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True translation filed witn the post- mnstcr nt Chicago, III., Nov. 25, 1918, as recpilred by the act of Oct. 6,1917.

Amerika pražudė 236,117 kareivių
52,169 užmušti ar mirė

179,625 AMERIKIEČIAI 
SUŽEISTI.

Belaisvėj yra 2,163, o pra
puolusių 1,160.

VVASH1NGTON, lapkr. 23. — 
Generolas March šiandie paskel-j 
bė, kad Amerikos ekspedicinių . 
spėkų nuostoliai iki jnisirašymui 
po musių pertrauka buvo seka
mi:

Ižnifiišta ir mirė nuo
žaizdų........................36,154

Mirė nuo ligų................13,811
Mirė nuo kitokių priež. 2,204
Sužeista ................ 179,625
Belaisvėj ........................2,163
Prapuolė .....................  1,160

j r

Viso 235,117
Suėmė 44,000 belaisvių.

Amerikos spėkos Franci joj. 
sakė gen. March, abelna skait
line suėmė 44,000 vokiečių be
laisvių ir 1,400 kanuolių. Jis 
pridūrė, kad nuostoliai tarp A- 
merikos šiaurinėj Rusijoj, prie
šingai pranešimams, buvo ne
dideli ir kad gauti padrąsinantįs 
pranešimai apie kareivių padė
jimą.

Gen. March paskelbė, kad gen. 
Pershingui suteikta gale pasiųs
ti namo visus tokius kareivius, 
kurie nėra reikalingi sudarymui 
okupacinės armijos.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Nov. 25, 1918, 
J reųuired by the act of Oct. 6, 1911 
AMERIKIEČIAI NUŠOVĖ 999

VOKIEČIŲ AEROPLANUS.

Amerikos kvatiera. Franci joj, 
lapkr. 21. — Kada kariavimas 
apsistojo, amerikiečių aviatoriai 
sunaikino 661 vokiečių aeropla
nus ir 35 orlaivius daugiau, ne
gu amerikiečiai pražudė.

Išviso amerikiečiai sunaikino 
926 priešo aeroplanus ir 73 or
laivius.

Priešas gi sunaikino 265 ame
rikiečių aeroplanus ir 39 orlai
vius.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, Ilk, Nov. 25, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6.1917.

145 AMERIKOS LAIVAI 
PASKANDINTI.

Ant jų žuvo 775 žmonės.

VVASHINGTON, lapkr. 21.— 
Nuo pradžios Euorpos karės iki 
dienai pasirašymo po mūšių per
trauka, Amerikos pirklybinis 
laivynas neteko 145 laivų 354,- 
449 tonų įtalpos iš priežasties 
centralinių valstybių aktų. Ant 
jų žuvo 775 žmonės. Įskaitant 
žuvusius ant paskandintų armi
jos ir laivyno laivų, skaitlinė vir
šija 1,000.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Nov. 25, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917
Rašytojas Vengrijos užrubeži- 

nių reikalų ministeriu.

BASEL, lapkr. 19. (suvėlin
ta). — Pasak žinios iš Budapeš
to, rašytojas Liudvikas Biro ta
po paskirtas Vengrijos užnibc- 
žinių reikalų ministeriu.

True traųslntion filed with the post, 
master at Chicago, III., Nov. 25, 1918, 
us reųuired by the act of Oct. tt, 1917.

KALTINA PERŽENGIME 
SPINIAŽO AKTO.

Chicagietį, kuris nešė raudoną 
vėliavą.

Jaseph Budoms, 831 S. Ash
land Avė., kuris nešė raudoną 
vėliavą, parodoj, kada buvo pa
sirašyta po pertrauka mūšių, 
kuomet ją šventė tuksiančiai 
Chicagiečių, subatoj liko pasta
tytas prieš Suv. Valstijų komi- 
sionieriu Mason ir pareikalau
ta iš jo $10,000 kaucijos. Suv. 
Valstijų prokuroras Francis 
Borrelli kaltino jį peržingime 
Špionažo įstatymo.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Nov. 25, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. G, 1917
PALIEPĖ KAREIVIAMS SU

STABDYTI SOCIALISTŲ 
SUSIRINKIMĄ.

ST. PAUL, lapkr. 23. — Gu
bernatorius Burnųuist šiniakt 
paliepė Minneapolis ir St. Paul 
skyriams Minnesota motorinio 
rezervo korpuso neleisti apgar
sinto Minneapolis socialistų 
raudonos vėliavos” susirinkimo.

Rusijoje
True translation filed with the post- 
inasler at Chicago, III., Nov. 25, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

LIVONIA PASISKELBĖ 
RESPUBLIKA.

COPENHAGEN, lapkr. 2ę.
Čia gauloes žiniose pranešama, 
kad Livonijos respublika tapo 
paskelbta Rygoje pėtnyčioj.

True translation filed with the post- 
niaster at Chicago, III., Nov. 25, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917
SOCIALISTAI IR VALSTIE

ČIAI VALDO LENKIJĄ.

AMSTERDAM, lapkr. 23. — 
Pasak Varšuvos žinios, naujasis 
Lenkijos kabinetas, sudarytas 
gen. Pilsudskio, kuris priėmė 
karės ministerio portfelį, susi
deda daugiausia iš socialdemo
kratų ir naikių valstiečių lygos. 
Andrius Moraczewski, socialist- 
tų vadovas Galicijoj ir buvęs 
narys Austrijos žemesniojo bu
to, yra premieru. Užrubežinių 
reikalų ministeriu yra Leonas 
Wasilewski, pirmiau dirbęs 
prie Londono laikraščio. Trįs 
portfeliai laikomi dėl Prūsijos 
Lenkijos.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Nov. 25, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917
NAUJOJO RUSIJOS DIKTA
TORIAUS PROKLAMACIJA.

VLADIVOSTOK, lapkr. 21. — 
Pirmoji proklamacija admirolo 
Aleksandr Kolčiak, kaipo dik
tatoriaus Rusijos armijos ir lai
vyno, yra adresuota Rusijos 
žmonėms. Ji yra datuota Om
ske hvpkr. 19 ir išreiškia dikta- 
torystės tiksuls.

Tais tikslais yra:

“Sutvėrimas tinkamos armi
jos pergalėjimui bolševizmo, or
ganizavimas teisės ir tvarkos, 
taip, kad žmonės galėtų be kliu
dymo pasirinkti kokią jie nori 
valdžios formą ir kad galėtų at
siekti savo laisvės idėjas.” 
Proklamacija kviečia prie ben
dro veikimo kovoj prieš bolše
vikus ir sako toliau:

“Visos Rusijos valdžia subirė
jo. Nusprendęs nešti kryžiaus 
sunkumą, aš užreiškiu, kad aš 
nesilaikysiu reakcijos kelio ar 
kelio partijinės kovos, kuris 
vestų į užmarštį.”

Cenzūra Omske yra aštri ir j 
čia ateina tik oficialės žinios.

Sprendžiama, kad anli-bolše- 
vikų vadovas Siberijoj gen. Se- 
mionov atsisako pripažinti ad
mirolo Kolčiak diktatorystę.

True translation filed with the post- 
inaster at Chicago, III., Nov. 25, 1918, 
as reųuirtd by the art of Oct. G. 1917

BOLŠEVIKAI IŠSKERDĖ 
500 EX-OFICIERIŲ.

STOCKHOLM, alpkr. 22. — 
Finų laikraštis Turim Sanomat 
praneša, kad vėl buvo daugme- 
ninis šaudymas oficierių Petro
grade. Bėgyj kelių pastarųjų 
dienų nušauta 500 oficierių. Su 
apkaltintais svetimšaliais žiau
riausiai apsieinama ir jie varto
jami gatvių valymui.

True translation filed wlth the post- 
inaster at Chicago, III., Nov. 25, 1918, 
as reųuired by the uct of Oct. 6.1917.

600 kareivių kasdie paleis 
Dodge stovykloj

CAMP, DODGE, Iowa, lapkr. 
23. — 6(X) kareivių stočių briga
dos batalionuose Camp Dodge 
jus paleisti iš tarnybos panedė- 
yj ir lygus skaičius kareivių 
jus paliuosuojama po to, kas 
dieną, iki kol nebus paleisti iš 
tarnybos 5000 kareivių.

FORDAS LEIS LAIKRAŠTĮ.

DETROIT, Mich. — Henry 
Ford “kvitina” automobilių biz
nį. Jis nusipirko laikraštį ir 
jį redaguos. Taipgi užžiurės 
traektorių dirbtuvę. O auto
mobilius pavedė savo sunui Ed- 
sel.

MOONEY NIEKAD NEBUS 
PAKARTAS.

Sako Gompersas.

DALLAS, Tex. — “Tom M<>- 
oney niekad nebus pakartas,” 
pasakė Samuel Gompers. “Jis 
yra nuteistas melagingais liudi
jimais ir organizuoti darbinin
kai pakels smarkiausią kovą už 
jį.” Gompersas vyksta Wash- 
ingtonan kur jis veiks Mooncy 
dalyke.

LIET. MOT. PROG. SUSIV.
PRAKALBOS

Šiandien, West Pūliniai! Tur- 
ner Hali svetainėj, 12001 Hals
ted St., West Pullman.

Kalbės T. Dubickas ir A. Žy- 
montas.

Pradžia 8 vai. vakare:

True tninslatlon filed wilh the post- 
master ai Chicago, III., Nov. 25, 1918, 
as rvųuired by the act of Oct. (j, 1917.

Amerikiečiai 
Vokietijoj

Signalo korpuso kareiviai perėjo 
Vokietijos liniją.

AMEB. OKUPACINĖ ARMI
JA, lapkr. 23. — Vokietijos ru- 
bežius tapo pereitąją šiandie ke
liose vietose. Amerikos signali
nio korpuso pulkų ir ambulan- 
so darbininkų. Trumpos kelio
nės tapo padarytos į Rheino 
Prūsiją, kur gyventojai esą pa
rodę amerikiečiams pagarbą.

Vokietijoje
True translation filed with the post- 
inaster at Chicago, III., Nov. 25, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. G, 1917

VOKIEČIŲ ARMIJA PRIEŠ
PROLETARIATO DIKTATŪRĄ

Remia pienus už respubliką ir 
reikalauja greitų rinkimų į stei

giamąjį susirinkimą.

COPENHAGEN, lapkr. 22. 
Berlino žinia, datuota ketverge 
sako, kad bandomasis balsavi
mas tarp grįžtančių kareivių, pa
rodo, kad viešpatauja palinki
mas už steigiamąjį susirinkimą.

191 ta Lotaringijos armija už- 
reiškia savo pasirįžimą remti 
dabartinę v a 1 d ž i ą, bet 
smarkiai priešinasi kokioms 
nors pastangoms atidėlioti suda
rymą nacionalio kimo.

4-tos armijos kareivių komi
tetas praneša iš Aix-la-Crapelle, 
kad jis priešinasi kokiai-nors 
formai diktatorystės.

“Vokietija buvo lopšiu socia- 
lės minties,” sako komitetas. 
“Mes nereikalaujame imti pro
tines lekcijos iš Rusijos. Vokie
tija nepasiliuosavo savę vien tik 
tikslu pakeisti diktatorystės 
laipsnį.

Bavarijos rezervo divizija per 
savo tarybą protestuoja prieš 
Berlino kareivių^ir darbininkų 
tarybos bandymą kliudyti da
bartinei valdžios tikslui išdirbti 
atstovlbinę valdžią. Rezoliuci
joj tie kareiviai sako:

“Mes norime nacionalio susi
rinkimo ir balso darbe rišimo 
Vokietijos žmonių problemų. 
Mes manome, kad dabartinė 
valdžia nori, kad mes turėtume 
tokį dalyvumą ir kad ji prieši
nasi visokioms priemonėms, tai
komoms suardyti ekonominę 
sistemą. Mes nieko bendra ne
turime su rezoliucija Berlino 
kareivių ir darbininkų tarybos 
kuri neturi musų pasitikėjimo.”

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Nov. 25, 1918. 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917 
BREMENIEČIAI PRAŠO BOL-

\šĘVIKŲ PAGELBOS.

