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Anglija reikalaus kontribucijos
"T

Vokietija turės apmokėti visus 
karės kaštus

Karės kaštai galbūt sieks 120 
miliardų dolerių

DIDELĖS ARMIJOS YRA 
PRIEŽASTIMIS KARIŲ.

Konskripcija turi būti panaikin
ta Europoj palaikymui taikos, 

sako Lloyd George.

LONDONAS, gruodžio 11. — 
Prvmieras Lloyd George šiandie 
kalbėdamas Bristol pasakė, kad 
Anglijos militaris aktas buvo 
priimtas esant dideliam reika
lui. Kada tas reikalas praėjo, 
to akto reikalas praėjo ir jis 
pranyks. Jis pidurė, kad nėra 
mierio jį atnaujinti.

Lloyd George sakė, kad ar 
Anglijai bus reikalinga kons

kripcija ateityj kokioj-nors for
moj, prigulės ne nuo nuomonės 
kokią jis dabar išreiškia, bet 
nuo taikos sąlygų, kokios bus 
padarytos.

“Kas privarė mus prie kons
kripcijos,“ sakė jis, “tai buvi
mas konskriptuotų armijų ant 
kontinento, kas ncišvengtinai 

negalėjo būti didelių karinių nia 
sinų 1h* pagundimo žmonių jų 
viršūnėj išbandyti savo laimiki 

visuomet jautė, kad nėra kam 
pasipriešinti jų puikiai karinei 
mašinai.

‘‘Jeigu jus norite pastovios 
taikos, jeigu jus norite neleisti 
pasikartoti šios karės baiseny
bėms, jus turite padaryti galą 
konskriptuotoms armijoms ant 
Europos kontinento.

Laivynas — defensyvis 
ginklas.

“Mes neturėjome mašinerijos 
ofensyvei karei. Musų laivy
nas yra defensyvis ginklas ir ne 
ofensyvis ir štai kodėl mes ne
manome pasiduoti. Mes laikėm 
šias salas laisvas nuo įsiveržimo 
per šimtmečius ir mes 
me rizikuoti ateityj.”

Karės kaštai.

nemano-

svarstėPremicras paskui 
klausimą atlyginimo, 
reiškė, kad karė Vokietijai kai
navo mažiau, negu ji kainavo 
Anglijai. Ji kainavo Anglijai 
milžinišką sumą — $ 10,000,000,- 
0(X). Jis mano, kad Vikietijai 
kainavo $30,000,000,000 ar $35,-

Šiandie
Ch. L. D. T. rengia

PRAKALBAS APIE 
LIETUVĄ

J. Stančiko svet., 205

Kensingtone, III.
.Kalbės redaktorius P. Gri. 
tis.

Pradžia 7:30 v. v, Įžan
ga dyka.

OOO,(XX),(XX). Jis tvirtina, jog 
yra neišteisinamu, kad žmogus, 
kuris klydo ir pralaimėjo turėtų 
mokėti mažiau, negu žmogus, 
kuris tapo pripažintas teisiu ir 
laimėjo.

(Premjeras apskaitė, kad tal
kininkų karės kaštai pasieks 
21,000,000,000 svarų sterlingų, 
arba arti $120,(XX),(XX),(XXI).

Teisė reikalauti apmokėjimo.

Jis suglaudė savo pastabas 
šiame dalyke sekamai:

“Pirma—Ant kiek teisybė yra 
paliesta, mes turime absoliučią 
teisę reikalauti visų karės kaštų 
iš Vokietijos.

“Antra — Mes manome rei- 

kleli jos.
“Trečia

prie jų išgavimo, mes turime iš
gauti tokiu bildu, kad tas nepa
darytų daugiau blogo tai šaliai, 
kuri priima juos, negu šaliai, ku
ri moka juos.

“Ketvirta — Anglijos kabine
to paskirta komisija mano, kad 
tą galima padaryti.

“Penkta — Talkininkai yra 
tilcr*»i tame pačiame laive.

išstatysime savo reikalavimus *

visi kartu ir kokie jie bus, jie 
turi stovėti priekyj Vokietijos 
karės skolos.”

Kada prieiname

Žmonių interesuos.

Premicras tęsė:
“Pirmiausiai atsižvelgimas 

talkininkų mintyse bus reikalai 
žmonių, prieš kuriuos vokiečiai 
paskelbė karę, o ne interesai Vo
kietijos žmonių, kurie paskelbė 
karę ir kurie yra kaltais toj

Apie buvusį Vokietijos kaize
rį premicras pasakė:

“ Absoliučia i nėra abejonės, 
kad jis papildė piktadarystę 
prieš tarptautinę teisę ir abso
liučiai nėra abejonės, kad jis tu
ri būti laikomas atsakomingu, 
ant kiek tas apeina Europos tal
kininkus.”

Jis sakė, kad ex-kaizcris ir jo 
bičiuoliai turi būti teisiami už 
paskelbimo karės piktadarystę, 
ir kad jis tikisi; jog prezidentas 
Wilsonas sutiks su taikli ninku 
reikalavimu tame dalyke.

frae translation filed wlth the post- 
•naster at Chicago, III., Dec. 12, 1918, 
ts reguired by the act of Oct. 6,1917

KO FRANCIJA 
REJKALAUS.

Francija laikys kairįjį Reino 
krantą iki Vokietija pilnai 

neužsimokės.

PARYŽIUS, gruodžio 11. — 
Francija mano reikalauti taikos 
konferencijoj:

1. Nuolatinis prijungimas be
visuotino žmonių balsavimo Al- pertraukos mūšių delegacijos
sacė-Lorraine, su rubežiais, ko- prašymą, kad jiems butų leista | ve Ador, narys Šveicarijos fede- v. Mėnuo leidžiasi 1:03 v. nak- 
kie buvo 1814 m. prieš Vienuos susinešti su provincijomis į va-

kongreso apkarpimą Francijos 
rubežių po Napoleono puolimo.

2. Francija pasiūlo karjnę 
okupaciją kairiojo kranto Reino 
upės iki Vokietija mnižmokės 
karės nuostolių, kas tikimasi už 
ims nemažai laiko.

3. Francija reikalaus nuola
tinių karinių gvarantijų prieš 
Vokietijos vartojimą kairiojo 
kranto Reino sukoncentravimui 
kareivių prieš Franciją.

Daugelis franeuzų skaito Rei
ną kaipo tikrąjį rubežių prieš 
Vokietiją palei visą upės ilgį, 
bet mažas yra. publikos senti
mentas už nuolatinį aneksavimą 
Pala tina te, nors tas buvo Franci 

| jos nasionale svajone per dau- 
| gelį šimtmečių.

Sutvėrimas neutralūs buferi
nės valstybės buvo svarstomas, 
bet sprendžiama, kad tas pienas 
tapo praktiškai atmestas, kadan
gi Belgija nori prijungimo Wa- 
loon distrikto ir galbūt Luxem- 
burgo, tikslu sudaryti ilgą per
tvarą prieš Vokietiją.

Francijoj auga sentimentas už 
sumanymą pažymėti taikos kon 
ferencijoj, jog nė vienam vokie
čių kareiviui niekad nebūtų leis
ta pereiti Reino upę uniformoje 
ir su ginklais. Tuo, manoma, 
Paryžius ant visados butų ap
saugotas nuo vokiečių atakų.

neduos tikro prirodymo, jog ji 
persimainė širdžia, karinės gva- 
ranti jos prieš Vokietijos agresi
ją yra absoliučiai reikalingos.

True translntion filed with the post- 
master III.. I>ec. tfi. 19IB,
as rcųuired by the act of Oct. (i, 1917

PREZIDENTAS BUS 
FRANCIJOJ RYTO 

RYTE.

BREST, gruodžio 11. — Geor
ge VVashington laivas su prezi
dentu VVilsonu ir jo partija, ti
kimasi pasieks Brestą 1.0 vai. 
pėtnyčioj ryte, vieton 3 vai. po 
piet. Jis išvažiuos į Paryžių

True translation filed wlth the po.M- 
mastei* at Chicago, III., Dec. 1918, 
as reguired by the nei of Oct. 6, 1917.
Wilsonas išreikš taikos pažval- 

gas amerikiečiams 
kareiviams.

Wilso- 
karei-

PARYŽIUS, gruodžio 
Kalba, kurią prezidentas 
nas pasakys Amerikos 
viams neužilgo po jo atvykimo į
Franciją, tikimąsi, bus viena 
svarbiausių, kokios bus pasaky
tos laike jo buvimo Europoj ir 
laukiamas, jos kaipo aiškaus a- 
pibudinimo prezidento pozicijos 
linkui daugybės svarbių dalykų.

Prezidentas aplankys sunai
kintas apygardas Francijoj ir 
nors dabartiniai pienai yra mė
ginamieji, apsilankymas Metz ir

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Dec. 12, 1918, 
as reguired by the act of Oct. 6.1917.
Vokiečiai negali susinešti su pro

vincijomis į vakarus nuo 
Reino.

PARYŽIUS, gruodžio 11. — 
Maršalas Foch atmetė vokiečių

karus nuo Reino, dabar už-!donojo Kryžiaus tarptautinio 
imtomis talkininkų. Vyriau-j komiteto, tapo išrinktas šiandie 
sias komanduotojas užreiškė, prezidentu Šveicarijos konfede- 
kad reikalinga yra užlaikyti Vo-’ racijos 191!) metams. Ador ga- 
kietijos blokadą, kaip pažymėta ( vo 142 balsus iš galimų 188 bal- 
prtrankoj mūšių. sų.

True translation fiied with the post- 
master at Chicago, III., IVc. 12. 1918 
as reguired by the act of Oct. 6, 1917.

30 JURININKŲ SUŽEISTA 
ANT KRUIZERIO.

6 užmušti ant Brooklyn 
Jikohamoje.

WASHINGTON, gruodžio 11. 
— šeši žmopės iš įgulos yra mi
rę ir 3(1 sunkiau ar lengviau su
žeisti iš priežasties anglių dul
kių eksplozijos pereitą panedė- 
lį ant ginkluoto kruizerio Bro
oklyn, Jokohamoj, Japonijoj.

True translation filed vvith the post- 
maslcr it Chicago, III, Dec. 12, 1918, 
as reguired by (he act of Oct. 6. 1917

DAR 7,740 KAREIVIŲ 
SUGRĮŽO NAMO.

NEW YORK, gruodžio 11. — 
Pasveikinti namie kaipo didvy
riški sunai tautos, dar 7,710 ka
reivių, jurininkų, jūreivių ir a- 
via torių, atstovaujančių beveik 
kiekvieną valstiją šalyj šiandie 

įėjo šešiuose transportuose iš 
Europos uostų į migla užklotą 
Ncpv Yorko prieplauką.

šimtai iš kareivių, apnegalin- 
ti» visam amžiui, iš priežasties 
žaizdų, gautų niekuriuose iš 
smarkiausių karėj mūšių, tapo 
skubiai nuvežti į ligonbučius, o

Ims demobilizuoti,

Prue translation filed witn the post- 
master at Chicago, III.. Dv<*. 12. 1918, 
as reguired bv the art of Oct. 6. 1917.

NĖ VIENAS Iš AMERIKOS 
KAREIVIŲ NENUŽUDYTAS.

