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True translation filed wilh Ihe post- 
masler ai (’.hicago, III., Dec. 26, 1918, 
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LIETUVIAI UŽĖMĖ RYTINĖS 

PRŪSIJOS MIESTUS.

True translation filed wilh Ihe post- 
inaster at Chicago, III., Dec. 26, 1918, 
a s reąuire
VOKIETIJA RADO KETURIS

KARĖS KALTININKUS.

t: £

Dienraštis Amerikoj

True translation filed with Ihe post- 
nnisler at Chicago, III., Dec. 26, 1918, 
as reąuircd by Ihe art of Oct. 6, 1917

MONARCHISTAI SUSI
TAIKĖ.

PREZIDENTAS WILSONAS 
FRONTE.

mūšiuose
- pertvarkytas

Kaizeris, Ludendorff, Tirptz 
kaltinami.

STOCKHOLM, gruodžio 
Oficialis pranešimas Estoni-

sak čia gautos bevielinės žinios, 
bolševikai areštavo Amerikos 
konsulą Treathvcll Taškente, 
Rusijos Turkestane.

True translation filed wilh Ihe post- 
rnaster at (’.hicago, III., Dec. 26, 1918, 
as reguired by Ihe act of Oct. 6, 1917

Prezidentas vyk
sta AngliįonTrue translation filed with the post- 

mnster ai (’.hicago, III., Dec. 26. 1918, 
as re<|uired by Ihe act of Oct. 6, 1917

BOLŠEVIKAI SUMUŠĖ 
VOKIEČIUS ARTI 

RYGOS.

7HE LITHUANIAN DAILY NEWS
Entered as second Class Matter March 7, 1914, at the Post Office at Chicago, III., under the Act of March 3, 1879.

Berliugske Tidcnde išreiškė 
nuomonę, kad Poderėwskio tik 
šiai yra įsteigimas naujos Len
kijos valdžios po globa talkinin-
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VVASHINGTON, gruod. 24.— 
Atsakomybė už karę ir jos pra
ilginimą yra priskaitoma liau
dies komisaro Vokietijos užru- 
bežinėj ministerijoj, Kautskio, 
sekamoj tvarkoj:

1. Vokietijos kaizeris ir kron- 
princas.

2. Gen. Ludendorff ir admi
rolas von Tirpitz.

3. Didžiausios industrinės fir
mos.

I. Pan-germanai.

Ta nuomonė Kautskio, kuris 
egzimimioja dokumentus užru- 
bežinių reikalų ministerijoj, ta
po išreikšta Petit Parisien ko- 
res|>ondentui pasikalbėjime, ku
rio ištraukos šiandie pasiekė

k
Kautskis sakė, kad ikišiol iš- 

egzaminuotieji dokumentai pa
tvirtina tiesą direktoriaus Krup- 
po dirbtuvių Dr. Muelhon ir Vo
kietijos ambasadoriaus Angli
joj prieš karę princo Lichnovv- 
skio užreiškimus, kurie kaltę už,

K

f •

Pirmoji dalis dokumentų, sa
kė Kautsky, paliečianti priežas
tį karės, bus paskelbta už mė
nesio ir tuo 
jos valdžia 
kumentus 
Ballplatz.

į

I?

IMtčiu laiku Auslri- 
išleis niekučius do- 
rastus archivuose

True translation filed with the post- 
iiiaster at Chicago, III., Dec. 26, 1918. 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

30 UŽMUŠTA HAMBURGE.
įh
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sak žinių nuo Vokietijos rube- 
žiaus, 30 riaušininkų liko už
mušta ir 83 sužeisti, kada revo
liuciniai kareiviai atsukę kulka- 
svaidžius prieš minią iš 250 gir
tų kareivių, kurie plėšė sankro
vas Hamburge.

s'.

į

sijos karaliaus šeiminos (Ho- 
benzollarnų) valdomos nuosa- 
vyoės, tuojaus duos 9(X),000,000 
markių sumą, pasak Frankfort

i-.

p;

True translation filed with the post- 
niaster at (’hieago, III., Dec. 26, 1918 
as reguired by the act of Oct. 6, 1917

NEPRIKLAUSOMIEJI SOCIA
LISTAI STATYS SAVO

KANDIDATUS.

g
1

BERLINAS, gruod. 24. — Su
tartis tapo pasiekta tarp Berli
no valdžios ir Vokietijos geno 
ralio štabo, sulig kurios field- 
maršalas von Hindcnburg ir 
gen. Groener, vyriausia kvatier- 
meistras, pasilaiko savo vielas, 
pastik Lokal Anzeiger.

Tarybos tarp didžiumos ir 
nepriklausomųjų socialistų apie 
rinkimus į nacionalį susirinki
mą nepavyko ir nepriklausomie 
ji socialistai nutarė nominuoti 
kandidati visuose distriktuosc.l ODESSA, gruodžio 20. — Pa- didinta pulkais iš Krymo. Vy-

išvytas iš 
Paryžiaus

Bolševikai laimėjo 
prie Rygos, Francu 
zai eina ant Kijevo

TALKININKAI SUTARĖ NE- 
DARYTI DIDELIO ĮSIVER

ŽIMO Į RUSIJĄ.

Prof. Miiiukov išvarytas iš Pa
ryžiaus; vadina germanofilu.

PARYŽIUS, gruodžio 24. — 
Po svarbios konferencijos va
kar jiastangose surasti pamalą 
kooperacijai tarp Anglijos ir 
Suv. Valstijų, iš vienos pusės ir 
tarp tvurką mylinčių patrioti
nių elementų Rusijoj iš kilos 
pusės kaip rašo laikraščiai, tal
kininkų valdžios esą pilnai 
sutinka su nuosprendžiu atsisa
kyti vykinti didelę 
pediciją Rusijoje . 
kati pačios Rusijos 
surinkti tvarkius 
kurie, kada susivienys įgys para 
mą ir praktišką pagelbą nuo 
talkininkų ir Amerikos respub
likos.

karine eks- 
Skaitoma, 

dalyku yra 
(lementus.

kov, buvęs Rusijos ministeris, 
kuris pereitą lic|X)š mėn. bu
vo kaltina germanofiliškuose 
palinkimuose, buvo priverstas 
apleisti Paryžių.

Prof. Miiiukov gavo paspor- 
tą į Franciją Konstantinopolyj, 
per klaidą. Jis buvo Paryžiuje 
keturias dienas. -■*

Nori karinės diktatūros.

Talkininkų intervencija Rusi
joje yra būtinai reikalinga, sa
ko buvęs Rusijos premieras V. 
N. Kokovcev pranešime rytme
tiniams laikrašliams.

“Karinė diktatūra,” Sako jis, 
“turi būti įsteigta kaip nė ne
smagus šis išrišimas gali pasi
rodyti franeuzų mintims, vien 
tik karinė diktatūra gali užbai
gti dabartinį anarclustišką re 
žinią. Jei talkininkai nedary
tų intervencijos, jie leistų vo
kiečiams sustiprinti ir praplės
ti savo nagus ant Rusijos ir ga
ilaus įvykinti artimesnius poli
tinius ryšius tarp tų dviejų ša-

“Ar talkininkai darys inter
venciją? Atvirai sakant aš var
giai tą manau. Aš atsivežiau iš 
Londono gana pesimistišką įs
pūdį. Toj sostinėj jie virš vis
ko trokšta užbaigti rišimą kata
klizmo, kuris apvertė pasaulį ir 
išrodo bijančiais vien idėjos 
naujų komplikacijų.”

l’rue translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Dec. 26, 1918, 
as reauired by the act of Oct. 6, 1917reųuired by the act of Oct. 6, 1917

Rusijos bolševikai suėmę 
Amerikos konsulą.

rodo, kad bolševikai daro žy
mų progresą, jų besiveržime į 
Estonijos teritoriją.

Jie paėmė Dorpatą, apie 25 
mylios į vakarus nuo Peipus e- 
žero ir privertė ėstomis trauk
lios \Vesenberge fronte j šiaur
vakarius nuo Peipus ežero.

Vokiečių spėkos šioj apygar
doj tebesitraukia linkui Rygos. 
Pranešimas sako:

“Bolševikai .paėmė Dorpatą. 
Musų kareiviai traukiasi We- 
senberg fronte. Vokiečių ka
reiviai maršuoja linkui Fellin,

True translation filed with the post- 
masler at Chicago, III., Dec. 26, 1918, 
as reųuired by Ihe act of Oct. 6, 1917

BOLŠEVIKAI APKALINO
3,205 ŽMONES.

LONDONAS, gruodžio 24. — 
Pasak rusų pranešimų, viena
me Petrogrado kalėjime—Kni
sly yra bolševikų valdžios ap
kalint! 3,2(15 žmonės. Kaliniai 
pasidalina sekamai:

Nuleisti liaudies tribunalų— |<()VC 
1,108; laukia teismo delei kalti-' 
nimo peržengimų bolševikų de
kretų — 330; bolševikų vald- c c nonų,
žios areštuoti be pažymėjimo | j>c>Įįt1įij<l^ 
ypatingo prasižengimo— 1,504; 
areštuoti ir apkaltinimo nepa
daryta per virš du mėnesiu 
260; uždaryti per virš 2 mėne
siu ir arešto autoritetai nežino
mi — 3.

Tarp kalinių 350 yra buržu- 
azai, 87 m.onarchistai, 270 so
cialdemokratų; 311 socialrevo- 
liucionierių, 32 socialistą i ko
munistai, 5 anarchistai, 85 'bol
ševikai ir 661 žmonės be parti
jos.

True translation filed xvith ihe post- 
niaster at Chicago, III., Dec. 26, 1918, 
as retpiired by the act of Oct. 6, 1917

PRANCŪZAI EINA
Į ŠIAURE.

VARSA VA, gruodžio 23. Nu
verstasis Ukrainos hetmanas 
gen. Skoropadški ir franeuzų ka 
reiviai eina iš Oddessos ir ma
noma, kad Ukrainos situacija 
greitai bus kontrolėj. Petlura 
su savo valstiečių armija, ir 
taipgi franeuzais, eina ant Kije
vo, kur tikimasi greitai viešpa
taus tvarka.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Dec. 26, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

ODESSOS KAREIVIAI BUS 
SUSTIPRINTI.

Jais vadovauja franiuzai.

ODESSA, gruod. 20. — Liuo- 
snore armija, kuri laiko Odessą, 
po franeuzų komandą, bus pa- 

riausias spėka respublikonų al
mi jos kuri dabar yra 10; my
lių už Odessos, gavusi pagal
bos iš Kijevo, kuri atvykusi gin
kluotu traukiniu.

Daugiau 200 žmonių liko už
mušta čia mūšiuose gatvėse 
gruodžio 18 d. 
suskaitymas parodo. TT 
jų yra civiliai žmonės, 
mokyklų vaikai sužeisti.

VLADIVOSTOKAS, gruodžio 
21.. — Anti-bolševikų vadovas 
gen. Semionov, kuris atsisakė 
pripažinti admiralą Kolčak kai
po diktatorių Omsko valdžioje 
ir kurį bandyta sutaikihti, ga
linus sutiko suteikti adm. Kol
čak savo pripažinimą, jei admi- 
solas Kolčak sutiks pasitraukti 
naudai gen. Denikin, Dono ka
zokų hclmano, tuojaus kaip tik 
įvyks susijungimas spėkų rytų 
ir vaktirų, ir taipgi atšaukti sa
vo paliepimą, priskiriantį gen. 
Scmionovą prie iŠdavykų, taip 
jau palikti gen. Semionovą ko- 
manduotoju savo armijos.

True translation filed with the post- 
inaster ai (’hieago, 111., Dec. 26, 1918, 
us recjuired by the act <>f Oct. 6, 1917

MILIUKOV VAŽIUOJA 
Į LONDONĄ.

