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Italai triuški
na austrus

33,000 AUSTRŲ PAIMTA 
BELAISVĖM

kabineto, pasak žinios iš Buda
pešto. Sakoma, kad grafas Ka- 
rolyi, prezidentas Vengrijos ne- 
priklausomosi<xs partijos, neįeis 
i naujųjų ministerijų, bet rems 
jų nacionalinine seime.

MŪŠIAI BUDAPEŠTO GATVĖ
SE.

Daug žmonių užmušta susirė
mimuose tarp demonstrantų ir 

kareivių.

200 miestelių paimta. Amerikie
čiai stojo mušin.

LONDONAS, Spalio 30. — A- 
meri kiečių kareiviai vadovau
jami gen. Treat, šiandie pasiekė 
Piave ir stojo didjjin mušin, ku
ris gali nuspręsti austro-vengrų 
armijos likimų dar prieš pasira
šymų po pertraukos musių ir, 
taikos sutartimis.

Amerikiečių spėkos susideda 
iš 332-os Suv. Valstijų infante- 
rijos, sudarytos iš kareivių iš 
Ohio valst. ir nekuriu Pensylva- 
niečių. Amerikiečiai pasiekė I- 
talijų pabaigoj liepos m.

BERN, Spalio 30. — Pasak 
šiandie gautų iš Vengrijos so
stinės žinių, daugybė žmonių 

liko užmušta ir .sužeista gatvi
niuose susirėmimuose tarp de
monstrantų ir kareivių Buda
pešte nedėlioj.

Manifestantai reikalavo pen
ėjimo per didelį retėžinį tiltų 
linkui senosios pilies. Karei
viai užėmė tiltų ir Dunojaus li
pęs krantus.

Minios apveikė kordonų ka
reivių ir pastarieji šovė iš savo 
šautuvų ir kulkosvaidžių ir už
puolė ant minios durtuvais. Ko-

Trnc translation filcd witn Ihe post- 
master at Chicago, III., Oct. 31, 1918, 
as requircd by the act of Oct. 6, 1917, 

VOKIEČIAI ŠAUDĖ LEN
KUS

■............................  Si

Besidžiaugiančius prisiarti
nančia taika.

STOCKHOLM, Spalio 29. — 
Sočiai Demokratei! patyrė iš 
Varšavos ,kad kada princas Max 
reichstage priėmė prezidento 
Wilsono programą, Lenkijoj ki-1 
lo didelis džiaugsmas.

Socialistų partija vienbalsiai 
paskelbė generalį streikų vienai 
dienai. Didelės minios demon
strantų maršavo gatvėmis, neš- 
(bfonos raudonas vėdavus, rei
kalaujančias sugrąžinimo 300,- 
(X)0 lenkų darbininkų, deportuo
tų į Vokietiją.

Tada vokiečių m iii turistų pa
rtija pradėjo veikti.

Kada minios atsisakė klausyti 
paliepimo išsiskirstyti, kareiviai 
šovė į jas iš kulkasvardžių ir su
žeidė 32 smones.

I1 Bet ne dabar
—-f- 1

LAIKAS DAR NESĄS PRI
BRENDĘS JO ABDIKAVI

MU!

Sako kaizeris kalboje reichsta
go nariajms.

—JL—
MSTERDAM, Spalio 30. — 

Kaizeris sutinka abdikuoft — 
bet ne dabar. Kalboje prieš 
reieludago narius, kurios ištrau
kos Tapo prisiųstos iš Bcrliuo, 
kaizeris pasakęs:

“Laikas dar nėra pribrendęs 
mano abdikacijai.

“Jei šalis reikalautų vėliau, 
aš abdikuosiu be svyravimo, 
naudai princo Wilhelmo (kron-. 
princo vyriausio sunaus) po 
kanclerio regentyste.”

♦ «
Frankfurter Zeitung ragina, 

kad kaizeris padarytų protingą
ir greitą nuisprendį.

VOKIEČIŲ PRESĄ RAGINA 
KAIZERI ABDIKUOTI

I True translation filed with the post- True translation filed with the post- 
: inaster at Chicago, III., Oct. 31, 1918, mastei' at Chicago, III., Oct. 31, 1918, 

as required by the act of Oct. 6.1917. as reųuired by the acl of Oct. 6,1917

Chicagietis nelaisvėje.

WASHINGTON, Spalio 29.— 
Karės departamentas paskelbė,
kad tarp kitų belaisvių, nežino- 

yra 
a ve,

“Tolimesnis kraujo liejimas yra moj belaisvių stovykloj 
bereikalingas”, sako Vorwaerts.'Juozas Butkus, 4334 Union 

--------  ' Chicago.
LONDONAS, Spalio 30.—De-j .......

speracija karinėj stiuacijoj apč-(True translntion filcd with the post
Reikalą- master at Chicago, III Oct. 31, 1918 

as required by the act of Oct. 6,1917mė vokiečių spaudą.
vinias kaizerio abdikacijos kas- 
die darosi vis aštresniu ir abel- 
nesniu.

Amerikiečiai nušovė 18 ae
roplanų.

PANIKA VOKIETIJOJE.

Turčiai bėga iš miestų. Žmo
nės atsiima pinigus iš bankų. 
Panika pasiekė net Berliną.

Nuo spalio 24 d. italai ir an
glai suėmė 32,900 belaisvių 
taip šiandie paskelbė gen. Diaz.

Išviso paimta 160 kanuolių.
Daugiau kaip 200 miestelių 

tapo išliuosuota ir, 700 ketvirt. 
kilometrų Italijos žemes atgau
ta.

Bėgiu pastarųjų 24 valandų 
anglai ir italai suėmė 11,002 be
laisviu. Iš to skaičiaus anglai 
suėmė 6,176.

Italai praplėtė savo ofensivą 
pietų link iki Adriatiko, padi
dindami plotį savo besiveržimo 
iki virš 62 mylių fronto. Dabar 
jie veržiasi priekyn nuo Grap- 
pa apygardos iki jurų.

* Naujas besiveržimas buvo 
pradėtas pereitą naktį trečiąja 
armija, vadovaujama kunigai
kščio D’Aosta.

LONDONAS, Spalio 29. —Pa
sak žinios iš Rymo, šešios aust
rų divizijos neteko daugiau kai 
50 nuoš. savo kareivių anglų- 
italų ofensive. • /

True translation fiied with the post- 
master at Chicago, III., Oct. 31, 1918, 
as reųuired by tne act of Oct. 6, 1917 

AUSTRIJA ATSIKREIPS
TIESIAI į ITALIJĄ

Nori užvesti tiesiogines taikos 
tarybas. Prižada demokrati
zuoti monarchiją.

LONDONAS, Spalio 30. — Pa
sak Copenhagene gautos ir cent- 
ralinčs žinių agentūros perduo
tos iš Viennos telegramos, Au
stro-Vengrijos užrubežinių rei
kalų ministeris grafas Andras- 
sy nutarė užvesti tiesiogines tai
kos tarybas su Italija “vienati
niu Austrijos antagonistu*.

“Energiškas veikimas linkui 
taikos,’’ bus pamatiniu tomu 
mnljojo Austrijos premiero 

jlrof. Lammasch, pasak jo pa
ties paskelbimo, reichsrathe, 
pranešto Viennos žiniose. Jis 
užreiškė, kad jis pavartos visą 
savo energiją linkui tolimesnės 
demokratizacijos dvilypės mo- 
narcihjos.

Grafui Hadik, buvusiam Ven
grijos maisto ministeriui, tapo

va tęsėsi beveik visą naktį.

True translation filcd wlth the posr- 
niaster at Chicago, III,, Oct. 31, 1918, 
as rcųuircd by the uot of Oct. 6, 1017 

Dardanelai esą
atidaryti

Gandai, kad Dardanelai yra 
atidaryti talkininkų laivy
nui. Esą vedamos taikos 
tarybos.

AMSTERDAM, Spalio 30. — 
Pasak Konstantinopolio žinios, 
ten vaikšto paskalos, kad Tur
kija, sulig taikos tarybų, pakvie
tė talkininkų laivyną įeiti į Dar
danelus. Kareiviai neturi būti 
išsodinti, sakoma, apart mažo 
pulko prižiūrėjimui Turkijos 
armijos demobilizacijos.

Žinia iš Athenų sakoi kad 
“vienatinė pasiliekanti Turkijos 
armija’’ tapo sukoncentruota 
Bulair’e, mieste Gallipoli pu- 
siausalio kakle. Čatalja pozici
jos yra prirengiamos kaipo an
troji linija apgynimui Konstan
tinopolio.

Konstantinopolio laikraštis— 
Ikdam — nedėlioj išspausdino 
pranešimų iš “kompeten tiško 
šaltinio”, kad Turkija pradėjo 
oficiales taikos tarybas su tal
kininkais, pridurdamas, kad de
legatai jau išvažiavo iš Turkijos 
sostinės į konferenciją. Tečiaus 
kituose rateliuose Konstantino
poly j užreiškiama, kad tarybos 
vra neofialės. •r

Turkai evakuoja Tabriz

WASHINGTON, Sausio 30. -r 
Pasuki' valstybės departamento 
gautų žinių, turkų kareiviai pra
dėjo evakuaciją Tabrizo, Per- 
sijoj.

Turkai evakavo Baku

ZURICH, Spalio 30. — Pasak 
gautos iš Maskvos žinios, turkai 
evakavo didelį aliejaus centrą 
Baku, prie Kaspijaus jurų, be

True t r a n.skili o n filed v-ttli the posl- 
master at Chicago, III., Oct. 31, 1918, 
as required by the acl of Oct. 6, 1917.

OMSKO VALDŽIA PRA
ŠYS AMERIKOS PAGEL-

BOS -

VLADIVOSTOKAS, Spalio 24
Pranešama iš Omsko, kad vi

sos Rusijos valdžia neužilgo pa
siųs prezidentui Wilsonui notą 
apie talkininkų parėmimų Ru
sijos prieš Vokietijų.

Švedija nebeįsileidžia rusų 
pabėgėlių—stoka maisto.

STOCKHOLM, Spalio 26. — 
Užplūdimas į Skandinaviją tūk
stančių rusų, jieškančių prieg
laudos nuo bolševikų valdžios 
sutvėrė tokią maisto problemą, 
kad Švedijos užrubežinių reika
lų ministeris Dr. Hellner turėjo 
pakelti klausimą prieš Angliją, 
sakydamas, kad Švedija turėjo 
atsisakyti priimti naują rusų įsi
veržimą.

Nekuriuose Švedijos valdžios 
rateliuose užreiškiama, kad vie
liniu racionaliu išrišimu Rusi
jos problemos yra pasiuntimas 
pabėgėlių į Ameriką, kadangi 
Europa per ne'kurį laiką nega
lės išmaityti ir priglausti rusų. 
Didžiuliui pabėgėlių priguli bu
vusioms pasi t minėjoms kle- 
soms Rusijoj.

ĄMSTERDAM, spalio 28. — 
Kijevo žinia sako, kad nauja U- 
krainos ministerija tapo sudary
ta su Lisogub kaipo premieru.

LONDONAS, Sp. 29. —Char- 
les To\ver žinioje iš Haagos sa
ko, kad panikos bėgimas prasi
dėjo Cologne ir Dusscldorf, We- 
st talijoj, kas pagimdė užplūdi
mą ant bankų.

Net Berlinc finansinė panika 
apėmė žmones. Paprastieji im
perijos popieriniai pinigai pra
puolė. Bcrliuo muni<|ipal.itetas 
išleido specialius pinigus, kurie 
bus geri didžiajame Berlinc iki 
,919 m.

Pasiturintįs žmones apleidžia 
Dusscldorf, kadangi jie užgirdo, 
kad ten bus įsteigta vokiečių 
kvatiera, kadangi armija greitai 
bus priversta ’ pasitraukti ūži 
Rheino. Kvatiermeistrai da-j 
bar surašinėja butus dėl karei
vių Dusseldorfc.

Didieji Vokietijos bankai lei
džia atsišaukimus į depozi to
rius, bet atsiėmimai depozitų te
besitęsia.

Darbininkai nerimauja.

Cologne darbininkai matyda
mi dirbtuves užsidarant ir tur
tingus pabėgėlius išvažiuojant 
traukiniais, kelia vis smarkes
nes demonstracijas už taiką.