WASH1NGTON, gruodžio 10.
Maj. gen. Crowder, “judge 

advokate general,“ savo meti
niame raporte sekretoriui Bager 
sako, kad nė vienas narys Ame
rikos armijos ne tapo sušaudy
tai! nuo kares pradžios už pa
pildymą grynai militario prasi
kaltimo. Gen. CrovVder sako, 
kad tas faktas yra žymiausia 
ypatybė jo raporto.

“Tik keli mirties nuosprendi- 
mai išnešti,” sako jis, “ir nė vie
nas iš tų nuosprendžių uždėtų 
už grynai militarius prasikalti
mus, nebuvo išpildyti.“

Judge advokate general ofiso 
rekordai parodo, kad 12,357 o- 
ficieriai ir kareiviai tapo pasta
tyti prieš generalį karišką teis
mą, iš kurių 10,873, arba 88 nuo
šimčiai liko nuteisti. Daugiau 
kaip pusė apkaltinimų prieš o- 
ficierius yra padalinti į tris sky
rius: išvažiavimas be leidinio, 
girtumas ir nepridera iltis oficie- 
riuii elgimąsis.

Raportas parodo, kad vienas 
kareivis buvo teisiamas ir nutei
stas už “buvimą šnipu” ir 
773 kareiviai liko nuteisti 
miegojimą ant sargybos.

už

NAUJAS ŠVEICARIJOS 
PREZIDENTAS.

BERN, gruodžio 11. — Gusta

ralės tarybos ir prezidentas Rau- ties*

GATVEKARIŲ DARBININKAI 
STREIKUOJA.

KANSAS CITY, Mo., — čia 
streikuoja visi gatvekarių dar
bininkai ir daugelis dirbtuvių 
turėjo užsidaryti ir didžiuma 
miesto dalių yra be elektros, ka
dangi streikuoja ir elektros dar
bininkai.

Jie reikalauja pakelinio algos, 
kokis buvo jiems paskirtas ar- 
bilracijos teismo,

Kompanija gi spiriasi, kad ji 
negali išpildyti reikalavimo, ka
dangi teismas atmetė reikalavi
mą 8c už pasažierių važinėjimą, 
o su dabar gaunamais 6c ji ne
galinti pakelti algos drbininkms. 
Mavoras sako, kad miestas ir •Z v
toliau priešinsis pakėlimui 
kesties už važinėjimąsi.

1110-

post-
1918

Tnie translation filed with the 
master at Chicago, III., Dec 12, 
»is reguired by the act of Oct. <i. 1917
Italijos respublikonai reikalauja 

Steigiamojo Susirinkimo.

8
FLORENCE, Italija, gruidžio 
(suvėlinta . — Respublikonų 

konvencija, kuri prasidėjo čia 
šiandie, reikalavo sudarymo 
Steigiamojo Susirinkimo, panai
kinimo slaptos diplomatijos ir 
priverstinos konskripcijos, pave 
(limo ysiii oue ms teises i>n«l<vlk> t i

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Dec. 12. UIS, 
as reguired by the act of Oct. G, 1917

Du ministeriai pasitraukė 
iš partijos.

RYMAS, gruodžio 9. — Mini
steriai Bisolati ir Berenini rezi
gnavo iš socialistų reformų par
tijos, iš priežasties tos organiza
cijos reikalavimo rinkimų į Stci-

True translation filed witb the post- 
master at Chicago, II!., Dec. 12, 1918, 
as reguired by the act of Oct. 6, 1917

Rumunijos karalius 
Buchareste.

LONDONAS, gruodžio 11.
Pasak gautų žinių, Rumunijos 
karalius Ferdinandas ir karalie
ne Marė tapo priimti entuzias
tiškai^ kada jie gruodžio 3 d. o- 
ficialiai įėjo į Bucharestą. Na
mai buvo papuošti talkininkų 
vėliavomis.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, UI., Dec. 12, 1918, 
as reguired by the act of Oct. 6,1917

“Žmonių valdžia” 
Heese.

DRAMSTADT, Heese, gruodžio 
10. — Heese darbininkų valstie
čių ir kareivių taryba tapo pa
leista ir jos vietą užims “žmo
nių taryba Heese respublikos.” 

šion tarybon įeis atstovai vi
sų klesų žmonių, o ne vieni so
cialistai.

ORAS.
Giedra šiandie, nepastovus o- 

ras ryto. _____ ,_______
Saule teka 7 v., leidžiasi 4:19j nas balsas nebuvo paduotas ka

True translation filed witn the post-maslcr ai Chicago, III., Dec. 12, 1918, 
as reguired by the act of Oct. G, 1917,

Talkininkai galbūt už
ims Vokietiją

Neduos maisto, jei tarybos ne 
bus paųaikintos

TALKININKAI REIKALAUJA 
PANAIKINT KAREIVIŲ IR 
DARBININKŲ TARYBAS.

Kitaip vokiečiai negaus 
maisto.

— Pasak pranešimų iš Berlino, 
talkininkų valdžios mano atsisa
kyt kabeunt maistą Vokiet. iki 
reikalavimas, kurį jos esą pada
riusios — paleisti kareivių ir 
darbininkų tarybas nebus iš
pildytas.

ižnia priduria, kad talkinin-

True translation fiied wlth the post, 
master ai Chhago, iii , Dec. 12, 1918. 
as reguired by the act of Oct. 6, 

VOKIETIJOS VALDŽIA 
NEĮSILEIS RUSIJOS 

BOLŠEVIKŲ.

19b

BERLINAS, gruodžio 9.
Vokietijos kabinetas pasiuntė 
nevielinį p r a n e ši m ą Ru 
sijos valdžia, kad j i nesiųstų 
<1olcKuoijoH į l)orlit>Q pU-mtojti- 

mon gruodžio 16 <1. konferenci
jom Paduotąja priežastim bu
vo “dabartinė situacija Vokieti
joj.“ Rusijos bolševikų delega
tai buvo pakviesti kareivių ir 
darbininkų tarybos pildomojo 
komiteto prieš norą kabineto.

Kabineto opozicija neabejo
tinai buvo sustiprinta padary
tais apkaltinimais bolševikų 
ambasadoriaus Vokietijoj Jof- 
fe, kuris išleido pranešimą, sa
kantį, kad ministeriai Hanse, 
Barth ir kiti yra draugiški prie 
jo ir aktyviai parėmė jo pieną 
įvesti Rusijos metodus Vokieti
joj. Nežiūrint jų užginčijimo, 
Joffes apkaltinimai padarė nes
magų įspūdį niekuriose vietose.

True translation fiied with the post 
mastei* at Chicago, UI.. Dec. 12. 1918, 
as reguired by the act of Oct. 6, 1917

DIDŽIUMOS SOCIALISTAI 
VĖL LAIMĖJO.

Chemnitz rinkimuose gavo
78,500 balsy prie 6,600 balsu. .

BERLINAS, gruodžio 10. — 
“Dvi savaiti atgal Dresdene; šia
ndie Chemnitz! Žmonės kalba 
aiškiai,” sako Vorwaerts, kalbė
damas apie pasekmes rinkimų 
Chemnitze j to miesto darbinin
kų ir kareivių tarybą. Ten di
džiumos socialistų gavo 78,500 
balsų prieš 6,600 balsų už ne
priklausomuosius socialistus. 
Dresdene senoji partija £avo 
117,566 balsus, palyginus su 8,- 
400 balsų už nepriklausomuo
sius.

Vorwaerts nurodo, kad nė vic-

pitalistų, visi tie balsai yra vien 
darbininkų. t

Vossische Zeitung užreiškia, 
kad pasekmės Chemnitze “pa
rodo. jog Spartakai neturi atra
mos tarp žmonių.”

Priešinasi prievartai.

Straipsnis Vorvvaerts’c užsi
puola ant Adolph Hofman, vie
no iš buvusių redaktorių ir ne
priklausomojo socialisto, už iš
reiškimą grąsinimo išvaikyti 
nacionalį susirinkimą, kada jis 
bus sušauktas.

Laikraštis mano, kad buržu
azija negalės gauti didžiumos 
i bikiniuose.

“Jeigu gi toks stebuklas atsi
tiktų,” sako jis, “tai jis bus iš
reiškimas žmonių valios, kovai 
su kuria mes nepasirinksime 
Rusijos metodo vaikymui susi
rinkimo, bet pavartosime social
demokratinį metodą švietimo, 
taip kad sekami rinkimai turėtų 
geresnes pasekmes.“

True translation filed with the post- 
master -d (Jiica.go, UI., Drc. 12, 1918, 
as reguired by the act of Oct 6, 1917.
KRUPPO GINKLU DIRBTUVĖ

PAVERSTA J RAMAUS

DARBO DIRBTUVĘ.
AMSTEBDAM, gruod. 11.

Direktoriai Kriippo amunicijos 
dirbtuvių paskelbė savo mierį 
pakeisti ją į dirbtuvę taikos da
lykų ir prašė darbininkų pada
ryti pasisiulimus išdirbimui ra
maus laiko dalykų pasak Co-

True translation filed with the post- 
master ai Chicago. UI., Dcc. 12. 1918, 
as reguired hy the act of Oct. 6,1917.

L1EBKNECHTAS SKELBIĄS 
GENERALĮ STREIKĄ.

LONDONAS, gruodžio 1 .
Pasak Amsterdame iš Berlino 
gautų žinių, kraštutiniųjų vado
vas Kari Liebknechtas paskelbė 
generalį streiką visoj Vokietijoj, 
prasidedant sausio 1 d. “su val
džia ginkluoto proletariato.“

True translation filed witn the post- 
master at Chicago, III., Dec. 12, 1:)i8, 
as reguired by the act of Oct. 6. 1917

PARYŽIUS, gruodžio 10. — 
Iš Holandijos pranešama, kad 
Prūsijos princas Henrikas, bro
lis buvusio Vokietijos kaizerio, 
paskelbė susitverimą rojalistų 
pralijo® Vokietijoj.

Ryto
gruodžio 13 d.

Ch. L. D. R. rengia

PRAKALBAS APIE 
LIETUVĄ

M. Meldažio svet., 2242 W.
23rd PI., West Side.

Kalbės adv. K. G ūgis ir 
Dr. A. Montvidas.
Pradžia 7:30 v. v. Jžanga 
dyjkai.
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Irderiu, kartu su užsakymu.

Asmeniškai Redaktorių matyt gatl-

Redakcijos
Straipsniai

True translation fllerf with tTie post- 
master at Chicago, III., Dec. 12, 1918, 
as reųuired by ttie act of Oct. 6,1917

Vokietijos revoliu
cijos keblumai.

Joks lietuvių laikraštis, 
tur-but, nėra taip aiškiai ir 
dažnai išreiškęs tą nuomo
nę, kad Vokietijos revoliu
cija gali būti tiktai socialis
tinė, kaip “Naujienos”. Ši
tą nuomonę “Naujienos” y- 
ra išreiškusios ne kartą dar 
tada, kada didžiuma žmonių 
netikėjo, kad revoliucija Vo
kietijoje gali įvykti.

