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TARYBOS PRASI D E J
No. 264.

Šaudymas esą pertrauktas
ŠAUDYMAS PERTRAUK- 

• TAS.

Iki tolesniam paliepimui.

PA RYŽI t S, lapkričio 7.
Vokiečiu vyriausioji kvaliera be 
vieliniu telegrafu paprašė talki
ninku vyriausios kvatieros lesti 
pereiti per linijas Vokietijos per
traukos mušiu, delegacijai.

Išleistas paliepimas sustabdy
ti šaudymą šiame fronte 3 vai. 
po piet iki tolimesniu paliepimą.

TARYBOS PRASIDEDA.

Vokiečiu delegacija atvyko.

LONDONAS, lapkričio 7.
Maršalas Eoch ir Sir Rosslyn 
\Vvmyss pasiliko vokiečių per
traukos mušiu pasiuntinius šian*- 
dit vidurdienyj.

Vokiečiu delegatai atvyko i 
Melz tvirtovę pe reitą mikli. Jie 
pranešė maršalui Eoch apie savo 
alvvkima. • 4

Muštai dar nėra pertraukti.

LONDONAS, lapkričio'’7.
Anglijos užru Lūžiniu reikalą mi
nisterija šį vakar pasakė, pasak 
i-'.srhange Teh-graph. kad gan
das, jog pasirašyta po pertrauka 
mušiu su Vokietija buvo be pa
mato. .

Iki 0:30 vai. vakare (Londono 
laiko) negauta Londone* žinios, 
kad Vokietijos dele*gaci ja perėjo 
frapeuzu linijas.

Talkininku vvriausias komai! 4 • —•
eluotojas maršalas Eoch pranešė 
vokiečiu vyriausiai komandai.* •
kad je i vokie čiu pertraukos mu
šiu delegacija nori pasitikti jį, 
ji turi eiti i ITancuzą linijas pa
lei (.himay. Eourmies. La Ca pel
ių ir Gtiisc kelius.

Iš Irancuzą a va n postą pleni-
pe*tt*ntai bus nuvesti į nutartą 
vietą pasikalbėjimui.

A'ardas vie los impaduolas ofi
cialiame tekste* notos nuo marša
lo 1'oe‘h, kuri sako:

“\’okie*ė*ią vyriausiai koman
dai nuo maršale* l'och:

“Jei ve>kie*čiu plenipotentai no
ri pasitikti maršalą Eoch, kad 
paprašius jo pertraukos mušiu, 
jie* turi eiti Į Irancuzą avanpos- 
lils (’.himay, I'ourmies. La C.a- 
pelle* ir Guise keliais. Yni duoti 
paliepimai, kael jie* butą priimti 
ir nuvesti Į paskirtą pasikalbėji
mui vietą.”

4 *

Paryžiaus žinia, datuota 3:35 
v. po piel suko, kad ten oficialiai 
paskelbta, jog keleivi vokiečių 

olicie-riai, nešanljs baltą vėliavą, 
galbūt šiąnakt atvyks i maršalo 
l’e»e,h kvatierą.

Prane šimai, kad vokiečių dele
gatai yra ke'lyj kad pasitikus mar 
šąlą Eoe*h yra skaitomi čia kaipo 
užtikrinimai, kad kariavimas už 
si baigs už kelių dienų.

Manoma, kad Vokietija žino
jo iš sąlygą Austrijos pertraukos 
mušiu, kokios laikos ji turi tikė- 
lies. bet kad karinė ir politinė 
situacija neteikia jai kitokio iš
ėjimo, kaip nusilenkti.

Smarkiai prispaustos vokiečių 
armijos nubeturi užlikusių naujų 

di viziją metimui mušiu. Jos ne
turi didelią rezervu amunicijos. 
Vokietijos žmonės reikalauja tai 
kos bite* kokia kaina, kad išgel
bėjus ką galima nuo sunaikini
mu.

Keli junkerių laikraščiai vis 
dar šokauja už karę iki paskuti
nio galo, be t išrodo, kad socialis
tai spre ndžiamai nusvėrė" svars
tykles kiton pusėn.

Anghi nuomone*, didžiausias 
paniekinimas, koki Vokietija ap- 
laikys. Imi pasidavimas laivyno 
ar išėjimas jo iš karės be* vieno 
didelio mūšio iki mirties. Bet 
žinios iš Kiel daro abejotinu, ar 
jurininkai e itu mušiu, jei oficie- 
riai milai tą kariauti.

Didumas sukilimo abejoti
nas. ’

Net geriausiai patyrę žmonės 
negali Įgyti aiškios nuomonės 
išelaugeliee prieštaraujančią pra
nešimą. apie* didumą sukilimo 
prieš kare* tarp Vokietijos žmo
nių ir kaip stiprus yra reikalavi
mas kaizerio abdikjvimo. Be t 

vienas lakias yra aiškus. Niekad 
ne buvo tokiems elielelės laisvės žo
džio Vokietijoj, kaip dabar.

Diplomatai ir kare iviai bandė* 
stivt rsti kaltę už šalies nupuoli
mą vie nas ant kilo. Berline iš
kabinėta visur plakatai, kjid kai
zeris ir kroąpiincas Imi eilė ša
lin.

PERANKSTYVAS
DŽIAUGSMAS.

Vakar pasklydus! žinia apie mu
šiu pertraukimą buvo neteisinga.

Vakar visoj Amerikoj kilo di
džiausias džiaugsmas, kad.Natė
jo žinia, kael Vokietija pasida
vė ir pasirašė* po pertrauka mu
šiu. \’isur iškabinėta vėliavos, 
varpai skambino, dirbtuvės švil- 
pė*. elarbininkai misteąe* dirbti ir 
anl greitąją surengė demonstra
cijas. sankrovos užsidarė. Phi- 
ladi*lpbije*j majoras net paliepė* 
skambinti Laisvės varpu. \isi 
elžiaugėsi. kad elielžioji pasaedio 
karė, siautusi virš ke turių me-lu, 
pagalios užsibaigė.

O biržose* kjlo didžiausias su
judimas. Karės pramonių akci
jos urnai nupuolė, gi ramaus lai
ko pramonių ake*ijos žymiai pa
kilę*. Ne \v Yorke* ne**l uždaryta 
biržą. (.bie*agoje* irgi prisiėjo už 
daryli birža ąnksčiau.

Bet elžiaugsmas buvo peranks- 
lyvas. Mūšiai dar nėra pertrau
kti.

Žinios apie peri ra ūkę* meišiti. į 
nors ncoliuialės. suklaidino žmo
nes savo aulorile lingumu.

Štai jos:

“LONDONAS, lapkričie. 7. 
pertrauka mušiu su Vokietija pa 
si rašyta.

“Kariavimas apsistos 2 vai. po 
pie*t.”

“PABYŽK'S, lapkričio 7. - 
Ldkininkai ir Vokietija pasirašė 
po pertrauka mušiu 11 vai. šį 
ryt ir kariavimas apsistos 2 vai. 
šiandie po piet."

“WASHINGTON, lapkričio 7.

žiniai re'ikia tikėli, kuri yra pa- 
i skelbia oficialiai. () valdžia ja 
paskui! s kaip lik Įvyks pertrau
ka mušiu, v . ,

Truc traiislalion fih*<l wilh the* post- 
niasIeT ai (Huciigo, III., Nov. 8. 1918, 
as į ceiuireel b.y Ihe* ae l of 0<*l. 6, 1917.

Dalis Sedano 
paimta

Amerikiečiai paėmė dali 
miesto ant M,euse upės.

SU AMERIKOS ARMIJA SE
DANO ERONTE, lapkričio 7. 
Ame rikiečiu kareiviai šiandie įė
jo i tą dali Se*dano mie*slo. kuri 
ant vakarinio kranto Meuse u- 
pūs.

t iltas per Metise* Sedane, per 
kurį besitraukiantis priešas pa- 

, bčgo, liko sunaikintas ir upės 
klonis užtvenktas.

Principialės vokiečių šonines 
komunikacijos linijos tarp Metz 
tvirtoves ir šiaurinės Erancijos
ir Belgijos yra arba atkirstos ar
ba priešas nebegali jomis nau-reiti

Laivyno kabelio cenzoriai pra doties.

nešė šiandie, kad atėjo iš užjii 
rio ncoficialė žinia paskelbianti, 
jog vokiečiai pasirašė po mar
šalo l-'orh Įteiktomis pertraukos 
mušiu sąlygomis."

Šiloks išrodantis, autoritetin
gumas žinių suklaidino ne t vir
šininkus.

Didelės demonstracijos buvo 
net prieš Baltoji Namą ir visus 
valdžios de parlamentus, kuriuo
se* daug valdžios darbininku bu
vę* paliue*sue>la nuo darbo šven
timui menamo užsibaigimo ka
rės.

Valstybės sekretorius Lansing 
gavęs cenzoriaus pranešimą tuo- 
jaus pasiuntė’ paklausimą Bary- 
\ • > ziun.

I vai, po piet jis paskelbė su
kamą pranešimą:

“Pranešimas. kael pertrauka 
mušiu su Vokietija yra pasira
šyta, yra neteisingas. Kada jis 
ši ryt pasiekė* vaslybės departa
mentą. luojaus Paryžiun pasius
ta užklausiiKas.

“2:01 vai. po piet gauta le*le- 
grama iš Paryžiaus atsakymui i 
valstybės departamente* paklau ' 
simą. Jis sako, kael pertrauka1 
mušiu dar nepasirašyta ir kad 
vokiečiu atstovai nesusitiks su. 
maršalu Eoch iki 5 vai. p<> piel 
Paryžiaus laike*, arba 12 vai. vi
durdienio \Vasbmgtono laike*."

Karės se kretorius Baker paša-, 
kė:

“Ta pačia minula, kada karės : 
ele-pai tarnautas gaus keikia ne*rs i 
autoritetingą žinia šiame* dalyke, 
aš ją lue*jaus paskelbsiu."

Galima dar tikėlius daug pa
našiu žinią, l'reinte, kaip ii* už 
jo, be* abcjonėis, vaikšto įvairiu ■ 
ganelą. Laikraščiu kore*sponde*n 1 
lai nugirdę kokį gundą slungiusi 
luojaus pirm visu kilu, pranešti j 
savo laikraščiahis ta ganela, ne*-' 
sisle*ngdami gauti patikrinimą 
jo autoritetingumo. J ode*l kiek
viena neolie-ial'' žinia, kaip ji nė 
autoritetinga išrodytą, turi 
b u I i p r i i m ta su d i - j 

džiausiu atsargumu, l ik lokiai .

Esant lai daliai Sedano, kuri 
yra ant vakarinio kranto upės, 
užimtai, amerikiečiai stiprina sa
vo pozicijas ir rengiasi prie toli
mesnio besiveržimo.

Vioh'snes, Sivry ir llarau- 
me*nl. i pie’lus ir vakarus nuo 
Dun - sur - M e ūse*.’ yi>b(larp šį 
ryt paimtą mi: slegiu.

Nuo lapkričio I d. amerikie
čiai suėmė O.thtO belaisviu. Jie 
paliuosavo visa l'ranciizą terito
riją armijeis veikime* zoiie* į va
karus nuo Metise*, viso 700 ketv ir 
(ainiu kilome*lrą ir išlitmsavo 2, 
000 civiliu gyventoju.

Vakar po pie4 amerikie*ėiu spė
kos paėmė* \ illemonlrv. Mont 
ele* Brune. Aulej*ece*url ir Conna- 
ge*. Į vakarus l'ranctizai išvien 
su ame rikie čiais pasie’kė Omi- 
court.

Vakar an i,urikie*e*iai vienoj vir
bą paėjo virš I ir pusė* mylią. 
Į skaičių paimtu miesteliu Įeina 
Bulson, llaracotirl ir Baucourt.

Dideli sandeliai, daug ge ležin- 
ke’lią vagemu ir elaugvbė* karės 
me*de*ges paini ta.

Tru»* tr.'inslnfioii filrel v*”i|* the pAst 
inaste*!* ai Chirage*. III., Nov. 8, 1918. 
as i*<*<ii)it e*el b v t tie* *iel of ()e*l, 9. 191"

• j)
Dienos Nuostoliai

S. E Armijos, 
Francijoj j

_

\\’AS111NG l'ON, lapkričio 7.
An.ierikejs ekspeelicinią spėką 

komanduolojas praneša apie* se
kamus nuo.stedius:

l'žmušla karės lauke* III; **•■
mirė* nuo šiaip atsilikimu 3; mi
rė* nue* ligų 252; sužeisti nežinia 
kaip sunkiai 111; prapuolė* karės 
lauke* 03 Viso 5 10.

šiame* sąraše* paduoelamos se
kamos iieluviškai skambančios 
pa va rdūs:

George Mi!e*sav ie*h, Box 001, 
\\ e*sl C.biuago, prapuolė.

Aiex‘mtler KovvalOvi, Scran,- 
loii. Pa., prapuolė.

Stanley l'rocoskie, (l'rakaus- 
įkas?), Dickson City, Pa., pra-
■ puolė.

Jobu C Polatas, Duipiesne, Pa..
i mirė nuo žaizdą.

\Vi|liam Kazakie\vicz. Scran- 
lon, Pa., mirė* nuo žaizdų.4‘

John Le*mino\vich, I)aisylo\vn, 
iki., lengvai suže*islas.

Slephen Lepinsiu, McKean, 
Pa., prapuolė.

Pelui* J. Ruljes, Mankalo, 
Minu., le'iigvai suže'istas.

Philip Mato, 2X13 S. l'nion 
Avė*., ('sie'ago, lengvai suže'istas.

I*’rauk G. 'Lenką, 1805 S. Win- 
che sler Avė*., Chicago. užmuštas.

lohn P. Niemczuski, 1838 Mel- 
rose* SI., ('.hie ago, prapuolė.

Belaisvėj.

Joseph Stanley Slunski iš ICrie*, 
Pa., vra Baslatt belifisviu stovy
kloj. Vokietijoj.

Truc* triuishition filcd with the post- 
nuister ai Chicago, III., Nov. 8, 1918. 
as requii*ocl by Ihe* act of Oct. (i, 1917

VENGRIJA NUGINK
LUOS V OKIEČH T A RM I.l Ą.

BERN, lapkričio 7. < Eiekl- 
maršalui von Mackensen prašant 
leidimo jo vokiečiu armijai pur

pei* V e n g r i j ą ir Bal
kanus Į Vokietiją, Vengrijos val-

džia jam pranešė, kad jo prašy
mas bus išpildytas lik su sąlyga, 
kad kareiviai sudės ginklus jė 
ję i Vengrijos žemę. Ginklai 
bus pfisiąsli Vokietijon vėliau.