Socialistų Rheinischc Zeitung 
ragina darbininkus pasilikti ra
miais.

Rheino sekcijos Socialdemo
kratų išleistas manifestas sako, 
kad jei kaizeris pats neabdikuos 
jis bus pašalintas.

Socialistų laikraštis Vorwa- 
erts sako: “Su atsimetimu Au
strijos musų rubežiai yra nebe- 
saugųs ir tolimesnis kraujo lie
jimas darosi bereikalingu”.

Kalbėdamas reichstage pėtny- 
čioj nepriklausomasis socialis
tas Cohn užreiškė, kad yra rei
kalinga šiuo laiku nustatyti at
sakomybę už situaciją, kurioj 
Vokietijos žmonės atsidūrė.

Jis sakė, kad karė nekilo dė
lei ydų individualų, bet dėlei vi
sų politinių, istorinių ir ekono
minių suobėgių dalykų. Labiau
siai plėšikišku ir trokštančiu ga
lės buvo jaunas Vokietijos impe
rializmas, kuris buvo remiamas 
tame dalyke stipraus ir užpuo- 
lingo, militarizma, palaikančio 
save spėkos ir melų budais.

Karė turi būti laimėta, kad 
galima butų ją pateisinti. Jei 
ji buvo pralošta, gyventojai tei
singai buvo persergėti prieš 
žmones ,kurie norėjo lošti su 
apveizda ir nuvedė šalį prie ne
laimės.

True trnnslation filed wtih the post- 
master at Chicago, III., Oct. 31, 1918, 
as rcųuircd by the act of Oct. 6, 1917
/=------------ ... , n ' i . :

Dienos Nuostoliai
S. V. Armijos,

Francijoj
į — I —•

WASHINGTON, Spalio 30. — 
Amerikos ekspedicini ųspėkų 
komanduotojas praneša apie se
kamus nuostolius:

Užmušta karės lauke 30

Su Amerikiečių armija į šiau- 
r-vakariu nuo Verduno, Spalio 
29. — 18 priešo aeroplanų tapo 
nušauta šiandie. Penki musų 
aeroplanai žuvo.

True translation nled witn the post- 
niaster at Chicago, III., Oct. 31. 1918. 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917.

Cechai valdo 
Praga

Visa karnė ir civilė valdžia 
yra čechų rankose.

COPENHAGEU, Spalio 30. — 
Čechų nacionalis komitetas ap
ėmė visas funkcijas lokalės val
džios Pragoję, Cecilijos sostinėj, 
panedėlyj, pažymėdamas galu
tiną žingsnį pasekmingoj ten re
voliucijoj — pasak Berlino te
legramos į National Tidende.

Austrijos monarchijos auto
ritetas yra tik vardas Pragoję.

Budapešto laikraščiai prane
ša, kad field-maršalas Paul Ke- 
stranek, vyriausias k^manduo- 
tojas Pragos distrikte ir field- 
maršalas Eduard Zanantoni pa
vedė visą karinę valdžią panedė
lyj čechų komitetui.

Austrijos imperijos ženklai 
tapo nuimti nuo įvairių budin- 
kų ir karališkas proklamacijas 
suplėšyta. Miesto valdininkai 
priėmė prisaiką ištikimumo če- 
chijos valstybei.

Nauja Vokieti- 
josjota

Vokietija kartodama prašy
mą taikos praneša, kad kai

zerio gale suvaržyta.

WASHINGTON, Spalio 30. — 
Nauja nota nuo Vokietijos val
džios šiandie, pasiekė Washing- 
toną. Ji papildo trumpą nesenai 
gautą pranešimą, kad laukiama 
pertraukos mūšių sąlygų. Pas
kutinioji nota išskaito smulk
meniškai visas permainas ko
kios įvyko Vokietijoj kaipo pa
rodymą, kad kaizeris neteko vi
sos galės paskelbime karės ir 
tarymąsi už taiką.

Vėliau pasakyta, kad naujas 
pranešimas nepadaro permainų 
situacijoj. Tikimasi, kad seka
muoju žingsniu bus paskelbi
mas iš vienos ar visų kariaujan
čių šalių sostinių pertraukos 
mūšių sąlygų.

Nota nėra adresuota ypatiš- 
kai prezidentui Wilsonui, bet 
Amerikos valdžiai.

navoikt «nd«rvmfl» Vemžriios mūšio.

True translation filcd with the post- 
hnafcter at Chicago, Ilk, Oct. 31, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. 6,1917 

Kareiviai patampa piliečiais 
v|en per pasirašymą.

<hl;h ' »' ,' b. -rr-
PARYŽIUS, Spalio 25 (suvė

linta). — Nenaturalizuoti (netu- 
rintįs pilietiškų popierų) Ameri
kos ekspedicinių spėkų karei
viai gali likti Suv. Valstijų pilie
čiais pasirašydami po dokumen
tu, tuo apsilenkdami su papras
tu penkių metų procesu.

Sulig gen. Persliing generaliu 
pu liepini u aplikantai vien pasi-

visą komplikuotą natūralizaci
jos procesą. Net, jeigu jis iš
gyveno tik kelias valandas Suv. 
Valstijose pirm įstojimo kariuo
menėn, aplikantas turi tas pa
čias privilegijas. Priešų šalių 
pavaldiniai, jei skaitoma juos 
lojaliais, gali atsižadėti savo pa
valdi ninkystes ir gali tuo pačiu 
procesu patapti Amerikos pilie
čiais. Prieš leidžiant karei- 
viams padaryti tą žingsnį, ko
manduojantiems ofideriams y- 
ra įsakyta patirti ar svetimšalis 
supranta ką daro ir ar jis yra 
nuoširdus jo norėjime pasilikti

rašo jk) p opi e ra, kuri sujungiu piločių.

Mirė nuo žaizdų • 10
Mirė nuo šiaip atsitikimų 1
Mirė nuo aeroplanų 1
Mirė nuo ligų 10
Sunkiai sužeista 54
Sužeisti nežinia kaip sunk. 27
Lengvai sužeisti 237
Prapuolė karės lauke 30
Belaisvėj

Viso 401.
Šiame sąraše paduodamos se

kamos lietuviškai skambanlios 
pavardės:

Henry B. Markus, St. Louis, 
Mo. sunkiai sužeistas.

Stanley Borosky, Oystcr Bay, 
N. Y., lengvai sužeistas.

Isodos Ostrovasky, Ne\y York 
lengvai sužeistas. . h; <

Bobcrt R. Kliska, Shields, N.
Dak., prapuolė.

George J. Wasikowski, Tole
do, O„ lengvai sužeistas.

William Tawiirdoski, Eynon, 
Pa., užumštas.

Stėve Tobol, Russia, lengvai 
sužeistas.

Ernest Bennis, New York, su- 
■ žeistas.

Joseph Bancevich, Grand Ra- 
pids, Mich, lengvai sužeistas, •’*

True translation filed with the post- 
inaster at Chicago, III., Oct. 31, 1918, 
as required by the act of Oct. 6,1917

Trukumas darbininkų 
pietuose.

MEMPHIS, Tenn. — Dides
niuose Tennessee valstijos mie
stuose karės darbas likosi per
trauktas dėlei trukumo darbi
ninkų ir darbininkių. Nors pa
reikalavimai karės daiktų iš Old 
Hickory parako dirbtuvės Na- 
shvilleje padidėjo, bet, kaip su- 
grįžusis iš ten Federalio samdy
mo Biuro vedėjas, kap. R. C. 
Wells sako, toji dirbtuvė paga
mina vos apie 30 nuošimčių to 
ką ji galėtų pagaminti, dėl dar
bininkų trukumo. Toji dirbtu
vė reikalauja pilnai dar 10,000 
darbininkų, kad ją galima butų 
pavaryti pilnu josios veikimu.

Memphise yra didelis truku
mas darbininkų prie medvilnės. 
Darbininkų reikia ne tik med
vilnės išdirbinių dirbtuvėse, bet 
ir doroj fonui medvilnės Mem- 
phiso krautuvėse, kurios per
daug užverstos. Delei darbinin
kų trukumo medvilnės auginį 
tojai nutarė laukti dvi savaiti 
laiko su medvilnės arpavimU, ;

GALBŪT ŠIANDIE BUS 
PASKELBTOS TAIKOS

SĄLYGOS.

Wilsonas neskelbia turinio pa
skutinių Austrijos ir Vokieti
jos notų.

WASHINGT()N, Spalio 30. — 
Valstybės departamentas, nutol
damas nuo savo papročio, šian
die susilaikė nuo paskelbimo tu
rinio paskutinių Vokietijos ir 
Austrijos notų.

Tai yra pirmas sykis nuo pra
džios taikos ofensivo, kad ši val
džia pasilaikė slaptoje tekstą 
kokios-nors oficiales notos, ar 
savo pačios, ar priešo. Dvi prie- 
žastįs tam paduotos pusiau o- 
ficialiuosc rateliuose.

Pirma, kad kaip pertraukos 
mūšių taip ir taikos sąlygos bus 
paskelbtos viešai ryto ar tuoj po 
to, per talkininkų tarybą Versa- 
illes ir kad “priedinės” notos 
nuo centrallinių valstybių gali 
pasirodyti žmonių protui klai
dinančiomis.

Antra priežastis buvo, kad no
ta, kuri atėjo valstubės departa- , 
menatn šiandie vidurdienyj be 
“paslo” yra skaitoma tik bu 
nauju pavyzdžiu Vokietijos pro
pagandos n^kuo daugiau.

Sakoma yra, kad tai yra prie- 
dinai memorandumai ,aiškinan
tis smulkmeniškai rinkimų ir 
kitas reformas,.kurios įvyko de
mokratizuojant Vokietiją.

Kiekviena diena padidina ma
nymą sostinėj, kad karė yra ant 
paskutinių savo kojų ir dabar 
vien tik laukiama budo kokiuo 
vyriausia taryba matys tinka
mu ją užbaigti. Tik maža yra 
abejone, kad Vokietija nepriims 
sąlygų, kokios ne butų pasiūly
tos, o jei ir ji atsisakytų priimti 
jas, tai, manoma, tas karę pra
ilgintų tik trumpam laikui.
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da taip. Kas nori būtinai su
stabdyt karę, tas nori taikos, 
nežiūrint kokia ji bus, t. y. 
taikos kadir čia dar taip. Ši
tame punkte bolševikai grie
žčiausiai skyrėsi nuo kitų 
Rusijos socialistų (bolševi
kai pirma irgi buvo sociali- 

i štai; dabar 1 jie nuvažiavo
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True translntion filed with the posi. 
master ai Chicago, III.. Oct. .31, 191K, 
as rcųuired by the act of Oct. 6, 1917

Lietuva 
sujudo.

liomis dienomis Ameriką 
pasiekė keletas įdomių žinių

Pranešama, viena, kad 
Lietuvos valstiečiai sukilę 
prieš vokiečius, ir keliuose 
ginkluotuose susirėmimuose 
su vokiečių kareiviais sumu
šę juos.-

Antra, pranešama, kad 
Lietuva suorganizavo laiki
nąją valdžią (matoma, vie
toje Landesrato, kurį buvo 
patvirtinus Vokietijos vy-

Trečia, pranešama, kad 
Lietuva (tur-but, naujoji la-

Ketvertas, Spalio 31, 1918.
■ I ' ■ I ..    ........... ■■■.■e   — .............. —"

rdi, Vokietijoje tuojaus kil-1 antros pusės, būtent: kad 1 
sianti revoliucija. Rezulta- bolševikai ne stiprino kariš- 
tas-gi buvo toks, kad revoliu ,ką Rusijos spėką, o ardė ją, 
cija Vokietijoje nekilo nuo J kiek galėdami; kad jie, duo- 
bolševikiškų deklamacijų; ■ darni progos Vokietijos mili- 
jos militarizmas laikinai dar turizmui atsigriebti, didino 
labiaus sustiprėjo, ir bolše- ne Vokietijos darbininkų pa- 
vikiškoji Rusijos valdžia bu- jiegas ir energiją, o jų slėgi- 
vo priversta nusižeminti, ve- ko; kad bolševikai stengėsi 
sdaina taikos derybas su kai- sukelti Rusijos žmones prieš

► t. - -J"■^^^^^^^T"*****-**" ■■ ■■hm ii'i i
fruc transinnoi) uu-.j xvith 1he poni- kargs Jelenos. Taigi dabar bol- 

inuster at Chlcngo, III., Ocl. 31, 1918,- , . *
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917. ševikai nebekovoja su Vokieli-

Bolševikai Ir Jų Taika.

jienose” specialėms diskusi
joms apie bolševizmą. At
sakydami j pirmąjį straips
nį, mes tuo pačiu žygiu pa
nagrinėsime ir antrąjį.