Kada Vokietijoje dar vie
špatavo kaizeris, ir svietas 
stebėjosi ir piktinosi, kodėl 
tos šalies darbininkai “ne
padaro” revoliucijos, kuo
met revoliuciją “padarė” 
net tokios atsilikusios vals
tybės darbininkai, kaip Ru
sija, — “Naujienos” sakė: 
revoliucija dėlto ir neįvyks
ta Vokietijoje, kad ji nėra 
atsilikus šalis. Vokietija tu
ri augštai išplėtotą pramo- 
niją; jos proletariatas yra 
skaitlingas, apsišvietęs ir 
gerai susiorganizavęs; todėl 
Vokietijoje yra galima tik
tai .socialistinė revoliucija. 
Tatai jaučia visi žmonės Vo
kietijoje, ir ąčiu tam, Vokie
tijoje visos klesos, kurios y- 
ra užinteresuotos privatinės 
nuosavybės palaikyme, prie
šinasi revoliucijai ir remia 
valdžią. Ačiū tam taip-pat, 
darbininkų klesa tenai susi
laiko nuo revoliucinių žings
nių, žinodama, kad netinka
mam momente pradėjus ko
vą, ji turėtų prieš save ne ti
ktai visą valdžios galybę, o 
ir visą buržuaziją ir net ūki
ninkus.

Augštas ekonominis Vo
kietijos išsiplėtojimas buvo; 
ta priežastis, kuri sutrukdė 
revoliucijos įvykimą toje ša
lyje, nes tas išsiplėtojimas 
pagimdė stiprų proletariatą, 
baimė prieš kurį vertė visas 
savininkų klesas spiesties 
aplinkui kaizerį.

Bet tas augštas ekonomi
nis Vokietijos išsiplėtojimas 
buvo ir priežastis to, kad 
revoliucija, kartą prasidėju
si tenai, tuoj priėmė aiškų 
socialistinį pobūdį. Vokiėti- 
jos valdžia iškarto pateko į 
socialistų rankas it* jie 
daro pienus, kaip įštė 
ciallzmo tvarką Voki

“Naujienose”, dabar Vokie
tijoje nėra priešingi ir pa
žangesnieji buržuazijos 
sluogsniai: jie mato, kad tai - 
yra vienintelis išėjimas pri^ KdllTlįįJldl.
dabartinių sąlygų, kuomet 
sugriuvo tvirčiausia kapita
lizmo ramstis toje šalyje, au
tokratija.

Vienok socialistinė revo
liucija Vokietijoje dar ir 
šiandie nėra liuosa nuo pa
vojų. Kaip tiktai ta aplin
kybė, kad Vokietija turi au- 
gštai išsiplėtojusią pramoni- 
ją, daro jai labai kebliu da
lyku įsisteigt socialistinę 
tvarką, kuomet kitose šaly
se dar tebeviešpatauja kapi
talizmas. Mat, augštas pra- 
monijos išsiplėtojimas turi 
tą prasmę, kad šalis daug 
daugiaus pagamina indus
trijos produktų, negu gali 
pati suvartoti, o maisto ir 
žalių medžiagų pasigamina 
daug mažiaus, negu jai rei
kia. Pramoninga šalis ga
bena savo industrijų produ
ktus į užsienius, o maistą ir 
medžiagas iš užsienių. Ta
tai — gi stato tą šalį į anks
čiausią priklausomybę nuo 
kitų šalių.

Jeigu kitos šalįs bent per 
keletą savaičių sulaikytų 
maisto ir žaliųjų medžiagų 
siuntimą Vokietijon ir atsi
sakytų įsileisti pas save Vo
kietijos pramonijos išdirbi
nius, tai jai butų galas, šituo 
žvilgsniu ekonomiškai atsili
kusieji Rusija, pav., yra 
daug geresniame padėjime. 
Nes ji, kaipo agrarė (ūkiš
ka) šalis, nereikalauja mai
sto iš užsienių, o savo ne
skaitlingus industrijos pro
duktus gali suvartoti pati, 
neišgabendama kitur.

Ekonominė Vokietijos pri
klausomybė nuo užsienių te- 
čiaus šiandie reiškia jos 
priklausomybę nuo talkinin
kų, nuo jos priešų, kadangi 
jie dabar kontroliuoja pasa
ulį. Sunkios mūšių pertrau
kos sąlygos, kurias talkinin
kai uždėjo ant Vokietijos, 
padaro šitą priklausomybę 
beveik absoliučia. Prieš tal
kininkų valią Vokietija šia
ndie beveik nė pasikrutyti 
negalėtų.

Mes norime, kad skaity
tojai šitą dalyką gerai įsi
dėmėtų, nes, paleidus jį iŠ 
savo omenės, butų visai ne
galima suprasti vidurinės 
Vokietijos situacijos.

True translation filed with t b" post- Čiai, aš — ne asilas! Dėlto ve ir 
inaster at Chicago, Iii., Dcc. 12, 1018,’ . x. . i ,
as reųuired by the act of Oct. 6,1917. i sakyčiau jums visų mokslą. Ga- 
-r • t • [na to* kad aš moku garšinties.
l^lOtUVCl Įlojeriu galiu būti, gyvulių...

’pfiu! galiu būt pilnu daktaru.
. Visi žino, kad iš manęs buvo 

Keletas dienų atgal buvo j puikus respublikoniškas spyke- 
spaudoje Žinia ,kad gen. Pil-Į ris; aplodismentai kaip pupos 
sudskis, laikinasis lenkų res-Įkrisdavo — pfiu! aplodislmen- 
publikos prezidentas, pas-j tai sienas lauždavo, kada aš 
kelbdamas Steigiamojo Su-1pjaudavau tiems cicilikams... 
sirinkimo rinkimus, prane-pss, tss... atleiskite, klaidą pa
šė, kad į tą Steigiamąjį Su- dariau. Aš vadinas, ne aš, ne... 
sirinkimą yra kviečiami ir j aš... Ir dabar, jei norėčiau, ži- 
delegatai iš Ukrainos ir Lie-’note, ką aš galėčiau. Pas nia- 
tlivos. į ne ateina daug frentų — tiek ir

Kam. reikės tenai tų dele-Į1“*1, ’r <ic siulo.raan «cr« dnL 
gatų iš šitų dviejų šalių?}rb,»’ bct i,s ncnonu-
Aišku kam: tam, kad susita- *, Aš ir socialistų tarpe galėčiau 
rus SU jais apie santykius būti inteligentu, jesery! Tik tie 
Lenkijos, Ukrainos ir Lietu- social-pa trintai, jie visur kiša 
VOS. savo nosį. O tai darbininkams

Taigi matyt, kad dabarti>žker,a kcli’ pric 
nė Lenkijos valdžia neketi-i^ "e,"n , r-r-revobucmiu ke- 
na spėkos keliu rišti klausi-! al.<.‘ “ Jl< vlsl yn>.
mus, kokių ji turės su kai-'!’l,begčl,u ‘s 8?no kon'ro’ 
mvnais. Ažtiot pešusis del'kę na° kar“‘7 <labar. Jlc^° 

\ i • iii lemi elitu xrmfr4iii ir mulkinu rin-
rubezių ir kitų dalykų su sa- 
savo kaimynais, ji nori tar
ties su jais. Ir ji elgiasi 
taip todėl, kad ji yra socia
listinė valdžia. Gen. Pilsud
skis nors nėra ;

įj-bininkus. Ir jie mano, kad aš 
asilas... Nesuprantu. Ar aš 
—asilas? Nosery! Aš — ne asi
las. Aš ir dabar studijuoju pap- 

skis nors"' nėra"įkaitomas žindoloftijos mokai,. O ar jus 
social-demokratu, bet vis de- 
Ito jisai yra socialistas, nau
josios gadynės idėjų pasekė
jas; ir jisai pavedė social
demokratui Daszynskiui su
daryt Lenkijos ministeriųĮ 
kabinetą.

Jeigu Lenkiją valdytų to-;gus, jisai išris šį kvesčiną, sy? 
kie ponai, kaip Dmowskis^ Taigi ar aš—asilas? Nevermai! 
arba Paderewskis, tai tuo-j Aš darbuojuosi grynai ekstra- 
met, žinoma, dalykai eitų bolševikiškai. Man linksma, 
kitaip: vietoje draugiško su- j gražu ir gerai, kad broliai bol- 
tarimo tarpe Lenkijos ir Lie-i ševikai kovoja su sociaLpatrio- 
tuvos, reikėtų laukti pešty
nių, o gal ir karės. Ant lai
mės, dabar socialistai valdo 
jau ne tiktai Lenkiją, o ir 
Lietuvą.

Bet akyveizdoje šitokių 
faktų pasirodo, kad musų 
dešiniųjų srovių darbas 
“Lietuvos neprigulmybės la- • 
bui” neturi vertės. Tautini
nkai su klerikalais giriasi, ^oį' 
kad jie apginsią Lietuvą.dieninio gvvenimo aplinkybėms 
nuo lenkų; o tuo tarpu mes( 
matome, kad lenkų liaudis,! 
paėmusi šalies valdžią j sa
vo rankas, jau tiesia ranką 
savo kaimynams. Musų ta
utininkai su klerikalais gi-Įligentu. L ___ ,
riasi, kad jie gausią Lietu- Įbulų kalbėjęs ant Socialist pur
vai “pagelbos” ir iš didžiųjų 
valstybių; o tuo tarpu mes 
matome, kad Lenkijos, Lie
tuvos ir Ukrainos liaudis

žiiulologija ? ?‘Phpžindoolgija 
tai yra toks vertimas iš angliškos 
kalbos. Jis vadinasi “K. S.” 
Ekzektly! Na dabar turite įspe-

Į paklaust “Laisvės” redakto- 
; riaus. Aus — išmintingas žino-

tais. Ir aš darau visokių sky- 
mų, kad juodaugiau sukėlus 
triukšmo... pfiu! kad išgelbė
jus darbininkų proletariatą nuo 
Chicagos social-patnotų gailė
tos! Sy, argi aš — asilas?

Nemanykite, kad aš noriu būt 
inteligentas. Nosery, kad ir no- 

j rečiau, ir tai negaliu, kol socr- 
al-patriotų bus musų tarpe ir

1 jie skelbs netinkantį šian-

• tą Markso mokslą. Nugi, iki 
i tol jus mano spyčiams netike- 
sit.

Jesery, aš nenoriu būti inte- 
0 ar jus žinote, kas

nUv.__ v . jau rengiasi aprūpinti savo
d Zmonių t I?e santykius taip, kad didžiom-
daug lengvai ir paprastai n- .. * vaIstvh7ma . lltll - I

tijos mass-mitingo, jei dr-rau- 
gas Džei Vy Stilsonas butų iš
važiavęs į Philadelpę? —Ugi tai 
aš! Mano spyčius tikrai bolše
vikiškas... Pažvelgę į mano

dykai!
Norime pranešti visiems draugams ir vartoto
jomis Severos Vaistus, kad dabar galima gauti 
Jūsų aptiekoje užtektinai Severos Kalendorių. 
Reikalaukite vieno. Duodamas dykai I

Severos Lietuviškas Kalendorius
1919 metams

Susideda vėl iš paprastų Kalendoriaus žinių, 
mėnulio atmainų, nuspėjimo oro, žingeidus skai 
tymai ir gražus juokai. Toliaus seka pamoki
nantis ir žingeidus aprašymai, kas padaro šią 
knygutę pageidujama kiekviename name.

Reikalaukite jo aptiekose, kur perkate 
Severos Vaistus. Jeigu negalima jo 
gauti, parašykite tiesiog i mus ir pri- 
duokite antrašus savo draugų.

