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KIETIJA TURI ATLYGINT NUOSTOLIUS
Rink imu pasekmes
McCormick galbūt išrinktas. Gatvekarių 
sutartis atmesta. Pavietas vieny demo
kratų rankose. Visur laimi demokratai

Demokratai valdys kongre
są.

WASHINGT()N, lapkričio 5.
Nors dar sunku ką nors ti

kro pasakyti iš atėjusių nepil
nų žinių apie rinkinius, bet iš
rodo, kad kaip senate, taip ir ats
tovų bute demokratai turės di
džiumą narių. Tečiaus naciona- 
iiai komitetai nė vienos, nė ki
tos partijų neprisipažįsta nė prie 
pergaliu, nė prie laimėjimų — 
visi laukia pilnesnių žinių.

GATVEKARIŲ PARĖDY
MAS NEPRAĖJO.

Sušaukimas Illinois konstituci
jos konvencijos priimtas.

CHICAGO. — Chicagiečiai bal 
suotojai vakar atmetė begėdišką 
sutartį su gatvekarių kompanija. 
Atmesta ji perviršiu 35,000 bal- 
visi stambieji biznieriai ,kurie 
stojo už sutartį ir kurie nuola
tos tvirtino, kad mokestis už va
žinėj imąsi gatvekariais nebus 
pakilta, dabar sako, kad reiks 
kreipties į taip vadinamą Pub
lic Utilities Commission ir ten 
prašyti pakėlimo mokesties už 
važinėjimąsi.

Viši kiti pasiūlymai ant ma
žojo balato priimti (Odeliu per
viršiu balsų. Sulig to baloto su
šaukimas Illinois konstitucinės 
konvencijos pataisymui Illinois 
konstitucijos priimtas.

Autorizuotas išleidimas bond- 
sų už $3,000,000 Michigan bul
varo pravedimui.

Autorizuotas išleidimas bon- 
dsų už $60,000,000 pravedimui 
gi-rų keliu.

Priedas apie privatinius ban
kus, kad visi bankai turi būti 
po valstijos priežiūra — priim
tas.

ILLINOIS VALSTIJOJ.

Senatorium nuo Illinois galbūt 
išrinktas McCormick. Valstijoj 
laimėjo republikonai, bet Cook 

paviete laimėjo demokratai.

Dar nėra pilnų žinių apie pa
sekmes vakarykščių rinkimų, 
■bet iŠ tų, kurios atėjo, spren
džiama, kad senatorium nuo Illi
nois valstijos galbūt yra išrink
tas Medil'l McComick, republi
konas. Demokratų kandidatas 
(dabartinis senatorius) James 
Hamilton Levvis laimėjo Cook 
paviete, bet užtai McCornick ga
vo daugiau kitose Illinois valsti
jos dalyse ir, sprendžiama, jis 
pereis 40,000 ar daugiau balsų 
perviršiu.

Kongresmanai.

Kongresmanais “at large” iš
rinkti Richard Yates ir William 
E. Mason, abu republikonai.

Be to Coock paviete buvo ren
kama dar 10 kongresmanų. Iš

rinkta penki demokratai ir penki 
republikonai. Tik du iš išrink
tųjų yra nauji. Likusieji 8 jau 
nuo seniau yra kongresmanais.

Pavietas.
Paviete visur 'laimėjo demo

kratai. O buvo 'renkami pa
vieto teismo teisėjas “probate 
court“ teisėjas, šerifas, pavieto 
klerkas, pavieto mokyklų super
intendentas, “board of review” 
nariai, “board of assesors” na
rys, pavieto komisionieriai ir 
“sanitary distriet trustees.”

Taip pat demokratai laimėjo 
ir miesto rinkimuose. Visi iš
rinktieji municipalių teismų tei
sėjai yra demokratai, taip jau 
tų teismų klerkai.

Republikonanis pasisekė išrin
kti viso penkis pavieto komisio- 
nierius nuo Chicagos apielinkių. 
Bet ir ten jie reikšmės neturės, 
kadangi visi kiti komisionieriai 
(o jų viso yra 20) yra demokra
tai.

Taigi republikonai Cook pa
viete susilaukė didžiausio smū
gio. Apart penkių pavieto ko
tu isionierių jie visose pavieto į- 
staigose ir municipaliuose teis
muose neturės nė vieno savo pa r 
tijos žmogaus. Užtai demokra
tų lageryj didžiausias džiaugs
mas.

Illinois legislatura republikoniš- 
ka.

Ant kiek pasirodo žinios apie 
pasekmes rinkimų, Illinois valsti 
jso įstatymdavystė bus kontro
liuojama republikonų. Kontro
lę atstovų bute republikonai da
bar įgijo, o senate nuo seniau 
turėjo.

Ar naujoji legislatura bus sau
sųjų šalininkė — dar nežinia. 
Senatas yra “sausas“ bet atsto
vų butas abejotinas. Sausieji la 
bai entuziastiški b<4 ar jų 
džiaugsmas nėra veltus, pasiro
dys sekamą pavasarį, kada bus 
svarstomas prohibicijos priedas 
prie konstitucijos.

NEVV YORK.

Gubernatorium išrinktas demo
kratas. Socialistas Meyer Lon- 

don pralaimėjo.

NEW YORK, lapkričio 5. — 
Išrodo kad Alfred E. Smith, de
mokratas, yra išrinktas New 
Yorko valstijos gubernatorius. 
Jis galbūt gaus 50,000 balsų dau
giau negu dabartinis gubernat. 
Whitman, republikonas.

Sociaflistas kongresmanas 
Meyer London iš 12 distrikto 
tapo sumuštas šiuose rinkimuo
se. Prieš jį susivienijo abi se
nosios partijos ir fuzionistų, kan
didatas Henry M. Goldfoyle iš
rinktas kongresai).

MICHIGAN

Fordas galbūt pralaimėjo.

DETROIT, Mieli., lapkričio 5.
Henry Ford, kandidatas į se

natorius, išrodo sumuštu. Jo o- 
ponentas republikonas T. H. 
Ncivvbury iš suskaitytų balsų lai
mėjo du prieš Fordo vieną bal
są. Pečiaus paskutiniai prane
šimai parodo, kad Fordo balsų 
skaičius auga.

Pirmos ateinančios žinios a- 
pie pasekmes balsavimų atski
ruose pririnktuose parodo, kad 
suteikimas moterims balsavimo 
teisių gali nepraeiti.

Gubernatorium Michigan vals 
tijos išrinktas senas Albert 
E. Sleeper, republikonas.

Iš visos Amerikos.

Dar nepilnos žinios apie rinki
mus parodo įvairiose vietose se
kamas galimas pasekmes:

Massachusetts laimi repu
blikonai.

Colorado — laimi republiko
nai.

Ohio — Demokratai ir šlapieji 
laimi.

VVisconsin — Pasekmės dar a- 
bejotinos, bet republikonai prieš 
akyje.

Pietinės Valstijos - 9 pieti
nėse valstijose. (Virginia, S. C., 
Miss., Ala., Georgia, Fla., Loui- 
siana, Tcnn. ir N. Car.) išrinkta 
į Suv. Valstijų atstovų butą 66 
demokratai ir 2 republikonai.

Connecticut — J kongresą iš
rinkti 4 demokratai ir 1 repu- 
blikcnas. Gubernatorium išrin
ktas demokratas T. J. Spellacy.

Kentucky Demokratas A. 
O. Stanley išrinktas senatorium.

Vermont — Gubernatorium iš 
rinktas republikonas.

Rhode Island — Republiko
nas Cott galbūt išrinktas sena
torium.

Pennsylvania — 25 žmones iš 
rinkti kongresai). Pranešimai ne 
pažymi partijų.

Delavvare — Pasekmės abejo
tinos, demokratai priešakyje.

Kansas — Gubernatorius, kon 
gresmanai ir senatorius, visi re- 
publikonai.

Nebraska — Senatorium gal
būt bus demokratas.

California — Dabartinis gu- 
bemotorius Stevens, republiko
nas, išnaujo išrinktas.
‘Maryland — Baltimorėj išrink 

ti kongresai) du demokratai.
Missouri — Demokratas J. W.

Falk išrinktas senatorium.

Transvaaliaus aukso iškasa
moji apštis.

LONDONAS. — Reutcrio žinia 
iš Johanesburgo praneša, kad 
Kasyklų Buto susirinkime rūgs. 
23 d. pirmininkas VVallers užmi
nė apie opų padėjimą kas dėl 
Transvaaliaus aukso iškasamos 
apšties. Per pirmus aštuonis 
mėnesius sumažėjimas išnešė 1, 
315,694 svarus, o per tą patį lai
ką dirbamosios 'lėšos padidėjo 
468,698 svarais. Iš 49 prisidėju
sių kompanijų šešios turėjo nuo
stolių, o 15 turėjo mažą pelną; 
bet ncatmokėtos apskaitos pa
vertė pelnus į nuostolius. Prie 
dabartinių sąlygų galas yra labai 
arti.

Foch suteiks 
jai sąlygas

Maršalas Foch diktuos per
trauką mūšių ir jo vokie
čiai turi prašyti ir sąlygų, 
sako prezidentas Wilsonas 
savo notoje Vokietijai.

WASHINGTON, lapkri
čio 5. — Valstybės departa
mentas oficialiai paskelbė, 
kad Vokietijos valdžia ipra- 
nešta, jog talkininkai yra pa 
sirengę daryti su ja taiką, 
sąlygomis išdėstytomis pre
zidento Wilsono jo kalboje 
kongresui, apart skyriaus 2, 
kuris paliečia jurų laisvę.

Vokietijai taipgi praneš
ta, kad gen. Foch turi per
traukos inušių sąlygas, ku
rios turi būti priimtos pirm 
darymo taikos.

Nota tarp kitko sako:
“Prezidentas dabar gavo 

memorandumą pastebėjimų 
talkininkų valdžių apie šią 
korespondenciją (tarp pre
zidento Wilsono ir Vokieti
jos valdžios), kurie seka:

“ ‘Talkininkų valdžios nuo 
dugniai apsvarstė korespon
denciją, kuri Įvyko tarp Suv. 
Valstijų prezidento ir Vokie
tijos valdžios. Patenkant ap 
rubežiavimams, .kurie seka, 
jos užreiškia savo "sutikimą 
daryti taiką su Vokietijos 
valdžia taikos sąlygomis, iš- 
dėstytomis prezidento kal
boje kongresui sausyj, 1918 
ir pricipai ssusitaikymo iš
reikštais jo paskesnėse kal
bose. Jos turi tečiaus nuro
dyti, kad skirsnys 2, liečian
tis ką galima paprastai pa
vadinti jurų laisvę yra atvi
ras visokiems aiškinimams, 
kurių tūlų jos negalėtų pri
imti. Todėl jos turi pasilai
kyti sau pilną teisę tame da
lyke kada jos įeis taikos kon 
ferencijon.

“ ‘Toliau, taikos sąlygose 
išdėstytose jo kalboje kon
gresui sausyj, 1918, prezi
dentas užreiškė, kad užimtos 
teritorijos turi būti atsteig- 
tos, kaip jau evakuotos ir pa- 
liuosuotos. Talkininkų val
džios jaučia, kad neturi būti 
leista aejonei apie tai, ką ši 
sąlyga reiškia.

“Ją jos supranta, kad Vo
kietija atlygins visus nuosto
lius padarytus civiliams tal- 
kininky gyentojams ir jų 
nuosavybei per Vokietijos 
užpuolimus sausumoje, juro 
se ir iš oro.

“Aš esu toliau palieptas 
prezidento prašyti jūsų (Švei 
carijos “charge d’affaires) 
pranešti Vokietijos valdžiai, 
kad maršalas Foch tapo įga
liotas Suv. Valstijų valdžios 
ir talkininkų valdžių priim
ti tinkatnai užtvirtintus ats
tovus Vokietijos valdžios ir 
perduoti jiems pertraukos 
mūšių sąlygas,’’

Robert Lansing.”

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Nov. 6. 1918, 
as requked by the act of Oct. 6, 1917
Vokietija galbūt dar ka

riaus, mena Clemenceau.

PARYŽIUS, lapkričio 15. — 
Premieras Clemenceau paskel
bė atstovų bute šiandie, kad 
maršalas Foch išdėstė sąlygas 
pertraukos mūšių su Vokietija 
ir kad tos sąlygos paremtos to
mis, kokiomis pertraukta mūšiai 
su Turkija, Bulgarija ir Austri
ja. Premieras šiaip išdėstė są
lygas persiųstas Vokietijai per 
prezidentą Wi'lsoną:

1. Saugumas talkininkų karei
vių turi būti užtikrintas inilita- 
rėmis gvarantijomis.

2. Talkininkų militarė viršeny 
bė turi būti palaikyta ir gva ra li
tuota atsitikimu atnaujinimo ka
riavimo.

3. Priešas turi būti nuginkluo
tas iki laipsniui, kad jis negalės 
atnaujinti karivimo.

Premicro Clemenceau paskel
bimas buvo sutiktas griausmin
gais aplodismentais. Jis užbai
gė sakydamas:

“Mes laimėjome karę, nors 
galbūt mes turėsime palaukėti.“

Premieras Clemenceau paskel 
bė, kad sąlygos pertraukos mu
sių Vokietijai tapo persiųstos 
prezidentui Wilsonui. Jos buvo 
įkvėptos, pridūrė jis, kaip sąly
gos Austrijai, kad neleidus at
naujinimą kariavimo.

True translation filed with the post- 
rnaster at Chicago, Iii., Nov. 6, 1918, 
as rc<|uired by the act of Oct. ė, 1917
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Dienos Nuostoliai
S. V. Armijos,

Francijoj
issnsi' iffii'i iNii i ..'.scsacaJ

WASHINGTON, lapkričio 5.
Amerikos ekspedicinių spė

kų komanduotojas praneša apie 
sekamus nuostolius:

Užmušta kares lauke . . 40
Mirė nuo ligų ........ 31
Sunkiai sužeisti............ 48
Sužeisti nežinia kaip sun. 220
Lengvai sužeisti........... 208

Viso............. 547.
šiame sąraše paduodamos se

kamos lietuviškai skambančios
pavardės:

Adolph Grincewich, Joliet, III.,
sužeistas.

John Kudla, Detroit, Mich., 
lengvai sužeistas.

John Mecikalski, Wausau, 
Josciph Schlinski, 4356 S. 

Wood St., Chicago, užmuštas.
George M. Kreiwjs, 12252 

Green St., West Pullman, Chi
cago, sužeistas.

Joseph Gillis, Luxemburg, 
Wis., užmuštas.

William Douba, Nėwport, Ky., 
sužeistas.

WUliam Gagalis, Ann Arbor, 
Mich., lengvai sužeistas.

Julius Meiz'les, Brooklyn, N. 
Y., lengvai sužeistas.

Andrevv Jubis, Wilkes Barre, 
Pa., lengvai sužeistas.

Anthony Jos. Kunicki, New 
Kensington, Pa., lengvai sužeis
tas.

ORAS.

Apsiniaukę Šiandie; lietus na
ktį ar ryto; nedidelė permaina 
temperatūroje.

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

Vokiečiai užpulti
200 myl. fronte

Le Quesnoy paimtas. Talkinin
kai visur eina priekyn

True translation iiien with the nnst 
master at Chicago, III., Nov. 6, 1918, 
ns required by the act of Oct. h. 1917. 
JAPONIJA ŽADA TARPININ

KAUTI CHINAMS. I

PFįKlNG, Chinija. — Naujoji 
Japonijos valdžia sutarė kreip
ties į šiaurinių ir pietinių Chi- į 
nu, vadovus tuo patim laiku ir M 1
pasiūlyti draugingą talkininkų 
tarpininkystę tuoju tikslu, kad 
juos sulaikius; šitą praneša, kaip 
skelbia Azijos žinių agentūra, 
Chinų ministeris Tokio’je,Chang 
Tsung-Husiang. Šitas žingsnis, 
girdi, bus padarytas, nežiūrint 
to, kad galybės nėra pripažinu- 
sios pietinių Chinų karionės. Y- 
ra sakoma, kad vienu pieno są
lygų yra,, idant gallybės atsisaky
tų tolinus paskolas duoti Chi- 
nams iki taika nebus padaryta.