PARYŽIUS, gruodžio 25.
Buvęs Rusijos užrubežinių rei
kalų ministeris Paul N. Miliu- 

, kuriam paliepta apleisti 
Franciją delei nereguliarišku- 
mų pasporte, išvažiavo į Lon- 

Jis buvo lydimas kelių 
iš Ukrainos, kurie kar

tu su juo atvyko iš Odessos.

'l’rue translation filed with the post- 
inasler at (’hieago, III., Dec. 26, 1918, 
as reguired by the act of Oct. 6, 1917

LONDONAS, gruod. 24.
“Grafas Czernin Brest Litovske 
pildė Kuehlmanno paliepimus, 
o Kuehlmann gaudavo savo pa
liepimus nuo gen. Hoffamn,” 
|>asakęs Trocki, pasak Rusijos 
oficialio bevielinio pranešimo.

“Czernin Brest Litovske iš
reiškė Hoffmano cinišką panie- 
kininmą apsisprendimo teisių 
Lenkijos, Lietuvos ir Kurliandi- 
jos žmonių.”

Tas yra skirtinga nuo dabar
tinės Czernino pozicijos.”

Trocki pridūrė, kad smulkme 
niškos apyskaitos apie Brest- 
Litovsko tarybas bus neužilgo 
paskelbtos.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Dec. 26, 1918, 
as reąuired by Ihe act of Oct. 6, 1917

PODEREWSKI GRĮSTA 
LENKIJON.

COPENHAGSN, gruod. 24.
Ignac Jan Poderewski', garsus 
lenkų pianistas ir žymus dar
be Le nkijos atsteigimo, atvy
ko čia šiandie anglų kruizeriu, 
kuris jam yra pavestas Angli
jos valdžios.

Kruizeris paskui tęsė kelionę 
į Danzigą (buvusį uostą Lenki
jos išėjimo į Baltiką) su Pode- 
rewskiu ir Anglijos militariu 
atašė čia — pulk. Wade.

Smūgis 
Cicero

WASHINGT()N, gruodžio 23.
— T ilžė, Klaipėda, Įsrutis ir
Ii miestai Rytinėj Prūsijoj, ta-1 
po ptiimli Prūsijos lietuvių, ku
rie sukilo prieš vokiečių valdžią, 

pasak šiandie atėjusių žinių.
Vokiečių presą, pripažįdama šią 
situaciją, susirūpinusiai

' j Lietuviu Laisvamaniu Federa- 
" 'clja gavo “In’unction” preš 

susirinkimu ardytojus.
mieistdio klerikalai

žiuri susilaukė iš lietuvių laisvama- 
į reikalus Rytinėj Prūsijoj vo- nių nepaprasto Kalėdų prezento

True translation filed with Ihe post- 
inaster ai (’.hicago, III., Dcc. 26, 1918, 
as reųuircd by the act of Oct. (>, 1917

VOKIEČIAI PROTESTUOJA 
PRIEŠ INTERNAVIMĄ.

Franeuzų okupacijos kareiviai 
prijungė Nied, Frankforto prie
miestį, prie savo zono ir prie
šingai prižadams maršalo Foch, 
pirmininkas vokiečių pertrau
kos musių komisijos skundžia
si, kad franeuzų komendantas 
paliepė internuoti visus vyrus, 
kurie nebuvo ten gyventojais

mendanto dekretas paliečia dau 
gybę geležinkelio valdininku ir 
kelis šimtus darbininkų didelėj 
garvežiu dirbtuvėje, kuri dirbo 
darbą dėl talkininkų ir tapo už-

Berlino žinia paduoda tą nu
siskundimą ir priduria, kad tas 
patvarkymas neleidžia Vokieti-

žiu talkininkams.c-

True translation filed \vith the post- 
inaster at (’hieago, III., Dec. 26, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

REIKALAUJA PALIUO- 
SAVIMO.

WASHINGTON, gruodžio 24.
Delegacija draugų ir giminių 

sąžinės priešininkų tarnavimui 
kariuomenėj, šiandie įteikė se
kretoriui Baker peticiją su 15,- 
000 parašų, prašančią umaus 
pajiuosavimo tos rųšies 300 ka
reivių kalinių, kaipo kalėdinio 
mielaširdingumo.

5 ŽMONĖS UŽMUŠTI.

27 sužeisti susidūrus 
traukiniams.

GHJCKASHA, Okla., grud. 25. 
— 5 žmonės liko užmušti, 27 su
žeisti, 10 jų sunkiai, kada St. 
Louis & San Francisco tavorinis 
traukinis užvažiavo ties Nonge, 
Okla. ant pasažierinio traukinio. 
Pasažiėrinis traukinis tuo laiku 
stovėjo ir trįs jo vagonai liko 
sutrupinti.

ORAS.

Apsiniaukę, galbūt sniegas ir 
biskį šilčiau šiandie; ryto gal
būt giedra.

Saule teka '7:17 v., leidžiasi grūmoja minėtiems viršinin- 
4:23 valandoj.

prezento,, kurio jie visai gal 
nesitikėjo ir kuriuo jie, be abe
jo, nepasidžiaugs.

Skaudus tas prezentas, ir var
gšai kleebos butų geriau beve
liję, apsieiti visai be jo. Bet 
Kalėdos - - prezentų dalinimus 
laikas: kokį gauni, lokį imk — 
kad ir verkdamas. Tat ir Ci- 
ceros klerikalai, kad ir verkda
mi, bet turi priimt duotą jiems 
laisvamanių prozelitą.

Tas prezentas — tai Lietuvių 
Laisvamanių Federacijos parū
pintas teisme “injunetion” prieš 
klerikalų sauvalių.

Mat Ciceros miestelio kleri
kalai buvo labai įsigalėję, bega
lo ilgus sau ragus užsiauginę— 
taip ilgus, kad jie tarėsi išbady
sią visa, kas ne kėlrikalų. Nau
dodamies ypatingai patogiomis 
visiems atžagareiviškiems gai
valams laiko aplinkybėmis, to 
miestelio klerikalai jau kurs 
metas siautė prieš kiekvieną pa
žangesnį judėjimą. ■ Su neap
sakomu pasimėgimu persekio
jo jie socialistus, ėdė laisvama
nius, ardė jų susirinkimus ir 
prakalbas, melagingai skundė 
miestelio policijai ir administ
racijai, pripasakodami visokių 
nebūtų dalykų, ir miestelio po
licija ir valdyba, patikėdama 
denuncijacijoms, darė tai ko 
klerikalai geidė: ardė progresy
viųjų organizacijų rengiamas 
prakalbas, areštavo kalbėtojus...

Dalykų padėjimas* buvo nebe
pakenčiamas. šioje šalyj, kur 
pamaitiniai valstybės įstatymai 
garantuoja visiems savo pilie
čiams laisvę žodžio ir susirin
kimų, saujalė juodašimtiškų 
lietuvių klerikalų Ciceroj mokė
jo pasigauti miestelio valdinin
kus, kad su jų pagalba tą žo
džio ir susirinkimų laisvės tei
se po kojų sumini!

Išvesti iš kantrybės laisvama
niai, tariant Lieetuvių Laisva
manių Federacija, nutarė galų 
gale nulaužti ilguosius klerika
lų ir jų tarnautojų ragus. Kū
čių dieną, gruodžio 24 š. m., 

nįjį Teismą su pasiskundimu. 
Pasiskundimas buvo priimtas 
ir teisėjas Dennis Sulivan davė 
laisvamaniams t. v. Writ of In- 
junetion prieš Cicero miestelio 
valdybos prezidentą Joseph Kie
ti hą ir to miestelio policijos vir
šininką Nicholas Mongreigą.

1 Tuo “injimctioiiu” teismas pri-

kams, kad jie liautųsi darę ko-

CHAUMONT, gruodžio 25. 
Prezidentas Wilsonas peržiūri
nėjo Amerikos kareivius ties 
Langres, į pietvakarius nuo 
Chauinont, šiandie po piel, su
lig iškalno prirengiu programų. 
Peržvalga įvyko Langres augš- 
tumoj.

Lydimas p-nios VVilsonienės, 
prezidentas sugrįžo j čia ir spe
cialiu traukiniu išvažiavo į šiau
rinį pakraštį, iš kur išplaukę į 
Angliją.

Prezidentas Wilsonas susi
laukė širdingiausio priėmimo 
nuo Chauinont žmonių — mie
stelio, kuris taip arti surištas su 
istorija Amerikos ekspedicinių 
spėkų Francijoj ir dabar ,esan
tis ;kvatiera vyriausio koman
duotojo. Iš šio miestelio ir bu
vo vedama Amerikos dalis už- 
liaigime karės.

as

True translation filed with Ihe posi- 
inastcr at Chicago, III., Dec. 26, 1918.

reųuired by the act of Oct. 6, 1917
DVI VALSTYBĖS GALI

VALDYTI PASAULĮ.

PARYŽIUS, gruodžio 22.
Viskonlas Northcliffe, Anglijos 
žurnalistas, visų skaitomas kai
po “padarytojas” Lloyd George 
koalicinės valdžios, pasišaukė 
100 įvairių Amerikos korespon- 

vakar vakare ir laikė su jais at
virą pasikalbėjimą, kuriame jis 

ir taikos reikalų.
Atviru, stipriu būdu garsus 

anglų leidėjas pabrėžė savo įsi- 
tikrinimus dviejuose svarbiau
siuose klausimuose:

“Kad tautų lyga yra būtina 
ateities taikai.

2. Kad tvirčiausiu kertiniu ak
meniu pamate tokios lygos bu
tų artimiausia galimas .susivie
nijimas ir kooperacija Anglijos 
ir Amerikos.

“Tikrasis pamatas tautų ly
gai,” sakė jis, “turi būti parem
tas artimiausiai galimu susivie
nijimu dviejų galingiausių šalių 
pasaulyj. Nekalbant apie ide
alus, tikrenybėje yra tai, kad 
tos dvi angliškai kalbančios ša- 
lįs kontroliuoja visą žaliąją me- 

tynių net tarp Čili ir Peru.

MINNEAPOLIS, gruod. 24.— 
1 plėšikai užpuolė. American 
Jewelry Co., 38 — 7th St. ir iš
nešė už 50,000 brangnienų ir 
$850 pinigais.

kių-nors keblumą laisvama
niams laikyti susirinkimus ar 
prakalbas Ciceroj.

Tai toks tas laisvamanių su
teiktas musų klerikalams ir jų 
tarnautojams kalėdinis prezen- 
tas.

T< ’lnjuneltSoną” skaitytojai 
ras ištisai išspausdintą anglų 
kalba kitoj šio numjerio vietoj.

i’
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Smūgis 
klerikalams.

Lietuvių Laisvamanių Fe
deracija jau antru kartu lai
mi kovą už žodžio laisvę Ci- 
cero’je, III.

Pirmiaus ji išlošė bylų, 
kurią buvo užvedusi prieš 
laisvamanių prakalbų ren
gėjus Cicero’s policija. Da
bar laisvamanių Federacija 
gavo iš teismo “injunetio- 

n’ą” prieš Cicero’s miesto 
galvą ir policijos viršininką.

Tasai “injunetion” drau
džia minėtiems miesto gal
vai ir policijos viršininkui 
trukdyt Lietuvių Laisvama
nių Federacijos veikimą.

šitie laisvamanių laimėji
mai turi svarbos ne tiktai 
tuo,.kad jie aplaužo ragus 
sauvaliaujantiems politi
kieriams, kurie sėdi miesto! 
valdžioje, o ypatingai tuo, 
kad jie užduoda smūgį to 
miesto lietuvių klerikalams. 
Nes visi Cicero’s viršininkų 
ir policijos prisikabinėjimai 
prie laisvamanių buvo daro
mi pagal klerikalų skundi
mą.