LONDON, lapkr. 23. —Choas- 
tinės politinės sąlygos Vokieti
joj yra pabrėžiamos čia gauto
se pranešimuose iš Amsterdamo 
ir Coperihageno, neva paduo
dančiuose tiesiogines telegramas 
iš Vokietijos. Yra dideli skir

tumai nuomonėse apie sąstatą 
naujosios Vokietijos.

Yra abelna stoka harmonijos 
įvairiuose šalies dalykuose ir 
palinkimas linkui separatizmo. 
Bolševikų idėjos sakoma, plati
nasi vakaruose, kur pienuojama 
apie sutvėrimą Rheino respubli
kos.

Bremeno darbininkų ir karei
vių taryba susirinkime išreiškė 
pilną pritarimą bolševizmui ir 
nusprendė kreipties prie Rusi
jos bolševikų pagelbos įvesti 
komunizmą. /

c i
Sakoma, kad Duesseldorfe 

Spartako grupė paskelbė prole- 
tariato diktatūrą ir areštavo 
miesto burgomistrą.

Dr. Kari Liebknecht, radika
lui socialistui, buvo plojama 
Spartako susirinkimuose Berli- 
ne, kuris išleido atsišaukimą į 
darbininkus pralenkti Rusijos 
bolševikus. Susirinkimas atsi
sakė klausyti nuosaikiųjų soci
alistų kalbėtoji’.

True translation filed vHth the post- 
nhister at Chicago, III., Nov. 25, 1918, 
as reųuired bv the ac.l of Oct. 6. 1917,

Prieš proletariato diktatūrą.

COPENHAGEN, lapkr. 23.
Pasak Berlingske Tidende Ber
lino korespondento, priešintasi 
si pietų Vokietijoj, ypač Bavari
joj proletariato diktavimui grei
tai plėtojasi ir iš tos priežasties 
gali įsisteigti visoj pietų Vokie
tijoj nauja nepriklausoma val
džią.

True translation filed wttTi the nost- 
master at Chicago, III., Nov. 25, 1918, 
as icųuired by the act of Oct. 6, 1917

SAKSONIJA Už RES
PUBLIKĄ.

AMSTERDAM, lapkr. 22.
Pasak žinios iš Dresdeno, naujo
ji Saksonijos valdžia proklama
cijoj Saksonijos žmonėms už- 
reiškia, kad siekia prie panaiki
nimo senosios federalės konsti
tucijos ir susivienijimo Sakso
nijos ir Vokietijos žmonių res
publikoj, įskaitant Vokiečių Au
striją.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Nov. 25, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. C, 1917

TALKININKAI SPAUDŽIA 
VOKIEČIUS.

COPENHAGEN, lapkr. 23.
Pasak pranešimo iš Berlino, von 
Hindenburg telegrafavo vald
žiai iš savo kvatieros fronte, 
kan talkininkų pertraukos mu- 
šij komisionieriai, ypač francu- 
zų, darosi mažiau mandagus ir 
stato, ką jis skaito negalimais 
reikaalvimus. Jis mano, kad 
priešas nori atnaujinti kariavi
mą ir jis persergsti valdžią, kad 
vokiečių armijos nėra tokiose 
sąlygose, kad galėtų atnaujintį 
kariavimą.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Nov. 25, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917. 
True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Nov. 25, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. G, 1917

Riaušės Berline; teroras 
Vokietijoj.

LONDON, lapkr. 24. — Judė
jimas ir telegrafiniai susineši- 
mai tarp Vokietijos ir Šveicari-

True translation filed with the post-masler at Chicago, 111., Nov. 25, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. G, 1917.

1,200,000 amerikiečiu
pasilieka

jos esą pertraukti. Sakoma, 
kad Berlinas ir kili Vokietijos 
miestai yra vieta dideliu, simiiši- 
mu. c

Eina gandas, kad terroristų su 
kilimas apėmė Vokietiją, bet nė
ra tiesioginio patikrinimo tos ži
nios.

(Šią žinią paduoda l’niversal 
Service).

True translntion filed xvith the post, 
mastei’ at Chicago, III., Nov. 25, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

FRANCUZAI UžIMSIĄ 
VIENNĄ.

LONDON, latpkr. 23. — Iš Pa
ryžiaus pranešama, kad francu- 
zųt kareiviai po užėmimui Buda
pešto įeis į Vienną.

Gina Mooney
TARJASI APIE STREIKĄ.

Seattle, Milwaukee, San Francis- 
co rengiasi streikuoti Mooney 

apgynimui.

SEATTELE, Wash. — Seat- 
tle centralinė darbo taryba vien
balsiai nutarė paskelbti streiką 
gruodžio 9 d. neužilgo prieš pa
skirtą Mooney pakorimui die
ną. Dabar visos prie tos tary
bos prigulinčios unijos balsuoja 
referendumu ‘ užtvirtinimui to 
nutarimo.

Kiek pirmiau Seattle metalo 
darbininkai nutarė streikuoti 
taip, kad jei bus paskelbtas 
streikas palies visus Seattle or
ganizuotus darbininkus.

MIIAVAUKEE, Wis. — Ama- 
linių unijų susirinkime nutarta 
sušaukti lapkr. 30 d. didelį vie
šą organizuotų darbininkų su
sirinkimą tikslu apsvarstyti pa
skelbimą streiko visų unijų, jei 
Mooney nebus suteiktas naujas 
bylos nagrinėjimas.

SAN FRANCISCO. — Maši
nistų unija priėmė rezoliuciją 
už paskelbimą streiko.

San Francisco darbo taryba 
svarsto apie pakvietimą visų 
prie jos prisidėjusių unijų strei
kuoti apgynimui Mooney.

MOONEY BYLA PILNA 
SUKTYBIŲ.

Sako tyrinėtojas.

SAN FRANCISCO, — J. B. 
Densmorė, kuris buvo pasiųstas 
darbo sekretoriaus Wm. B. Wil- 
son ištirti visą ThomasV J. Mo
oney bylą sako, savo pranešime, 
kad Mooney byla nebuvo teisin
gai nagrinėjama.

Jis parodo, kad daugybė suk
tybių buvo padaryta iš prokuro
ro pusės daugybėje kriminalių 
ir civilių bylų San Francisco. 
Taipgi bandyta papirkti liudyto-

Europoj
1,200,000 AMERIKIEČIŲ PA

SILIKS EUROPOJ.

Apie 1,000,000 neužilgo sugrįš 
namo.

WASHINGTON, lapkr. 23. — 
Karės sekretorius šiandie paskel
bė, kad karės departamento 
pienu yra, veikiant bendari su 
talkininkais, palikti Europoj 
dalyvavimui okupacinėse armi
jose 30 amerikiečių divizijų, 
arba vidutiniškai 1,200,000 ka
re ivių.

Tas paskelbimas išveda, kad 
vidutiniškai 1,000,(XX) iš Ameri
kos ekspedicinių spėkų bus su
grąžinta į Suv. Valstijas taip 
greitai, kaip fiziškai bus tas ga
lima padaryti.

štabo viršininkas gen. March 
paskelbė ilgą sąrašą Amerikos 
pulkų, kuriems jau paliepta 
grįžti į Suv. Valstijas kaip greit 
galima; jų, tarpe yra 86-ta divi
zija — BlackhaWR — Iš Čnrrrp 
Grant, III.

Kitomis divizijomis, kurios 
bus sugrąžintos, yra 86-ta nacio- 
naiės armijos, kuri susideda iš 
žmonių iš pietų Illinois. India
na ir Kentucky ir 38-ta naciona- 
lės armijos, daugiausia iš India
na ir Kentucky.

rruc translation filed with the post- 
master at (Jiieago, III., Nov. 25, 1918. 
as reųuired by the act of Oct. G, 1917
CHICAGIECIAI GREIT SUGRĮŠ

Namo.

VVASHINGTON, lapkr. 23. 
štabo viršininkas gen. Mardi 
šiandie paskelbė, kad 86-ta 
(Blackhawk) divizija, susideda 
nti iš Chicagos ir šiaurinio Illi
nois kareivių, nebus reikalinga 
Vokietijos okupacijoje ir todėl 
greitai sugrįš į Suv. Valstijas.

True translation filed with the p^st- 
master at Chicago, III., Nov. 25, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917
TŪKSTANČIAI AMERIKIEČIŲ 

GRĮŽTA NAMO.

L1VEPOOL, lapkr. 22. — Ke
li tūkstančiai amerikiečių iš
plaukė šiandie laivais Lapland 
ir Minnehaha. Tai buvo kada 
kareiviai maršavo iš gcležinke- 
ilo stoties ir vietinių stovyklų į 
prieplauką tarp linksmių šuka
vimu minių gatvėse.

jus prieš kitus Mooney draugus.
Gauta stenografiŠki užrašai 

pasikalbėjimų nugirstų per dik- 
tafonus, kurie įmaišo buvusį Ca- 
lifornijos augšČiausio teismo 
teisėją ir daugelį kitų žymių 
žmonių ir prokuroro štabo narį 
Viename atsitikime paminėta a- 
pie išmokėjimą $410.000.

Buvusis teisėjas išleido užsi- 
ginimą, kad jis Mooney byloje 
elgėsi bešališkai ir $410,000 ky
šio negavęs.

............... .. ; -• r'.
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attikusiose pietinėse Vokie
tijos provincijose. Bet ar 
"tie palinkimai paims viršų 
tenai, tai dar klausimas. Kol- 
kas dar iki to yra toloka.

Taigi ar kunigų laikraš
čiui patinka, ar ne, o faktas 
palieka faktu, kad Berlino 
valdžia šiandie dar tebėra 
visos Vokietijos valdžia; ir 
jeigu Berline sėdi socialistiš- 
ka valdžia, tai reiškia, kad 
Vokietijos valdžia yra socia- 
listiška.

Apžvalga
UŽTARIA “NEPRIKLAUSOMĄ 
DARBO PARTIJĄ”.

Dabar eisime prie antro 
“Draugo” argumento, ku
riuo jisai mėgina paslėpt sa
vo neapgalvotą išsišokimą.

“Naujienos” nurodė jam, 
kad buržuazijos atstovų da
lyvavimas Vokietijos val
džioje dar nereiškia, jogei 
tos valdžios nekontroliuoja 
'socialistai, nes buvo žinių, 
kad socialistai užimą atsako
mąsias vietas ministerijoje, 
o buržuazinių partijų atsto
vai atlieką tiktai technišką
jį darbą (kartu su kitais so
cialistais). Prieš šitą “Na
ujienų” nurodymą kunigų 
laikraštis mėgina ve kaip at
sikirsti :

Taigi sulig to “Naujie
nos” ir išveda, kad tikras 
ministeris esąs Haase, gi 
jo samdininkas — Solf. Į 
Haase nieko nedirbąs, tik 
bosaująs. Už jį visus da
rbus atliekąs “buržujus” 
Solf. Taip esą su visais 
ministeriais. Vadinasi, vo
kiečių socialistai jau pasi
gaminę rojų.

Turi progos pasidžiaug
ti socialistai. Bet yra tik
rai žinoma (! N. Red.), 
kad šiandie Vokietijoj vi
sus reikalus tvarko dau
giausia darbininkų ir ka
reivių tarybos, kitaip “so
vietai”. Bet ne visos tos 
tarybos seka Berlyno val
džios nurodymais. Nes (? 
“N.” Red.) visur tos tary
bos yra perdėm socialisti
nės.
Antra dalis šito pasaky

mo sumuša patį “Draugą”; 
nes jeigu “sovietai”, kurie 
yra perdėm socialistiški, da
bar tvarkytų dalykus Vokie
tijoje, tai reikštų, kad fak
tiškoji valdžia Vokietijoje 
yra socialistiška. 0 sovietų 
“nesusiklausymas” su Berli
no valdžia galėtų lengvai būt 
išaiškintas tuo, kad socialis
tai dar nesuspėjo prieiti prie 
bendro pieno ir kad jų tar
pe yra priešingų frakcijų.