W. F. SEVERĄ CO., CEDAR RAPIDS, IOWA.

Kosulys
' ir peršalimas

parinkta tai pora, pasitinkanti žmogų visur. 
Bukite atsargus. Apsirūpink tuojaus iš pra
džios. Neleisk jiems įsišaknėti giliai. Praša
link jas. Vartok

Severa’s
Balsam for Lungs

(Severos Baisumas Plaučiams) kad sulaikyti ko
sulį, pasiliuosuoti nuo dusulio, paliuosavimo 
plėginos ir gydymo uždegimo ir suerzinimo plė
ves, Priedais imk

Severa’s Cold and Grip Tablets

(Severos Plot vės nuo Peršalimo ir Gripo) pra- 
šalinimui nušalimo.

Kaina Severos Balsamo plaučiam 25 ir 50c.
Kaina Severos Plešku nuo šalčio ir gripo 30c

Severos vaistai parduodami visur aptiekose. 
Jeigu jus negalite gauti jų nuo savo aptieko- 
riaus, atsiųskite savo užsakymą j
W. F. SEVERĄ CO., CEDAR RAPIDS, IOWA.

Kalėdų Dovanų 
Krautuvė

Musų krautuvė pripil
dyta naujausios ma

dos tavoru.

sokių sidabrinių da
lykų. Musų krautuvė
je pirksite teisingai 
gvarantuotą tavorą ir 
pigiau negu kitur.

Deimantų ir aukso 
žiedų, gryno aukso 
ir paauksintų laikro
dėlių, lenciūgėlių, 
kolonikų, špilkų, la
kotų, lavolcrių ir vi

P. K. BRUCHAS
3321 S. Halsted St. Chicago, III.

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

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

VAKARAIS
Seredomls ir Subatomis nuo 6 iki 

8 vai. vakar*
Mane galite matyti banke, bet rei

kalui atsiradus kreipkitės prie m a. 
nęs į namus.

3343 Lowe avė., 
(Tel. Boulevard 9983)

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

Dr.A.Montvid
Gydytojas ir Chirurgas

1553 W. Madison st.
Suite 000—012 

Phonc Haymarket 2563 
Valandos: 10 iki 12 ryto

1739 So. Halsted St.
Naujienų Name 

Valandos: 6 iki 8 vakaro 
Nedčldieniais tik Madison st. 
ofise, šaukiant į namus tele- 

fonuokite j rezidenciją.
West 6126.

Tel. Pullman 342
Dr. D.J. Bagočius, M.D. 
LIETUVIS GYDYTOJAM 0 

CHIRURGAS
16781 So. Miehigaa AtA, 

Roseland, |1L

ša revoliucijos klausimą. Jie 
įsivazidina, kad revoliucijo
je visa kas pareina ant žmo
nių ūpo, nenumanydami, 
kad žmonių ūpas irgi turi 
savo priežastis. Bet tikre
nybėje, kaip revoliucijoje, 
taip ir normaliu laiku, daly
kus nusprendžia ne ūpai ir 
ne kas kitas, o ekonominiai 
reikalai.

Tie ekonominiai reikalai 
šiandie.daro galimu tokį kei
stą apsireiškimą, kad Rusi
jos bolševikų valdžia gyvuo
ja jau daugiaus kaip metai 
laiko, nepaisant to, kad ji 
yra iš visų pusių apsupta 
priešų; talkininkų interve- 
ncija ją gal dar sustiprins. 
Tuo tarpu galingoji Vokie
tijos social-demokratija jau
čiasi esanti priversta kęsti 
buržujų Solfą užsienių rei
kalų ministerio ofise, kad 
nesukiršinus prieš save tal
kininkų valdžių.

Ak, kad tai revoliucinė 
Rusija šiandie butų pilnatei
sis narys talkininkų valsty
bių koncerte, ir kad jos bal-

bsioms valstybėms nebūtų jo-į praktikavau republikonų “kem- . • .. v i tv.. v . .i -• »» •_ _ it ___ .„„i..kio reikalo kišti savo nosį į|pėJe”, JM8 pamatytumėt, 
jų tarpą.

Kovot už Lietuvos laisvę 
dabar reiškia remti socialis
tų valdžią Lietuvoje ir padė
ti Lietuvos socialistams už- 
megst draugiškus ryšius su riotas kalba į jus kaip į asilus, 
kitų Šalių (ypač SU kaimy- Bet tas veidmainis tvirtino, kad 
nų) socialistais. Klerikalų-1 “čia asilų nėra”... Tai kas gi, 
gi ir tautininkų “diplomati------ x
jos” šiandie yra grynas a- 
nachronizmas, atgyvenęs 
savo laiką daiktas.

Ar aš asilas?
(Feljetonėlis)

kad aš kalbu teisybę.

■ Štai delko aš tapau privers-
Darbi- 

ninkii Tarybos prakalbose pas
tebėti jums, kad tas social-pat-

ir aš—asilas?..
—Gvaizdikas.

rTxnnrj~n~~ —

Redakcijos Atsakymai į

Roseland^Sankrova
KAIP MAŽAI GALITE JUS MOKĖTI IR VISI 

GAUSITE GERAS DRAPANAS
Kur nors pačioje eilėje kainų yra galas kur randasi tikras pa- 

čėdumas. Prityrimas gali jums pasakyti kur sustoti — jūsų ir mu
sų patyrimas. Mokėkite tiek daug, kiek galite, bet jus neturite 
mokėti daugiau negu jums duos patarnavimą ir kokybę. Mes pa 
siūlome

Siutus ir Overkautus
Kurie užtikrina jums tikrą pačėdumą.

$2S, $27.50 ir $30
Jie yra puošnus, stailiški, ganėtinai pritaikyti drabužiai, gerai 

dėvimi, tvirti vilnoniai ir platus patrinkimas .spalvų ir petrenų, 
puikus kariniai modeliai ir konscrvaiyvės štai lės visų micrų, pri
taikomi vyraihs ir vaikinams visokio ūgio. Geri siutai ir over- 
kautai, pilnai gvaranluoti. Ateikite ir pamatykite juos.

ANDERSON & DREW CO.
Namas gerų drapanų.

11200 Michigan avė. 3023 E. 92nd St.
j Roseland, III., South Chicago, III.

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

8149 S. Morgan St, kerta 82 at 
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. Nedėllo- 
mis vakarais ofisas uždaryta*. 

Telephone Yards 687

BmM. (U 8. AahlaaA Biri CMcact 
>*44

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

SpeeialiatM MtterittB, Vyriikų, 
Vaikų ir viių chromškų ligų

OftoMž 1154 S. Halated SL, Ckicar 
TthshMM Drnvat MM

VALANDOS: !•—H ryto; «—*

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviltaus Permaina.
Panedėlyj, Ketverge ir Subatoj 

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

lc ir 2c kariškos mokestis 
4 DIDELI AKTAI KASDIEN 
HAI.STKD ir M-ra GATVtS

ęn 80 _ JĮMB
tiojje,[®aS butų taip-pat įtekmin- 
( sitei- gfas pasaulyje, kaip pernai!

Draugai ir draugės, tolinus 
taip kentėti negalima, ne. Ma
tote, kokie čia nepadorus mo
kinimai, stačiai social-patriotiš- 
ki, huliganiški, befaktiški, veid
mainingi ir nieko nereiškaftitįs. 
O, aš suprantu ir jau senai per
matau buržujų klaidas. Jus juk 
žinote, kad aš irgi neprastas: 
galiu būti ir inteligentu. Tik aš 
nenoriu. Aš ir taip visokius 
mokslus esu pabaigęs. Na, tik 
pas-kait-liud-ki-te šitaip, ant 
pirštų — vįčnas mokslas.,. Et, 
ar j ųs suprasite! Pasakysiu sta-

Ten Buvęs, Chgo. — Musų 
korespondentas taip nerašė, 
kaip tamsta sakai. Jisai ne tik 
kad nežemino lošėjus, o ir ne
kritikavo jų. Jisai sakė tik tiek, 
kad Viduno veikalus lošti ne
lengva. O kas tame bloga?

Kazimieras Gugis
Veda visokius reikalus, kaip kriminaliikuott 

taip ir civiliškuose teismuose. Daro 
visokiu* dokumentus ir popieras;

Namą Ofisas:
M28 S. Haltled lt

Ant ttečių lubų
Tai. Drrtver 1116

Minėto Ofisai i
127 N. Beartam St. 

Mlttl Buity BMfc.
Td. OsBtral 44H

ŠALIN SKAUSMAS!

DESTR0Y5 any

Budarfins sveiku, darbo rasi Riiiagunuh 
nepaisant kaip sunkus tas darbas butu.

Kiokvinno nrledorinn yru snugot snvo nuo ligų. Turint Anlti ir nebandant 
ji prašalint, gali iėsivystyt i pavojingu ligą. Moukiauais ni.merejuuas 
gali vėlinus būti labai pavojingu, jeigu tuoj nebus prižiūrėt a.-.

PAIK-EKPELIiER / 
tai užtikrinanti natniuo gyduole, kuri turi rastis kiekvieno n>- 
irtuose. Isgvdyniui ialMo krutinėję, skausmu šonoso ir nuga- Mg
roję, runiHtizinij ir neuralgija, trumpai sakant visokius skaus- HH
mūs raumenyse t»v sąnariuose Pain-Espeller ira geriauses.
Neapsigauk piikdunias pigius vaistus didelėm bonkofce. 
Reikalauk Rsrlatielu. Ku«m«t pirksi Pain.Expoller, 
tikrink ar yra IKARA. vaisbnfeenklis nnt bakrduko. VISU 
KITOKIU NEIMK. H5 eentni Ir 05 centai na bonkmę. 
Gaunamos visose nptlekoso ar tiesiog is laboratorijos.

___ tvj. p. AD. RICHTUR & CO.,
7|—80 Washlngton St.,

New York.

JOSEPH C. WOLON 
LIETUVIS ADVOKATAS

29 S. La Sali* St. 
Telephone Central 6393 

Vakarai* 
2911 W. 22nd Street 

\ Telephone Rockwell 6993

Neišmokėtus 
Liberty Bondsus 

ir Liberty Bondsus nuperka už cash 
Ėmei and Co., 740 W. Madison st., 
kampas st., kampas Halsted st. 
Room 232, *2ras augštas, virš Famous 
Clothing Store, atdara vakarais iki 
8 vai. Nedaliomis nuo 10 iki 1.

MRS. AGNE DŽUGAS
LIETUVB — AKUŠERS

Gerai supranta savo darbą ir malo
niai patarnauja moterims. Pabai

gusi mokslą Chicagoje.
2650 W. 39th Place, ■ vMcego, III. 

Prie Archer Avė.
Telephone McKlnley 4420.
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NAUJIENOS, Chicago, I1L
jess

Milwaukee, Wis

PRAKALBOS PRAKALBOSVietos darbininkų Judėjimas

RENGIA ŠVENTO RAŠTO TYRINftTOJAI

įvyks temoje

Nebus Kolektuota

Sergėkite savo akis——

Lygiai viena kaina.

3109 S. Morgan et. Chicago
SVEIKATA

Tamsus kampelis.

kokia nors chroniška, nervų, kraujo, sku

tekėjai

KM*- / <W!'.

$250 
$ 50 
$ 25 
$ 50 

$1000

Sulyg Biblijos mokinimu jie yra numi 
rę, laukia prisikėlimo iš numirusiųjų.

Adomas ir Jieva dabar sulyg Tikėjimų 
Išpažinimais.

Gruodžio 1 d. buvo IX rajo
no nepaprasta konferencija, kad 
išrinkus delegatų į sekamą LSS. 
puvažiavimą.

