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True translation filed with the posUmaster at Chicago, III., Nov. 27, 1918,as required by the act of Oct. 6,1917. testavo, jog abu, Ebert ir Dr.

Reikalauja teismo ei-kaizeriui
VOKIETIJOS SACIALISTAI 

REIKALAUJA TEISIMO 
KARĖS KALTININKŲ.

Anglijos sosto advokatai ir Pa
ryžius irgi esą susitarę apie 

kaizerio teisimą.

LONDONAS, lapkr. 26. — 
Sprendžiama, kad klausimas iš
davimo buvusio Vokietijos ka- 
zero yra svarstoma Anglijos so
sto advokatų, kurie veikia arti
mam susitarme su Francuzijos 
valdžia. Tokio veikimo grieb
tųsi tuoj po pabėgimo ex-kaizc- 
rio į Holandiją.

BERLINAS, lapkr. 25. — 
“Mes reikalaujame greito su

šaukimo revoliucinio tribunolo, 
tikslu išnešti nuosprendį Ho- 
henzollernams, tėvui ir sunui, ir I 
von Bettmann-Holhveg,” sako 
Raudonoji Vėliava, organas Dr. 
Kari Liebknechto, kalbėdamas 
apie atidengimus padarytus Mu- 
niche kaslink Vokietijos dalyvu- 
mo pagimdime karės “\Vilhel- 
mui II turi būti paliepta sugrįž
ti ir išduoti atskaitą prieš šį tri
bunolą.”

Spartako organas taipgi rei
kalauja atsiteisimo su socilistų 
vadovais Ebert, David. Molken- 
buhr ir kitais už datyvavimą 
propagandoje, kad išteisinus 
Vokietiją nuo atsakomybės už 
pagimdymą karės.

“Mums buvę sakyta, kad Vo
kietija neturėjo žinios apie Au
strijos ultimatumą Serbijai. 
Tai buvo indas,” sako Vorvva- 
erts. “Berlinas, sakoma griau- 
deno Vienną elgties pamažu. 
Priešingai, Berlinas kurstė Vien- 
ną.

“Savo proklamacijoj Wilhelm 
II užreiškė: laike taikos mes e- 
same užpulti priešo.’ Niekingas, 
bjaurus, bepamatinis, begėdiš
kas melas.

“Ir ar loji banda masinių 
žmogžudžiu,, kuri laike revo
liucijos ir per prakilnumą Vo
kietijos žmonių įstengė pabėgti 
nepažeista, tikrai vis dar mano, 
kad ji dar kartą gali įsteigti sa
vo krauju suteptą, melais iškai
šytą valdžią?”

Nepriklausomųjų socialistų 
organas Die Freihert sako:

“Jie papildė valstybės užda- 
vystę, Mes negalime uždėti 
rankų ant VVilhelmo ir jo sū
naus. bet reikia tikėties, kad jie 
visgi bus pastatyti prieš teisda- 
rystę. Jų turtai tečiaus turi 
būti konfiskuoti. Dr. von Bet- 
hmann-Holhveg, buvusis kanc
leris ir von Jagovv ir Zimmer- 
man (buvusieji Vokietijos už- 
rubežinių rdjkalų ministeriai), 
kurie buvo jų įrankiais, turi bū
ti tuoj aus areštuoti ir atvesti į 
teismą.”

Konservatyvis Taeglisce Rund 
schau tvirtina, kad atidengimai 
yra netik netaiku padaryti, »š- 
priežasties tarybų “apie peržiū
rėjimą pertraukos mūšių sąly
gų,” bet kad vyriausiai yra tai
komi pakurstymui revoliucinio 
sentimento.

Grafas ReventlovV laikraštyj 
Tages Zeitung sako, kad nė 
Bethmann-Holtweg, nė jo sėb
rai ne norėjo pasaulio karės ir 
kad jie nebuvo prisirengę prie, 
jos. Grafas priduria:

ivlečlaus negalima užginčyti,tasis aprašymas Vokietijos vals

kad jų piaišymas buvo kaltas
už komplikacijos, kurios galų- 
gale įvele Vokietiją.”

Truc translation filed wilh tht poM- 
master at Chicago, III., Nov. 27, 1918, 
as required by the act of Oct. 6, 1917

Kaltina Vokietiją 
už karę

PASKELBTI OFICIALIAI 
DOKUMENTAI.

Dokumentai parodo, kad kaize
rio valdžia buvo priežastim ka

rės ir darė viską, kad ją 
pagimdžius.

LONDONAS, lapkr. 25. — Pa- 
skubinimas oficialių pranešimų 
nuo Bavarijos ambasadoriaus 
Beri* ne savo namų valdžiai pa
tvirtina jau esančius 'talkininkų 
rankose prirodymus, kad Vokie
tija ir Austrija susitarė pagim
dyti karę. Tai delei tos prie
žasties Austrijos ultimatumas 
Serbijai ir buvo taip aštrus, kad 
kariavimas turėjo ištikti.

Tie atidengimai tapo paskelb
ti Muniche, Bavarijos premjerui 
ir užrubežinių reikalų ministe- 
rini paprašius leidimo Vokieti
jos federalės valdžios. Jie y- 
ra formoje raporto, pasiųsto į 
Municbą liepos 18 d. 191 1 Ba
varijos ambasadoriaus grafo 
von Lerchenfeld.

Pasak raporto, įteikimas Ser
bijai ultimatumo tapo atidėtas 
iki po Fra nei jos prezidento Poi- 
ncare ir premjero Viviani išva
žiavimui į St. Petersburgą, kas 
padarytų talkininkų šalim sun
kiu susitarti ir griebties prie
šingų priemonių.

Grafas von Lerchenfeld sako, 
kad “aišku, jog Serbija 
negali priimti tokių są- 
1 y g ų, kurios tbus pasta
tytos” ir kad iš tos priežasties 
“turi būti karė.” Jis užreiškta, 
kad veikimas iš Austrijos pusės 
negali būti ilgai atidėliojamas, 
“nes tas gali duoti Serbijai pro
gą, po spaudimu Francijos ir 
Rusijos, pasiūlyti satisfakciją.”

Telegramoje į Munichą von 
Lerchenfeld sako, kad S*r Ed- 
\vard Grey pastangos užlaikyti 
taiką “tikrai nepavyko sulaiky
me dalykų bėgio.” Vėliaus tą 
pačią dieną jis telegrafavo žinią 
apie ultimatumus Rusijai ir 
Francijai, pranašavo abiejų ša
lių jų, atmetimą ir pranešė apie 
pienus mest* Vokietijos armijas 
prieš Franci ją. kuri” sake jis, 
bus “apgalėta į keturias savai
tes.” Ji sakė, kad Francijos ar
mijos ūpas yra prastas ir kad ji 
menkai apginkluota.

Rugp. 4 d. Bavarijos ambasa
dorius išdėstė Vokietijos norą 
peržengus Belgijos neutralitetą, 
sakydamas:

“Generalio štabo viršininkas 
užreiškė, kad net Angljos neut
ralitetas 'butų užmokėtas per 
brangiai, jai kaina yra paisimas 
Belgij os. Ataka ant Francuzi
jos yra galima tik per Belgiją.”

Pru(5 trandation fil^d with Ihc pz'st- 
master at Chicago, III.. Nov. 27, 1918, 
•is require<l by the act of Oct. 6,1917
VOKIETIJOS STEIGIAMASIS 

SUSIRINKIMAS BUS 
FRANKFURTE.

BASEL, lapkr. 26. — čia gau-

tijų atstovų konferencijos Berli
ne sako, kad kancleris Ebert už
reiškė, jog lik viena pradinė tai
ka gal* išgelbėti Vokietijų. Jei
gu pertrauka mūšių nebus su
švelninta, gims blogiausios pa
sekmės. Susirinkimas taipgi 
svarstė raportą viršininko per
traukos mūšių komisijos Mato 
Erzberger apie pertraukos mu
šiu sąlygas.

Konferencija nutarė, kad na- 
cionalis seimas bus laikomas 
Frankfurte, Griebtųsi priemo
nių užtikrinimui vienybės im
perijos. Imperijos teritorija, 
sulig padarytais nutarimais, bus 
užlaikoma su nieku riti reorga
nizavimu.

Atstovai pietinės Vokietijos 
tapo pakviesti dalyvauti nacio- 
naliame* susirinkime. J

True translation filed witn the post- 
master at Chicago, III., Nov. 27, 1918, 
as required by the act of Oct. «, 1917

LUNDERDORFF PABĖGO 
Į ŠVEDIJĄ.

COPENHAGEN, lapkr. 26. — 
Gen. Ludendorff, senai skaito
mas kaipo tikrasis galva Vokie
tijos karinių reikalų, apleido 
Vokietijos žemę, pasak Frank
furter Zeitung. Jis sako, kad 
jis išvažiavo iš Sassnitz, PrasH 
jos, į Švediją. Jo vieta iš var
do vokiečių armijoj buvo kaipo 
pirmo generalio kvatiermeistro.

Konferencija.

Pusiau oficialis Wolff biuras 
praneša iš Berlino, kad kancle
ris Ebert vakar kalbėjo konfe
rencijoj »š apie 70 delegatų iš 
įvairių Vokietijos dalių, kurie 
susirinko kanclerio rūmuose, ir 
jis ragino bendrą veikimą visoj 
buvusioj imperijoj dabartinėje 
situacijoje.

Konferencijoj dalyvavo keli 
buvę diplomatai, daugybė pla
čiai žinomų atstovų, kurie da
bar dalyvauja valdžioje įvairio
se valstijose ir keletas naujų 
žmonių, niekurie iš jų buvę ka
reiviai ar jurininkai.

Atida ryda mas konf erenci j ą 
kancleris pasakė, kada dabarti
nė valdžia užėmė vietą,/viskas 
buvo griuvėsiuose. Tečiaus 
dalbar socialistinė respublika už
ėmė monarchijos vietą ir val
džia tapo pavesta į rankas dar
bininkų ir kareivių.

Pirmuoju tikslu, kuris turi bū
ti atsiektas, tęsė Ebert, yra tai
ka ir saugumas ekonominių pa
matų. Kiekvienas darbinin
kas ir kareivis, sakė jis, turi 
dirbti kiek tik spėkos neša at- 
budavojimui valstybės.

Jis nurodė, kad laisvė yra be
vertė be maisto ir darbo ir su
šaukimas nacionalio seimo yra 
reikalingas įgijimui kooperaci
jos centralinės administracijos 
ir federatyvių valstijų.