True* triuishition fiied with the post 
iinaslcr nl ChicatfO, III.. Nov. 8, 1918, 

as re*quii e*el by the act of Oct. G, 1917

Austrijos karalienė bėga če- 
chijon.

ZLBIC.II. lapkričio 7. Aei- 
(slrijos karalie*nū Zita prašė* le*i- 
' elimo Pragos valdžios jai su vai
kais atvykti j Brandeis pili aut 
Elbe, Cecili joj, pasak Pragos l’a-

>u.misų oiiąn’Ai.id odpi'i ėf 
-į:į.*. *.* i muiląi sąiiaipi.iiDĮ lis* ojj 
-t]hs *m.\:*p!sp: urzpp: \ )p:|u.)j>

l'i’u.e Iranskaion fiieel \vilh the* post- 
! mastei* ai Chicago, III., Nov. 8, 1918, 
i as r(*e|iiire*el hy tlii* aci of Oct. G, 1917

Vokiečiai ap
leido Ghent

Talkininkai eina priekyn di
deliu greitumu. Paėjo 10 

mylių i vieną dieną.

PAI'iYZH S, lapkričie* 7. Su 
nuolat ('idėjančiu gre itumu frau 
ctizai s ūmia vokiečius atgal i 
siauro nuo Aisne ir visoj kitoj 
fronto dnh i, kur lik fruneuzai 
kariaują, pasak karės ofiso pra
nešime.! Nuo vakar dieiios nie- 
kuriose vielose* paeita lt) myliu.

j Anglai eina priekyn.

I LONDONAS, lapkričie* 7.
| Perim ta Belgi jos fronlu vokiečiu 
busiclinė žinia sako, kad vokie
čiai e\akuavo (Ihenl.

J as ]:alvirlina pirmesnius pra- 
; nešimus, kurie sakė, kad vokie- 
■ či'i komanduolojas Ghent pra

mušė lalkininktims, jog jis yra pa 
siie’iigęs evakuoti miestą ir prašė 
lalkininku susilaikyti nuo jo 
bomba relavimo.

Tuo pačiu laiku fie lel - marša
las lltiig skubiai valo vokiečius 
iš los elalies Erancijos i rytus 
ir pietryčius nuo Valeneiennis. 
Anglai p rasi m u š ė* p e* r 
priešo Ii n i jas, ginan
čia^ Mons ir Maubeuge ir užt ina 
iš šono vokiečiu pozicijoms Bel
gijoj.

Į rytus ir pietryčius nue* Mor- 
mal miško anglai taipgi padarė 
didelius paėjimus linkui Eranci- 
jos - Belgijos rubežiaus.

Vokiečiu be'sitraukimasP l’ran- 
eeizej fi-oim* no<> Oise iki Mez.ie- 
res pavirtę* j bėgsią, pasak vėliau 
sios žinios iš mušio iauko.

Pačiame* dcšim'ąjaim* sparne*, 
kur Irancuzą linija jungiasi su 
amerikiečią, I rancuzą kavalerija 
joja linkui Meuse* larp Mezieres 
ir Sedano.

Influenza Alaskoje.

Nome, Alaska, lapkričio 7. 
Nonie pradėjo siausti influenza. 
Daugiau 300 žmonių serga, o 
apielinkės sėdybose, sakoma, es*- 
kimosai miršta desėlkais. šal
tis siekio žemiau 0 (zero).

True translation fiied with the post-master at Chicago, III,, Nov. 8, 1918, 
as rpguired by Ihe act of Ori. G, 1917,

Dideli sukilimai Vokietijoj
SUKILĖLIAI VALDO KI
EL; 20,000 PABĖGO Iš AR

MIJOS.

Kiel susidarė laikinė valdžia. 
Streikai Hamburge; sukili

mai visoje šalyje.

LONDONAS, lapkričio 7.
Vokietija yra apimta elidelės re
voliucijos, pasak ši vakarą gautą 
daugybės žinią.

Be uterię* Am'sle rdaim-u kores
pondentas patyrus iš Berlino, 
kad “duotas žodis šiandie* Įvy
kinti coup d’elal" (perve*rsmą).

Revoliucionieriai yra pilnoj 
kontrolėj Kie l, dide lėj bazoj vo
kiečiu. laivyno ir sudarė* te n lai
kine* valdžią Rusijos pavyz
džiu. Vokie*čią laivynui palie pta 
apleisti savo prieglaudą ir kari
niai belaisviai lapo paliuosuoti 
darbininką ir kareiviu tarybos, i

Mūšiai Hamburge.

10,00(1 darbininkų pradėjo stre i 
ką Hamburge ir ten gatvėse* bu
vo artilerijos mūšiai.

Bevoliucija prasiplėtė* į Balli- 
ke). uosius ir daug vokiečių gar
nizoną pakėlė* maišią. Baudo- 
na vėliava likę* iškalta \Varne- 
munclt* ir Bostock.

Wolff biuras Bėrimu praneša.
kad \ isas darbas apsistojo Itam-j 
burge dė lei sukilimo ir kad ne-1 
disciplinuoti aklai ir žiaurumai 
papildyta ten ir Laue*beck.

Atvyksiantis į Gedser ke'lciv iai 
praneša apie dide*le*s riaušes ke*- 
liose kitose Vokietijos vietose*, j 
De'iuonslranlai reikalauja lai-' 

t 
kos. j

Prašo būti rainiais.

Kaiicleiis Masimilianas. sako1 
ol’icialė iš Bedimo žinia, išleido I 
atsišaukimą į Vokietijos žmones.; 
sakantį, kad “padarymui galo 
kraujo liejimui" deputacija išva
žiavo į frontą ir kyd “tarybos 
bus labai pastatytos pavojui! su
mišimais ir stoka disciplinos." 

Visiškas sujrimas Austrijoj/ 
Pilnas chaosas viešpatauja 

Austrijoj, pasak Berlino žinią. 1 
Visi gdežinkelią miesteliai Ty-1 
roliuje* yra užtvenkti grįžtančiu 
pilniausioj betvarkėj armiją. 
Kaimuose sude*me>ralizue*li išba
dėję kareiviai p!lė*šia ir rekvizuo
ja reikmenis.

Maistas iš rylą pilnai atkirs
tas. Arlilurislai parduoda savo 
arklius už menknieki. Aulo- 4 
mobilią šoferiai grįžta namo 
kaip jic-ios patinka.

Daugelis paliuosuoią italą ka
rės belaisviu bandė* įeili j švei-( 
cariją.

Laukia streike*.

Stre ike* valdžios dokuose* C.ux- 
haven ir VVilhelmshnven buvo ti
kimasi šiandie, sako žinia iš Am
sterdamo. Valdžia paliepė apsi
saugojime* areštus nužiūrimą jū
reiviu.

Kareiviai į Kiel.

Vokietijos valdžia nutarė už
gniaužti revoliuciją Kiel, pasak 
Gopenhageno žinios į Exchange 
Telegrąph.

Keliems tūkstančiams kan-i- 
viu nuo Echmarn salos paliepta 
vykti Į Kiel. Darbininku ir karei 
viu taryba nutarė padaryti smar 
ką pasipriešinimą.

Kiel yra valdonuis jurininką, 
kareivią ir darbininką tarybos. 
Visi kariniai laivai lapo užimti 
Raudonąją kareiviu. Galveka- 
riai ir gele*žinke*liai yra po kon
trole * darbininku tarvbos. Su-

4 «

mišimą nebuvo.

Reichstagas nenori kaizerio 
abdikacijos.

\VASHINGTON, lapkričio 5.
Kaizeris turi paramą reich

stago, jo atsisakyme abdikuoti, 
tokia yra prasmė* \Volff agentū
ros žinios pasiustos Šveicarijon 
ir perduotos čia diplomatams. 
Berlino laikraščiai saką, kad 
reichstago partijos p<> ke liu dili
nu svarslvmo nutariusios, kad 4 •
kaize riui nėra re ikalo abdikuoti.

! True translation fiied wilh Ihe post, 
mastei* ai Chicago, III.. Nov. 8, 1918. 
as rcquire<i by Ihe act of Oct. G, 1917 

Į C,ELBĖS RUSIJA.
I <Į

Sutverta kųrporącija su $5,000, 
000 kapitalu.

\VASIIINGTON, lapkričio (»?
■ šiąnakt paskelbta apie* orga

nizavimą korporacijos gelbėji
mui įvykinti pienus, suformu
luotus prezidento \Vilsono teiki
mui ne* sauuaudę ekonominę pa
geliai Busijai. Korporae-ija bus 
žinoma kaipo “Suv. V alstiją ka
lės pramonės taryba, Rusijos 
biuras, inkorporuotas" ir jos 
kapitalas šie k.s $5j(KMlJHMI.

Truc translation fiied vvilh Ihe* post- 
niasle*r ai Chicago, III.. Nov*. 8, 1918. 
as re*(|iiii e*<l by the* ae l of Oct. G, 191/

MEl.ROSE BARK. ILL.

Pasižymėjimas.

Ir Me*'iros(* Parke buvo Liet. 
Skyrius pardavinėjimui ketvir
tosios laisvės paskolos bondsą, 
Lietuviu Skyrius pardavė* bond
są už $12,50. Viso Mrlrose Par
ke ketvirtosios laisvės paskolos 
bondsų parduota už $1 12,150, 
išskiriant tuos, kurie* pirkosi 
Norlh VVeslern Gar kompanijos 
dirbtuvėje*. 15*11 dirbf^’apie 30(1 
m ei rosepurk iečių.

Laisves bondsų ipardavi n ėji
me, beje, daug pasidarbavo jau
na (11 melą) lietuvaitė, p-lė* 
Olga Janušaiiskiidė. Ji ir pati 
nusipirko bondsą. P-lč Janu- 
šauskiulė* yra gabi Naujieną pla
tintoja <- pardavinėtoja.

—W. Kudul.

f ORAS
Lietus ir šalta Šiandie; ryto 

giedra ir šalčiau.
.— ■ rni



MOKYKLOS
Neupleskite mergaičių. a

nuomonės,

Surengtas
LIET. BALTOS ŽVAIGŽDĖS PAŠEI J*. KLIUDO
Subat., Lapkričio 9 d., 1918

NAUJIENOS, Chicago, III.
"■r"i.111

Pėtnyėia, Lapkričio 8, 1918.

kilmingas Balius
M. MELDAZI0 SVET

2242—14 W. 23rd Place

Pradžia 7:30 vai. vakare.

I

liais bariai s nepabaigę aštunto 
laipsnio. Atrodė, kad daugiau 
vaikinki’, kaip mergaičių pūsi

gai pirma išėjimo darkant. Ka
dangi asmeniniai Įspūdžiai daž-

noj mokykloj skaitlius vaikų bai 
ciančiu mokslą vra didesnis ne- O c € *
gu skaitlius mergaičių. Priežas
tis to buvo ne lame, kad žemes
niuose skyriuose vaikų daugiau 
Įstodavo i mokyklas kaip niur

išluoniu skėriu.* * W

riaus kaip vaikai. Kiekvienoj 
mokykloj didesnis nuošimtis

Įžanga 35c su War Tax Muzika F. Jereck

lojo Pasaulio tautybių aš gavau

,ij 'laiką 
nokus.

ne pirmutinę progą vaikams,' 
ie pasakė. Kuomet paklausiau

mitinė proga, lai jie pasakė, jog

ja mažiau mokslo negu vaikai 
kuomet jos a ps i veda.

Kiekvienas žino, kad tėvai tu-

LINKSMAS

BaliuS
Rengia

Atsibus

Ned., Lapkričio 10,’18
MICKEVIČIAUS SVET.

3310—12 So. Morgan St.

a vienas iš puikiausių, su skaniais vai-

susides iš dainų, monologų, eilių ir gražios muzikos. 
Užprašom atsilankyti visus, kurie jau sveiki iš po 
Influenzos, nes tokio puikaus baliaus dar nebuvo ir 
nebus. Užprašo KOMITETAS

Puikus T eatras ir Koncertas
Nedėlioję, Lapkričio 10, 1918 

M. JANKAIČIO SVETAINĖJE, 
4837 W. I Ith SI., Cicero, III.

šokiai prasidės 2 vai. po pietą. įžanga 35c ypatai
Programų pradžia 7:3(1 vakare. įskaitant karės taksus.

vyrams ir moterims, atliekan
tiems tos pačios rūšies darbą, 
bus priimta principu ateityje 
šitose pramonėse“.

Kuomet šilokiš principas yra 
įsi igiama vienoji' pramonėj, lai 
turi ateiti laikas, kuomet jis bus 
įsi igta ir kitose. Merginą ir mo

to, ar jos ištikro galės atlikti tos

likti los pačios rūšies darbą taip

lygią progą su vaikinais viešose 
mokyklose.

n(\s jos

\

L. S. S. I KUOPA STATO SCENOJ TRIJŲ AKTŲ TRAGEDIJĄ

‘NIHILISTAI’
Arba užmušimas caro Aleksandro Antrojo

r

Nihilistų Kankinimas

Nedelioje, Lapkričio-November 10 d., 1918
PULASKIO SVET., 1709—1715 So. Ashland Avė., Chicago, III.

Prasidės ne vėliau 5:30 vai. , vakaro. Įžanga 35c, 50c, 75c ir $1.00.
Režisierius bus J. Sankunas. Po programo šokiai.

Rengimo Komitetas

Scenoje statoma vieno ak
to labai juokinga komedija

“GAILA USU”

11AIki HA0^™yn choras, Chicagos V. S. choras UnlliUUub* L. S. S. 138-tos kuopos mišrus choras
Sis vakaras, teisingai sakant, Ims vienas iš puikiausią kuomet 

nors buvusią Ciceroj. Todėl nepatingėkite atsilankyti, nelik vie
tiniai, bet ir iš kitą aplinkinių miestukų bei C.hieagos lietuviai ii’ 
lietuvės. Busite visi patenkinti šio vakaro programų. Veikalas 
juokingas. Dainuos gerai išlavinti chorai. Gėrėsitės beklausyda
mi ir gėrėsitės atsimindami per dieną-dienas. Kviečia Rengėjai.

Kiekvienas laidarinės ap-

niniu dienos iki ašhionių valan
dą, ncpatemijo mažojo sakinio

vaikai. Bet lai yra didelė klaida 
manvti, kad tas bus taip visuo
met. Didelės permainos Įvyko 
per paskutinius ketveris metus 
merginą ir moterų darbe ir už-

žio mėnesyje teisėjo Aschulrro 
nusprendimu, kuriuomi nustaty
ta valandos ir mokestis 100,000 
vyrą ir moterų darbininką paka- 
vii m pramonėse vienuolikoje

LIETUVI V VIEŠOJO KNYGYNO

VAKARAS
\vi:srsil)i-.ll’., PAHI-.NGTAS IBY LIKOS DBA t Gl.l V

Nedėlioję, Lapkričio 10 d., 1918
M. MELDAŽIO SVETAINĖJE

harmoningos.