Pirmiausia faktinė dalyko 
pusė. Ji išrodo prastai pas 
vieną minėtųjų straipsnių 
autorių — Gasiuną. Šis ra
šytojas tuo skiriasi nuo di- kg^in kur); nes, šitie sociali- 
delės didžiumos bolševizmo 
pritarėjų, kad jisai stęngia- 
si savo tvirtinimus paremti 
faktais; bet bėda yra su juo 
ta, kad jisai turi nelabai aiš
kią atmintį, ir kad jisai daž
nai parodo permažai kritiš
ko senso, kalbėdamas apie 
dalykus.

Jisai, pavyzdžiui, rašo, 
kad Rusijos bolševikams pa
siūlius mušiu pertraukimą ševikai-gi pravardžiavo juos 
visuose frontuose, “Vokieti- už tai “i 
jos reichstagas priėmė /evo- “social-imperialistais ir pa- 
1 i u c i j o s iškeltus pri- našiai. O šiandie bolševikų 
ncipus, kaipo p amatą sėbrai nori mums įkalbėt, 

O kad bolševikai kaip tik el
tai yra visai netiesa, kada- gėsi taip, kaip jų niekintieji 
ngi demokratinius (ar revo- “social-patriotai ir social- 

*’ imperialistai”!
Bolševikai, beje, stodami 

už taiką kadir čia dar taip, 
dažnai sakydavo neprotau
jantiems žmonėms, kad ta 
taika busianti tokia, kokios 
nori susipratę darbininkai— 
be aneksijų, be kontribucijų 
ir su apsisprendimo teise. Ir 
neprotaujantįs žmonės Ru
sijoje ir kitose šalyse jiems 
patikėjo. Bet Rusijos socia
listai (social-dem. menševi
kai, social-revdliucionieriai 
ir k.) nurodinėdavo, kad tas 
bolševikų tvirtinimas yra 
neteisingas; ir kitų šalių so
cialistai manė taippat. Na, 
ir kieno pasirodė tiesa?

Chicagietis sako, kad bol
ševikų nepasisekime esą kal
ti Vokietijos socialistai (dl- 
džiumiečiai), kam jie nesu
kilę prieš savo valdžią, kuo
met ji piešė Rusiją. Tiesa, 
Vokietijos socialistų kaltės 
čionai yra nemažai ; jų par
eiga buvo daug smarkiaus 
priešinties kaizeriui, negu 
jie tatai darė (prieš Rusijos 
apiplėšimą visgi, reikia pri
pažinti, ir Scheidemannas 

. Bet, iš antros

štai stojo ne už bent kokią 
taiką, nei už taiką kadir čia 
dar taip, o tiktai už tam tik
rus rūšies taiką taiką be 
aneksijų, be kontribucijų 
etc. Ir natūralia dalykas, 
kad socialistai stodami už 
taiką tam tikromis sąlygo
mis, sakė, kad, kuliai Vokie
tija nepriims tų sąlygų, to 
liai reikia kariaut su ja. Bol-

tai “social-patriotais”,- 
* d

O šiandie bolševikų

taikai

bucinius) taikos principus7 
Vokietijos reichstagas buvo 
priėmęs daug anksčiaus, ne
gu užviešpatavo Rusijoje 
bolševikai: žinomoji reich
stago revoliucija (taika be 
aneksijų ir su tautų apsis- 
sprendimu) tapo priimta lie
pos 19 d. 1917 m., kada Rusi
joje dar gyvavo laikinoji Ke
renskio valdžia.

Toliaus, tas pats rašytojas 
pasakoja, kad bolševikai 
kreipęsi prie talkininkų am
basadorių, prašydami oficie- 
rių, motorų ir karės reikme
nų ; bet ambasadoriai atsisa
kę, ir bolševikams tuomet 
nepalikę nieko kita, kaip tai- 
kyties su Vokietija. Šita is
torija tečiaus nėra niekieno 
patvirtinta (ji yra viena tų 
pasakaičių, kuriomis John 
Reed “aiškina” bolševikų po
litikų) ; antra, jeigu ji ir bu
tų teisinga, tai ji visgi tiktų 
ne j rimto klausimo diskusi
jas, o į “džiokų” skyrių. Bol
ševikai, kurie dėjo visas pa
stangas, kad suardžius ar-

jkinoji Lietuvos valdžia) at- miJ4i kurie padarė ginkluo-
naujinus reikalavimą, kad,t;i Petrograde^ kad] 
.Vokietija ištrauktų savo ka- 
tiuomenę iš Lietuvos.

Iš šitų žinių matyt, kad 
Lietuva sujudo. Ji meta 
nuo savęs tuos pančius, ku
riais ją laikė suvaržius Vo
kietija per trejetą metų. 
Žmonės stvėrėsi ginklo; 
kaizerio sutvertosios (su 
kunigijos ir dvarininkų pa- 
gelba) įstaigos griūva; ir. 
gyventojai pasiryžo išguiti 
iš savo krašto vokiečių ka
riuomenę.

To buvo galima laukti.

sutrukdžius ofensivą Galici- protestavo).
>oje; kurie varė agitaciją už pUsėSi rejkja neužmiršti ir 
taiką kadir čia dar taip ir, į0 - kad sukilimas prieš'vai-
ačiu šitai agitacijai, pritrau
kė prie savęs pailsusių ka
reivių minias; kurie specia
liai stengėsi sukelti žmonyse 
neapykantą prieš talkinin- 

, — tie patįs bolševikai,

džią priklauso ne vien nuo 
gerų norų. Revoliucijos “pa
gal užsakymą” nesidaro; 
joms reikia tam tikrų aplin
kybių, — kurios, beje, pagi
mdo žmonėse ir norą kelti 
revoliuciją. Svarbiausioji 
šitų aplinkybių Vokietijoje 
buvo ir yra jos militarizmo 
susilpninimas. Kol Vokieti
jos militarizmas buvo galin
gas, tol nebuvo jokios vilties 
nuversti valdžią. Norint,

’ I kus, 
girdi, kada atsiekė savo tik- 

. šio, tai atėjo pas talkininkus 
; ir paprašė jų duot oficierių 

(o savuosius oficierius bol
ševikiški kareiviai žudė!) ir 
amunicijos (o savo amunici
ją bolševikų kariuomenė be Į 
pasipriešinimo atidavinėjo)vadinasi, iššaukt Vokietijoj 
vokiaeiams!) ir pagelbos to- je reVoliueija, reikėjo steng- 
limesniam karės vedimui! Ir tiss už^uot smūgi jos mili- 

palkininkai — baisu pamis- ^arfetnui (taip, kaip dabar 
, lyt! — atsisakė išpildyt, jų uždavė jam smūgį talki- 

pagahos 1,1 !!--Gasiunas- matyt> .ninkai). Ir šitą kelią taip-
... kiškiems Vlsal nesuPranta juoku, iei- pat rcde Rusijos ir talkinin- 

__ Princas von U-!gu iisai g’^ėdamas tokią kų aocialistai (ir net Nepri- 
krikšėioniškai-konse-i1,asa!<a.’ n®aįjuokė — iš pu-j klausomieji Vokietijos s'oci- 

rvatyvė monarchija”, “amži- " 
ni ir tvirti ryšiai su Vokieti
ja” ir kiti galai dabar eis ant

“Naujienas” pasakė, kad ta 
kaizerio dovanotoji Lietuvai 
“nepriklausomybė” kvepia 
krauju ir paraku.
• Ir mes džiaugiamės, kad) 
Lietuvos žmonės . .
paėmė šluotą vokiškiems!Vlsa!. "esupranta juokų, jei- 
plėšikams. ' 
rach,

lyt! — atsisakė išpildyt

pat rodė Rusijos ir talkinin-

Rusijos revoliucijų iškėlė tci-

jos darbininkais, o tik su inter
nacionale buržuazija.

Man rodosi, kaip bolševikai

Puiku!

True translntion filed with the post- 
master at Chicago, III., Oct. 31. 1918, 
us reųuired by llic act of Oct. 6, 1917

Vis dėl tos
Bresto taikos.

L šakotojo naivumo. al-demokratai, kurie specia-
j Reikia pastebėti ir Chica-jH^i perspėjo bolševikus, kad 
• giečiui, jogei jisai, šnekėda- ijie nepasitikėtų revoliucija 
mas, kad bolševikai nesi- Vokietijoje, kol nėra sumuš- 
Stengę sutrukdyt Rusijos jos militarizmas). Jie 
priešinimąsi Vokietijai, ne- sakė: turime kariaut priešsakė: turime kariaut prieš 
siskaito su faktais. Visi ži- Vokietiją^ kol ji nepriima de- 

1 no, kad jie darė taip; ir ne mokratittės taikos, ne tiktai, 
tiktai darė taip, o ir gyrėsi kad atsigynus nuo piešikiš- 
tuo; ir jų simpatizatoriai j kų jos pasikėsinimų, o ir kati 
daugiausia juos garbino už susilpninus tą spėką, kuri 
tai kaipo “tikrus Interna- pačioje Vokietijoje slegia 
cionalistus”, priešingus ka- žmones. O ką darė bolševi- 
rei. Bolševikai priešinosi j kai ? Jie skelbė, kad kovot 
karės tęsimui apskritai; o prieš Vokietijos militarizmą 
tai reiškia, kad jie trukdė jos 
vedimą (kare-gi buvo veda
ma prieš Vokietiją, ne prieš 
Marso gyventojus); o tai sa
vu keliu reiškia, kad jie dar-

Šiame “Naujienų” nume
ryje Skaitytojų Balsuose iš
spausdinta du straipsniu, 
pašvęstu klausimui taikos, 
padarytos Brest Litovske. 
Vienas tų straipsnių yra pa
rašytas tikslu pakritikuoti 
“Naujienas”, antras priklau- 
s.n einančioms, dabar “Nau- bavosi dėl taikos kadir čia

kai? Jie skelbė,' kad kovot
. ___

yra toks-pat nusidėjimai, 
kaip ir kovot už jį; ir jie tvi
rtino, kad Vokietijos milita- 
rizmui sugriauti nesą reika-

zerio bernais ir priimdama, talkininkus ir tuo budu stu- pakvietė visas karinu jau
< I — •* • 1T 1 • _ • 2 -.2'1 X ♦ * *gėdingas sąlygas. . |

Je, ji buvo “priversta”! 
Tatai mes,esame nekartą pa
sakę. Bet tai visai nereiš
kia, kad bolševikai neturį jo
kios kaltės dėl tos gėdingos 
taikos padarymo. Jų kaltė 
pirmiausia yra tame, kad jie 
varė tokią politiką, kuri ne
išvengiamu budu atvedė prie 
tos taikos ( ir visas svietas 
juk matė, kad ji veda prie 
to, ir nurodinėjo tatai bolše
vikams). Antra, jų kaltė y- 
ra tame, kad jie patįs pamy
nė po kojų savo žodį, pradė
dami derybas su kaizerio at
stovais, kuomet prieš tai jie 
įtikinėjo žmones, kad taikos 
derybų jie nevešią su nieku 
kitu, kaip tiktai su darbinin
kų klesos įgaliotiniais: bent 
tada, kada bolševikai pama
tė, jogei jie suklydo, prana
šaudami .revoliuciją Vokie
tijoje, ir kada jie išvydo, su 
kuo jie turės daryt taiką, tai 
jų pareiga buvo viešai prisi
pažinti prie klaidos ir pasi
traukt. Trečia, jų kaltė yra 
tame, kad jie nusilenkė prieš 
Vokietijos reikalavimus, ba
lsuodami už jų priėmimą. 
Nes netiesa yra, kad kitokio 
išėjimo visai nebuvo, kaip 

priimt Vokietijos., sąlygas; 
prieš jas juk balsavo visi so
cialistai (net ir “kairieji” 
soc.-rev.), o visuotinu balsa
vimu išrinktam Steigiamam 
Susirinkime tokių socialistų 
buvo didžiuma—reiškia, kai- 
zeriškai taikai priešines did
žiuma Rusijos žmonių. Ne
tiesa yra taip-pat, kad Rusi
ja buvusi taip nusilpnėjus, 
jogei absoliučiai nebepajie- 
gusi dauginus vilkti karės 
naštą ant savo pečių: mes 
matome, kad ji jau apie me- 
fai laiko velka ant savo pe
čių civilės karės naštą, o ši 
yra tur-but nėkiek neleng- 
vesnė, negu našta karės su 
Vokietija.