Antra vertus, Chinų ministe
rija deda pastangas tam, kad 
susitaikius su pietų provincijo
mis ir išvengus tarpininkystės. 
Yra sakoma, kad tuojaus bus 
paskirta delegatai nuo Pekingo 
ir Kantono valdžių, kurie ap
svarstys taikos sąlygas.

True hnnslation filed \vnh the post- 
master at Chicago, III., Nov. G, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. G, 1917 

500,000 
austrų

suimta
PRIEŠ MŪŠIŲ PERTRAU

KOS.

250,000 arklių irgi paimta.

WASHJNGTON, lapkričio 5. 
— Dabar yra apskaitoma, kad 
italai iki pertraukos musių va
kar suėmė 500,000 austrų be
lais vėn ii’ tarp grobio yra 250, 
000 arkių.

Oficiali” žinia iš Rymo sako, 
vien iš Trentino armijos dau
giau kaip 150,000 belaisvių' į i- 
tą|lų rankas pakliuvo.

Bėgyje 48 valandų po austrų 
evakavimo Vittorio, Conegliano 
ir Oderzo, Amerikos Raudonasis 
Kryžius išdalino pašelpą civi
liams gyventojams. Rymo ži
nia sako, jog pagelbos pulkai 
griebėsi skubių priemonių, kad 
neleidus didelio vargo tarp žmo
nių.

Rymas džiaugiasi.
teikia aeroplanai ir orlaiviai, ku-

RYMAS, lapkričio 5. — Biz- rie skraidžioja virš miesto ir 
nis beveik apsistojo čia miestui to gėles.

GALBŪT SPRENDŽIA
MAS MUŠIS SIAUČIA.

Vokiečiai traukiasi 75 my
lių fronte. Ghent apgultas.

LONDONAS, lapkr. 5. — Vo
kiečių armijos traukiasi 75 my
lių fronte tarp Scheldt ir Aisne 
upių galingiausiame susirėmi
me karėje.

Nuo Holandijos rubežiaus iki 
į rytus nuo Metise, 200 mylių mu 
šio linijoj, anglai, franeuzai, a- 
merikiečiai ir belgai triuškina 
priešo pastangas nedaleisti įgy
ti svarbių laimėjimų.

Manoma, kad dabar siaučia 
sprendžiamasis mušis.

Visur ilgoj linijoj talkininkai 
progresuoja ir franeuzų sektore 
tarp Oise ir Aisne vokiečiai tra
ukiasi linkui Marle ir Montsor- 
net. '

Field-maršalas Haig paeini 
stiprią vietą St. Quesnoy ir ver
žiasi linkui Maubeugc. Ameri
kiečiai prasimušė skersai Mcuse 
į pietvakarius nuo geležinkelių 
centro Montmedy.

Mūšiui siaučiant situacija taip 
greitai mainosi, kad negalima 
duoti aiškaus apibriežinio tal
kininku besivtTŽimo.

Apskritai, talkininkai perėjo 
Francijos-Bclgijos rubežių tarp 
Valenciennes ir Bavay, kuris y- 
ra už 8 mylių nuo Maubeuge tvir 
tovės.

Talkininkai yra už 2 mylių 
nuo Bavay. Jie paė'mė visą Mor- 
ma'l mišką apart rytinio pakra
ščio.

Apgulimas Ghent, jau beveik 
apsupto iš trijų pusių, prasidė
jo-

VIKRUS VAGILIS.
Vakar į policijos rankas pa

teko ypatingas vagilis, tūlas Har 
ry A. Silver. Per pastaruosius 
penkis metus Silveris, sako, ap
lankęs apie du šimtu butų. Kiek 
jisai ten laimėjęs, negalįs pasa
kyti, tik žinąs tai, kad per visą 
'laiką jis tik pirmukartu paten
kąs į policijos rankas. Ir tikisi, 
jkad jis, kaipo pirmą syk pate
kęs po areštu, turėsiąs būt paliuo 
suotas “pasitaisymui.”

tebetęsiant apvaikščiojimą per
galės ant austrų. Demonstraci
jos seka viena paskui kitą be 
pertraukos.

Visos sankrovos yra uždarytos 
ir gatvekariai buvo priversti su
stoti vaikščioję kadangi gatvės 
užpildytos miniomis.

Ypatybių apvaikščiojimui su*



Verte Vyturys.
idinų vienuolynas, kone penkių £ 
išimtų melų senumo, ir dar !><>-,■

Sereda, Lapkričio’6, 1918.

Sutriuškintas stabas
t į - t ■ < i m

N. N. Brėško- Breškovskio

nu. Man eina trisdešimt ketvir
v

je, meilė. .. Kas gi tam priešta
raus! Ji puošia gyvenimą ir

jonių, kiek džiaugsmui! Bet ne-

ja keturias dešimt penkis ir 
daugiau. Pasigėrėkite mano 
pamėlynavusia nosim. O juk 
kadaise ji buvo balta, smaila ir 
liko moterims.

(arbinti, incl-

Įiiomis savo senove. Mes buvo-' 
jnie taisiais nusigyvenusiais ba-i 
Įjorais, kokių daug esama Piet
vakarių krašte. Ankšti kamba
riukai, pusiaubadis gyvenimas, 

j Ir vasarą ir žiemą priprastas 
nuobodumas. Prasti nemušti' 
rakandai. Ale būtinai jau ko
kia nors spinta ar stalas laida
vo raudonmedžio kaipo žen
klas buvusios didenybės.

Pajuodavę religinio turinio 
paveikslai. Žinovas gal juos ir

damas mane' nuo “monopo- 
liaus,” paniekinančiai bumbte-'

ir pelenų

aitriai degusios aukure ugnies, 
kuri savo kvepiančiu smilkalu 
simo puikias balto marmuro

neprieštaraujančiai pa

Pietums virdavo mums kino-' 
Į)ų. Mėsos mes nematydavom 
ištisas savaites. Teciaus man 
buvo drauste-draudžiama žaisli

Sankrova atdara kas suka
tos vakaras kki 9:15 vakaro

Dvigubos stainpos Utarnin- 
ke ir Ketverge.

Įžymus Išpardavimas
lOOOžieminiu Kautu

Ketverge, Petnyčioje ir Subatoje
KETVERGE, LAPKRIČIO 7-tą, 8:30 rytą, mes pradėsime įžymų išpardavimą mo

Pūstelk, ir tie išlekios oran. 
O vieton dievaitės sulriuškin-

sa. šlykštynė... Bet kaipgi, iš
liesi! pavadinti lokį apžėlusį su
tvėrimą, dėvintį prakiurusia, 
dirvai žiu kaip sena, kepure.

Atsimink, kad tu Bučkis!

kainuotų padarymas. Nustebinančios stailės, geriausi audeklai, gražiausios spalvos, 
viskas apreiškia ši drapanų išpardavimo atsitikimą šiame sezone. Jeigu jus nenu- 
sipirkote savo žieminio kauto, nepraleiskite pasinaudoti šiąja puikia proga, v

teisingi
Ir te n, kur buvo rustus 
bruožai, iššaukiantis 

maldinga ekslazą, ten 
kokia lai šlykšti grima-

sa..

Sakote, kad lai meilė. Pri
sižiūrėkite man ątidžiai. Pri
sižiūrėki! ! Prie š jus saujalė pe
lenų... O juk aš degiau, die
važ, degiau. Nrtai kad degiau

no kurio matosi paišini marški
niai? Kojos apautos moteris 
<ais audeklo čeverykėliais, nu- 
le ivolom kurkinu ir sutrūkinė

jusiais visur, kur tik jie' galėję 
Milrukli. Žinoma, šlykštyne

notina, juodai apsitaisiusi, mal-Į 
laknyge nešina, eidavo bažny-1 

čion, ji dėdavus labai didele po- į

lasakojimams, jogei musų, da-| 
bar nusigyvenusioj, bajorų gi-J

$20 cheviot velour žieminių kautų mote
rims ir merginoms. Kerami papuošta di
deliu kalnieriu effcktas, su diržais sta- 
lės, šilkinio pliušo kalnie- 0 j| ATF 
riai, merginų mieros 16 **0 ■ J® M Į 
iki 20 metų; moterų mic- g C 
ros 36 iki 44. Stebėt;ni IB 
bnrn’mmi. ■

mo-$25 papuošta kailiu žieminiai kautai 
terims ir merginoms. Paprastos ir e 
mieros. K it Coney kailio kalnieriai. Šil
ko Kerami papuošta, su diržais modeliai. 
Kvolduotu užpakaliu (J (J
fektai. Merginų mieros*™ Į g| 
16 iki 20 metų, 
mieros 36 iki 54

rodės ji galinti debesius pasiekt!

tatai atpasakosiu, jus pavadinsit 
mane kvailiu, romantiku. O

mąslantis žmogus, lai, rasi, ir 
ne pavadinsite'...

■ Moterįs!
štai kenčiančioms mo

terims yra pranešimas 
nuo Mis. W. T. Price iš 
Public, Ky.: “Aš kentė
jau nuo skausmu... ji ra
šo. “Aš sunykau <lel 
silpnumo mano nugaros 
ir narių... Aš jaučiausi 
esanti be vilties, be drą
sos. Aš beveik nebesi- i 
tikėjau pasveikt kuomet 
nors, kuomet draugė su 
užsispyrimu reikalavo, 
kad aš

Imčiau

GARDUI
Motery Tonikas
Aš nradfjau Gardui. iHtfV 

. Trimųm laiku aš pate-1 
mijau tymų skirtumą. I I į i 
Su kas kartu aš vis stip-j M II 
rėjau ir jis išgydė ma-Į 

pĮj »<'• Aš esu stipresnė, Į|rŲI 
negu buvau pirm kiek U U 
natų. Jeigu iųs kenčia-R *3 

f a ivs ~ ‘ J reikšmę 
sveika. Tūkstančiai mo; 

R s tei ų duoda Cardųi’jui 
Dį kreditą už savo gerą 

sveikatą. Jis jums pa
gelbės. Mėgink Carilui.

H Pas visus aptiekorius. 
g E-73

būt stipria ir

Motoru

\lsilikda\o, kad gaudavau ii 
mušti. Mušdavo mane įpykę 
bet neįtužę, be užsidegimo... 
kaip kad muša ramius Jriukš 
mo nekeliančius, girtuoklius

ui juos esą ir mušti. Taigi, pa 
idžiaugkite... O juk aš buvau 

kitkuo... Dievaži! Ir jeigi 
iums parodyčiau savo paveiks- 
>ėlį... ak, beje', nebeturiu jo. 
Sieko iš praeities pas mane* ne
beliko. 'lėčiau aš nusitartai

iiiai. Turėkit truputį kantrybė;
r jums nepabos besiklausant.. .

f.t, ką jau 'via, mielasis, gir-

inogaus puolimo istorija,—

Matyt lai iš jūsų akių... Bet
gi aš tikrinu, kad manoji isto
rija netaip jau tuščia... Išklau-

Visųpirma leiskite man per 
sistalvli... Rods, apžėlę asmens 
moteriškuose nušleivotuose au
deklo bateliuose' nepersistatinė- 
įa, o tik pavardina save. Mano

Minus Pelikso Ruckio. Volyni

naitės aš gimiau. Ramus vaiz
dingas užkampis. Cpė, kalvos. 
Kur ne pasisuksi vis senovės 
liekanos. 1’žsilike kokios-tai c
dalinio kunigaikščio Iziaslavo 
pilies sienos. Ten pastatė bra
vorą. Apačia Gorinės upės iš
rausta landynės. Gilių įspūdžių

t u ves skeletu. Paskui bernal*-
________ L._________ I—

į Apsaugok Savo Pinigus! į
J Jeigu norite, kad Jūsų pinigai butų apsaugoti ir 
I atneštų Jums nuo 7-to iki 10-to procento ir butų pa- 
5 dėti j tikrai gvarantuotą ir užtikrintą dalyką, tai 
| kreipkitės tuojaus ypatiškai arba laišku į žemiaus

Mes Jums suteiksime visą rodą ir plačius paaiš
kinimus, kur reikia savo pinigus laikyti ir kur Jūsų 
pinigai atneš didelį procentą. Pasinaudokite šia 
proga! Atsišaukite tuojaus!

t Liberty Land & Investment Co t f 3301 So. Maistai! St., Phone Boulavard 6775 j

linkai garbingos šarvuotos Len-1 
<ų Respublikos kariuomenės.

Molina puikiai vartojo li’aii- 
•uzų kalbą ir mane taipjau iš
nokino liuesai skaityt ir kalbėt.

Tėvo nebeatmenu. Jis mirė, 
nan einant ketvirtus metus.* 
Vlirė nuo sunkių žaizdų. .Tar-^ 
uivo jis viename kunigaikščio Į

$35.00 šilkinio pliušo kautai po $28.45.
Moterų ir merginų kautai augštos rųšies, Salts šilkinio pliu- 
šo, puikiu dideliu kalnieriu, su diržais modeliai, pamušta per- i 
dėm su puikios kokybės Sol satina. Kiti yra vilnonio velour,

/cizda. Kaimiečiai, ■ jis ne- 
‘.uteikdavo su jais — padabojo' 
;Į kartą nakčia ir nežmoniškai' 
nimušė.

Auklėjo mane malušė kuo- 
iievobaimingiausiai. Tikybą iš-’ 
puldinėjo man tėvas Ignotas,! 
jaunus, išvaizdus bernardinas,' 

i * • • i i • i. i r (lokiu rodėsi, .laimesnieji ma-miskustu ir rimtu, kaipti’kardi- .
uolo veidu. Vaikystės, kaip jų!"0 nevedusieji, visus
jriimta suprast, su žaidimais ir s,ro 
šdykavimais, — aš neišpažinau. jM ’ 
Augau aš apvienėjęs,
dęs, tyliu, truputį nerangiu ber
neliu.

Suėjus man dešimčiai melų, 
malušė padavė mane realinei) 
nokyklon. Dėjo ant manęs pa
skutiniuosius skalikus. Bet dar 
trečioj klesoj bebūdamas, aš 
jau davinėjau lekcijų žydų šei- 
nynose, gandi 
ius mėnesyje, 
penkinę. Kai 
nusikamuoji 
namo namam
nas, dargana... O čia dar sava-( kokia prašmutna 
sias lekcijas išmok. Mokinau- tančia skrybėle.

ta dėl šio išpardavimo, jūsų pasirinkimas po
$47.50 moterų ir merginų žieminiai kautai $39.75.

Nustebinanti žieminiai kautai ^puikios kokybės, vilnono ve
lour, šilkinio pliušo arba Silvertone, Pom Pom arba baby lamb <ĮW 
audeklo. Puikiai pasiūta ir kailiu papuoštos stailės, su dir-Jtį ®

puikiu satinu. Spalvos—rudos, slyvinės, žt 
arba tamsiai mėlynos, dusų pasirinkimas, po

klų mane laja laime, kokios dar 
nebuvo ant žemės. Ir kad aš

mieros

Ispaniška Influenza

įsiims porciją saldyle- 
ltv„ lo/.io ui oa arbatos. Sėdi, šneku- lIZS1111 cl~ i

įčiuojasi, šaiposi. Pasipuošęs

pasitenkinęs. čia pa t užsimez- 
j go romanas, loksjaii pigus, loks- 
Ijau paviršutinis, kai|) ir pats 
jaunuolis su savo saldyledžio 
porcija, pasiganėdinimo šypsą ir

čiau ją amžinai juodidžiausia, 
pakiliausia meili' ir kad jinai at
sidėkotų man tuo pačiu.. .