Ebert sakė, kad kabinėtas u- 
tarninke svarstys Liliu apie rin
kimus į naeionalį seimą, bet lai
kini patvarkymai turi būti tuo
ju us padaryti apie federatyvės 
imperijos valdžią. 3

Užrubežinių reikalų ministe- 
ris Dr. Sol f užreiškė, kad situa
cija yra nepaprastai grąsi iš 
priežasties kaip “priešo noro 
sunaikinti” Vokietiją/taip ir se
paratistų judėjimų imperijoj,

Bavarijos socialistas premje
ras Kurt Eisner smarkiai pro

Solf yra .susikompromitavę bu
vimu atstovais senojoj valdžioj.

Frue translation filed wlth the post. 
master at Chicago, III., Nov. 27, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. ft, 1917
VOKIETIJOS SKOLOS SIEKIA 

50 MILIARDŲ DOLERIŲ.

LONDON, alpkr. 26. — Pasak 
Municho žinios, pasekančios Ba
varijos finanslu ministerį, Vo
kietijos karės skolos neskaitant 
atlyginimo, kokį talkininkai ga
li reikalauti, siekia $50,060,000,- 
000.

------ ----------- j-----------
True translation fllrd with post 
master at ('hieago, III., Nov. 27. 1918, 
as reguired by the act of Oct. 6, 1917
WILS0NAS IŠVAŽIUOS SEKA

MĄ SAVAITĘ.

Išvažiuos tuoj po atlaikimui 
prakalbos kongrese.

»

WASHINGTON, lapkr. 26. — 
Tuoj įteikimui kongresui re
komendacijų apie išrišimą sto
vinčių prieš šalį naminių klausi
mų, prezidentas Wilsonas iš
plauks į Europą išaiškinimui tal
kininkų valdžioms savo pieno 
užbaigimui pasaulinės karės ir 
įgijimui pastovios taikos.

Prezidentas beveik užbaigė 
savo pranešimą apie namines 
problemas, kurį jis perskaitys 
kongresui. Wilsonas išreikš sa
vo nuomones apie rekonstruk
ciją ir išdėstys įstatymus, ko
kius jis nori pravesti prieš užsi
darant 65-tam kongresu* kovo 
4 d.

Kongresas susirinks panedėlyj 
ir paprastai prezidentas kalbėtų, 
(bendram posėdyj sekamą dieną. 
Tečiaus galbūt kad iš priežas
ties prezidento noro išplaukt* į 
Franciją be atidėliojimo, jis pa
sirodys prieš kongresą panedė
lyj. .

Busiąs 6 savaites.

Autoritetingai šiandie buvo 
sakoma, kad prezidentas pienuo
ja sugrįžti į Amerikos žemę bė
gyje 6 savaičių nuo jo laivo iš
plaukimo iš šios pusės.

Kada susirinks taikos konfe
rencija nėra nurodymų, tečiaus 
abelnai manoma, kad ji susi
rinks tuoj po Kalėdinių švenčių.

Prezidentas važiuoja ankščiau 
kad pasitarus su talkininkų po
litikais ir tikimasi, kad sutartis 
bus apibrėžta iškalno, kad ją 
priėmus tuoj po konferencijos 
susirinkimui.

True translation filed with the post- 
master at ('hieago, III., Nov. 27, 1918, 
as rccpiired by the act of Oct. 6. 1917
NESUTIKIMAI TARP ITALI

JOS IR SERBIJOS.

PARYŽIUS, lapkr. 26. — L’ 
Humanite šiandie gavo žinią, 
kad italų spėkos, perėjusios ju
go-slavų Austriją susidūrė su 
serbais »r ko tik neištiko atvi
ras susirėmimas.

Jugo-slavai priešinasi italų ė- 
jimui ant Fiume ir Luzak ir rei
kalauja, kad serbai to nedaleis- 
•tų.
' Jugo-slavų dalis Austro-Ven
grijos guli į pietus, šalę Serbi
jos ir nibežiuojas* su Dalmati
jos pakraščiu. Jugo-slavų ju
dėjimas yra už didžiąją Serbiją.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Nov. 27, 1918, 
as rcąuired by the act of Oct. 6.1917.
SERBIJOS PRINCAS PASKIR
TAS REGENTU JUGO-SLAVŲ.

BASEL, lapkn .26. — Pasak 
Laibach žinios, Serbijos sosto į- 
pėdinis Aleksandras tapo pas

kirtas regentu Jugo-slavų vals
tybės per nacionalę tarybą Ag- 
ram. Valstjlbės taryba, susi
dedanti iš visų narių Agram ta
rybos, 50 delegatų nuo Serbijos 
ir 5 nuo černogorijos tapo su
šaukta susirinkti Serajevo. Ta 
paskirs kabinetą Jugo-slavų vai
si y bei. •

Toliau nutarta, kad princas 
Aleksandras paskirs gubernato
rius Belgrade, Serbijoj, Cettinjc, 
Čcrnogorijoj; Laibach, Slavoni- 
joj, Serajevo, Bosninjoj ir Her
cegovinoj; Spalato, Dalmatijoj 
ir Agram, Kroatijoj.

Kaip tik situacija nusistovės, 
bus rinkiniai į steigiamąjį susi
rinkimą, kuris susirinks Seraje
vo ir galutinai nuspręs apie for
mą valstybės ir priims konsti
tuciją.

True translation filed w1th the post- 
niaster at ('.hieago, III., Nov. 27, 1918, 
as iequired by the act of Oct. 6, 1917
BELGIJA REIKALAUS VISO 

LUXEMBURGO.

Taip jau dalies Holandijos.
BRUSSELS, lapkr .26. — 

“Belgija turi turėt* kairįjį kran
tą Scheldt upės” ir tas reikalavi
mas turės būti padarytas taikos 
konferencijoj, — tas yra sutarta 
visų politinių partijų Belgijoj. 
Korespondentas kalbėjosi su 
daugeliu diplomatų, min*sterių 
ir narių parlamento *r jie visi 
sutiko su Belgijos užėmimu 
kairiojo kranto Scheldt upės.

Niekurie kraŠtutiniųjų sako, 
kad Belgijos tikruoju rubežium 
rytuose * yra kairysis krantas 
Rhcdno, kuomet nuosaikesnė 
grupė butų užganėdnta prijun
gimu Luxemburgo.

(Scheldt upė bėga daugiausia 
per Belgiją. Į šiaurę nuo Ant- 
werp Scheldt įeina į Holandiją. 
Situacija yra keista dėl Belgijos, 
kadangi įėjimas į jos vyriausį 
uostą yra kontroliuojamas ki
los dalies.).

Ant kiek mokestis už nuosto
lius yra paliečiama, Belgija ne
oficialiai apskaito savo nuosto
lius apie $7,600,000,000.

True translation filed with the post- 
master at ('hieago, III., Nov. 27, 1918, 
■<s renuired by the act of Oct. 6. 1917.

KAREIVIAI GRĮSTA Iš 
FRANCUOS.

Trjs divizijos neužilgo išplauks 
namo.

AM. ARMIJOS KVATIERA 
FRANCIJOJ, lapkr. 26. — 76-ta 
divizija Amerikos armijos su
mažinta ištraukimais ik* 61 ofi- 
ceraus odoųs.. PRhccetaoni ET 
cicriaus *r 1,000 kareivių atvy
ko įSt. Nazaire uostą ir išplau
kia namo.

26-ta divizija, susidedanti iš 
484 oficierių ir 12,681 kareivių 
ir 13-ta divizija, susidedanti iš 
488 ofic*erių ir 12,099 kareivių, 
kurios veikė anglų fronte, tapo 
ištrauktos iš Le Maus apygar
dos ir galbūt išplauks už kelių 
dienų.

CARRANZO NEBEBUS MEXI- 
KOS PREZIDENTU.

MEXIC0 CITY. -- Preziden
tas Carranza paskelbė, kad jo
kiu budu jis nepriims nomina
cijos antram terminui preziden
tystės.
> ' - -j . ' . -  ------

LŲCCA, Italija, laukr. 26. — 
Elizabeth Cleveland, sesuo bu
vusio prezidento Grover Clcve- 
lando pasimirė čia nuo infhien- 
zos.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Nov. 27, 1918, 
as regutred by Ine act of Oct. 6, 1917

RUSŲ RAUDONOJI 
GVARDIJA EINA 

ESTONIJON.

LONDON, lapkr. 26. — Cent
ral New žinia iš Copenhngeno 
sako, kad Rusijos bolševikų ka
reiviai perėjo Narva upę pla
čiame fronte ir įėjo Į Esloniją 
tarp Finland*jos įlankos ir Pai- 
pus ežero.

(ieneralė mobilizacija tapo 
paskelbta Estonijoj, kurią, ti
kimasi, vokiečiai apleis už dvie
jų savaičių.

True translation fiien with the post- 
master at ('hieago, Ui., Nov. 27, 1918, 
as rcųnired by the act of Oct. 6,1917

Talkininkų laivynas 
Juodose jurose .

PARYŽIUS, lapkr. 25. — Tal
kininkų kariniai laivai, apva
lius Bosforą nuo minųr įėjo į 
Juodosias juras ir aplankė Įvai
rius uostus.

True translation filed with the post- 
niaster ai ('.hieago, III., Nov. 27, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

Kremlino varpai skambina 
“Internacionalą.

AMSTERDAMAS, — Garsus 
Kremlino varpai Maskvoje da
bar skambina socialistų, hymną 
Internacionalą popiet ir vakare. 
Ryte yra skambinamas Rusijos 
socialistų hymnas.

PERU ATSIPRAŠĖ CHILI.

NEW YORK. — Chile konsu
las paskelbė, kad nesutikimai 
tarp Perų ir Chile, priėję net prie 
abypusio atšaukimo savo konsu
lų, užsibaigė, Peru respublikai 
atsiprašius prieš Chile, kad j* 
klaidingai paskelbė apie riaušes. 
Vienas Peru konsulas pašalin
tas. Tuo nesusipratimai tarp 
tų dviejų šalių, užsibaigė.

True translation filed with Ihc post- 
master at ('hieago, III., Nov. 27, 1918. 
as rcąuired by the act of Oct. 6, 1917
SUVALDYKITE SPE-
KULIATORIUS!—

Reikalauja gyventojai.

Ta gengė plėšikų-spekuliato- 
rty, kuri (kontroliuoja maisto 
reikmenis, šėlsta. Ypač nuo to 
laiko, kada kariaujančių valsty
bių įgaliotiniai pasirašė po mu
sių pertraukos sutarčia, maisto 
spekuliatoriai pradėjo dūkti.
Maisto administracijos nusta

tomas kainas jie “užmiršo” ir 
dabar lupa kiek tik gali. Už 
tuziną kiaušinių dabar reikia 
mokėti arti 80 centų! Už sva
rą sviesto — 74 centus. Visa 
kita, ypač vaisiai, taipjau bran
gsta. Ir dar jiems negana, jie 
nori dar daugiau, — nori plėšt 
publiką iki paskutiniosios.