Klerikalai buvo užsispyrę 
užslopint progresyvių žmo
nių veikimą Cicero’je. Kada 
Lietuvių Darbininkų Tary
ba, arba Lietuvių Socialistų 
Sąjunga, arba. Lietuvių Lai
svamanių Federacija paren
gdavo prakalbas Cicero’je, 
tai davatkos su davatkinais 
bėgdavo į policiją skųsti, 
meluodami, kad tos prakal
bos esančios priešingos val
džiai. Policija ir miesto vy
riausybė, kurios eina išvien 
su klebonija, paklausydavo 
tų melagių ir sustabdydavo 
prakalbas arba atsisakyda
vo duoti leidimą prakalbų 
rengėjams.

cijos Komiteto, perkeltų te
nai liepos mėnesyje iš Wa- 
shingtono. Paliepimą užda- 
ryt tuos skyrius atsiuntė te
legrafu minėtojo Komiteto 
viršininkas, George ^Creel, 
iš Francijos, kur jisai dabar 
randasi kartu su preziden
tu Wilsonu.

Viešosios Informacijos 
Komitetas skelbdavo val
džios pranešimus karės lai
ku; o svetimtaučių skyriai 
versdavo kaikuriuos tų pra
nešimų ir siuntinėdavo laik
raščiams. Be to, tie skyriai 
padėdavo valdžiai “prižiū
rėt” laikraščius; nuo jų re
komendacijos daug priklau
sydavo, ar laikraščiai gau
davo iš valdžios paliuosavi- 
mą nuo angliškų vertimų, ar 
ne.

Lietuvių skyriun tapo pa
statyti klerikalų žmonės, iš- 
pradžių p. Mastauskas, ku
ris dabar yra Amerikos kle
rikalų pasiuntiniu Europo
je, o paskui p. J. K. Kaupas. 
Tie-gi žmonės tarnavo savo 
srovei. Todėl paliuosavi- 
mus nuo angliškų vertimų 
gavo visi klerikalų laikraš
čiai, neveizint to, kad jie gy
nė vyskupą Karevičių ir 
kun. Bartušką, kurie sten
gėsi parūpinti Lietuvai vo
kišką karalių; ir gavo pa- 
liuosavimus taip-pat atža- 
gareiviškų tautininkų laik
raščiai. Nuo kitų-gi laik
raščių ta vertimų našta bu
vo nuimta. Kad nuspren- 
džiantis dalykas čia buvo ne 
laikraščių pozicija karės 
klausime, tai matyt nors ir 
iš to fakto, jogei nuo verti
mų nebuvo paliuosuotos net 
“Tėvynė” su “Sandara”, 
kurios visame kame rėmė 
valdžios politiką.

P-as J. Kaupas, kurio da
rbas tame Informacijos Ko
mitete dabar pasibaigė, bu
vo trįs dienos atgal “Nau
jienų” redakcijoje ir išreiš
kė norą, kad lietuvių darbi
ninkų organizacijos naudo
tųsi lietuvių skyrium prie 
Informacijos Komiteto su
pažindinimui valdžios su 
“darbininkų reikalavimais”. 
Girdi, tasai skyrius ketinąs 
dabar patarnauti savo tau
tai “pokarinės rekonstruk
cijos darbe”. Kad jo skyrius 
tapo uždarytas, jisai nesa
kė. Mums tečiaus rodosi, 
kad lietuvių tautai apskri
tai ir lietuviams darbinin
kams ypatingai butų svei- 
kiaus, jeigu ji gautų tokių 
“patarnavimų”, kokių teikė 
skyriaus vedėjai, kuomažia- 
usia.

Ypatingai arti susibičiu
liavo Cicero’s klerikalai su 
policija nuo to laiko, kaip 
kilo skandalas su kun. Ežer- 
skiu. Netekę jokios įtek
mės tarpe žmonių, jie pasi
ryžo ginties nuo “bedievių” 
įsigalėjimo su pagelba poli
cijos lazdos.

Dabar jiems ta lazda tapo 
išmušta iš nagų.

Gerai, kad laisvamaniai 
apvaldė tuos “kramolos ma
lšintojus”. Jie tuo ne tiktai 
apgynė savo teises, o ir pa
tarnavo visoms progresy- 
vėms lietuvių organizaci
joms. •

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Dec. 26, 191«, 
as required by the act of Oct. 6, 1917

Užsidarė svetim
taučių in forma- • 
cijų biurai.

Telegrama iš New Yorko 
praneša, kad pauedoly.je ta
me migste užsidarė visi sep
tyniolika svetimtaučiu sky
rių prie Viešosios Informa-

True translation filed with the post- 
niaster at Chicaflo, III., Dec. 26. 1918, 
as reųuired By the act of Oct. 6. 1917

Kokia valdžia 
Rusijoje?

Jau mes šioje vietoje rašė
me apie p. Williams’ą, atvy
kusį iš Rusijos su specialiu 
įgaliojimu nuo Lenino agi
tuoti Amerikoje už bolševi
kus. Matėme, kad jisai ne
sugeba paduoti jokio fakto 
prirodymui to, kad Rusijo
je dabar gyvuojąs socializ
mas.

Bet štai dar viena įdomi 
ištrauka iš Williams’o pasi
kalbėjimo su “The Libera- 
tor” redakcijos štąbu:

“Klausimas: Kaip dide
lė yra ta vįsų Rusijos gy
ventojų dalis, kuri, Jūsų: 
nuomone, yra suorgani
zuota į industrines gru
pes?

“Atsakymas: “Well, aš 
nežinau. Tenai gyvuoja 
kelias stambios uniįosj 
kaip, pavyzdžiui, anglia

kasių unija, kuri turi še
šis šimtus tūkstančių na
rių (? “N.” Red.), arba 
kaip geležinkelių darbini
nkai, kurių skaičių Jus 
gal man pasakysite. Bet 
vėliausia penkiolika nuo
šimčių — o gal mažiaus— 
yra industriniai elemen
tai, o likusieji — ūkinin
kai.”
“Veikiausia penkiolika 

nuošimčių — o gal mažiaus 
— yra industriniai elemen
tai, o likusieji —• ūkininkai!” 
Tokią nuomonę apie Rusi
jos gyventojų sąstatą išrei
škia žmogus, specialiai pas
kirtas atstovauti prieš Ame
rikos publiką “socialistiškos 
respublikos” reikalus.

P-as Williams nepasako, 
kur dingo smulkieji ir stam
bieji miestų savininkai ir ta 
baisioji “inteligencija”, apie 
kurią tiek daug šūkauja bol
ševikų agitatoriai. Jie, ži
noma, neįeina į “likusius” 
aštuoniasdešiint-penkis nuo 
šimčius, kadangi šitie “liku
sieji” susideda iš ūkininkų. 
Taigi jie turi rasties tarpe 
penkiolikos nuošimčių “in
dustrinių” elementų.

Bet Rusijoje, kaipo šaly
je, kur kapitalas dar tebė
ra mažai susikoncentravęs, 
miestų savininkų klesa turi 
būti palyginamai gana skai
tlinga, Kiek-gi tad liks da
rbininkų tarpe tų penkioli
kos nuošimčių “industrinių 
elementų”, jeigu iš jų išskir
sime savininkus, profesio
nalus ir kitus? Dešimt nuo
šimčių? Penki — ar kiek?

O jeigu industriniai dar
bininkai Rusijoje sudaro ti
ktai dalį penkiolikos nuo
šimčių gyventojų, kuomet 
aštuoniasdešimt-penki nuo
šimčiai yra ūkininkai, — tai 
kokiu budu Rusija gali skai
tytis darbininkų valdoma 
šalim?

Jeigu Rusiją valdytų dar
bininkų klesa, tai reikštų, 
kad tenai neskaitlinga ma
žuma viešpatauja ant di
džiumos; bet toks viešpata
vimas, suprantama, tegali 
būti tiktai laikinas. O jei
gu dabartinė Rusijos .val
džia ištiesų atstovauja di
džiumą gyventojų, tai ji te
gali būti tiktai ūkininkų val
džia, — nežiūrint kokią fir
mą ji butų uždėjus ant sa
vęs. Dalykas yra ne firmo
je (varde), o esybėje.

Budama-gi pagal savo e- 
sybę ūkininkų valdžia, ji tu
rėtų vadovauties ir idėjo
mis, išreiškiančiomis ūkini
nkų reikalus. Bet ūkininkų 
reikalai (ir idėjos) labai žy
miai skiriasi nuo industri
nio proletariato reikalų (ir 
idėjų). Ūkininkai (nekal
bant apie atskirus asmenis) 
niekuomet negali būti mok
slinio socializmo idėjos ne
šiotojai; šita rolė tinka tik
tai industriniam proletaria
tui. ♦

Galutinai išrišti klausi
mą, ką ištiesų atstovauja 
bolševikų valdžia, bus gali
ma tiktai tada, kada bus tik
rų žinių apie dalykų stovį 
Rusijoje. Bet visa eilė žino
mų apie Rusiją faktų leidžia 
jau ir dabar padaryti įdo
mių išvadų.

Pirmiausia, visas svietas 
žino, kad ta partija, kuri 
šiandie valdo Rusiją (arba 
bent kaikuri&s josios dalis), 
pirma buvo social-demokra- 
tų partijos (t. y. industrinių 
darbininkų partijos) dalis, o 
paskui ne tiktai atsimetė 
nuo jos, o ir išsižadėjo savo 
senojo vardo. Antra, ji pri
ėmė žemės klausime progra* 
mą social-revoliucionierių, t.

y. tos partijos, kurios ideo-' 
logija yra ukininkiška. Tre
čia, ji priėmė social-revoliu
cionierių utopiją apie tai, 
kad Rusijoje socializmas ga
lįs įvykti anksčiaus, negu 
pramoninėse šalyse (kad 
Rusija galės “peršokt” per 
kapitalizmą). Ketvirta, jos 
didžiausi konkurentai šian
die yra social-revoliucionie- 
riai, o ne social-demokratai 
(menševikai). Penkta, jos 
idėjos rado pritarimo ukini- 
nkiškose šalyse — Finlandi- 
joje, Ukrainoje, Latvijoje ir 
tt., bet neranda pritarimo 
tose šalyse, kurios industri
ja yra augštai išsiplėtojusi 
(pav. Vokietijoje, Anglijo
je ir tt.).

Ar neišrodo tad, jogei bol
ševikai iš industrinio prole
tariato partijos persikeitė į 
beturčių ir mažaturčių ūki
ninkų partiją? Kad jie šian
die yra ne tas, kas jie buvo 
metai, dveji laiko atgal, apie 
tai juk nėra jokios abejonės.

Skaitytoju Balsai
{Už išreikštas Šiame skyriuje 
nuomones Redakcija neatsako.}

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Dec. 26, 1918, 
as required by the act of Oct. 6, 1917

LAIKYKIMĖS FAKTŲ.

Nereikėjo būti dideliu prana
šu, idant numanyti jog A. ž— 
tas tik apdekliamos mano klau
simus, o ne. atsakys į juos. Nes 
jis neturi (kaip ir bile vienas a- 
merikietis) tų faktų, pasire- 
miantkuriais tie klausimai butų 
buvę galima atsakyti.