žius 
Įtaisymu. Jas mokina kaip išlai-ĮJ:l 11 
syti kambarius prastais rakan-

Daugelis moliną, turėdamos 
mažą mokslą pačios, gražiai iš
augino vaikus. Vienok daugu
mui moterų reikia pamatyti, kad 
tikroji švietimo rūšis yra dide
le pagelba namams vesti ir vai- 
k a m s a u g i n I i . T a s 
d ar b a s , k u r i s p r i - 
puola moterims, nėra lengvas.

kuris padėtą mergaitėms patap
ti gėlesnėmis pačiomis ir motino 
mis, matė, p-nia Eiki Flagg 
Young, viena didžiausių, švietėjų 
tarpe moterų, kuri pirmiaus bu
vo perdėline musu viešose n»)-

mirtis suteikė progų JBĮpecialems 
pamokoms viešosiZimokyklose. 
Viena mokykla, (langiau negu

Ii ją ir l,)S gaivinamą speeialį į- 
domavimą mergaičių mokslu. 
Tai yra FĮower Techninė Aug- 
štesnėji Mokykla, kuri yra atda-

na šitos rūšies visame mieste.

P-nia Young daug darbavosi

šilą mokyklą, kur mergaites ga
li pasimokinti kiekvienos namu 
mokslo šakos ir naminio meno.

daugiau negu gerai sinti. Jos tu
ri prisižiūrėti visokioms gelum
bėms ir išmokti pasakyti, kuri

gcra. Jos alsižino kur ir kaip 
vra dirbama visokios gelumbes.

nublukusias gelumbes naujomis 
spalvomis. Jos išmoksta kaip 
su pravarlumu nusipirkti nuė
jus sankrovom Praktinės virė- 
jyslės pamokos taip sutaisyta, 
kad iš ji’( išmokstama sufusb 
maistus, kurie yra geriausi ir pi
giausiai sutaisomi.

Scenoje statoma vieno veiksmo komedija

"Aukso Veršis”
Kalbės “Darbo” redaktorius Kl. Jurgelionis. Taipgi bus 

ii* kitokių pamarginimą.
Pradžia I vai, vakare.__________________ Įžmiųa 35r ir ..Oc y paini

Gerbiamieji ir gerbiamosios, užkv ieėiame visus alsilankv li j 
šį vakarą, kur turėsite progos pamalyti naują ir puikią komediją 
“Aukso Veršis” i)’ prieto dar išgirsite kalbą gero kalbėtojo Kl. 
Jurgidionio. 'Taipgi Ims dainų ir deklamacijų. I’<> programų! šo- 

vėlyvos nakties. Muzika po vadovyste .1. Phillips.
Kviečia atsilankyti Liet. Viešas Knygynas, 2222 S. I.eavill si

naslinėje jos gauna išsimank- 
šlyli mankštynėmis, kurios ug
do kūno stiprumą ir gražumą. 
Jos taipgi mokinasi paprastųjų

K. V. istorijos, anglu kalbos, 
muzikos ri piešimo. Bet užimtų

sus tuos įvairius darbus mer
gaitėms šitoje nepaprastoje mo
kyk loję. Mokykla yra nemoka
ma ir visuomet yra atdara le

pamatyti palįs Ji randasi prie 
\Vabash avė. arti 61 gatvės.

Ėouise Montgomery.

i Sveikatos Skyrius
ALKOHOLIS IR INFLUENZA

ką su klausimais “Ar gėrimas 
deklinės apsaugoja nuo inlhien-

jau atsakinėti j jokius klausinius

aiškini-

brande ir t. I. ) neapsaugoja nuo 
gavimo influenzos, bet greičiau 
prirengia prie jos. Alkoholis

mas ranku bei instrumentą nu- 
mazgojimui po ligonio egzami
navimo bei priežiūros, nors yra 
ii- daug kitu antiseptiką. Bet į-

kaino antiseptikas, bet kaipo 
•.Upnmtojas. Influenzos bakte-

Jos išmok-, mą gerklę ir į plaučius, kur al- 
Jos skalbia drabu- /koholis neina. Nugertas į pilvą

mą j inkstus, kepenis, nervą, sy- 
stemą ir plaučius. Išpradžios 
tūli smegenų centrai stimuliuo
jami, o gal Lik jie lieka velkies- j 
ui, nes neb nka kontroles kitu 
centrą, kuriuos alkoholis nusilp
nina. Pereitais metais Švedijos

kuriai buvo pavesta bešališkai 
tyrinėt alkoholio veikimą Į žmo
gaus kūną, išdavė raportą, ku
riame nurodoma, jog alkoholis 
yra visapusiškas silpnin’lojas kū
no veiklumo, 'l iesa, jis yra mai-

j kraują, lodei lik jis gali ir turi

Mano patyrimu iš keletos šim
tu tu ligoniu, kuriuos man teko

jimui. Kiti net girti buvo laike 
ansirgimo. Kas tai ir dėl kokią

alkoholis apsaugoja. Turbūt, 
salinininkai. Na ir publika iki 
pat šiol tiki tam nepamatuotam 
paskalai. Iš tąp kurie ir pirma

mą ii- tuomet išgydymas abejoti
nas. ' Plaučių uždegimas pas

Net ir apsirgus alkoholio var
tojimas neturi būt praktikuoja
mas. Jeigu nėra tikro reikalo.

Stęponįis Aidukonis 
ir Paulina Aidukonis 

tapo palaidoti \Vaukegan, III. 
Velioniai paliko I kūdikius, 
vyriausias 7 metą, jauniausias 
2 dieną. Velioniš Steponas Ai
dukonis turėjo 37 melus am
žiaus, paėjo iš Kauno guli., Pa
nevėžio pa v., Kaimo Gliaude- 
lią. Paulina Aidukonicnė, po 
tėvais Samolioniutė, paėjo iš 
Kauno gub., Panevėžio pav., 
kaimo Girslcikią, turėjo 35 me
tus amžiaus, paliko 2 seseris ir 
gimines dideliam nubudime.

Norėdami platesnių žinių 
atsišaukite prie

Petro JakubkoH, 
51 W. 10711) Street, 

Chicago, III.

Ispaniška Influenza
Laike dabartiniu sirgimų is

paniškos influenzos ,patartina

mai yra: akių uždegimas, tekė
jimas iš nosies, strėnų skaus
mai, galvos skausmai, rauma- 
iiinis skausmas ,drebuliai ir ka
rštligė ir abelnas silpnumas. Ta
rpe geriausių gyduolių mes pa

ir nosį su Severus Anliscpso- 
lium, kuris turi būti atmieštas

dalis šilto vandens. Jeigu šal
tis neperstoja ir po čiaudėjimo 
nėra geriau, tai imk vieną ar 
dvi Severos Tabletkas nuo Per-

• BMan teko patirti, kad ir luti dak-; šalimo ir Gripo ir antrink kas 
tarai persiėmė tikėjimu, jog ai- tris valandos, tol, kol viduriai

jį vai tot netoli kiekvienam ligo
niui. šituomi kenkiama dauge
liui.

Dr. A. Montvidas.

lengvinus, reikia imti Severos 
Balsmną Plaučiams. Reikia 
tuojau gulti lovon ir gerti ką 
tokio šilto ir šiltai apsiklosčius

Paskolos $30ikl $300
Legalč rata mėnesyje.
Vyrui ar moteriai, dirbančiai 
ar užlaikančiai namą.

Ant rakandų, piano, vietro- 
los, sankrovos fixtures, ve- 
ėimŲ. automobiliu, Liberty 
Honda ir Inaurapce Pollciea. 
Skolinamo Stockyard'ų. 6a- 
ros ir dirbtuves darbinin
kams, gelžktlio ir biznio 
žmonoms, klerkama ir tt. 
Ateikite l ofisą ir mm vis
ką amiilkraeniakai iiaiikinal 
me. Atdara utarninkaia. ket
vertais ir aubatomia iki 8 
vai. vakare. Panedėliaia. ae-

I
 r odomis ir pžtnyčiomu iki

• vai. vakaro.

LOCAL LOAN CO.
TUOS. F. KERWIN, Mgr.

4647 So. Halsted Street
Fo valstijos priežiūra.

Tcl. Drover 2116. 2-ras augštas

jo patarimais. Viršuj minėtos 
gyduolės pagelbės Jums apsi
saugoti nuo influenzos ir yra la-

1

les po ranka. Jos yra parduo
damos vaistinyČiose visur šio
mis kainomis: Severą’s Antisep- 
sol, 35 centai; Severa's Čold 
and Grip Tablets, 30 c.; Seve
rą’s Balsam for Lungs, 25 ir 50 
c. Jeigu jus negautumėt šių 
gyduolių jūsų vaistinyČiose, tai 
rašykite tiesiai pas W. F. Seve
rą Co., Cedar Rapids, Iowa.

(Apgars.)

-- -



Ir- KAIP KONTROLIUOJA
MA J

taip ramiuoju, taip kares laiku. 
AUDA JAPONIJOJ. Ryžinią riaušių atsilikime val- 
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T rue traiu lation filcd \vilh thc p\st- 
nnister at Chicago, Ilk, Nov. 8, 1918, 
a> reijuired hy Ihe act of Oct. 6, 1917

(Rašo Krank L. Martin, Žur- 
mdizmo Mokyklos instruktorius 
prie Missonri’os universiteto).

reikalą ininisterio. rugp. 14 d., 
kuriiiomi uždraudžiama skelb
ti žinias apie ryžiniiis maištus, 
yra iicmalylai savnvalinga prie- 
hmne. Slumjiikai direktorių 
taryba, kuri skaito Įsakymą 
knokenksininginusia spaudos 
laisvei, suteiktai konstitucija.

džia leido birtetinus, kurie 
ketino suteikti visuomenei 
lūs, bet kurie, kaip japonu laik
raščiai tiiojaus pidyrė, išliktąją 
klaidino, nes buvo nepilni ir ne
tinkami kaipo žinią nešėjai. Ka
dangi jiems buvo draudžiama 
valdžios Įsakymu dėti visokias 
kitas žinias apie riaušes išski
riant tas. kurios buvo garsina
mos valdžios biilelinuose, lai jie 
nusprendė griežtai pasipriešinti; 
ir galiaus laimėjo kovą: pasek
mė buvo Iii, kad japoną visuo-

I. Laikraščiu leidėjais ar re
daktoriais negali patapti šitię: 
asmenjs negyvenusieji pirma Į- 
slatymo priėmimo; jūreiviai ar 
kareiviai, tarnaujantieji ar pri
valą tarnauti; nemeėiai, žmonės 
skaitomi nekompenlenlais, 
tikros rūšies nusidėjėliai.

džininą šalies, cirkuliacijai 
imli imperijos ribose.

bliu

turi

NAUJIENOS, CTiieaai, Dl.

Sankrova

Atdara ket
verge ir Ru
bato je vaka
rais, taipgi 

nedėlios 
rytą

Didžiausia 
Uptown 
Drapaną

nisterio atšaukti Ji tą Įsakymą

įimo pavojingumą.

Kaip japonu spauda sako, lai ši 
buvo pirmutinė tikra pergalė

prasidėjo.

Kampas Mihvaukec ir Ashland Avė.

dalis 
ri ui:

reikalu, valstybės minisle- k•' •
Leidimo dieną arba daž

numą; ar bekiltieji politikos da 
lykai bus svarstomi, ar ne; lei- 
siamos medžiagos būdas; tikra 
pirmos laikraščio laidos diena; 
leidimo ir spaustuvės vieta; sa

šalinant japoną valdžios draus
me gaišinti žinias apie riaušes

da rytas pirmutinis pasekmingas 
žingsnis japonu laikraštininku 
priišaliniinui to apinasrio, ktiris

Uis; žingsnis, kuris, be to. inive-

ro cenzūros, kokia vra Suv. Val-

spaudos Įstatymai neims žymiai 
atmainyti. Tokios laisvės nebus 
iš pastatymo laikraščiu po lino 
so noro cenzūra, nes liuoso nori 
cenzūra Japonijoje yra visai kas 
kita negu tokia pati cenzūra Suv

liai ir melai leidėjo, redaktoriaus 
ir spaudiko. Po šituo praneši
mu turi pasirašyti savininkas ir 
leisėlas atstovas bėgiu dešimties 
dieną prieš pirmos laidos daili.

I. Kiekviena permaina savi
ninko, redaktoriaus ar spaudi
mo Imi Imli pranešta bėgiu sep- 
ivnią dieną po lokiai permainai. 
\ įėjus naujam savininkui ar re

Overkautai ir Siutai $25
Didžiausi Pinigu Taupymo Verte

Suteik savo šernolei ir savo akim tikrą priimnumą. Ateikite pas Continental, nepraleiskite rytdienos 
ir pamatykite musų dideli parodavimą puikiu ir užsitikimų overkautų ir siutų po $25. Kam pirkti augštą 
rendą mokamose vidurmiesčio krautuvėse, kuomet jus sutaupysite dolerius ateidami pas Continental dėl sa
vo overkauto arba siuto. Jus norite apsirengti puikiai ir po mada už mažiausia išlaidų. Štai delko jus atei
kite — štai delko Continental sutaupjs jums pinigus. Po $25 Continental parodys puikiausios eilės overkau- 

tus ir siutus Clticagoje — puikios petrenos ir užtiki- 
mi audimai — paskučiausios

cenzūros stovi aštrus Įstatymai 
pagal kuriuos laikraščiai gali bu 
ti suvaržyti mažne visai, .lapo

nias apie maištus tai tik vienas j liis redaktoriams, kad jie savi 
iš šimtą panašią atsilikimą, ku- garbės žodžiu prižadėtą nedėl 
rinos japoną valdžia išleidinėjo tani tikru žinių, ar kilu dalyką l k • * • w

NUXATEDIRON
U 'Daktare.

tumi pa geibu priešui. .Ii taipg 
gali tokiu jau bildu pasakyti re

A,kaip 
1

O 
N.

ated Iron ūmai suteikia 
nustebinant) stiprumą ir

vuoty. Nuirusiu motery. 
Pirma paklauskjle šimtu 
stiprių, sveiką žmonių, ku
riuos jus susitiksite, ki) jie 
naudojo savo stiprumui ir 
pamatysite kai]) daug atsa
kys ”.\’uxated Iron”. I>r. 
James l-'rancis Sullivan.

buvusis gydytoju Bellevue llos- 
pital (Išlaukinio Dept.l Ncw 
Yorke ?r \Vestrhester Counly 
llospital, sako: “Tūkstančiai

ležis — Nii.valcd Iron greitai 
praturtėti krauju, padaryti pui
kias, sveikas molerjs, ir stip
rius. tvirtus geležinius vyrus. 
Padaryti ‘ 
no ligon 
nišką geležj ir 
iiiclališkos dalies.

isai tikrais, kad ma- 
i gauna tikri) orga

ne tūli) romą

sios originaliuose pakeliuose. 
\’tixated Iron padidina stipru
mą ir pakantrumu silpną, nrr- 
vtiotų, suirusiu žmonių • dvi 
smaili laiko daugrlyj atsitiki
mi).”