O kas dėl “Draugo” pasa
kos, kad Haase ir kiti socia
listai ministeriai “bosaują, 
nieko neveikdami”, tai ji yra 
visai negudri. Nustatyt val
džios politiką, rišti visokius 
bėgančius šalies sutvarky
mo klausimus, paskirt tin
kamus žmones kiekviename 
valdžios departamente, pri
žiūrėt juos, davinėt jiems 
instrukcijas, ir tt. — tai yra 
darbas, ir labai sunkus ir at- 
sakomingas darbas. Jisai 
reikalauja daugiaus gabumo 
ir pasišventimo, negu darbas 
kokio valdininko, kuris tik
tai popieras rašo pagal duo
tąsias instrukcijas arba at
lieka ką-nors panašaus.

Ir ko jau čia tie “Draugo” 
rašytojai tiek daug dejuoja 
dėl menamo socialistų “bo- 
savimo” Vokietijoje! Jeigu 
tie socialistai ir ištiesų taip 
elgtųsi, kaip sako kunigų or- 
anas, tai jų rolė nebūtų nė- • 

kiek blogesnė už tų dvasiškų 
____ ____________ i___r ir svietiškų ponų, kuriuos 
ti nepriklausomomis respu-l klerikalai iki šiol garbinda- 
blikomis; tų palinkimų ypač vo- 
apsireiškia ekonomiškai at-

15.00
3.00
1.65
1.25
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7.00
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Asmeniškai Redaktorių matyt galt 
t) H tik nuo 5 iki 5:30 vai. vak.

Tnw translatlon filod w1tn thė post- 
master at Chicago, III., Nov. 25, 1918, 

required by tbe act of Oct. 6,1917,

Vėl nušnekėjo 
nei ši nei tą.

Kiek laiko atgal, kada “Nau
jienos” painformavo savo skai
tytojus apie vadinamosios Dar
bo Partijos organizavimųsi Mo
ntanoje ir Comieclicut’e, tai 
kažkurių musų socialistų tarpe 
pakilo triukšmas. Jie ėmė šau
kti, kad “Naujienos” jau “nebe- 
išsitenka” socialistų partijoje ir 
remia kenksmingus partijai su
manymus.

Tų triukšmo mėgėjų pamo
kinimui, mes parodysime, ką 
kalba apie panašų dalykų vie
nas įžymiausiųjų socialistų par
tijos vadų, Seymour Stedman.

Po antgalviu: “Chicagos orga 
įrituotieji. darbininkai ima sa
varankiai protaut politikoje” ji
sai rašo paskutiniame “Chicago 
Socialiai” numeryje:

Didis socialistų susirinki
mas, įvykęs Coliseum’e, buvo 
ne vienintelis įdomus atsitiki
mas paskutiniame nedėldie- 
nyje (17 d. lapkričio. “N.” 
Red.).

Paprastame mitinge Chica- 
gos Darbo Federacijos Pildo- 
inasai Komitetas padavė šio 
miesto Unijoms ir pasiūlys 
Valstijos Darbo Federacijai

Chicagos kunigų laikraš
tis, anądien nudžiugęs, kad 
socialistų valdžia jau “su
griuvo” Vokietijoje, dabar 
pripažįsta, kad jo džiaugs- 
nas buvo perankstybas. Ji
sai jau dabar netvirtina, kad 
Berlino valdžia nėra socia- 
listiška, o tiktai abejoja ir 
^ako, kad ta valdžia nesanti 
visos Vokietijos, nes

šiandie Vokietija yra 
susiskaldžiusi į daugelį 
nepriklausomųjų valsty
bėlių. Kiekvienoj jų įstei
gta šiokia ar kitokia val
džia. I? ne visos jos turi 
ryšius su Berlynu. Ne vi
sose tose valstybėlėse turi 
viršų socialistai. Taigi u- 
žuot statyt klausimą, kas 
šiandie valdo Vokietiją, 
reikia klausti, kas valdo 
Berlyną arba Prūsiją. Gi 
kas valdo Prūsiją arba 
Berlyną — nelengva pasa
kyti.
Taigi kad nelengva! 0 

“Draugas” anądien labai 
“lengvai” pasakė, kad val
džia Berline jau nesocialis- 
tiška, ir kad buvusioji socia- 
listiškoji valdžia jau sugriu
vo. Reiškia, jisai pasakojo 
dalykus, kurių nežinojo.

. Bet jisai ir dabar pasako
ja dalykus, kurių nežino. Iš 
kur jisai, pavyzdžiui, paty
rė, kad Vokietija esanti “su
siskaldžiusi į daugelį nepri
klausomų valstybėlių”? Iš 
kur jisai žino, kad tūlos tų 
“valstybėlių” jau neturi ry
šių su Berlinu, t. y. visai at
simetė nuo centralinės val
džios? Ar kunigų laikraščio 
redaktorius nesupranta nė 
to, kad jeigu butų taip, kaip 
jisai pasakoja, tai reikštų, 
kad Vokietijos, kaipo vienos 
valstybės, jau nebėra; vieto-

Bavarija, Saksonija, Wuer- 
tenibergas, Badenas ir ttr

Vienok telegramos, ku
rios ateina iš Europos, tokių 
žinių nepraneša. Jos nuro
do tiktai, kad kaikuriose 
Vokietijos dalyse apsireiš
kia palinkimų atsimesti nuo 
Vokietijos valdžios ir (patap-

somos politines partijos — 
rbo partijos.

sumanytojai tikisi neužilgio 
pradėt darbininkų organiza
vimų narinių mokesčių ėmi
mo pamatu ir pastatyt politi- 
niuą kandidatus rinkimams. 
Šitas dalykų stovis padarys 
painesniu socialistų partijos 
padėjimų ir jos veikimų po
litikoje.

Mums užvis svarbiausia y- 
ra turėt omenėje, kad darbi
ninkų organizacija, politinė 
ar pramoninė, yra tiktai įran
kis įvykdint galų-gale socia- 
lę demokratijų, lai yra tokių 
tvarka, kad pramonijų valdy
tų ir kontroliuotų rankų ir 
proto darbininkai, kurie dir
ba joje; prašalint išnaudoji- 
nuj ir suteikti darbiu inkams 
pilnų visuomeninę jų darbo 
vaisių vertę.

M ('S neprivalome būti dog
matiški klausimuose organi
zacijos arba atskirų judėjimo 
laipsnių. Organizuotieji Chi
cagos darbininkai gal nesuge
bėjo suprast ekonominio po
būdžio klesų kovos, bet jie

kad iš šito padėjimo išsiplėto- 
’ ja darbo partija.

Peranksti butų pranešant 
apie jos stiprumų arba jos 
pastovumų. Federacijos na
riai, be abejonės, turės keblu
mų su demokratiškais ir re- 
publikon iškaiš politikieriais 
savo tarpe, o platforma, ku
rių jie priėmė, greitai už
trauks ant jų piktų smerkimų 
ir neapykantos iš kapitalistų 
spaudos.

Musų atsinešimas prie šitos 
sumanytos darbo partijos tu
ri būt atsargus ir apgalvotas 
nuoširdžioje ir draugiškoje 
dvasioje.

Mes turime tokių narių, ku
rie užsikarščiavime netenka 
lygsvaros, kuomet užsimeni 
apie Darbo Federacija. Savo 
keliu. Darbo Federacija turi 
tokių narių, kurie karščiuo
jasi ir dūksta, kada užsimeni 
apie Socializmą. Taigi, turint 
reikalų su tais dviem elemen
tais, yra neišvengiami keblu
mai.

Nėra reikalo šioje valando
je, kad musų organizacija už
imtų prielankių arba neprie- miršo, kas yra protais ir padoru- 
lankių pozicijų linkui tos su- nias. * y t;

manytos darbo partijos.
Dabartiniam momente re

zoliucijos, kuriose viena arba 
. antra tų dviejų organizacijų 
! išreikštų savo atsinešimų vie

na linkui antros, butų peran- 
kstybos ir galėtų iššaukti ne
susipratimų arba net kivirčų. 
To reikia išvengti, ir nereikia 
leisti, kad sektantiška dvasia 
musų pusėje arba bukaproti
škas fanatizmas tarpe tų» ku
rie yra užinteresuoti darbą 
partija, stiprėtų ir įveltų mus 
į bcreikaKngas painiavas. Na- 
u josios darbo partijos plat
forma stoja, trumpai sakant, 
už tai, kad darbininkams butų 
suteikta visuomenes reiika*- 
hiose atstovybė proporciona- 
liai ir jų skaičiui; o kadangi 
jie yra didžiumoje ir jie ga
mina turtus, tai reiškia, jogei 
darbininkai ketina patapti po
litiškai ir ekonomiškai vieš
pataujančiu veiksniu šalies 
politikoje ir pramonijoje.

Man išrodo, kad butų di
džiausias žioplumas musų pu
sėje, jeigu mes užimtume lo- 

/\l<ių pozicijų, kuri galėtų būt 
i suprasta, kaipo priešinga tai 

lik-kų sumanytai partijai. Bu
tų be galo kvaila, kadangi, jei
gu ta partija neturėtų pasise
kimo, tai mes duotume pro
gos būt apkaltintais* kad pa- 
kišome kojų darbininkų pas
tangoms išreikšti savo poli
tikos įsitikinimus naujoje pa
rtijoje, ir tatai padidintų ne
apykantą, kuri jau ir be to pe
rilgai skyrė organizuotuosius 
darbininkus nuo socialistų.

Del šitų priežasčių aš ma
nau, kad mes turime šimpati- 
zuot darbo partijai, ir kad ta
rpe tų dviejų partijų turi gy- 
vuot kuoširdingiausi santy
kiai. Keblumų gali įvykti, 
kuomet ateis laikas statyt po
litinius kandidatus. Jeigu 
kandidatai butų konkurentai 
vieni antriems, tai tarp jų tu
rėtų būti toks draugiškumas, 
kad butų aišku, jogei neužil
gio skirtumai tarpe jų bus iš-

ninkai galės susivienyti stip
riam ir smarkiam politikos 
vediniui.

Mes neprivalome taip gal
voti, kad, jeigu nies sėjom e, 
tai kits politinis judėjimas ne
turi valyti vaisius. Visviena. 
kas sėjo seklų, darbininkai

Reikia pastebėt, kad šitas stra
ipsnis yra išspausdintas partijos 
laikraštyje, kuris šiandie fakti
škai pildo centralinio partitos 
organo rolę.

Taigi matote, kokių nuomo
nių apie Darbo Partijų girdėt 
Socialistų partijos centre. O tū
li musų karštuoliai įsivaizdina, 
kad jie patarnauja partijai, ka
da jie išplūsta “Naujienas” už 
paraginimų lietuvių darbininkų 
prie rimto ir draugiško svarsty
mo to naujo apsireiškimo Ame
rikos darbininkų judėjime! Jie 
nori būt partyvesni už pačia pa
rtijų ir tuo budu, žinoma, tiktai 

kenkia jai.

Redakcijos Atsakymai Į
A. Sodaičiui. — Apie tų daly

kų jau buvo rašyta du kartu, ir 
užtenka. Pasistcngkile gerinus

Ačiū.

tančiams žmonių, kurie skaito 
laikraštį, jisai yra ne taip įdo
mus, kad dėl jo vertėtų vesti il
gus ginčus.

Boblaukio Juozui.
, Vienų straipsnelį suvartosime. 
Bet antro nedėsime. Nors pilnai 
pritariame Jūsų mintims, bet ar 

> apsimoką su tuo laikraščiu gin
čus vesti? Juk jisai senai ir už-

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

SOCIALIZMAS IR PRIVATINE 
NUOSAVYBE.

lų kalbėtojų) taipogi matyti, lai
kraščiuose), o ypatingai iš drau
gų kurie neturi supratimo apie 
mokslinį socializmų, arba ku

rie turi labai menkų suprati
mų, — buk socializmas panai
kins privatinę nuosovybę. Ir 
ištiesų socializmo programe 
skamba, kaipo principas, “pa
naikinimas privatinės nuosavy
bės.” Kadangi mums, darbo 
žmonėms, šitas svarbiu klausi
mu nėra smulkmeniškai išgul- 
domas arba labai mažai išgul- 
domas, tai tas labai klaidina.

kai ir smulkus biznieriai, nesu
prasdami jo reikšmės pilnai, ša
linas nuo socializmo, neapken
čia jo.