Gyventojai būdami bejiegiais 
prieš tuos plėšikus., kreipėsi į 
Suv. Valstijų distrikto prokuro
rą, p. Charles F. Clyne’ą. Pas
tarasis vakar turėjo ilgą pasi
kalbėjimą su tais maisto admi
nistracijos valdininkais. Gdy
ne žada patrauki maisto speku- 
liatorius atsakomybėn. “Tai 
turi pasiliauti” — užreiškė ji
sai. Aš ką tik turėjau pasi
kalbėjimą su maisto administra
cijos valdininkais ir reikalavau, 
kad pasiųstų reikiamų investi- 
gatorių ir pristatytų tuos speku- 
liatorius į mano raštinę.”

Reikėtų, kad tie plėšikai kuo- 
greičiausia atsidurtų į — kalė- 
jinujl o.

True translation filed witb the post- 
inaster at Chicago, III., Nov. 27, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. 6,1917

Kareiviai išardė 
socialistu su

sirinkimą.
DAUG SOCIALISTŲ.

SUMUŠTA.

Kareiviai ir jurininkai užpuolė 
Ir išardė socialistų susirinkimą 

New Yorke.

NEW YORK, lapkr. 25. — ši
mtai karęivių jurininkų ir jūrei
vių šiąnakt prasilaužė per poli
cijos kordoną, apsupusį Madi- 
son S<|uare Garden ir užpuolė 
ant internacionalistų socialistų 
viešo susirinkimo.

Vyrai ir moterįs, einantis iš 
salės, sumišo ir pabėgo, kada 
kareiviai uniformoje užpuolė 
per policiją, 'bet buvo nuvyti į 
šalines gatves visose pusėse.

Keli vyrai ir moterįs buvo a- 
reštuoti la*ke susirinkimo už iš
kėlimą raudonų, vėliavų, nepai
sant mayoro Hylun uždraudi
mo.

Daugybė kareivių uniformose 
įėjo į namą pirm negu buvo už
rakintos durjs, liksiu nedaleisti 
užsipuldinėjimų ant valdžios. 
Policija ir detektivai su dideliu 
vargu sulaikė juos nuo užpuo
limo ant estrados. Daug muš
tinių kumščiais buvo sustabdy
ta.

Kareiviai ir jurininkai, kurie 
negalėjo įeiti į susirinkimą, pa
siuntė patrulius sužvejoti visus 
kareivius uniformose, kokius 
tik galima rasti. Madison Sq. 
buvo vieta sueigos karininkams. 
Jie aut greitųjų surengė viešą 
susirinkimą, kuriame kalbėtojai 
smerkė “bolševikus.”

Kas tai atsišaukė į “lojalius 
amerikiečius” užpulti salę ir už- 
atakuoti internacionalistus, keli 
šimtai atsiliepė. Tečiaus jie 
buvo nuvyti raitosios ir pėščio- 
sios policijos, kuri apsupę namą.

Suprasdami, kad jiems pir
moji ataka nepavyko, kareiviai 
ir jurininkai atnaujino susirin
kimą ir laukė atvykimo sustip
rinimų. Galbūt 1,000 karinin
kų abiejų skyrių susirinko prieš 
uždarant susirinkmą.

Antras užpuolimas.

Atidarymas salės durų buvo 
signalu antram užpuolimui, ku
rio policija neįstengė atstumti. 
Kareiviai ir jurininkai prasmu- 
šė per eiles naktinių lazdiK ir 
už puolė ant socialistų.

Beveik tuojaus skveras 'buvo 
pilnas šaukiančių, bėgančių, ba- 
simušančių žmonių, šauksmai 
moterų, daugiausia prisisegusių 
raudonas rožes ir negclkes vie
ton uždraustų, vėliavų, kįlo virš 
triukšmo, kada jos draskė ka
reivius ir jurininkus, kurie mu
šė vyrus socialistus.

Grupės socialistų neužilgo bė- 
go palei Fifth Avė., pusę mylios 
į šiaurę nuo 26-tos gatvės, ve
jamos krykštaujančių karinin
kų uniformose. Daugelis jų 
buvo be kepurių ar švarkų, ar 
su suplėšytais drabužiais susi
rėmime.

Šimtai socialistų yra labai su
mušti, bet kiek galima buvo pa
tirti, niekas nėra sunkiai sužei
stu. ' ?



Skaitytoju Balsai
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Svarbiausios Prakalbos
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Uetuviy Moterų Progr. Susiv 
AM. 58-toji kuopa

1739 SO. HALSTED ST 
HICAGO, ILLINOIS

1553 W. M adison «t.
Saite 600-612

Valandos: 10 Ai 12 ryto
Phono Haymgrket 2563

True transtation filcd with the post- 
...... ........................ , III., Nov. 27, 1918 
as reuuircd by the act of Oct. 6, 1917

Nepriklausomųjų 
pralaimėjimas.

nezi- 
tcnka 

kurie 
ir nc-

Emerald Motion Picture Company Studija 
1717—1729 North Wells st., Chicago.

Greitai pradėsime spau 
sdinti “Naujienose” na 
ują gražią musų gerbia 
mosios rašytojos Že 
maitės apysaką “Kruve

Durjs atsidarys 5 vai.
Programo pradžia 6 vai

LIBERTY HALL,
3925 So. Kedzie Avė 

Brighton Park.

Kareivių ir darbininkų 
tarybos rinkimai Dresde- 
ne nedėlioję parodė, kad 
kraštutinieji gavo tiktai 
4,300 balsų prieš 56,400, 
paduotus už socialistus. 
Abi nepriklausomųjų sro
vės laimėjo tik tris ar ke
turias vietas taryboje, su
sidedančioje iš penkių de
šimčių.
Abi šitos telegramos, mato 

ma, kalba apie tą patį daly
ką. Atskiruose detaliuose 
jos šiek-tiek skiriasi nuo vie
na kitos, bet aplamas juod- 
viejų turinys yra vienodas; 
tat išrodo, kad jiedvi patvir
tina viena antrą.

Pagal abi tas telegramas 
išeina ,kad rinkimų kovoje, 
įvykusioje Dresdene, laimė
jo “priklausomieji” sociali
stai (Scheidemann’o parti
ja) “nepriklausomieji” ne
gavo nė dešimtos dalies ha-

JOSEPH C. WOLON
LIETUVIS ADVOKATAS 

29 S. La Šalie St.
Telephone Central 6393 

Vakarais
2911 W. 22nd Street

Telephone Rockvvell 6993

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliaus Permaina.
i*anedėlyj, Ketverge ir Subatoj 

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

1c ir 2c kariškos mokestis
4 DIDELI AKTAI KASDIEN 
HALSTED ir 32-r a GATVĖS

Pastebėti reikia, kad Dre- 
sdenas yra svarbiausia mie- 

Saksenijoje, kuri jau 
i yra įgijus vardą “rau- 

lystes”, kadan- 
istų judėjimas 

taip stiprus, jogei at-

Vakar Associated Press 
atsiuntė iš Europos dvi tele
gramas apie revoliucinio ko
miteto rinkimus Dresdeno 
mieste, Vokietijoje. Viena 
telegrama atėjo per Pary
žių ir skamba sekamai: c

Pranešama, kad revo
liucinio komiteto narių 
rinkimuose Dresdene so
cialistai gavo 87,488 bal
sus prieš 5,500 balsų, pa- 
dnotų-rrž Nepriklausomu
osius socialistus, kurie tu
rės tris vietas komitete, 
susidedančiam iš penkių 
dešimčių narių. Vokieti
jos laikraščiai sako, kad 
tas rezultatas aiškiai pa
rodo žmonių priešingumą 
bolševikiškai srovei, 
sinančiai pasmaugt 
kietiją.
Antra ,truputį vėlesnė, te

legrama atėjo iš Berlino ir 
skamba sekamai:

VADAI IR “PILKOJI 
MINIA”.

Šiame koncerte dalyvaus geria
usi chorai, duetai, deklamacijos 
ir kitos gabios spėkos taipgi daly
vaus draugė Jurgelionienė su pra
kalba. Be to, programe dalyvaus 
S. Laurinavičiutė, kaipo šios kuo
pos narė. Todėl kviečiame visus 
skaitlingai atsilankyti šį vakarą. 
Programas bus gana įvairus.

Kviečia KOMITETAS.

(Incorpčrated).
1422 Comumers Bldg.

Chicago
Pasarga: Ofisas bus atidarytas nedaliomis nuo 12 iki 3 po pietų

Mhwto Ofisas i

W N. BMTborn lt. 
HltllUnlIyBMz.

Tai. Central *411

šen
donoak
gi joje
yra
stovais į reichstagą iš jos 
patekdavo visi arba beveik 
visi socialistai.

Ir revoliuciniai social-de- 
mokratai tos “raudonosios

Milžiniškas Prakalbas
Rengia 

L. S. S. 37 KUOPA
Įvyks

Pėtnyeioje, lapkričio 29 d., 1918 m., 8 vai. vakaro,

Vadų yra visokių. Vieni drą
sini eina į minias ir skelbia joms 
naujo, geresnio pasaulio tvar
kų. Jie nebijo miijių, -pasitiki 
savo mokslu-žinojimu ir supra
nta, kad anksčiau ar vėliau tos 
minios supras lų tiesų, kuria jie 
aiškina.

• tBet yra ir tokių vadų, kurie 
netik neina j minių, bet dar pra
vardžiuoja ja “pilkąja”. Jie ne
pasitiki ta minia. Bot ištikrųjų 
tai jie nepasitiki patįs savimi! 
Jiems stoka gabumo ir žinoji
mo.

Tokie “vadai” matydami, kad 
kiti eina su minia, veikia joje 
ir turi pasisekimo, savim nebei
si tveria. Juos ima pavydas ir 
jie pradeda šaukti ant pasišven
tusiu veikėjų, — pravardžiuoja 
juos oportunistais, socialpalrio- 
tais, parsidavėliais ir lt. žodžiu, 
jie stengiasi diskredituot tuos, 
kur veikia ir turi pasisekimo. 
Mat, ir jie nori pasirodyt ‘‘ką

lUž Išreikšta* Siamu skŲrtuje 
nuomones Redakcija neatsako.]

Stebėtini penai padaromi krutamųjų paveikslų industrijoje. 
Mes tikime, kad Emerald kompanija turi geras progas atnešti di
delius pelnus visiems savo šėrinjnkams. Todėl mes rekomenduo
jame tuojaus nusipirkti, kiek galima daugiausiai, šios kompanijos 
»ėrų.