IšdirhėjŲ Pastaba: Nuxnted 
Iron rekomenduota viršuj I >r. 
Sultivan galima gauti nuo bite 
gero aptiekoriaus su arba be 
daktaro rerento ant visiško 
išdirbėjo užtikrinimo pasiseki
mui arba grąžinami pjnig;)i?

mo. kurio va'idžia nenorėtu ma
tyli paskelbiu drlei vidujiniu ne
sutikimą. kuriuos ji gali pagim
dyti karės ar taikos melu, šitą 

japonądalyką gali prašyti 
laikraščiu nedaryti c ♦
hel laikraščiai žino.
verčiami Įstatymu pagerbti toki; 
liuoso noro cenzūrą, o kitaip ta 
juos laukia aštri bausmė nuo pa 
čios valdžios.

laikraščiai nėra varžomi toki; 
aštria cenzūra, ar patvarkymais

valios ccnznros taikos ar karėj 

laiku, kaip Japonijos laikraščiai 
Pradedant net nuo Meidži ga

troly ant spaudos ir visu leidžia
mu žurnalu bei knygų turinio

nė ra sudėjęs kaucijos valdžiai 
Valdžia lokiu budu gauna užti
krinimą atsilikus spaudos Įsta
tymo perseigimui. Tarp dali- 
gelio kilu taisyklių japonu spau
dos 'Įstatymai Imi šiluos aštrius 
patvarkymus:

Pavelykite man būti
jusu gydytoju šiuose kares laikuose

Kadangi tiek daug jaunėsimi gydytoją iššauk- 
ta.jųs gal būt nenutarčle i k:) kreiptis -— to
dėl jei jus reikalaujate patarnavimo užtikimo 
specialisto, tokio, kuris pašventė daug laiko ir 
mokslo vienai atskirai šakai medicinos.

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

AKIŲ. AUSŲ. NOSIES IR PLAUČIŲ
Jeigu jus turite užblukusius akių vokus, raudo
nas ir nesveikas akis, optikos nervų keblumus, 
kreivas akis arba bile kokį kit;) stovį, kuris 
paliečia jūsų regėjimą.

Jeigu jus turite ausų skausmą, tekančias ausis, triukšmą galvoja d 
arba kokį laipsnį kurtumo.
Jeigu jus turite nosies katarą arba gerklės, spjovimo arba Į.lėg- 
mos, arba bile silpnumą bronchialiu dūdų arba plaučių, — tokiame 
atsitikime aš noriu pasakyti, kad daug susidėjusių ligų yra tiest 
pasekmė nebojimas nosies ir gerklės keblumų ir pakol jus praša
linsite priežastį, kitas kokis gyilymas suteiks tik laikiną pagelbą,— 
lodei < &.441

JUS TURITE PASIMATYTI SU MANIM DABAR
\š išgelbėjau dangum:) nuo apakimo, kurtumo ir džiovos ir galiu 
pajiegli padaryti tą patį dėl jūsų, jeigu jus ateisite į laiką.

akys išbandomos dėl akiniu
Aš nepriimu gydyti, jeigu aš matau, kad liga neišgydoma. Mano, 
kainos prieinamos visiems.

W. M. Lawhon, M .D.
Valandos: 9—8. 219 So. Dearborn st
Nedėlinmis: 10—1. Prieš pačtą

l:ii per musų didelį supirkimą.

;o visoms Įstatymo sąlygoms.

itniJjjipio bėgančią politiką savo

ijos valdžiai. Reikalaujamos

no. x
5. Kiek vienas laikraštis neišė-

• ęs per šimtą dieną pavymui, ar- j 
ia leidusis praeiti 100 dieną lar i

iėnu ($500); visose kil 
jose 500 jeną ($250).
ipšlis yra sumažinama

džia gali panaudoti šituos pini
gus, padėtus kaipo užtikrinimą, 
atmokėjimui bausmių, kurios 
būva neapmokėtos bėgiu 10 die
ni} po nubaudimui. Laikraštis

išklausinėjimus pirma negu byla 
yra paduota viešam nagrinėji-

•iams, kurie leidžiama rečiau

Marx

Šie overkautai

.iili laiko, lai jis turi pranešti ;

linko. Laikinieji savininkai ir 
*edaktoriai. las, kuris prižiūri 
•edakcijos skyriaus, pasirašantis 
>o dedamu straipsniu ir las, kn
is prašo pagarsinti pataisomą

Ivi kopijos turi būti pasiusta 
nujaus vidaus reikalą valstybės 
ninislerio rašlinėn. vjena ko- 
)ija didžiojon vielos valdžios 
•ašlinėn, viena kopija vielos (ci
ano prokuroro rašlinėn ir \ iena 
<opija apskričio teismo proku- 
•orui.

oj vietoj trijų mylią atstume 
mo šilu miestą. 2.IMM) jėną 
($1.000); miestuose, k

dieną po nealinokėjiinui stinga- 
mos kaucijai sumos.

9. Atsilikus Įdėli klaidingą 
straipsni, jei kas iš paliestąją 
žmonių reikalauja atitaisymo, 
atitaisymas turi Imli Įdėtas pil
nai. pirmoje, ar antroje po pra
šymui laidoje, šitas atitaisymas 
turi Imti atspaustas tokiomis pat 
raidėmis, kokiomis buvo susta
tytas originalis straipsnis. Jei po 
atitaisymu nėra rašytojo vardo

netinkamo garsinimui sulig Įsta
tymas, lai galima jo nedėti. Jei 
atitaisymas y ra ilgesnis 
negu o r i g i n a I i s slraips-

uustalvta skelbimams kaia tam, 
kas yra viršaus. Kiekvienas da
lykas perspausdintas iš valdžios 
olicialio laikraščio turi būti ali

Hari, Schaffner &

Overkautai ir siutai, taip kaip ir
žinomos dra-

anos, parodoma pas Continen
tal begalinio įvairumo. Jeigu jų>
norite geriausiu

ilgo dėvėjimo — vėliausių madų
— puikiausių
niausi.

audimu — puoš-

$30 iki $50
Užtikrintos Drananos Vaikam
ias vra didžiausias Žiemiu-Vakaru
pusėj ir karnos vra žemiausios. Con-

riausias drapanas sutaupyk

Pamatyk šias naujas 
skrybėles.

io š2. $3, s| jp $5 ii> jus niekuomet 
(Imyilr užganėdintas iki jus pade 
ile i sali savo sena skr 

damas viena šių. Puiki; 
rinkimas Cbicagojo už. 
nebrangios kainos.

nale bvla, kas vra uždrausta ve- 
dimčio ją prokuroro; neigi ar
gumentus byloje, kurios nagri
nėjimas nėra atdaras visuome
nei.

II. Reikia gauti leidimas at
spausti koki nors dokumentą,

tas, arba dokumentą ar tarimus 
kokius organizacijos, sutvertos 
sutinkamai su islalvmu. Lei-

bimui kokio nors prašymo ar 
atsišaukimo i valdžia . .Inkis* C

laikraštis neprivalo dėti lokio 
straipsnio, kuris gali sužadinti 
užuojautą kriminalistui, ar ką

reikalu valstybės

skclbia atitaisymą. Šitas turi bu 
ti padaryta be jokio prašymo arlba konfiskuoti 
užmokėjimo.

10. Jokiam laikraščiui nevalia
dėti žinią, apie prirengiamuosius

vinčti, ar dalinti laikraščius, ur- 
visas kopijas, 

jei jam rodosi, kad laidoje yra 
koks straipsnis “kenksmingas 
ramumui, taikai ar geram pa-

pročiui.” Jis laipi 
ii g a r s i n I i 
tą v r a n a d a
šltnė. .... ..................................
pijąs užsieninio laikraščio, ku-j 
ris cirkuliuoja po imperiją ir 
dėl vieno prasižengimo tolesnės 
kopijos gali būti visai nrjleižia- 
tnas šalies vidun.

DR. A. M0NTVID
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1553 W. Madiaon at.
Suite

Valandom 10 Iki 12 ryto
Pirniie Haymarket 2503

1225 So. liauti 81. 
Kampas llud pi.

Valaaioa: 8 iki 5 vakar* 
Pkuiia Ctuai 4aia

N«d5ldi*a1a1a tik parai atitarti
KeitdenelJoM Telepkona A Ibiu y 5544

im t minisleriai to panori.

ba gali suvarzinli prirengtą gar
sinimui medžiagą apie kariuo
menės, laivino ar užsienio da-

13 Valstybės karės m misteris, 
valstybės laivyno m misteris, ir 
valstybės užsienio reikalą mini-

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS 
ant Dury, landy, Keiny Ir Stogams Poplero

SPECIALIAI: Maleva malevojimni šluby išviilaua, po $1.40 ui gal.
CARR BROS. WRECK1NG CO. '

B003-S03I H. Haiated Ht., ChletM, III.

’snio, kuriame butą užsipuoli
mas ant ciesorinio rūmo pagar
bos, arba užsipuolimas ant vald
žios formos, Hrba yra peržen
gimas kokio nors konstitucijos 
posmo.

15. Nubaudimas yra skiriamas I 
už paskelbimą šmeišto. '

Rusižkos ir Turkiškos Vanos
12th St. T ei. Kedzie 8902 
Paulina Tel. VVeBtern 15 
3514-16 W. 12(li Ht., arti 
SL LotiU Avė. Ir 1115-17 
So. Paulina St, arti 12th 
St., Chicago, Ilk
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LITHUANIAN DAILY NEWft

Published Daily cxcent Sunday by 
lAe Lithuanian News l’ub. Co., Ine.

visai nebuvo rinkimuose į SI. 
Sus. Red.) O tas neva darbinin
kų atstovas gudrus. Prama tęs,Tatai “Naujienos” perma

tė jau se n a i. Ir tode 1 j os j a u

CHICAGO, ILLINOIS
Telephor.e ( anai 1506

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
nedėhiienius. Leidžia Naujieną Ben
drovė, 1739 S. Halsted St., Chicago, 
III. — Telefonas: Canal 1506.

Užsisakomoji Kaina:
Chicago je—pačiu:

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

Chicagoje—-per nešiotojus
Viena kopija............................. 02
Savaitei ...................................... 12
Mėnesiui j.............. .....................50

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paČtu:

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

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

Pinigus reikia siųsti Pačto Money 
Orderiu, kartu su užsakymu.

16.00
3.50
1.85
1.45

. .75

95.00
3.00
1.65
1.25

. .65
7.00

.. 8.00

Asmeniškai Redaktorią matyt gali 
nia tik nuo 5 iki 5:30 vai. vak.

Redakcijos
Straipsniai
True translation filed with the poM- 
masler ai Chicago, III., Nov. 8, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. G, 1917, 

Kares pabaiga ir 
musų pozicija.

to, kaip atėjo žinia apie 
Vokietijos pasirašymą po 
mušiu pert raukos sąlygo
mis. Vėliaus ta žinia pa-

nio sakiniai turėtu skam-

ji jo išvadžiojimai nuo to

me įvykusiu faktu, visvie-

kininkus.
O jos nusilenkė dėl dviejų

po sumuštos karės lauke, ir 
todėl, kad jų žmonės ėmė ki
lti prieš savo valdžias. Jei
gu nebūtų iškilęs revoliuci
nis ir tautinis judėjimas Au
stro-Vengrijoje ir jeigu ne-

jos pavojus Vokietijoje, tai

laikyti prieš talkininkus; 
nes tu valstybių kariuome
nės dar nebuvo sunaikintos.

Bet revoliucinis ir tautinis 
ukilimas Austro-Vengri io-

prasidėję, jeigu jų karinėms 
spėkoms nebūtų suteikta 
smūgis. Tik tada, kada vo
kiečių ofensivai vakariniame 
fronte tapo atmušti, centra- 
lės valstybės neteko vilties

taikos; tik tada tų valstybių 
valdžios ėmė galvot apie 
nusileidimą priešams, ir tik

pėti revoliucijos ir demokra
tijos šalininkams, tai —

uos” nepritarė karėk gaisro 
plėtimui; bet kada abu daly
kai, kuriais buvo paremta ta

tai jos išsireiškė už rėmimą

valstybių militarizmo pasi- militarizmą kares lauke, 
kčsinimas ant vakarines Eu- Jisai tapo sumuštas. I 
ropos demokratijų.