Nors šituo klausimu galima 
labai daug rašyti ir kalbėli, vie
nok aš stengsiuos išreikšti sa
vo mintį trumpai.

Nors šiuo klausimu galima 
labai daug rašyti ir kalbėti, vic- 
*nok aš stengsiuos išreikšti savo 
mintį trumpai.

Aš manau, kad ir pats obal- 
sis, panaikinimas privatiškos 
nuosavybės, čia yra netinka
mas. Privatiška nuosavybe 
mes vadiname tai, kuo kiekvie
nas žmogus turi naudoties savo 
ypatiškame ir šeimyniškame 
gyvenime. Pav., tinkamas ir 
užtektinas maistas, tinkami na
mai, kaip sveikatos žvilgsniu 
taip ir kitais; kiekvienam priei
namas mokslas, pasilinksmini
mas ir visa kita kuo tik galima 
kiekvk nam žmogui pasinaudo
ti. 'vrurj .

Tokiu budu socializmas visai 
nenori šitokių dalykų pabaiki li
ti. Kaip tik priešingai, socaliz- 
mas rengiasi suteikti panašius 
parankumus kiekvienam žmo
gui.

Jeigu mes dabar paklaustu
me, ar daug žmonių naudojasi 
panašiais gyvenimo paranka
mais, aš manau, kad nebus di
dele klaida pasakius, jogei tik 
dešimtas nuošimtis. Gi visi kiti 
negali pasinaudoti tuomi, kas 
balinai yra reikalingu žmogaus 
gyvenime.

Tad prie kokios gi privatiškos 
iiniosavybės panaikinimo socia
lizmas rengias? Aišku, kad prie 
paėmimo į savo, visuomenės ra
nkas didžiuosios fabrikus, gelž- 
kelius, telegrafą, žemes plotus 
ir visas kitas išdirbystes. žod
žiu, visas tas įstaigas, kuriose 
darbininkai dirba.

Taigi dabar kįla klausimas: 
ar tai bus panaikinimas privati
nės nuosavybės? Visai ne. Tai
nebus panaikinimas privatinės | dymo, kitos pasiduoda tik įtem- 
nuosavybės, o tik jos, tos nuo-jptame gydyme, o trečios yra vi- 
savybės, atgavimas. Nė tam, ku
ris valdo fabrikus ir kuriam dir
ba tūkstančiai darbininkų, soci
alizmas nepanaikins jo privati
nę nuosavybę. Paliks pilnoj čie-| 
lybėj tai, kas yra rqikalinga 
kiekvienam žmogui naudotis jo 
privatiškame ir šeimyniškame 
gyvenime. Socializmas panaikįs 
tik tas svetimas nuosavybes, 
kurias jie turi pasiglemžę nuo 
tūkstančių darbininkų.
' Kaip matome, socializmas ta
ip toli nesirengia — panaikinti 
privatinę nuosavybę; priešingai, 
jis eina prie to, kad suteikus 
kiekvienam žmogui* jo privati
nę nuosavybę. Taigi obalsis, kur 
skamba “Socializmas panaikins 
privatinę nuosavybę”, turėtų 
skambėti socializmas suteiks 
kiekvienam privatinę nuosavy
bę. —J. M.

(Čia yra pasakyta daug tie
kos; bet kaikas ir supainiota/

žmonių suteiks nuosavybes, ku
rios jie šiandie neturi, arba tu
ri labai mažai. Jie turės daug 
(langiaus, negu dabar, maisto, 
rūbų ir kitokių daiktų, reika
lingų gyvenime. Bet šituo 
žvilgsniu įvyks atmaina, paly
ginant su šių dienų stoviu, tik
tai kiekybėje: žmonės turės 
daugiau tų daiktų, kurių šian
die jie turi inažai. Pats-gi vi
suomenės tvarkos pamatas per
sikeis kitame dalyke, būtent: 
gaminimo ir susinėsimo prie
monių — o ne vartojimo daik
tų — srityje. šiandie tos prie- 
monės didžiumoje randasi i- 
vatinėse rankose, o socializmo 
gadynėje didžiuma jų reis į 
visuomenės rankas.
reikš “privatinės nuosavybės 

 

panaikinimą.” Ne nuosavybė 

 

bus panaikinta; ji tiktai persi

 

keis iš vienos formos į kitą. Ir 
ne daigiai, kuriuos valdo priva
tiniai žmonės, bus panaikinti, — 
o liktai privatinis valdymo bū
das. Ir, kaip nurodėme, ne ant 
visų daiktų, o liktai ant tam 
tikros daiktų rųšies. Plačiaus a- 
pie tai išaiškinta knygelėje “So- 
cial-demokratų inokso 1 pama
tai.” Redakcija.)

'atai ir

Sveikatos Skyrius
--------- ------------------------------------ -------

Atsakymai į klausimus.

P. Stulp., Chicago, klausia:
1. Kodėl plaukai slenka ir kaip 

sulaikyti nuo slinkimo?
2. Ar gerai šukuot galvų elek- 

Irikinėmis šukomis?

Atsakymai.

Panedėlis, Lapkr. 25, 1918. 
padėt ligonį j tinkamas Aplinky
bes tankiai nėra galima arba dėl 
turto arba dėl skurdo, todėl hys- 
terija tankiai lieka neprašalin
ta, arba prašalinus ir vėl atsika
rtoja, kaip tik ligonis patenka į 
senas aplinkybes arba kokis 
nors atsitikimas priveda jį prie 
susijudinimo, čia reikia neuž
miršti ir ligos laipsnį, nes men
ka hysterijos ataka skiriasi nuo 
didelės, kaip diena nuo nakties.

4. Nekenkia.
Dr. A. Montvidas.

Tol les ton, Ind
Iš vietos lietuvių veikimo.

“Naujienose” ir “Laisvėj”. Tarp 
svarbesniųjų priežasčių buvo 
minėta kraujo susigadinimas, 
nežiūrint nuo ko jis paeitų: pra
sto maisto, neganėtino pasilsiu, 
vidurių užkietėjimo, chroniškų 
ligų ir 11. Reiškia, surasti prie
žastį ir jei ji prašalinama, tin
kamai prašalinti ja, tuomet nu
stos plaukai slinkę.

2. Tai nonsensas. Jokios “cle- 
ktrikinės” šukos nieko gero ne
gali padaryti ir jos yra garsina
mos ir pardavinėjamos vien lik
siu pasipelnyti dš nežinančių 
žmonių.

J. K. S., Rocklord, III., klau
sia: ‘

1. Ar nervų ligų turintis žmo
gus gali pasveikti be gydy?no„s>.

2. Kas gali būt, kad rankos y- 
ra šaltos, nors pačiam nešalta?

Pasidarbavus II. Apskričio or
ganizatoriui, J. Kamanduliui, ir 
vietiniui, J. Vaitkui, rugsėjo 8 
dienų čia buvo sutverta Š. L. A. 
kuopa Nr. 284. Iš karto kuopęn 
įstojo dešimts narių, šiandie jo
je priklauso 22 nariai — 16 vyrų 
ir 6 moters. Tikimės, kad atei
tyj jų skaičius dar pndidės.

Kuopos valdybon įeina seka
mi asmens: pirm. — J. Vaitkus; 
jo jxigelb. J. Yčepis; fin. rašt.— 
Ą. Namartonis; prot. Tašt.—A. 
Tolautis; ižd.—A. Kavaliauskas; 
kasos globėjai—K. Deksnis ir 
M. Vaitkiene.

Šio miestelio lietuviai — labai 
cnatlyvi žmonėm. Jie šalinusi 
kiekvienos organizacijos, kuri 
nepasikrikšlijus kokio nors šve
ntojo vardu... Negana to, tėvelio 
įbauginti jie ir gatvėje bijosi, ša
linasi laisvesnių žmonių. Ak tu, 
tainsume-tamsuniėli!

Na, tiek to: tegul jiems tėvelis 
padeda eiti atgal, o mes žengsi
me vis pirmyn tikėdamiesi* kad 
ateitis priklauso mums!

Beje, kuopa buvo nutarus su
rengti pramogų vakarų, bet dė
lei siautusios epidemijos suma
nymų prisiėjo atidėti.

— Ad. Nanartonis.

St. Charles, 111
Laidotuvės.

Lapkričio 17 d. pasimirė Sta
sys šilkaitis. Buvo dar pačiame 
stiprume, vos 37 metų amžiaus. 
Paliko dideliame nubudime mo
terį ir tris kūdikius. Aa. šilkai 
tis buvo darbštus ir rimtas 
žmogus. Tebūnie jam lengva 
šios šalies žemelė!

Visiems dalyvavusiems laido
tuvėse prie šios progos ištariu 
širdingų ačiū. —Jonas Bluožis.

doma ?
4. Ar nekenkia sustabdymas 

kojų prakaitavimo?
Atsakymai.

Klausimus apie gimties orga
nų ligų pralenkiau, nes netinka

1. Nervų ligų yra visa eile. 
Vienos jų reikalauja menko gy-

sai neišgydomos. Pirma, negu 
klausti, ar nervų liga išgydoma, 
reikia paminėti jos vardą. Bet 
kokia nervų liga nebūtų, ji be 

j tinkamo gydymo neliks praša
linta. Žinoma, reikia suprast, 
kad gydymas nevisuomet reiš
kia vaistų vartojimą.

2. Gali būt įgimta ypatybė, 
bet greičiausia yra arba prasta 
kraujo cirkuliacija arba pats 
kraujas susigadinęs. Prasta cir
kuliacija gali paeiti nuo arteri
jų/stfkietejimo, nuo širdies ir 
plaučių ligų, nup inkstų ligų. 
Kadangi gali susigadinti nuo 
sifilio, džiovos ir kilų ligų, nuo 
netinkamo maisto, nuo vidurių 
užkietėjimo ir nuo daugelio ži
nomų ir nežinomų priežasčių.

3. Didžiumoj atsitikimų ba
terija yra išgydoma ir prie tin-

_ i karnų aplinkybių ir gydymo ji, 
/ turbūt, liktų prašalinta visuose’

Kazimieras Gugis

Veda visokius reikalus, kaip kriminaliikuose 
taip ir cMIiikuose teismuose. Daro 

visokius dokumenius irpopierasi

Namų Ofisas!
3323 8. Nalsted lt'

Ant trečių lubų
Te!. Drover 1310

Minto Ofisu i

111111 InHylMf.
Te!. Central 4411

CENTRAL MANUFACTURIN8 
DISTfilCT BANK 
1112 W. 35-ta gatvė 
(Tel. Drover 61110).

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

VAKARAIS
Seredomis ir Subatomis nuo 6 iki 

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

kalui atsiradus kreipkitės prie ma
nęs į namus.

3343 Lowe avė., 
(Tel. Boulevard 9983)

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

■■Mi ■■■■■■ ■■■■■■■ ■■n 

Paskolos $30 n $300 1 
Legalė rata 8%% mėnesyje.
Vyrui ar moteriai, dirbančiai J| 

užlaikančiai namg.
Ant rakandų, plano, rietro- 
lo8. Mnkroroa fiziniu. ▼•- ■
Žimų. automobilių, Liberty 
Borais ir Insuraneo Palietes. 
Skoliname Stoekyard'ų. /la
pos ir dlrbtuvis darbinin
kams. rolžkelio Ir biznio 
imonima, klerkams ir tt. B
Ateikite | ofisą ir mos ▼la
ka mnulksoenUkai HaMkinal 
m e. Atdara ntarninkaia. bet
vertais ir aubatomia iki 8 
▼ai. vakare. Panedėliaia, se- 
rodomia ir HtayMoato fti

ar

Į
rėminus >r paaayciomu lai 
4 vai. vakaro.