Laikyties prieš Vokietiją 
Rusijai, žinoma, butų buvę 
sunku; bet nereikia įsivaiz
dinti, kad Rusijos spėka ne
reiškė nieko. Minėtasai Ga
licijos ofensivas parodė, kad 
revoliucinės Rusijos armija 
buvo net pavojingesnė Vo
kietijai, negu cariškoji ar
mija. Vienok jeigu Rusija 
ir nebūtų įstengusi sumušti 
vokiečius (tikėt į tai, kad 
vokiečiai butų užkariavę vi
są Rusiją, gali, žinoma, tik
tai kūdikis), tai ji butų ati
traukus tiek jų spėkų į ry
tini frontą, kad jie nebūtų 
pajiegę laikyties vakaruose; 
ir Vokietija butų buvus tuo- 
jaus priversta jieškot tai
kos, kaip ji dabar jos jieško. 
Juk Vokietija dabar nusi- 
Jenkė prieš talkininkus dėl
to, kad Amerikos spėkos pa
darė juos stipresniais už Vo
kietiją ;*o Rusija tikrai turė
jo pernai daugiaus spėkų, 
negu jų iki šiol suspėjo pri
statyt į frontą Amerika. Ru
sijos pasitraukimas pailgino

mė Rusiją į Vokietijos glė
bį — ar tai ne faktai?

Bolševikai gyrėsi paklup- 
dysią ant kelių Vokietijos 
valdonus, tuo-gi tarpu jie 
patįs tapo paklūpdyti prieš 
juos. Ir navatna, kad atsi
randa socializmo pritarėją, 
kurie mano, kad ta j kaize- 
rišką nevalią atvedusioji bol
ševikų politika buvusi tikrai 
darbininkiška politika

Skaitytoju Balsai
l U& išreikšt a n šiame ttkŲrittJe 
nuomones Redukcija neatsako.}

Truc translntion filed with the post- 
master at Chicago, III., Oct. 31. 1918, 
as reciutred by the act of Oct. 6, 1917

Atbulas Palyginimas.

Taigi, tiesa, ką sako abu
du straipsnių autoriai, kad 
Rusijos bolševikai nusilenkė

singą demokratinį laikos obalsį:. gaus progos, jie tuoj panaikins 
Visuotina laika, be aneksijų, be 
kontribucijų, ir su tautų apsi
sprendimo teise. Bolševikai ir 
vykdino tokią laiką. Pirmian-

“Naujienų” n r. 252 Redakci
ja padavus trumpą ištrauką iš 
prezidento VVilsono atsakymo

palygint* lai su Rusijos bolševi
ku politika linkui Vokietijos.

Gerai.

svarstyklių tokioje šviesoje, ko
kioje “Naujienų” Redakcija la
me straipsnyje parodo, pastaro
sios demokratinė vertė butų že
miau zero - pragaišitnga. (O 
matei, ką sako Tokdi? Red.)

šitaip dalykus lyginant, pa
prastus skaitytojus galima butų

stebėtina, kad visi politikai dau
giau ar mažiau prisilaiko pana
šaus savo oponentų perstatymo 
budo: parodymo ir padidinimo 
jų blogų darbų, o už tylėjimo

nenorėjo “alsi

kitokio išėjimo 
Jie buvo privers

geru. M
Bolševikai 

klaupti” prieš kaizerį ir daryli 
“laiką”; bet 
jiem* neliko.
ti sutikti su kaizerio diktuoja
momis sąlygomis, kuomet net 
garbingieji Vokietijos socialis
tai netikėtai ramiai į juos žiu
rėjo. Ar-gi bolševikai butu ge
riau padarę “nusistaipydami” 
net iki už Uralo? Jeigu jie bu
tu turėję tokią tvirtą karinę 
spėką, kokią turi “demokratiš- 
kiau, revoliucioniškiau ir tinka
miau” pasielgiantis žmones, jie 
butą pilnai išpildę savo užreiški- 
mus. los spėkos nusilpnėjimą 
ir pats Kerenskis ištyrė ir pa
sakė, jogei Rusijos armijos ne
galės kariauti iki pavasario.

Jeigu lie “delnokrališkiau, re
voliucioniškiau ir tinkamiau” pa 
sielgiantįs žmonės butu skaity

čias Saldžias pradėti laikos de
rybas ir priimti viršminėtą o- 
balsį. Bet nuo talkininkų jie 
jlikio atsakymo negavo, kuomet 
centrą lės valstybės tą jų prašy
mą priėmė. Bolševikai, belo, 
kreipėsi prie talkininkų amba
sadorių ir prašė pagelbos Bosi
jai (tai yra pasaka. Red.) kaip 
tai gabesnių oficierių, motorų, 
įvairių karės vedimui reikalin
gų įmonių. Ambasadoriai jiems 
atsakė, kad mes nieko bendra 
su jumis neturime. Bolševikai 
pasiūlė, kad butų pertraukta 
fenu šiai visuose frontuose, bet 
liko pertraukti lik rytiniame 
fronte. Tuo tarpu \Okietijos rei
chstagas priėmė revoliucijos iš
keltus taikos principus, kaipo 
pamatą taikai vykdinti (netiesa.
Red.) Prasideda derybos.

Laukiam ką pasakys talkinin
kai; jie tyli. Bolševikams smu-. 
gis, bet jie nutaria daryti atski
rą laiką. (Butų nedarę atskiros 
taikos, bet talkininkų nepagel- 
bėjimas ir vokiečių veržimąsi į 
Rusiją privertė liaudį reikalauti 
taikos bile kokia kaina. J. G.)

*
Derybos tęsiasi. Pabaltijos 

provincijos, pasinaudodamos ta
utų apsisprendimo teise, atsiski
ria nuo revoliucinės Rusijos. Lie 
tuvos reakcionieriai užvaldė kra

tą sutartį. Iš dalies jie taip ir 
daro: su Turkija yra panaikin
ta laika (? Red.) Taipat ir su 
Vokietija; bolševikai nebepildo 
taikos sutarties. Sovietų pildo
masis komitetas pasiuntė tele
gramą Vokietijos socialistams, 
ragindamos juos prie kovos su 
kaizerio valdžia ir žadėjo visa
dos pagelbėti jiems. Reto, kur- 
tik stačiai traukiasi ir užkariau
tų kraštų, taip greit juos užima

delegatų. Lenkijoj tas pats. U- 
kralnoj, tik-ką paėmusi viršų 
Rada, išvaiko Sovietu valdžia ir 
padaro atskirą taiką ir paprašo 
60,000 kareivių “tvarkai” dary
ti^. . Už tai ta Rada žadėjo at
siteisti grūdais, kurių Vokieti
jai buvo labai reikalinga. (O 
pirm to bolševikai buvo išvaikę 
Ukrainos valdžią. Red.) Taip-

žuazijos. Reiškia, derybose Vo
kietijos pusę laikė Lietuva, Len
kija, Ukraina, Finliandija, nes 
kada Sovietų valdžios kamiso- 
riai pareikalavo, kad vokiečių 
kariuomenė pasitrauktų iš už- 
Jkariautų žemių ir duotų pilnai 
apsispręsti patiems jų gyvento
jams, lai vokiečiai pasakė, jo
ge! tos provincijos jau apsispre-

tu derėjosi su bolševikais pa
laikydami Vokietijos pusę.) Bol 
ševikai nesutiko; jie norėjo de
mokratines taikos ir kelintą ka
rtų buvo pertraukę derybas. Vo-’ 
Ofelija atnaujino užpuolimtis ir 
kaimas po kaimui, miestas po 
miestui perėjo į jų rankas. Ru
sų armija buvo demoralizuota, 
žmones per keturis melus nešę 
sunkią naštą, nebegalėjo ilgiau

si su bolševikiška Rusi jos vai-. kariauti ir reikalavo taikos, 
džia Imtų rėmę ją, gal ji į trd-( Priešingai, jie grūmojo sukili- 
mpą laiką butų suspėjusi tinka-, mu. Nors bolševikai norėjo su
mai prisirengt kaizerio paklup- kelti miniose patriotinį ūpą, 
dymui. Bet vietoj paramos... į šaukdami juos ginti socialistinę 

Bolševikai dėjo visas pašiau-: tėvynę, bei niekas iš to neišėjo 
gus ne “kad sulrukdžius Rusi-’ (nes pirmians bolševikai*Saky- 
jos priešinimąsi Vokietijai”, bet davo, kad kariaut tai iiusidčji- 
knd paėmus karinę spėką ir va
ldžių j savo rankas apsaugoji
mui revoliucijos laimėjimų nuę 
naminių priešų, paliekant V<h 
kietijos socialistams apsidirbti 
su savo “dievo pateptinlais“. Bet 
gerieji Vokietijos socialistai l)i^> akcionierius. 
vo labai susiurpinę “tėvynės gy 
n.imu” (teisingiau, kaizerio gy 
nimu, nes jeigu tikime į talki- davė Rusiją, 
ninku demokratinius karės tik-J plėšikas (Vokietija) parbloškė 

i* negalima pa- mus, sako Leninas, užpuldamas 
Belgijoje, tuos, kurie neturėjo ginklų (pa- 

ir kitose svetimose ša- lįs bolševikai buvo padėję gin- 
l'aigi Vokietijos sociali- klus. Bed.); jis privertė 'mus

mas. Red.), prispirti prie sie
nos, jie turėjo daryti taiką.

Dabar kas kaltas dėl tokios 
taikos? Kallinkiin 'Vokietijos 
militarizmą, internaeionalę bu-1 
ržuaziją ir Pabaltijos kraštų re- 

Bel pirmoje vie
tojo kaltas carizmas, kuris su
rengė tokias aplinkybes ir par- 

Imperialistinis

prieš stipresnę už save ka-j «ukyli) Francijoje, 
rišką galybę; tiesa, kad Vo- Serbijoje 
kietijos darbininkai neparė- h’se!
rnė jų; tiesa, kad talkininkų slai (didžiumiečiai) turėtų būti pasirašyti po netikėtinai sunkių 
valdžios atstūmė juos jryjo indtiuami daug labiau negu bol- ir pažeminančių laikos išlygų — 

lo vartot tokį-pat ginklą, ko- savęs. Bet kodėl juočki'ne- ^vikai. ................ ......... .
kį jisai vartoja, kadangi, gi- nori pripažinti- faktų ir iš

Chicagietis kaipo bausmę už išdrįsimą pa-' 
,,c si (ra uk4i iš po imperialistinės

kininkaj nekariautų prieš Rusi
ją, lai Sovietai pilnai butų at
naujinę karę prieš Vokietijos 
baronus.

Taigi vietoj smerkus bolševi
kus už pasidavimą kaizeriui, 
gerinus utų pažiūrėti, kas juos 
prilenė tai daryti. Pagalios, jei
gu jie jutų kariavę, ar genaus 
butų buvę? Mes gerai žinom, 
jog Vokietijos mililariziAas tuo 
laiku buvo tvirčiausis, o liųsijos 

sutriuškintas. Mano nĮiomo- 
ne, jeigu bolševikai nebūtų pa
darę taikos, lai Vokietija butų 
užėmusi visą Rusiją ir įsteigus

m i joj ir kitur. Ten butų buvęs 
surengtas baltasis teroras, iš
skersta daug socialistų ir jų si- 
mpalizaotrių! 'lai Jokie nuo
pelnai butų iš to. Dabar Vokie
tijos militarizmas liko sutriuš
kintas ir ji prašo taikos, kokią 
talkininkai padiktuos. Vokieti
ja turės priimti jų reikalavimus 
arba griūti. Taippat ir su lx)l- 
ševikų laika. Visados galinges
nis padiktuoja silpnesniam.