Aš geidžiau nukreipti domų 
ne į karaliaus vardų, bet į ka
raliavimo esmę. Kas sake, kad 
aš skirsčiau karalius į gerus ir 
blogas? Sakiau tik, kad yra kara 
lių visokių, štai Anglijos kara
lius, kuris veik jokios valdžios 
neturi. Štai Rokefelleris, valdus 
kone visų pasaulio aliejų. Štai 
Mindaugis, kurį lošėjai padaro 
karaliumi lošiant dramų “Min
daugis’’. Dalykas visai ne varde, 
bet tame, kokių galę karalius 
turi. O A, Ž—tas negali žinoti 
kokių galę butų turėjęs tas ne
žinomas karalius, kurį nežino
mi kunigai užsigeidė pasodinti 
ant nesančio Lietuvos sosto, ne
pamatęs dokumento (ar jo tik
ros kopijos), pagal kurio tasai 
karalius buvo šaukiamas. Ir tik 
žinant to karaliaus busimų ga
lę Lietuvoje tegalima butų sprę
sti apie jo gerumų ar blogumų 
Lietuvių demokratijai. Asmeni
škai nepažindamas tojo perša
mo karaliaus, neigi matydamas 
to virš minėto dokumento, už
klausiau A. Ž—to, kuris tikrai 
žino “kad visi karaliai yra pa
razitai ir žmonių engėjai” (auk
sinė tai mintis, kuri vienok iš
garuoja it durnas istorijų ži
nant!) apie tai, kokio karaliaus 
tie kunigai nori? Gavau atsa
kų: lųi nusirita visi karaliai nuo 
sostų! Kuris begalo liktų ko
kiam monologui ant scenos.

Tas pats yra ir su kitu klau
simu, būtent apie Darb. Tary
bų. Aš visai neabejoju, kad ši 
įstaiga turėtų rūpintis Lietuvos 
likimu, tik paklausiau kokiu 
budu ji tai darys, kuomet ji pa
ti nežino, ko ji nori Lietuvai. 
Jos padėjimas kaip tik atatin- 
ka to žmogaus, kuris rėktų: 
mieruokiine Lietuvą! mieruoki- 
me! bet nežinotų kuo mieruo- 
ti: uolakčiu, coliu mylia, ar ki
tu kokiu mastu. Laisvės ir de- 
mokratybės yra įvairiausių lai
psnių ir kol Darb. Taryba ofi
cialiai neužrniške nuo kokio Jaip' 
snio ji mano pradėti, ar apsisto
tų tol jos visas rūpestis apie Lie
tuvos likimų bus lik. dulkių dū
mimu į akįs. Nematydami toto1 
oficialio dokumento, nei aš, nei

A. Ž tas, negalima kalbėli 
apie tai kokiu budu D. T. gali 
veikti Lietuvos sodiečių labui.

Kaslink stygavimo, buk Vo
kietija gali pavyzdžiu pagelbėti 
Lietuvai insigyti laisvę, galima 
daug 'butų tarti, bet nenoriu 
daug vietos užimti. Kų aš apie 
tai manau, gali pajusti kiekvie
nas, kuris pamanys kaip galėtų, 
pavyzdžiui, ėsk i moša i sekti Vo-

Jausmų išliejimui rašliavoje 
gyvuoja įvairios formos: eilės, 
poemos, lyrikos ir tam pana
šiai. Tos formos nereikalauja 
grynų faktų. O politikoje ir mo
ksle viskas turi būti paremta 
ant tikrų, aprubežiuotų faktų, 
kitaip tas viskas liekasi bever
čiu žiūrint mokslo akimis. To
dėl prie faktų ir laikykimės, 
kalbant apie tokius dalykus!

—Šarūnas.
(Išrodo, kad p. Šarūnas netu

ri kų nauja pasakyti, jeigu ji
sai tiktai šitokiais “argumen
tais” mėgina sumušt savo opo
nentų. Jeigu jisai skaitė viešuo
sius Darbininkų Tarybos užrei- 
šk i m us — programą, rezoliuci
jas ir tt. —, tai jisai turėtų ži
not, kad D. T. daug konkreti- 
škiau nustatė savo poziciją Lie
tuvos laisvės klausinio, negu 
Neprigulmybės obalsio skelbė
jai. Į Ncprigulinybę juk galima 
su talpiu t viską, pradedant fc- 
udaline autokratija ir baigiant 
socializmo tvarka. O kas dėl 
karaliių “gerumo” ir “blogu
mo”, tai suprantamas dalykas, 
kad ir pas A. Ž—ą ėjo kalba ne 
apie asmenis , o apie sistemų. 
Jeigu p. š. mano, kad pirma 
negu atmetus monarchiją, dar 
reikia žiūrėt, ar negalima su
rasti lokių monarchijos siste
mų, kuri gal nebus bloga de
mokratijai, tai jisai tikrai dar 
kartų parodo, kad jo “aiškus” 
Neprigulmybės obalsis yra mi
gla. Kas dar rimtai svarsto mo
narchijų. “gerumus” ir “blogu
mus”, kalbėdamas apie Lietu
vos ateitį, su tuo “Naujienų po
zicijos šalininkai nesusikalbės. 
O kas ginčijasi apie lai “dėl vi
sa ko”, tam vertėtų patarti nau
dingiau suvartot savo lai
kų. Red.)

Liet. Mot. Progr. Sus. Dirva.
Devintos Kuopos Reikale.

“Moterų Balso” nr. 12 Apžval
gos skyriuje, palėmijau visai ne-

progresavo”. Ten sakoma: “ga
vome pranešimų iš Chicagos, 
kad LMPSA. 9-ta kuopa, kuri 
rengė vakarų “M. B.’ naudai ir 
turėjo gryno pelno $110.00, pa
tarus vienai “Naujienų” šalinin
kei ,tą pelnų nutarė pasilaikyti 
kuopos ižde (ne visai, o tiktai 
ant nekurio laiko. B.). Kadangi 
tos kuopos iždininkė, nelaukda
ma galutinų atskaitų suvedimo, 
pasiuntė “M. B.” laike II suva
žiavimo $50.00, tai kuopa nega
lėdama atgauti tų pinigų, išba
rė iždininkę, o likusių dalį — 
$60.00 — pasilaikė savo ižde. 
Toks tarimas perėjo lik 1 balso 
didžiuma už 12; prieš — 11” ir

Čia reikia pasakyti, kad tie pi
nigai nė nebuvo patekę į iždi
ninkės rankas. Tuos $50.00 va
karo rengimo komitetas perda- 
vė tiesiog delegatėms. Taigi 
kuopai nebuvo jokio reikalo ba
rti iždininkę. Bet užtai šitoks 
Moterų Balso redaktorės prasi
manymas yra labai negražus. 
Girdi, toks kuopos pasielgimas 
prigavęs publikų. Bet kuo ta 
publika tapo prigauta? Juk va
karas buvo su programų ir šo
kiais, kiap ir paprastai kad būva 
O tuos pinigus kuopa nė nema
nė pasilikt sau. Nekurios narės 
manė, kad pas iždininkę randa1-
sį tiktai keletas dolerių. O ka- to laikraščio, ues.bi 
daugi už svetainę mitingams ne-nutes negalime dėti.

GEROS GRAZNOS
Už ŽEMAS PAPIGINTAS KAINAS

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

Louis
544 Smithfield st

Jei jus priversti 
nas, be komiso. 
Bondsus galima 
truota krasa —
C-o Lithuanian Dept.

Raštiškas užtikrinimas.
Jus galite gauti parašytą užtikri

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

Laikrodčliai 
Retežėliai 
žiedai 
Kaklaraiščio 
Deimantai

$2 
$1 
$2 

sagtis $3 
$5

iki 
iki 
iki 
iki 
iki

$250
$ 50
$ 25
$ 50

$1000

Lygiai viena kaina.

DeRoy & Bros.
,, Arti 6th Avė. Pittsburg, Pa. 

Musų 67-tas metas.

LIBERTY BONDS
esate parduoti, mes mokame N. Y. Exchange kai- 

EDWARD P. GARRITY CO^
Bankcrs regis- 108 So j a Sallc st 

Atdara kasdiep.
Nedaliomis 10 iki 12 dieną.

siusti

mokėta per visus metus ir reikia 
padengt vaikų choro išlaidas, tai 
nekurios nares ir manė busiant 
geriau laikinai pasilaikius tų li
kusių dalį pelno. Tai ir viskas. 
Bet mano manymu, tie pinigai, 
tai tik menkniekis. Tikroji prie-

nes. Ve, mes, kairėsės, tai tik
ru keliu eisime, tiesiog prie re
voliucijos. O tos “Naujienų” 
“auklėtinės”, tai matot, kaip nu- 
progresavo. šitokie l priekaištai 
betgi visai nevietoje. -^Raisa.

WAUKEGAN, 1LL.
Korespondencijoj Naujienų

293 num. Girios Paukštis tarp

lionienė, kalbėdama čia gruo
džio 1 d., savo kalbos pabaigoj, 
gerai užvažiavus musų (Ameri
kos) bolševikams. Tai netiesa. 
Drgė Jurgelionicnė, pabaigus

likų, kad duotų klausimų. Ka
dangi jos tema buvo “Kiek ir

darbininkas sužeistas dirbtuvė

nieksTiei nedavė. Dgė Jurgelio- 
nienė paskiau pati nuo savęs 
truputį paaiškino apie Lietuvos 
padėjimų ir apie nesutikimus 
čia tarp socialistų, iš ko tik mu
sų priešai naudojasi. Ji apgai
lestavo lokį padėjimų tarp mu
sų pirmeiviškos visuomenės, 
vienok nepasakė, kas tame kal
tas. Apie save ji pasakė, kad 
nesanti nė bolševike nė menše- 
vikė, ji esanti sosialistė ir trok
štanti žmonijai labo. Tokiu bu
du jos kalba visiems patiko ir 
jai nieko negalima primesti.

Tolinus Girios Paukštis rašy
damas apie LSS kuopos susirin
kimų tų pačių dienų rašo, kad 
priėjus prie klausimo apie Tary
bų kilęs triukšmas, ir didžiuma 
balsų tapus atmesta Taryba. 
Kas dėl atsimetimo nuo Tary
bos tai bolševikai buvo senai iŠ- 
diskusavę dalykų: jie matė rei
kalo atsimesti, ir atsimetė, be 
jokio triukšmo. Ne vieta čia vi
sai priežastis aprašyti (o jos bu
tų daug svarbiau žinot negu vi
sa, kų čia korespondentas rašo.

Red.) —J. M.

| Redakcijos Atsakymai Į
Pirmam žaibui. — Gal galė

tumėte atsiųsti mums iškarpų iš 
ži-

NUXATED 
IRON
Jeigu jus nesate tvir- 

j tas arba sveikas, jus tu
rite patįs padaryti seka
ntį bandymą: patėmykilc 
kaip ilgai jus galite dir
bti arba kiek toli jus ga
lite nueiti be nuovargio. 
Tuokart paimkite du pe
nkių granų plčskeliu Nu- 
xated Iron tris syk die
noje per dvi savaitė Ta
da ir vėl išmėginkit sa
vo stiprumą ir pastebė
kite, kiek jus pasitaiso
te. Daug žmonių pada
rė ši išmėginimą, ir nu
sistebėjo savo pagerėju
siu stiprumu, pakantru
mu ir energija. Nuxa- 
ted Iron yra garantuotas 
suteikti užganėdinimą ar- 

.• ha bus grąžinami pini- 
į gai. Gaunama pas visus 
■: gerus aptickoriuš.

Kazimieras Gugis
Veda visokius reikalus, kaip kriminaliikuose 

taip ir civiliškuose teismuose. Daro 
visokius dokumentus ir popieras;

Namų Ofisas:
3321 S. Kalstai St

Ant trečių lubų
Tel. Drover 1310

Miesto Ofisas t 
127 N. Deorborn St. 

1111-11 UnityBMt.
Tel. Central 4411

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

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

VAKARAIS
Seredomi* ir Subatomia nuo 6 Iki 

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

kalui atsiradus kreipkitės prie manęs j namus.
3343 Lowe avė., 

(Tel. Boulevard 9983)
1 floras, užpakalyj. Nuo 6 iki 10 v.v. 

A. PETRATIS.

Dr.A.Montvid
Gydytojas ir Chirurgas

1553 W. Madison st.
Suite 600—612 

Phone Haymurket 2563 
Valandos: 10 iki 12 ryto

1739 So. Halsted St.
Naujienų Name 

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

fonuokite j rezidenciją.
\Vcst 6126.