LOCAL LOAN CO. I 
THOS. >. KERWTN, Mrr. fl 

14647 Se. Hahted Strut
Po valstijas priežiūra.

Tel. Drover Ž-tm enritto i



Panedėlis, Lapkr. 25, 1918.
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NAUJIENOS, CMcsgc, IĮĮ,
True translatlon filed with the post- 
master at Chicago, Iii., Nov. 25, 1918, 
as reuuired by the act of Oct. 6, 1917

Italija karėje.
Nuo karės pradžios Italija iš

viso pašaukė į armiją beveik pus 
šešto milijono vyrų, iš kurių be
veik pusantro mibouo žuvo. Iš 
žuvusiųjų vienų milijonų galima 
skaityti visai žuvusiais tautai, 
nes pusė iš jų jau yra mirę (350, 
000 krito karės laukuose.)

Ištikrųjų Italijos armija iš 4,- 
025,000 vyrų, ir net 1900 m. gi
musieji yra paimti kariuome
nėn. Iš tūkstančio sveikųjų vy
rų, 514 yra apginkluoti ir 305 
kariauja ant įvairių frontų.

Per tris metus karės, per ke- 
turioliką ofensyvų prie Izonzo ir 
prie Piavos, nuolatiniuose bai-

šiuose ninku iš rankos susirėmi
muose po guogas labai stačių 
kalnų, užimtųjų net lyg aug- 
ščiausių viršūnių, jie paėmė iŠ 
priešo koreis belaisvių 4489 ofi- 
cierius ir 109,896 kareivius. Kaip 
toje mažai težinamoje karėje I- 
talijos kareiviai turi kariauti ne
tik prieš žmones, bet ir prieš 
gamtos ir vietos sunkenybes, ga
lima spėti ir iš to, jog jie turėjo 
ištiesti 1500 kilometrų telefoniš- 
kųju vielų ir padirbti 3,500 ki
lometrų naujų kelių tarpe nepe
reinamųjų kalnų guogų.

P. A. Baltranas
Pirmos klesos saldainių, Ice Crea- 

m’o Sodos ir lengvų gėrimų, cigarų 
ir tabako. Taipgi turi automobilių 
patarnavimui.

P. BALTRANAS
616 W. 81st Str., Chicago, III.

Phone Boulevard 7351

Toks didelis militaris pasisten
gimas yra tik suprantamas atsi
menant, jog iš 36 milionų gyven
toju. kuriuos Italija skaitė prieš 
karę, tik 17 milijonų tėra vyrų 
po intekme didelios išeivystės 
tvirčiausių vyrų, iš tų 17 milijo
nų, tik devyni beliko namie. Į 
kareivių ėmimas padarė tai, jog
ant kiekvieno 1,000 užaugusių 
ir na m iei pasilikusių vyrų išpuo
lė 320 mažmeČių, tumesnių kai 
15 metų. Dar didesniais jų pa
sistengimai pasirodo, jei atsi
minsime, jog dėl ypatingos šei
mynos «ąstatos, moterų darbas, 
nors ir priėjo prie krašto, tečiau

Aš esmi speciali 
tas visų ligų

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

Gali būt prašalinta ir daugelyje atsitikimu iš
gydyta, jeigu gydys teisingai. Aš per daug me
tu gydžiau pasekmingai šias ligas.

Mano užrašas išgydytu ligoniu yra aiškus pri
rodymas mano gabumo.

Aš atitaisau kreivai akis be skausmo vienu 
gydymu.

Pritaikau akinius teisingai.
Pasitarimas nemokamas.

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

DR. A. MONTVID
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1*53 W. Madison at
Suite 600-612

Valandos: 10 iki 12 ryto
Phone Haymarket 2563

Nedildieiials
Ya!a»4o«: 6 Iki I vakari 

Phom Canal 
tik pagal ■ atarti

Residencijoo Telephona Albany U4I

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS
ant Durq, Lentą, Rėmi Ir Stogams Popiero

SPECIALIAI: Maleva malevojimui šluby išdidaus, po $1.40 ai gal,
CARR BROS. WRECKING CO.

3003-3039 8. Halated St., Chleaga, UI.
■■■■■■■■■"■MaaaaiaMaaBaHKaMMBaHHHBaaaaaaaaaaBaMaaaMMaaMi

nepasiekė tos Avarinis, kurią pa
siekia kitose šalyse.

Čia galima patemyti dar vie
ną dalyką, būtent, jog Italija ne
gavo iš savo kolionijų, jokios pa- 
gelbos, priešingai, dėl mažumo 
Italijos koliopįjose kareivių skai
čiaus, j iturejo siųsti kareivius 
iš Italios jas ginti. Italijai ne
gelbėjo nei sutartis dėl darbinin
kų su neutralėmis ar talkininkų 
šalinus, atbulai, daugel darbi
ninkų buvo išsiųsta iš Italijos į 
Franeuziją, tuo jai padedant tu
rėti reikalingą skaičių sveikų 
darbininkų. Reikia taip-pat at
siminti, jog didelė dalis Italijos 
penkių milijonų išeivių daug 
prisidėjo prie ekonomiškojo ir 
militariškojo darbo šioje šalyje, 
Suvienytose Valstijose.

Tokiame dalykų stovyje, Ita
lijoj trūksta reikalingos pagel- 
bos ij.rie ūkės ir dirbtuvėse. Del 
stokos darbininkų net pati ar
mija . turi nemaža sunkenybių, 
kad išsilaikyti ir reikalingą pa
ramų gauti.

Ir ekonomiškuoju žvilgsniu, 
kad apvertinti jos pasistengimus, 
padedant talkininkams, svarbu
mą su mažėjimą darbininkų ir 
blėdį kapitalui,, reikia atsiminti 
dar menkumą Italijos industri- 
jalio išsivystimo; tečiau Italija 
su pastebėtina energija, beveik 
visai neturėdama nei anglių, nei 
kitų reikalingų dalykų, kuriuos 
ji vė uomet turėdavo in vežti iš 
kitų ralių, ir tai neužtenkamai, 
pajeų sutvarkyti beveik iš nie
ko h ;r tą organizaciją karę ves
ti.

Negalima nei užtylėti jos dide
lio žmonių pasiaukojimo, kuris 
kilo <lel trukumo žemdirbystes 
produktų, sulyginant su skai
čium gyventojų, ir deJ trukumo 
laukuose darbininkų, apie ku
riuos jau kalbėjome. Kitaip sa
kant. taliją nuolatos turėjo tvir
tai laikytis ^valgio reguliavimo, 
kurio pasekunč buvo tikras ir 
nuolatinis badavimas, lygaus ku
riam sunku butų rasti kitose ka
rinu j nčiose šalyse.

Ta‘gi kiekvienas turėtų supra
sti ir apvertinti pasišventimų ir 
pasiaukojimų ir visus pasistengi
mus Italijos žmonių, kuriuos jie 
sudėjo kartu į vienų augčiausį 
pasiryžimą kariauti, kuriuo jie 
mano patvirtinti akyse viso svie
to srvo teisę prie ateities ir jie 
tų si 70 pa si rį žinią kantriai ir 
tylomis pildo. ,

10 PRIEŽASČIŲ-»PARTOLA
TURĖTŲ BŪTI KIEKVIENAME NAME.

1) DĖLTO, KAD Partola turi gerą 
skonį ir garantuoja sveikatą.

2) DĖLTO, KAD Partola skiriama t 
vyrams, moterims ir vaikams.

3) DĖLTO, KAD Partola veikia la
bai lengvai ir išvalo kraują.

4) DĖLTO, KAD Partola prašalina 
visas negales, paeinančias nuo už
kietėjimo vidurių ir nešvaraus

5) DĖLTO, KAD visi vartojanti Pa
rtola jaučiasi save gerai ir pilnai 
sveikais.

6) DĖLTO, KAD šimtai tūkstančių 
žmonių vartoja Partolą, žinoda
mi, kad ji pagelbsti ir mes turime 
džiaugtis.

7) DĖLTO, KAD Partola kainuoja 
taip pigiai, didžiausia skrynutė, 
užtektinai dėl visos šemynos ant 
3 mėnesiu ir kainuoja tik 1 dolerį.

8) DĖLTO, KAD visi geriausieji gy
dytojai rekomenduoja Partola.

9) DĖLTO, KAD šimtai tūkstančių 
išvalo savo kraują ir skilvį, varto
dami Partolą.

10) DĖLTO KAD Partola apsireiškia
geriausiu prieteliu kiekvienoj šei
mynoj. (86)

DYKAI
Graži ir tinkama dovana 
kiekvienam prisiuntusiam 
užsakymą ir pinigus sykiu 
su šiuo apgarsinimu. Pini
gus ir laiškus adresuokite j

APTEKA P ARTOS A, ■
160 Second Avė., Dept. L. 1.

New York, N. Y.
Į. . '..V- 1

1922-26 So. Halsted St.

D YK AI----- DYKAI
Pirštinės, šyrai, kaklaraiščiai arba diržas

PANEDSLYJ, UTARNINKE, SEREDOJ

/ Lapkričio 25tą, 26tą ir 27tą

■r*i***

KORESPONDENCIJOS
WATERBURY, CONN.

Protestuoja prieš šmeižimus.

LDLD. 28 kp. laikytame susi
rinkime, lapkričio 3 d., tarp ki
ta buvo svarstyta apie tilpusių 
Tėvynės nr. 41 korcspondenci-

Joje sakoma, kad Waterburio 
lietuvių tarpe randasi negeisti
nų žmonių, išgamų, melagių ir 
ėvynės priešu Tokiais įvardy
ta T. Matų ir L. Natkevičių.

LDLD. 28 kuopa griežtai pro
testuoja prieš tuos šmeižikus 
bei jų autorius ir užreiškia, ki.l 
T. Matas ir L. Natkevičius yra

buvę naudai badaujančių Lie
tuvos gyventojų, negu tie šmei
žikai. Jiedu ir dabar tebesidar
buoja. Todėl mes reikalauja- 

bu-nie, kad mesta į juos dėme 
tų atšaukta.
. LDLD. kp. valdyba:

Org. P. Motiečius 
Sekr. St. Kretavičia 
Ižd. J. Kemesis.

Nelaimė. — Saužudybė.

Lapkričio 4 d. pasitiko nelai
mę lietuvė, Marijona Kaminskie
nė. Ji grįžo iš krautuves ir ne
šėsi didelį rišulį. Einant sker
sai bėgių neipasisergėjo ir ant 
josios užbėgo tavorinis vagonas. 
Nelaimingoji ant vietos tapo su
trinta.

Lapkričio 14 d. čia mirtinai 
pasišovė lietuvis Jonas Šimkus. 
Priežastis, kaip daugelis kalba, 
šeimyniški nesutikimai. Velio
nis per ilgų laikų buvo pasišali
nęs nuo savo moters. Vėliau 
sugrįžo ir teismas uždėjo jam 
korą. Atlikęs ją jis, sako, nusi
tarė atsikratyt nuo visa... J. š. 
dar gyvas, guli ligoninėj, bet 
veikiausia nelMksusvciks.

—Boblaukio Juozas.

| Sergėkite savo akis |

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

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

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

JOHN SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS 

1801 So. Ashland Avė., Chicago,
Kampas 18-tos gatvės 

3-čios lubos, virš Platt’o aptickos 
Tėmykite j mano parašą 

Valandos nuo 9-tos vai. ryto iki 
8 vai. vakaro. Nedėlioję nuo 9 
vai. ryto iki 12 valandai dieną.

pats svarbiausias siutas ir ©verkautas pa
rodo žingeidumą kiekvieno aprašymo. Over- 
kauty yra meltons, kerseys puikiai minkštai 
nudirbta ant abiejų pusių susegama ir su 
diržais užpakaliai ir ulsters visų naujų spal
vų. Mes patįs didžiuojamės siutu su kari
niais pečiais ir 4 kariniais kišeniais ir pen
kių siūlių nugaromis ir daug kitomis naujo
mis stailėmis iš Kart Schaffner ir Marx ir 
kitų augštos rųšies dirbėjų pačiais žingei- 
džiausiais siutais ir overkautais kokius jus 
pamatysite.