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

Raštiškas užtikrinimas.
Jus galite gauti parašytą užtikri

nimą su bile kuo, ką tik jus čia 
pirksite. Prekės yra tikrai tos pa
čios, kokias mes sakome, ši sena iš
tikima firma padarys gerus visus 
užtikrinimus.

Dievas pasakė Adomui 
Nojuje: “Snierčiu numir
si”. šėtonas pasakė mo
tinai J ievai: “Nieku budu 
smerčiu nemirsite”.

Pastarąjamc SLA. 177 kuo
pos susirinkime buvo skaityta 
prisiųsti laiškai nuo Neprigul- 
mybės Fondo, bet kuopa pinigų 
neskyrė.

Nauja 177 kuopos valdyba y- 
ra sekanti: Pirmininkas J. A. 
Dementis, jo padėjėjas — M. 
Krašin: kienį, finansų raštinin
kas, P. J. Maltulis, nut. rašt., S. m
A. Dcn cntis, kasierius, M. Vir- 
balienė, organizatorius S. A. Do
mėn tis, kasos globėjai J. Mitka 
ir J. Bankus.

Kaip matote 177 kuopos val
dyba s’ sideda iš progresyvių e- 
lemenu.

AUKAUKITE LIETUVOS 
LAISVAS F0NDAN.

Bureau
Chicago, III

Bureau
Chicago, III

Specialistas
Gydyme chroniškų ir nervų ligų 

VYRAI IR MOTERS,

Heights tai vienas 
kampelių. Tiesa, 

rimtų, apsišvietusių

Lapkričio 30 d. buvo sureng- 
itas milžiniškas darbininkų susi
rinkimas didžiulėj Auditorium 
svetainėj. Kalbėjo trįs gabus 
kalbėtojai: W. D. Hoan, (Mil- 
aukės majoras), Norman H. 
Takiau tire iš Colorados ir M. 
McCreery. Visi aiškino apie T. 
J. Mooney bylą. Tapo išnešta 
"užuojautos rezoliucija d. Moo- 
giey ir nutarta pasiųsti kur rei
kia. Aukų surinkta $600.

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

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

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS 
ant Durų, Lentų, Rėmų ir Stogams Popiero

Tą pačią dieną buvo prakal
bos, parengtos per LSS. 119 kp. 
Kalbėjo d. J. A. Dementis ir d. 
T. Dundulis. Kaip pirmasis 
taip ir antrasis pavyzdingai nu
piešė Šių dienų viešpataujančią 
tvarką. Buvo ir deklemacijų. 
Dėklei n avo panelės Urboniutė 

ir Svin kiutė. Klausytojams la
bai patiko mažų mergaičių pa
sirodymas. Žmonių buvo ne
mažas berys. Bet jų tarpe atsi
rado k' liūtas vyčių, kur stengės 
trukdyt klausytojams. Šarma-

Vyrišką Drapanų Darganai
Natfji, neatimti, daryti ant užsa

kymo saitai 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

JK augščiau, Kelnės nuo $1.50 iki 
Vaikinams siutai nuo $3.00 

iki $7.50.
Atdara kasdieną, nedėtomis ir va
karais.

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

DR. M. HERZMAN IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams iinomas per 16 me

tų kaipo patyręs gydytojas, chirurgas 
ir akušeris. A

Gydo aštrins 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 Fisk St.

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

VALANDOS: 8—0 ryto, tiktai.

S. A. Dementis man pranešė, 
kad vietinė LDLD. 56 kuopa 
puikiai gyvuoja. Tai puiku. L. 
DLD. rašt. antrašas: S. A. Dė
meli tis, 412 National avė., apt. 
3. Turėdami kokių nors reika
lų kreipkitės j jį nurodytu ad
resu. —Naujienų Reporteris

Laikrodėliai $2
Retežėliai $1
žiedai $2
Kaklaraiščio sagtis $3
Deimantai $5

CARR BROS. WRECKING CO.
& Halsted St, k Chtaa*a, nt

Ncužsitikėkit 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 patyrimų 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
AKIU SPECIALISTAS 

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

3-čios lubos, virš Platt’o aptiekos 
Tėmykite i mano parašą 

Valandos nuo 9-tos vai. ryto Iki 
8 Vai. vakaro. Nedėlioję nuo 9 
vai. ryto iki 12 valandai dienų.

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.

Jeigu jus kenčiate 
ros arba komplikuot..----------- ------ ----------------
durių, žarnų, kepenų arba inkstų liga arba jeigu jįjs turite reuma
tizmą, skausmus nugaroje arba sąnariuose, nustojimą noro valgy
ti, galvos skaudėjimą, pasitarkite su manimi.

Ofiso valandos 9 UI U IT IIC V Nedaliomis 10 ryto 
ryto iki 8 vakare. Mis H III I lT< I Ui 2 vai. dienų 
422 S. State St., arti Van Buren St., Chicago, III.

AKIŲ SPECIALISTAS 
Akis Egzaminuoja Dykai 
\ Gyvenimas yra

v tuščias, kada pra 
nyksta regėjimą.

Mes vartojam 
yy pagerintų Oph- 

thalmometer. Y- 
jBSkT.M \ patinga doma at- 
< 't kreipiama 

kus. Vai.: nuo 9 ryto iki 
nedėldien. nuo 10 iki 11 dieną. 
4649 S. Ashland ar. kam p. 47 st 

Telephone Yards 4317 
Boulevard 6487.

Chicago 
tamsiausių 
randasi čia 
žmonių, bet jie pražūva tam
siojoj “tėvėlių” 'kontroliuoja
mo j minioj. Nors tiesą pasa
kius, ir patįs tėveliai negali pa
sidžiaugt savo sekėjais. Jie no
rėtų, kad jų “avelės’* visa ati
duotų jiems, bet šios neklauso, 

į Didesniąją savo “kapitalo** da
lį nuneša aludėn ir ten “paau
koja**.

Bet yra sakoma, kad viena 
įbeda tai nebėda. Taip ir čia. 
“Paaukoję** savo “kapitalus” 
>saliunininkui jie kartu netenka 
ir visokios protinės lygsvaros. 
'Tas priveda prie įvairių prasi
žengimų ir duoda darbo polici
jai ir teismams. Tat pas mus 
liko paprastu kasdieniniu apsi
reiškimu. Tik keista, kad Chi- 
cagos kunigų Draugas, kuris to- 
jkiu nepaprastu uolumu uostinė
ja tariamųjų “bedievių” nuodė
mės, nič nieko nerašo apie tai, 
kas dedasi mtisų Ghickgo Hei- 
ghtse... O, jisai turėtų darbo: 
kasdieną galėtų rašyt apie savo 
sekėjų darbelius. Bet jisai ty
li, tyli todėl, kadangi jie yra jo

-r-Rutelė.

APGARSINIMAI
buba įvairus ir apie visokius daiktus. Bet jeigu kurie apgar
sinimai nebūna teisingi, tai tokie negali ilgai gyvuoti.

Kaslink apgarsinimų aptiekos Partosa, tai jie randasi vi- 
šokių kalbų laikraščiuose ir nuolatos per daugiau kaip 15 
metų. Visi skaitantieji tuos pagarsinimus atrado, kad juo
se visados buvo teisybe skelbiama.

Tūkstančiai žmonių dėkingi yra Partolai už pasekmin
gą veiksmą. Partola reguliuoja maisto virškinimą viduriuo
se, išvalo užkietėjusius vidurius ir čistija kraują. Partola 
yra geriausia priemone dėl gero vidurių veikimo.

Jus taipgi skaitykite su įsitikinimu apgarsinimus aptie
kos Partosa.

Užsisakykit dėžutę Partola ir persitikrinkit.
Kainuoja tiktai 1 dol., 6 dėžutes už 5 dol.

Apteka Partosa, 160 2-nd Avė. Dept. L. 1. New York (136)

SVEIKATA* 
ARBA TIESUS IR TRUMPAS

KELIAS Į SVEIKATĄ.
Sveikata turi kelis šimtui pa

veikslą apie žmogaus kūno sudėjimą. 
Aprašoma įvairiausi apsireiškimai 
žmogaus kūno gyvenime ir pamoki
nama, kaip žmogui apsisaugoti nuo 
visokią ligą. Tokios knygos lietuvių 
kalboj dar nebuvo. Turi 339 pusi. 
Drūtuose audeklo apdaruose kaštuo
ja tik «įil£.OO su prisiuntimu. *

Perkupčlams duodami gerą nuošimti.
Užsisakydami ir pinigus siųadami, rašy
kite šiuo adresu:

S. P. TANIS, 
1233 W. Ulth Place

Chicago, III.

AR TURITE SKOLININKĄ?
-z* Mes galim iškolektuot dėl jūsų visokias

nealgaunainas skolas, notas ir visokius 
/h fĮęŽftkj*berašt iškas skolų išjieškojimus tiesiai ant

> 5 nuošimčių; nuo privatinių ypatų, biznie-
4 £ rių, kompanijų ir kitų, kurie nenori ge-
V•'ruoju atsilyginti. Nepaisome kokia sko- j la yra ir už ką, bile tik teisingai reika-
)laujama; mes iškolektuosinie nežiūrint 

flr kttr ir kokiam mieste jus gyvenate, nei
f dil m V kur jūsų skolininkai randasi. Musų būdas 
I Th\rT'" /mV 61 l>as*l‘kia skolininkus visur, nes tam Uks- 
L Tv •- hii turim koresi>ondentus, kolektorius, ir

rrr advokatus visose dalyse Suvienytų Valsti
jų ir Kanadoje. Pamėginimas ir musų ro- 

i da-jųms nieko nekištuos. Reikale kreipkitės pas mus ypatiškai ar 
laiškais ant sekančio antrašo:

INTERSTATE LEGAL SERVICE AGENCY
3114 S. Halsted Street, Dept. B. Chicago, Illinois..

Aš esmi speciali-
tas visų ligų "RJB

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

Gali būt prašalinta ir daugelyje atsitikimų iš- 
gydyta, jeigu gydys teisingai. Aš per daug me- 

*^.....„1 tų gydžiau pasekmingai šias ligas.
Mano užrašas išgydytų ligonių yra aiškus pri- 

41 J rodymas mano gabumo.
Aš atitaisau kreivas akis be skausmo vienu 

gydymu.
Pritaikau akinius teisingai.
Pasitarimas nemokamas.

W. M. LAWHON, M. D.
219 S. Dearbom St (Prieš pačtg). Chicago, III.

į Ateik aut šio įdomaus ir žingeidaus išguldymo, bet ne vienas, atsivesk ir savo prietelį, brolį ir seserį, net ir savo senelį. 
Nepamiršk paženklintos valandos, nes jei pradžios negirdėsi, tai nebusi užganėdintas. .

GEROS GRAZNOS
Už ŽEMAS PAPIGINTAS KAINAS

Ateikite i šią seną, užtikimą, gerai žinomą gražnų sankro
vą dėl gerų gražnų už žemas nupigintas kainas. Mes buvome 
vertelgystėje laike 67 metų ir visuomet darėme musų kostume- 
riams geriausius bargenus. Mes neparduodame prastų prekių 
už augštas kainas. Tikra gražnų sankrova. Ne ta gražnų sto
vykla, arba maža krautuvėlė, kuri greitai išsikrausto.

Louis DeRoy & Bros.
544 Smithf ield st., Arti 6th Avė. Pittsburg, Pa 

Musų 67-tas metas.