Aš niekam neišsipasakodavau 
savo minčių. Brangučiai, susi- 
šiikavę snsilaižę, mani' butų pir-

jolojas. Juk lai ištikrųjų galė
jo būti keista žiūrini iš šalies.

o kaikur netgi 
šunelis, budavo, 
bebėgiodamas iš 

Ruduo, purvy-

Jo didvvrė i rašomojo

ine nuo musų.

džiūvo mane' “panele” už švel
nutį raudonį mano veidų, kurii 
kaisdavo, kuomet prie 
draugai imdavo riebiai 
apie moteris.

Pasiekti augštesnio
nebuvo ko nė svajoti. Du melu 
aš pagyvenau su motina, besi 
gailindamas skurdaus uždarbio 
su lekcijomis. O čia tuo tarpu

manęs 
kalbėti

tėvo pusbrolis, pasiturįs žmo-

turėjo ri'ikalu su bankais. Tai
gi jis ir įpiršo mane vienam 
H'ivačiui Varšavos bankui su 
)enkias-dešimties rublių alga 

mėnesyje.
III.

Jums yra žinomas gyvenimas 
vaikino, dirbančio kokioje-nors 
staigoj nuo dešimtos iki ketu

rių ir gaunančio už tai. nu, sa- 
<ysim, kad ir manuosius pen
kiasdešimts rublių. Skurdus gy- ir dorą mergelę, kuri sutiktų 
venimas, ar ne? Bent man jis * mane manojoj kelionėj ir aptei-

, užsimovusi 
akiu besime-

i ant rytojaus, susirinkę bail
ei n i.ška i juokaudami, štai

tvirkėliai! dalindavosi vaka
ro, teisingiau... nakties įspu-

įrašinėja į di- 
okius tai nu

merius ir šiai ideališka mei
lė, tyra, amžina... lai jau bu
tų kas-nors viduramžinio...

Viduramžinio... Je, aš my
liu, teisingiau mylėjai! senovę. 
Praėjusia gyvenimas man prisi
statė turiningesnių, puošnesniu. 
Kūdikystės įspūdžiai paliko ma
nyje neišdildomą žymę. Kiek 
tame dievuliau, tolimame su- 
smidusiame Zaslavlyje buvo

ginu. Kaikada atsieidavo iki 
trejetus rublių vienam, badavo 
“Renessansan,” “Akvariumam”/ 
arba kokion kiton užeigom Ak, į

Reikėjo mat gel-

o brangus. Kur

nelabasis!. .
Aš laikiausi nuošaliai nuo šios 

ktjmpanijos. 
būti matušei, 
kas man b»
jau čia zuisies po kavines bei 
kareiamas. Tiesą pasakius, vir
šiausioji priežastis buvusi ma
nyje pačiam. Nemiela man tai 
buvo. Dagi koktu. Ir tose ka
vinėse ir tose, karčiamose jie, tie 
mano draugai, visųpirma žval
gydavosi gražiosios lydcs... 
Kuomet mano siekiniai buvo ki- 
oniški. Aš taipjau j ieškojau 

moters, tik kitaip — mintyse. 
Aš svajojau apie jaunutę gražią

Laike dabartinių sirgimų is
paniškos intluenzos ,patartina 
yra, kad kiekvienas stengtųsi 
kiek galint apsisaugoti. Simpto
mai vra: akiu t € C

j imas iš nosies, 
mai, galvos'
ninis skausmas ,drebuliai ir ka-

strėnų skaus-c

smai, rauma-

rpe geriausių gyduolių mes pa
tariame' štai ką: išplauk gerkle; 
ir nosį su SeverOs Anlisepso- 
lium, kuris turi būti atmieštas

dalis šilto vandens.

nėra geriau, tai imk vieną ar 
dvi Severos Tabletkas nuo Per
šalimo ir Gripo ir antrink kas 
trįs valandos, tol, 
pasiliuosuos. 
lengvinus, i 
Balsama I t- 
tuojau g 
tokio šilto ir šiltai apsiklosčiusi 
gulėti. Jeigu nejaustum geriau.

kol viduriai 
Kad kosėjime, pu
ikia imli Severos 

Plaučiams. Reikia 
'uiti lovon ir gerti ką

tik žygiu aš nedarydavau !.. .
Prie bernardinu vienuolyno

.ienų atremdavau nelabųjų ka-(~ go(i „„'o h'.fluenzos ir yra'la-
1 ii* V • • i

jo patarimais. Viršuj minėtos 
gyduoles pagelbės Jums apsi-

tur rt4TUi/aiTi/

9 fpn Parduota į 
djUUU vienąmetą
Dabar išleista trečia laida knygos, 
kurią kiekvienas turi perskaityti — 
/Reikalaukite visuose knygynuose”

373-5 Kensington Avė., Chicago, Iii.

na moteris bei 
mergina bali
nai privalo ži
noti. .),ą para 
žinomas Dr. F. 
Matui uitis.

Jeigu dar jos 
neturi, tuojaus 
ją įsigyk. Kai
na 25c. Adres,: J . M

Sulaikykite šią 
Epidemiją.

zokų antpuolius, požeminiu m

ir pabučiuodavau nelaisvės gra-

lytės. Vienuolynai, bažnyčios, 
kuoiškilmingiausia pasilikdavo 
majie—-triiimluotoją...

Ir visa tai įvykdavo pirštu ne
pajudinus, begulint man susi
rietusiam savo siauroj lovelėj 
prieblandos melu. Kokie pa

veikslai vaidinosi! Kaip dažnai 
aš kuonarsiausiai grunidavausi 
su priešais ir, žinoma, visuomet 
likdavau pergalėtoju !

Tokiu aš ir Varšavon atvy
kau... Tokiu likausi ir to
lia u s 
nai..

les po ranka. Jos \ 
dainos vaislinyčiose 
mis 
sol, 
and

visur šio- 
kainomis: Severa’s Antisep- 
35 centai; Severa’s Cold 
(irip Tablets, 30 c.; Seve-

Žiūrėkite j tai, kad jūsų kūnas bu
tų pirmos klesos stovyje.

Išvalykite jūsų vidurius, kepenis, 
inkstus ir žarnas nuo susirinkusių 

i*bereikalingų nuodų, bet ne su sma
rkiomis patentuotomis gyduolėmis 

ir vandenais, kurie iššauna per jūsų 
švelnią mašineriją kaip kanuolė.

švelniai veikiantis Natures Law- 
lax, yra parduodamas visose gero- 

|se aptiekose ir departamentinėse sa- 
Jnkrovose. Natures Lawlax yra pai

kleino Departamentinės Sankrovos

(Apgars.)

AKUŠERKA 
Tel. Drover 4136.

Mrs. Mary Jankauckienė pirmiau* 
gyveno VVest Sidėj, 2303 S. Oakley 

. Iki laikui, iki vienai die- avė., dabar persikėlė j naują vietą, 
3412 So. Halsted st. (ant 2-rų lubų), 
Chicago, 111.

Sergantis Žmonės Eikite pas 
Mane

Dr. WHITNEY
SPECIALISTAS CHRONIŠKŲ 

LIGŲ
25 Metai Patyrimo

Neįeiki mokėti už apžiūrėjimą
422 So. State St., Chicago 
Tarpe Congress ir Van Burėm



tia. Ufcpldrtdlo 6, 1918. _

kur gatvės nešvarios ir žmonės 
nemoka ar nenori užsilaikyti hi
gieniškai. Ir lietuvių nemažai 
serga. Bet mirčių dar nebuvo.

Waterbiiry,Conn
Iš kuopos vekimo.

Keli menesiai atgal vietinė L.

kio. Mat, sumanytojas ir orga
Respect FOOD 

PRODUCTS

tr-

įnėjęs savo neveiklumu žmogus.

fado biauriai supjaustytą lietu
vį, stiprų 24 metų vaikiną Joną 
Povilaiti. Mat ta vakarą Jonas i s c
’irkšnojęs viename liet, saliam*,

Qiulity

Grefnlness Ability
mą. pripažino, kad ratelio ra
tai ne į gerą pusę sukasi... Mą- 
no manymu, kad tą ratelį palai irie Povilaičio, tik palaukus 

iada jis grįš i namus ir ant mi- 
iėto tilto atliko “riezninkų" dar
ią. Kada Jonas tapo nugaben- 

.. ■ as j ligonine policija ėjo ji<š-vi'ikč", jau ir pats jaučia savi 
nerangumą. Tai jis, būdam:

autoriaus.

o papeikimą už 
Tai jis. būdama: 
rg., retai kada ą 
inkimą, uz ką ki 

tiems metams kuopa jį neberia 
ko, nors ir labai norėjo. Galinu:

neveiklumą.

'.učiupo du Antaną Zaranką 
r Miką Drula. Pastarasis tečiaus 
akosi esąs nieku nekaltas. Bet 
am susimelavus vistiek tapo 
aidėtas po 1,500 d(d. kaucijos.

•ija pasodino ji atgal i kalėjimą.

nesisaimati Imi

\V. P. T. D. Konl., tariant jos su 
rengtąjį Mass-Mitingą, įvykus

merkiančią Lietuvos pavergėju: 
ir pardavėjus. Mat. jis “per me

re

d. musu kunigėlis

dj girių mato
Antano dr jos koustituci-

j ienų 
joms.

Nitu 
kenkti iena

ojai’
mieli klaiisv

fanatikams

—Vargšas.

| urnas, kuriame be pasigailėji-
Milwaukee, Wis.

Vietos lietuvių judėjimas.
--------  I rupijos naudai. Ji savu laiku 

Kaip girdėti, tarp \Viskonsii I laaukojo jai 1,000 dolerių, savo 
valstijoj gyvuojančių SLA. kuo I ėšotnis Įtaisė vieną langą ir nu- 
pų eina spartus bruzdėjimas I urko bažnyčiai brangią kartiną, 
kad sutverus \Viskonsin vatsti- I 3cto, tiems patiems parapijos 
ini SLA apskriti. Ino tiksli | r bažnyčios, rcikalants-reikalė- 

iams ji dar pasliolino R00 dol. 
r dabar už visą gerą kunigas iš-

Minėta (irau-

100 kuopa atsišaukė į 1/ / kuo
pą, klausdama patarimų. Be! 
drl siaučiančios ligos susirinki
mas neįvyko, tai atsakymas tu- I ii laikydavo savo susirinkimus, 
rėš būt duotas sekamam susi-I |'ai tau ir padėka! Net ir sve- 
rinkimui 1 d. gruodžio. 1 limtaučiai stebėjosi tokiu kuu-

Gerų pasekmių naudingam | ’<> pasielgimu. .Iii* nieku bildu 
.sumanymui! I u'^‘\li sau prisislalyt, kaip lai

LSS. 119 kuopa nutarė paren I’ietuvių kunigas gali valdyt tą 
gti vakarą-tealrą. Darbuokite: pinigą, kuri vii los lietuviams 
vyrai, laikas yra brangus! | kainavo virš 30,000 dolerių.

Dar vis eina kalba apie LDLD. 
rajoną Wisconsin valstijoj, nors 
tūli raciniečiai tą svarbų klau
sima ignoruoja. Jiems tai— n< 
svarbu... Gaila kad tarp musų 
randas tokių draugų!

—Naujienų Raporteris.

ictik su viena šv. Antano drau
gija. Jau veik visos draugijos
svylos iš minėto skiepo. Ten 
)cturi vietos lik kliubas, oninė 
r vvtanline. Manoma tečiaus.

Collinsville, 111
Epidemija stiprėja. žo dvasišku tėvu, taip vietinės 

LSS. I80 kuopos nariai pešasi

sumažėjo nuo 1200 iki 160 susir
gimu. I'eėiaus sveikatos komi-

nepakenčiami ypališkumai veda 
kuopą prie bankroto. Daugelis

kymą, t. y., kad nek išt jokių, su
sirinkimų ir U. Ant rytojaus gi

ku, kaip diena, kad nuo naujų 
melų kuopa neliks kelių senų 
ir veikliu nariu. Gaila žiūrint 

<7 C

f Organ- 
ization

KepnUtion

visiems biznieriams. kad nesi
leistų Į savo įstaigas daugiau 
koshtmerių kaip po vieną ir kad 
butų uždarytos karčianios sek
madieniais (karčiamos ir bažny-

deldienius). Mirčių skaičius bet
gi mažas. Lietuvių kolkas da 
nė vienas nemirė, nors sergan
čių randasi.—Laisvės Mylėtojas.

kine", kad darbninku kllesos iž- i c

ganymas lai skaldyme ir ardyme 
visokio rimto darbo. Daug žmo
nių norėti1 Įstoti kuopom bet tie 
vaidai juos nuolat atstumia...

la kairioji taktika , mano 
supratimu, yra tik rėkimo tak
tika. Darbo joje kuomažiaiisia.

11 1 f ' '* * *’ :1

Ansonia,Conn
Ligos. — Vaidai. — “Klem- 

bukas”.

Ir musų Ansoniją aplankė ta 
nelaukiamoji viešnia 
za. Daug stiprių vyrų, ir mote
rų tapo nuvaryti į kapus. Li-

nuomonė surengė puikų pokylį, 
vadinama “klcmbuku”. Pokvlis 
turėjo vietos ant p. Šankaus Par
mos. Buvo įvairių valgių, sald
žių bei karčių gėrimų ir paga
lios muzika su šokiais. Jaunieji

- influen-

—S. žiūraitis.

f Geras vardas tiek pat 
reikalingas besivertimui, x 

kaip ir pavieniam žmogui
KIEKVIENAS pasekmingas besiyertimas yra paremtas tuoju geru 

vardu, kurį jis turi visuomenėj. Kiekvienas užsiėmimas, kuris išsi
laiko, turi parodyti Išmoningumą savo vedimo, kuris turi būti atsakomin- 
oas prieš visuomenę.
vVilsono ir Konip. politika nuo pat josios pražios buvo tame, kad vedus

Su maisto išdirbinių gaminimu susiriša taip moralė, kaip ir finansinė at
sakomybė. Visuomenė turi teisę kritikuoti ir Kompaniją, tokią kaip mū
siškė, visuomet turi turėti omenėje šilą moralę atsakomybę. Jei tas ne
ims daroma, pastovaus pasisekimo n 'gali būti.
Mušu geras vardas pasiremia viešąj i nuomone—iusų nuomone. Jus su
darote savo nuomonę apie šit ą Kompani ją ir jos išdirbinius pagal tą pasi
tenkinimą, kuri jus apturite iš pačių išdirbinių. Jus turite teisę žinoti, 
kad ji įsu užsitikėjimas musų geru v »rdu ir iusu pasitikėjimas Wilsono 
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Wilsono Lėbelis Apsaugos Jūsų Stalą
Mes priėmėme šitą obalsj dėlto, kad

Wilsono W pavidalo lėbelio reikš-

Jis yra prastas, tikras pažinimo že-

da išdirbėję, užrašau, stovėti ar pu
lti drauge su jo išdirbinių kokybe. 
Vartotojas priims ar atmes pagal 
lėbeli. kaip jis ar ji pažins lėbelius

Kuomet jus perkate mėsas, ar ki
tus maisto išdirbinius, turinčius

• musų lėbeli, tai jus tikrai turite tei-

jums asmeniniai, "kad Wilsono iš
dirbiniai yra švarus, gryni ir svei-

komos. • Jungiamuoju musų gero 
vardo akmeniu yra—paskutinis 
brukšnis kiekvienam Wilsono išdir
biu i u i.
Kuomet tik ir kur tik nepirktum 
ką turinti Wilsono lėbelj, gali tik
rai pasitikėti tos mėsos ar maisto 
išdirbinio sveikumu ir tyrumu. 
Wilsono lėbelis yra musų užtikrini
mu ir pasižadėjimu jums, kad Wil- 
cono išdirbiniai yra atrenkami, 
čiupinėjami ir gaminami tokiu jau 

sinusiniu, koki parodo jusu pačiu I • 1 • 1

‘Jlub maudę
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i Redakcijos Atsakymai *,
F. Zaleskiui. — Netinka; vi

suomenei neįdomu.
J. žiliui. — Vokietijos reika-

Šveicarijos ambasadorius.

lislas, o vienas ištikimiausių jų, 
darbininkų klesos apgynėjų, se
nas revoliucionierius ir socialis
tas. Ir jisai matė savo akimis 
tuos dalykus, kuriuos aprašė. 
Jeigu jau netikėt jo liudijimu,

A. Krajauskui
kad ketinate rašyti (langiaus 
straipsnių Bet prisiųstasai

kad darbininkams “socializmas

ninkai neprivalo rūpintiems nė 
savo būvio pagerinimu, ne savo 
teisių paplatinimu kapitalizmo 
tvarkoje. Pagali dalbartinį sdcia-

lizino mokslą, darbininkai turi

Ii liktai atnešt suirutę ir Ino bu
di! pakenkt darbininkams.

iiimui savo reikalu jau ir šių.die
nu visuomene je nelaukdami,

ta lenai, kur yra pribrendusios 
ekonominės ir kitokios sąlygos; 
mėginimas Įsteigti ją tenai, kur

Aš, z\l)()MAS A. KARALAUSKAS, SEKANČIAI RAŠAU.
Aš labili sirgau per 3 metus, nuslabnėjes pilvelis buvo. Dispep

sija, nevirdamas pilvelio, nuslabnėjimas. Kraujo, inkstų, Nervų ir 
obelims spėkų nustojimas viso kimo, ir buvau nustojęs vilties, kad 
begyvensiu. Visur jieškojau sau pagelbos. nesigailėjau visoje Ame
rikoj ir už rubežiy, bet niekur negavau savo sveikatai pagelbos.