Ta mintis pasidarė mums 
vadovaujanti musų atsineši- 
me linkui karės nuo to lai
ko, kada Vokietijos milita-
rizmas sutriuškino ir paklu- riautojų nagų nelaimingoji

sumuštas, tai pasibaigė karė, 
prasidėjo žmonių judėjimas 
centralėse valstybėse, ir da

kad cent ralių valstybių liau

įtekme, ras savyje pakanka
mai jiegų priversti prie nu
sileidimų savo militaristus, 
nelaukiant, kol svetimų ša
lių kariuomenės aplaužys 
jiems ragus. Buvo net lai- 
;o, kada mes turėjome pa
mato tikėti, jogei didinimas

trales valstybes trukdo tu 
valstybių žmonių kovą su 
savo militaristais; todėl mes

ginti Vokietijos militarizmo

Pamatas, kuriuo mes rė- 
mėme tokį savo Įsitikinimų,

voliucijos įtekmė pasaulyje 
pirmaisiais po carizmo puo
limo metais, ir Vokietijos

paėmus į savo rankas vado
vavimą visame tarptautinia
me darbininkų judėjime; jos 
taikos obalsiams ėmė pritar
ti minios visose šalyse, o kai-

sarą ir Vokietijos reichstago 
didžiuma. Nepriklausomie
ji sbcial-demokratai Vokie
tijoje ėjo stipryn; Vokietijos

partija eina išvieno su buržua
zija, -- kodėl joms nepritarti. 
Jis pasivadina socialistu ir revo
liucionierių, ir jau vilkas prisi-

lės nusiviliol avį ir turės gerus 
pietus. Miesto inteligentija ir 
smulkioji buržuazija taipgi nei
na kariu su darbininkais, nes jų

no socialiste gina savo

social-revoliueionii riai, išrink
dami černovą SI. Sus. pirminin
ku. (O černovas yra senas so
cialistas, tarptaulielis, dalyva-

Kiekvienas protaująs žmo
gus sutiks su mumis, kad 
paklupdymas Vokietijos mi
litarizmo yra didžiausia ge
radarybė žmonijai. Dabar

ta tvarka, kuri gimdė mili- 
tarizma ir kares.ir

Skaitytoju Balsai

Sumanymai ir karštis diskusi
jos ėjo tolinus. Prieina prie 
valdžios formos ir įneša, kad 
Darbininku ir Kareiviu J'arv- C *

bų valdžia, pridedant ūkinin
kus pasiliktų ant tolinus. įne
šimas atmestas. J'ada I 
apleido susirinkimą, o 
viai ir raudongvardiičiai

sunkiai

jurei-

| Už išreikštas šiame skyriuje 
nuomones Redakcija neatsako.} žiaurus darbas, žiauresnis už

True translation filed vvitb the post- 
niasler ai Chicago, III., Nov. 8, 1918, 
as reųuiicd by the art sof Oct. (i, 1917

•Rusijos milžinas proletaria
tas, nuvertęs nuo sosto didžiau
si despotą carą, pirmoj vieloj 
norėjo sušaukti Steigiamąjį Su-

džia, kuri atstovautu visos Ru- C v

sijos liaudį. Laikinoji valdžia

Laikinoji valdžia, kaip tyčia ne
prisirengia sušaukti, o vis ali-

liesa. Atstovai į Steig. Sus. bu
vo išrinkti liktai prie bolševikų 
valdžios. Red.) Pasi[)ylė iš vi
sur reikalavimai. Čia ir pasi-jurininkai mėgino užmegsti

ryšius su nepriklausomų’jų 
sočiai - demokratu atstovais!
reichstage. Tada buvo gali-į. . , . ,
mą manyt, kad neužilgo re- ' ... . , •
vohuciia is Kusi jos persikels .............
; „..1., <lls- P'1' sinitineeius (l
karei.

dėjo nykti. Rusijos revoliu
cija iššoko iš vėžių ir ėmė

augščiausią ir demokratiškiau
sia įstaigą, pasirįžo pilnai lo at
siekti nežiūrėdama ir didžiausių 
klinčių. Ji prisidėjo prie bolše
viku, bendrai kovoti. Bdl.ševi-

kuris

Seimą, ir laipal liepė jam išsi
skirstyti. Bet Seimas atsake.

daryti. O bolševikai padarž. 
Mat, tuo laiku bolševikai turė
jo pilną galę. Rusijoj, o čia no
rėta atimti jiems la gale, l’ž

mą ir gavo viršų.

turėtu v 

taippal 
žinoti',

Red.)

viršų menševikai, ar jie 
nepasiilgtų? (() iškur 
kad jie taip pasielgtų? 
Kiekviena partija, Irai
grupė tą daro — kovoja už sa
vo likimą. (Kova kovai nelygi. 
Red.) Caras iki paskutinei die
nai laikėsi, tūkstančiais žudė.

prispyrė, tada noroms-neuo- 
ronis turėjo pasitraukti. Tas

put gali atsitikti ir su bolševi
kais. Jeigu tik jie eis prieš žmo
nių valią, tas pats likimas ir jų 
laukia.

musų draugai-socialistai. Taigi 
už jų darbus išdalins ir mums

visai be balso tarptautinėje 
politikoje. 0 Vokietijos mi- 
litarizmas atsigavo; Vokieti
jos žmonių ūpas vėl nupuolė 
ir jie atsidavė ant karės po
nų valios. Tie-gi ponai, api-

kiją, sutriuškinę darbininkų

dėję savo leteną ant Ukrai
nos, pasiryžo visomis jiego- 
mis pulti ant vakarinės Eu-

pat sutrempti. Tuomet tai

valandų išvajikė, apšaukdami jį

darbus daro, koks tada pas mus 
lipas? Nusiminę visi, rodosi, 
visai energijos nustoję. Taigi 
kai ateis teismo diena, jie ta

nieriai? Visai ne. Ten buvo 
visos Rusijos liaudies atstovai.

nieriu, bet mažesnė dalis, u '

Naujienos” ir užreiške, kad. draugysčių i

tiktai atrėmimas Vokietijos 
militarizmo pasikėsinimo ga

mes
Ir jeigu jie bus nusidėję 
pasmerksime juos. 'Iii

f f j Ligotas stovis inkstą prasido-
ifllCSlU (’a’ nebepajie-

gia išvaryti šlapumų, arba ka- 
IVpęVPI VlIlTlP i <la <lu<los alsisako pernešti jj;
1 V VlIvLIllldl* jeigu prie išmatą ir kenksmin- 
gą materiją ten dar yra ir kitokios dalelės einančios laukan, 

'į kurios turėtą pasilikti; taip gi galima pasakyti, kada inkstai 
įiesveikuoja kuomet tu šlapini pertąnkiai, arba perdaug retai 
kuomet šlapumas nėra aiškus, kuomet jisai skaudus arba 
kuomet jisai išrodo be jokią ligonio jausmų.

SEVERAS
Kidney and Liver Remedy

gvinimų ir reikalingų salislikariją, su kuriuomi tvėrimasis ki
tą skausmą galima sulaikyt laiku, 'rodei rekomenduojama, 
gydyme uždegmo Inkstą arba pūslės, sulaikymo sunkaus šla- 
pinimasi, skaudus šlapinimosi, sutinusią pėdą ir nugaros ska
udėjimo, paeinančią nuo inkstą nesveikumą, geltligės ir surū
gusių vidurių. Kaina: 75 centai ir $1.25.

Burnos Plovimui išYa lymo za 
iždą, gargaliavimui ,ir kaipo 
anlisepti.ška soliueija, kur lik 
reikalaujama: ar lai įleidimo, 
šmirkšlimo ,arba plovimo, Se- 
veros AntisepBoiuH yra širdi
ngai rekomenduojamus. Pa
mėginkite jj. Kaina 35 centai.

Gydantis Muilas
kiekvienoje šcimyiToje. Seve
rus Gydantis Odinis Muilas va
lo, dailina ir gydo veido išvei- 
z<la ir prigrlbsti kudikii.) ir su
augsią viniai. Jis labai geras 
clei skutimosi ir tualeto reika
lams. Kaina 25 centai.

Skaistus Veidas
lamas turtas kiekvienos gra
žiai gyvenančios moters, mer
ginos, arba jauno vyro. Bet 
užlaikyti skaistumą be pašali
nes pagclbos yra labai sunku. 
Tam tikslui Severos Veidui 
(’reanie yra rekomenduojamas 
dėl kasdieninio masažavimo.

mus. Kaina 35 centai.

Severos šeimyniškos Medicinos yra parduo damos visose aptickose. Reikalaukite Severus Me
diciną, niekad nepriimdamas substitutą. Jeigu Tavo aptiekorius neturėtą, prisiąsk savo užsaky
mų mums tiesiog, tuojaus prisiusime.

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

True translation filed wllh the post- 
master ai Chicago, įll., Nov. 8, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

Draugai ir draugės 
greitai pribukite 

pagelbon!
Draugai ir drauges:—•

Jau kelis sykius mes

kius barškinome j jūsų duris ir

šėle savo pūslėta ranką, sutei
kėte mums pa geibų. Dabar mes 
vėl kreipiamės priė jus, draugai 
ir draugės darbininkai, tuo pa
čiu liksiu — prašydami pagel
bės.

SĮnilių menesio buvo pirmas teis
mas “koviečių” - Sąjungos se
kretoriaus J. V. Slilsono ir ad
ministratoriaus J. Šukio. Prieš 
teismą musų priešai — klerika
lai ir tūli tautininkai, dirbo išsi
juosę, kad lik daugiau suvertus 
visokių nebūtų dalykų ant mu
sų draugų galvų.

negalėjome bylos laimėli, nes 
nei kaltinamieji, nei musų ad-

visu bylos dalyku, kurie teisme 
buvo primetami musų drau
gams. Viskas plačiai tik teisme
paaiškėjo, bet musų advoka.- 
lams nebuvo užtcklinai nei lai
ko, nei medegos tiems užmeti
mams atremti, lodei Grand 
Jury ir pripažino draugus J. šu-

imi, po kuriu paragrafu musu

teisėjas gali paskirti bausmę ne
mažiau 2 melų ir nedaugiau 20 
melų kalėjimui ii’ nuo $2,000 iki 
$20,000 piniginės bausmės, aiba

MMM

žinome ,kad jus, būdami darbi
ninkai, maplrisite sų draugų, 
kurie, dabar lapo pripažinti kal-

įėjimo. Mes žinome, kad 
dar savo pareigų neužmiršote

visi stosite už apkaltintus ir jų

tieji dirbo ir dirba musų eilėse

beli. Jas apkalliiiimas, ta by 
la yra visų musų draugų, vi 
su socialistu, visu, darbininku

žmoniu bvla. Nuo šių žmonių 
mes ir laukiame paramos, d a
igi tuojaus sukruskime! Kick-

j paaukokime apgynimui tu

uos progos rinkli thm tikslui au
kų, ar lai susirinkimuose, ar tai 
baliuose, ar kitose viešose pra
mogose. Taipgi kelkime tą klau-

rių prigulime ir agituokime, kad 
jos kiek nors paaukotų, arba jų 
nariai liuosu noru sumestų.

Atsiminkime, draugai ir drau
gės, jeigu mes negc'lbesime tų 
draugų, kurie dabar tapo pripa-

Prie ko jie galės šauktis? Musu

mes tvirtai tikinu', kad draugai

Siųsdami pinigus iši 
čeki ar “monev orderi* 
iždininko 
ir sekretoriui A.

155 Grand SI., 
Brookiyn, N. Y.

Viliamesi, kad musų atsišau
kimas ras pas draugus atbalsį

1 i

11

i I
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Sheboygano Korespodentui.—

neapsimoka gmeylies O gal I

nia, ar panelė. Nedėsime. Raši- 
nčkile muhis šiaip žinučių iš vie
tos 'lietuvių gyvenimo.

Kazimierai Gugis

taip ir civilt&Ruosc tetsmw:.

Namų Ofisas: 
»23 S. Halsted Si. 

Akt trečių lubų 
Td. Drover 13’0

Mttinto Ofisas?
N. DerrhOfr SI 

i.l -13 Unity Bidg.
‘iel. Centru. 44'1

CENTRAL MANUFACTURING 
DISTRICT BANK 
1112 W. 35-t a gatvč 
('Jei. Drover 6310).

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

VAKARAIS
Sercdoinis ir Subatomis nuo G 

8 vai. vakare.
Mane galite matyli banke, bet 

kaiui atsiradus kreipkitės prie 
nęs j namus.

3343 Lowe avc., 
(Tcl. Boulevard 9983)

I floras, užpakalyj. Nuo 6 iki 10 v.v.
A. PETRAT1S.

iki

rel
iną *

v

bių žmonės.
Vokietijos nepasisekimai 

mūšių laukuose diskreditavo 
žmonių akysė inilitarizmo 
galybę, kuri laikė pavergi
me mažasias centrahniu va- 
Istybių. tautas ir išnaudoja
mąsias klesas; jie tuo budu

tiją ir atvesti pasaulį prie tai 
kos.

Kaikurie “gudruoliai” iš 
vadinamojo “kairiojo” spar
no šūkauja, kad ‘‘Naujienos0 
pamynė principus, perkeis- 
damos savo poziciją karėje; 
o mes jiems sakome, kad jie

Red.) Didžiuma darbininkus at
stovavo. Rinkimai atstovu bu- 
vb, rodos, tokie: atstovus galė
jo 'siųsti nuo visokių įstaigų, 
kaip tai bažnyčių, kliošlorių, 

ir it.
Lietuvių Seiman, 
(Nieko panašaus.

SI. Sus. rinko piliečiai, o ne į- 
staigos. Red.) Tai daug butų 
pasinaudojusi buržuazija. Ru
sijoje apie 7(1 procentų yra ūki
ninkai ir ūkininkų bernai. A- 
pie liek pat procentų yra nemo-

blogo. Tuo tarpu gi visur 
•aluuja militiiriška cenzū

ra, mes tą gerai žinome. Kas 
nori liesą sakyti, tam surakina

nuo

Bausmė dar nepaskirta. Mal, 
musu advokatai matydami, kad c

Mes esam sjilikrini

Atstovus į

pasirodė, kad negramolni ūki
ninkai sumuša susipratusį mie
sto proletariatą. Dvarponiai tuo 
tarpu eina kartu su stambiąja 
buržuazija, turtingesnieji ūki
ninkai su smulkiąja. O patįs 
neturtingieji atsiduoda dievo 
valiai — išrenka kokį klerikališ- 
ką studentą arba patį dvasišką 
tėvelį, ir tegul jis “kovoja” už 

lių valdžias skubinties daryt, klos, kad bt\vo galimą tikę- darbininkų reikalus. (Bet to

cipų. “Naujienos” pasjli^o 
ištikimos savo principams; 
jos tiktai nurodė,kad prie

šviesoje. Dabar mes nežinom,

lavo išnaujo bylą perkratinėti. 
Kada byla bus išnaujo kralinėji- 
nia, da negalima pasakyt, bet 
mes (langiaus negu tikri, kad ei
simi' į augšlesnį teismą (Supre-

Slilsono

Komitetas:

Šukio ir

pie tolimą
mes turimi' viltį, kad ten musų

se valstybėse. O šis judėji- ti kitoks.
* įvertė tų ša- Kol aplinkybės Q)uvo to-

Ii tikos žinovas negali suprasti 
dabartinės pasaulio politikos. 
Vieni su kitais ne tik ginklais

paslaugas, kad nu vėlius ant mi-

neapykanlą. Mano nuomonė

smūgį, lai yra, jų pastangos nu
eis niekais, o musų draugai bus 
išteisinti — jei jus, draugai ir

Iždininkas 1. Matiošaitis, 
Iždo Glob. A. Jurevičius. 
Iždo G'lob. A.Jurcvičius. 
(Prašytume Komiteto kitą 

kartą prisiųsti su tokios rųšiis 
raštais ir jų vertimą, nes mes 
negalimi* dėti jų be vertimų, 
kaip kili laikraščiai. Red.).

bolševikus

nekovoja; eina dalykas tik apie 
kritiką. Red.) ir sykiu negalima 
teisinti, nieko teisinga nežinant. 
Del užsenio politikos mes čia 
turime pešties ir kelti betvarkę 
savo orga n izaci j oje.