Rusiškai-Amerikoniškas Biuro
CHICAGOJE

1. Skolina pinigus ant Laisvės Bondsų. Kam 
reikalingi pinigai, tegul atsineša į Biurų 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,

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

CHARLES TEZE RUSSELL
Nesenai buvęs C. T. RUSSELL’IS pasakė: “Jeigu Biblija — šventraštis 

mokina, kad AMŽINOS KANČIOS yra likimas visų išskiriant šventuosius, 
tai taip privalo skelbti, lygiai kaip su perkūnu griauti — kas sanvaitė, kas 
diena, kas valanda. O jeigu šventraštis taip NEMOKINA, PRIVALO ŠITĄ 
FAKTĄ ŽMONĖMS PRANEŠTI ir ta nešvari dėmė negarbė atnešanti Dievo 
Šventam Vardui atimti.

įžanga Liuosa.

MILDOS SVETAINĖJE, 
3142 South Halsted Street

PETNYčIOJE, GRUODžIO DEC. 13 DIENĄ, 1918
PI* ... 'f ~*~n

PRADŽIA 7-tą VALANDA VAKARE. į į
Peklos ariia pragaro pamokslas yra mokintas beveik visų tikėjimo išpažinimų, kurie vadinasi^ “Krikščionįs”. Vieni 

sako, kad literiniai, tikrai milijonai žmonių yra kankinami per nesudegančius velnius, kiti sako, kad žiiiončs tik jų jaus
mais bus kankinami kokiu nors neištiriamu budu; kuomet kiti nerasdami nei jokios išeigos atmeta tą pamokslą ir sykiu 
su tikėjimo bažnyčia, ir stojasi netikėliais, ir jieško pašelpos prie Evoliucijos—Išsivystymo pamokslo ir Augštcsnės Kri
tikos

Tel. Yards, 3654. AKUŠERKA

g
"rs.A.MIchnlewlcz

dgus Akušerijos Ko
lbą; ilgai praktįka- 
įsi PannsylvainįOB 
ispitalėse ir Phila- 
Iphijoj. Pasekmin- 
1 patarnauja prie 
rodymo. Duodu rodą 
tokiose ligose moto- 
na ir Merginoms.

13 So. Hslsted 8tr. 
(Ant antrą Ubą).Cbicąga.

Nuo 8 iki 9 ryta, ir 7 ijp vftlo vtk.
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Chicago ir Apiehnke

r K'"*. N o

iš-

J ų s, ku
rios greitai 
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sios, suny
kusios ir nu 
sikamavu- 
sios; ner- 

vuotos arba 
greit susi

erzinamos, 
kurios pasi
duodate me

lanchobjai arba “numėlynavę”, 
egzaminuokite savo kraują dėl sto
kos geležies. Nuxated Iron paimtas 
tris syk i dieną po valgio padidins 
jūsų stiprumą ir pakantrumą į dvi 
savaiti laiko daugelyj atsitikimų.— 
Ferdinand King, M. D.

Išdirbėtų Pastaba.—Nuxnted Iron 
rekomenduotas viršminėto Dr. Kin- 
g’o galima gaut pas kiekvieną gerą 
aptiekiu pilnai pasitikint geromis 
pasekmėmis, arba grąžinami pini
gai. Gydytojai paprastai užrašo du 
penkiagraniu plėskeliu ėmimui tris 
sykius j dieną po valgio.

9

True translation filed with the 
postmasfer at Chicago, Iii., 
l)ec. 9, 1918, as reouired by the 
act of Oct. 6, 1917.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Dec. 12, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917 
REIKALAUJA, KAI) VALDŽIA 
PATYRINĖTŲ DARBO 
SĄLYGAS PULLMANO 
DIRBTUVĖSE.
Kompanija nežmoniškai 
išnaudojo savo darbinin
kus — sako aldermanas 
Johnson.

Socialistų aldermanas nuo
wardos, d. Charles Johnson, pa
siūlė miesto tarybai rezoliucijų, 
reikalaujančią, kad federalė val
džia padarytų nuodugnų tyrinė
jimą visose Pullman’o dirbtuvė
se. Aldermanas Johnson sako, 
kad darbo sąlygos ten esą sta- 
čiog nepakenčiamos. Tarp ki
ta, kompanija praktikuojanti 
vadinamąją Tayloro sistemą, 
kuri stato dideliu pavojun tūk
stančius darbininkų dirbančių 
minėtos kompanijos dirbtuvė
se.

D-go Johnsono rezoliucija ati
duota miesto tarybos t. v. home 
defense komitetui.

Jeigu d. Johnsono rezoliucija 
bus priimta, tai miesto valdžia

žią prašymu padaryti tyrinėji
mų minėtos kompanijos dirb
tuvėse. Kompanijos viršininkai 
sako, kad kompanija tokiam ty
rinėjimui nė nesipriešins.

KOL KAS NIEKO 
NEGAUS.

Gatvekarių kompanija turės
Franciškus Vilkaitis,

Gimęs spalio I d., 18110, 28 m. 
amžiaus, gyveno prie 820 W. 
33 Place, Chicago, III., paėjo iš 
Lietuvos iš Kauno gub., ir pa
vieto, Krakių parap., Paropės 
viensėdžių, užmuštas karės la
uke spalio 1 d., 1918 m., j Suv. Valst. kariuomerię paimtas ge
gužio 26 d. 1918. Amerikoje išr 
gyveno 9 metus. Buvo geras 
tautietis, mylėjo savo tautų.

Ilsėkis svetimoje žemėje, o 
mes liekame dideliame nuliū
dime.

Pusbrolis B. V. Jankauskas

23 d. galės imti tik po 5 centus 
nuo pasažierio. Taip patvarkė 
Public Utilities komisija nevei
zint to, kad kompanijos advo
katas griežtai reikalavo arba 
leist padidint važinėj imos kai
nas ar — kompanija turės misi 
bankrutyti.

Gruodžio 23 d. komisija lai
kys speciali posėdį, kuriame ga-

Jus turite mokytis angly kalbos 
— DABAR ------—

HOFFMANO MOKYKLOJE mokina jus kaip skaityti, rašyti ir kal
bėti angliškai į labai trumpų laikų. Ateikite ir pasikalbėkite su musą 
lietuviais mokiniais, kurie jau yra augštesnėje mokykloje prisirengimui 
j kolegijų. Musų mokestis už mokinimų yra nebrangi. Musų mokyto
jai yra draugiški. Ateikite pas mus. Mes jums pagelbėsime.

HOFFMAN SCHOOL,
1537 North Robey st. (Arti Milwaukee avė.)

Didelis Bargenas!
DU NAUJI DVIEJŲ FLATŲ NAMAI 

11344-—18 South Park Avenue
Namai iš plytų, susideda iš penkių didelių kambarių ir sun- 

parlor, papuošta visur ąžuolu ir beržu, ąžuolo grindis, garu šil
domas, skalbyklos, pilnas papuošimas, pavėsiai, sieteliai, lengvi 
fixtures, 35x125 pėdų lotas, su visais gatvės ištaisymais ir iš
mokėjimais. S

Randasi pačioje parankiausioje apielinkėje Itdselande, tarp 
dviejų gatvekarių linijų, važiuojančių tiesiai į nrtvstų, pusė ke
lio tarp 115-tos ir Uitos gatvių, perkerta miestukų karo lini
jos, 1 bloko nuo Illinois Central Dept. ir Kensington Dept. 
nuo South Shorc linijų, netoli nuo puikaus parko, geros bažny
čios, mokyklos ir sankrovos.

Mes pasiūlome juos po $9000.00 kiekvienų. $1000.00 įmo
kėti ir $75.00 į mėnesį.

Atsišaukite vakarais, nedėliomis arba laišku sekančiu adresu:
S. P. TANIS,

1233 West lllth Place, Chicago, III.

F*rakalboS

Tutinai išriš gatvekarių kompa
nijos reikalavimą. Nėra abejo
nės, kad ponai komisionieriai 
pasigailės bėdinų gatvekarių ba
ronų, jeigu tam nepasipriešins 
žmonės ir jų išrinktieji valdi
ninkai, kur sėdi miesto rotužėj. 
SUSIRGIMŲ SKAIČIUS 
TRUPUTĮ SUMAŽĖJO.

“Influenzos aukų” skaičius 
truputį sumažėjo. Vakar nau
jų susirgimų buvo 567 infhien- 
za ir 128 plaučių uždegimu. Vi
so susirgo 695 asmens. . Mirė 
39 nuo influenzos ir 56 — plau
čiu uždegimu.

we8tsidietls privalo atilankyti ir 
atsivesti savo drauiy, Dabar 
yru luikas, kada kiekvienas dar
bininkus turi sukrusti ir kiek ga
lėdamas prisidėti prie to didžio
jo darbo, kurį dabar užsidėjo 
ant savo pečių musų draugai Lie 
tuvoje. VVestsidiečiai, sukrus- 
kime!

Nesiseka kunigų organui, bet 
Morganstryčio gazietai dar la
biau. Aminis pasitikau vieną 
savo pažįstamą, kuris nesenai 
labai džiaugėsi ta gazieta. Žiū
riu,. jis skaito Naujienas!

—Nu, kas čia? — klausiu jo. 
Kodėl neskaitai aną “gerąjį pei
perį?” '

VVaukegan, 111. — Lietuvos SI>b. 
mišraus choro mėnesinis susirinki- 
mns bus nedėlioj, gruodžio 15 d., 10 
vai. ryto, Liuosybės svet.. 893 — 8 
gatvė. Dainininkės ir dainininkai 
malonėkite visi susirinkti pažymėtu 
laiku. Sekretorė A. Paulukaitienė

LMPS III Rajonas stato scenoje 
puikų veikalų “Netikėtas sugrįži
mas”, Subatog, gruodžio 14 d. M. 
Meldažio svetainėj. — Kviečiame vi
sus atsilankyti. —Rajono Valdyba.

Roseland, I»l. — LMPS. 25 kp. 
'mėnesinis susirinkimas įvyks nedė
lioj, gruodžio 15 d., 1 vai., Aušros 
kambariuose, 109110 Mlchigan avė. 
Visos draugijos malonėkite atsilan
kyti laiku, nes turime daug reika
lų apsvarstymui, taipgi bus renkama 
nauja valdyba, sekančiam pusmečiui.

Sek. J, Grybienė.

REIKIA DARBININKŲ

REIKIA priežiūrai merginos.
Svveickley Valley Hospital, 

Svveickley, Pa. t

REIKIA karpenterių prie medžio 
karų.

Ryan Car Co.. 
Hegevvisch, III.

REIKALINGAS labai barzdasku- 
tis vakarais subatomis ir nedėliomis 
iki pietų. Su užmokesčiu sutiksim. 
Meldžiu atsišaukti šiuo adresu.

Wjn. Duoba,
2351 So. Oakley avė. Tel Canal 241

PARDAVIMUI
PARDUODU bučernę ir grosernę. 

ieroje vietoje. Biznis gerai eina. 
3iznis išdirbtas ant cash. Dienoje 
parduodama mažiausia už $80. Tik 
viena bučrrnė visoje apielinkėje. 
Turiu parduoti tuojaus už pirmų 
įasiulijimą. Meldžiu atsišaukti grei- 
ai. Priežastį pardavimo sužinosite 

ant virtos.
1715 So. Canal st., Chicago, III. 5

PASKOLOS-MORGEČIAI

NEĮVYKS TAUTININKŲ 
PRAKALBOS.