Dr. D, J. BAGOCIUS
Lietuvis Gydytojas ir 

Chirurgas
Ofisas 1(1900 So. Micbigan Avė. I

Rezid. 1(1731 S. Michigan Avė. I
Roscland, Iii.

Telefonas tas pats rezidencijai 
ir ofisui: Pulhnan 342.

AUKAUKITE LIETUVOS 
LAISVES FONDAN.



Ketvergas, Gruod. 26, 1918.

įstatymai 
Reikalauja.

Kad kiekviena gydoma pa- 
gelba užlaikytų švarius ir ne
kenksmingus elementus. Del- 
to-gi mes, ant savo pilnos atsa-

CLIFFORD, 1LL

Musų kaimelis nedidelis, gy
ventojai labai maišytų tautų. 
Lietuvių yra keturiolika šeimy
nų ir septyniolika pavienių. Da
rbų kitokių nėra kaip tik ang
lių kasyklose, kuriose dirba a- 
pie 450

PARTOLA
Tai visapasaulinč — žinoma

je nesiranda jokių kenksmingų

Saldainiai Partola skanus va
lgyti, veikia greitai ir lengvai, 
'l iuką dėl suaugusių ir vaikų.

PARTOLA buvo apdovanota 
auksiniais medaliais ir pagyri
mo atsišaukimais ant šešių Pa
saulinių. Parodų, būtent Londo
ne, Paryžiuje, Ženevoje, Neapo
lyje, Barcelonoje ir Mediolenije, 
už savo gerų pasižymėjimų.

Nėra geresnės pagelbos dėl iš-

PARTOLA. Ji rekomenduoja
ma ir parsiduoda skrynutėse po 
1 dolerį. Del patogumo žmo
nių, išsiunčiame 6 skrynutes 
tik už $5.

Užsakymus ir laiškus siųsk i-

APTEKA PARTOSA, 
160 — 2-nd Avė., Dep. L. 1 

New York.
(101)

darbininkię Dabar ir 
darbas sustojo neapri- 
laikui, todėl žmoiuduii 
vaikščioja.

pasiųsta Lietuvos Laisvės Fon
dui $44.00 ir Neprig. Fondui 
$44.00.

Gruodžio 15 pasiųsti į arti
mų kolonijų, Weaver, rinkėjai 
Stasys Ouksus ir Jonas Vainau
skas surinko Liet. Laisvės Fon
dui $33.30 ir Nepr. Fondui $2. 
50, viso labo $35.80.

—Joniu Viunauskrts

krikštynas

parūpi jo- 
svetainėjc 
nežiūrint,

Svarbios Ristynes Sergėkite savo akis

bolam 
nuliūdę

Lietuvių draugijų yra čia lik 
viena Si .A. 131 kuopa, žmones 
betgi sugyvena labai gražiai: 
nėra vaidų tarp socialistų, kle
rikalų ir tautininkų, ir kas kų 
naudinga sumano, tam visi pri
taria ir paremia. Mat, visi jau
čiasi lietuviai esu.

Gruodžio 8 dienų buvo SLA. 
131 kuopos susirinkimas. Be
svarstant einamuosius reikalus, 
buvo pakeltas klausimas apie 
Lietuvos laisvės judėjimo parė
mimų. Susirinkimus rado rei- 
galinga esant įsteigti Komitetų 
Lietuvos Laisvės Fondui ir Ne- 
prigulmybės Fondui. Komite
tai! išrinkta gabiausi nariai: 
Stasys Ouksus pirmininku, Jo
nas Vainauskas raštininku, ir 
Juozas Gadeikis iždininkių 
Kuopa 
Lietuvos reikalams paskyrė iš 
savo iždo $25.(M); kuopos nariai 
sudėjo $47.00; per slubas perė
jus surinkta $16.00; viso labo 
$88.00. Padalinus pusiau aukų

Para pi jonų vargai
Iš vienos lietuvių kolonijos 
mums atsiųsiu spausdintas cir
kuliaras, pa vardytas “Parapijos 
Nariams’’. Del to atsišaukimo 
charaklcringumo paduodame jį 
čia beveik ištisai; praleisdami 
tik vardus: 
“Broliai ir seserys, 
tulikai!

Šiuomi Jums 
pranešame, 
laikais, musu

lietuviai ka-

Gadeikis 
padarė gražių pradžių

gerbiamieji 
paskutiniais 

parapijoje paai
škėjo liūdnas nuotikis, kuris
jau nuo seniai kaip tas vėžys 
spaudė žirdį kiekvieno susipra
tusiu L tuvio kataliko. Dalykas 
štai ka ne: porai metų praėjus, 
sušilau ėmė į savo parapijos 
kirbom s kun. , iš ko visi labai 
džiaugi nės, nes manėm, kad 
kun. 1? s tikras musų dvasios 
ir taute 
nydami

l)Bi

kontral 
giaus i

s vadovas. Bet taip ma- 
skaudžiai apsigavome.

-tas kun. nuopelnų.
įatydami naujų bažny-
i visi stebėjomės kad 
.oriai pareikalavo dau- 
niokėli negu buvo su-

| DYKAI! |
I" $50,000.00 “par” vertės šėrų išdalinsime savo I 

kostumeriams DYKAI.

2) Į; ngęs naujon bažnyčion 
kun. pi • kelis nedėldienius prie* 
didžiojo altoriaus (vietoje ko
kių naudingų tautai arba ba
žnyčiai patarimų) garsino ir ra
gino žmones pirkti kokius ten 
žydelio serus, tikrindamas pir-

viešai patvirtino parapijos susi
rinkime 24 d. lapkričio, 1918m.

7) Kun. Lietuvoje buvo pri
sitaisęs prie, vienos klebono gi
minaitės, ir pajutęs 
išdūmė Amerikon...

9) Kun. neleidžia 
nains bažnytinėje 
laikyti susirinkimų,
kad tie patįs parapijonai bažny
čią ir svetainę savo sunkiai už
dirbtais centais pastalė.

10) Kun. prieš žmonių norų, 
vietoje lietuvaičių partraukė 
lenkes seseris, o ddko? Delio, 
kad jam nerupi jaunuomenės 
tautinis išauklėjimas.

11) Kun. savo parapijonų ne
gerbia, bet už tai noriai drau
gauja, geria per naktis ir kazi- 
ruoja su įvairiais saliunČikais...

12) Bažnyčios komitetas ir pa
rapijos susirinkimas viskų kas 
augščiau paminėta apsvarstė ir 
prašė, kad kunigas apleistų uži
mamų klebono vielų. Bet jis ne
lik kad žmonių balso nepaklau
sė , bet dar pasisamdė, saliunin- 
kus ir Co. ir kitus tautos su
skius, nuvažiavęs pas Vyskupų 
išsimelavo. Viskų į kupetų suė
mus, kun. yra puikus biznierius 
ir smarkus mergininkas, bet 
labai prastas klebonas ir men
kas žmonių prietelis.

Taigi broliai ir sesulės, lietu
viai katalikai! Matant ir girdint 
musų klebono lokius nekrik
ščioniškus ir nežmoniškus pasi
elgimus, ar jums neskauda šir
dis? Ar ne laikas jau jums su
siprasti ir išvyt tų tamsybės 
apaštalų? Gal ne vienas paklaus, 
kokiu budu, kaip? Taigi norint

Kurių jau senai laukta, rengia
ma per

NAUJUS METUS
SAUSIO 1 DIENĄ, 1919 M.

po pietų. Dui
darys 2 vai. po pietų.

»<> pietų. Durįs atsi- 
_ Bi«ty- 

nės prasidės 2:30 vai., šv. Jur- 
Bridge- 
Auburn

gi<> parap. svet. (ant 
poeto), 32nd Place ir 
avė., Chicago, III.

Risis WJadek Zbyszko, ge
riausias lenkas ristikas, kuris 
apsiima paguldyli Juozapą Ba- 
ncevičių, kaipo geriausią lietu
vi ristikij, <lu kartu j 30 minučių, už $1000 “sidebet”. Jiedu 
barasi jau per keturis metus. 
Bancevičius vis nori imtis, bet 
Zbyszko nenori imtis mažiau 
kaip už $1000, bet Bancevičius 
bijo dėti tiek daug pinigų, o 
kaip Cutleris pabijojo pereitą 
sykį atvažiuoti ir imtis su Ba- 
ncevičium už $200, bet atsiun
tė Friburgą, geresni už save 
ristiką, ir kuris irgi nieko ne
galėjo padaryti, tai dabar Ban
cevičius pats padeda $500 ir 
Otto Propotnikas deda $500 už 
Bancevičią. Ir dar vieną lie
tuvį ims tą pačią dieną, F. Ju
šką, nuo Town of Lake. Tai 
pažiūrėsime, kurie laimės, ar 
lietuviai ar lenkai. Apart to 
dar 3 poros imsis. T. Aczas, 
lietuvis milžinas, su Stockyar- 
dų tigrų. Louis Talbertas, ge
riausias* ėniikas, vidurinės vo

gus, kuris, kaip žinia, pereitą metą apgalėjo Petrą Katauską Haymarket 
teatre j 24 miliutas, jis imsis su Tarnu Rolevičiu, 3-čia pora Dominikas 
Dudinskas su Bill Jaru.

Tas ristynes surengė Chicagos Atletų Kliubai.
Tikietų kainos nuo 50c iki $2.00. Jei kuris ristikų ar Zbyszko ar Ban

cevičius neatsilankytų tai tikietai bus žmonėms grąžinami atgal.

Zenklyvos Dienos
f Kalėdos ir Nauji Metai

Jeigu tamsta nori gauti didelės ir turtingos kompanijos šėrų 
DYKAI, kurie labai augštai pakils ir ne.š:diddiu,sdixideųdų3vtąi... 
tuojaus atsišauk ypatiškai ar laišku į musų ofisą. Vienam kos- 
tumeriui duosim nuo $100 iki $1000.00 “par” vertės šėrų dykai.

kušiu m
pelnė, 1

nų nuo 
rus na v

I
šilų šėrų niekur kitur negausite, kaip lik per musų firmq5 Juos 
greitai išduosime, 'lodei pasiskubink. Tuojaus atsišauk ir su
žinok apie kompaniją ir jos išlygas.

| Peoples Investment Co

(Incorporated)
I 220 S. State st.—Suite 1422—Chicago
4 Tel. Harrison 2024

Ofisas atdaras kasdien iki 6; sutintomis iki 9 vai. Nedėliomis 
nuo 12 iki 4 po pietų. Kalbame lietuviškai.

STAR & GARTER
— BURLESQUE — 

MADISON AT HALSTED ST.
P1nowNG SPORTING WID0WS

Visos sėdynės reservuotos. Kainos 25 iki 75c.
SPECIALIAI NAUJŲ METŲ VAKARE

Jys turite mokytis anglų kalbos 
——- - -  DABAR -r-

HOFFMANO MOKYKLOJE mokina jus kaip skaityti, rašyti ir kal
bėti angliškai į labai trumpą laiką. Ateikite ir pasikalbėkite su musų 
lietuviais mokiniais, kurie jau yra augštesnėje mokykloje prisirengimui 
i kolegiją. Musų mokestis už mokinimą yra nebrangi. Musų mokyto
jai yra draugiški. Ateikite pas mus. Mes jums pagelbėsime.

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

t ne musų žmonės. Už 
mą kun. gavo 20 dolc- 
šimto, o pirkusieji še- 

> procentų “žemaitiškų

dalijama: 1) kad neduoti para
pijos naudai jokių aukų ar lai 
bažnyčioj ar eis per slubas ko
ketuodami, 2) Nemokei kun. 
ir jo pataikūnams algos, 3) ne
duoti mišių ir su kitais reika
lais (krikštais, ši i ubais, laidotu
vėmis) ant kiek galima kreptis 
prie svetimtaučių kunigų, 4) 
Nuolatos klabinti duris jo ma

V1SIEMS IR DEL VISU.
Kiekvienas nuo mažo iki didelio, nuo jauno iki seno galvoja ko

kiu budu ir kaip gerinus užganėdinti sau gerbiamą ypatų, kada tos 
mylimos ypatos sieloje įsiskverbtų tokia nepaprasta įtekmė ant 
visados. Ženklas aplaikylų dovanų Kalėdose ir Naujuose Metuose. 
Bet, deja, nevisi pataiko; nors kariais dovana ir brangiai kaštuo
ja, taČius aplaikytojas dovanos apsidžiaugia tik tada, kada ją gau
na. Dėlto NEPADARYKITE KLAIDOS!