—J. Gasilinas.

Vadinas, dabar bus naujas 
teismas.' Bet draugai ir drau
gės, jus gerai žinote, kad naujas 
teismas surištas su naujomis iš
laidomis. Buvusieji Apsigynimo 
Fonde, pinigai jau baigiasi išsi
semti, o prieš mus matosi dar 
dideles naujos išlaidos, kurių iš

sime padengti, jeigu draugai ir

AUKAUKITE LIETUVOS 
LAISVĖS FOJSFDAN,

Todėl mes esame, priversti 
■ciptis prie jus, draugai ir

pATRIJOTIZMAS
* Pačedumas turi būt 

pasargos žodis 
I0WA STATE

SAVINGS BANK
Kapitalas ir Perviršis •* 

$120,000.00.
S. E. Cor. Fourth ano 

, Jackson Sts. 
SIOUX CITY, 1A.

K. S. TOA1NHS
Lietuvis Notarijušas ,

Padaro ir paliudija visokius 
dokumentus ir popieras

GABUS ADVOKATAS 
ofise dėl vedimo visokią plovą 

751 W. 31 si SI., arti llalsled SI.
Tcl. Boulevard 6399.

JOSEPI1 C. W0L0N
LIETUVIS ADVOKATAS 

29 S. La Šalie St.

Vakarais:
2911 W. 22nd Street, 

Telephoue Rockwell 6911

Milda teatras
VODEVILIUS IK PA\ EIKSI.AI

Pirmas Floras 15c. Balkonas I 
Prie šią kaii.i prisk.iitoma ir 

1c ir 2c kariškos mokestis
4 DIDFLi AKIAI KASDIEN 
HALSTED ; • 3: va GATVeS

'i'el. Puilman 34

LIETUVIS GYDYTOJAS Jfil 
CHIRURGAS

■ 10711 So. MichiKttM Av«.
Rusei and, fll.

Pramogai ir laiko pri

SAPNĮ NiNKA 
kurs “išguldo visokius sap
nus, koki tik žmonėms pri
sisapnuoti gali.” 
Kaina: su a) 

apdarą, 50c.
Gaunamas

Knygyne, 1810 S. Halsted 
St., Chicago, 111.
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e i i Vertė Vyturys.

Sutriuškintas stabas
I l» ii i ,

mas? Ir kaip laii artimesne ji 
man paliko.

Prieinu, kilsteliu skrybėlę. 
Manau, kael mano besišaipymns 
išrodė gana kvailai. Ji linkte lia 
man galva taipjau meiliai, kaip 
ir vakar. Ir pro šypsą matosi 
vis tasai pat malonus tylus švie
siose akyse liudėsis.

Atsargiai pasodina vaikutį ant 
smilčių. Čia metėsi man akys- 
n;i, kad eini piršlėj nebėr nei vie
no žiedo. Ir tatai jai dar ge
riau liko.

Kalbėjomės tartum seni pa
žįstami. KalbejoĮm apie1 svar
bius, didelius dalykus ir apie* 
mažmožius.

Šiltas gegužės vakaras sutrau
kė sodnai) kone visų Varšuva. 
Bėriais vaikštinėjo publika.

ant Bridgeporto!

Phone Drover 9757

Krautuve atdara kas vakaras ligi 9 valandai. 
Nedėliomis ligi 3 po pietų.

Sergėkite savo akis Telephone Yards 5032

Didžiausia Lietuviška

Rakandu Krautuv
N. N. Brėško-Breškovskio

(Tasa.)

-i

Pavakariu

važiuo

ju ‘dalinga negyvo
Jinai l’<

ti<

romą, 
miesto

Pasirodžiau puošniausiais sa
vo menkučio garderobo drabu-

• J
L

jaučių vaiku kojytės rodosi šil
tomis, raudonomis, vaiskiomis.

'Pe nkiolika minučių ligi šešių 
aš Saksų sodne. Skubiai apei
nu lakelius, apsistodamas, apsi
dairydamas, goelžiai aprėpiu a|-

j ki s užrašus ant paminklų. 
(Bus daugiau).

«c
’ —Ar tamstai ne nyku ant ka
pinių? ;

-O ką? — nusistebėjau aš.—

u tokių, kur bijo 
je i norit į “Povo n z-

Kas minulė' pasižiūri laikro

ka žybčiojančiomis laumės juo
stos spalvomis fontano sriovė.

Keletą kartų apsirikau. Mesi 
platesnį žingsnį, pasivysi, — ne, 
ne ji.

šešių... astuonios... Pradedu 
abejoti, nerimastis ima. Nejau 
ji neateis, suvylė!

Žiuriu, ir pastirau. Ji! t ie

bum

Svarbus Pranešimas
SVEIKATA

BUCK RUN OIL RE INO C9

ir JUMS YRĄ 1)1 O TA PROGA gyvenime įžen- 
. NE LOŠIMAS Iš PINI- 
N1JA—su DIDELIAIS PE-

Kranu

O

Pirmu kartu savo gyvenime, 
- tuomet aš teturėjau dvidešimt 
keturis metus amžiaus, — pri
ėjau prie veidrodžio, kad pasi
žiurėjus, ar aš galiu patikti. Ne- 
sistebėkit. Dabar aš — šlykš
tynė. Bet tada aš buvau nieko 
sau vvruks. Pasiėmiau nuo v 

klibančios, sukliurusios komo
dos apvalų, dviem kojukėm, 
veidrodį ir priėjau su juo prie 
lango. Jame išvydau pailgą 
baltą veidą švelniu raudoniu 
skruostuose ir smaila nosim, 
mūsiška — Bučkių — nosim. 
Buvau gražaus laibo sudėjimo 
siaurais, nuolaidžiais pečiais. Pi
gi mano eilutė rodėsi puikiai pa
siūta.

Migdanties, - miegojosi man 
gana prastai, — vaizdinosi švie
sios liūdinčios akis, besislepiąs 
po šydu profilius stebėtinos ne
kaltybės. Ir skverbėsi ausysna 
švelnutis kuždėsią:

Žmogaus jieškokite many
je... Sielą mano imkite...

Je igu aš pasisakysiu, kael se
kama diena man išrodė ilga, 
kael banke* dirbdamas dariau 
klaidu ir ne kantriai laukiau šeš- 
tos valandos, tai taųie nebus 
nieko nauja.

pakelia kokį-tai vaikutį prie’ 
smiitinio laikrodžio, ir tasai, iš
didžiai patempęs lupas, brauko 
siihikusu pirštu akmens apalką 
geležiniu trikampiu viduryje.

Kode! ji taip prisirišus prie 
vaiku? Matyt, ji juos myli. Ne- 
paganedintas motinystes jaus-

Kurioj galima gauti dailiausius ir geriau
sius rakandus išpuošimui jūsų šlubų. Ne
sigailėsite savo žygio ateit į musų krautuvę, 
kad pamačius musų turtingas eiles vėliausiu <u 
ir dailiausiu rakandų ir už žymiai mažesnes 
kainas, negu kokiose kitose krautuvėse šia
me mieste. — Pečių, stalų, krėslų, lovų, ko
modų, šėpų, seklyčios siutų ir divonų viso
kios mieros ir tt.

c.Trtn

>Q0BX’«

m. važi uosi va.
Gerai... mielai sutinku.

Su ja dievai žiu kur 
y • ei; u.. .

Ir gaila tų, kur kapuose, ii 
tų, kur juos apraudoju, ir gai 

'iodcl-tai palies savęs... Jau- 
i tokiu bejiegiu ir mažučiu 
ulbėjo mano

^°‘s^E<kurianasi kietoms ir minkštoms anglimis, 
užlaiko ilgui ugnį, gerai apšildo keturis arba penkis 
ruimus
Parankiausis ir dailiai nikeliuotas (nioore) su balto
mis durimis ir kopturit, verdantis ir kepantis su gazais 
n anglimis, be permainymo daliu. Taipgi gvarantuoia- 
mi nuo išdegimo viduriai per penkis metus.

Pakerite” padarytas iš lygaus špižo su 
sttkhnemis durimis arba su baltomis. Dailiai papuoš- 
tdo nikeliais. 1 nikiai tarnauja virimui ir kepimui.

Kulis Furniture House
3224-3226 S. Halstcd Street

Chicago. Illinois

Kompanija dabar pagamina aliejų
ALIEJUS dabar teka iš BUCK RUN OIL IR REFINING KO IPANIJOS laukų ir pada

rytas suvienijimas su Prairie (Standard Oil) Alit'jaus ir Geso Ko ipanijos dūdos linijos — 
Kubilai, Pajiegos Instaigos, Pajiegos Namas,—Vandeniui dūdos, Kiekvienas reikalingas 
įtaisymas dabar yra Kompanijos nuosavybė 
gti ir pagelbėti lobaus išvystyti Kompanijos Aliejaus pagaminim 
GŲ bet TIKRAI UŽTEKTINAI PAGAMINTI ALIŲJŲ KOMI* 
LN’SdS ATSIEKIAMAIS RANKOMIS.

ATMINKITE, slakas nėra pardavojanias dėl išmėginimo. Aut visų pusių Kompanijos 
laukų yrą gaminimui aliejaus šuliniai ir kasdien nauji šuliniai karami šioje apielinkėje. Pra
dekite ir ppgelbėkite jiems pagreitinti jų pagaminimą - - ir pagelhėkite patįs sau naudotis iš 
šio pt Ino. Kam laikyti pinigus gulėti dykai, kuomet kili pjauna laimę čia pat po jūsų pačių 
akių. y

DAUGIAU ŠULINIU REIŠKIA daugiau ALIEJAUS- DAUGIAU DIVIDENDŲ—AUGŠ- f 
TESN£ KAINA už ataką. ' • • .

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

SVEIKATA 
ARBA TIESUS IR TRUMPAS 

KELIAS į SVEIKATĄ.
Sveikata turi kelis šimtus pa

veikslų apie žmogaus kimo sudėjimą-

žmogaus kūno gyvenime ir pamoki- 
. narna, kaip žmogui apsisaugoti nuo 

visokių ligų. Tokios knygos lietuvių 
kalboj dar nebuvo. Turi 339 pust. 
Drutuoše audeklo apdaruose kaštuo
ja tik #2.00 su prisiuntiniu.

Perkupclams duodame gerą nuošimti.
Užsisakydami ir pinigus siųsdami, rašy
kite šiuo adresu:

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

Chicago, m

*

15'7 bus išmokamų Gruodyje.
Šlakas parduodamas dabar po $1.25 už še1’?* Kaina kįla iki $1.50

> ”5
ft i A.,1 < 
c* lv^j.

Lapkričio

f penkiolika dienų smarkus išsiveržimasa,,i 
| penkiiliką dienu smarkus išsiveržimas an^ 

kams, priskaitant tiesas, $229,000.00.

Jackson Rarrelt
Jackson

savinin-
Barrett ūkės išmokėjo savinin-

išmokė j i

■ ■ i

įdomus ir netikėtas dalykas įvyko Oklahon,° uliejauH laukuose. Kaipo pavyzdis iš AI- 
ladin, kaipo pakilo vertėje aliejaus nuosavybių ,,,es iu,rodomc sekantį originalį investmen- 
tą iš kiekvieno $100:

The

Dabar verta 
Peerless Oil Co. .. 

Pinol Oil Co.........
Lucille Oil Co., .. 
New Oil Co...........
Home Oil Co.........
Celine Oil Co.........

$4,300 
10,800 
16,000
3,900 

40,000 
46,000

di y

AKYS, AUSYS, NOSIS IR GERKLĖ 

GALVOS SKAUSMAS
Jei jūsų akys, ausys, 

nosis ir gerklė randa
si gerame stovyj, jums 
nereikia bijoties In- 
fluenzos arba kokios 
kitos ligos. Aš esmi 
AKIU, A t'SU, NOSIES 
ir GERKLĖS SPECI
ALISTAS, mokytas ir 
užregistruotas gydyto
jas ir chirurgas, ir apsigyvenęs prie 
Stale gatves veik bertainį šimtme
čio. Aš ATITAISIAU KREIVAS A- 
<IS IN VIENA DIENA, be skausmo 
r chloroformos. Lengvi išmokėji

mai. Ateikite DABAR ir pasitarki
te su manimi.

FRANKLIN O. CARTER, M. D. * 
21 metas prie State gatvės 

Valandos: 9 iki 7. Nedėliimis 10—12 
120 So. State St., Chicago, III.

Sekančios (turįs nuo 'l'he Fair, 
2-ras augštas.

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

Dr. M. Slupnickl
3109 S. Morganjd. Chicago

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

Aš turiu 15 metų patyrimą i- 
italių ištyrt jus akis ir pririnkti 
uins akinius tikrai. Darną atliu
li belaukiant, užtikrintai.

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

JOHN SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS 

1841 So. Ashland Avė. ChicaT-«
Kampa* 18-to» gatvė* 

l-čios lubos, virš Platt’o aptiekM 
Temyli i te j mano parašą 

Valandos nuo 9-tos vai. ryto Ik) 
8 vai. vakaro. Nedėlioję nuo 8 
vai. ryto iki U valandai dien*.

i

AKUŠERKA
Tcl. Drover 4136.

Mrs. Mary Jankauckienė pirm i aus 
gyveno West Sieiėj, 2303 S. Oakley 
avė., dabar persikėlė i naują vietą, 
3412 So. Halstcd st. (ant 2-nj lubų), 
Chicago, III.

šimtai tokių pavydalų galima privesti jiisų (lomai, kur maži investmentai padare pasa
kiškas laimes aliejaus biznyj. ,

Mažas investmentas į RGCK RUN OIL IR REF1NING CO., gali padaryti jums laimę.
Neatidėliokite, prisidėkite dabar ir gaukite didelius pelnus. Keletas šimtų lietuvių JAU

PRISIDĖJO ir GAUNA DlDELlUŠ PELNUS kas mėnesį.
Kompanija ir viršininkai PERSTATYTI ir REKOMENDUOJAMI CHICAGOS BANKŲ.
Atsiųskite savo užsakymus ši mdien, arba atsišaukite į ofisą prie Vice-Prezidento ir di

rektoriaus. x i

Cash už Bondsus
$50.00, $ 100.00 iki $1,000.00 Val

džios Bondsai perkama už cash, ar
ba paskolinsime jums pinigus už 
juos legalu rala nuošimčio, arba nu
pirksime jūsų nuošimtį 
mokėdami dalį.
sus pas

CARL M. W
Roųni 411. 56 W. VVashin

bondsų už- 
Atsine:»kite bond-

HITE,
glon Street

R. S. IWASZKIEWICZ, CHAS. A. W00D & CO
4314 South Paulina St. CHICAGO 110 South Dearborn St

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

, lirš Famous 
tore. Atdara vakarais iki

erkami už cash. Erne! a

room 232, 2-ras augštas, v 
ClotUiug S*
8. Nedėldięniais 10 ikil

DR. M. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 16 n>e- 
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 Labaratorija: 1025 W. ISth 
St. netoii Fisk St.