Bet kada |>areikalavau Salutaras vaistų, Bitteria, Kraujo valyto
jo, Nervalona, Inkstų ir Reumatizmo gyiluolė.s, tai po suvartojimui 
minėtos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stipret, gerai dirbt. 
Kraujas išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbt, inkstai atsigavo. Reu
matizmas pranyko, diegliai nebebadė po krutinę. Vidurių rėžimai 
išnyko po užmušimui visų ligų. Bėgiu 3 mėnesių išgtrilavaąi kas savaitė po butelį Salutaras, Bitteria, ir po 3 luėn. savo paveiksle pa 
mačiau tokį skirtumų kaip tarp dienos ir nakties. Dabar jaučiuos 
smagiai ir esu linksmas ir 1001) sykių dėkuoju Salutaras mylistų ge 
radėjistei ir linkiu visiem savo draugam ir pažjstainiem sl tokiais 
atsitikimais patariu nuoširdžai kreipties pi e Salutaras:

SALUTARAS
CHEMICAL INSTITUT1ON J. Baltrenas, Prof.

1707 So. Halsted SU Telephoue Canal 6417. CJhicafo, 111.

Tel. Pullman 342
Dr. D.J. Bagočius, M.I). 

LIETUVIS GYDYTOJAS 1B 
CHIRURGAS 

19731 So. Michigaa Are. 
Roseland, TU.

Lietuvis Notarijušas
Padaro ir paliudija visokius 

dokumentus ir popieras
GABUS ADVOKATAS 

ofise dėl vedimo visokią provą 
751 \V. 31 si SI., arti IlalsletkSI.

Tel. Boulevard 6399.

Vyrišką 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 $7.60 iki 
18 dolerių.

Pilnas pasirinkimas kailiu painuA- 
tų overkotų.

Visai mažai vartoti siutai ir over
kotai, vertės nuo $25 iki $85, dabai 
$5 ir Hiigščiau. Kelnės nuo $1.50 Iki 
$4.50. Vaikinam* siutai nuo $3.00 
iki $7.50.

Atdara kasdiena, nedaliomis Ir va 
karais.

A. G O K D O N
1411 R. Ilalsted Chlrarn. Iii.

JOSEPH C. WOLON 
LIETUVIS ADVOKATAS 

29 S. La Salio St. 
Telcphone Central 6SM 

Vakarais: 
2911 W. 22nd Street. 

Telcphone Rockwell MH

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliaus Permaina.
Panedėlyj, Ketverge ir Subatoj 

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

1c ir 2c kariškos mokestjs 
4 DIDEI.i AKTAI KASDIEN 
HALSTED i? 72-ra GATVES

CENTRAL MANUFACTURING 
DISTRICT BANK 
1112 W. 35-ta gatvč 
(Tel. Drover 6310).

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

VAKARAIS 
Seredomis ir Sukatomis nuo 6

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

kalui atsiradus kreipkitės prie ma
nęs j namus.

3343 Lowe avė., 
(Tel. Boulevard 9983)

floras, užpakalyj. Nuo 6 iki 10 v.v. 
A. PETRATISL

iki
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socialistai tvirtino: Lietuva 
privalo pati nuspręsti savo 
likimą, ir jai nereikia iš ki-

jie. išsižadėjo net ir socialistų

Reiškia, socialistams negail

delphijoj vidurines Europos tau

Publishcd Daily excent Sunday by tur jokiu dovanų, O vien tik- Ue Lithuanian News Pub. Co.. luc. , . ; . _ v.. .
1840 SO. IIALGTED ST 
CHICAGO, ILLINOIS

apie save

Telcphor.e ('anai 1506

Niuj ienos eina kasdien, išskiriant 
nedčldienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1840 S. Halsted St., Chicago, 
111. — Telefonas: Canal 1506.

Užsisako moji Kaina:
Chicagoje—pačiu:

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

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

Suvienytose Valstijose, ne Chicago], 
pačtu:

Metams .............................  |5JK)
Pusei meto .......................... 3.00
Trims mėnesiams ...
Dviem mėnesiam ...
Vienam mėnesiui ....

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

• t

du pasirašė p. Naruševičius. Po 
to, Dr. .1. šliupas dar statė reika-

teises — o ne žmonių valdo
nų privilegijas: tame visas

16.00
3.50
1.85
1.45

. .75

.02

.12 
.50*

.65
7.06 
. 8.00

Asmeniškai Redaktorių matyt gali
ma tik nuo 5 iki 5:30 vai. vak.
, « - -i

Redakcijos
Straipsniai

£

’l’ruc transtation filed vJITi the posl- 
mastei* at Chicago, III.. Novt s. 1918, 
as icqinred by the act of Oet. 6, 1917

Lietuvos 
apsisprendimas.

Musų tautininkai per 1

Lietuvospriėmimą 
pizedimo obalsio, — nežiū
rint to, kad jie balsavo už jį 
Brooklyno seime, 1914 m.

mybės. Ir statydami juos, 
jie skelbė, kad jie, tautinin
kai, išreiškiu lietuvių tautos

svei.

Vidurines Europos Tautų 
Unijos konferencijoje ir pa-

cija, kuri išsireiškia už tau
tų apsisprendimą.

kokią ji skaito tinkama, ir

sės nevaržomai plėtoties, 
kiek Uitai nekenkia kitų sa
liu labui.

Reiškia, tautininkai (ir 
klerikalai) pripažino apsis
prendimo principą.

Jo laikydamiesi, jie dabar

Vilniaus konferencija su Vo
kietijos valdonų pagelba, ir 
turės atmesti tą tvarką, ku

ti valdžia kartu su tais val
donais,—nes ta valdžia ne
buvo paskirta Laisva Lietu
vos žmonių valia, ir ta tvar
ka neduoda Lietuvai galimy
bės nevaržomai plėtoties.

Vadinasi, musų dešinio
sios srovės prieina prie tot

klausime nuo kitų srovių ne 
tuo, kad jie butų smerkę au
tonomijos arba nepriklauso
mybės “reikalavimus”, ku
riuos jos statė; o tuo, kad 
socialistai nenorėjo užgirti 
tą, ką Lietuvoje darė viešpa
taujančiųjų klesų atstovai, 
taikydamiesi prie svetimų 
šalių ponų politikos.

Dešiniosios srovės Sakė: 
mes norime, kad Lietuvai to
kie ir tokie ponai duotų tą ir 
tą; arba jie sakė: Lietuvos
likimas Jau nuspręstas. 0 Įstosi socūgdjsUU;

Apžvalga

vikai. Bolševikai atsako už savo 
klaidas, o socialistai už savo 
(jeigu dalis socialistų dar prita
ria bolševikams, tai tiktai dėlto, 
kad jie arba nežino kas yra soci
alizmas, arba nežino, kas yra 
bolševizmas.)

Socializmas visai nėra diskre
dituotas. Karės pabaiga žada

Taryboms, kad p. Naruševičiaus 
parašas butų išbrauktas, o jo 
vieton padėtas p. šliupo parašas. 
Bet šie nesutiko.

Inkstų 
Nesveikumai

ligotas stovis inkstų praside
da, kuomet inkstai nebepajie- 
gia išvaryti šlapumų, arba ka
da dūdos alsi ūko pernešti jį; 
jeigu prie išmalu ir kenksmin

gų materijų ten dar yra ir kitokios dalelės einančios laukan, 
kurios turėtų pasilikti; taip gi galima pasakyti, kada inkstai 
nesveikuoju kuomet tu šlapini perlankiai, arba perdaug retai 
kuomet šlapumas nėra aiškus, kuomet jisai skaudus arba 
kuomet jisai išrodo be jokių ligonio jausmų.

i

Burnos Plovimui r1< 1
. lymo za 

iždą, gargaliavimui ,ir kaipo 
anliscpliška solinei ja, kur lik 
reikalaujama: ar lai Jlcidimo, 
šmirkšlimo ,arba plovimo, Se- 
verOH Antisepsoius yra širdi
ngai rekomenduojamas. Pa
mėginkite jį. Kaina 35 centai.

True transtation filed xvith Ihe post- 
master at Chicago, III., Nov. (5, 1918. 
as reųuired by Ihe act of Oet. 6, 1917
ITJščIAS I )žl AUGSMAS—
BET KIENO?

rašo

jos suirutėse šiandie be kilų 
dalyvauja ir raudonieji, tai 
mūsiškiuose socialistuose pa
kilęs didelis džiaugsmas. Chi- 
caginis lietuvišku socialistu 
organas pažymi, kad, girdi, 
Bohemija jau esanti pakeista 
socialisliSkii respublika. Ro
dos, jie lik ir laukia, kuomet

cialistiška respublika, kuomet 
ten musų raudoniesiems prisi-

raudonasis terorizmas, kuris 
nukankino Rusija, ant visuo
met turės išnykti, kad socia
listų vadai neteks didelio pel
no. Bet, kaipir ra inindaniiesi,

kas ape “stebuklinguosius”
laikus, kokie busią sočia lis-

C

tams viešpataujant.

Iraus formacijoje socialistai 
nvlošia jokios rolės. Vienur- 
kilur jie mėgina savo pusėn 
patraukli žmones, ima pikta- 
dariatili. Bet žmonės jų kur
stymų neklauso, prie jų ne
limpa. Nei darbininkai, nei 
kareiviai nebendrauja su so- 
cijalislai ir visur jų šalinasi 
(o iškur “Draugas” kilai ži-
no!

mūsiškiams raudoniesiems? 
Kam dar daugiau mulkinti 
jau ir taip sumulkinlus savo 
pasekėjus?

taip smarkauja.
“Naujienos”, žinoma, nenusi-

rijoje ir Vengrijoje, bet “Drau-

jisai gaili mus nugązdinti Rusi
jos atsilikimais.

Kad Rusijoje blogai, tų mes 
žinome ir be jo. Vienok “Naujie
nos” ne liktai nesistengia pas

darbininkai pasimokintų iš to).

del, kad ji ekonomiškai ir socia
liai dar nepribrendo prie socia
lizmo tvarkos —- industrija ne

, žmonės ne-

ir, be to, ilgas carizmo viešpata
vimas bei karė paliko jai daug 
bt (Iii. Rusijoje butų neišvengia
ma didele suirute ir tuomet, jei
gu ją valdytų ne bolševikai, o ki-

Botlševikai, žinoma, didina ta

kas Rusijoje.

tesinga. Bolševikai sudaro tik
tai atskala vienos socialistų par-

menševikai ir senųjų bolševikų

si sočia l-revoliucionieriai, ne 
tiktai nepritaria jiems, o net ir 
griežčiausiai kovoja prieš juos. 
Ir, pagalios, botlševikai visai iš- 
sižądčjo to programa o, kurio

atnešti jam ne galą, o didesnių 
laimėjimų, negu jisai turėjo jų 
kuomel-nors praeityje. Stum
dydama llapsburgų monarchi
ją (Austro-Vengriją), karė su
teikė mirimą smūgi ne socializ
mui, o klerikalizmui; nes Aust
ro-Vengrija tai buvo drūčiausia 
Rymo popiežijos tvirtovė.

Vadinasi, tuščiai džiaugiasi ne 
kas kitas, kaip patsai kunigų

pas nusilenkė prieš likimą ir nei 
suliko atsiimti savo rezignaciją 
iš diplomato vielas.
Sic transil gloria mundi!

J. Baltrušaitis.

Smulkioji Buržuazija 
ir Darbininkai.
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lioliku mėtų atgal susidėjo iš 
stambiųjų (did'daukių) ūkinin
kų sūnų ir iš jų kilusių, inleligen 
tų.

True translation filed \vilh thi post- 
masler ai Chicago, III., Nov. 6, 11118, 
as requircd by the acl of Oet. 6, 1917
TARPE KLERIKALŲ IR 
TAUTININKŲ.

ikoja šitokių įdomių islorijėlę:

bos nariai turėjo suvažiavimą 
su “tautininkų” Tarybos na
riais. lame suvažiavime, kaip 
žinoma, Dr. šliupas prašalin- 
Jas nuo “tautininkų” atstova
vimo Washinglone.