$20, $25, $30, $35, $40, $45, $50, $60.
A

Specialis pirkinys kelnių vyrams prie sun
kaus darbo arba ledų iš vežioto jams, juodų, 
rudų ir pilkų $5.50 iki $7.00. Didelis pasirin
kimas vyrams ir vaikams mackinaws ir sve- 
derių, taipgi pilnas skyrius skrybėlių, kepu
rių, aprėdalų ir čeverykų už nebrangias kai
nas. * j

Didžiausia Lietuvių Sankrova Chicagoje

A. MARTINKUS, Sav.

fETRAS W. PATRICK, lietuvis pardav.

Rusiškai—Amerikoniškas Biuro
CHICAGO JE

1. Skolina pinigus ant Laisvės Bondsų. Kam 
reikalingi pinigai, tegul atsineša į Biurą savo 1- 
mus, 2-rus ir 3-čius Laisvės Bondsus ir gauna gry
nus pinigus.

2. Perka ir parduoda Rusiškas Obligacijas ir 
Rusiškus Rublius.

Didžioji Raštinė:

Russian-American
160 N. Wells Street,

Skyrius:

Russian—American
706 W. 12th Street, \

Į didžiąją raštinę galima nuvažiuoti kiekvienu gatvekariu, va
žiuojančiu “down-town”. Skyrius randasi prie 12-tos gatvės, ne
toli Halsted St.

Bureau
Chicago, III.

Bureau
Chicago, Iii.

Laisves Bondsai 
perkami už cash. Erne! and Co., 740 
W. Madison, kampas Halsted gat., 
rooin 232, 2-ras augštas, virš Famous 
Clothing Store. Atdara vakarais iki 
8. Nedėldieniais 10 iki 1.

LIBERTY BONDS 
Aukščiausia cash kaina mokama 

už Liberty Bonds.
EDW. FRANKEL

808 W. 63rd St., 2-ras augštas, arti 
Halsted Street. Atdara kasdien, taip
gi Utarnink., Kelv., Sub. vakarais ir 
Nedėlios rytais.

Pranešimas.
AUTOMOBILIŲ SAVININKAMS.
Seniausias automobilių mechani

kas. Taiso ir pagerina visokius su
gedusius automobilius. Turiu pil
ną mašinų shapą, kuriom galiu 
darbą greitai atlikti.

C. A. VALENTYNOVICZ, 
3407-9 So. Morgan st., Chicago, III.

(Įėjimas iš šalies).

JOSEPH C. WOLON
LIETUVIS ADVOKATAS 

29 S. La Šalie St.
Telephone Central 6393

Vakarais
2911 Wu 22nd Street

Telephone Rockvvell 6993

Vyrišky Drapanų Bargenai
Naujų neatimti, daryti ant užsa

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

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

Pilnas pasirinkimas kailiu pamuš
tų overkotų.

Visai mažai vartoti siutai ir over
kotai, vertės nuo $25 iki $85, dabar 
$5 in augščiati. Kelnės nuo $1.50 iki 
$4.50. Vaikinams siutai nuo $3.00 
iki $7.50.
Atdara kasdieną, nedėtomis ir va
karais. s. t> o n
1415 S. Halsted Str., Chicago. 111.

SVEIKATA 
arba tiesus ir trumpas 

kelias į sveikatą.
Sveikata turi kelis šimtus 

paveikslų apie žmogaus kimo 
sudėjimą. Aprašoma įvairiausi 
apsireiškimai žmogaus kūno 
gyvenime ir pamokinama, kaip 
žmogui apsisaugoti nuo viso
kių ligų. Tokios knygos lietu
vių kalboj dar nebuvo. Turi 
339 pusi. Drūtuose audeklo ap
daruose kaštuoja tik $2«00 su 
prisiuntimu.

Užsisakydami ir pinigus sių
sdami rašykite šiuo adresu:

“Naujienos”,
1739 S. Halsted st., Chicago, III.

Tel. Pullman 342
Dr. D.J. Bagočius, M.D 
LIETUVIS GYDYTOJAS IR 

CHIRURGAS
11731 So. Michigaa AvU 
 Roseland, TU.

Dykai
Gyvenimas yra 

tuščias, kada pra 
nyksta regėjims. 

Mes vartolam 
pagerintą Oph- 
thalmometer. Y- 
patinga doma at
kreipiama i vai

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

Telephone Yards 4317 
Boulevard 6487.

Akis

Telephone Yards 5032

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

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

Reali. 983 S. Ashland Blrd. Chicags 
T*teph«a« H «y mark, t 1144

DR. A. A.ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CtuRURGAS 

Specialistas Moteriška, Vyrišky, 
Vaiki ir visų chroniški ligi 

Ofisas: 1354 S. Halsted St, Chieagi 
TelephoB* Dr«v«r

VALANDOS: 10—11 ryto; 1—I psatetap 
r—8 vakar*. Nodiltomto 14—13 Steną.

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

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

SPECIALISTAS 
Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų 

Taipgi Chroniškų Ligų 
OFISO VALANDOS: 

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

Telephone Yards 687

DR. M. HERZMAN
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 Labaratorija: 1025 W. 18th 
St. netoii Pisk St.

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, ir 
6--8 vakarais. Telephone Canal 8110. 
GYVENIMAS: 3412 S. Halsted Street

VALANDOS: 8—9 ryto, tiktai.

Telephone Yards 5834.

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

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

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

Tel. Yards 3654. AKUŠERKA

»Mrs.A.MIchniewicz
^'^Baigus Akušerijos Ko- 
^^legiją; ilgai praktika- 

Pennsylvanijos 
M|hospitulčse ir Phila- 
igJclphijoj. Pasekmin-

1 'Wgai patarnauja prie 
jfigimdyino. Duodu rodą 

^BĮvisokiosc ligose mote- 
ims ir merginoms.

”3113 So. Halsted Str.
(Ant antrų lubų) 

Chicago.
Nuo 6 iki’9 ryte, ir 7 iki vėto vak.



Ispaniška Influenta.
Laike dabartinių sirgimų is

paniškos influenzoa , patartina 
yra, kad kiekvienas stengtųsi 
kiek galint apsisaugoti. Simpto
mai yra: akių uždegimas, tekė
jimas iš nosies, strėnų skaus
mai, galvos skausmai, rauma
niais skausmas .drebuliai ir ka
rštligė ir abelnas silpnumas. Ta
rpe geriausių gyduolių mes pa
tariame štai ką: išplauk gerklę 
ir nosį su Severos Antisepso- 
lium, kuris turi būti atmieštas 
su vandeniu, į dalį gyduolių ir 
dalis šilto vandens. Jeigu šal

tis neperstoja ir po Čiaudėjimo 
nėra geriau, tai imk vieną ar 
dvi Severos Tabletkas nuo Per
šalimo ir Gripo ir antrink kas 
trįs valandos, tol, kol viduriai 
pasiliuosuos. Kad kosėjime pa
lengvinus, reikia imti Severos 
Balsamą Plaučiams. Reikia 
tuojau gulti lovon ir gerti ką 
tokio šilto ir šiltai apsiUosčius 
gulėti. Jeigu nejaustum geriau, 
tai pašauk daktarą ir naudokis 
jo patarimais. Viršuj minėtos 
gyduolės pagelbės Jums apsi
saugoti nuo influenzos ir yra la-i 
bai geru daiktu tureli tas gyduo
les po ranka. Jos yra parduo
damos vaistinyčiose visur šio
mis kainomis: Severa’s Antiscp- 
sol, 35 centai; Severa’s Cold 
and Grip Tablets, 30 c.; Seve
ra’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.)

- ' , f'I 1 įJu*yj—*■ “ ’

Chicago ir Apielinke
True translation filed wlth the posT- 
huister at Chicago, III., Nov. 25, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917
REIKALAUJA, KAD VALDŽIA
KONTROLIUOTŲ 
GELEŽINKELIUS.

McAdoo turįs atsiimt savo 
rezignaciją.

Šią savaitę Cbicagoj žadama 
surengti didelį masinį susirinki
mą, kuriame bus reprezentuo
jama visi vakarinių valstijų ge
ležinkeliečiai. Geležinkelių dar
bininkų unijos prezidentas, Ja
mes Moore, užreiškė, jogei mi
nėtas susirinkimas šaukiamas 
tuo tikslu, kad išreiškus savo 
pageidavimą už nuolatinę pa
stovią valdžios kontrolę ant vi- 
sų šios šalies geležinkelių. Ji
sai taipgi užreiškė. kad geležin
kelių darbininkai visa energija 
remsiu prvzindentą jo pastan-

Kada daugelis gaso sunaudotų
jų pradėjo protestuoti ir atsisa
kė mokėti reikalaujamą už ga- 
są sumų, gaso kompanija įsa
kydavo uždaryti tų žmonių ge- 
zometrus. Delei to sujudo mie
sto taryba. Reikalą į savo ran
kas pasiėmė adv. Richbergas ir 
Pubilc Service komisijonierius. 
Komisijonieriaus atstovas laikė 
su kompanijos atstovais bend
rą konferenciją, kurioj pasta
rieji padarė du nusileidimu. Jie

tiems, 
rrika- 

sumą, aiškindamiesi

beuždarinės gezometrų, 
kurie a 
laujamą
tuo, kad reikalavimas yra ne
teisingas. Belo, kompani 
spenduoja taip vadinamų 
connt’ų’’ sistemą. Tai 
kad gaso sunaudolojas, 
linęs laiku (per dešimtį 
apmokėti reikalaujamą 
nebus verčiamas 
su priK’entais.

šitas nusileidimas yra tik lai
kinas. Kada didžiuma žmonių 
nusiramins, kompanija ir vėl 
stversis senųjų, priemonių.

“dis- 
reiškia, 
pasivė- 
dienų) 
sumą,

užmokėti ją

suko,

naujas micuoš 
VIRŠININKAS.

Majoras Thompson, 
jau esąs paskyręs liaują polici
jos viršininką. Juo busiąs ci
vilis žmogus, reiškia ne iš poli
cijos departamento. Jq vardas 
busiąs paskelbtas šiandie —

AREŠTAVO VIEŠBUČIO 
SAVININKĄ.

Policija areštavo viešbučio 
savininką, 534 So. State gt., 
William Sinkus. Jo viešbutyj 
rasta dvi “jaunos, geros leidės.”

MOTERŲ VEIKIMAS.
LMPS. III rajono
Agitacijos Savaitė.

šiuo LMPS. III rajonas at-

nų rankas.
Be to, bus reikalaujama, kad 

dabartinis Suv. Valstijų iždo 
sekretorius (ministeris), McA
doo, a įsiimtų savo rezignaciją.

LEWIS — CHICAGOS 
MAJORU?

Į KALĖJIMĄ TUOS 
TVARKOS DABOTOJUS!

Sako teisėjas.

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliaua Permaina.
Panedžlyj, Ketverge ir Subatoj 

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

1c ir 2c kariškos mokestis 
4 DIDELI AKTAI KASDIEN 
HALSTED ir 12-»a GATVĖS

Cash už Liberty 
Bondsus

Valdžios bondsai, perkami už 
cash, arba paskolinsime jums pini
gus ant jų už legalę pelno rentą, ar
ba nupirksime jūsų bondsą pelną į- 
mokėdami dalį. Atsineškite bond
sus.

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

‘"'Įgl-I±JLĮ'"L-’J111 J. 1U  

nuos ‘semis-genis laikus,” ka
da jo mokytoju buvo p. M. 
Petrauskas, jam rodos, kaiko 
dar stokuoja. Bet žinant tai, 
kad jo mokytoju dabar yra p. 
St. Šimkus, nėra abejonės, kad 
ateityj jisai liks tuo, kuo buvo 
pirma. O gal ir daugiau.

—Rep.

Vakar Jaunų Lietuvių Am. 
Tautiškas Kliubas buvo suren-

noje statyta “Kaizeris žmogžu
dys” (vertimas Uktverio).