Mes prašome kiekvieną inventorių ateiti ir ištirti šios kompa
nijos stovį. Atsilankiusiems nariai aprūdysime kompanijos stu- 
dijų-namą ir abelnai visa jos didelį turtą. Negalintis ypališkai at
silankyti kreipkitės laišku, o prisiusime jums knygute su pilnu 
kompanijos aprašymu ir daugeliu paveikslų.

EMERALD kompanijos šėrus galite gauti pirkti liktai per mu
sų firmą.

Peoples Investment Co.
220 So. State St

Tel. Harrison 2024

Saksonijos sostinėje tapo 
dabar taip baisiai sumušti 
rinkimuose!

Tai yra ženklyvas apsirei- 
škimas. Išrodo, kad revo- 
bucinei socialistų frakcijai 
Vokietijoje kolkas visai ne 
taip sekasi, kaip skelbė sen- 
sacinės žinios paskutinėmis 
dienomis, ir kaip — prisipa- 
žįsime — tikėjomės mes.

Nepriklausomieji social
demokratai visai nėra “bol
ševikai”, kaip skelbia kapi
talistinės žinių agentūros. 
Visų-pirma, jie susideda iš 
dviejų, o ne iš vienos srovės: 
Haase’s—Kautskio srovės ir 
Liebknechto—Mehringo sro 
vės. Pirmoji tų srovių yra 
nepalyginamai skaitlinges- 

nė už antrąją. Liebknechto 
—Mehringo srovė turi ne
daug įtekmės nepriklauso
mųjų social-demokratų tar
pe ; todėl ji mėgina daugiaus 
veikti per savo propagandos 
organizacijas — “Spartako” 
ir “Internacionalo” kuopas.

Bet jeigu galima jieškot 
Vokietijos socialistuose pa
našumo į Rusijos bolševikus, 
tai negut tiktai šitoje Lieb
knechto—Mehringo srovėje. 
Šiaip-gi, nepriklausomųjų 
social-demokratų partija ne
turi nieko bendra su jais. 
Jos vyriausis teoretinis va
das, Karolis Kautskis, yra 
griežčiausia “bolševizmo” 
kritikas; o Haase (kurį na- 
bašninkas Bebelis pastatė į 
savo vietą, prie partijos vai
ro) yra daug maž tokio “kai
rumo”, kaip Rusijos menše
vikai, Ceretelli arba Čchei- 
dze.

Bet pasirodo, kad ir tą pa 
rtiją Dresdeno proletariatas 
paskaitė “perkaire”, atiduo
damas pirmenybę Scheide- 
inanno—Eberto partijai.
Kodėl? Mes manome, todėl, 
kad Vokietijos darbininkus 
gąsdino tie darbai, kuriuos 
po “revoliucingumo” skrais
te daro Rusijos bolševikai.

Vokietijos nepriklauso
mųjų social-demokratų re

voliucingumas yra visai ne 
tos rųšies, kaip Rusijos bol
ševikų “revoliucingumas;” 
bet, anot tos patarlės: “Kar
štu nudegęs, ir į šaltą pu
čia.”

“Revoliuciniai” bolševikų 
žygiai iššaukia kitų tautų 
darbininkų judėjimu reakci
ją, o ne palinkimą prie radi
kalumo.

Prie progos reikia nuro
dyti į tą nesąmonišką pasa
ką, kurią tūla Amerikos so
cialistų dalis skelbia apie 
Vokietijos revoliuciją. Jie 
pasakoja, kad ta revoliucija 
įvyko, ačiū Rusijos bolševi
kų pastangoms. Ištiesų: E- 
berto—Scheidemann’o par
tijos rankose randasi revo
liucinė Vokietijos valdžia; 
ta partija laimi sovietų rin
kimuose; bolševikų amba
sadoriaus neįleidžia į Berli- 
ną — po to, kaip “bolševiz
mas padarė Vokietijos re
voliuciją”! Tikėt į tai gali
ma (nes tikėt galima j vis
ką!), bet protu suprast —

Darbininkui kviečiami skaitlingai atsilankyti, o išgirsite gabius 
kalbėtojus aiškinant darbininkų reikalus. Inžanga dykai.

KOMITETAS.

A liko 

tojų vardus paskelbs tas laikl’U 
štiš, kuriniu pasiuntėt aukas 
Pagalios, tamsta nepasakai, ko
kiam reikalui jos buvo suauko-

Moterįs!
štai kenčiančioms mo

terims yra pranešimas 
nuo Mrs. W. T. Pricc iš 
Public, Ky.: “Aš kentė- 
iau nuo skausmu... ji ra- 

o. “Aš sunykau dėl 
silpnumo mano nugaros 
ir narių... Aš jaučiausi 
esanti be vilties, be drą
sos. Aš beveik nebesi
tikėjau pasveikt kuomet 
nors, kuomet draugė su 
užsispyrimu reikalavo, 
kad aš

Imčiau

Padekavones Dienos Vakavas
Rengia

KEISTUČIO PAŠELPINIS KLIUBAS 
Ketverge, Lapkričio-November 28,1918 

LIBERTY SVETAINĖJE,
3925 So. Kedzie Avė., kampas 39th PI.

Pradžia 5:30 vai. vakare. Įžanga 25c porai
Draugai ir draugės, malonėsite atsilankyti ant Keistu- == 

ge čio parengto baliaus, nes bus vienas iš puikiausių ba- == 
=== lių; prie to dar bus labai gražus programas pritaikytas === 
ŠSs tam vakarui. Taigi gerbiamieji draugai nepamirškite == 

viršmineto vakaro, bet atsilankykite visi be skirtumo == 
ant Keistučio parengto baliaus. ==

Kviečia visus K. P. KLIUBAS.

It3* So. Le«m *1 
Kampa* 22im4 pi.

VaUMon: • iki H vairai* 
P ko n* Ganai 

Nedėldieniala lik pagal •■tarti
Residencijo* Telephon* AJbanjr U4*

<luibnr žmones sukelia <1< 
nojimo. Dabar tankiai 

susidurt su žmonėmis, 
pasako: “mes aukojome 
atsisakome nukaut, bot 
klijam atskaitų!” —S. Naudžius

MICKEVIČIAUS SVET., 
3308-10-12 So. Morgan St.,

Salė atsidarys 6 vai. vakare. Inžanga
Už’ •, iečiame visus lietuvius ir lietuvaites kuoskaillingiausiai 

ant šio linksmoms Rožinio Baliaus, Griež puiki muzika po vado
vyste K. Kinderio. Bus saldžių gėrimų. Kas turės daugiausia ro
žių ar merginos ar moterįs, gaus puikų prizą. KviečiaKOMITETAS

“Aš ti- 
kia ma- 

no paties 
yr dideliam kū

niškam veiklu
mui, kurs daugiau- 

.siai paeina nuo ma
no paties ypatiško va
rtojimo Nuxated Iron” 
—sako buvusia Svei
katos Komisionicrius, 

Wm. R. Kerr Chicagos miesto. “Iš 
savo paties patyrimo su Nuxated 
Iron aš jaučiu, kad jis yra tokis 
brangintinas kraujo ir kūno at- 
budavdjimo atitaisymas, kad jis 
turėtų būt vartojamas kiekvienam 
ligonbutyj ir užrašinėjamas kiek
vieno gydytojaus šioje šalyje.” 
Nuxatcd Iron pagelbsti padaryti 
sveikesnes moteris ir stipres
nius, drąsesnius vyrus. Užtikrin
tas užganėdinimas arba gražina
mi pinigai. Gaunama pas visus 
gerus aptiekorius.

Mes Rekomenduojame
-..-— Tuojaus nusipirkti Šeras ■ ■■
Emerald Motion Picture Co. 
(šita kompanija išdirba krutamuosius paveikslus (filmas) 

teatrams, mokykloms, organizacijoms, 
biznio firmoms ctc.).

J. Gasiunui. — Nors mes pil
nai pritariame pamatinėms jūsų, 
straipsnio mintims, bet dėti jį 
negalime. Yra peržeaiia pašvę
sti dienraščio špaltas atsakinė
jimams į šlykščias to laikraščio 
keliones. Jeigu norite varyt su 
juo polemiką, siųskite savo stra
ipsnį jam.

Kaz. Brazevičiui. — Aukas 
pagarsinsime. Jus tiesą sakote, 
kad negerai, jogei aukos renka
ma j įvairius fondus. Bet ką da
rysi, kad nėra galimybes suvie
nyti fondus?

Apie paslėptus dalykus Šv. 
Katalikiško tikėjimo, kurių dar 
žmonės nėra girdėję, ir apie Šv. 
Petro Ap. Bažnyčią, ir jos para- 
piją. Prakalbos įvyks 
Ketverge, Lapkričio (Nov.) 28, 
1918 m., 6 vai. vakare, Sheinai- 
čio svetainėje, 1750 So. Union 
avė., Chicago, III.

Kalbės klebonas Svenio Pet
ro Ap. parapijos, kunigas S. K. 
Bužynskas. Antras kalbės klc- 
rikas Mikolas Žukauskas.

Kviečiame atsilankyti Lietu- 
daug naudingų dcl jūsų apreiš
kimų. 4c.

Priešinguosius meldžiame ne
silankyti. P. B. Y. L., 
Inžanga 15 c. ypatai.

Reng. Komitetas.
(Apgarsin.)

Pasirodžius laikraščiuose L. 
SS. Apsigynimo Fondo atsišau
kimui, pradėjo kilti diskusijos 
tarpe vielos lietuvių, kas dcl at
skaitų. Ir išltjiesų, mes auka
vome pirma, aukausiu! ir dabar 
ir varysim lą darbą toliau, jei 
tik bus reikalo. Bet kada mes 
dirbam dėlei išgelbėjimo musų 
draugų, užlaikom tam tikrą fo
ndą, taigi mes norime žinoti, 
kiek jame turime! Kad tasai 
darbas turėtų geriausių pasek
mių, tai Apsigynimo Fondo ko
mi lėtas, be jokio atidėliojimo, 
turėtų paskelbt laikraščiuose pi
lną atskaitą, būtent: kiek pir
ma buvo ižde pinigų, kiek išlei
sta bylinėjimuisi ir kiek dabar 
randas. Tuo būdu jis priduotų

Ir jie parodo. Parodo, kad 
savo nežinojimu, užsispyrimu 
ir pavydu jie gali skaldyt lietu
vių darbininkų spėkas.