Suvažiavimo melu buvo pa
keltas klausimas, kas iš lietu
vių veikėjų turi pasirašyti ant 
padarytos vidujinės Europos 
tautų Nepriklausomybės de- 

kleracijos Pliiladi'lpbi joj. 
“Tautininkai” pastalė Šliupą. 
Bet katalikai nesutiko. Šliu
pas lėčiau labai norėjo pelnyti

jis, nelaukdamas galo, apleido 
suvažiavimą.v

“Darbininke” apie lai štai 
kas rašoma:

drų vakarienę, (kur atvažia
vo ir prol*. Millcris, Vidurinės

padiJlginti. Ginčytasi, prirodi- 
nėla. Čia viename didokame 
atstovų būrelyje inžinieris

šliupas: Dirbau lielu- 
per 35 metus. Jaučiu

imi.
Dr. 

viams 
viliai,
lik man,.o ne kam kitam pri
guli. Jeigu tauta taip su ma
nimi pasielgia — aš žinosiu

Inž. Norus: Bet kų-gi dary
si, jeigu tauta nenori tamsios?

blogai su manimi

Po valandėles Dr. Šliupas 
prieina prie stalo, už kurio 
jau stovėjo prol'. Miltelis ir 
kai-kurie atstovai ir pra
bilo maždaug šiais žodžiais:

Kaip yra žinoma, subaloj 
■bus Phiiadclpbijoj tautų liuo- 
svbes proklemacija. Iškilo
kiausi mas, kas pasirašys po 
lietuvių neprigulmybės dekle- 
racija. Aš, kurs dirbau lietu
viams per 35 melus, skaičiau,

gija pasirašyti. Bet čia jie 
šiandien nutarė, kad aš tam 
netinku, ir kad pasirašyti tu
rėtų tas, kurs trumpiau, negu 
aš darbavosi. Aš esu priver
stas pasitraukti .nuo veikimo, 
Philadel^hijoj. nebusiu ir 
prašau jūsų, prof. Miller, ne
beskaityti manęs lietuvių tau
tos reprezentantu.
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Ant “Nepriklausomybes Dck- 
Isų&cAjotf’, kurią priėmė

SEVERAS
Kidney and Liver Remedy

gvinimų ir reikdlingij salisfikacijų, su kiiriuomi Ivči-imasis ki
tą skausmą galima sulaikyt laiku. 'Todėl rekomenduojama, 
gydyme u/.degin<> Inkstą ;uba pūslės, sulaikymo sunkaus šla- 
pinimasi, skaudus šlapinimasi, sutinusią pėdą ir nugaros ska
udėjimo, paeina įčią nuo inkstą nesveikumą, geltliges ir surū
gusią vidurių. Kaina: 75 centai ir $1.25.

turėjo tapti socialisliškomis 
kuopomis. Ir juokinga, ir liūd
na buvo žiūrėti, kaip socialistai 
susėda i nesociaiistiška vežime- * c-
ii ir važiuoja kažinkur. Rodėsi,

kanl, važiuoja prie socialisliško 
tikslo, liktai nepažįsta jo, prava
žiuoja pro šalį.

Kuopele tapo socialisliška. 
Svarbiausias jos laikraštis “Dar
bininkų .Balsas”. Renka ji au
kas tam laikraščiui; liolcrijas 
daro jo naudai. Yra mokančių 
ir norinčių rašyt korespodenci- 
jas. Juk reikia žinių iš mus kra
što... Bet apie, ką rašyt į “Dar
bininku Baisa”? Girdi, reikia ka €■ v C-
nors apie daitbiniukus. Bet ne
daug kas yra rašyt. Pilviškiuo
se, ana, vra darbininku ir darbi-

dus, lai ka kita dirba. Dvaru a- 
pie mus nėra. Na, ale paklau
siu savo tetos apie tas linų bru- 
kikes. O naje, ir apie šerių dar-

Apie pačių ūkininkų darbinin
kus dar nebuvo nė minties. Mat, 
tie ne darbininkai. Jie — “šei
myna”.

Penktų melų revoliucija ore

šiai. Daugybė mus socialistų— 
ūkininkų ir ūkininkaičių patapo 
griešlais socialistų priešais. Kad 
jie nebūtų buvę tarpe socialistų, 
lai nebūtų lapę lokiais aršiais 
priešais.- Ne vienas jų pasidarė 
pavojingu, nes pažinojo tuos, 
kurie dar nralsimelę nuo socia-

Socialistai Lietuvoj neturėjo 
gana darbininkų, iš kurių butų

žių Partija pataikavo “smulk- 
miesčiouims” arba “smalkiajai 
buržuazijai” ir ūkininkams, žo
džiu: “pereiginėms luomoms"

lite (1906 m.)
Reikia gi socialistų partijos 

bet iš ko ia tveri? Žinoma, ii

Todėl tvi rkini iš tų, kurie ilgai- 
niu turės “pereiti” į proletaria
tą (“pereigines hiomos”). l okiu

smulkioji buržuazija ir ūkinin
kai, apskritai imant buvo jau 
šiek-liek apsišvietę, jautė ir ma-

be veik revoliucionieriai, 
maskolių valdžią”ką nore

užtardavo, • - visupirma dėlto, 
kad ji ne katalikiška, o “masko
liška” (paskiau pradėjo vadinti

ka).
Toki tai buvo pirmiejie socia-

pirmiejie socialistai daug kuo 
skyrėsi nuo anų. Jie visi buvo 
darbininkai ir laisvamaniai. Bet

Gydantis Muilas
i rast ics

kiekvienoje šeimynoje. Seve
ros Gydantis Odinis Muilas va
lo, dailina ir gydo veido išveh 
zdq ir prigelbsli kudikią ir su
augsią valiai. Jis labai geras 
(Iri skutimosi ir tualeto reika
lams. Kaina 25 centai.

Skaistus Veidas lai ,|,a' geidau
jamas Imtas kiekvienos 

veliančios n 
aifia jauno

nicr- 
Bel 

, _ , jšali-
nes pagelbos yra kibai sunku. 
I <un tikslui Severos Veidui 

( reame yrji rekomenduojamas 
dėl kasdienjnio niasažavimo. 
Jis prašalina spuogus ir piet
ums. Kaina 35 centai.

Severos šeimyniškos Medicinos yra parduo damos visose apliekosc. Reikalaukite Severos Me- 
diciini, niekad nepriimdamas substitutą. Jeigu Tavo aplįekoi ius neturėtą, prisiąsk savo užsaky
mų mums licsioM, luojaus prisiusime.

W. F. SEVERĄ CO., CEDAR, JIAPIDS, 10WA.

niškas. Žinoma, ne vien 
sišvielė ir liko socialinių,

alislų yra musų priešų abazuo
se.

KasmeLs vis daugiau ir dau
giau darbininkų meta buržuaziš- 
kas svajones, nesitiki tapti ma
žais, o paskui dideliais biznie-

taip prisieis proletaro gyvenimu 
gyventi. Delio‘mums, sočia lis-

ių niša apsišvietusių biznierių 
ir mažažemių ūkininkų, prie los 
neva galavos medegos musų ju
dėjimui. Jeigu jie bus socialis-

mą, plalįs jį tarpe darbininkų. 
Jeigu gi jie nusigąs musų vieno

nesusipratėlio biznieriaus, kuris

jo

spėkas, kad įtikrinus biznie
rius, jog stambusis kapitalas yra 
jų smaugiku. Musų reikalu yra 
liktai ilikrinli darbininkus,

Biznierių vra visai mažai, lai 
kam męs turėtume prie jų linkti

(priešais pelnu sistemų) nuo jų

bijotų tapti socialistais? Dar
bininkų yra daugybė. Didelė jų 
dauguma tamsus ir dėl to sunku 
nuims prie jų prieiti. Bet gi 
prie jų priėjus , nereikia mums 
patį musu mokslo branduolį slė
pti. Turime tik mokėti jam jį

Visa musų taktika, kltsųi ko
voje, turi Imli tuose žodžiuose, 
arba tie žodžiai turi bui musų

lį skleisti tarpe smulkiųjų biz
nierių ir mažežemių ūkininkų 
tai neturi bul musų taktika, o

iiierianis, norintiems būti soci
alistais, turimi* duoti aiškiai su
prasti, kad jie turi stoti liktai už 
viena moksliška i i, (fhrbiiiinkiš
kąjj socializmų

Jie, mano nuomone, turėtų 
tiek išmanyti, kad jie negali siū
lyti?, darbininkams į vadovus,

lįs darbininkai - socialistai, o jie, 
jeigu yra mokytesni, privalo lik 
pamokinti šiuosius, kaip vesti 
socialistiškąiį judėjimą prie ga
lutinio tikslo.

Biznieriai, įėję į socialistų tar-

ni nieko neveikia kuopoje, nesi- 
laviua, lik mėnesines duokles už
simoka - užtai, kad draugai 
pas jį biznį daro. Toki nėra pa
vojingi. Antriejie nori da dides
nės rėklia mos: tie “veikia” kuo
poje, girias savo veikimu ir nori,

kritika jie gatavi atsimesti nuo 
socializmo. Jie vadovai, kurie

socialistų judėjime. Jie ne soci- 
alisliški. Je užkrečia ir darbi
ninkus 
manija
kad biznieriai vadovauja dėl sa-

socialistus
Skirtumas

naudos), o loki darbininkai

dirbli dHl savo idėjos - sočia

rupėt taip labai, ir juo ji ma
žiau mums rūpės, tuo ji gražiau

Biznieriai turi .žinoti, kad jie 
nėra tikri darbininkų k lesus na
riai ir dėl to nėra tikra nudega 
socialistų judėjimui. Darbinin
kai socialistai, kurie skverbiasi 
i vadovus ir nori, kad juos “be 
rinkimų” pripažintų tokiais va
dovais (pav. — atstovais, dele
gatais ir lt.), arba kad “vicnbal-

Skaitytoju Balsai
I Už išreikštas šiame skyriuje 
nuomones Redakcija neatsako.]

True transtation filed wilh Ihe post 
mastėr ai Chicago, III., Nov. 6, l'.HS, 
as required by Ihe acl of Ori. 6, 191 7

DELEI LIĘTUV1Ų DARBININ
KŲ SUVAŽIAVIMO.

i iij ienų

viii darbininku suvažiavimas, 
’lani tikslui pilnai pritarė ir 
“Keleivis”, kuris teciaus nuro
dė, kad šaukimu suvažiavimo

uos” proponuoja (nevisai taip. 
Red.). bet kairiosios musų orga
nizacijos.

Kas ta suvažiavimą privalėtų

lik noriu išreikšt i savo nuomonę 
apie patį suvažiavimą, 1. y. ar 
reikalinga butu šaukti toki dar- 
bimnkų suvažiavimą po karės? 
Reikalinga. Nes dabar labai 
daug yra painiu klausimų, kurie 
reikia netik išrišti, bet kartu pa-

darbininkų dalis kaip Lietu 
vos klausime, taip ir darbininkų 
klausime. Matome juk, kad kle
rikalai ir tautininkai veikia iš
vien, idant iškovojus tokią lais
vę Lietuvai ir tokias teises darhu 
ninkams, kokių kad suteikė ki-

rikalai ir tautininkai yra niekas 
kitas, kaip tik atžalos lietuvių

jw<j M, ak o kusta tai

cialistiški, nepageidaujami mu
sų judėjimę. I no labiau ik pa
geidaujami tie biznieriai, kurie

ciulislu.

nii-

i ą paų gamną pasukyii ir a- 
pie inleligemit ssocialislus iš ne 
darbininką klesos, jeigu jie ne
nori suprasti ir priimti darbinin
kiškai socialisliškos dvasios

Biznieriai, kaip pirmiau 
liejau, buvo traukiami į soč
ių tarpą dėl to, kad jie turėjo 
šiek-tiek susipratimo, malė prie
spaudos lizdus ir murmėjo prieš 
juos; reiškia, jie turėjo kii k nors 
platesnės inteligencijos, negu 
paprastas darbininkas, kur nė A. 
B. C. nežino. Taigi jų padėjimą 
galime lyginti su inteligentu

ir k.) padėjimu. .Jiems visiems

mažiau mokančius draugus dar
bininkus taip, kad jie butų pa
lįs sdvęs vadovais ir socializmo 
vykdytojais. Ir nenusiminkite, 
iksibaiminkile laja mintimi, 
kad tie jūsų pamokinti darbitmi-

socializmo moksle!

susipralusiais-socialislais, 
nusidėjimas leisti jiems 
glemžti Lietuva ir darb K J 
teises.

Reikia lečiaus manyti, kad ne
kuriu socialistai tam priešinsis,

kad mums tautiniai reikalai.n< - 
apeina, o apie darbininkų reka- 
lus mes tarsimos LSS. suvažia
vime. Bet, draugai, musų prie
dermė rupinlies ir tautos ar ša
lies reikalais, j(Migu mes matome, 
kad ant tu reikalu nori užeiti <7 k

važiavimas yra

ir kitos pirmeiviškos or
dini a

LMP> 
ganizacijos, tuomet butų

Toks suvažiavimas galėtų pusi 
tart ir apie dabartinius nuoli 
kilis.

Jaigi, reikia tik susitarti, kaip 
tą suvažiavimą r< ūgli. Mano 
supratimu galima būti' padaryti 
taip. Suvažiflvimą turčių šaukti

paselpines ii
gijas, kurios yra pirmeivi'ko . 
Tai toks suvažiavimas skuil i i 
pilnai darbininkų suvažiasii . . 
taip kaip nesenai atsibuvo .\u- 
glijoje ir kitur. Rel jeigu š < ■' ii

siirntu, tai nieks ncišeilii, 
reikalingi ginčai. Minėt ii ' *

ir kitos draugijos.
Aš manau, kad tokiai suv.t 

žiavinto šaukimo tvarkai gali 
pritarti visi. Taigi, dram ii, 
svarstykime, tą klausimą savo u

I



(Tąsa nuo 2-ro pusi.)
bene vienintelis nusiraminimas 
šių žmonelių sunkiuose jų var
guose.

N » WTIE N ® 8, CKicago, m.
Tatai

I

les, kuomet ‘kas minute buvo

metai. Tikini nepasa- 
Bet tos gegužio dienos, dėjo

ra a
niekuomel nepamiršiu...

Mes, katalikai, švenčiam “De
vintines'. Keletą dieną pagret

minia, su
šventų paveikslais ir vėliavo
mis. Ir kiekvienoj miesto da- 
Ivi vis procesijos, lai labai
Įdomus reginys. Žmogus ats 
dūri, tarytum, gilioj, keleli 
šimtmečių senovėje. Arba, -

lokios katalikiš-

ponija.

lytas oras virte-virc: ne ma
žiausio vėjalio, nė vieno danguj 
debesėlio. Jau ėjo šešta valan
da, o saulė vis kepino kaip ir 
vidurdienyj...

Aš nusleidau Pavislin, skur
desnei! apielinkėn. Ten — lik-

MOTERS!
MOTYNOS!

DUKTERYS!
.1 U. s, ku

sale išbalu
sios, suny
kusios ir nu 
sikainavu- 
sios: nrr-
greit susi

erzinamos, 
kurios pasi
duodate me 
ancholijai arba 
gzaminuokik

“niiinėlynavę’’, 
savo kraują dėl slo- 

\uxatcd Iron paimtas 
tą po valgio padidins 

' jūsų stiprumą ir pakantrumą į dvi 
savaili laiko daugelyj atsitikimų.— 
Ferdinand King. M. D.

Išdirbėją Pastaba.—Nuxaled 
rckomemiuolas viršminėtb Dr. 
g'o galima gaut pas kiekvieną 
aptiekiu pilnai pasitikint geromis 
pasekmėmis, arba grąžinami pini
gai. Gydytojai paprastai užrašo <bi 
penkiagraniu plčskeliu ėmimui tris

Kin
ge r ą

kuriomis 
Išrodė, kad tai 

vienas didžiulis atvirame skais-

'Toms mergytėms šviesiomis 
suknelėmis juk ir j mintį neatei
tų kas nors panašaus. Jos ap
svaigusios savo liepsnojančiam 
ekstaze, jos, dievuliau, kiaurai 
perimtos besužitllingu likėji-

9S*

savo akis į

BUCK RUN OIL REFINING C2

mis. Kas penkeri ar šešeri na
mai prie sienos pataisytas al
torius. Ir kiek čia i kiekvienų

m<>, nuoširdaus tikėjimo! Tarj 
pilkų, saulės nušutintų, sienų šit 
altoriai išrodė puošniais, iškil 
mingais. Kvietkuoti divonai 
šilkiniai audiniai, žvakės, kry 
žiai, siuviniai, paveikslai pieši

pyloj u.

įtimpusiu
langus visur si 
žingeidumu kyši

mylios nuo 
tižiausiam.
jĮČlių giidėmiomis,
.jomis pynėmis.

mažiausio iki <li 
Balkonai papuošt 

nusidriekę 
Ant balkon

svais kaspinėliais šviesiuos; 
garbiniuotuose plaukiJiuose.

