė, Chicago

savininkas. Plėšikai pabėgo, j reikalingi.
 Išrodo kad Rajono sekreto-

REIKALINGA 10 pardavėjų vyrų ir 
moterų prie pardavinėjimo gyduo- 

ir ar tai pagerintų darbininkų kle-įlių stuba nuo stubos nuo Influen- 
* ' '' * ‘ ’ ............. jzos. Gera mokestis, patyrimas ne-

zo ir J. Shimbelis. Meldžiu draugus reikalingas. Kreipkitės daktaro ofi- 
ir drauges skaitlingai atsilankyti. san:

—J. J. JanuševičiuB. 3.748 S. Halsted st., Chicago, III.

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

MASTER SEWING SCHOOL
J. F« Kasnicka, Prezidentas,

118 N. La Salia ąL. Prieš City Ha!l> 
Atsišaukite anį 4-to augšto.