Je, vadų esama visokių. Vie
ni, kur pasišventę dirb 
čia lietuvių darbininkų 
lą “pilkąją masą”, jie 
didelį ir svarbų darbą, 
kurie bijosi los minios, pr 
džiuoja ją ir jos švietėjus-moky 
tojus — jie atlieka murziną ar 
dytojų ir garbės jieškotojų žy 
gį. Jie — demoralizuoja lietu 
vių darbininkų minias.

—Boblaukio Juozas.

Kazimieras Gugis
ADVOKATAS

Veda Piketus, kaip krltninaUikuase
taip ir cMIMJImom tettnutose. Daro 

visokhu dokumentas irpopieras.
Namų OfiMMi

ttM S. Nalat^M
Ant trečių lubų

Tel. Drovar l>10

tnienos eina kasdien, išskiriant 
dčldicnius. Leidžia Naujienų Ben- 

irovė, 1739 S. Halsted St., Chicago, 
d - Telefonas: Canal 1506.

Užaieakomojt Kai m:
tueago je—pačiu:
Metama ....... . ..............
Pusei meto ..................
Trims mėnesiams .........
Dviem mėnesiam ....... .
Vienam mėnesiui....... .

tucagoje—per nešiotoju*
Viena kopija .................
Savaitei ....................
Mėnesiui .......................

• vienytose Valstijose, ne Chicafoj 
•Mu:
4etuiiu ...................
usei meto ..............

mėnesiams ...
• viem mėnesiam ...
lenam mėnesiui ....

madoj, metams .......
mir kitur užsieniuose

ROŽINIS BALIUS
Parengtas

GARDUI
Motery Tonikas

■Kng Aš pradėjau Cardui.
Trumpu laiku aš palč-L j ;

■ mijau žymu skirtumą. I ■ į
■ Su kas kartu aš vis stip-1 ■Įį 
M rėjau ir jis išgydė m a-1 , ; ! 
R ne. Aš esu stipresnė, IIRJI

■ |m negu buvau pirm kiek M U 
| ■ metų. Jeigu jus kenčia- ■ ■

i j te, jąs galite pagodotįJu H 
| n reikšmę — būt stipria ■ 
I R sveika. Tūkstančiai nio- ■ H 
R «j terų duoda Cardui’jm ■ R 
/k f 1 kreditą už savo gerą LŲPu
■ I sveikatą. Jis jums pa-Ik’] Į 
Įm ] gelbės. Mėgink Cardui. lį d į n I Pas visus aptiekorius. i < <
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Redakcijos Atšakiai
O. J. Ten buvuHiai

* LSS. IX. rajono konferęncija.
Nedėlioj, gruodžio 1 d., įvyks 

LSS. IX rajono konferencija 
University Settlcmcnt svetainėj, 
861 — 1 ist Avė., Mihv^ukee, 
Wis. Konferencija prasidės ly
giai 10 vai. ryto. Todėl gerb. de
legatai prašomi nesivėlinti. Rei- 
<kia nesivėlinti dar ir dėlto, kad 
konfemicija turės būt užbaigta 
iki 4 vai. po pietų, nes po 4 vai. 
prasidės prakalbos ir šiaip įvai
rus painarginitnai. Kalbūs d. T. 
Dundulis, iš Chicagos.

Kviečiame visus vietos ir apic- 
linkių lietuvius atsilankyti ir ar
čiau susipažinti su savo reika
lais.

Kviečia IX. raj. Komisija.

EMEBAL1) kompanijos studijos butas yra puikus, trijų augš- 
Ių muro namas. Žinovai pripažįsta šitą studijų viena iš geriausių 
visoje Amerikoje. .

Studija įrengia su visais naujausiais moksliškais pagerinimais; 
pripildyta įvairių-įvairiausiomis prietaisomis gaminimui visokių 
krulainųjų paveikslų (filmų). Kiekvienas studijos skyrius yra po 
priežiūra savo šakos žinovų. ę

Vedėju studijos ir generaliu direktorium yra atsižytmėjęs arti
stas, mokytojas ir dramaturgas

FREDERICK J. IRELAND
(Jis taipgi yra dabar paskirtas generaliu direktorium 

Chicago Permanant Exposition).
EMERALD MOTION PICTURE KOMPANIJA turi užėmus ke

letą didelių kontraktų gaminti paveikslus atsižymėjusių artistų ir 
firmų. Išpildymas užimtų kontraktų gal suteikti kompanijai di
džiausius pelnus. Iš daugelio kontraktų pažymėsime tiktai šiuos: 
Enierald kompanija turi kontraktą pagaminti savo studijoje taip 
vadinamus “BILLY WEST” paveikslus, kurių teatrus lankančioji 
publika negali atsigėrėti.. Belo EMERALD kompanija turi pada
rius kontraktų su garsiu, atsižymėjusiu ir publikos mylimu arli- 
stu-komiku >

LEONERROL
pagaminti visus šio artisto paveikslus.

Kaip apskaityta, tai išpildymas šilų dviejų augščiau paminėtų 
kontraktų suteiks Emerald kompanijai didelius pelnus.

Belo Emerald kompanija dirba paveikslus daugybei didžiausių 
firmų, pavyzdžiui: Marshall Ficld & C»., Sears Roebuck d: Co., 
International IJarvester Co., Portland Cement Company; Illinois 
Highvvay Iniprovement Association ir daugybę kitų.

Emerald kompanija gamina visus paveikslus Chicago Perman- 
en( Esposition (Chicagos Nuolatinei Parodai), kuri rasis didžiame 
Siegel Cooper Co. buvusiame name, kampas State ir Van Burcn gt.

EMERALD KOMPANIJA nori praplatinti sa
vo nuolatos augantį ir bu joj antį biznį ir todėl trum
pam laikui siūlo visuomenei pirkti mažą dalį jos Še
rų kuogeriausiomis išlygomis.

Dabar perkantieji gaus su kiekvienu

$10 Pref. Šerų, nešančių į metus

UXATED 
IRON A
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Padėkos Dienoje (Thanksgiving Day)
_ Paren gtas

J. L. A. T. KLIUBO DRAMOS SKYRIAUS

Ketverge, Lapkričio-NovJ28,1918

J. BUTKEVIČIAUS SVETAINĖJ, 
8134 Vincennes Avė., Englewood.

Scenoje statoma

“Kaizeris Žmogžudys”
Pradžia 5 vai. vakare. Inžangd 35 centai

| Sergėkite savo akis Į

Ispaniška Influenza
Laike dabartinių sirgimų is

paniškos influenzos .patartina 
yra, kad kiekvienas stengtųsi 
kiek galint apsisaugoti. Simpto
mai yra: akių uždegimas, tekė
jimas iš nosies, strėnų skaus
mai, galvds skausmai, rauma- 
ninis skausmas .drebuliai ir ka
rštligė ir abehias silpnumas. Pa
rpe geriausių gyduolių mes pa
tariame štai ką: išplauk gerklę 
ir nosį su Sevcros 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 vienų 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 
Balsamų Plaučiams. Reikia 
tuojau gulti lovon ir gerti ką 
tokio šilto ir šiltai apsiklosčius 
gulėti. Jeigu nejaustum geriau, 
tai pašauk daktarą ir naudokis 
jo patarimais. Viršuj minėtos 
gyduoles pagelbės Jums apsi
saugoti nuo influenzos ir yra la
bai geru daiktu turėti tas gyduo
les po ranka. Jos yra parduo
damos vaistinyčiose visur šio
mis kainomis: Severa’s Antisep- 
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.)

Kviečiame gerbiamų visuomenę j šį musų rengiamų vakarų, kur yra 
dedamos gabiausios spėkos ant Šio vakaro, nes pats veikalas: “Kaize
ris Žmogžudis” yra juokingas ir interesingas. Publika atsilankiusi • /
neapsivils, nes bus užganėdinta šiuo juokingu perstatymu, linksmais 
šokiais ir gera muzika. Nuoširdžiai visus kviečia

J. L. A. T. KLIUBO DRAMOS SKYRIUS.

1!  1 .‘.‘J! L .1. .2. I J - ■■JUgll.- JJJ.'airj_!JUL!J .JLLgm”MgLl-■ .. . '  ” V ’ J

Didelis Padėkavones Dienos Balius
Pradžia 7:30 vai. vakare. Inžanga 55c (su karės taksais)

*

rengia
FEDERACIJA LIETUVIŠKŲ KLIUBŲ 

UNITY CLUB SVETAINĖJE,
3142 S. Indiana Avė.

LapkričioNov. 27-tą
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 19 18 iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii /

Muzika Ant. Angelus.
Kaip kiekvieną metų taip Ir šiemet visi atsilankiusie

ji turės progų gražiai pasilinksminti ir puikiai laikų 
praleisti, gi pasišokus ant rytojaus galėsite aptašyti Pa- 

dėkavonės Dienos kalakutų (turkey).
Visus kviečia KOMITETAS.

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

: As turiu 15 metą patyrimą ir 1 
galiu ištirt jūsų akis ir pririnkti 
jums akinius tikrai. Darbą at
lieku belaukiant, užtikrintai.

Jei jums akiniai nebus reika- 
t; lingi, mes tai jums pasakysime.

JOHN SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS 

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

3-člos lubos, virš Platt’o aptiekos 
Tėmykite į mano parašą 

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

Stasio Šimkaus
Muzikos Mokykla

MOKINA:
pianu skambinti, teorijos, 
dainuoti iš gaidų ir tt.

MOKESTIS: 8 lekcijos $10. 
Kreipkitės Utarninkais, Ket
vergius ir Subatomis.

Naujas Adresas: 
3219 So. Morgan St. Chicago 
(Buvusiam Tananevičiaus 

name) k

A. A.
Agota 

Patupienė
po tėvui čiapaičiutė, mirė lap
kričio 25; paėjo iš Kauno gb., 
Šiaulių pavieto, Laižuvos mies 

lėlio.
Visų giminių ir pažįstamų 

meldžiame atsilankyti į šerme
nis po 2825 W. 40 st., Chicago. 
Laidotuvės įvyks lapkr. 27 d., į 
Liet, tautiškas kapines be baž
nytinių apeigų.

Pasilieka nubudime
Vyras V. Patupa, 
Brolis A. Chapaa.

| AR BŪTINAI ŠITAS? Į

Kad butų jūsų viduriai sugedę? Arba ar turėjote negerą 
kraujo cirkuleciją? ir ar turėjai skilvio skaudėjimą?

ABSOLIUTIŠKAI — NE?

Tie skaudėjimai, kurie gali kilti nuo ap
sileidimo, Jus nevargys, jei jus vartosite ži
nomus saldainius Partola, dėžutė kurių kai
nuoja $1.00, o (> dėž. už $5.