Mergaitės visos vienodai pa 
dvasiškintos visu veidelii 

{rimti, rustus. Lygiai kaip ir <( 
alelių, ą
Mane tatai įdomavo, 
skverbėsi dagi ypatinga 
jų pagarba. Įsitikinęs buvau

lai ve tas fanatizmai^ 
Mani Į 
linki/

ir šaudomi stovėtų taipjau n 
sijudindami. Ir rūsčiai 
tų tolumon primerktom 
laukiančiom akelėm...

sa\

maudžiančiam ir podraug pu 
kiam sparnuotam upe. Ne, i 
ne svajotojas ir ne romantika!

šitaipos užsidegęs, nejučii 
mis atsidūriau prie pat Vislo I 
Ji. žėrėdama sidabriniais alspii E

va vandeni. Anapus nerūpės

Pavelykite man būti 
jūsų gydytoju šiuose kares laikuose

Kadangi liek daug jaunesniu gyd\ tojų iššauk
iamus gal būt mmularėtc į ką kreiptis — lo
dei jei jus reikalaujate patarnavimo užtikime 
specialisto, lokio, kuris pašventė daug laiko ir 
mokslo vienai atskirai šakai medicinos.

ATEIKITE PAS MANE.
Aš per 20 metų pasekmingai gydžiau visas li
gas

AKIŲ, AUSŲ. NOSIES IR PLAUČIŲ
Jeigu jus turite užplukusius akių vokus, raudo
nas ir nesveikas akis, optikos nervų keblumus, 
kreivas akis arba blle kokį kitų stovį, kuris 
paliečia jūsų regėjimą.

Jeigu jus turite ausų skausmą, tekančias ausis, triukšmą galvoje 
arba kokį laipsnį kurtumo.
Jeigu jus turite nosies katarą arba gerklės, spjovimo arba plėg- 
mos, arba bile silpnumą bronchiolių dūdų arba plaučių, — tokiame 
atsitikime aš noriu pasakoti, kad daug susidėjusių ligų yra tiesi 
pasekmė nebojimas nosies ir gerklės keblumų ir pakol jus praša
linsite priežastį, kitas kokis gydymas suteiks lik laikiną pagelbą,— 
todėl

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

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

W. M. Lawhon, M .D.
Valandos: 9—8. 219 So. Dearborn st.
Nedaliomis: 10—L ’ Prieš pačia

D R. A. M0NTVID
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

32M So. LeaTtit St. 
Kampai 22nd pL

Valaaioi: S Iki I vakar* 
Pkoną Canal MM

Nedėldleniala tik pagal satartj
Rezidencijos Telephone Albany M4W

1553 W. Madison st.
Suite 600-612

Valandos: 10 iki 12 ryto
Pilone Hay markei 2563

ESM

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS 
ant Durų. Lentų, Rėmą h Stogams Popiero

SPECIALIAI: Maleva malcvoj i m ui Htuby i&vidaua, po $1.40 ai gal.

CAKR BROS. Wi:ECKING CO.
£003-3039 S. Halsted St, ChUago, UL

mu...
Tuojaus pradės eiti, štai jau 

jie lenai, pasigirdo kimus se
nio balsas. Aš pargrįžau ir ap
sirinkau parankių vielų prie

Išpradžių vos girdimai, 
ii vis balsiau ir balsiau gir-

aųsmą. Kas tai svemaus, ma- 
onaus vaizdinosi juose ir po- 
Iraug ir baisaus, grūmojančio...

Jaut ja, prašalinant iš kelio ne- 
cikalingus, bailiai prie sienų 
esiglaudžiančius žmones, išdi- 
žiai ir palengvėle, it likimas, 
llit liuoja procesija. Virš mi- 
ios išblyškusiain nuo karščio 
re marguliuoja-siubiloja giria 
ėliavų. Kiekviena amatininkų 
ušii turi savo vėliava.C

Jautėsi kas-lai viiduramzi- 
io... To pat viduramžinio, a- 
ie kurį aš visuomet svajojau...
Aplink mane auga didėja įdo-

.delnu, godžiai
Nutilo, mirimo

Senelės, skurdo atspindžiu 
Aduose, suvytusiom lupom 
iždą maldas... O jų pirštai,

ylų storų maldaknygių lapus. 
Pamažėle slenka procesija, 

’rie kiekvieno altoriaus stap-

Tartum gyvos, padvasiškin- 
os, palinksta altorių linkui vė- 
iavos. Nejauku darosi — taip 
aug šiuose judėjimuose ko-lai

Visų priekyje — raudonos, 
lep.'.kenčiamai skaisčiai saulė- 
c žėrinčios vėliavos — mėsinin- 
:ų draugovės vėliavos. Ir nc- 
inori tikėt, kad šisai skaisčiai 
audonas, dailiai plevėsuojąs 
nt miklaus kote lio šilkas, spin- 
lintis aukso ir sidabro puikaus 
larbo siuviniais, nepaprastai 
lailiai apspurguolas, rcpr<‘- 
jenluoja žiaurius žmones, tie<- 
ancius, kaip vandenį, galvijų 
»ei a vinelių kraujų.

O štai ir palįs mėsininkai, pe- 
ingi, stiprus, raudonais skustais 
įasmakriais, šiurkščiais ūsais.

liais frakais ir baltais kaklarai
ščiais. Balti rankogaliai visai 
tetinka prie jų parudusių, rau- 
neningų, tartum prilipintų 
iienis ranku.* c

Jų akis maldingai žvelgia kur 
ai tolumon, jiems vieniems le- 
mioinon. Ir masto apie kų lai

ies sriautai tiršto kraujo, — 
artum jų niekad ir nebuvo.

Protarpiais šios monotoniškos 
juodų frakų gamos jsibriovu- 
uos begėdingomis, operinėmis 
lėmėmis raudonos, kaip vėžiai, 
ipsiskulusiu kunigų figūros, 
kryžiais bei smilkalais nešinos.

Svarbus Pranešimas
♦

Kompanija dabar pagamina aliejų
ALIEJUS dabar teka iš Rl’GK RUN OIL IR REFINING KOMPANIJOS laukų ir pada

is suvienijimas su Prairie (Standard Oil) Aliejaus ir Geso Kompanijos dūdos linijos

įtaisymas dabgr yra Kompanijos nuosavybė,—ir JUMS YRA DUOTA PROGA gyvenime įžen
gti ir pagelbėti loliaus išvystyti Kompanijos Aliejaus pagaminimą. NE LOŠIMAS Iš PINI
GŲ bet TIKRAI UŽTEKTINAI PAGAMINTI ALIEJŲ KOMPANIJA su DIDELIAIS PE
LNAIS A’I'SIEKIAMAIS RANKOMIS.

ATMINKITE, stakas nėra pardavojamas <1(4 išmėginimo. Ant visų pusių Kompanijos 
lauku \ra gaminimui aliejaus šuliniai ir kasdien nauji šuliniai kasami šioje apiclinkėje. Pra
dėkite ir pagelbėkile jiems pagreitinti jų pagaminimų ir pagelbčkite patįs sau naudotis iš 
šio pelno. Kam laikyti pinigus gulėti dykai, kuomet kili pjauna laimę čia pat po jūsų pačių 
akių. . *

DAUGIAU ŠULINIŲ REIŠKIA daugiau ALIEJAUS DAUGIAU DIVIDENDŲ AUGš-

Kompanija dabar turi šešis gaminančius aliejų šulinius.

išmokėta Rugpjūtyje

Sinkus parduodamas dabar po $1325 už šėvų. 
15 kaina serų kilu iki $2.5(1 j 90 dienų.

Į penkiolika dienų smarkus išsivcržimasanl 
J penkiilikų dienų smalkus išsiveržimas anl 

kams, priskailanl liesas, $229,000.00.

ta iš kiekvieno $100:
Dabar verta

The Lucille Oil Co

iki $1.50 už šorą.

Jackson Rarrell išmokėji savinin- 
i’ctl likęs išmokėjo savinin-

$1,300
1(1.800
10,000
3,900

The lloni" Oil Co.................................... 40.000
Tlm Coline Oil (’o.................................... 40,000

šimtai lokių pavydalų galima privesti ju.sų domai, kur maži inveslinentai padare pasa-

Mažas iuveslmenta^ j BUCK RUN OIL IR BEF1NING CO., gali padaryti jums laimę.
Neatidėliokite, prisidėkite dabar ir gaukite didelius pelnus. Keletas šimtų lietuvių JAU

PRISIDĖJO ir GAUNA DIDELIUS PELNUS kas mėnesį.
Kompanija ir viršininkai PERSTATYTI ir REKOMENDUOJAMI CHICAGOS RANKŲ.

rekloriiuis. 7 R. S. Rvaszkievvicz,
4314 South Paulina St.

True trąnslntion filod wi1h the post- 
niaster ut Chicago, III., Nov. 6, 1918, 
as required by the acl <>f Oct. 6, 1917.
VOKIEČIAI Iš ORLAIVIŲ TEI
KIA PASIULINIMĄ TAIKOS.

SU AMERIKOS KAREIVI- 
JOMS FRANCIJOJ, spalio 29 d.

pelių, užvardytų [“Vokietijos 
žmonės siulo taikų” nesenai pa
dėta ant amerikiečių Kinijos ir už

gia šitais paklausimais: t
“Kas kalias, jei ligsiol nesunąi 

kintieji Franeiios ir Belgijos

“Kas kaltas, jei šimtai tukstan 
čių nelaimingųjų, moterų if vai-i 
kų yra bado išvaromi iš jų namų

Atsiša likimas
ilsiais, didelėmis raidėmis, kad 
“Vokieijos žmones paduoda sa
vo rankų taikai”. Jame prime
nama tariamoji nauja Vokietijos

taringija ir karionę submari- 
nais; šita pažvalga j 
narna “naujosios V0I5

•. I niu valdžios darbas.”IS t

Z(’inas, raudantis, tarytum kam 
tai kurčiai skambus liudnu grū
mojimu.

Jaučiu — kokia-tai banga pa
griebia mane, neša. Kokis-tai 
malonus vokų kutenimas, ir ne
sulaikomas noras verkti. , 

(Bus daugiau).

Laisves Bondsai
perkami už cash. Erne! and Co., 740 
W. Madison, kampas Halsted gat., 

.roonj 232, 2-ras augštąs, virš Fainous 
iClothįng Store. Atdara vakarais iki 
8. Nedėl dieniais 10 ikil.

zmo

AUKAUKITE LIETUVOS

LAISVĖS FONDAN.

Cash užBondsus
$50.00. $100.00 iki $1,000.00 Val

džios Bondsai'pe>;kumat.už‘eaąh, av- 
ba paskolinsime juitis pinigus už' 
juos legale rata nuošimčio, arba nu
pirksime jūsų nuošimti bondsų už
mokėdami dalį. Atsineškite bond-
sus pasCARL M. WHITE,
Room 411, 56 W. Washington Street

Chicago

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
121 h St. Tcl. Kedzie 8902 
Paulina Tcl. Western 15 
3514-16 W. 12th «t., arti 
St. Louia Avė. Ir 1115-17 
So. Paulina St., arti 12th 
St., Chicago, III.

Steponas Aidukonis 
ir Paulina Aidukonis 

tapo palaidoti Waiikcgan, III. 
Velioniai paliko -I kūdikius, 
vyriausias 7 melų, jauniausias 
2 dienų. Velionis Steponas Ai
dukonis turėjo 37 melus am
žiaus, paėjo iš Kauno gub., Pa
nevėžio pav., Kaimo Gliaude
lių. Paulina Aidukonienė, po 
levais Samolioniulė, paėjo iš 
Kauno gub* Panevėžio pav., 
kaimo Girsleikių, turėjo 35 me
lus amžiaus, paliko 2 seseris ir 
gimines dideliam nuliudinie.

Norėdami platesnių žinių
atsišaukite prie

Petro Jakubkos, 
51 W. 1071h Street.

Chicago, III.

Paskolos $30lkl $300 1
Lcgalė rata 3’/j % mėnesyje. 
Vyrui ar moteriai, dirbančiai ■ 
ar užlaikančiai namą.

Ant rakandų, piano, vietro- 
los, sankrovos fixtur«s. ve
žimų, automobiliu, Liberty 
Honda Ir Insurance Palietes. 
Skoliname Stockyard'ų, 6a- ■
pos ir dirbtuvės darbinin
kams, gelžkelio ir biinio ■
žmonoms, klerkams ir tt. ■■
Ateikite i ofisą ir mes vis
ką smulkmeniškai išaiškinai I

( ' n,e. Atdara utarninkals. kef- .. i 
vergais ir subatomis Iki a •
vai. vakare. Panedėliais, se- 
redomis ir pėtnyčiomis iki 
6 vai. vakaro.

LOCAL LOAN CO. I
THOS. F. KERWIN. Mgr.

4647 So. Halsted Street
Po valstijos priežiūra.

Tel. Drover 2116. 2-ras augŠtas K

*<fcUSSIAN> 
^TURKJSH^

Simonas Grėblauskas 
pasimirė nuo influeiizos spalio 
21 d., šių melų. Velionis 42 
mėlti amžiaus, paėjęs iš Suval
kų gub., Alytų miestelio, šioje, 
šalyj išgyveno apie 18 metų. 
Velionis buvo apšvietą mylįs, 
priklausė prie SLA. ir SLRKA.

šiuomi pranešam šią liūdną 
naujieną visiems giminėms ir 
pažistamiems. Pasiliko dide
liam nuliudinie jo moteris Ma
rė Grėbliauskienč.

Ilsėkis, Simonai, užbaigęs su
vargus ir išnau-vo gyveninio 

(lojimus.
M. G rėklia nskienė, 

Box 86, 
Elizabelh, Pa.

Darykite patįs 
savo vyną
Vynuogės
Vynuogės
Vynuogės

Dabar yra laikas jas gauti, iki se 
/jonas pasibaigs.

Klauskite
Dan Coyne,

Tol. Maine 283,5

Coyne Bros.
119 W. South Water St

Didelis laikrodis virš durę.

Neužsitikėkit tavo refėJhno pir
majam by kokiam neprityrusiam 
aptiekoriui ,nuksoriui ar keliau
jančiam pardavėjui, nes jie su
teiks jus akims tik daugiau blogo.

Aš turiu 15 metų patyrimą ir 
galiu ištyrt jus akis ir pririnkti 
jums akinius tikrai. Darną atlie
ku belaukiant, užtikrintai.

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

JOHN SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS 

1841 So. Ashland Avė. Chieaf^ 
Kampas 18-tos gatvės 

>-čios lubos, virš Platt’o aptiek** 
Tvmykite i mano parašą 

Valandos nuo 9-tos vai. ryto Iki 
8 vai. vakaro. Nedėlioti nuo I 
vai. ryto iki 12 valandai dieną.

j Dr. A. R. Blumenthal |

AKIŲ SPECIALISTAS 
Akla Egzaminuoja Dykai 

Gyvenimas yra 
c tuščias, kada pra 

nyksta regėjimą.
Mes vartojame 

PO?? jjr P®IJerinU Oph- 
jvj thalmometer. Y- 

patinga doma at- 
f ~ * kreipiama i vai

kus. Vai.: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
nedčldien. nuo 10 iki 11 dieną. 
4649 S. Ashland Av. kam p. 47 st 

Telephone Yards 4317 
Boulevard 6487.

■SKmaMsaaaatMMBfiniBnwHMKanMinBBv«a*

Reali. 833 S. Ashland Blvd. Chicagt 
T«Whub« Haya>ark«t 2844

DR. A. A. ROTH
HUSAS GYDYTOJAS ii CHIRURGAM 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų

Ofisas: 3354 8. Halsted St., Chlcagi 
Telephona Drover 941'2

VALANDOM i 10—11 ryto: S—S
7 -O vakarą NvdMiotnln 10—11 olaoų.