Kada buržuazija turi viršų, ji 
padiktuoja darbininkams, bet 
kada darbininkai gauna viršų, ir 
jie taippat turi daryti.

—J. Gasiunas.

Redakcijos Atsakymai Į
bai prašytume, kad rašydami 
patiktumėte platesnius tarpus ta 
rpe eilučių.

4H

Kazimieras Gugis

Mt" įto O f ha* z
IH ii. Durtam 31.

UI 43Unitai, 
Te!. Centre’. Ull

Veda visokius reikalus, kaip Iriminališkuose 
taip ir civiliškuose teism tose. įkiro 

visokias dokumentus iri opieras.

Namų Ofisas:
>323 S. Halsted St.

Ant trecių lubų
Tel. Drover 13'0

CENTRAL MANUFACTURIN6 
OISTRICT BANK
1112 W. 35-1 a gatvė 
(Tel. Drover 6310).

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

VAKARAIS .
Scrcdomis ir Subatomis nuo 6 

<S vai. vakare.
Mane galite matyli banke, bei 

kalni atsiradus kreipkitės prie 
nęs į

iki

rei-
imi

namus.
.3313 Lowe avė., 

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

A. PETRATIR.

Lietuvis Notarijušas
Padaro ir paliudija visokius 

dokumentus ir popteras 
GABUS ADVOKATAS

ofise dėl vedimo visokių plovų 
751 W. 31st St., arti Halsted St.

Tel. Boulevar/t 6391).

Tel. Pullman 342
Dr. D.J. BagoČius, M.D.

LIETUVIS GYDYTOJAS IB
I CHIRURGAS

107*1 So. Michiraa Ava. .
H melą n d, TU.

JOSEPH C. W0L0N 
LIETUVIS ADVOKATAS 

29 S. La Šalie St 
Telephone Centru! 6111 

, . Vakarais: 
2911 W. 22nd Street, 

Telephone RockweU 6999



Naujienų” SkaitytojamsPranešimas

Balsuokite “YES” Ant Naujo Gatvekarių Parėdymo
ir Atlaikykite Tas Pačias Kainas

V,rHk«.

GREITESNIS PATARNAVIMAS VISUR

Cash už BondsusDX. A. MONTVID

mr

Laisves Bondsai

Aki 
Aki n

balsuos 
tikėlius 
bus tai

Padėkite savo 
kryželį X tame 
tarpe, kur vra 
žodis “YES”.

me
Dan

Kiekvien_  __ ________ .
nio patarnavimo (i A'IAT\K AR R,’ PARR|S\M< ), utarninke 
Jei jus norit

>321 So. Lnavltt Si. 
Kampa* 22nd pi.

Valandos: 8 iki I vakaro 
Phon* Canal 4S3I

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

Sv. Petro atra 
dimas.

1552 W. Madison st.
Suite 600-612

Valandos: 10 iki 12 r
Phone Haymarket 21 ___

Nedgldicniai* tik pagal aatartj
Rezidencijos Telephone Albany H4f

Chicago Association of Commerce
Chicago Civic Federation

Better Transportation League of Every VVard

Balsuokite “YES” ir mokėkite viena kaina vietoj dviejų ir TAUPYKITE PINIGUS. 
Balsuokite už VIENĄ parankų ir gerą systemą per visą miestą, po žmonijos valdžia. Bal
suokite už tą, ko žmonės nori, tai padarymas galo privatiškiems valdymams ir privatiš- 
kicms pienams. Balsuokite*už Universal Traansfers tarpe VISŲ linijų, kaipo Gatvekarių

• t
ir Elevatorių ir Naujų Požeminių Gatvekarių (Subways), taip, kad nereikėtų mokėti, tris 
kartus taip kaip dabar daro žmonės New Yorke. Balsuokite prieš prigrūstus gatvekarius, 
straphanging, laiko gaišinimą. Balsuokite, kad butų du ir pusė tiek gatvekarių kaip dabar 
kad yra, duodant geresnį ir saugesnį patarnavimą. ‘ •
Vyrai ir Moteris Balsuokite ‘YES’ ant Viršaus MAŽOJO BALOTO

Nuo 10—12 pietų, lt 
Telephone Canal 3110. 
*412 S. Hahted Street 

to, tiktai.

Sergantis žmonės Eikite 
Mane

norite greitesnį 
kuomet žinosite, kad greitai galite nuvažiuoti ir

Tik pamaąstykite kaj| 
niekas jums nemoka 
ko, kurį galite suvartoti kam kitam.

Balsuokite “YES“, kad palaikyti tas pačias 
ir gaunant geresnį patarnavimą.

MOKĖTI VIENĄ KARTĄ VIETOJ DVIEJŲ
Balsuokite “YES" už šilą gatvekarių parėdymų

mm
dabdjau
iki/šiol
Iri nepasitraukiau 
vo žo<

AKUŠERKA
Tol. Drover -113(1.

Mrs. Mary Jankauckienė pirmiaus 
gyveno West Salėj, 2303 S. Oakley 
avė., dabar persikels j naujų vietų, 
3412 So. Ilaistcd st. (ant 2-rą lubų), 
Chiciigo, II],

Balsuokite “YES” už VIENA MOKESTI Vietoje Dviejų 
Balsuokite už Universal Transfers tarpe Visų Linijų 
— Apatinių, Viršutinių ir Naujų Požeminių — 
2z tiek Gatvekarių ir Greitesnį Patarnavimą

Dr. WHITNEY
SPECIALISTAS CHRONIŠKU 

LIGŲ
25 Metai Patyrimo 

Neįeiki mokėti už hpžiąTėjimų 
422 So. State St., Chicago 
Tarpe Congress ir Vau Burėm

DOCTORROSS
Chicagos Specialistas

Gydo Užsenėjusias, Nervų Ligas, širdies, Vidurių, 
Kepenų, Inkstų, Pūslės, šlapymo ir Visas 

Privatiškas Negales. ,
35 So. Dt-nrborn St. kfimliM 

CHICAGO. ILLINOIS
Ruoni 506 Ir 507 Crilly IU<Ig Valiuok 

elevatorių iki Penkto aitgšln
Knudien 0 Iki 4. Nedėldfentai* 10 lk< L Taipgi PanedA- 

*l«nd*i

mokėsit vieną kainą už gatvekarius, vieloj dviejų,'kur tik eisite per 
visą (’.hicagą. Tas reiškia, kad gausite daug greitesnį- patarnavimą 
ir daug geresnį ant NAUJŲ linijų ir gausite transferus. Tas reiškia, 
kad įlipęs i gutvekarį, gali gauti transferą i bite kokį viršutinį eleva- 
toitų arba naująjį (Sulnvay) požeminį gutvekarį vietoje mokėti du 
kartu, tas reiškia.

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodevitiaus Permaina.
Pancdėlyj, Ketverge ir Subatoj 

Pirmas Floras 15c. Balkonas lOf, 
Prie šių kainų priskaitoma ir 

1c ir 2c kariškos mokestį s 
4 DIDELI AKTAI KASDIEN 
HALSTED ir 32-ra GATVftS )

PATVIRTINTA PER
Chicago Real Estate Board 

Citizens Association of Chicago

bestovėdami už kelių minučių 
žiuri pasirodo moters paveiks
las ant sienos viršaus. Jiedu a- 
bu’ gražiai matė, kaip ji atsijuo
sę juostą ir nuleido jos galą že
li) vn: už keliu minučių užsira-

» ’ * I

bazdino mažas, kuprotas sutvė
rimas, žengė kelis žingsnius ii, 
puolęs žemėn kniūpsčias pas 
jos kojas, bučiavo jai skvernui!.

Jėzus luojaus atitraukė Petrą 
šalin ir, eidamas su jmr linkui 
vartų, tarė jam, nuėjus jiems to 
liaus: “Tai mano motina!“

Vyrai ir moters, kurie dirbate tą, kas jumis daugiausiai intere
suoja, jus tuomi daugiausia pasinaudosite. Balsuokite Ves, reiškia 
geresnį važiavimą iš ryto ir vakare.

las reiškia, kad jų 
ėiau parvažiuoti namo.

2»/2 TIEK GATVEKARIŲ DAUGIAU.
Tik pamąstykite kaip dabar yra sunku gauti gutvekarį.

Tik pamąstykite, kaip geriau butų, jeigu butų du ir pusė liek 
vekarių ir kaip tik norite gauti karą, galite tuojaus gaut

Pamąstykite kaip daug geriau jus jaustumėtės 
tikri, kad gausite sėdynę, po sunkaus dienos darbo.

Neužsitikeklt tavo regėjimo pir
majam by kokiam neprityrusiam 
aptlekoriui ,auk šoriui ar kęli**i 
Jančiam pardavėjui, nes Jie ŠU- 
teiks Jus akims tik daugiau blogu.

Al turiu 15 metu patyrimu t** 
saliu iityrt Jus akis ir pririnkti 
nitus akinius tikrai. Darbų atlie
ku belaukiant, užtikrintai.

Jei Jums akiniai nebus relkaUn- 
ai. mes tai Jums pasakysime.

• JOHN SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS 

IMI So. Aehland Ava. Chlc*r~ 
Kampa* 18-to* gaivia 

l-ėios lubos, viri Platt’o apti«kx 
Tomykite j mano parašų 

Valandos nuo 9-tos vai. ryto Ik) 
I vai. vakaro. Nedalioje nuo 4 
vai. ryto iki 12 valandai diena.

patarnavimų gauti, 
sugrįžti.

daug laiko las sutaupius, o už tą laiką 
las reiškia jums dar sutaupyto atliekamo lai-

Vįeną dieną Petras buvo labai 
susirūpinęs. Delei to jis užsi
manė apleisti Dangaus Vartus ir 
savo priedermes kelioms miliu
kuos; taigi jis pasišaukė savo 
brolį Andrių, kad palikus jį sa
vo vietoj.

Andriui labai norėjusi sargą 
pavaidinti, bet Petras bijojo jį

n Ui iilttuiiii m.... m iiwĮ|įji i , m..i. u, ,

JOSEPIf YUSHKEWITZ 
Lietuvis Notarijušas.

t
tIšpildo, padaro ir 
mdiudila visokius raš
ius. IšjioŠko ir iško- 
lektuoju visokias nc- 
atMaunanuis skolas vi
sur. Reikalė kreipki
tės šokančiu antrašu: 
3114 So. Halsted Str.

Chicago, Illinois

perkami už cash. Erne! and Co., 740 
\V. Miidison. kampas Hulsted gal.. 
room 232, 2-ras augštas, virš l'amous1 
Clolhlng Store. Atdara vakarais iki 
S. Nedėldieniais 10 iki L

Vyrišky Drapanų Bargenai
Nauji, neatimti, daryti ant užsa- 

kM,sLuAaiJr.ov®rkotai» verl8s “uo 
$30 iki $50, dabar parsiduoda po $15 
Ir 25 dolerius.

Nauji, daryti gatavi nuo $11 iki 
$35 siutai ir overkotai, nuo $7.10 iki 
18 doleriu.

Pilnas pasirinkimas kailiu pamuft- 
tu overkolų.

Visai maža! vartoti siutai ir over
kotai, vertės nuo $25 iki $85, dabar 
$5 ir augščlau. Kelnės nuo $1.50 iki 
$4.50. Vaikinams siutai nuo $3.00 
iki $7.50.

Atdara kasdiena, nedaliomis Ir va 
karais.

___ S. GOK DON
Cbleago, HL

DR. M. HERZMAN 
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams šinumets per į s rn*-— 
tų kaipo patyręs pydytojas. chirurgą, 
ir akuierh.

Gydo aštrias ir chroniškas lira”. 
rų, moterų ir vaikų, pagal' naujausias 
metodas X-Ray ir kitokius elektros -ni«- 
taiaus.

Ofisas Ir Labaratorija: 1025 W. 18t> 
St. netoii Flsk St.

VALANDOS
6-8 vakarais.
GYVENIMAS:

VALANDOS: 8—«

“Aš ti- 
kiu ma» 

no paties 
dideliam ku- 

niškarn Veiklu
mui, kurs daugiau- 

i .afai paeina nuo ma
no paties ypatiško va
rtojimo Nušalėti Ir°n” 
—sako buvusis Svei- 

! kutus Komisionierius, 
Kerr Chicagos miesto. “Iš 
ics patyrimo su Niixated 

kad jis yra tokis 
kraujo >r kūno ai- 

....... , sufaisymas, kad jis 
(urėtų bul vartojamas kiekvienam

šalyje.”