Dovanokite, gerą knygą. Pirkite dovanoms knygą Karolius Mar
ksas, jo gyvenimas ir mokslo charakteristika. Apdarytos kaina 
$1.50.

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

Aš ‘ ‘ ‘
Saliu 
Jums 
lieku

Jei 
lingi,

turiu 15 metų patyrimą ir 
ištirt jusu akis ir pririnkti 
akinius tikrai. Darbą at- 
belaukiant, užtikrintai, 
jums akiniai nebus reika- 
mes tai jums pasakysime. 
JOHN SMETANA

AKIŲ 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 dieną.

| Dr. A. R. Blumenthal |

AKIU SPECIALISTAS 
Akis Egzaminuoja Dykai 

Gyvenimas yra 
tuščias, kada pra 
nyksta regėjimą. 

Mes vartojam 
pagerintą Oph- 
thalmometer. Y- 
patinga doma at
kreipiama į 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.

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

3149 S. Morgan St., kerte 32 »L 
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

. i

yra lupikas* ir išnau
dotojas. nes už mišias ima nuo 
3 iki 8 dolerių, už krikštų nuo 
3 iki 5 dol., už šliubų nuo 10 
ik 25 dol., už laidojimų nuo 10 
iki 10 dol. Ir nors taip labai 
žmones skriaiudžia, vienok tau

eri: i bažnyčios reikalams 
eik lieko neaukoja.
)Ki!?. labai retai atsilanko į 
uvii; katalikų susirinkimus 
ia v;.karus, bet už tai su sa- 
“Dylėms” arba “Ko t rems”, 

matyt automobiliu m

tų kun. ir jo vieton paskirtų 
mums tokį klebonų, kuris tikrai 
rūpintųsi musų ♦ bažnyčios ir 
tautos reikalais. 5) Kad vielines 
lietuvių katalikų draugijos sa
vo susirinkimuose patvirtintų 
ir savo narius paskatintų juos 
pildyti. Taigi gerbiamieji para
pijiniai! visi iš vieno stokime į 
darbų ir prašalinkim iš musų 
tarpo silpnabūdį klebonų kun.

'Knygą “Badas”, nauja, tik-ką išleista, gražiais pasiskaitymais, 
gražiais apdarais, kaina liktai...................................... $1.00

Meilės laipsniai jų išsivystyme. Apdaryta $1.25, be apdarų .. $1.00 
Apie Rusijos politines partijas, kaina .......................................... 35c
Darbininkė Motina.......................................................................   20c

. 25c 
. 25c 
$1.25

Teisingos Paslaptis.............................................
Kokius Dievus žmonės garbino senovėje, kaina
‘‘Velnio Bažnyčia”.............................................
Velnias................................ • •............................
Tikėjimų Istorija............................................................. -m-r-r: .00

šitos dovanos atsvers visas kitas dovanas, nes tik geros kny- 
gos duoda gerą įtekmę. Kreipkitės greitai į

DR. M. HERZMAN
Gerai lietuviam# žinomas per 16 me

tų kaipo patyręs gydytojas, chirurgas 
ir akušeris.

Gydo aitrias ir chroniikas ligas, vy
rų, moterų ir vaikų, pagal naujausias 
metodas X-Ray ir kitokius elektros prie
taisus.

Ofisas ir T.abaratorija: 1025 W. 18th 
St. netoli Fisk St.

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

VALANDOS: H—» n to, tiktai.

nieko 
išvažiuoja

tankiai 
važiuoja ant spacėriaus.

5) Kun. parapijonams 
nepraneša, tankiai
ant “gilinimų”, o pertai daug 
žmonių mirė be aprūpinimo 
šv. Sakramentais arba atvažia
vus su laidotuvėms, arba šliubu 
prisieina kelias valandas laukti 

neatlikus važiuotiir reikalo
namo.

6) Nuo seniai jau žmonės kal
ba, kad kun. yra nuskriaudęs 
buvusių savo tarnaitę “Dylę” 
ir kad “meiliai” gyvena su da
bartini' savo tarnaite “Keiduke”. 
Tai vis buvo žmonių kalbama,

lamai tė I). parapijos komite
tams ir pašaliniams žmonėms 
viešai prisipažino, kad kun. su 
ja per porų metų gyvenęs kaip 
“vyras su pačia’’ ir kad iš to jų 
gyvenimo ji Providence Hos- 
pitale 11 d. sausio, 1917 m. pa-

Pramogai ir laiko praleidi
mui įsigykite

SAPNININKĄ 
kurs “išguldo visokius sap
nus, koki lik žmonėms pri
sisapnuoti gali.”
Kaina: su apdarais 75c.; bo 
apdarų, 50c.
Gaunamas “NAUJIENŲ” 

Knygyne, 1739 So; Halstec 
St., Chicago, UI.

r' JOSEPH C. W0L0N
LIETUVIS ADVOKATAS 

29 S. La Šalie St.
Telephone Central 6393 

Vakarais 
2911 W. 22nd Street 

Telephone Rockvvcll 6993

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vndovi liaus Permaina.
Pancdėlyj, Ketverg" ir Subatoj 

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

1c ir 2c kariškos mokėsijs 
4 DIDELI AKTAI KASDIEN 
HALSTED to S2-ra (iATVES

Neišmokėtus 
Liberty Bondsus 

ir Liberty Bondsus nuperka už cash 
Erne! 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 nūn 10 iki 1.

MRS. AGNE DŽUGAS 
LIETUVE — AKUŠERE 

Gerai supranta savo darbą ir malo
niai patarnauja moterims. Pabai

gusi mokslą ChicagoJe.
2650 W. 39th Place, Chicago, UI- 

Prie Archer Avė.
Telephone McKinley 4420.

VyriškųDrapanų Barbenai
Nauji, neatimti, daryti ant užsa

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

Nauji, daryti gatavi nuo $15 iki 
$35 stulai ir overkolai, nuo $7.50 iki 
18 dolerių.

Pilnas pasirinkimas kailiu pamuš
tų overkotų.

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

S. G O R D O N
11415 S. Halsted StrM Chicago, ĮH.

Darbo Žmonių 
Knygynas

3238 So. Halsted St., Chicago, Illinois

Telephone Yards 5032

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

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

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. D.
219 S. Dearborn St. (Prieš pačių). Chicago, UI.

kult m 8. AshlMBi Biri. Chleage 
Hayuarkat 1M4

DR. A. A. ROTH 
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGO 

Specialistas Moterišką, Vyrišką, 
Vaiką ir visą chroniški ligą 

Ofisas: 3354 8. Halsted SL, Chicar 
T«l»*h«*« Dr*v«r MM

VALANDOS« 
7—R vakar*. •dAHoraia 1S—11

I Telephone Yards 5834.

D r. P.G. Wiegner
Priėmimo valandos nuo 8 iki 12 

| iš ryto ir nuo 7 iki 9 vai. vak. 
i 3325 So. Halsted SL, Chicago.

B Dr. WHITNEY

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

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

Specialistas
Gydyme chroniškų ir nervų ligų 

VYRAI UI MOTERS

Jeigu jus kenčiate su kokia nors chroniška, nervų, kraujo, sku- 
ros arba komplikuota betvarke, arba jeigu jus esate kankinami vi
durių, žarnų, kepenų arba inkstų'liga arba jeigu jus turite reuma
tizmą, skausmus nugaroje arba sąnariuose, nustojhną noro valgy
ti, galvos skaudėjimą, pasitarkite su manimi.

Ofiso valandos 9 ||r ■ UfĮIIT 11 rIf Nedėliomis, 10 ryto 
ryto iki 8 vakure. Wl,« Olll I H t l iki .2 vai. dieną 
422 S. State St, arti Van Buren St., Chicago, 111.

Tel. Yards 3654. AKUŠERKA

Mrs.A.MichnlflWicz
Baigus Akušerijos Ko
legiją; ilgai praktika
vusi Pennsyhamioa 
hospitalėse ir Phila- 

a Mielphijoj. Pasekmin- 
VĮBgai patarnauja prie 

JHgimdymo. Duodu rodą 
visokiose ligose mote
lius ir merginome. 

8113 So. Halsted Stn

v,

Chicago.
Nuo 6 iki • ryte, ir 7 iki vėto vU.
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formos, Kepurę jisai išgelbė
jo, tik nebespėjo išgelbėt pats 
save: grįžtant paslydo ir pateko 
po traukinio ratais.

Ketvergas, Gruod. 20, 1918.

meeting or meetings conductcd or held as herein described by 
the LITHUANIAN FREETHINKERS FEDERATION OF AME
RICA or its officers, servante, agente, speakers and einployees 
may be held lintil this Honorable Court, in Chancery sitting, 
shall inake other order to the contrary. Hereof faii not, under

“Injunction” prieš susirinkimų ardytojus

Kadangi Cicero miestelio valdyba ir policija, klau
sydama juodašimtiškų klerikalų skundų nuolatos truk
dė pažangiosioms lietuvių organizacijoms laikyti yiesus 
susirinkimus ir prakalbas, tai Lietuvių Laisvamanių fe
deracija, kad apsigynus nuo tokios sauvalios, kreipėsi į 
Cook apskričio augštesnįjj teismą su pasiskundimu. 
Teismas, išklausęs skundo, išdavė Laisvamanių federa
cijai “injunetioną”, t. y. griežta drausmę prieš to mies
telio galvą ir policijos viršininką,- idant jie susivaldytų 
ir liautųsi trukdę ir ardę laisvamanių susirinkimus ir 
prakalbas. Ta drausmė (“injunction”) skamba šiaip:
STATE OF ILLINOIS, Į The People of (he gtate of Illinois, 

Cook County. t

penalty of what the law direets.
To the Sheriff of said County, to execute and retnm in due 

fomi of law.
WITNESS, CHARLES W. VAIL, Clerk 

of said Court, and the Seal thereof, at Chi- 
cago aforesaid, this 24th day of December,
A. I). 1918.

Seal.
(Signed:)

Žydų darbininkų 
judėjimas.
Suvienijo du laikraščiu. — 
Rengia didelį koncertą.