Telephonc Yards 5032

Dr. M. Sunieki
3109 S. Morgan si. Chicago

VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto 
ir nuo 5 .iki 8 vakare

DR. M. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

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

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

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

VALANDOS: Nuo 10 -12 pietų, ir 
6—8 vakarais. Telephonc Canal 3110.
GYVENIMAS: 3412 S. Halsted Street 

VALANDOS: 8—8 ryto, tiktai.

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

3119 S. Morgan St., kerte 32 st.
Chicago, III.

SPECIALISTAS 
Moterišku. Vyriškų ir Vaikų 

Taipgi Chroniškų Ligų 
OI-ISO VALANDOS:

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

Telephonc Yands 687

Telephone Yards 5834.

D r. P.G. Wiegner 
Priėmimo valandos nuo 8 iki 12 
iš ryto ir nuo 7 iki 9 vai. vak. 
8325 So. Halsted St., Chicago.

9r, Leo Awotin
Gydytojas. Chirurgas, Akušeris 
1V20 8o. Hslsted St., Chicago. 
Kalba tietuviikai, latviukai h 

nutikai.
Valaadna: JO—-12 rytą; 6 9 va. 
kure Tol. Canal 4367.



NAUJI K N g S, CSlcagO. JI. Sereda, Lapkričio 6, 1918

icago ir Apieiinke Naujienų Namas Lietuvių Kriaučių Kiiubo S. Pač. 
mėnesinis susirinkimas bus seredoj, 
lapkričio 6 d. Knygyno svet., 1822 
\Vabansia avė. Pradžia 7:30 vai. v. 
Draugai ir draugės, malonėkite atsi
lankyti, nes yra daug svarbių reika
lų. —Valdyba.

ASMENŲ JIE&KOJIMAI PARDAVIMUI

UŽDRAUDĖ RŪKYT 
GATVEKARIUOSE.

SUKČIAI VEIKIA.

tuot tūlą Ralph Vechten, 2344

Kosėt ir Čiaudėt neleistina. tru kart prie balsavimo urnos.
Pasirodė tečiaus. kad tikrasis

riuose ir viršutinių linijų vago
nuose lieka tik “maloniu atsi
minimu”. Toks, mat, yra inthi-

telmono, kuris įmete balotą už
kuri kone vienbalsiai uzgyre poną Vechten.
sveikatos reikalų komisionie-1 Tokių sukčių vakar buvo ir 
riaus reikalavimą — kartą ant j daugiau. Tik nevisi jie bus su-

kariuose.
Je, vyrai, pypkes ir cibukus da . 

bar galite palikti namie.
Negana to. Savo posėdyj in- , 

fluenzos komisija priėmė rezo-1 
Uncijų, kuria paskelbiama karėj 
prieš visus tuos, kurie kosės, i 
l iaudės ir spiaudys gatvekariuo- j čiute.

Ta-1 ta ir apie reikalingumą paaukoti

BRIDGEPORT
Auka Lietuvos 
Laisvės Fondui.

su p-le Agne Jitrkevi- 
l arp kita buvo prisimin-

su ir kitose viešose vietose.
tui neužmirškite visuomet turėt 
su suvimi sk» pefiiičių. Jeigu ko
sėsi! užsidėkit ant burnos
skepetaitę, čiaudėsit taip pat. 
Kitaip turėsite nemalonumo.

Tnie u h^i uion fil»*d wiih the post, 
mastei- at Chicago, III., Nov. 6, 1918, 
us rvi|oire<l h.\ ihe acl ot Oct. t», 191/

CHARLES EDVVARD
RUSSEL KALBĖS
APIE BIZNĮ.

rys ir nurys Rooto komisijos į 
Rusiją, ('.huries luhvai’d Russcl, 
šiandie žada pasakyt prakalbą 
biznieriams, susispietusieins į 
Association oi ('ommeree. Kal
bės apie tai, kaip galės sek ties 
ar nusisuki visokiam bizniui pa
sibaigus dabartinei karei. Visa 
tai turėsią vietos puošniame La

REIKALAUJA UŽDARYT
FRU1TVALERS

Kaltintoji’ advokatas vakar pa

\ ( S. 11 U 11 > llllllt ‘IDS KUi|JUI<IU’

jos darbininkui guli pasilikt be 
nii ko.

True tramintum filed \vilh the irvst- 
master at Chicago, III., Nov. 6, 1918, 
as reųuircd by the art oi Oct. 6, 1917

paraginimą tęsti

mu. fsakylu, buteiit: kaip greit

minavimas visų, amžiuju nuo 
19 iki 36 mulų, vyrų, tuoj pra
dėt ukzaminavimą visų
(nuo 36 iki 16 m. amžiaus), ku
rie yra paskirti į pirmąją pa-

DETEKTIVĄ.

22 ir 21 galvių, vakar rasta nu
šautas Chicago. Terre Itaute

m-

mielai
Pini-

reiknhmis. Svečiai tam 
pritarė ir suaukojo $9.10. 
g:ii nutarta atiduot į Lietuvos 

Aukojo sukami 
Luzinas $2. 
Agnė Binkienė,

asmens: Jonas

Ant. Krisiunas, Petras Bružas 
po $1.(H); Povilas Binkius, My
kolas Navickas, Leonas Minc- 
kus, Jonas (irigaliunas po 50 
(.; Liudv. Paulauskas, Vincas 
Andrukaitis, Morta (irigalaitic- 
nė, Juozas (iriga'lailis no 25c.:
Pov. Musys 10 c. Viso $9.10.

Visiems aukautojams tariu 
širdingą ačiū, (ii jaunavedžiams 
linkiu ilgo ir lamingo šuimv--

—Pov. Pinkus.

rėmė L. L. Fondo iždininkui K.
(ingiui. Red.)

ROSELAND
šis ir tas.

Siaučiamoji epidemija trupu
ti sutrukdė vietos progresyviu,

25 kuopa buvo nutarus surengti

tainės, lai prisiėjo visą mesi į 
šalį nors laikinai. Panašiu ne * 4

ri jo ir kilos draugijos.

gijos ruošiasi prie savo vakarų 
kiek kuri išgali ir sugebi. Pir-
moj* yra LMI*S.

d., taigi už trejeto savaičių. Rus 
sulošta įdomus veikalas, "Kun. 
Macochas”. Molurįš žada pasi-

k i topu i k ia tįsias. Lauksime.

Vielos špito>lninkai nesiliauja.
Jie. vadovaujami savo jaunuo-

lilo Vi Rttssio. 
nežinia.

gijų, ypač gi socialistų veikimui. 
Iki šiol jie išmėgino visa, ką lik 
jie žinojo ir gulėjo. Bet kaip 
nieko, taip nieko. Dabar jie nu
tarė “užalakuot priešą” per ku
nigu organą. Rašo visi, kas tik 
moka paimt į rankas “pense.lį”

vakar naktį užpuolė saliuną 27-
(Ml Princeton gi. Saliimininkas to skaito save didi liu rašytoju.

SUPJAUSTĖ ŠOFERĮ.
Trjs nopžįstami pusažieriai

kur biauriai supiaustė šoferį, 
Oscar Donnerą, 1119 Allgeld gt. 
Pasikėsinimo priežastis nežino
ma. Donneris veikiausia mirs.

Kazimieras Gugis
ADVOK A TAS

Veda visokius reikalus, kaip kriminaliikuoee 
taip ir civihikuose teismuose. Daro 

visokius dokumentus ir popieras.

Namų Ofisas:

1111 S. Malzted St.
Ant tračių lubų

Tai. Drovar 1310

Mkutto Ofha* f 
ttl N Dei. b«n» tt. 

111 IlttnltyBMc. 
lai. Central 4411

Pajieškau brolio Liudviko Mačiu
ko, Kalino gub., Telšių pav. Meldžiu 
atsišaukti, turiu svarbų reikalą.

Kaz. Braževičius, 
102 Lincoln St., Kenosha, Wis.

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

J. MačiulkJs,
3.)18 S. \Vallace St., Chicago.

T
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1739 So. Halsted St.
šiomis dienomis Naujienos ga 

tutinai persikėlė j nuosavą na
rna. lai, vadinasi, bus locna 
iiaujieniučių tvirtovė, kurią jie 
įsigijo savo nuimoalsiu veikimu 
per keturis su virš metus.

šituo Naujienų laimėjimu turi 
pasidžiaugt nutik patįs naujie-

Naujienas įkūrė kelios dešimtį* 
draugų - clucagiečių; šiandie jų 
likimu rūpinasi apie tūkstantis 
lietuvių darbininkų - šėrininkų. 
Ir jų šeimyna nuolatos auga.

Dabar Naujienos įsigijo svar
biausi -r- nuosavą namą, be ku-

Tas naujieniečiijz
Todėl Naujienų padėjimas šian
die pasidarė dvigubai geresnis.

darbininkų judėjimas auglį ir sti 
prėja. Auga neveizint visu jiems 
liepiielankių aplinkybių.

kad Iii* tūkstančiai Naujienų s ve i 
kintojų pasirūpintų, idant vie
nintelis lietuvių darbininkų dien 
ništis pasiektų kuoplačiausias

sociųlistinis laikraštis, šiandie darbininkų minias, 
patapo tvirčiausis lietuvių, dar
bininku (beraštis.

gn lik tie, kurie visai nemoka 
protauti. A’iclos lietuviai, dargi 
parapijonįs, tais rašymais pik
tinasi. Pav., kartą man teko 
šnekėti su vienu parapijom!. 
Tarp kita užsiminiau jam apie 
tuos prasimanymus ant vietos 
socialistų ir laisvamanių. Žmo-

ta numanyk, kad mes jų pasi

Tai šitaip kalba apie klerika
lus ir jų levą patįs parapijonįs. 
Rodos, guresnio paliudijimo nė 
nereikia. —Jievutr.

Roseland. — LMPS 25 kp. choro 
repeticija įvyks scrcdoĮi, lapkričio 6 
d., Palmei’ Park svetainėj. Pradžia 
kaip visados. Gerb. choristės pra
šomos susirinkti laiku. . .—Komitet.

VVEST SIDE
Trupinėliai.

Taigi, Wesl Sidė ir vėl l'rec! 
šaukiame susirinkimus, rengia
me vakarus ir dirbiHiie kiek kas 
nusimanome, l'liuzes nėra rei-

Vis dulto, kažin kodėl, imtsu 
\Vest Sidė tokia apmirusi... Nė
ra čfti to gyvumo, kaip kad bū
davo pirma. Oi, pasigendame 
mus šutui g<'|i'il ir veikliu drau
gu, kuriuos atskyrė nuo musu 
tos “sunkiosios aplinkybės“.

nosinis susirinkimas. Butų go

Pastaruoju laiku musų susirin- 
kiimti tokie neskaitlingi... Drau-

Keikelų neužmiršti to

ka po lo “ir”, liula

LMPS. 25 kp. repeticija “Kun. Ma- 
cochas”, įvyks ketverge, lapkričio 7 
d., Aušros kambariuose. Pradžia 
7:30 vai. vakare. Lošėjai malonės 
susirinkti lygiai paskirtu laiku.

—Komitetas.

Roseland. — L. M. D. “Aido" cho-

lapkričio 7 d., 8 vai. vak. S. Doviato 
svet., 10501 Miehigan avė. — Daini
ninkai ir daininkės, susirinkite lai
ku. Taipgi kviečiami ir tie, kur nori 
prisirašyti prie choro.

—Bašt. F. Bru.škaitė.

Rockford. — Rocklordo draugijų 
domai. Rockfordo Draugijų Tary
bos pirmas susirinkimas (po ilgų

7:3(1 vak., K. Vokietaičio svetainėje 
ant So. Main gatvės, 
progresyviškų draugijų 
Draugijų Tarybų privalo 
silankyti. S.

Kudirkos Draugija nutarė dar 
kartą pastatyt “Du Keliu.” Vei
kalas geras ir verta jį ipamatyt. 
lik lošėjai turėtų pasidarbuot, 
kad jis butų taipjau gerai ir su
losiąs. Jie žada. Lauksime.

—K. Vyturėlis.

Todėl visų 
atstovai į 

Imtinai at- 
11. Diokas.

(’. susi r i nRoseland. — L. L J. B.
kimas Įvyks seredoj, lapkričio 6 <1., 
8 vai. vakare, M. Kukuraičio svetai
nėj, 10613 Edbrook avė. Nariai at
silankykite paskirtu laiku, nes yra 
daug svarbių reikalų apsvarstyti.

—Valdyba.

Daktaro Vinco Kudirkos dr-jos 
pirma repeticija veikalo “Du Keliu" 
įvyks ketverge, lapkr. 7 d., 1320 \Vi- 
ckcr Bark avė. Pradžia 7:30 vai. va
kare. Meldžiu lošėjus būtinai atsi
lankyti, ypač vveslsidiečius.

. . —J. J. Stasiūnas.

Cicero. —- LSS. 138 kp. mišraus 
horo reoeticijos įvyks ketverge, la 
jkričio 7 d., 8 vai. vakare, M. Jan- 
<aičio svet., 1837 \V. 1 llh st. Visi 
dainininkai ir dainininkės bukite lai
tu. nes reikės rinkti darbininkai ant

Brighton Park. — Liet. Laisvama
nių Fed. 5 kp. susirinkimas įvyks 
lapkričio 7 d. Liberty svetainėj 3925 
So. Kedzie avė. Pradžia 8 vai. va
kare. Draugai ir draugės, malonė 
kitę atsilankyti į susirinkimą ir at 
sivesti naujų narių. —Vadybą.

Sietyno (horo dainų repeticija į 
vyks seredoj. lapkričio 6 d., 7:30 v. 
vakaro. M. Meldažio svet. Daini
ninkai ir dainininkės ir tie, kurie 
nepriklausot prie choro, bet mylit 
dainuot, kviečiami atsilankyti.

- Bašt. D. Miller.

EXTRA! EXTRA!
Svarbi .Konferencija

Nedėlioj, lapkričio 10 d. įvyks 
Lietuvių Laisvamaniu T’ederatei jos 
Konferencija. Meldažio svetainėj,—- 
2241 W. 23 Place. Visi 1.1.F. nariai 
prašomi atvykti į mįnčtą susirinki
mą, kuriame bus svarstoma labai 
svarbus organizacijos reikalai. Dra
ugai, nepamirškite. Pradžia 10 vai. 
iš ryto. Draugiškai —

LLF. Centro sekretorius,
Julius Mickevičius.

ASMENŲ JIEAKOJ1MA1
Pajieškau savo brolio Izidoriaus 

Pisčoko, Kauno gub., Šiaulių pav., 
Kuršėnų parap. Atsišaukite šiuo ad
resu:

l'lzhieta Sabas, 
4115 Linden avė., Stenbenville, Ohio.

Pajieškau savo pusbrolių Pranciš 
kaus ir Jono Tumusų, Suvalkų g., 

, ir parap., Volių 
Meldžiu atsišaukti šiuo ad-

ndiio ii ji 111 < > iii 
I Naumiesčio pav., 
kaimo. I..... ..... .
resu:

V. Venelovaitis, 
Halsted st.,

PAJIEŠKAU švaraus kambario 
Bridgcporlo apielinkčje. Geistina 
butų, kad Šeimininkė pagamintų va
lgį. Praneškite greitai 

A. B. C., 
3336 S. Halsted st. Chicago

ĮIEŠKO KAMBARIŲ
DU VAIKINU pa įieško kambario, 

(leistina arčiau prie Madison gatv. 
Atsišaukite tudjaus. A. Tamasiunas, 
1210 St. Louis Avė., Chicago, $11.