M. Meldažio svetainėj tauti
ninkai vakar rengė prakalbas. 
Kalbėt turėjo “vienas iš gabia ih- 
šių kalbėtojų Rytinėse Amerikos 
(!) valstijose” — p. J. Liutkau- 
skas. Aštuntą vai. vakaro, ka
da reikėjo pradėt “biznį,” sve
tainėje radosi koką tuzinas žmo
nių. Prakalbų vedėjas išėjęs 
ant estrados pranešė:

— Nors jus čia susirinkote 
karštomis širdimis, bet kad pub
likos visai nedaug, tai prakal-

—Tai... matai, kad jame nie
ko nauja... sako mano pažįsta* 
mąs.

—Eik, jau eik! — kiršinu jį.
.—Nugi! — atkerta pažįsta

mas — aš senai, senai^pers
kaičiau tas knygas, kurias jie 
dabar krauna į tą peiperį... Ne
suprantu, tie ponai daraktoriai 
turbūt sislija, kad mes, užsimo
kėję pinigą, galime knistis vis 
po tą patį seną štofą... Nosery!

Šitaip kalba netik anas mano 
pažįstamas, o ir visi kiti, kurie 
jau apsidžiaugė Morganstryčio 
gazieta.

Poor Business.

Brighton Park. — LDLD. 104 kp. 
priešmetinis susirinkimas įvyks ke
tverge, gruodžio 12 d., 7:30 vai. va
kare, A. Maženio svetainėj, 3834 So. 
Kedzie avė. Visi nariai kviečiami 
atsilankyti. Org. P. Gura.

PAVYZDINGAS BIZNIS.
Sutartis pagaminti žvyru kainuoja 
plius %. Rasis $40 iki $50 į dieną 
pelno. Reikalauja priedo $1500 dėl 
mašinerijų. Indėtus pinigus gvara- 
ntuoja viešpatystė. Bonus ir pelnas 
mėnesiais A. L. T. 615 — 139 N. 
Clark st., Chicago.

gint kalbėtojų.
Dvidešimts antroji skubiai 

rengiasi prie Kalėdų vakaro. Dg. 
Dundulienės rėk nitą i-lošėjai st
ropiai mokinasi “Našlaičius,” ir 
su geromis pasekmėmis. Va
lio!

būti-

NORI SUGRĄŽINT 
POLICIJOS STOTĮ 
ANT 35 GATVĖS. 
Bet majoras atsisako 
“panaudot savo 
įtekmę.”

Bridgepo.rto biznieriai
nai spiriasi, kad policijos stotis 
butų sugrąžinta nuo 29 ir Loo- 
mis gabių į senąją vietą — ant 
35 gatvės. Tuo tikslu užvakar 
vakare buvo surengta Rankiotas 
Central Manufacturing District 
kliube. Buvo pakviestas majo
ras Thompson ir kiti miesto gal
vos. Majoro buvo prašoma, 
kad jis atmainytų buvusio po
licijos viršininko patvarkymą. 
Savo kalboj majoras Thompson 
tečiaus užreiškė, jogei jis neno
rįs kišties į policijos reikalus. 
Tatai galįs atlikti dabartinis po
licijos viršininkas, Garrity, jei
gu jis matysiąs reikalo.

Toks majoro Thompsono už- 
reiškimas, iššaukė didelio nepa
sitenkinimo. Vietos biznieriai 
sako, kad tai esąs tik nuduotas 
išsisukinėjimas, daugiau nieko.

NAUJAS “BADERIS.”
Miesto darbininkai reikalauja 
didesnių algų.

Miesto iždininkas Pike turi 
naujo galvosūkio. Pečkuriai, 
maisto inspektoriai ir sargai rei
kalauja didesnių algų. Iždinin
kas sako, kad klausimą turėsian
ti išrišti miesto tarybos t. v. fi
nansinė komisija.

SUGRĄŽINKITE TĄ 
ŽIEDĄ.

Pons A. ^Epštein, 1301 So* La 
Šalie St., pasigenda deimantinio 
žiedo, verto 700 dolerių, kokiuo 
bildu žiedas “pabėgo nuo” pono 
Epsteino piršto, jo savininkas 
nepasako. Jisai tik prašo, kad 
policija ar kas, nors kitas7 teik
tųsi jį sujieškot ir sugrąžint jo 
savininkui.

WEST SIDE

Melrose Park. — Draugystės Sū
nų ir Dukterų Lietuvos priešmetinis 
susirinkimas įvyks nedėlioj, gruo
džio 15 d. 1 vai. po pietų, l'rank ir 
James svet. Visi nariai malonėkite 
atsilankyti, nes bus renkama nauja 
valdyba 1919 metams.

A. Starevičia, Rašt..

LSS. 37 kp. laikys priešmetinį su
sirinkimų pėtnyčioj, gruodžio 13 d., 
8 vai. vakare, Malinausko svet., 1813 
S. Halsted st. Visi draugai turi ateiti 
j susirinkimų, nes turime daug sva
rbių reikalų aptarimui ir turime iš
rinkti kuopos valdybų ateinantiems 
metams. Kašt. K. Kazlauskas

LSS. 37 ir 174 kp. rengia gražų 
pramogų vakarų gruodžio 28 d., Me
ldažio svetainėje. Kviečiam visas 
kuopas dalyvauti šiame musų vaka
re. Bus puikus programas.

—Komitetas.

LSS. 81 kuopos priešmetinis susi
rinkimas įvyks ketverge, gruodžio 
12 d., kaip 8 vai. vakare, Liuosybės 
svet., 1822 Wabansia avė. Draugai,

turime daug svarbių reikalų aptar
ti ir turime išrinkti kuopos valdy
bų ateinantiems metams. ,

Rašt. P. Mankevi^ius.

Rengiasi ir Dr. Vinco Kudir
kos draugija — pro Naujų Me
tų vakaro. Lošėjai, sako, jau 
išsimokinę Hejermanso “Du Ke
liu.” Lauksime jų pasirodant, 
lauksime. —Westsidietis.

Pranešimai

Dramatiško Ratelio ir Dramos 
Draugijos narių susirinkimas įvyks 
ketverge, gruodžio 12 d., M. Melda
žio svet. Nariai maloniai prašomi 
atsilankyti. Turėsime aptarti staty
mų dviejų veikalų: G. Hauptman’o 
“Paskendusioje Varpo” ir ‘“Marija 
Mągdalietė”. Abudu veikalu turėsi
me pastatyt dar šių žiemų. Tatai 
reikalinga aptarti kuriuos-neku- 
riuos klausimus. Butų geistina, kad visi atvyktų laiku — lygini 8 vai. 
vakaro. —Sekretorius.

Rockford, III. — LSS. 75 kp. mė
nesinis susirinkimas įvyks 15 d. 
gruodžio 1:30 vai. po pietų, Svetai
nėje “Vega”’Hali, kampas 15th avė. 
ir 9th str. Draugai ir draugės, pri
bukite visi, nes randasi svarbių rei-* 
kalų. Belo bus renkama kuopos 
valdyba ir tt. BaŠt. A. Meldažis.

Harvey, III. — LSS. 228 kp. prieš
metinis susirinkimas bus nedėlioję, 
gruodžio 15 d., 10 vai. ryto, papras
toj svetainėj. Malonėkite atsilankyti. 
Bus svarbių reikalų apsvarstymui. 
'Taipgi bus rinkimas naujos valdy
bos 1917 metams. Org. G. Izbecki

Kensington, 1*1. — LMPSA. 67 kp. 
rengia paskaita J. Stančiko svet., 

,205—7 E. 115 gatvė. Paskaitų skai
tlys Dr. A. Montvidas — apie svei
katų. Pradžia 2:30 dienų. Inžanga 
visiems dykai. Komitetas.

Akro n, Ohic. — LSS. 244 kp. mė
nesinis susirinkimas įvyks gruodžio 
15 d., 12 vai. po piet, po nuin. 50 S. 
Hovvard st. Draugai ir draugės, kaip 
galint pasistengkit pribūti į šį susi
rinkimų, nes turėsime daug naujų 
dalykų aptarti ir bus valdybos rin
kimas. Fili. sekr. K. Joneliunas

Brighton Park, — Keistučio Kliu- 
bo priešmetinis susirinkimas bus 
nedėlioję, gruodžio 15 d., 1 vai. po 
pietų, Liberty svet., 3925 S. Kedzie 
avė., Draugai ir draugės, malonėki
te būti laiku, nes yra daug svarbių 
reikalų. Bus rinkimas naujos valdy
bos ir namo klausimas.

J. Gustaitis.

Lietuvių Darb. Draugijos Ameri
koje priešmetinis susirinkimas bus 
subatoj, gruodžio 14 d., 7:30 v. va
kare, D. Shemaičio svetainėje, 1750 
So. Union avė. Nuoširdžiai kviečia
me visus draugus atsilankyti, nes tu
rim svarbių reikaJų: bus renkama 
valdyba sekantiems 1919 metams ir 
apsvarstymas kitų reikalų.
.......  K. Rugis, Pirm.

ASMEN Ų J1E*KO.I IMA t
Pajieškau savo pusbrolio Juoza

po Rakaucko, Karaliaus sūnaus, pa
eina iš Kauno gub., Šiaulių pav., 
Vaiguvos parap. Girdėjau gyvena 
Chicagoje. Taipgi pajieškau Onos 
Vengriukės, Kauno gub., Batakių 
miestelio. Jie patįs lai atsišaukia, 
arba kas žinote praneškite jų adre
sus.

Juozapas Rakauskas,
309 N. Chicago st., Kenosha, Wis

PAJIEŠKOM dviejų našlaičių ant 
išauginimo. Mes apsiimame išaugin
ti ir duoti mokslų dviem Lietuvių 
Tėvų Našlaitėm, kurių abu tėvai yra 
mirę. Mergaitės gali būti nuo 5 iki 
15 metų amžiaus, bet ne vienų tėvų 
(ne sesers). Malonėkite atsišaukti 
tuojaus šiuo adresu:

P. ir A. M. Kaitis, 
238 — 52nd Street, Moline, III.

Pajieškau savo brolio Mateušo 
Sabeckio, Kauno gub. ir pavieto, 
Josvainių parap., Šeravų kaimo. 
Jis pats tegul atsišaukia arba kas 
žinote praneškite jo adresų.

Jonas Sabeckis,
2025 Canalport avė., Chicago, III.

Pajieškau Stanislovo Banio, savo 
švogerio, ir sesers Liudvikos Banie
nės, paeina iš Kauno gub., Raseinių 
pav., Šilalės parap., Šėrikų kaimo. 
Jis pirma gyveno Springfield, 111., 
vėliaus išvažiavo į Rockford, 111., 
per du metu nesižinau. Taipgi pa
jieškau savo dėdės Stanislovo Pral- 
gausko, gyveno W. Va. Jų pačių 
prašau atsišaukti arba kas žinote 
praneškite jų adresus.

Antanas Sakalai 
R. R. No. jš, Box 18 , III.

PAJIEŠKAU PUSINININKO
NAŠLĖ pajieško pusininko j res- 

taurantų su $500. Vieta gerai išdir
bta per 8 metus. Priimsiu našlį ar
ba vaikinų, našlę arba merginų.

Mrs. Kantaut,
1619 So. Halsted st., Chicago

■
REIKALINGAS ATSAKANTIS 

BUČERIS, KURIS GALĖTŲ VESTI 
VISA BIZNI, VIETOJ MANDADZE- 
iRIO VIETOJ. UŽMOKESTIS GERA. 