Todėl neatidėliokite, o tuoj užorderiuo- 
kite. Suvalgykite einant gulti po 3 saldai
nius, ir ant rytojaus atsikelsite budriu, svei
ku ir atnaujintu žmogumi. Partola apdo
vanota už savo gerumą auksiniais medaliais 
ant visasvietinių parodų.

UŽDYKA ,
Duodama daili ir naudinga do- x 
vana kiekvienam užsisakan
čiam ir prisiunčiančiam-kar
tu pinigus su šiuo skelbimu. \ 
Laiškus ir pinigus siųskite ad-

. • resu: \
r . V -APTEKA PARTOSA

160 Second Avė.,
New York, N. Y. L. L (91)

Puikus Iškilmingas Balius
Rengiamas

DRAUGYSTĖS LIETUVOS MYLĖTOJŲ 
MILDOS SVETAINĖJE, 3142-44 So. Halsted St.

Fulratoje, Lapkričio-November 30, 1918 m.

Pradžia 6 vai. vakare. Muzika J. Jurevičiaus,r

Atminkite, kad šis balius paskutinis prieš Adventus. 
Kviečiame jaunus ir senus į musų iškilmingą balių. 
Mes užtikriname, kad busite užganėdinti visi. Puiki 
muzika grieš smagiausius šokius. KOMITETAS.

PUIKUS BALIUS
Rengia

DR-JA TEISYBĖS MYLĖTOJŲ
Ketverge, Padėkos Dienoje

Lapkričio-Nov. 28, 1918
M. Meldažio Svetainėje

2244 W. 23rd Place
Pradžia 5 vai. vakare.. Inžanga 25 centai.

Kviečia visus KOMITETAS.

Cicerus Lietuviu Kooperacijos BALIUS
SU DOVANOMIS PAUKŠČIŲ

, įvyks šiandien vakare prieš Padėkos Dieną

Lapkričio-Nov. 27 d., 1918 m
M. JANKAIČIO SVET.,

4837 W. 141h St., Cicero, 111.

LIBERTY BONDS
Aukščiausia cash kaina mokama 

už Liberty Bonds.
EDW. FRANKEL

108 W. 63rd St., 2-ras augštas, arti 
dalsted Street. Atdara kasdien, taip
gi Utarnink., Ketv., Sub. vakarais ir 
Nedėlios rytais.

Teles varas 
Gaižauskas
22 metų amžiaus, mirė lapkri
čio 26 d., 7:20 vai. rytų (Buvo 
sužeistas dirbtuvėje).

Velionis paėjo iš Kauno gub., 
Eiriogalos parap., Skruzdžių 
sodžiaus. Laidotuvės įvyks ket
verge, lapkričio 28 d., 10 .vai. 
ryto, iš namų 10725 Prairic 
avė., Roseland, III., į Lietuviš
kas Tautiškas kapines.

Kviečiame gimines, draugus 
ir pažįstamus atsilankyti į šer
menis ir dalyvauti laidotuvėse.

Pasilieka nuliūdime
Brolis Aleksandra ir sesuo 
Michalina Gaižauskai.

Laisvės Bondsai 
perkami už cash. Erne! and Co., 740 
W. Madison, kampus Halsted gat., 
room 232, 2-ras augšlas, virš Famous 
Clothing Store. Atdara vakarais iki 
8. Nedėldieniais 10 iki 1.

Pranešimas.
AUTOMOBILIU 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, 

(Įėjimas iš šalies).
111.

Pradžia 7 vai. vakare. Inžanga 15 centų porai

Draugės ir draugai! šiuo esate mielai kviečiami atsilankyti į 
viršminėtų balių, kuriame apart visokių pasilinksminimų bus duo
ta dovanos vištų, ančių, žąsų ir tt. Griež puiki muzikė, prie kurios 
galėsit linksmai pasišokti. Atsilankiusieji busite pilnai patenkinti. 

Kviečia visus KOOPERACIJA.

Aš, ADOMAS A. KARALAUSKAS, SEKANČIAI RAŠAU.
AŠ labai sirgau per 3 metus, nuslabnėjes pilvelis buvo. Dispep

sija. nevirinimas pilvelio, nuslabnėjimas. Kraujo, inkstų, Nervu ir 
abelnas spėkų nustojimas viso kūno, ir buvau nustojęs vilties, kad 
begyvensiu. Visur jieškojau sau pagelbos, nesigailėjau visoje Ame
rikoj ir už ruhežių, bet niekur negavau savo sveikatai pagelbos.

Bet kada pareikalavau Salutaras vaistų, Bitteria, Kraujo valyto
jo, Nervatona, Inkštų ir Reumatizmo gyduolės, tai po suvartojimui 
minėtos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėt, gerai dirbt. 
Kraujas išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbt. Inkstai atsigavo. Reu
matizmas pranyko, diegliai nebebadė po krutinę. Vidurių rėžimai 
išnyko po užmušimui visų ligų. Bėgiu 3 mėnesių išgerdavaa kas sa
vaitė po butelį Salutaras, Bitteria, ir po 3 mėn. savo paveiksle pa 
mačiau tokį skirtumą kaip tarp dienos ir nakties. Dabar jaučiuos 
smagiai ir esu linksmas ir 1000 sykių dėkuoju Salutaras mylistų ge~ 
radėjistei ir linkiu visiem savo draugam ir pažįstamiem su tokiais 
atsitikimais patariu nuoširdšai kreipties pre Salutaras:

SALUTARAS
CHEMICAL INSTITUTION J. Baltrenas, Prof.

1707 So. Halsted SU Telephone Canal 6417. Chicago, Hl.

CENTRAL MANUFACTURIN6 
DISTRIGT BANK 
1112 W. 35-ta gatvė 
(Tel. Drover 6310).

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

VAKARAIS
Seredomis ir Subatomis nuo 6 iki 

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

kalui atsiradus kreipkitės prie m»> 
nęs i namus.

3343 Lowe avė., 
(Tel. Boulevard 9983)

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

KIŲ SPECIALISTAS 
Akis Egzaminuoja Dykai

Gyvenimas yra 
tuščias, kada pra 
nyksta regėjims.

Mes vartojam 
pagerintą Oph- 
thalmometer. Y- 
patinga d omą at
kreipiama 1 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.

Telephone Yards 5032

Dr. M. Stupnicki
3109 S. Morgan st Chicago

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

Rosid. W$ S. Ashland Blvd. Chicaga 
Haymarket 1144

DR. A. A. ROTH
SUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistai Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: >354 S. Halsted SL. Chicagi 
T«l»ph«M Dr«v«r MM

VALANDOS i 10-11 rytos «—« SMtaM1 
7—8 vakare Nodiliomto 18—11 ilonę.

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

3149 S. Morgan St., kertė 82 sL 
Chicago, III.

SPECIALISTAS 
Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų 

Taipgi Chroniškų Ligų 
OFISO VALANDOS: 

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

Telephone Yards 687

............ t
DR. M. HERZMAN

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviam# 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 Labaratorij*: 1025 W. 18th 
8t. netoli Fūk 8t.

' ....v. ...

Vyrišky Drapaną Darganai
Nauji, neatimti, daryti ant užsa

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

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

Pilnas pasirinkimas kailiu pamuš
tų overkotų.

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

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

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, ir 
6—8 vakarais. Telephone Canal 3110. 
GYVENIMAS: 8412 S. Halated Streot

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

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

Kreivos akys išgydoma 
vienu atsilankymu Tel. Pullman 342

Dr. D.J. Bagočius, M.D, 
LIETUVIS GYDYTOJAS ■■ 

CHIRURGAS
11711 So. Michigan Avfe 

_______ Roaeland, JU.

Buvęs kreivomis 
akimis per 21 metą 
Emil John, 4347 
Lincoln avė., buvo 

’ manimi išgydytas 
vienu atsilankymu. 
Jei jūsų kreivos a- 
kys, nenusiminkite. 
Aš išgydysiu 'jus be 
vaistų, peilio arba 
skausmo — už vi- 

mokestį.
Aš esmi speciali- 

tas visų ligų
Akių, Ausų, Nosies, Gerklės ir Plaučių 
Aklumas, Kurtumas, Kataras ir Džiova

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

Mano užrašas išgydytų ligonių yra aiškus pri
rodymas mano gabumo.

Aš atitaisau kreivas akis be skausmo vienu 
gydymu.

Pritaikau akinius teisingai.
Pasitarimas nemokamas.

W. M. LAWHON, M. 0.
219 S. Dearborn St. (Prieš pačtą). Chicago, 111.

sai nebrangią
Pasitarimas su manim nemokamas.

Leiskite man parodyti laiškus nuo 
šimtų išgydytų ligonių, kurie patvir
tina mano praktišką metodą gydy
mų prašalinant priežastis. Aš už
tikrinsiu jums pastovų išgydymą ir 
suteiksiu jūsų akims gerą regėjimą 
ir sveikatą. Atidėliojimai pavojingi.

Atsišaukite tuojaus.
21 metas prie State gatves

21 melas pasekmingo gydymo pa
daro silpnas akis tvirtomis, praša
lina užaugimus ir gydo kitas akių li
gas.

F. O. CARTER, M. D.
Specialistas akių, ausų, nosies 

ir gerklės ligų.
Valandos 9—7.

Nedėliomis 10*42<
120 So. State St., Chicago, III.

Legate rata 3«/j% mėnesyje. j 
Vyrui ar moteriai, dirbančia! 
ar užlaikančiai namą.

Ant rakandų, piano, vietro- 
įo,. sankrovos fixturas, va- ■
■imu, automobilių, Liberty 
Bonds ir Insurance Polielee. 
Skoliname Stockyard’ų, Ša- ■
poe ir dirbtuvių darbinin
kams, celžkelio ir blanio ■
įmonėms, klerkams ir tt. M
Ateikite t ofisą ir me7 v b- 
k« smulkme n Ūkai i išsiškinsl • 
me. Atdara utarninkais, ket
vertais ir subatomis iki 8 

v?kar*- Panediliais, se- 
redomis ir pitaydiaato iki 
• vai. vakaro.

LOCAL LOAN CO. I
4647 So. Halsted Street _

Po valstijos priežiūra.
Tel. Djcover 211d. 2-raa augštas
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Milžiniškas Kepurinis Balius
Su dovanomis, $10.00 pinigais—cash. 1-ma dovana $5.00, 2-ra — $3.00, 3-čia dovana — $2.00

Liet. Laisv. Fed. rengia prakalbas 
pėtnyčioje, lapkričio 29 d., 1918 
(ant Town of Lake), A. Blinstrupo 
svet., 4501 So. Hermitage avė. Kal
bės M. X. Mockus temoje. Kas galės 
grįžti į Lietuvą. Komitetus.