REIKIA DARBININKŲ
VALSTYBINIAI NEMOKAMI DAR

BO PRIRODYMO BIURAI 
(U. S. Free Employment Service) 
.teškantieji darbo kreipkitės šiais 

adresais: 
116-122 N. DEARBORN ST.

arba
SO. JEFFERSON ST.105-107

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 
rų.šies darbininkų — į fabrikus, į ka
syklas, į ukius, į šiaip įvairias įstai
gas — kaip vyrų, taip moterų ir vai
kų, kaip amatininkų, taip papra
stiems darbams.

REIKALINGAS JANITORIUS prie 
ABELNo DARBO. ATSIŠAUKITE 
TUOJAUS į t ŽVEIZDCTOJA:

1739 So. Halsted Si Ch icago

prie tvarkymo 
Gera mokestis. 
Miller and Co- 

hen, 1416 Blue Island avė. Tele-

BEIKI A moterų 
knygų ir popieros

Chicago, III. 'pastovus darbas.

Pajieškau savo brolio Antano Ka 
laikos, metai laiko kai negaunu imu 
jo žinios. Jis gyvena Kearny, Nį. .1. 
Prašau duoti žinią — jis pats arikas 
kitas. (

John Kalatka,
15715 \Voodbridge avė., Harvey,' III

Pa'jieškau savo giminaičių Liudvi 
ko Survilo ir Konstanto Doveikos iš 
Kauno gub. Pirmiau gyveno Chica 
goję. Jie patįs* arba gal kas kjlas 
praneš, už lai busiu labai dėkingas.

Juozas Banza, < 
1418 So. Fairfield Avė., Chicago,. UI

Pajieškau savo pačios Salomtiosj 
Stapumivičienės, po tėvais Krasauc-i, 
kaitė, iš Kauno gub., Panevėžio pa 
vieto, Pasvalio parapijos, Krupiu ( 
kaimo. Ji prasišalino nuo manęs -t i 
metai atgal išvažiuodama į Tacoiua.i 
\Vash. Turiu svarbų reikalą., Mel
džiu atsišaukti arba kas kitas ją ži 
mintis malonėkite pranešti šiuo ad
resu: K. Stapunavicia,
938 \V. 34 St., Chicago, GI.

Pajieškau savo brolių Antano 5i| 
Jono Pushinskų. Pirma gyveną 
Anglijoje ,o dabar, girdėjau, gwve(ui

sišaukile šiuo adresu:
Stasys Pushinsky, 

Box 561, Maynard, Ohio.

Pajieškau savo dėdžių Juozapo ii 
Jono Kačinskių, paeina iš Kauno glb., 
Šiaulių pavieto, Šiaulėnų parap., A,u 
.šklinės viensėdijos.

Elvyra Mal:iclio\vskikė-Rėkslieiir, 
3246 \Vallace St., Chicago, III

Antano ir 
pib.„ Ųa- 

,, Pirma gyveno La\vr( n- 
Prašau atsišaukti šiuo /(d-

(’hieago, 'III.

Pajieškau savo sūnų — 
Viktoro Sabučių, Kauno 
šeinių pav. 
cc, Mass. I 
resu: Viktor Sabutis, 
1612 S. State str.,

A.š B. (iihvid pajieškau merginos 
arba moters dėl dviejų vaikų prižiu 
rėjimo. Meldžiu atsišaukti šiuo ad 
resu: 1712 N. Marshfield avė. Nuo 
5 vai. vakare.

Pajieškau šavo pusbrolio Erank 
\Vegineruko. Paeina iš Kauno gub., 
largailėlių dvaro, pirmiau jis gy

veno Gary, Imi. Meldžiu atsišaukti, 
ar kas žinote pranešti, nes turiu
svarbą

\V >rd
Antamrs Ra> 
7 U. S. Aro 
Dės Moines

REIKALINGA ledų traukėjų ir 
darbininkų į ledų svirnus, 42‘žjC. į 
valandą, 10 ir 11 vai. darbas.

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

I KEIKIA merginų į dešrų dirbamą 
'kambarį. Didelė mokestis.
932 \V. 381h Place.

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

Case and Martin
1807 \Valnut St., Chicago.

REIKIA moterų prie tvarkymo 
skudiirs. Gera mokestis; atsišaukite 
tuoius. HARRY DRAY 
1147 Blue Island Avė., Chicago

REIKIA dešrų kimšėjų. Didelė 
mokestis. 932 W. 38lh PI

BEIKI A moterų prie darbo i nu- 
lirbimo ir cabinel department. Ra
kandu dirbtuvė, United Table Co., 
3622 S. Morgan SI. Chicago.

REIKIA janitoriaus pagelbinin- 
o). Nedėliomis nedirbama. Turi 
jul blaivas žmogus. Mokestis $80 į 
nėnesį. Atsišaukite Į inžinierių — 
390 So. Homan Avė.

Rl'.IKIA merginų ir moterų prie 
abelno dirbtuvės darbo, naujojoje 
jrasidčiusioje vietoje.

Chicago Ellectric Mfg. ('o., 
>817 S. Halsted S\s., Chicago, III

RI'IKAI INGA gi'(Mt atsakantis lie- 
uvis barheris. Mokestis $20 ir pu

sė per $28. Nedėliomis nereikia di 
rbti. Kreipkitės laišku. 201 Cardoni 
avė., Barbei' Shop. Detroit, Mieli.

abel-
Atsišaukite greitai.

B 1'1 K \LINGA mergina prie 
no namų darbo.

M. Braun, 
Kedzie Blvd., 
Iri. Albany 1

Chicago

Pajieškau savo draugo Jurgio Sar- 
laliaus. Jisai gyvena apie 18 ir Hal
sted gal., dabar nežinau kur.. Aš 
norėčiau susirašyti ir meldžiu pa
ties atsišaukti ar kas praneškite apie 
jį

REIKALINGA vedusi pora arba 
našlė apsigyventi pas mane, kad pri
žiūrėtų mano du vaiku (eina mokyk
lon). Esmi našlė ,einu i darbą. Re
mia bus už duka. Rozalija Balienė, 
2831 W. 36th Place Chicago.

Steven l.aiberg,
U.S.A.H. lt. Dės Moines, lowa. \V. H

H ART. SHAFFNF.R and MARX 
REIKALAUJA

RANKOMIS SIUVĖJŲ
dėl

SACK COAT SHOP
RANKOMIS SKYLIŲ BF.ISTER1Ų

PARSIDUODA bučernė, grosernė, 
arklių vežimas ir visokie įtaisymai. 
Parsiduoda už labai prieinamą kai
ną iš priežasties savininko mirties. 
Atsišaukite į

Adomą Teišerskį,
4358 S. California avė., Chicago, III.

PARSIDUODA bučernė ir grosi r- 
nū geroj vietoj ir gerai biznis išdir
btas per daug metu. Pardavimo prie
žastis — liga. Prašom atsišaukti ad
resu :
3312 S. Halsted st., Chicago, UI.

NAMAI-žEMft
"NAMAI IR EARMOS.

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

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

Room 336.
TURIU parduoti arba atiduoti, 

kadangi aš apleidžiu miestą, puikų 
pustrečio augšto, du fialų. Ši yra 
jūsų proga. Lengvos sąlygos.
549 \V. 42nd Place. Chicago.

TOKIO KITO BARGENO negalite 
rasti nei prorodyt, nes parduoda 
>ats savininkas su dideliu nUosto- 
iu. 'Turiu greitai išeiti į kariuome

nę. Ant trijų aug.štų, naujas mūrinis 
namas. Puikiausi ištaisymai ir bar- 
nė su cementiniu florų ir vandeniu. 
SI rytas ir elė naujai išbrokuoti ir 
atmokėti. Pastatymas kaštavo $7,- 
500, o lotas kaštuoja $2000. Parduo
du kiek kaštavo pastatymas — $7,500 
reikia įmokėti $1,500, o $6000 ant 
žirnio mortgičio. Bandos $900 į me- 
us. Parnislykite -

namas, o neša dvyliktą 
<as galėtumėte pirkti,

4 melų senumo 
procentą, 

atsišaukite
mi No 52.

Naudinga Informacijų knygelė Di- 
1Ž1AUSIOS LIETUVIU KOLIONI-

. OS \\ ISCONSIN. Gatavos iš
dirbtos l'armos su triobomis, gyvu- 
iais ir visokiais įrankiais nuo 40 

akrų ir daugiau, parsiduoda po 
$1,500 ir augščiau. Naujos .derliu
os žemės lengvai išdirbamos, apie 

puikius ežerus ii- upelius, parsiduo
da po $12.50 už akrą ir augščiau ant 
engvų išmokėjimų. Kreipkitės ypa- 
iškai arba per laišką, o apturėsite 

naudingą knygelę su žemlapin.
Liberty Land and Investment ('o.

3301 So. Halsted St., Chicago

PARSIDUODA $3,500.00 vertės In
as ant Halsted gatvės, arti 33-čios, 
ik tai už $2,275, turi but parduotas 

šią savaitę. Atsišaukite tuojaus į: 
Liberty Land and Investment Co.

3301 So. Halsted St., Chicago 
Phone Boulevard 6775.

PARSIDUODA beveik naujas mu
ro namas, 2-jų aukštų, po 4-is kam- 
larius su maudynėmis, elektra ir 

guzu; aukštas ir cementuotas beis- 
nentas, gatvės išdirbtos ir apinokė- 
os. Namas pabudavotas pagal na

ują madą. Verias $5000.00. Turi 
jut parduotas i trumpą laiką iš prie- 

i karę. Parsiduo- 
Atsišaukite tuo-

žasties išvažiavimo 
da tiktai už $3,956. 
.aus į:

Liberty Land and
3301 So. Halsted St.,

Phone Boulevard 6775.

Investment Co.
Chicago

PARDAVIMUI 10 kambarių na
mas, varia, gesas, augštas beismen- 
las, didelis jardas ir tvartas. Savi
ninkas Imi parduot dėl apniainymo 
rezidencijos, 32nd st., netoli \Valla- 
ce. liktai $2500 įinokėt, kitus ant 
išmokėjimo. <

Ignatius Chap and Co., 
31 St. ir \\allace st. Vieninteliai
įgentai.

MOKYKLOS

1 VALENTINE DRESSMAK 1NG 
COLLEGES

6205 So. Halsted at., 2407 W. Ma- 
diaon, 1850 N. Wella St.

137 Mokyklos Suv. Valstijose. 
Siuvimas, Petrcnų Kirpimas, De- 
signing, dėl biznio ir namų. Vle 
tos duodamos dykai. Diplomai 
Lengvi išmokėjimai. Gvarantuo- 
ta išmokinti jus pasiūti suknei ui 
$10. Phone Seeley 1643

SARA PATEK. Pirminiai

Racine, Wis. — LDLl). (>5 kp. Au
si rink imas įvyks utarninkc, lapkri
čio 7:30 v. vakare, Socialistų svetai
nėj. Draugai, malonėkite atsilanky
ti, nes turim labai svarbių dalykų 
aptarti. Taipgi tie, kurie dar nepri
klausote, malonėkite ateiti ir prisi
rašyti. —-Org. A. Sa—džius.

Liet. Teatrališkos draugystės Rū
ta No 1 susirinkimas bus seredoj, 
lapkričio 6 d., Chernaucko svetaine, 
1900 So. Union avė. Pradžia 7:30 v. 
vakare. Visi nariai kviečiami atsi
lankyti paskirtu laiku. Valdyba

IktiTvičiaus,ccvičiuiis ir »U-rl
Meldžiu atsišaukti.

Antanas Dielininkas,
3231 S. Union avė., Chicago, III.

Pajieškau savo brolių Juozapo, 
Mykolo ir Klemeuco ir sesers Vero
nikos Mačikunų, paeina iš Kauno g., 
Panevėžio pav., Pakalni) sodos. No
rėčiau su jais susirašyti, nes grei
tai išeisiu į kariuomenę.

G. A. Mačikunas,
139 Graliam Avė., Portland Oregon

valymo

siūti

be i styti

; b‘‘P8‘
Merginų traukyti siūles ir 

k autų
Merginų galinčių gražiai 

rankomis.
Mokylies rankomis „skryles

Nubaigti dirbti guzikų skyles.
Gera mokestis mokinanties.

HARI', SCHAEFNl’R and MARX 
733 So. Karlo\v avė., (lįst Avė.), 
kampas 1‘olk. Chicago

AMERIKOS LIETUVIŲ MOKYKLA
Mokinama: angliškos ir lietuviškos 

kalbų, aritmetikos, knygvedystės, 
stenografijos, typevvriting, pirklybos 
teisių, Suv. Valstijų istorijos, abel- 
nos Istorijos, RpoRraf i jos, politiškos 
ekpnornijos, pilietvstes, dailiaraSvs- 
tės.

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

Uždirbkite $15 iki 
$35 į savaitę.

I si... Kad žinotume kas tas nau
jienas drukuoja, nutartume jį su 
spenduoti. Žinai tamsta, mes vi 
sai nevierijam, kas ten išdrukuo- 
ta! Juk taip arti prie vienas ki- 

j to gyvename ir matome kaip y- 
I ra. Je, tie, kur tas naujienas dru 
į kuoja, yra liežuvninkai. Tams-

Pranešimai__
Lietuvių Laisvės Kiiubo susirinki

mas įvyks ketverge, lapkričio 7 d., 
8 vai.‘vakare, Jono Mazelausko sve
tainėje, 3259 Union avė.

Prot. Bašt. J. šerkaitis.

LSS. 22 kp< mėnesinis susirinki
mas įvyks ketverge, lapkr. 7 d., 7:3( 
vai. vakare, M. Meldažio svet. Visit 
nariai kviečiami atsilankyti, nes 
turime labai svarbių reikalų.

Org. B. Zavackia.

Brighton Park. — LSS. kuopos 
mėnesinis susirinkimas bus ketver
ge, lapkričio 7 dieną, A. Mažienio 
svet., 7:30 vai. vakare, 3834 S. Ked- 
zie avė. Draugai ir dralugės, ma
lonėkite būti visi laiku, Hfcb^yra 
daug svarbių reikalų, kuriuos reiks 
aptarti Šiame ussirinkime — nomi
nacija, centralinio komiteto ir daug 
kita. —Sekr. J. Gustatis.

Pajieškau savo sesers sunaus Je
ronimo Stankevičiaus. Kauno gub., 
Betygalos par., iš folvarko Račių. 
Amerikoje gyvena apie 18 metų; jis 
pats arba kas kitas tegul atsišaukia 
į Adomą Teiserskį,
4358 S. California avė., Chicago

REIKIA prityrusios merginos prie 
abelno namu darbo. Gerai virėjai 
gera mokestis. Reikia paliudijimo 

M r s. B. K. Elloitt,
226 S. Rebecca St.,

E. E. Pittsburgh, Pa

KEIKIA žmogaus dėl traukimo le
du. 45 doleriai j mėnesį, valgis ir 
kambarys.

Chicago Beach Hotel, 
51 and Cornell avė., Chicago

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

Pajieškau savo pažįstamos mergi- 
nos Marijonos ir Vincusės Martišiu- 
tės, paeina iš Vilniaus gub., Trakų 
pav., Nemunės par. Girdėjau, gyve
na VVaterburv, Conn. Jos pačios ar-Į ---------- . —
ba kas jąs žinote meldžiu atsišaukti, ‘M v^sčių • t><mm mergaičių njoky- 
turiu svarbų reikalą. 1-- ........ ------ -- —_ ......

Aleksandra Sabonis (Sobonis)
•1015 Garfield St., Kenosha, Wis. 36

REIKIA moterų skyles išsiuvinėt

tis. Gera mokestis laike mokinimo, 
įtart Schaffner and Marx,

So. Franklin St., Chicago

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 Šalie «t., Prieš City Hx!l 
Atsišaukite ant 4-to augšto.