WORKERS CONSUMERS ASS’N. 
DARRAS ŠVARUS.
2005 LAKE STREET,

MELROSE PARK, ILL 
ATSIŠAUKITE VAKARE.

REIKIA prityrusių langų valyto
jų-

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

REIKALINGA yra veileris-mergi- 
na, ir kukoritis. 
sišaukite greitai. 
2121 So. Leavitt

Gera mokestis. At-
st.. Chicago

REIKALINGI vyrai ant bardo. Ge
ra vieta pakeleiviams.

LIETUVI V MOTELIS, 
1606 So. Halsted st., Chicago

REIKIA 10 prityrusių moterų 
prie tvarkymo skudurų.

P. Goldman,
1820 W. 141h st., * Chicago

REIKALAUJAMA siuvėjų ranko
mis, rankomis išsiuvinėti guzikams 
skylutes, finišerkų ir guzikų siuvėjų 
prie vesčių, taipgi siuvėjų mkyties 
Muzikams skyles daryti. Mokama 
gera mokestis laike mokinimosi.

HART SCHAFFNER & MARK 
Wood and Blucher st.,

REIKIA merginų, mokančių gra
žiai rankomis siūti, mokyties sinti 
guzikams skylutes. Gera mokestis 
mokama laike mokinimosi.

11 ART SCHAFFNER & MARX
35 SO. MARKET ST.

REIKTA prityrusių merginų dėl 
dešrų dirbtuvės. Pastovus darbas 
visų metų. Gera mokestis.
1215 S. Halsted st. Chicago

REIKIA automobilių plovėjų, kal
vių ir pagelbininkų, karpenterių. 
darbas viduje. Pastovus darbas; į 
hotelius ir restoranus prie įvairių 
darbu. Apysenių žmonių prie len
gvų darbų. Vaikų 14 metų ir senes
nių prie įvairių darbų. Gera mo
kestis. Pečkurių ir pagelbininkų. 
Janitorių $85, 8 vai., naktimis Ir die
nomis. Leiberių, 50c į valandų. Pa
stovus darbas. Gazo pritaikytojų ir 
pagelbininkų, ecetylene pjovėjų, ba
čkų dirbėjų, medžio dirbėjų, įvai
rios rųšies, suvirintojų, 2 sargų, šė
pų dirbė.Iu.

MOTERŲ ARBA MERGINŲ REI
KALAUJAMA: j skalbyklų $2.60 į 
dienų, moterų prie trumpų darbo 
valandų, naktimis ir dienomis. In
dų plovėjų, naktimis ir dienomis. 
Gera mokestis.

SOUTH PARK EMPLOYMENT 
AGENCY

4193 S. Halsted st., 2-ras augštas.
Visi darbai South North ir West 

pusėje. (Kalbama lenkiškai).

REIKALINGAS chorvedis, galin
tis lavinti dainuoti mišrų chorų. 
Choras progresyvis. Del platesnių 
informacijų atsišąukite šiuo adre
su :

J. Budžinskas,
740 Edgevood avė., Akron, Ohio

RAKANDAI

BAHGENAS
$200 Phonograph su rekordais ir 

deimanto adata, parduosiu už $55. 
Taipgi puikų Player Pianų, vėliau
sios mados. Seklyčios setų valgomo
jo ir miegamojo kambarių setas, di- 
vonus, paveikslus, parduosiu už bi- 
le teisingų pasiūlymų, Nepraleis
kite šio bargeno. Rezidencija
1922 So. Kedzie avė. Chicago

PARDAVIMUI naujas player pia
nas labai pigiai, ant lengvo išmokė
jimo arba visus ant sykio, taipgi par
duodama naujas setas krėslų, tikros 
skuros, prie to parduodama ir dau
giau mažesnių daiktų. Metai kaip pi
rkti. Priežastį patirsite ant vietos 

John Guokas,
4218 W. Harrison st., Chicago

PARDAVIMUI: 4 kambarių fia
las, rakandai. Parduosiu sykiu ar
ba atskirai. Pigiai. Pardavimo prie
žastis —- mirtis.
4226 So. Artesian avė., Chicago

NAMAI-žEMe

BARGENAS — 2 fialai po 4 kam
barius kiekvienas ant didelio loto 
prie Union avė., arti 29-tos gatvės. 
Kaina $1850.

tas ir gesas 
išmokėta.
$14.50.

— (i kambarių — toile-
— didelis lotas: viskas 
KAINA ŠIA SAVAITE

PUIKUS NAMELIS 6 kambarių— 
maudynė ir gesas. Didelis lotas ar
ti Union avė., ir 35th st. Kaina šią 
savaitę tiktai $1800.

DIDELIS tuščias lotas — Emcrald 
avė., arti 33-čios. Pardavimui šių sa
vaitę už geriausių pasiulijimų. At
sišaukite į

Mr. Feeney, 
603 Wcst 31 st st., Chicago

PARDAVIMUI 8 flatų arti Cran’o, 
kampinis lotas, 125x125, visi pageri
nimai ir išmokėta $5900. Lengvi iš
mokėjimai.

Me.Donnell, 2630 W. 38 st.

PARSIDUODA 5 akrų farma su 
budinkais, visai naujas 7 ruimų na
mas, šį metų statytas ir žemė yra 
visa išmieruota lotais, prie pat Chi
cagos. Žemė yra labai gera. Parduo
siu visai pigiai, kas greitai pirks.

G. \Vaslovas,
2841 W. 361h St., Chicago, III.

Namas ant 2 lotų, su cemento bei- 
smentu, medinis. Gražioj vietoj. Ga
tvė išmokėta. Parduosiu ant lengvų 
išmokėjimų. Reikalinga 200 išmo
kėti, o kitus po $10.00 i mėnesį, kaip 
rendų; Į kelis metus laiko namas 
pats
28II

į kelis metus 
išsimokės. Kaina $2800.

G. Waslovas,
W. 36th St., Chicago, III.

——
MOKYKLOS

VALENTINE DRESSMAKING 
COLLEGES

6205 So. Halsted bL, 2407 W. Ma- 
diaon, 1850 N. Wella SL

137 Mokyklos Suv. ValstijoM. 
Siuvimas, Petrenų Kirpimas, Dd- 
signing, dėl biznio ir namu. Vie
tos duodamos dykai. Diplomai. 
Lengvi išmokėjimai. Gvarantuo- 
ta išmokinti Jus pasiūti suknat ■! 
$10. Phone Seeley 1643

BAKA PATEK, Plrmialukl

Rengia Lietuvių Laisvamanių Federacija
Kalbės M. X. Mockus

Tema: Kas galės grįžti į Lietuvą.

Pėtnyčioje, Gruodžio-Dec. 13 d., 1918
LIUOSYBĖS SVETAINĖJE, 

1822 Wabansia avė. (North Sidej).

Pradžia 7:30 vai. vak (žanga 15c ypatai.

Kas nenori Lietuvai laisvės?
Jo, kas nenori Lietuvai lais

vės, kas nesiinteresuoja savo 
brolių, draugų ir visos tos šalies 
likimu, kuri dabar nusikratė 
sunkų despotų jungą — visi tie 
turės psirodyt ryto vakarą. Ry
to vakarą Meldažio svetainėj į- 
vyks svarbios prakalbos. Jas 
rengia Chicagos Lietuvių Darbi
ninkų Taryba, tvirčiausia Chica
gos lietuvių organizacija. Bus

Draugystės Meiles Lietuvių Am. 
priešmetinis susirinkimas įvyks su
katoj, gruodžio 14 d., G. M. Cherna- 
ucko svet., 7:30 vai. vakare. Kiek
vienas draugas malonės atsilankyti 
ir atsivesti naujų draugų, norinčių 
įstoti į musų draugystę. Taipgi ne
pamirškite, kad bus rinkimai admi
nistracijos ateinantiems metams. 
Taigi kiekvienas būtinai privalo at
eiti susirinkiman, kad išsirinktume 
atsakančių valdybų, kuri galėtų tin
kamai vesti draugystės reikalus.

Valdyba.

LMPS. 9 kp. rengia pramogų va
karų, vasario 9 d., M. Meldažio sve
tainėj. Scenolj statoma trijų veiks
mų komedija “Parmazonai”. Gerb. 
draugijos ir kuopos šiuo prašomos 
nerengt tų dienų panašių pramogų.

Rengimo Komisija.

RASTA-PAMESTA
Radau muftų nedėlioję, lapkričio 

24 d., M. Meldažio svet. Atsišaukte 
į L. Noreikų,
2120 W. 24 st., Chicago, III.

REIKIA vyro dirbti pirtyje nakti
mis. Reikia turėti paliudijimų. 
1115—17 So. Paulina st., Chicago, III.

AUTOMOBILIAI

REIKIA DARBININKŲ
VALSTYBINIAI NEMOKAMI DAR

BO PRIRODYMO BIURAI

PARDAVIMUI 5 pasažierių Reo 
Overland at Reo factory. Pigiai, 
jeigu pukšite šių savaitę.

T. J. Murphy, 
3618 So. Halsted st., Chicago 

Tel. Roulevard 1769.

NA5TER 5Y5TEH

Visi vietos lietuviai nepa mirškite atsilankyti, nes turė
site progą išgirsti M. X. Mockaus prakalbą.

- • Kviečia visus KOMITETAS.
_____.

biudus kuriais susižinoti sr ja 
ir padėti jai. Kiekvienas laisvę 
mylįs darbininkas, kiekvienas

(U. S. Free Employment Service)
Jieškantieji darbo kreipkitės šiais 

adresais:
116-122 N. DEARBORN ST. 

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

se valdžios {steigtuose ir užlaikomuo
se biuruose nereikia nieko mokėt.

Yra daug vietų, kaip ChicagoJ, 
taip kitur, kur reikalauja visokios 

i rųšies darbininkų — i fabrikus,} ka- 
; syklas, j ukius, j šiaip įvairias įstai-

PARDAVIMUI
PARDUODU bučernę ir grosernę. 

Biznis gerai išdirbtas per daug me
tų. Geroje vietoje. Biznis eina la
bai gerai. Priežastis pardavimo — 
jersunku dirbti.

Ona Simon, 
4102 So. Campbell avė., Chicago

LLF. rengia prakalbas pėtnyčioje, 
gruodžio 13 d., 1918, Liuosybės sve
tainėje, 1822 Wabansia avė. (North . ---- . . ,------ - .
Side). Kalbės M. X. Mockus temo- ■ ?as ~ kaip vyrų, taip motery ir val- 
je Kasr galės grįžti į Lietuvą. ku, kaip amatininkų, taip papra-

Komitetaa. stiems darbams.

PARSIDUODA arklys ir vežimas 
(Expressing business), Dėlei nien-i 
kos sveikatos turiu parduoti už i»u- 
žų kainą;- - — 
3616 S. Halsted st

Mokykis Kirpimo ir Designing 
Vyrišką ir Moteriškų Aprėdalų 
Musų sistema ir ypatiškas mokini

mas padarys jus žinovu i trumpą 
laiką.

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

Elektra varomos mašinos musų 
siuvimo skyriuose.

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

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

J. F. panieka, Pęrdėti.nis 
T18*N*.,'La Salio gat., prieš City tfall;

Chicago AtsiŠftukit ant 4-to augšto.

AiWl