BEflUA DARBININKŲ
VALSTYBINIAI NEMOKAMI DAR

BO PRIRODYMO BIURAI

PARDAVIMUI

Chicagos 5-kių Progresyvių Dr-jų Sąryšio spėkomis 
Draugystė D.L.K. Keistučio, Apšvietimo Brolių, L. Brolių ir Seserų 

Am., J. L. D. Pašelpinis Kliubas ir Jaun. Dainos Mylėtojų.
Kalakutinės—Thanksgiving vakare

Seredoj, Lapkričio 27,1918
M. Meldažio Svetainėje

2242 W. 23rd PI., Chicago, III.

Pradžia 7:30 vai. vakare. Įžanga 25c ypatai.
PASARGA. Už įdomiausias arba navatniausias kepures( reiškia, ne 

už porų, bet už vienų gaus dovanų kaip yra viršuj pažymėta; bet 
gaus tik už tas kepures, kurios turės pagaminę iš namų be skirtumo: 
mergina ar vaikinas. O kurie (los) pirks svetainėje kepures, už tas 
nebus duodamos dovanos, vienok jos bus geros šokant, nes šokėjai 
negalės šokti be kepurių. Kepurės parsiduos svetainėj po 10c ir aug- 
ščiau. Todėl kviečiame visus be skirtumo, kaip jaunus taip ir senus 
atsilankyti i musų rengiamų balių, nes retai pasitaiko tokia proga* 
tnrp lietuvių praleisti linksmai laikų. Kviečia visus

RENGIMO KOMITETAS.
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Roseland. — LMPS. 25 kp. choro 
repeticija šiandie neįvyks iš priežas
ties Agitacijos Savaitės prakalbų. 
Gerb. choristės prašomos tai įsidė
mėti. —KOMITETAS

“Mūrų laimėjimo” lošimo praktika 
įvyks ketverge, lapkričio 28, 1918, 
Meldažio svet., 2242 — 23 Place, 11 
vai. ryte. Visi lošėjai malonėkite 
būti laiku. —Rengėjai.

Roseland. — Pėtnyčioj, lapkr. 29 
<1., 9 \v ardos socialistai saukia susi
rinkimų socialistų svetainėj, 111 Mi- 
ehigan avė. Pradžia 7:30 vai. vaka
re. Bus nominavimas aldermanų 
ateinantiems pavasario rinkimams. 
Ateinantieji į susirinkimų atsineški
te mokesčių knygeles. —Komitetas

______
(U. S. Free Employment Service)
J iešką otieji 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 
pušies darbininkų — į fabrikus, į ka
syklas, į ukius, | šiaip įvairias įstai
gas — kaip vyrų, taip moterų ir vai
kų, kaip amatininkų, taip papra
stiems darbams.

PARSIDUODA Ice Cream Parlor, 
gera vieta, biznis išdirbtas, lietuvių 
apgyventa vieta. Priežastis parda
vimo — turi kitą biznį. Atsišaukite 
greitai.
3302 So. Halsted st., Tel. Boulevard 
9336.

PARDUODU pigiai 3 karves, 2 
kiaules ir vištas.
15640 Marshfield avė., Haivey, III.

PARDUODU anglių išvežiojimo 
expreso vežimą, pakinkius ir arklį. 
Priežastis pardavimo — nesveikata. 
Atsišaukite greitai.

Uokas Stuporas, 
3159 Emerald avė. Tel Yard? 975

RAKANDAI

12-tas METINIS BALIUS
REIKIA patyrusių shearmanų dėl 

Scrap Iron Yard. Gera mokestis, pa
stovus darbas.
1632 W. Kinzie Avė.

Ketv. 28 Lapkr. Padėkavonės d 
DRAUGYSTĖS PALAIMINTOS LIETUVOS 

. PULASKI SVETAINĖJE,
1709-15 SO. ASHLAND AVENUE

Pradžia 3 valandą po piety. Inžanga 25 centai ypatai.

LSS. 37 kp. rengia prakalbas atei
nančioje pėtnyčioje, lapkričio 29 d., 
8 vai. vakaro, Malinaucko svet., ka
mpas Halsted ir 19-tos gatvės. Įžan
ga veltui. —Komitetas.

Maloniai nžkviečiame visus lietuvius ir lietuvaites, senus ir jaunus, 
atsilankyti ant musų baliaus kur galėsite linksmai praleisti laikų prie 
gražios muzikos ir pasišokti. Nepamirškite dienos. KOMITETAS.

LSS. 22 kp. nepaprastas susirin
kimas jvyks seredoj, lapkr. 27 d., 
M. Meldažio svet. 
Pradžia 7:30 
malonėkite į šį susirinkimų atsilan
kyti, nes jis 1---- 1..... ...... ‘----
negu kili.1

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

, 2242 W. 23rd PI. 
vai. vakare. Draugai,
bus* daug svarbesnis 

—KOMITETAS.

REIKALINGA ledų traukėjų ir 
darbininkų | ledų svirnus, 42’/jC. į 
valandą, 10 ir 11 vai. darbas.

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

Gražus ROJINIS Balius UžPUOLIMAS ANT 
BANKO.

. DRAUGYSTĖS VARPO

Subalej, Lapkričio-Nov. 30, 1918

Du banditai ištuštino 
Engelvvoodo banką 
ir pabėgo.

Du nepažįstami banditai, va- 
dideliu juodu automobi-

Juozo Kavarskio Svet
2458 S. Western Avė

Pradžia 7 valandą vakare. Inžanga 15c porai

Koncertas ir Balius
Rengia

L. D. L. D. 19 KUOPA

Padėkos Dienoje, Lapkričio 28.1918
Pradžia 6 vai. vakare

MILDOS SVETAINĖJE
3142 S. Halsted St.

Meldžiame visus lietuvius atsilankvti.

KOMITETAS.

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS 
aut Durų, Lentų, Rėmų ir Stogams Poplero

SPECIALIAI: Maleva malevojimui atiibų išdidaus, po 11.40 ai gal.
CARR BROS. VVRECKING CO.

tm-M*9 8. Halsted 8L, Chlcage, (1L

Prakalbos

Rengia Lietuvių Laisvamanių Federacija
Kalbės M. X. Mockus

Temoje: Kas galės grįžti į Lietuvą.

Sered., Lapkričio-No v. 27 d
GEO. CHERNAUCKO SVET., 

1900 So. Union Avenue.

’I8

Petn Lapkričio-Nov. 29 d.,
A. BLINSTRUPO SVET., 

4501 S. Hermitage ave\Town of Lake) 
Temoje: Kas galės grįžti j, Lietuvą.

’18

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.

ties Commonwealth Sa- 
Atėmę iš jo 2,000 

įėjo bankan ir

girną
vings banku.
dol., plėšiki
po trumpo šaudymosi, nugalė
ję banko darbininkus, jie pasi
grobė didelę sumą pinigų ir pa
bėgo.

Kiek pinigų neteko bankas, 
tuo tarpu dar nesužindta. 
licijai įsakyta “nušaut juos 
pirmo pamatymo!“

savo bilą į kompanijos ofisą, i- 
roniškai įkirto: — Pas ką? Pas 
tą patį žmogų? Aš nedrįsčiau 
eiti pas jį atgal be — vėzdo...“ 

Nesuskaitoma daugybė pana
šių skundų stebėjosi ir palįs ko- 
misionieriai. Vis dėlto, kada 
miesto adv. Donald Hichbergas 
pareikalavo, kad ta komisija at
šauktų savo pirmesnį patvarky
mą, kuriuo buvo suteikta gaso 
kompanija i. galia aplupti publi
ką, jie atsisakė.

LSS. 234 kp. rengia didelį koncer
tų Pulaskio svet., Ashland ir 18 gat
vės, sausio 19 d., 1919 m. Meldžiame 
kitų progresyvių draugijų tų dienų 
nerengi i panašių pramogų šioj apie- 
linkėje. —Komitetas.

LSJL. 3 kp. stato scenoje 2-jų vei
ksmų dramų “Našlutė”. Meldžiame 
kitų draugijų nelošti šito veikalo.

-—Komitetas.

Sus. Liet. Soc. Dainininkų Amen 
I Apskr. mišrių chorų generalė re
peticija bus gruodžio 1 d., 11 vai. iš 
ryto, M. Meldažio svet., 2342 W. 23 
Place. Dainininkai ir dainininkės 
malonėkite Indi laiku.

Sekr. J. Gustaitis.

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

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 
bile kur dykai. Atdara iki 9 vai. 
vakaro. Nedėliomis iki 4 vai. p. p. 
Ateikite tuojaus.

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

ant

BIJO EIT PAS JUOS BE
— VĖZDO.
Rodo gaso baronu 
suktybes.

Pagalios, ponai iš Public Uti
lities komisijos vakar pradėjo 
neva tyrinėjimą tariamųjų gaso 
kompanijos “klaidų.“ Tos “klai
dos“ jau senai visiems žinomos, 
todėl kartoti jas čia nebeapsi
moka. Pažymėjimo verta tik 
tai, tūli gaso sunaudotojai, kurie 
buvo atsilankę pirmąjame ko
misijos posėdyj, užreiškė, jogei 
gaso kompanija su jais apsiei
nanti kaip su šunimis. “Mokėk 
kiek užrašyta arba uždarysime 
gasą!” — tokį atsakymą jie gau

ną. Tiilas žmogus, padavęs sa
vo vardą kaipo B. M. Wiedin- 
ger, paprašytas kompanijos ad
vokato, kad dar kartą nuneštų

MOTERŲ VEIKIMAS.
LMPS. III rajono
Agitacijos Savaitė.

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

Brighton Park. — Keistučio Pašel- 
pinis Kliubas rengia balių su prog
ramų Padėkonės dieno'j, lapkr. 28 
d. Pradžia 5:30 vai. vakare, Liber
ty svet., 3925 S. Kedzie avė., kampas 
39 PI., Brighton Parke. Malonėkite 
atsilankyti ant musų parengto pro- 
gramo, bus gana žingeidus.

J. Gustaitis.

B. HASSELSON, 
I>ixon, III.

REIKALINGA prie medžio 
knrpenterių. Atsišaukite į 

The Ryan Car Co., 
, Hegewisch, III.

karų

EXTRA BARGENAS
Vėliausios mados seklyčios setas, 

valgomojo ir miegamojo kambarių 
setai; parduosiu už bile teisingą pa
siūlymą. $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., Chicago

REIKIA veiterio, $18 į savaitę, pa
stovus dailias.

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

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

RANDAI

Pirkite Sau 
Padėkos
Staltėsią

Už nupigintas Kainas Pas
Stern’s

3442-44 S. Halsted St

Cash už Liberty 
Bondsus

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

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

Seredoj, lapkr. 27 d, Nortli 
Side: Liuokybės svet., 1822 Wa- 
bansia avė. Kalbės geriausi kal
bėtojai ir bus painarginimų.