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, ir 
<5-8 vakarais. Telephone Canal 3110.
GYVENIMAS: 3412 S. Halstcd Street 

VALANDOS: 8—9 ryto, tiktai.

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

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

SPECIALISTAS 
Moteriškėj, Vyriškų ir Vaikų 

Taipgi Chroniškų Ligų 
OFISO VALANDOS: 

9—1(1 ryto, neto 12Aki 2 popiet 
ir nuo 6 iki 8:30 vak. Nedalio
mis vakarais ofisas uždarytas. 

Telephone Yards 687

Telephone Yards 5834.

D r. P.G. Wiegner 
Priėmimo valandos nuo 8 iki 12 
iš ryto ir nuo 7 iki 9 vak vak. 
3325 So. Halsted St., Chicago.

i&ezid. S. Ashland Blvd. Chlc*g> 
T«l«phoB« Hamarket 3M4

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS it CHIRURGAI 

Specialistas Moteriškų, Vyrišką, 
Vaikų ir visų chroniškų ligą

Ofisą*: 8354 S. Halstcd St., Chicar
Talephona Drover 96UR 

VALANDOM: 10 11 ryto J 2—* poplst*
7 -R vakarą. NadCliomU 10 18 <ien*-

Vyriškų Drapanų Bargenai
Nauji, neatimti, daryti ant užsa

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

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

Pilnas pasirinkimas kailiu pamuš
tų overkotų.

Visai mažai vartoti siutai Ir over
kotai, vertes nuo 125 iki $85, dabar 
$5 ir augščiau. Kelnfis nuo $1.50 iki 
$4.50. Vaikinams siutai nuo $3.00 
iki $7.50.

Atdara kasdieną, nedėlioinli Ir va
kar ai*.

8. Ii O R D O N
1411 8. Halsted 8L Chicagn 1U į

Gyvenimai, yra p 
tuščias, kada pi a I | 
nyksta regėlims. I 
Mes vartojame

pagerintą Oph- 
tgĮT** CT tbahnonieter. Y- 

patinga doma at- 
» » kreipiama i val

kus. Vai.: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
nedėldien. nuo 10 iki 11 dieną. 
4649 S. Ashland Av. k*mn. 47 et 

Telephone Yards 4817 
Boulevard 6487.

Dr. Leo Awotin
Gydytoja*, Chirurgą*, Akuiori* 
l>20 80. Haistod SU, Chicago. 
Kalba lietuviškai, latviškai ir 

niMŠkai.
Val*Bd*e; 10—12 rytą; 0—9 va
kare Tai. Canal 4867.

Tel Yard* 3654. AKUŠERKA

Mrs.A.Miclmiewicz
inigosl Akušerijos Ko
legiją; ilgai praktika
vusi Pennsylvanijos 
Kor pi takse ir Phlla- 
dclphijoj, Pasekmin
gai patarnauja prie 
gimdymo. Duoda rodą 
visokiose ligose mote
rims ir merginoms. 
M13 So. Halsted Štr.

(Ant antrų lubų)

Sergantis žmones Eikite pas 
Mane

Dr. WHITNEY
SPECIALISTAS CHRONIŠKU 

LIGŲ
25 Metai Patyrimo

Neįeiki mokėti už apžiūrėjimą

422 So. State St., Chicago 
Tarpe Congress ir Van Buren. Chicago. i

Į^un *<ki 9 ryte-fr

IMPERFECT IN ORIGINAL
____________ —
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I CHICAOOS
ŽINIOS

Pakels važinėjimus 
kainas

ELEVATORIV KOMPONIJA 
NORI LUP I’ PO 7 C ENTUS. 
NUO PASAŽIERIO. ..

Kaili — balsuotojai.

ja mano, kad jai dar negana. 
Penki rentai mm pasažierio jai 
esą permaž.a. Public Utilities
( ommissiiH) privalanti pasini-Į

nuo pasažierio.
bul padaryta dar gale šio mTne-J 

šio. O kad lie ponai, kurie Įeina i 
Public t lililies Komisijoj, tatai

I.is nuimsiu

paėi.ims. O galvekarių baronai

Džiugų Tribūne ir visi kiU biz 
nteriai. kurie agitavo už begė- 
dingą galvekarių sutartį, dabar

buv<> idmcsla ir dabar turėsią ! 
bul pakelta važinėjimus kainos! Į

kėlimas važinėjimo* kainų, apie 
lai žinoma. ji<* nė neiprisimena.

Kainos, be abejonės, bus pa-

sakmnąsias Įstaigas Inos žmones, 
kurie tarnauja >9dvekariti baro-

LOMPERSAS UHIUAGOJ.

Uliieitgbje. Šiandie jis laikys . 
spyrių viešame susirinkime, ku
ri rengia vadinamasai Darbo ir
I h t nok ra I i jos Susivienijimas 
Auditorium teatre.

Pasiklausytų senio Gompcrso šio minėtos ligoninės darbiuin-

naujienos, Chicagn, m
■RMuaMM^Bsa

Cnmel Cigiirctai specialiai 
už pakelį 14c.

Prince Alhert llukymui 
l'itbaluis Pakelia 8c. ra is

Dideles $25.00 Drapanų Vertes
VaikyiiŲ Overkautai

M ii i t ar v

ir minios pilnu pamušalu

Siutai Vyru ir Vaikinu $25.00
Rankomis siūti, visų vilnonų audimų. Worsteds, cheviots, 
twe(‘ds ir cassimeres, vėliausių petrenų. Subatojc specialiai.

duiių, $18.75

mulų iki 50
ilini, exlra pilno kirpimo, visų 
musu kaina dvi sukatos liktai

Jaunų Lietuvių Amerlkole 
ško Kliubo susirinkimas bus 
lioj, lapkričio '10 d. Mildos 
Ilalsled ir 32-ra ųaiv. Di
m pamiiškile aisilanK.v Ii. nes hm
renkami darbininkai baljui, kuris j

rauti 
nedė

M

LSS. 170 kuopos mėnesinis susi
rinkimas Ims pelnyčio], lapkričio 8 
d. 7:30 viii, vakare, .1. Balkevičiaus 
svel., 8132 Viiicennes avė. Nariai 
malonėkile susirinki visi, nes \ ra

Jonulis.

L.VIPS. 2 9kuogos ekstra susirinki

vai. vakare, Viešo Knyi.vno švelni 
nt i, 1822 \\'abnn.sia avė. Drauges, 
malonėkile al- ilanks Ii. Valdyba.

sii'ink imas
7:3h Viii, vakare, Kazimiero Galins 

i ko svel., 2.138 So. Atiburn avė. Ger 
biamieji nariai malonėkile ai,šilan 
kyli miiiclii laiku, daug turime rei

li. Geislina, kad holų visi nariai.
Su pagarba P. OrlovvsTi.

“Birulės” choro repeticija įvyks 
iamlie vakare, 8 vai.. Mark \Vhile 
i. svel. Visi dainininkai malonės

“Mišraus choro” iš Nortlisidės dai
nininkai ir dainininkes susirinki-

į Liuosybes svel.,

ASME N įi j i E^Koj i MA i
l’ajieškau savo pusbrolio Krank 

Wcgmertiko. Paeinu is Kutino y,ai;.. 
D.ilgai lėlių dvaro, pirmiau jis g\ 
verm Gar\ . Imi. M< Idžiu alsišmiidi, 
ar kas žinote pranešti, nes luriti 
svarbų reikalą.

\ntaims J.a kevii'z.

Moines, lo\v:i.

paliaus. Jisai gyvena apie 18 ir 
led .'ai., dabar nežinau kur., 

norėčiau susirašyti ir meldžiu 
lies alsišaukli ar kas praneškile 
.ii-

i jieškau

|KI

nikos Maėikimų, paeina iš Kailini g,.

rečiau su
lai išeisiu

( I.

13!) Graliam

jais susirašv ii, nes grei 
j kariuomene.
A. Macikiimis,

l’oilland Oregon

Pajieškau savo sesers sūnaus Je
ronimo Stankevičiaus, Kauno gub.,

Amerikoji 
puls arba

gyvena apie I8 melų; jis

.('aii l omia Chicago

ĮIEŠKO KAMBARIU

PAJIEŠKAU kambario vienas vai
kinas. Be valgio.

u

BEIKtA merginos prie namų dar

3111 So. Miehigan avė. Chicago 
Tel. Donglas 281!.

ra viela pakeleiviams. Telefonas 
viduje. LIETU VU.' IhOTELLS, 
1606 S. Ilulsted SL, Chicago, Iii.

BEI K Al JNtiA mergina ar mole 
ris prie namų darbo, mažoj šcim\ 
noj. Turi būti patyrusi. Gerti už 
niokeslis ir prag\ venomis. Atsišau

PARDAVIMUI
I’ABDAVIMI I

ris. Biznis gerai išdirbius ir 
viela. Alsišaukih* po numeriu
1001 Canalporl avė., (',hi

1'AI’iSIDl ODA biiėernė, groseruė, 
arklių vežimas ir visokie įtaisymai. 
Parsiduoda už labai prieinam:) kai 
nų iš jH'iežaslies savininko mirties.

Adomų T( išerskį.
1358 S. Calilornia avė., C.hieago, III.

PALŠI Dl'ODA bučeritf- ir groser 
ne geroj vielo<j ir gerai biznis isdic 
blas per daug melu. Pardavimo prie 
žaslis liga. Prašom atsišaukti ad

šia
hn Važiuosime i Cicero dainuoli. 

c visi s\kiu. — Pirmininkas.

Chicagos Liet. Soc. Vyrų choro ge
neroliška repeticija ivvks pčlnvčio-

kambario 
Geislina 

Imlų, kad šeimininkė pagamintų va
lgį. Praneškite greitai.

apielinkejc.

Chicago, III.

I'ABDI ODE Imliai) Molorr 
1917 už 8J2.'),oo. Priežaslis par< 
ino : važiuoju i senąjį kraštų. 
2917 So. Lovve avė., I’.hi,

Vaikų N 3 n jas M ark i n a s 
Vaikams iki 18 melų, puikios pel 
ienos, žalių, rudų ir pilkų kvol 
duotų, plačiais arba ai verčiamos 
slailčs kidnirriais, kvoldiiolu ar
ba Ilgiu užpakaliu ir su diržu ir 
dideliu sagčia. reguliarė 
l. iiiiu Si’1 iO iki ©

du ponios Kcfizir suims 
ims 2, kilus 3 melu. T

;irršl;ivimo.

miegančiu vaiku, užsimanė pasi- 
L ii aulu kame čia dalykas. Ka 
da vaikai išlaido, pons vagis lu

ĮIEŠKO 2M6GŽUDOS.

kur užvakar rvla įsiveržė Uosi• * 4

(iiailuale ligoninėn ir. nušovęs
vii uą musę

vieno I»11 v 11

susirinksią daug

REIKALAUJA
pasiaiškinimo.

ŠAUKIA MIESTO
TARYBOS

Majoras l liojisonas saukia ne- į kus, jodu vicock, vautir Kreipės 
l>r?j)rasl.ą miesto tarybos posėdį ij dctrklivų biuro perdėlinj Moo

ifev. Pastarasis turėsiąs suteik Ii *1 *

jam lutų paaiškinimų apie lai.

larvbos klausimas, l uli didla-
pini jau atvirai agituoja, kad 
tarybos ponai nepriimtų nomi-

\<> amalo pereigas dažnai lošia 
m blogiau už profesionalius geni 
Įderins.

t'iniai" lurėsi;i “pasiprovyli".

es.inl bent keturiems

ritli ir O'Doimelitti. I>:d)ar to
VIKRUS 
DARBININKAS

nėra.

Pi opagaiuloR Mokyklos 
lankytoja ms.

Kliuljs. kurios privertė atidė

Pons Jaeob Kubcinik, dirbęs 
Marsai; l'ii ld kompanijos <l(‘par-

vienas vikriausiu (kirbiniu-
4

Vaiku ligos Mackinavv■

kvoriuotu pamušalu, mie- 
ros iki 9 melų. $8.83

(•verkautai rinkimų pelrcnų, ru
du, žalių ir pilkų maišytų su pa
mušalu, su diržais užpakalyje, 
atverčiamu kalniečiu, 8 iki 17 
molu.

pikludnry.J mirtinai pašovė Intą fA. 

.1. ITt ną. !MK> Milini) gl. Mano- Į y.

Ik PARKE NESAUGU.

IMU,

tono parke ir .'dėmė 25 dol. pi 
nii’ii. Policislai leeians neliki’ 1 4

•susirasi peri snę vielą neini W:i-

BRIDGEPORI

LDLD. 10 kuopoj.

\ uoju
1!) kuopa.

gelis nariu tiro ir

136 S. Ilalsled si. ('.hicago

DRAUGIJOS
C. W. oi

269 VALDYBA 
pirmininkas.

1812 W. 15-lh SI., Cicero, 
Slivelnis, pirm, pagelbininkas, 

I7.‘‘2 N. Lincoln si r 
nutarimų raštininkas, 

1965 Evcrgreen avė. 
finansų raštininkus,

Kalni ne,

(ialskis.

Katilius,

II!.

i/.(liniukas,
16(85 Mihvaukec avi 

i Susirinkimai alsihuno pirma pel 
.* nyčių kiekvieno mėnesio, Unijos sa 
Įėję, L>7!) Wil\vaukee avė. 7:30 v. v

\\ esi Pūtimai), UI. — 38 kuopos 
mėnesinis susirinkimas įvyks nedė

įdžia kaip 11 vai. iš ryto. Drau- 
ir drauges, visi malonėkile alsi

Įlaši.

\\ esi Pullm'in, III. — LSS. 235 ko. 
lavinimus susirjnkimas įvvks nedė- 
li.,j lapkr. 10 d.„ 7:20 \V. 120 si. Pra
džia kaip 2 vai. po pielų. Drauges 
n drangai, visi kurie prilariale lam 
siiiiuiii\inui, malonėkile susirinki! 
p: si.irtu laiku. Tema bus paskjrla 
anl vielos. —Kuopos Valdyba.

kričio 10 d., 2 vai. po pielų, papras
toj -.vclainėj. Malonėkite visi kuo- 
skai!tingiausiai atsilankyti, nes lu 
cinu- daug nauju dalykų aptarti.

Nul. rašl. P. M. Akstinas.