’ ULJ. U____

ASMENŲ J IEŠKOJIMAI
Pajieškau savo brolio, Jono Vinc- 

kaus, paeinančio iš Kauno gub., Ra
seinių pav., Kletavos parap., Kinva- 
ralių sodos, 39 metų, geltonų plaukų, 
5 pėdų augštumo, balto veido. Jeigu 
kas žinotų arba jis pats, atsišaukite 
adresu:

Petronėlė Vienckaitė, 
3237 S. Lime st., Chicago, III.

REIKIA DARBININKŲ^

VALSTYBINIAI NEMOKAMI DAR
BO PRIRODYMO BIURAI

Panedėlis, Lapkr. 25, 1918,

JIEŠKO KAMBARIŲ
PAJIEŠKAU kambario su valgiu 

18-tos gatvėės apitlinkėje. Kas tu
rite, praneškite greitai laišku. 

1739 So. Halsted si

RAKANDAI

Chicago

Eina gandai, kad Chicagos 
demokratų partijos vadai taria
mi su dabartiniu demokratų ly
deriu Suv. Valstijų senate, Ja
mes Hamilton Le\vis'u. Esą 
vilties, kad jis pralaimėjęs sa
vo “failą” su republikonų kan
didatu į senatorius, McCormi- 
cku, dabar sutiksiąs “runyt” j 
Chicagos majorus.

Jeigu Lcavis sutiktų statyt 
savo kandidatūrą, tai demokra
tų “kempe” rasi bus išgelbėta. 
Lewis — įtekiningiausias demo
kratų žmogus Chicagoj. Tai 
parodė rinkiniai lapkričio. 5 d.

Tuo bildu majoras Thomp
son, kuris taipgi mano “ 
antram terminui, turėtų 
jingą konkurentą.

runyt”
pavo-

Valstijos prokuroras Hoyne 
nuo senai yra išsireklamavęs 

kaipo “geras ir sąžiningas de
mokratas.“ Veik kiekviename 
svarbesniame atsitikime Hoyne 

visuomet prabyla ir deklemuo- 
ja apie dorą, teisingumą ir tt. 
Girdėjote, kaip jis piktinosi ga
so kompanijos žygiu? Tą pa
tį jis dabar sako apie elevato
rių ir gatvekarių kompanijas.

Je, visa tai labai puiku. Be 
ar jus žinote, kad to paties Hoy- 
nės ofise jo tarnai ir policija 
kotavoja areštuotus? Muša 
juos tol kol, jie prisipažįstą e- 
sant kaltais. Vadinasi, šitaip 
dedasi “gero ir sąžiningo demo
krato“ ofise...

rią buvo prisiėję atidėti dėlei e- 
pidėmijos. Agitacijos Savaitė 
prasidės šiandie, lapkričio 25 
<1., ir baigsis gruodžio 1 d. Pra
kalbos yra rengiamos sekamo
se vietose:

Panedėlyj, lapkričio 25 d., 
Town <>f Lake: Dawis Scpiare 
svet., prie 45 ir Paulina gatvių. 
Kalbės Dr. A. Montvydas ir kt. 
Dainuos p-lė Laurynavičiutė. ..

Panedėlyj, lapkr. 25 d., Har- 
vey III.: Turner Hali, 12001 
Halsted St. Kalbės dd. Dubic
kas ir A. žyniontas.

Utarninke, lapkr. 26 d., West 
Side: Meldažio svet. 2242 W. 
23rd PI. Kalbės dd. M. Jurge- 
lionienė ir A. Žyniontas. Dai
nuos sesers Kalvaičiu lės ir J. 
Uktveris.

Seredoj, lapkr. 27 d., Naujie
nų apielinkėj: G. Černausko 
svetainėj, kertė 19 ir Union gat
vių. Kalbės Dr. A. Montvydas. 
Dainuos J. Uktveris ir Trainiu-

Kas turi nors menką suparti- 
mą apie kaizerio ypatą, labiau
siai tie, kurie nors retkarčiais 
lankosi į krutamuosius paveik
slus, tie matė, kad šio vakaro 
“kaizeris“ nepanašus buvo j 
kaizerį ne dusia, nė kimu... Ki
tos ypatus taipgi 
savo rolėms. Gal 
riau šis lošimas 
tomis šviesomis

neatsakančios

atliktas, kad
nebūtu, liek

Gerinusią programo dalį at
liko Chicagos Vyrų Choras, ve
damas drg. Dilio. Žmonių bu
vo pilna svetaine. Po progra
mo tęsėsi šokiai. Svetys.

Pranešimai

Brighton Park. — Naujienų skai
tytojams Naujienas galima gauti pas 
drg. Rusteikų, 3952 So. Rockwell st., 
ir pas S. Chpukiną, 4001 Brighton 
Place.

Cicero. — LSS. 138 kp. extra susi
rinkimas įvyks utarninke, lapkričio 
26 d., 7:30 vai. vakare, .laukaičio 
svet., 1837 W. 111h St. Visi draugai 
ir draugės turite būti, nes yra daug 
svarbių reikalų. Org. R. Vaitekūnas

NUSILEIDŽIA.

Gaso vienačiai nusileidžia.

Milžiniškos Prakalbos
SU PROGRAMŲ
Rengia

L. S. S. 4-TA KUOPA

Utarninke, Lapkričio 26 d.
7:30 vai. vakare. Inžanga 10c ypatai padengimui lėšų.

MILDOS SVETAINĖJE
3142 S. Halsted St., ant trečių lubų. '

Kalbės drg. adv. K. Gugis ir drg. Juozas V. Stilsonas.
Darbininkai kviečiami skaitlingai atsilankyti. KOMITETAS.

p j učio mėnesyj buvo areštuotas 
tūlas Albert Klein, o kiek vė
liau kitas jo sėbras — Leo 
Steni. Jiedu buvo kaltinami 
vagyste ir nubugdyti į valstijos 
prokuroro afišą, čia prie areš
tuotųjų pristoję valstijos pro
kuroro raštininkas ir policistas 
Murphy... Davę garo tol, kol 
abudu prisipažinę.

Dabar dalykas atsidūrė teisė
jo Kavanagh rankose. Abudu 
kaltinamieji užreiškė, kad jų 

prisipažinimas buvo išgautas 
prievarta. Teisėjas įsakė pa
daryt nuodugnų tyrinėjimą ir 
jei tvirtinimai bus priparodyti, 
kaltininkai busią pasiųsti į ka

Seredoj, lapkr. 27 d., North 
Side: Liuosybės svet. 1822 Wa- 
bansia Avė. Kalbės Geriausi 
kalbėtojai ir bus pamarginimų.

Seredoj, lapkr. 27 d., Roselan- 
de: 9 Wardqs Socialistų svetai
nėj, 111(M) Michigan Avė. (įėji
mas iš šimtas vienuoliktos gt. 
ant antrų lubų). Kalbės drg. 
Dubickas ir į<.

Ketverge, lapkr. 28 d., Burn- 
sidėj:’ J. Marcinkevičiaus sve
tainėj, 1036 E. 93 St. kertė Dob- 
son Avė. Kalbės d. Kukutis.

Pėtnyčioj, lapkr. 29 d., Brid- 
geporte; Mildos svet., Halsted 
St. ir 32 gt. Bus diskusijos. Dis- 
kusuos vyrai ir moterįs: Tema: 
Ar reikalingas LMP. Susivieny- 
jiinas ir kokią jis teikia naudą?

malonėkit kiekvienas atsilan
kyti nors į vienas šių prakalbų, 
ši agitacijos Savaite būna tik 
kartą į metus. Todėl pasinau
doki! proga ir kartu parody
kit pritarimą musų darbui.

—-LMPS. III Raj. Komitetas.

BRIDGEPORT

PrakalboS
TVERIASI KOMITETAS 
SUSIŽINOJIMUI SU 
LIETUVA.

LDLD, 19 kp. susirinkimas įvyks 
ularninko vakare, lapkričio 26 d., 
8 v. v., Aušros svetainėje, 3001 So. 
Halsted st. Draugai, bukite malonus 
piors sykį ateiti į susirinkimų, nes 
turim labai svarbių reikalų. M. T.

Chicagos Liet. Vyrų Choras ren
gia puikų vAUllVą juodžio 2 9d. — 
Stato scenoj naujų veikalų “Kaize
ris pekloj’’. Visų draugijų prašome 
nerengti tų dienų pramogų. —Koinit.

LMPS. III Rajonas ir 25 kp. ren
gia dideles prakalbas panedėlyj, la
pkričio 25 d., Turner Hali, 12001 Ha- 
Istcd si., West Pullman. Kalbės dra
ugas Dubickas ir A. Zyniontas. Kvie
čiame publikų skaitlingai atsilanky
ti. —Komitetas

Roseland. — LL. Federacijos 4 kp. 
rengia prakalbas utarninke, lapkri
čio (Nov.) 26 d., K. of P. svet., 11037 
Michigan avė. Kalbės kun. M. X. 
Mockus tema “Kas galės grįžti į Lie
tuvą”. Pradžia 7:30 vai. vakare. In- 
žanga 15c ypatai. Kviečia visus at
silankyti —Komitetas.

Roseland, III. — TMD. 142 kuo
pos susirinkimas įvyks nedėlioj, la
pkričio 24 d., 2 valandų po pietų, 
Aušros kambariuose, 10900 Michi
gan avė. Visi draugai malonėkite 
ateiti, nes yra labai svarbių reikalų 
dėl apsvarstymo. —P. Kisielius.

Kenosha, Wis. — LBBS. susirinki
mas bus ateinančios subatos vaka
rų, lapkr. 23 d., Schlets salėje. Dra
ugai, visi atsilankykite, nes yra du 
mirę draugai, už katruos turėsite 
užsimokėti. —Sekr. Felix Bartkus.

Rengia Lietuvių Laisvąmanių Federacija

Vakar būrys veiklių Clūcagos 
moterų veikėjų susirinko ap
svarstyt klausimą, kaip suorga- 
nizuot susižinojimą su Lietuva. 
Susirinkimėlis nutarė tuojaus 
pradėt tvert komitetą. Į jį 
žymėta ir jau apsiėmė būti 
riais šešios gabios moters, 
mitetas gal dar bus vėliaus 
didintas.

Komitetas pasivadino “Komi
tetu Susižinojimo su Lietuva.“ 
Gerb. Žemaitė, kuri sutiko bū
ti Komietto sekretore, sako, kad 
neužilgio busią paskelbtus spau
doje pilnas Komiteto narių są
rašas ir jo veikimo prokramas.

nu- 
na- 
Ko- 
pa-

Kalbės M. X. Mockus

Utar., Lapkričio-Nov. 26 d., ’18
K. of P. SVETAINĖJE, 

’ ** • 11037 Michigan Avė.
Su paveikslais

ŠUO GERESNIS.

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

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

. _ Kviečia visus KOMITETAS.

Pons George Hartlein, turė
jo šaunią prisieką, kuri, savo 
šuniuką Oaks’į labiau mylėjus 
negu jį, George’ą. > Teisėjas 
Brothers paliuosavo jį nuo to 
kryželio, davė jam divorsą.

“Birutės” vakaras.
Chicagiečiai dar kartą gavo 

progos pamatyti Malūnininką ir 
Kaminkrėtį.“ Neveizint to, kad 
veikalas daug kartų statytas 
scenoj — Meldažio svetainė už
vakar buvo pilnutėle. Ir kas 
pažymėtina: šį kartą audiencija 
buvo kuoįvairiausia. Joje be 
“tautiečių,“ matėsi dar “men
ševikų,“ “bolševikų“ ir net kle
rikalų. Tai žinoma, p. St. Šim
kaus nuopelnas: kiekvienas, 
mat, norėjo pamatyti “ką jisai 
gali...“ Ir neapsiriko. Atsižvel
giant į “musų scenos spėkas,“ 
veikalas “išvežta“ gerai. Visa 
darė gerą įspūdį.

Apie dalyvavusius lošime ga
lima pasakyti tiek. Kaipo dai
nininkai pirmoj vietoj stovi: p- 
16 Rudauskaite, Stogis ir Uktve
ris; kaipo lošėjai: p-ni Mockie
ne ir Juška. Mažiau vykusia 
reikėtų skaityt Prano rolę. Bet 
tai toks mažmožėliSį už kurį 
musų publika niekuomet neru- 
gotų... ’ .