To JOSEPH KI.ENHA, President of the Board of Trustees, 
Town of Cicero and NICHOLAS MONGREIG, Chiet oi Police, 
Town of Cicero, defendants and to you<* Attorneys, Solicitors, 
Agentą and Servante, and to each and every of them, GREET- 
ING: ' •

VVHREAS, It halh been repręsented to the Honorable Dennis 
Sullivan one of the Judges oi the Superior Court oi Cook Coun
ty. in the State aforesaid, on the part ot LII HUANIAN FREE
THINKERS FEDERATION OF AMERICA, a Corporation, 
Complainant in its ceriai n Bill of Complaint exhibited before 
said Judge, and filed in said Court against you the said above 
named defendants, JOSEPH K LENU A, President oi the Board 
of Trustees, Town of Cicero and N K,HOLAS MONGREIG, Chiet 
of Police, To\vn of Cicero, among other things. that you are 
combining and confederating with others to injure the comp
lainant touching the matters sėt forth in said Bill, and that your 
actings and doings in the premisos are contrary to rcjuity and 
good conscience. .And the said Judge, having under his hand 
entered endorsed upon said'Pili an order that a Writ oi In
junction issue out of said Court, according to the prayer of said 
Bill: We therefore, in consideration thereof, and of the particu- 
lar matters in said Bill sėt forth, DO STRICTLY COMMANI) 
YOU, the said above narnėti defendants, JOSEPH KLENHA, 
President of the Board of Trustees, Town of Cicero and 
NICHOLAS MONGREIG, Chief of Police, Town of Cicero, and 
the persuos before mentioned, and each and every oi you, that 
you do absolutely DESTST AND REFRAIN from interfering, 
molesting. annoving or preventing LITUI ANIAN FREETHIN
KERS FEDERATION OF AMERICA and ils servą n ts, agente, 
officers and speakers from eondueting, Holding or maintaining 
any public meeting or meetings peacably and legally held and 
which are not in violation of any law$, ordinances or regulations 
no\v in force and from obstructing, annoying. interfering or 
preventing said LITHUANIAN FREETHINKERS FEDERA
TION OF AMERICA and its officers, agents, servante and 
speakers from delivering any public address or addrcsses, lec- 
ture or lec turės, spcech or speeches wliich do not nor tend tot 
violate any Iaws, ordinances or regulations and from inter
fering, annoying. obstructing or preventing said LITHUANIAN 
FREETHINKERS FEDERATION OF AMERICA, its officers, 
servante, agents or speakers from submitting in public any re- 
sohition or rcsolutions \vhich do not violate any laws, ordinan
ces or regulations and from threatening, intimidating, obstruc
ting, preventing, interfering \vith, annoying or molesting any 
person, or persons or any member of the pfiblic from peacably 
and lavvfully attending any meeting or meetings or entering into, 
or remaining in any hall, building or enclosure vvhere any

Chicagos žydai socialistai pro
gresuoja. Ir visa pažangioji 
žydų visuomenė remia draugų 
žydų užmanymus ir jųjų spau
dų. Ačių tvirtai organizacijai 
ir solidariam veikimui žydai so
cialistai šiandie yra vienintelė 
rimta spėka Chicagos žydų mi
niose. Jokios atgaleivių pas
tangos negali pastoti jiems ke
lių. Kų jie užmano, tai ir pa- 
dari.

ŠALIN SKAUSMAS!
Buriamas sveiku, riurbe rusi smiigumą, 
nepaisant kaip sunkus tas darbas butų.

Kiekvieno priederme yra saugot save nuo ligų. Turint Salti ir nebandant 
ji prikalint, gali HMvyetyt i pavojingu ilga. MenlpauMS niksterejlnias 
guli vėliaus būti labai pavojingu, jeigu tuoj nebus prižiūrėtas.

P AIN - EXPELLER
tai užtikrinanti namine gyduole, kuri turi rastis kiekvieno na
muose. legvdymnl Šalčio krutinėję, skausmu donose ir nuga
roje, rutnatizme ir neuralgiją, trumpai sukant visokius skaus
mus raumenyse ar sąnariuose Pain-Expe)!er ira geriaus<-«.
Neapsijtank pirkdamas pigius vaistas didėlėse bonkose. 
Reikalauk goriausiu. Kuomet pirksi Palu-Expeller, persi
tikrink ar yra JKARA. vaisbaženklis ant baksluko. VISU 
KITOKIU NEIMK. 3-1 centai ir tt5 centai už bonknię. 
(jaunamos visose nptirkose ar tiesiog ia laboratorijos.

Naujų Metų vakare žydai so
cialistai rengia didelį koncertų 
erdviojoj Coliseum svetainėj, 
Tarp kitų gabių ir pripažintų 
dainininkų bei muzikų koncer
te dalyvaus ir Didžiosios Ope
ros, žvaigždė ’ Rosa Raiša'(so
cialiste). Visas vakaro pelnas 
skiriama naudai žydų socialistų 
dienraščiui “I>ie Welt.” Drau
gai žydai tikisi, kad vakaras 
duos tūkstantį — kitų gryno 
pelno.

Beje, Chicagos žydų socialis
tų dienraščio, “Die Welt,” ben- 

| drovė susivienija su kita, New 
Yorko žydų socialistų dienraščio 
“Forward,” bendrove. Taigi 
po Naujų Metų “Die Welt” išei- 
dinės kaipo ‘Chicago Fanvard.’ 
Šituo žydai socialistai parodo, 
kaip jie brangina savo spaudų 
ir stengiasi jų padaryti vado
vaujama .spėka šios šalies žydų 
darbininkų judėjime. Pavyz
džiui, “Forwards” dabar turi 
apie 300,000 skaitytojų.

Ir visa tai žydai socialistai at
siekia ačiū tam, kad jie moka 
veikti sutartinai. Jie nesivari- 
nėja už frakcijų gerumus ar 
blogumus, bet dirba bendrų so
cialistinį darbų.

O kų daro lietuviai socialistai, 
pasivadinusieji “kairaisiais,“ 
“bolševikais“ ir kitokiais skam
biais vardais? Sarmata ir pa
sakyti — jie ardo tų darbinin
kų vienybę, jie, kiek drūti, nie
kina vienintelį lietuvių socialis
tų dienraštį Naujienas ir prie 
pirmos progos stengiasi pakiši 
kojų... Jie neišsitenka ir tai
kiuoju Keleiviu. Visa, kų jie 
žino, tai griaut, griaut ir griaut. 
Griaut viską be jokios atodairos.

.Je, lietuviai socialistai galė
tų daug pasimokinti iš žydų so-

MlliSIIIIIIIIIIBIIIIIIIIIIIIIIIIN

ĮSPŪDINGOS PRAKALBOS

rengia
LIET. LAISVAMANIŲ FEDERACIJA

įvyks

Šiandien, GruodžioDec. 26 d., 1918
7:30 vai. vakare

JANKAIČIO SVETAINĖJE
4837 W. 14th SL Cicero, III.

Kalbės trįs kalbėtojai: advokatas Herold 0. Malk, kurs suprovojo Ciccros policiją; P. J. Kučins
kas ir M. X. .Mockus. 1
šios prakalbos bus vienos (svarbiausių, nes bus kalbama kaip laisvamaniai kovojo su Cicero ka
talikiška valdžia, ir kaip buvo išimtas ant Cicero policijos “injunction” už ardymą laisvamanių 
prakalbų, ir todėl kiekviennas privalo atsilankyti. Komitetas.

Nusinešė už $125,000 
brangakmeny.

Chicagos banditai užvakar at
liko vienų drųsiausių žygių. Kc- 
turi apsiginklavę vyrai tuoj po 
vidudienio įsiveržė Chicago Sa- 
vings Banko budinke (ant šeš
tojo augšto), kerte Madison ir 
State gatvių ir apiplėšė turtingų 
brangakmenų verteivų, Mose 
Iralson. Išnešta įvairių vertin
gų brangakmenų apie už šimtą 
dvidešimts penkis tūkstančius 
dolerių. Atlikę savo darbą ban
ditai išbėgo gatvėn ir dingo mi
nioje. 1

True translation filed wilh the post- 
master at Chicago, III., Dec. 26, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917
SURINKO MILIONĄ 
DOLERIŲ.

Chicagos ^vdų organizacijos 
jau surinko vieną iniiioną dole
rių šelpimui nukentėjusių dėl 
karės žydų ICuropoj ir Azijoj. 
Tam tikslui Amerikos žydai 
mano surinkti net 15 milionų 
dolerių.

KALfiDą SNIEGAS.

Užvakar Chicagą aplankė pir
mas sniegas — pūga. Pūga siau
tė visą dienų. Geležinkelių ir 
gatvekarių komunikacija tapo 
laikinai suparalyžuota. Kelio
se vietose butą didesnių ar ma
žesnių nelaimių: susidaužė keli 
traukiniai, tapo užmušta trįs 
žmonės, o apie pora tuzinų len
gviau ar sunkiau sužeista —gat- 
vekariais, automobiliais, bei 
prekių išvežiotojais — “draive- 
riais.“

TAIGI — GAVO 
“PREZENTĄ.”

. American Sugar Refining Co. 
taipgi mielaširdinga. Ji neno
rėjo palikt savo darbininkų be 
nieko, kitaip be Kalėdų “prezen- 
to.“ Nutarta — padaryta: ap
draudė jų gyvastis vienoje ap- 
draudos kompanijoj. Savo “pre- 
zentą gerosios kompanijos dar
bininkai gailesių gauti, kada... 
numirs.

Kažin, keli norėtų apmainyt 
šitą “prezentą” ant mirties?

IŠGELBĖJO KEPURĘ.

Neteko gyvasties.

Pons L. Morrin, 832 Bo^ven 
gt., užvakar apmainė gyvastį 
ant kepurės. Elevatoriaus sto-

AŠTUNTO RAJONO 
REIKALAIS.

John Kjellander, Clerk.

cialistų. Žiūrėkite, žydai so
cialistai sumanė pasistatyt di
džiulę svetainę — Arbeiter Ring 
Lyceuni. Svetainės pastatymas 
jiems kainuos apie 250 tūkstan
čiu dolerių. Vieta pasirinkta

Pranešimas.

LSS. VIII rajono konferenci
ja įvyks 5 d. sausio, 1919 m. 
Malinauskio svetainėj, 1813 So. 
Halsted SI. Konferencija atsi
darys lygiai 10:30 vai. ryto. 
Kuopos, kur dar nėra išrinku
sios delega’lų, maloniai prašo
mos išrinkti. (Ii delegatai, ku
rie. yra apsiėmę dalyvauti mi- 
nėloj konferencijoj, pasisteng- 
kih* pribūti paskirtu laiku, kad 

ant kertės 12 ir Sacramento gi. 
Kiekvienas, norintis prisidėti 
prie pastatymo svetainės, gali 
nusipirkt šėrų sulig sltvo išga
lės. Šerų kaina: 25, 50, 75 ir 
100 dolerių.

O mes, lietuviai socialistai, 
neturime nė tokio lauželio, kur 
galėtumu laikyti savo susirinki
mus... Ir dar mes pešamės, čda- 
mės ir manome, kad tuo daug 
pasitarnaujame savo organiza
cijai bei socializmui!

—šapos vergas.

DRĄSUS BANDITŲ 
ŽYGIS.

tyj prie Drexel gatvės Morrin 
laukė traukinio. Urnai vėjas 
nunešė jo kepurę ant bėgių. 
Pons Merrin pasekė ją nuo plat- nių pažšurų.

butų galima pradėti darbas be 
jokių trukdymų. Sekama kon
ferencija turės atlikti daug sva
rbaus darbo. Beto, reikės iš
rinkti įvairių komisijų 1919 me
tams.

LSS. VIII raj. sekrt.
J. Jurgaitis.

MUŠTYNĖS GATVEKARYJ. 
Motarmanas neteko akies, 
pasažierius galvos.

“Kur nors Chicagoje,” viena
me gatvukaryj užvakar naktį 
kilo muštynės, kurios pasekmė 
buvo tokia, kad gatvekario mo- 
tormanas Paitrick Cheehy nete
ko kairiosios akies, o vienas 
pasažierius, Izisi, gavo “subu- 
kinli“ galvų, taip kad vargiai 
ja bepakeis.

Muštynes kilo dėlto, kad kon
duktorius atsisakęs priimti tran 
sferų, kuris buk buvęs suvėlin
tas. Izisi betgi atsisakė duot 
kitų “nikelį,“ tuomet atėjęs mo- 
tormanas ir norėjęs padaryt 
“tvarkų.“ Pasažierius nenusi
leido ir... išdaręs motormanui 
akį. Pastarasis gi biauriai su
mušė Izisų. Izisas dabar guli 
ligoninėj. Nėra vilties pasveik
ti.

LIETUVIS "LIŪTAS.” 
žada “pamankštinti” 
lenkų tigrą.

ižnomasai lietuvis drutuolis, 
Juozas Bancevičius, ir vėl eina 
imtęs — šį kartų su lenkų “tig
ru” __ Vladek Zbyško. Risty- 
nės įvyks sausio 1 d., šv. Jur
gio svetainėje.