$50.0(1, $100.00 iki $1,000.00 Vai 
tižios Bondsai perkama už cash, 
ha paskolinsime jums pinigus 
juos legale rida nuošimčio, arba 
pirksime jūsų nuošimti bondsų 
mokėdami dalį. Atsineškite bond
sus pas

CARL M. WHITE, 
Room Iii, 56 W. Washinglon Street

as turi BALSUOTI “YES” dėl geres- 
L*, lapkričio 5.'

norite gauti greitai kurif ir gauti tuo- 
_. 1 norite.

lel jūsų pačių smagumo ir parimkumo ir *p

GREIČIAU I DARBA IR GREIČIAU NAMO.
lik pnniąslykiti' kaip visos šeimynos džiaugsis, neliktai šven

tadieniais, bet ir paprastimis dienomis, kuomet bus daugiau laiko, 
kuomet bus galima aplankyti parkus ir kitas pasilinksminimo vietas 
greitai ir smagiai, kuomet bus galima aplankyti savo draugus didžio
je (’Jiicagoje gyvenančius.

'Pik pamąstykite kaip pigiai bus galima važinėti kur liktai nori.
Nepraleiskite šitos progos, bet balsuokite “YES“. Bukite tikri 

ir balsuokite ant MAŽOJO BALOTO.

Jėzus, 
šviesomis didelėmis akimis žiū
rėdamas į jįjį, “tu ir aš net klišu 
ino neturėjome, kuris butų už
taręs už mus. .” F. H.

DABAR YRA LAIKAS BALSUOTI “YES”.
Jeigu Tl’ ir didesnė dalis žmonių didžiosios (’hieagos 

“NO“, las reiškia, kad per ilgus metus laiko dar jus galite 
blogo patarnavimo, susikimšusios karuose, lie nesmagumai 
ir kiliems žmonėms per kitus devynis metus po dabartiniu privatiš 
ka valdžia. Balsuokite “YES“ už žmonių valdymo ir geresnio pa 
tarnavimo DABAB.

“Ištikro tai Marė,’’ tarė Pet
ras, “ir kas man dabar daryti? 
Tie, kuriuos ji išleidžia, visi to
kie suklypę kaip šils; ji gelbsti 
lik raišiems, kreiviems ir ak
liems; kiti jų turi pūvančias ab 
maneias opas; tie apgailėtini 
daiktai butų gėda laikyti 
mieste. Bet, Viešpatie, 
galiu padaryti?“

\VlD. 1 
savo i 
hon aš jaučią 
brangintina 
bndavojhno 
i........:............- -c------------
llgonbulyj ir užrašinėjamas kiek 
vieno gy<l\lojaus šioje šalyje.’ 
Nuxaled iron pagelbsti padaryl 
sveikesnes moteris ir stiprės 
nius, drąsesnius vyrus, (’žtikrin 
tas užganėdinimas arba gražina 
nii pinigai. Gaunama pas visu: 
gerus aptiekorius.

“Ateik .šią naklį vienuolikių 
valandą, kuomet visur bus ra
mu ir aš visa parodysiu.

Jėzus nuostabiai pasižiurėjo, 
bet atsakė: “Aš ateisiu, Petrai.“

Tą naktį Petras pasiėmė Jėzų 
už rankos ir nusivedė pasieniu 
iki pirmutinio didžiojo bokšto; 
čia jis, pašniliždėjo jam atsisto
ti šešėlyj ir palaukti. Ir ve jie

Rezid. >33 S. Ashland Blrd. Chleaf* 
TaUphona Haymarket >B44

DR. A. A. ROTH 
RUSAS GYDYTOJAS h CHIRURGĄ* 

Specialistą* Moteriškų, Vyriškų. 
Vaikų ir visų chroniškų liffų 

Ofisą*: 3354 S. Halsted St.. Chicagi
Telephoua Drover M5J 

VALANDOS j 10—11 ryto; t—1 »evkttai
T-« vakare 1 Nįlomio Ifr—1> Maaa

SPECIALISTAS 
aamfaraoja Dykai 

Gyvenimas yra 
y tuščias, kada pra 
to ųyksta regėjimą.

Mes vartojame 
pagerintų Oph- 

jl tbalmometer. T- 
| patinga doras at

kreipiama J vai
kus. VL: nuo 9 ryto iki 9 vaL 
nedčld-en, nuo 10 iki 11 diena. 
4649 S. kshland Ar. kamp. 47 at 

TeHnhone Yards 4317 
Boulevard 6487.

Telephone Yards 5834.

D r. P.G. Wiegner 
Priėmimo valandos nuo 8 Iki lt 
iš ryto ilr nuo 7 iki • vai. fak. 
3325 So. Halated St^ ęhleato,

DR. G. M.GLASER
Praktikuoja 27 melai 
Gyvenimas ir Ofisą, 

3149 S. Morgan St.. ker(5 32 at.
Chicago, UI.

SPECIALISTAS 
Moteriškų. Vyrišku ir Vaikų . 

Taipgi Chroniškų Ligų 
OFISO VALANDOS:

iki 9 ryto, nuo 12 iki 2 p<> plel 
ir nuo 6 iki 8:30 vak. Nedčlio- 
mis vakarais ofisas uždarytas. 

Telephone Yards 687

“Taigi žiūrėk“, graudenu jis 
jam, “neįsileisk nei vieno tų, 
kurie neturi teisės čia įeiti. Ne
daryk taip, kaip tau išrodis. Vi
suomet pasiklausk Raštvedžio 
Angelo ir klausyk tik jo žodžio; 
žinok, kad lie. kurie turi teisę 
įeiti, visuomet įeis, o jei kiek 
pataukš, tai tas jiems neuž- 
kenks, nes nei vienas žmogaus 
simus. ar J ievos duktė nenusi- 
žemina perdaug. Žiūrėk neda-j 
ryk klaidu.“

Andrius p 
rino Petrą, I 
kymų pilnai 
nusiskubino 
turėjo greitą

Beeidamas susiliko Jėzų ir p< 
luto s^arstymosi negalėjo susi 
laikyti neatidaręs jam savo šir

Dr. Leo Awotin
Gydytoj**, Chirurgą*, Akulorid 
1D2D So. Halated SL, Chleaf 
Kalba lietuviškai, latviškai ir 

> rusiškai. ‘
Valaadoa: 10—12 rytų; 6 -• Va
kare. Tel. Canal <U7.

o kelis kartus užtik- 
kad jis klausys įsa-, 

i ir Petras ant galo.
į Sostą, kadangi i 

i reikalu.”

HlMnHnM
j. Seredojn. Pčtnyjlio|e ir Su bato je vakaraiM nuo 7 il»i 8

A’icšpailv, baisus dalykas ai 
ko“, tarė jis, “ir tikėk ina 

iš tame nesu kaltas. A 
vartus kaip reikia i 

niekuomet nei valandų 
duodu sa 

kad aš niekuomet ibe 
nei vieno, kuris netu 

rejo švarių baltinių. ' 
kas nėra dėkingesnis i 
gaus malones už mane 
patie, tu tiki manim, ai

Jėzus linktelėjo galva, žiūrė
damas linksmai.

“Aš žinau, Petrai, tu esi pui- 
itsitikokus sargas, het kas j 

dabar?” paklausė ji
“Aną dieną“, pasakojo Petras, 

žiūrėdamas i šalį, “ana diena 
susitikau neregę mergaitę, ku
rios, aš žinau, niekuomet neįsi- 
leidau į Dangų. O Viešpatie, 
Viešfjatie, kas nors ]uos įlei
džia; aš negaliu nieko padaryti 
ir paskui aš busiu kaltas už ki
lo kaltes.“

Jėzus uždėjo ranką P< trui 
ant peties ir tarė: “Petrai, mes 
nesiskubiname kaltinti, ar mis 
skubinamės? Bet kas, tu manai, 
juos įleidžia?”

“Aš nei miegot, nei valgyt ne
galiu Įsirūpinęs apie tai,“ atsa
kė Petras, nenorėdamas Į pa
klausimų atsakyti; “Viešpatie 
pagelbėk man.”

“Kaip aš tau pagelbėsiu?" pa
klausė Jėzus.

Tel Yard* 8654. AKUftERKA 

■'Mrs.A.M’chnleiha 
alga*! Aknšerljn* Ko- 

Uga! pralktika
uni PenMyhatiijo* 

lospitalš** Ir l’hila 
lelphijoj. razėkmta 
(ai patarnauju prh 
timdymo. Duodu > 
riKokioae ligonr i»ioie
timi ir merginoms. 
3113 So. Ha) r ‘ ’i ,’S! 

(Ant antrų <■ 
Chicago.

Nuo 6 ii.> 9 ryte, o a > < |( ,

Tas palieku Jl'SU nutarimui, šis yra ne politiška 
mylieins politikic-riams ir kitiems patarti jums prl 
S1Ą NAUDA. Nuteikite dėl savęs ir savo šeimyiu 
'l’as yra dėl žmonių gero -- taip-pat kaip ir dėl kiekvieno. VISI naudosis. 
Jeigu to nelaimes utarnlnkc žmonės balsuodami “YES”, tas užsitęs veik 10 
melų, kol jie gaus vėl proga. 
BALSUOKITE “Yl-S”. Bukite tikri.

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS 
ant Durų, Lentfc, Ršmų ir Stogam* Popiero

SPECIALIAI: Maleva malavojimui stubų išvidaus, po $1.40 už gal.
CARR BROS. VYRECKING CO.

3003-3039 S. Halated St, Chicago, III.

le važiuoti j kurių vielų, jus 
jaus sėdynę ir greitai nuvažiuoti kur Ji 
Taigi; dėl jūsų pačių smagumo ir i 
balsuokite už šj naujų Gatvekarių PurMytiuj 
KAINAS. i

UXATED IRON^
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Ketvergas, Spalio 31, 1918.

CHICAGOS 
:: ŽINIOS:: TEATR ir KONCERTAS

Parengė L. S. S. 174-toji Kuopa

“Miestas 
paliuosuotas”
Sako sveikatos ? 
departamentas. ’ 1

Teatrai atsidarys šiandie.

Sveikatos reikalų komisionic- 
rius, John Dilį Robertson, vakar 
pranešė, jogei kova su influen- 
za kaipir laimėta — “Chicaga 
jau paliuosuota”. Naujų susir
gimų ir mirčių skaičius vakar 
buvo pažymėtinai mažas. In- 
fluenza susirgo tik 555 asmens, 
plaučių uždegimu 268. Viso 
823. Mirčių buvo 230. Iš jų 
163 nuo influenzos, o 67 — nuo 
plaučių uždegimo. Komisio- 
nierius išreiškia viltį, kad epi
demija naujos progos išsiplėto
ti jau nebeturėsianti. Tuo la
biau, kad sveikatos departame
ntas stropiai dabosiąs visas t. 
v. “pavojingas vietas”; teatrus,

P-lė Z. Laurynavičiutė

Darykite patįs 
savo vyną

krutamųjų paveikslų įeatrėlius, 
šokių svetaines, bažnyčias ir tt. 
Visi turėsią pildyt sveikatos de
partamento patvarkymus arba 
— “uždaryt savo biznį”.

Visi teatrai ir kratomųjų pa
veikslų teatrėliai, esantįs į šia
urę nuo 12 gatves, bus atidaryti 
šiandie. Jų busią viso virš 60. 
Vis dėlto, 16 kratomųjų pavei-

Ned., Lapkričio-Nov. 3, 1918 m
M. MELDAŽIO SVET.,

2242-44 W. 23rd Place
Svetainė atsidarys 4 vai. vakare Perstatymas prasidės 5 valandą vak

Bus sulošta labai juokinga trijų aktų komedija.
Koncerto dalis bus išpildyta solo p. Laurynavičiutės, p-ios Stilsonicnės ir p. P. Stogio 
ir kitais pamargininmais. Draugai ir Draugės, 174-oji kuopa deda pastangas, kad su
rengtu programų pilnai užganėdinus publiką, ir ji tikisi, kad tą-visa atsieks. Taigi ne
pamirškite Kuopos vakaro, o atsilankykite visi. .