“Birutės”"chbras taipgi daro1 
progresą. jtfors atsiminus a-

L.S.S. VIII Rajono Draugams: — 
Man persikėlus i naujų vietų, visais 
LSS. VIII rajono reikalais kreipki
tės sekamu adresu: 149 So. 19th 
Avė., Mayvvood, III. J. Jurgaitis,

LSS. VIII rajono Sekr.

LDLD 19 kuopa rengia koncertų 
ir balių Padėkos Dienoje, Mildos 
svetainėje. Meldžiame visus lietu
vius atsilankyti . —Komitetas.

ASMENŲ JIEŠKOJIMA1
Pajieškau savo tikro dėdės Ado

mo Davkevičiaus, Vilniaus gub., 
Traku pav., Semeliškių valsč., Ven- 
zulų kaimo. Jis pats, arba jo mo
teris ar kas kitas, kas žinote, mel
džiu atsiliepti šiuo adresu:

Emilija Davkevičiukė-Savickienė, 
79 Gemcns Avė., Hamtremeck, Mich.

Pajieškau savo brolio Juozapo 
Bražo, paeinančio iš Kauno gub., 
Telšių pavieto, Lūkės parapijos, Pa- 
Šatrijos kaimo. Pirmiau gyveno St. 
Louis, III. — Jis pats arba kas jį ži
note malonėkite atsišaukti šiuo ad
resu: Pranciškus Bražis,
P. O 533, Melrose Park, III.

Brolau, Jurgi Briedcli, laiškus nuo 
i’usų gauname. Jums siunčiame jau 

elintą laišką, bet visi sugrįžta. Mel
džiu paduoti gerą adresą:

Jūsų brolis 
Nikodimas Briedelis,

3427 So. Union avė., Chicago

(U. S. Free Employraent Service)
J ieškantieji darbo kreipkitės šiais 

adresais:
116-122 N. DEARBORN ST. 

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

se valdžios Įsteigtuose ir užlaikomuo
se biuruose nereikia nieko mokėt.

Yra daug vietų, kaip Cbicagoj, 
taip kitur, kur reikalauja visokios 
rųšies darbininkų — j fabrikus, j ka
syklas, i ūkius, į šiaip jvairias įstai
gas — kaip vyrų, taip moterų ir vai
kų, kaip amatininkų, taip papra
stiems darbams.

t-- -----------—... ......................... .

REIKIA patyrusių shearmanų dėl 
Scrap Iron Yard. Gera mokestis, pa
stovus darbas.
1632 W. Kinzie Avė.

REIKALINGA moteris arba mer
gina prie abelno namų darbo Tokia 
kuri ničgty vaikus. Gera mokestis. 
Moderniškas namas ir graži apielin- 
kė. Mrs. B. Hasselson,
221 So. Monroe avė., Dixon, 111

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

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

REIKIA vyro pavienio arba ve
dusio dirbti į Junk Yard Jokio, kuris 
turi prityrimų prie karpymo žirk
lėmis mašinos labiau pageidauja
mas. Gera mokestis ir pastovus (la
ibas visų metų. Jeigu vedęs, mes 
turime tuščių namų, kurį paranda- 
vosime labai pigiai. Gesas ir ele
ktros šviesos. Dixon puikus ir svei
kas miestas. Del platesnių žinių ra
šykite angliškai į B. Hasselson, 609 
W. Third St., Dixon, III. Aš galiu 
atvažiuoti į Chicago ir susitarti su 
jumis. B. HASSELSON,

Dixon, III.

REIKALINGA lietuvė mergina.— 
Turi būt virš 16 metų amižaus, dirbti 
į Dry Goods krautvę. Gera mokes
tis. Pastovus dftrbas. Geistina 
gyvenanti pietų pusėj.
2875 Archer Avė. , Chicago, III.

REIKALINGI 4 arba 5 vyrai prie 
ardymo ir taisymo automobilių.

Warsawsky,
1915 S. State St., Chicago

REIKALINGA mergina prie anęl- 
no namų darbo mažoj šeimynoj. Už
mokestis 10 dolerių j savaitę ir pra
gyvenimas.

Mrs. P. K. Bruchas,
3323 So. Halsted st., Chicago

REIKALINGA prie medžio 
karpenterių. Atsišaukite į 

The Ryan Car Co., 
Hegewisch, III.

karų

REIKIA posenio vyro dėl janito- 
riaus darbo; turi būti ne ženotas, $60 
į mėnesj.
3136 Douglas Blvd., Chicago, III.

REIKIA veiterio, $18 i savaitę, pa
stovus darbas.

Geo. Pappar,
924 Church St., Evanston, III.

REIKIA 5 žmonių j Scrap Iron

Tanner Rome Coal Iron Co.,
1121 S. Fairfield avė., Chicago, III

REIKALINGA moteris prie indų 
plovimo. Darbas dienomis. $10 j 
savailę.
1568 S. Kedzie avė., Chicago, III.

REIKIA prityrusių langų valyto
jų-

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

REIKIA pardavėjos i dry goods 
krautuvę.

D. Branch,
2857 W. 38 St., Chicago, III.

REIKALINGI vyrai, kurie gerai 
(yra apsipažinę ant South Side. Pri
tyrimas musų biznyje nereikalin
gas. Vyrai, kurie gerai padirbės, 
pasidarys $25 iki $50 j savaitę. Jus 
galite padaryti tą pat ir laikyties sa
vo dabartinio darbo; bet vyrai, kurie 

įdirbs pilną laiką, pasidarys daugiau 
pinigų. Atsišaukite į room 816 First 
National Bank Building, 68 W. Mon
roe st., Klauskite Mr. Stone, Parda
vimo manadžerio.

PARDAVIMUI
PARSIDUODA barbernč su dviem 

krėslais. Gyvenimui ruimai iš užpa
kalio. Lietuvių apgyventoj apie- 
linkčj, senai išdirbta vieta. Atsišau
kite Boleslovas Zaleckis, 
1612 S. Paulina st., Chicago

PARDAVIMUI 6 kambarių puikus 
rakandai, geras pianas ir victrola. 
Didelis bargenas. Paskambinkite pi
rmų varpelj.
3842 W. 12 st., Chicago

PARSIDUODA Ice Cream Parlor, 
gera vieta, biznis išdirbtas, lietuvių 
apgyventa vieta. Priežastis parda
vimo — turi kitą biznį. Atsišaukite 

.'greitai.
Jonas" Bridis, 3302 So. Halšted st., Tel. Boulcvard

Box 482, Melrose Park, III. 9336.

Pajieškau savo brolio Antano Sa- 
moskos. Gyvena Chicagoje. Malo
nėkite atsišaukti šiuo adresu: J

PARSIDUODA dėl apmokėjimo 
storage rendos sekantieji daiktai: 
graži, didelė Victrola su brangiais 
rekordais; puikus, tikros skuros par- 
lor setas, kuris turėjo kainuot $150; 
puikus septynių šmotų dining room 
setas, taipgi 4 aliejaus piešiniai, šie 
rakandai ir Victrola yra praktiškai 
nauji ir vėliausios mados, naudoti 
tiktai penkis mėnesius. Pirmas pa
siūlymas nuperka. Mes taipgi par
duosime tuos daiktus atskirai. Mes 
priimsime Liberty Bondsus kaipo 
užmokesnį, ir pristatysime daiktus 
bite kur dykai. Atdara iki 9 vai. 
vakaro. Nedėliomis iki 4 vai. p. p. 
Ateikite tuojaus.

WESTERN STORAGE HOUSE, 
2810 W. Harrison st., Chicago

EXTRA BARGENAS
Vėliausios mados seklyčios setas, 

valgomojo ir miegamojo kambarių 
setai; parduosiu už Lile teisingą pa
siūlymų. $200 kabinetas, phonogra~ 
phas ir rekordai už $55, taipgi $800 
Player pianas, mados 1918, už $230. 
Visi tiktai biskį vartoti. Liberty 
bondsai priimami. Atsišaukite gre
itai.
1922 So. Kedzie avė

NAMAI-ŽEMĖ

Chicago

PARDAVIMUI namas ir lotas, 4- 
rios rendos, barnė užpakalyje, neša 
$45 rendos, 951 W. 19 st. Užklaus- 
dami rašykite į

J. Zahradka,
1222 So. Ridgeland avė.,

So. Oak Park, 111.
PARDAVIMUI naujas 2 flatų, mu

ro, 4 ir 4 kambariai— attika, $509 
cash, $45 į mėnesį, priskaitant nuo
šimčius. Arli bažnyčia.

Mc. Donnell, 
2630 W. 38th SI., Chicago

PARDAVIMUI naujas 3 fintų mū
rinis, attika, $6000, išmokėjimui. 
Graži apielinke.

Mc. Donnell, 
2630 \V. 38th St., Chicago

PARSIDUODA labai pigiai 5 ak
rai žemės (50 lotų), ant South Si- 
dės). Vieta labai puiki, prie pat ka
rų linijos, tik 5c davažiuoti iki vie
tai; didelis sodnas, Iriobos, gražus, 
didelis miškas, žemė labai derlinga, 
didelis daržas, prie pat bulvaro, su
ros ir vanduo suvesta ir pilnai ap
mokėta. šita vieta verta dubeltavų 
pinigų ir kas norite uždirbti apie 
$3000.00 i visai trumpą laiką, tai ne
praleiskite šios progos, nes vaikai 
nori išsidalyti tėvu turtą ir iš tos 
priežasties parduoda beveik už pu
sę prekės. Šita vieta turi būt par
duota į visai trumpą laiką. Iš tų 
penkių akrų lengvai galima išrink
ti keletą lakstančių dolerių j vieną 
vasarą. Nieko nelaukdami tuojaus 
kreipkitės prie mus, o mes jums vis
ką k.iiodaugiausiai išaiškinsime.
Liberty Land and Investment Co., 

3301 S. Halsted st., Phone Boulevard 
6775 
Klauskite M. Rozenskio arba J. šliko

REIKALAUJAME keletos gerų, pri
tyrusių agentų. Uždarbis geras ir 
darbas nuolatos. Proga išsidirbti ir 
išmokti gerų biznį. Atsišaukite tuo
jau ypatiškai ar laišku.

Peoples Investment Co., 
220 S. State st. Tel. Harrison 2024. 
1122 Consumers Bldg., Chicago, III.

MOKYKLOS

VALENTINE DRESSMAKING 
COLLEGE8

6205 So. Halsted sL, 2407 W. ■>- 
dison, 1850 N. Wells 8t.

137 Mokyklos Suv. Valstijose. 
Siuvimas, Petrenų Kirpimas, D*- 
signing, dėl biznio ir namu. Vie
tos duodamos dykai Diplomai 
Lengvi išmokėjimai. Gvarantuo- 
ta išmokinti jus pasiūti suknea *i 
$10. Phone Seeley 1641

SAKA PATEK, Pirmlalakl

AMERIKOS LIETUVIŲ MOKYKLA
Mokinama: angliškos ir lietuviškos 

kalbų, aritmetikos, knygyedystės, 
stenografijos, typewriting, pirklybos 
teisių, Suv. Valstijų istorijos, abel- 
nos istorijos, geografijos, politiškos 
ekonomijos, pilietystės, dailiarašys- 
tės.

Mokinimo valandos: nuo 8 ryto 
iki 5 po pietų; vak, nuo 7:3(T iki 9:30 
3106 So. Halsted Št.. Chicago, III.

rlA5TER 5Y5TEH
Mokykis Kirpimo ir Designing 
Vyrišką ir Moterišką Aprčdalą 
Musų sistema ir ypatiškas mokini

mas padarys just žinovu i trumpą 
laiką.

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

Elektra varomos mašinos musų 
siuvimo skyriuose.

Jus esate užkviečiami aplankyti ir 
pamatyti musų mokyklą bile laiku— 
licną ir vakarais ir gauti specialiŠ- 
cai pigią kainą.

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

J. F._ Kasnicka, Perdėtinis
118 N. La Šalie gat., prieš City Hali 

Atsišaukit ant 4-to augšto.