1.1)1.1). 19 kp. susirinkimas

Mark \Vhile S. Club ronm

Bet... dau-j At.ron,
i • iiu-sinis susirinkimas ivvks lapkričioLsilenkma.! |7 (| . -() Sn ||nmv.ir() S|._ |2 vai. po

K. Joneliunas

Ohio, — LSS. 214 kp. mė-

pjel.

Draugai chorislai, 
rinkli laiku, 
draugai, kur

malonėkite susi- 
Taipgi prašomi ir lie 

nori lavinlies dainuot. 
—K. Shaikus.

l’A.I IEŠKAI ruimo Norlh Sidėj su 
valgiu ai’ba kad ir be. Kas lokį rui
mą Itirik* alsiliepkile a|)lrašu:

RAKANDU

Chii

' Chic. Liel. Dr-jos Sav. I’aš. mėne
sinis susirinkimas ivvks nrdelioie. SIŪLYMAI KAMBARIU

avė. I įrangos 
visi, ir

ir draugai, alsilanky 
tiku, nes turime diiuv.

ATIDUODAMA rendon geras, Švie- 
s kambdrvs vienam arba dviem

Vėliausios mados seklyčios setas, 
valgomojo ir miegamojo kambarių 
setai; parduosiu už bilc teisingų pa 
pildymų. *200 kabinetas, phoUogr.i

vtiikinam.
3409 S. Union

. mados 1918, už š23o.

nuo.jaina nauji viršininkai aleinan 
liems 191!) melams.

Kcnsinglon, III. 
mėnesinis

LMPS. 67 k p 
usirinkimas i v \ ks nedė

Au.šros kambariuose, 10900 Midi 
gan avė. Narės maloniai praši,na 
alsil;mk‘\ Ii, uos turim daug svųrbi 
reikalų. —Organizaloi

kimus K) d.,

draugės, būtinai turite ateili į šj su
sirinkimų, nes turime daug svarbių 

D. Motus.ProL Kast.

Sietyno Choro vakaras 
hirr”, kuris turėjo įvykti

‘Caras 
spalio I!).

K o m i lėtas.

Svarbi Konferencija

iisvamamų 
a, Meldažio svetainėjkonfercnei j

22 11 \V. 23 
prašomi alvykliyį minčių susirinki
mų, kuriame bus svarstoma labai

ligai, nepamirškite. Pradžia UI v;
iš rylo. Draugiškai

1.1.1'. Centro sekretorius,
Julius Mickevičius.

ASMENŲ JIEšKOJIMAI
I’AIIEŠKAE darbo; 

krautuvėj, už iigenlą, ' 
kitoniškų darha. Kum 
prašau rašyti laiškų.

3238 So. Ilalsled si.

(Ihiengo
boinlsai priimami. gre

galiu dirbti

REIKIA DARBININKŲ

VALSTYBINIAI NEMOKAMI DAB 
B<> l’BIBODYMO BUIKAI 

(U. S. I'ree Employmonl Semico) 
J ieškant ieji darbo kreipkitės šiai' 

adresais:
116-122 N. DEAHBOBN ST

105-107 SO. .IEEEEBSON ST.
Už darbo parupinimų visuose tuo- 
valdžios įsteigtuose ir užlaikomuo

se biuruose nereikia nieko mokei.
Yra daug vielų, kaip Chicagoj. 

taip kitur, kur reikalauja visokio" 
rųšies darbininkų į fabrikus, į ka
syklas, į ūkius, į šiaip įvairjas įsl.ii 
gas — kaip vyrų, taip moterų ir vai 
kų, kaip amatininkų, taip papre 
sliems darbams.

se

PEIKIA moterų prie tvarkymo 
knygų ir popieros. Gera niokeslis. 
Pastovus darbas. — Miller and < o- 
hen, 1116 Blue Islaml avė. Tcle-

BEIK ALINGA ledų Irau 
darbininku į ledų svirnus, I 
valand j, 10 ir II vai. darbas.

Gonsumers Co.,

ir

BEIKIA merginų į dešrų dirbamų 
kambarį. Didelė mokestis. 
932 \V. 381h Place.

BEI'KIA moterų prie abelno dar
bo kepluveje. 9 vai. dienoje. Gera 
niokeslis. Alsi.šaukile j

('aso and Martin
1807 AValnul SL, C.hieago.

NAMAI-žEMe
NAMAI IB l-’ABMOS.

Pirmiau negu pirkti namų, farmų 
arba lotų, klauskite informacijų. 
Mes skoliname pinigus.

B. A. C. A.
29 So. La Šalie st., C.liicago

Boom 336.

TUBH' purdtioli arba atiduoti, 
kadangi aš apleidžiu miestų, pinku 
pustrečio augšlo, du fialų, 
jūsų proga. I.eng 
519 W. I2ml Plaec Chicago.

l'AHDAVIMII 
mas, vana,

mi
gęs.is,. augšlas bcisineii 
jardai ir tvarias. Sa\i 

ninkas turi parduot d<-l apmainv nm 
rezidencijos, 32nd st., neloli \V:dl:i 
ec. l iktai $2509 įmokei, kilus anl 
išmokėjimo.

Ignalius (’.hap and Co..
31 Si. ii- \\’allace si. Vieninteliai

---------------------- :-----------------------------------
PA BI) A VIM t I 2 atigšlų murinjs mi 

mas anl I pragyvenimų, vasarine vii 
luvė, toilclas, guzas. Banda 20.ou į 
mėnesį. Lotas 25x125. Normai a v., 
netoli 37 Si. Tikini sl.900.00. Vii 
ninlčlis agentas

Ignatius Chap and Co.,
31 SI. and Wallace SI. Chicago.

ižsimokėli reikiamą
Gal dėlto musu susi- c

įstoti ir
mokestį.
rinkimai ir esti tokie neskaillin

K ist Chicago, Ind. — TMD. 127 kp. 
susirinkimas įvyks nedelioj 

j ėio 10 d., K. Grik.šos svel.
laokri-

l’ajieškau pažįstamu: Stanislovo, 
Kazimiero, Jono Tuleikių ir jų se- PEIKIA dešrų kimšė'ių. Didelė 

okestis. 922 \V. 38lh PI

jono t’ropagandos MOKyKioje. 
dar vis nesiduoda prašalinti, lo
dei ir šiandie Midvykla bus nždti-

jos rmikas. Kaltinamas tuo, kad i 
savo vikrumu jisai išvežęs iš 
miesto krautuvės apie už 3.0INL

dienraščio redakcijoje: nes vie
nas redakcijos darbininkai ke
letą dienų, dėlei ligos, nedirbs.

Tikiuosi betgi, kad sekamą pė-

Už SŪNAUS GRIEBUS.

Už sumins griebus dabar tu
rės nukentėti jo tėvas. Ered

Pirmutinė lekcija, kurią aŠ skai
tysiu, bus įžengiamoji: apie po
litinę ekonomiją apskritai ir a-

sudus Jotimis keli mėnesiai at-

P. Grigaitis.

NEAPSIžlURfiJO.
Tas pons vagilis, kur vakar 

bandė pavogti pono Melville 
Kenzie, 11400 Prairie gt., auto-

stebėjo, kad j uore rainiai miegu

dmip’nariu i susirinkimą atšilau- ( 1 C 4 1
ko vos 20. Tai nedovanotinas 
apsileidimas. Draugai karią ant 
visados turėti’, atsiminli, kad
organizacijos darnas iik tada ga
li diiol gerų pasekmių, knomel 
joje dirba visi jos nariai.

irlsihinkvli į susirinkimų, nes bus 
rinkimas ateinantiems melams.

ProL rašl. Fr. Suneckį

vienytose Valslijose; Slan., Kaz. ir 
Konstancija gyvena Indiana llarhor. 
Imi., o Jonas Easton, Pa. Iš Lietu
vos Plungės parapijos. Prašom al- 

ir kas juos žino mel
uos turiu svarbų rei-

BEIKA1.1NGA vedusi pora

dzin pranešti

K enosha, 
sirinkimas

Wis, — LSS. 58 kp. Šil
inis nedelioj, lapkr. 10 
po pietų, Socialistų sve- 

, 321 Prairie avė. Visi draugai

lurjme daug svarbių reikalų.

Julius Gasiunas,
O. Creighlon. Onl. (’.anada, Mine

žiūrėtų mano du vaiku (eina mokyk
lon). Esmi našlė .einu į dalba. Bu
nda bus už dūkti. Bozali'ja Balienė, 
2831 \V. 361h Pltice C.hieago.

brolio Kazimiero Aukš

venų Kazimieras (.hieago, III, 8 nu

BEI KALINGAS barberis subalo- 
mis ir nedėliomis. Mokestis 88. Al 
sišaukile luojaus.

L, Slriupas, 
1656 Wabansia avė., C.hieago, III

LABAI DIDELIS BABGENAS 
PABSIDt’ODA nauji namai labai 

galvekarių lainės po 
visi įtaisymai viduj, 

ant 
su beizmaųlais 
mažu mokesčiu

puse bloko ir 
Po j kambarius
veninių
gal su

ir kam reil 
arba “kėš"

pas (i. Virbalai!), 14 18 S 
Telcphone McKinley 3.‘

MOKYKLOS
r' VĄLENTINE DRESSMAKIN*

Yipačiai dabar, kirria artinasi , 
galas didžiausios pasaulio dra
mos, mes 
prisirengti prie 
uždavinių.

I S.IL. 1 kp. ir LSS 4 kp. bendras 
lavinimas susirinkimas įvyks nedė

3001 So. Ilalsled SI. Bus 
turėtume suknisti ir ■ kalbama apie lai. kas yra souializ- 

. . mas.
nuujų,' s\ai Uių ( \|t.|(|;iĮ| draugus ir drauges skail- 

rurėsime ilgo- ir bhgai alsilankyli. J. J. JonuševičiiiR.

138 k p. mišrus 
k. tO d„ M. P. 

'.laukaičio svel., 1837 W. I llh SI., C.i- 
|eero, reigia teatrų ir koneerla. See- 

, ... iii • noj statoma komedija “Gaila Ūsų”.
Bmų geistina, kad drangai pa-, Dainuos Irįs lietuvių chorai. Pl a
tininiu alvvk'li i sekama kuo- 4žia 2 vai. po pietų. Komitetas.

l'ai reikėtų neužmiršti.

000 dol. Simus andai buvo su-jpos susirinkimą, kuris Įvyks ne
areštuotas Nevv York e. bet pini-1 dėlioj. lapkričio 10. Mark^Vliitc 
gų«pas ji nerasta. Manoma, kad 
juos turįs jo tėvas Fredas.

Cicero.

kp. mėnesinis susirinki- 
<s subaloj, lapkr. 9 d., 8 v. 
Aušros svel, 3001 S. Ilalš 

fed si/ Draugai, malonėkile al- 
isilankvti skaitlingai, nes yra svar
bių reikalu aptarti. Nauji nariai pra

šomi ateiti. —J. K. Vaišvilas, rašl.
j prasidės kaip 2 valandos po pie-' 
Į Iv,. Draugai, nors kartą alsi-

Stpuirc svclainėj (Club dlouni 
■anl antro augšlo), prie 29 ir 
■ Halsted gatvių. Susirinkimas

I S.l I

“JUODOSIOS
RANKOS0 DARBAS.

Skcrsgalvyj tarpo Sedgvvick minkite, kad esate organizacijos j7;3(i'(iross'ave. — ......................
ir YVenilel nepužįstumus iiuriui. 1‘irin. A. F. Ku«laugkiwJ malonėkile alsihtnkvli laiku.

-----Talni

eina Kauno guli., Baseinių pav. Bro
lis l.iliakiii sodos, o draugas Kušių 
sodos, Teneniu parapijos, Mclda- 
žiu. Atsišaukite palįs ar kas juos 
žino prašom pranešti, busiu dėkin
gas. Vincentas Budis,
P. <). (Teilon Mine, Bos 7. Onl.’, Pa

BEIKALAUJU buferio, kuris gali 
kalbėli ir angliškai. Gera alga dėl

,1. Lyon, 
Union avė.,

s ’ COLI. EG ES
62M5 So. Halsted xt., 2407 W. M* 

dison, 1850 N. WeilM St.
1S7 Mokyklos Suv. Valstijos* 

Siuvimas, Petreliu Kirpimas, D* 
signing, dėl biznio ir namų. Yie 
tos duodamos dykai. Diplomrtl 
Lengvi išmokėjimai. Gvarantno 
ta išmokinti jus pasiūti sukata ui 
S10. Phone Secley 1643

SAKA PATEK. PirmlolukA

BEIKIA moterų dėl rinkimo s^u

Pajieškau savo dėdės Juozapo Jog 
mino, Kauno gub., Šiaulių pav., Ku 
r.šėnu miestelio. Kas žinote, 
lyte jo adresų arba tegul jis 
sišauk ia.

Ona Andrušailė, 
1127 So. Marshfield avė.,

sius; darbas anl visados.
Ginsburg,

2707 W. 12tli SI., Chicago.dll.
pranes-

Uždirbkite $15 iki 
$35 į savaite.

Paiieškau savo draugų pažįstamų 
nuo Lukšių parapi jos ‘ ...... ....
cevičiaus ir M-rl' 
Meldžiu atsišaukti.

Antanas Dielininkas, 
3231 S. Union avė., Chicago, 111.

REIKIA prityrusios merginos prie 
abelno namu darbo. Gerdai virčiai 
gėjai mokestis. Peikia paliudijimo.

Mis. B. K. Elloill,
226 S. Rebecca SL,

Antano Ba- 
Bacevičiaus.

Pillsburgh, Pa.

[ Paiieškau savo draugo Kazimiero 
Strolio, paeina iš Kauno gub., Vilk- 

Anykščių valsčiaus.

PEIKIA žmogausAdel traukimo le
dų. 15 doleriai į raėnesį. valgis ir 
kambarys. į

Chicago Be/cb Motei, 
51 and Cornell avė., Chicago

I.SJL. 3 kj). susirinkimas įvyks su- mergės pav., 
loie. taniu'. 9 d. paprastoje svel.,, j kaimo Pavaręs.

?. Draugai i)- drau- žino, malonės atsišaukti.

)(’>!« S. Halsted St.»

REIK1A moterų skyles i.šsiuvinėt
Jis pats ai* kas jįldel veisčių • taipgi mm gaičių mok\ - 

lis. Gera mokestis laike mokinimo.
s, Hari Schaffner and Mai'x,
Chicago, 111. 36 So. Krankliu SL, Chicago

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

MASTER SEWING SCKOOI.
J. F. Kaantcka, Prezidentas.

11H N. La Saite «(., 
Atsišaukite aut 4 lo siųsta