Inžanga 35c ir 50c ypatai. f z Kviečia visus 174-toji Kuopa.

Vynuogės ,
Vynuogės 
Vynuogės 

Dabar yra laikas jas gauti, iki 
*onas pasibaigs. 

Klauskite / 
Dan Coyne, 

Tel. Maine 2835

Coyne Bros.
119 W. South Water St. 

Didelis laikrodis virš durų.

Paskolos $30lkl $300
Legali rata 3ft% menėje. 
Vyrui ar Moteriai, dirbančiai 
ar užlaikančiai namį.

Ant rakando. piano, v k t ro
to., tankrovo* fiiturei. ve
žimų. automobilių. Liberty 
Honda ir Insurance Polteiea. 
Skoliname Btockyard’ų, 4a- 
C, ir dirbtuvė darbinin-

ma. gelžkelio ir Manio- 
žmonėms, klerkams Ir tt. 
Ateikite i ofisą ir mes vil
ką smulkmeniikal išaiškinai 
me. Atdara ntarninkala. ket
vertais ir aubatomis iki 8 . 
vai. vakaro. Panediliala. se- 
redomis ir pžtnyčiomia iki

kio leidimo (atidaryti) negaus 
kol neišpildys sveikatos depar
tamento inspektorių ikikalavi- 
mo. Jie esą — nesanitaringi: 
neturį reikiamų ventliacijos į- 
monių ir nešvarus.

Dalykų stovis žymiai pasi
taisęs netik Chicagoje, o ir vi
joje šiaurinėje Illinois valstijos 
dalyj. Valstijos sveikatos rei
kalų direktorius, Dr. Drake, va
kar aplaikė visą eilę telegramų, 
kuriose sakoma, jogei “pas mus 
padėjimas yra geras”.

no Chicagos miesto taryba ir 
kuri (sutartis) suteiks jiems na
ujų milžiniškų pelnų. Tie do
lerio patriotai dabar daro visa, 
kad sekamais rinkiniais, lapkri
čio penktą dieną, darbininkai 
patįs užsivertų kilpą... Sužino
ta, kad “užinteresuoti asmens” 
jau kreipėsi į didžiulį Harves- 
ter trustą ir Chicagos skerdyk
lų karalius prašymu paremti jų 
brolių, gatvekarių baronų, rei
kalą. O paremti jie turėsią ši
taip: raginti (o “raginti” dažnai 
a įima rumojimu išvyti iš da
rbo!) savo darbininkus balsuo
ti už suteikimą gatvekarių ba
ronams naujų koncesijų.

Organizuotieji Chicagos dar
bininkai ir visi pažangieji ele
mentai turės neatlaidžiai veikti, 
kad atmušus šitą suktų doleri
nių patriotų užsimojimą.

Na, ar negera būti majoro 
švogeriu?

Pons William Nelson Pelou- 
ze gal pasididžiuot būdamas ma 
j oro Thompsono švogeriu. Rū
stusis dėdė Philip Dcnmaii va
kar persergėjo jį, kad prisilai
kytų kurių nekuriu taisyklių, 
draudžiančių apsunkint žmonių 
susinešimą, ir šiandie tas pons 
dėdė — be džiabo. Pons Pilou- 
se, sako, kreipęsis į savo švoge- 
rį, jo švogeris į policijos šefą, o 
policijos šefas — į Don maną. 
Pastarasis turėjęs padėt ant sta
lo savo žvaigždę ir išėjęs nė su
diev nepasakydamas.

I
I vai. vakaro.

LOCAL LOAN CO
THOS. r. KERWIN, Mgr.

4647 So. Halsted Street
Po valstijo* priežiūra.

Tel. Drover 2116. 2-ras augštas

Antanas Luišaitis
mirė spalio 26 d., 1918, 7:30 
vai. vakare.

Velionis 27 melų ir 9 mė
nesiu amžiaus, paėjo iš Suval
kų gub., Naumiesčio pavieto, 
Tamošbudžio gminų, Degučių 
kaimo. Palaidotas spalio 28 
d„ Šv. Kazimiero / kapinėse, 
paliko dideliame nubudime 
moterį su trinus mažais kūdi
kiais ir brolj.

Giminės ir pažįstami norėda
mi susijinoti su velionio mote- 
re arba broliu, kreipkitės šiuo 
adresu:

Juozapas Luišaitis, 
3544 S. Union avė., Chicago

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Oct. 31, 1918, 
as rcuuired bv the act of Oct. 6,1917.i
Reikalavo indžiunkšeno 
prieš pačto viršininką.

AVilliam Bros. Lloyd, socia
listų kandidatas į Suv. Valstijų 
senatą, kreipėsi į federalį teisė
ją Landis reikalavimu išduoti 
indžionkšeną prieš Chicagos 
pačto viršininką Carlile. Jo pa
liepimu pačias sulaikąs socialis
tų kandidato rinkimų kapipani- 
jos literatūrą. Teisėjas Landis 
tečiaus indžionšeno neišdavė. 
Siunčiamoji literatūra, pasak 
tefisejo, ištiesų esanti sulaikyti
na: turinti tendencijos kenkti 
kareivių verbavimo darbui ir 
skleisti tarpe jų tokią nuomonę, 
buk dabartinė karė yra kapita
listų karė ir kad kapitalas yra 
tikrąja visų karių priežasčia.

Gatvekarių baronai prašo 
pagelbos.

--------- ■ r
Jiems turėsią padėti Harvester 
trusto ir stockjardų 
karaliai.

Gatvekarių baronai būtinai 
nori, kad Chicagos darbininkai*

gą sutartį, kurią jiems parupi-

ŠALIN SKAUSMAS!
Būdamas sveiku, darbe rasi smagumu, 
nepaisant kaip sunkus tas darbas butų.

Ktekvteno priederme yr» aaugot aave nuo ligų. 1 Turint šalti ir uehandent 
ji prašalint, gali išsivyatyt 1 pavoiingĄ liga. Menkiausia nikaterejlinas 

vėliaus būti labai pavojingu, jeigu tuoj nebus prižluretaa.

P AIN - EXPELLER
tai uštikrinantt,namine gyduole, kuri turi raatia kiekvieno na- 
muoaa. Išgydymui šalMo krutinėjo, skausmu šonose ir nuga
roje, ramatiiino ir neuralgiją, trumpai sakant visokius skaus
mus raumenyse ar sąnariuose Pain-Ez^eller ira geriauses.
Neapsigauk pirkdamas pigius vaistus dldeleae bonkose. 
Reikalauk geriausiu. Kuomet pirkai Pajn-Expeller, perai- 
Mitrink ar yra IKARA. vaisbašenklis ant baksiuko. VISU 
KITOKIU NEIMK. 35 centai ir 65 centai nš bonkutę. 
Gaunamos visose uptlekose ar tiesiog is laboratorijos.

DESTROY3 ANY

“Big Joe” Moran 
sugrąžintas.

Dearas ir Boppas “nekalti”.

ASMENŲ JIE6KOJIMAI
Pajieškau savo brolio Izidoriaus 

PisČoko, Kauno gub., Šiaulių pav., 
Kuršėnų parap. Atsišaukite šiuo ad
resu:

Elzbieta Sabas, 
405 Linden uve., Stenbenville, Ohio.

■ , ■ r - ... ,

Pajieškau savo pusbrolių Kazimie
ro Bučiaus ir Jitozapo Lauciaus, abu 
Kauno gub., Telšių pavieto, Tvėrių 
parapijos, Kivačių sodos. Abu gyve
na Amerikoje. Meldžiu atsišaukti 
šiuo adresu: Mrs. Heliena Rubežaitė 
1720 W. Ist St., Marion, Ind.

Pajieškau savo pusbrolių Pranciš
kaus ir Jono Tumusų, Suvalkų g., 
Naumiesčio pav., ir parap., Valių 
kaimo. Meldžiu atsišaukti šiuo ad
resu : \

V. Venclovaitis, 
1432 S. Halsted st., Chicago, III.

Pajieškau savo brolio Antano Ka- 
latkos, metai laiko kai negaunu nuo 
jo žinios. Jis gyvena Kearny, N. J. 

tPrašau duoti žinią — jis pats ar kas 
! kitas.
j John Kalatka,
15715 Woodbridge avė., Harvcy, III.

| les po ranka. Jos yra parduoda

mos vaistinyčiosc visur šiomis 
kainodnis: Severą’s Antisepsol, 
35 centai; Scvera’s Cold and 
Grip Tablets, 30c.; Scvera’s Bal
sam for Lungs, 25 ir 50 c. Jei
gu jus negautumėt šių gyduolių 
jūsų vaistinyčiose, tai rašykite 
tiesiai pas W. F. Severą Co., 
Cedar Rapids, Iowa.

(Apgars.)

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
PARSIRANDAVOJA Šviesus kam- 

barys vienai arba dviem ypatom su 
valgiu arba be valgio. Kam reika
linga, malonėkite atsišaukti.
3414 S. Ernerald Avė., Chicago. 

2-ras augštas, iš fronto.

JIEŠKO KAMBARIŲ

JAUNA vedusi pora pajieško Bri- 
dgeporto apielinkflje švaraus kam
bario. Kas turite praneškite greit. 
Z. ()., 3238 S. Halsted Str.

Pranešimai

REIKIA DARBININKŲ
JlEIKALlNGA indų plovėja Majes- 

tie Restaurant.
3502 So. Halsted st., Chicago

REIKALINGA indų plovėjo. $12 | 
savaitę.
2169 Blue Island Avė., Chicago

REIKIA vyrų į kaulų namą, — 
fertilizer and press room. — Gera 
mokestis, 49c j valandą. Atsišaukite 
į Superintendentą.

Independent Packing Co., 
41st and Halsted sts.,

Tel. Yards 4180

REIKIA prityrusių langų plovėjų. 
CHICAGO WIND()W CL1/ANING Co 
62 W> Wushington St., Chicago.

REIKALINGA sruogų dažytojų.
FRED STRAUS DYE WORKS 

2649 Shefficld Avė.,
Tel. Diversey 2616

REIKALINGA moteris arba mer- 
?ina pridabojimui “hauzos” ir dvie- 

ų vaikučių. Palaidojau savo mote-' 
rf. Aš pats turiu dabot savo krau
tuvę, katra yra tam pačiam name; 
yra trjs kambariai. Atsišaukite no
rėdami darbo, o su sąlygomis susi
taikysime.

J. Petraitis, 
1152 W. 54st St., Chicago, III.

Tel. Yards 6682.

REIKIA rankomis išsiuvinėti sky
lutes prie veisčių, taipgi merginų 
mokinties išsiuvinėti dėl guzikų sky
lutes. Mokėsime laike inokintmosi.

H ART SCHAFFNER and MARK, 
Wood and Blucher Sts.,

Areštavo šešis įtariamus 
banditus.

Name 948 N. La Šalie gatvėj 
policija vakar areštavo šešis in- 
tariamus banditus. Trjs iš jų 
rasti besergančiais infhienza. 
Jie nugabenti Į Bridevvell ligoni
nę, o kiti trjs į kalėjimą.

Chicagos Lietuvių Vyrų choro re
peticijos delei siaučiamos epidemi
jos tapo sutrukdytos. Gerbiamieji 
nariai tegul seka “Naujienų” prane
šimų skyrių: kaip tik bus atidary
ta svetainės, mes pasistengsime pra
nešti, kada įvyks sekama repetici
ja. F. Mazola.

North Sidės Lietuvių Viešo Kny
gyno rengiamas vakaras lapkričio 
3 d. Schoenhofen svet., delei siau
čiančios epidemijos tapo perkeltas 
į gruodžio 29 d. Taigi, kurie turite 
nusipirkę įžangos tikietus, pasilaiky
kite juos — bus geri ir gruodžio 29.

—Komitetas

REIKIA DARBIN IN K Ų
VALSTYBINIAI NEMOKAMI bAR-| 

BO PRIRODYMO BIURAI

i U. S. Free Employment Service) 
Ieškantieji darbo kreipkitės Šiais 
adresais:

116-122 N. DEARBORN ST. 
arba

105-107 SO. JEFFERSON ST.
UŽ darbo paruplnimų visuose tuo

se valdžios įsteigtuose ir užlaikomuo
se biuruose nereikia nieko mokėt.