Sako, kad lietuvis “liūtas“ 
mielu noru sutikęs “pamankš
tinti” lenkų “tigrų.”

Be “liūto” ir “tigro“ ten pat 
imsis visa eilė kilų — menkes
nių “liniukų“ ir “tigrukų.” Riš
tinės prasidės lygini 2 vai. po 
pietų.

GARFIELD PARK GĖLYNO 
LANKYTOJAMS.

Garficld Parko konservatori
jos užveizda musų prašo pas
kelbti sekamų:
Pradedant gruodžio 22 d. Gar- 
field parko gėlyne bus didelė 
žieminių gėlių parodo. Paroda 
tęsis iki sausio 5 d., 4919. Gė
lynas bus atdaras nuo 9 vai. ry
to iki 10 vai. vakaro. Šventa
dieniais tik iki 5 vai. vakaro.

Lietuviai, turintįs liuoko lai
ko ir norintis praleisti jį sma
giai, tegul pasinaudoja ta pui
kia proga.

MELROSE PARK.

Susirinkimas.

Gruodžio 15 d. draugystė Sū
nų ir Dukterų Lietuvos laikė 
priešmetinį susirinkimą. Tarp 
kita ripkta draugijos valdyba 
ateinantiems 1919 metams. Iš
rinkta veik visi senosios valdy
bos nariai. Linkiu jiems pasi
sekimo darb^hties draugijos la
bui.

Beto, tapo nutarta numažini 
stojimo mokestį trims mėne

siams laiko. Tatai kurie da- 
5ar norėtų įstoti minėton drau- 
gijon, tegul pasinaudoja ta ge
ra ir reta proga. Minėta drau
gystė nevaržo savo narių delei 
jų tikėjiminių ar prieštikejimi-

Vadinas, ji yru

laisva draugija ir kiekvienas

—Draugijos Narys.

Gruodžio 15 <1. buvo prieš me
tinis susirinkimas draugijos Sū
nų ir Dukterų. Tarp kita bu
vo kalbėta apie draugijos orga
nų. Šiais metais juo yra Lais
vė, bet ant sekamų metų drau
gija neturės organo, kadangi 
dauguma taip nubalsavo. Sako, 
busiu geriau, kad kiekvienas už
sirašys iš liuoso noro. Man te- 
čiaus rodosi, kad nariai padare 
stambių klaidų. Organas mums 
būtinai reikalingas, o beto, na
riai tuomet turi progos gauti pi
giau patį laikraštį. Juk be laik
raščių ims negalėsime gyventi.

—K. Jurjonis.
.. . ,

__ Pranešimai__
Įspūdingas prakalbas rengia šian

die, gruodžio 26 d., 1918, L.Fe
deracija Jankaičio svet., 4837 \V. 1 I 
si., Cicero, III. Kalbės ady. II. O. 
Malk, P. .1. Kučinskas ir M. X. Moc
kus. Komitetas.

Rockford, III. — LMI’S. 5 kp. prie- 
šmetinis susirinkimas įvyks gruod
žio 29 d., 2 vaL po pietų, 1012 S. 
Miiin st. Nariai malonėkite atsilan
kyti, nes Ims renkama nauja valdy
ba. Rašt. O. V.

“Pirmyn” choro repeticija įvyks 
ketverge, gruodžio 26 d., 7:30 vai. 
vakare, Liuosybės svet., 1822 \\’a- 
bansia avė. Visi dainininkai ir dai
nininkės susirinkite laiku. Turėsi
me važiuoti dainuoti i kitą miešti}. 
Bus dalinami likielai.

J. Druskis, Pirm.

LMPS. 9 kp. šaukiamos susirinki
mas ketverge, gruodžio 2(> <1., 7 vai. 
vakare, Aušros svet., 3001 So. Hal
sted si. Kviečiama visos narės susi
rinkti, nes reikės balsuoti už centro 
valdybų. Kviečia Kp. Valdyba.

North Side Dr-jy Sųryšio delega
tų susirinkimas bus pėtnyčioj, gr. 
27 d., 7:30 vai. vakare, N. I>. Sąry
šio svet., 1822 \Vabansia avė. Visi 
delegatai ir tie kur esat išrinkti at
einantiems metams, teiksitės priimti 
į šį susirinkimų paskirtu laiku.

Seki'. W. C^epulevicz.

D. Lietuvos Darb. Sąjungos prieš- 
inetinis susirinkimas įvyks pėtnv- 
čios vakare, gr. 27 d., 7:30 vai. vak. 
.1. Chernaueko svet., 1900 So. l'nion 
avė. Bus renkama valdyba ateinan
tiems 1919'metams. Visi turite pri
būti ir užsimokėti užvilktus mokes
čius. Yra daug svarbių reikalų dėl 
apsvarstymo. Valdyba.

LMPS. 9 kp. choro repeticija iš 
priežasties Kalėdų perkelta Į kelver
gų, gruodžio 26 d., Aušros svet., 
3001 Halsted st. Gerb. choristės, ma
lonėkite atvykti lygiai 8 vai. vakare.

Draugiškai F. S. K.

TAIPS. 9 kuopa rengia eglaitę At- 
eites Žiedo vaikams, gruodžio 28, 
7:30 vai. vakare, Mark \Vhite Sųuare 
svetainėj, 29-ta ir Halsted gal., su 
dailiu programų, kurį išpildys palįs 
vaikučiai. Meldžiame svisuomenė 
skaitlingai atsilankyti. Inžanga dy
kai. —Kviečia Rengėjos.

ASMENŲ JIF^KOJIMaT
Pajicškau savo sūnaus, Jono, 33 

metų amžiaus, nedidelio ūgio, su u- 
seliais, dantis reti, paskiausia gyve
no Gary, Ind., apie p metai atgal. 
Paeina iš Kauno gub., Ukmergės p., 
Subačiaus vol, ulyčios Terpeikių. 
Kas ji žinote ar jis pats malonėkite 
atsišaukti. Taipgi užkviečiu savo vi
sus pažįstamus ir gimines atsilan
kyti pas mane ant švenčių.

.Vilemas Katiliunas, 
1714 S. Union avė. Chicago

Pajieškau draugų ir pažįstamų, gy- 
venanrių Chicagoje. Meldžiu grei
tai atsišaukti, nes aš busiu tik iki 
Naujų Metų Chicagoje. Aš esu at
važiavęs iš Saginaw, Mieh.

Simonas Jaškevičius, 
1275 N. Wood st., Chicago, III

PAJIEŠKAU PUSINININKO
NAŠLĖ pajieško pusininko į res- 

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

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

KANDAI
9 furnish kambariai, 4 kambariai 

atsiduoda ant raudos, $60 i mėnesį; 
savininkai užmoka $40 į mėnesj. 
Priežaslj patirsite ant vietos.

Rasimas,
4010 Eitis Avė., Chicago

1ČE1KIA I)AI<BININKV
VALSTYBINIAI NEMOKAMI DAR

BO PRIRODYMO BIURAI

(U. S. Free Employment Service)
J ieškantieji darbo kreipkitės šiais tu Irpęuit •
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 vietą, kaip Chicagoj, 
taip kitur, kur reikalauja visokios 
rąsies darbininką — | fabrikus, j ka
syklas, | ukius, | šiaip įvairias ištai
gas — kaip vyrą, taip inoterą ir vai 
kų, kaip amatininką, taip paprn 
stiems darbams.

REIKIA DARBIMNKV

REIKALINGI AGENTAI BAINKO- 
TŲ PARDAVIMUI. LABAI GERAS 
UŽDARBIS IR PRITYRIMAS NE
REIKALINGAS. DEL PLATESNIŲ 
INFORMACIJŲ KREIPKITRS LN 
SOUTH BOSTON RAINCOAT CO., 
454 BBOADWAY,

SO BOSTON, MASS.

BEIKIA prityrusių langų valytojų.
Chicago \Vindow Cleaning Co.,

62 \V. Washington st., Chicago

KEIKIA janiloriaus pagelbinin- 
ko. Geras kambarys ir valgis.
6222 S. Harpcr avė. Chicago

BEIKALINGAS draiveris prie iš- 
važiojimo lietuviškos duonos ant 
commission arba ant nedėlios. Geras 
uždarbis. Atsišaukite 

Petrowski Bros.
3548 Emerald avė., - Chicago

BEI KALINGAS atsakantis bučeris 
suprantantis visų bučernės darbų ir 
galintis prisidėti pinigiškai. Gera 
mokestis geram žmogui. Biznis iš
dirbtas per daug laiko. Atsišaukite 
laišku i Naujienų ofisų, pažymėdami 
ant laiško No. 19.

BEI KALINGI vyrai ant bordo. 
Kambariai ii' valgis. Gera viela pa
keleiviams. Telefonas, maudynė. Ge
rai apšildoma. Tel. Ganai 5512.

Lietuvių Motelis,
1606 So. Halsted st., Chicago, III.

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI: The Marle Blahnik 

Phannacy, įsteigta nuo 1868 prie W. 
18 st. .Turi būt parduota iš priežas
ties ligos. Puiki proga aptiekoriui 
kalbančiam čekiškai, lenkiškai ir an
gliškai. Atsišaukite j

J. J. Sidlo, 
974 W. 191h st., Chicago

PARDUODU pirmos klesos Elec- 
Iric čeverykų taisymo šapų. Prieža
stis pardavimo — negaliu dirbti vi
duje.

A. Kunisky, 
1009 E. 61 st, 3 blokai į rytus nuo 
Cottage Grove, arti Ellis avė.

RAKANDAI

BARGENAS
$260 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

EXTRA STORAGE l^ARDAVIMAS 
rakandų ir Victrolų. Už $50 nupirk
si didelę Cabinel Victrolų su pui
kia pastatu, taipgi $12 vertės re
kordų mokėjusių $200. Mes turime 
keletu $150 tikros skuros seklyčios 
setų, kaip nauji, bus parduota už 
geriausią pasiūlymų. Atsiunčiama už 
dykų. Liberty Komisai bus priimti 
už mokestį. Atsišaukite tuojaus. At
dara kasdien nuo 9 ryto iki 9 vak. 
Nedėliomis iki 4 vai.

\Vestern Storage, 
2810 \V. Harrison St., Chicago

NAMAI-ŽEMĖ
PARDAVIMUI: 3 nauji 2 fialų, 4 

—I kambariai naujos mados, $250 
cash, likusius kaip randų. Kaina— 
$3000, arti Western avė., Pamatvkit 
MčDonnell, 2630 W. 281h St atdara 
9 iki 9 kasdien ir Nedėliomis iki 4 
valandai.

PARDAVIMUI namas ir fotas, 4 re
mkis, užpakalyje barnė, $45 rendos 
į mėnesį. 954 W. 19th st. Alsišauk-i 
te į Jos. Sidlo,
974 W. 19th st., Chicago

MOKYKLOS
VALENTINE DRESSMAKING  ̂

COLLEGES
6205 So. Halsted sL, 2407 W. M>- 

dison, 1850 N. Wells SL
137 Mokyklos Suv. Valstijos*. 

Siuvimas, Petreną Kirpimas, Da- 
signing, dėl biznio ir namu. Vie
tos duodamos dykai. Diplomai. 
Lengvi išmokėjimai. Gvarantuo- 
ta išmokinti Jus pasiūti auknea ui 
110. Phone Seeley 1641

8ABA PATEK, Pirmialaki k,,.----------- -------------------  .______

Mokykis Kirpimo ir Designing 
Vyrišką ir Moterišką Aprėdalą 
Musų sistema ir ypatiškas mokini

mas padarys jus žinovu j 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 musą 
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
tų — bile stailės arba dydžio, iš bi- 
be madų knygos.
MASTER DESIGNING SCHOOL

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

Atsišaukit ant 4-to augšto.