Seredoj, lapkr. 27 d., Ropela- 
nde: 9 Wardos Socialistų svet., 
11100 Michigan avė. (įėjimas iš 
111 gatvės, ant antrų lubų). 
Kalbės drg. Dubickas ir k.

Ketverge, lapkr. 28 d., Burn- 
sidėj: J. Marcinkevičiaus svetai
nėj, 1036 E. 93 st., kertė Dob- 
son avė. Kalbės drg. Kukutis.

Pėtnyčioj, lapkr. 29 d., Brid- 
geporte: Mildos svet., Halsted 
st. ir 32 gat. Bus diskusijos. Dis- 
kusuos vyrai ir moterįs: Tema: 
Ar reikalingas LMP. Susivieniji
mas ir kokių jis teikia naudą? 
Drauges ir draugai darbininkai, 
malonėkite kiekvienas atsilan
kyti nors į vienas šių prakalbų, 
ši agitacijos Savaitė būna tik 
kartą j metus. Todėl pasinaudo- 
kit proga ir kartu parodykit pri
tarimą musų darbui.

—LMPS. III Raj. Komitetas.

LMPS. 9 kp. choro repeticijos, po 
vadovyste P. P. Gugienės, įvyks se- 
redoje, lapkričio 27 d., 8 vai. vakare, 
Mark \Vhite S. svetainėje, Halsted ir 
29 gi. Visos choro narės atvykite ir 
atsiveskte naujų. Tik susimildamos 
bukite anĮ pų>Kirto laiko. F. S. K.

REIKALINGI vyrai, kurie gerai 
yra apsipažinę ant South Side. Pri
tyrimas musų biznyje nereikalin
gas. Vyrai, kurie1 gerai padirbės, 
pasidarys $25 iki $50 į savaitę. Jus 
galite padaryti tų pat ir laikyties sa
vo dabartinio darbo; bet vyrai, kurie 
dirbs pilnų laikų, pasidarys daugiau 
pinigų. Atsišaukite į room 846 Firs 
National Bank Building, 68 W. Mon
roe st., Klauskite Mr. Stone, Parda
vimo manadžerio.

ATIDUODAMA randon Hutas, G 
kambariai, naujas namas, visi paran
kamai, sulig vėliausios mados. Gra
ži apielinkė, 5647 So. Rockwell st. 
Atsišaukite į Petrą Mikalauską, 4034 
So. Rockwell st., Chicago, III. Maty
kite savininką po 6 vai. vakare.

NAMAI-ŽEMS

Pranešimai
LMPS. 58 kp. koncertas įvyks ne

dėlioję, gruodžio 1 d., Liberty Hali, 
3725 S. Kedzie avė. Pradžia 6 vai. 
vak. Programe dalyvaus gabiausi so
listai ir chorai. Solo dainuos S. La- 
urinaviČiutė. Kalbės gabiausi kalbė
tojai. Visi maluoniai kviečiami atsi
lankyti. . . LMPS. 58 kuopa-

Cicero. —• L.S.S. 138 kp. Mišraus 
choro repeticija įvyks pėtnyčioj, 29 
d. lapkričio, 7:30 vai. vak. M. Jan
kaičio svet., 4837 W. 14 St Taipat 
pripuola ir mėnesinis susirinkimas. 
Visi dainininkai ir dainininkės bū
tinai turite būti, nes daug reikalų 
yra aptarti. —A. Ručinskas.

SLA. 194 kp. priešmetinis susirin
kimas įvyks nedėlioj, gruodžio 1 d., 
Tamuliuno svet., 1447 So. 49 avė. 
Pradžia 1 vai. po pietų. Nariai ir 
norintĮs įstoti kuopon, prašomi atsi
lankyti. Reto, šiame susirinkime 
reikės išrinkti naujų kuopos valdy
bų sekamieins 1919 metams.

— Pirm. K. P. Deveikis.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th St. Tel. Kedzie 8902 
Paulina Tel. Weatern 15 
3514-16 W. 12th ot., arti 
St. Louis Avė. Ir Į115-17 
So. Paulina St., artJ12th 
St., Chicago, III.

KKISH

™ i1

Liet. L. Fed. rengia prakalbas se- 
vedoje, lapkričio 27 d., Geo Cher- 
naucko svet. Kalbės M. X.*Mockus, 
Bus rodomi paveikslai. Komitetas.

Chicagos Liet. Vyrų Choras ren
gia puikų vakarų gruodžio 2 9d. — 
Stato scenoj naujų veikalų “Kaize
ris pekloj”. Visų draugijų prašome 
nerengti tų dienų pramogų. —Komit.

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

ASMENŲ JIEAROJIMAI
Pajieškau savo tikro dėdės Ado

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

Emilija Davkevičiukė-Savickiene, 
79 Gemens Avė., Hamtrenfleck, Mieli.

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.

Pajieškau savo brolio Antano Sa- 
nioskos. Gyvena Chicagoje. Malo
nėkite atsišaukti Šiuo adresu:

Jonas Bridis, 
Box 482, Melrose Park, III.

Pajieškau savo brolio, Jono Vinc- 
kaus, paeinančio iš Kauno gub., Ra
seinių pav., Rietavos 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. Linie st., Chicago, III.

ĮIEŠKO DARBO
PAJIEŠKAU darbo prie taisymo 

automobilių arba už šoferį, turi at
sišaukti iš Arborn, Indiana, arba W. 
Hammond, III., Gary Ind., Wyne, 
Ind., ir E. Chicago, atsišaukite po 
šiuo adresu:

P S.
1207 — 149 St., ’ k E. Chicago, Ind.

Tel. 77 M. E. Chicago

JIEŠKO PARTNERIŲ
REIKALINGAS pusininkas prie 

laba igerai apmokamo biznio. Gry
no pelno eina apie $4000.00 ant mė
nesio. Biznis praktiškas, pelningas 
ir pastovus. Pusininkas nereikalau
ja turėti da,u# praktikos, nes biznis 
jau nuo labai senai išdirbtas. Kurie 
norite dasižinoti plačiau apie šį biz
nį ir prisidėti prie jo, kreipkitės ar
ba telefonųokite į- žemius paduotą, 
antrašų. Del platesnių informacijų 
kreipkite į Antanų Bagdonų 
609 N. State st., Phone Superior 2767

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

Peoples Investment Co., 
220 S. State st. Tel. Harrison 2024. 
1422 Consumers Bldg., Chicago, III.

PARDAVIMUI namas ir lotas, 4- 
rios rendos, barni užpakalyje, neša 
$45 rendos, 954 W. 19 st. Užklaus- 
dami rašykite į

J. Zahradka,
1222 So. Ridgeland avė.,

So. Oak Park, III.

PARDAVIMUI naujas 2 flatų, mu
ro, 4 ir 4 kambariai— attika, $500 
cash, $45 į mėnesį, priskaitant nuo
šimčius. Arti bažnyčia.

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

REIKIA 5 žmonių i Scrap Iron 
Yards.

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

PARDAVIMUI naujas 3 flatų mū
rinis, attika, $6000, išmokėjimui. 
Graži apielinkė.

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

REIKALINGA moteris prie indi 
plovimo. Darbas dienomis. $10 į 
savaitę.
1568 S. Kedzie avė., Chicago, III.

ANT PARDAVIMO mūrinis namas 
ant dviej'ų fialų po 6 kambarius. At
sišaukite pas savininkų sekančiu an
trašu
4258 S. Maplewood avė. Chicago

MOKYKLOS
REIKIA prityrusių langų valyto

jų-Chicago Window Clcaning Co., 
62 W. Washington st., Chicago

REIKIA pardavėjos į dry goods 
krautuvę.

D. Branch, 
2875 W. 38th st. , Chicago, III.

REIKALINGI vyrai ant burdo. Ge
ra vieta pakeleiviams.

LIETUVIŲ MOTELIS, 
1606 So. Halsted st., Chicago

RE1 KALINGAS buČeris — Pasto
vus darbas. Gera mokestis.

Illinois Market Co., 
3432 So. Halsted st., Chicago, III.

REIKIA tuojaus janitoriaus į 6 
pragyvenimų namų; $25 į mėnesį ir 
šviesa.

Max Rosenbloom, 
1346 So. Halsted st., Chicago, 111.

REIKIA 25 moterų rinkt popie- 
ras, 3 vyrų, 1 driverio, 1 truck man 
ir 1 kuris gali važinėti eleveitoriu.

Appliance Paper Stock Co.
729 So. Clifton st., Chicago

REIKIA barberio.
602 W. 14th st., Chicago, III.

REIKIA 2 indų plovėjų—dienomis, 
$10 į savaitę. X

Harry Block,
1356 S. Halsted st., Chicago, III.
> 1 '"■■■ 1 ■" ■■........................................ ""

REIKIA pečkurių.
Chicago Beach Hotel, 

51 ir Cornell avė., Chicago

REIKALINGAS janitorius. Gera 
mokestis. Turi mokėti tų darbų.

P. K. Bruchas,
3323 S. Halsted st., Chicago

COLLEGES
6205 So. Htlatod it, 2407 W. Ma- 

diaon, 1850 N. Wella St
127 Mokyklos Su v. Valstijos*. 

Siuvimas, Petrenų Kirpimas, Do- 
signing, dėl biznio ir namo. Vio
los duodamos dykai. Diplomai. 
Lenrri išmokėjimai. Gvarantao- 
ta išmokinti jus pasiūti auknes ai 
010. Pitone Seeley 1642

SAKA PATEK, HmlaiaH

AMERIKOS LIETUVIŲ MOKYKLA
Mokinama: angliškos ir lietuviškos 

kalbų, aritmetikos, knygvedystės, 
stenografijos, typewriting, pirki y bos 
teisių, Suv. Valstijų istorijos, abel- 
nos istorijos, geografijos, politiškos 
ekonomijos, pllietystės, dailiarašys- 
tės.

Mokinimo valandos: nuo 8 ryto 
iki 5 po pietų; vak. nuo 7:30 iki 9:30 
3106 So. Hšlsted St.. Chicago, UI.

HA5TEP 5Y5TEn
Mokykis Kirpimo ir Designing 
Vyriškų ir Moterišką Aprėdalų 
Musų sistema ir ypatiškas mokini

mas padarys jus žinovu į 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— 
dienų ir vakarais ir gauti speciališ- 
kai pigią kainą.

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

J. F. Kasnicka, Perdėti nis
118 N. La Šalie gat., prieš City Hali 
i Atsišaukit ant 4-to augšto. -