Yra daug vietų, kaip ChicagoJ, 
taip kitur, kur reikalauja visokios 
rųsles darbininkų — į fabrikus, į ka
syklas, i ukius, į šiaip {vairias įstai
gas — kaip vyrų, taip moterų ir vai
kų, kaip amatininku, taip papra
stiems darbams.

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI — iš priežasties 11- 

6os turiu parduoti pirmos klesos 
učernę ir grosernę naujoje lietu

vių vietoje, su namu arba be namo. 
Anton Praszky.

2856 Ernerald avė., Chicago

BRIDGEPORT
Klaidos pataisymas.

Vakar šioje vietoje aš buvauVakar pagalios 'tapo parvež
tas iš Naujosios Mexikos vienas pranešęs, jogei sekamasai LSS. 
ištrukusių iš paviečio kalėjimo 4 kp. susirinkimas įvyks nedė- 
piktadarių, “Big Joe” Moranas. lioj, lapkričio 3 dieną. Pasiro- 

I uoj po to, kaip tapo pagau- do tečiaus, kad susirinkimas ta- 
tas minėtas piktadarys, Dearo ir,pO perkeltas iš nedėlios į suba- 
Boppo\ advokatai įteikė naują | tos vakarą, lapkričio 2 dieną.

Susirinkimas, kiek girdėjau, ta
po atkeltas todėl, kad nedėlioj 
nebuvo galima gaut svetainės. 
Taigi, nariai turi atminti, kad 
susirinkimas bus subatoj ir vi
si turi atsilankyti. Gana, drau
gai, to snūduriavimo! Geležėlės 
ųiusų darbą neatliks.

—Kuopos Narys.

Boppo\advokatai 
peticiją augščiausiam teismui, 
kur tarp kita sakoma, jogei jų 
klientai, taigi Dearas ir Boppas, 
esą nieku nekalti: jiedu neno
rėję apleisti svetingosios pavie
čių kalėjime vietos... Tatai pa
daryt juos privertęs, tasai neti
kėlis Moranas.

Reikalauja padidint kainas 
už telefoną.

Chicagos telefonų kompani
ja vakar įtdkė public Utilities 
komisijai prašy/mą, būtent: pa
didint kainas už naudojimąsi te
lefonu. ,Tuo tarpu betgi kom
panija reikalauja, kad tos kai
nos butų padidinta tik tiems, 
kurie norės naudoties 1. v. 
“long distancc” telefonu.

“Miestas švarus”

Veikiantysis policijos viršini
nkas, pons Jonas Alcockas, va
kar teikėsi pranešt, jogei did
miestis esąs “kuošvariausias”. 
Girdi, galite vaikščiot skersai- 
išilgai ir niekur jus neberasite 
nė vieno gemblerio.

O, kad tai taip butų: iš Jono 
lupų į Piųv^tyisį.. .

Padidina spausdinių 
kainas.

Chicagos spaustuvių savinin
kai vakar pranešė padidiną kai
nas už visokius spaudos darbus. 
Tai esą tiesioginė spaudos reik
menų ir darbininkų pabrangimo 
pasekmė,/

ISPANIŠKA INFLUENZA

Laike dabartinių sirgimų ispa 
niškos influenzos, patartina y- 
ra, kad kiekviena/ stengtus kiek 
galint apsisaugoti. Simptomai 
yra: akių uždegimas, tekėjimas 
iš nosies, strėnų skausmai, gal
vos skausmai, raumenims skau
smas, drebuliai ,ir karštligė ir 
abelnas silpnumas. Tarpe ge
riausių gyduolių mes patariame 
štai ką: išplauk gerklę ir nosį su 
Severus Antiisepsolium, kuris

REIKIA shcarmenu ir leiberių į 
Serap Iron Yard. Gera mokestis. 
Pastovus darbas. Atsišaukite į 1632 
W. Kinzic st., Chicago.

PARSIDUODA BUčERNfi IR GRO 
ŠERNE. —PARSIDUODA VIENA 
GROSERNE ARBA SYKIU SU NA
MO. PARDAVIMO PRIEŽAST$S — 
SAVININKAS APLEIDŽIA CHICA
GO.

ANDREW IWASHKEW1CZ 
4513 S. MARSHFIELD AVĖ., 

CHICAGO.

Roseland — LMPS. 25 kp. repetici
ja įvyks ketverge, spalių 31 d., Au
šros kambariuose, 10900 Michigan 
avė. Visi lošėjai ir lošėjos prašomi 
atsilankyt lygiai paskirtu laiku — 
7:30 vai. vakare. —J. Grybienė.

Rockford, III. — SLA. 77 kp. lai- 
kys savo mėnesini susirinkimą ne
dėlioję, lapkričio 3 d., 1012 S. Main 
st. Visi nariai pasistengkite būtinai 
pribūti į virš minėtą susirinkimą, 
nes turime labai daug reikalų apta
rti. PI r. S. J. Petrauskas.

Brighton Park. — Keistučio Pa- 
šelpinio Kliubo choro repeticija 
prasidės sekamą pėtnyčią, nov. 1 d., 
paprastoj svetainėj. Dainininkai ir 
dainininkės malonėkite būti laiku, 
nes sekamą nedėlią turėsime dai
nuoti rengiamam vakare. Nepamir
škite. —J. Gustaitis

LMPS. 29 kp. repeticija Graži Ma- 
geltona bus pėtyčioj, lapkr. 1 d., 
Liuosybės svet., 1822 \Vabansia av., 
7:30 vai. vakaro. Gerbiami lošėjai 
ir lošėjos prašomi atvykti paskirtu 
laiku. —Rengimo Komisija.

LSJL. 1 kp. ir LSS. 4 kp. bendras 
lavinimosi susirinkimas įvyks ne- 
dėlioj, nov. 3 d., Aušros svet., 3001 
S. Halsted st. 9:30 vai. iš ryto. Bus 
diskusijos beina Ar moteris gali tu
rėt lygias teises dabartiniame laike 
ir ar tai pagerintų darbininkų kle- 
sos būvį. Debatuos draugai K. Bli- 
zo ir J. Shimbelis. Meldžiu draugus 
ir drauges skaitlingai atsilankyti.

—J. J. Januševičius.

LSS, 4 kp. mėnesinis susirinkimas 
įvyks subatoj, lapkričio 2 d., Mildos 
svetainėj (ant trečių lubų). Pradžia 
7:30 vai. vakare. Visi kuopos ną-

aug labai

svetainėj (ant trečių lubų). Pradžia 
7:30 vai. vakare. Visi kuopos na
riai privalo atvykti j šį susirinki
mą būtinai. __ „
svarbių reikalų: —-Organizatorius.

Cicero, 138 kp. LSS. viso choro 
repeticija bus ketverge, spal. 31 d., 

turi hiif atmieštus su viTi/lonin vai. vak. M. Jankaičio svet., 4837 turi mit atmieštas su vandeniu w 14th st vjsi daiIillinką| į], llai. 
į dalį gyduolių ir 3 dalis šilto Uninkės malonėkite būti, sykiu pri- 

x . 1 puola ir mėnesinis susirinkimas.vandens. Jeigu šaltis nepersto-. _Org. A. Rudinskas.
ja ir po čiaudėjimui nėra ge- --------
riau, tai imk viena ar dvi Seve-'; • .f kuopos veikalo “Nihilistai”’ 

‘ ‘ v .. . »lepeticija įvyks pčtnyčioj, lapkn-
ros labletkas nuo Persalimo ir Čio 8 vai. vak., Aušros svet, 300t S. 
Grinn ir antrink kns'tris vnlnn ’ Hidsted st. PasiČmusieji lošti draų-i iiiipo n antrink Kas Uis valau (ga| malonėsite atsilankyti. — KomitJ 
įjos tol, kol viduriai pasiliuo- _, - __ ,
suos. Kad kosėjime palengvi-! ASMENŲ JIESKOJ1MAJ ' 
nūs, reikia imti Severas Baisa-' Jan,cs £
mą Plaučiams. Reikia tuojau barto. Paeina iš Kauno gub., Rasci-
„ h. i • w .. ~ • y.. I n*U I>av« Malonėkite, atsišaukti ar
gulti lovon ir gerti ką tokio siL- kas žinote praneškite jo adresą, bu

siu labai dėkingas.
J. Mačiulis,

h, Chicago, III.
to ir šiltai apsiklosčius gulėti.
Jeigu nejaustum geriau, tai pa- 810 W. 19th st 
šauk daktarą ir naudokis jo pa-1 ’ - ”
tnninnis Viršui mintine ov 1 Aš» Yinc«s Momngis, pajieškautarimais. viršuj minėtos gj“(savo tikro brolio, Juozo Moningio,
duollės pagelbės jums apsisau- gubernijos, Šiaulių pavieto, 

.. ,PI ' . ... Žagarės valsčiaus ir miestelio. Mel-goti nuo inthienzos ir yra labai džiu atsišaukti ant žeminus padėto 
'geni daiktu turėti tas ’gyduo-* phQ s{Jįx 5i^,ncas M0”111#1?-

REIKIA moterų prie tvarkymo 
knygų ir nopieros. Gera mokestis. 
Pastovus darbas. — Miller and Co- 
hen, 1416 Blue Island avė. Tele- 
phone Canal 857.

PARSIDUODA pigiai grosernė lie
tuvių apgyventoje vietoje. Biznis iš
dirbtas gerai. Atsišaukite greitai.

J. Mačiulkjs, 
3518 S. Wallace St., Chicago.

RAKANDAI

REIKALINGAS kukorius. Gera 
mokestis
3305 S. Halsted st., Chicago

PARSIDUODA rakandai labai pi
giai, su visais mažmožiais, beveik 
visai nauji, turi būt greitai parduo
ti. Atsišaukite:

A. Jakševiče,
817 W. 33rd St., Chicago, III.

REIKIA moterų dėl rinkimo sku
durų į junk shop; turi būti patyru
sios; darbas ant visados.

$ Ginsburg,
2707 W. 12th St., Chicago, III.

REIKALINGA šviesus ir švarus 
kambariai, geru šildomi, vedusiai 
porai, abu eina dirbti — South Si- 
dės apielinkėj. Taipgi turi būt ma
udynė. Atsišaukite šiuo adresu.

P. O. R,.
1840 So. Halsted st., Chicago

RETA PROGA! Priversti parduot 
už pusdykę: puikius 5-kią kambarių 
apartmento daiktus; dailus dining 
room setas ir bedroom setas, taip
gi $850 playcr pianas tiktai už $2Š0 
ir $200 Victrola su brangiais rekor
dais už $55. Taipgi parsiduoda a- 
liejiniai piešiniai. Viskas naudota 
tiktai 3 mėnesius. Priimame Laisvė* 
Bondsus. Ateikite tubjaus.

Rezidencija 1926 S. Kedzie avė.

REIKALINGA ledų traukėjų ir 
darbininkų į ledų svirnus, 42‘žsc. 
valandą, 10 ir 11 vai. darbas.

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

NAMAI-ŽEMfi

REIKALINGA moters prie namų 
už gaspadinę. Aš esmi našlys, turiu 
namus ir rakandus. Duosiu pragy
venimą ir užmokėsiu už darbą. Ne
paisyčiau kad turėtų kokius du vai
tu. Atsišaukite kuogreičiausiai. Už 
tikietą užmokėsiu.

Joe Malinski,
P. O. Box 92, Indiana Co.,

Wchrum, Pa.

NAMAI IR FARMOS.
Pirmiau negu pirkti namą, farmą 

arba lotą, klauskite informacijų, 
Mes skoliname pinigus.

R. A. C. A.
29 So. La Šalie st., Chicago 

Room 336.
. " tl-l—— U L.SUMWSB«—m

MOKYKLOS

REIKIA 10 prityrusių leiberių di
rbti j serap iron yardą.
2034 Southport avė., Chicago

REIKALINGA 10 pardavėjų vyrų ir 
moterų prie pardavinėjimo gyduo
lių stuba nuo stubos nuo Influen
zos. Gera mokestis, patyrimas ne
reikalingas. Kreipkitės daktaro ofi
sam
3548 S. Halsted st., Chicago, III.

REIKIA 50 MOTERŲ PRIE TVAR
KYMO KNYGŲ IR MAGAZINŲ 
(MfiNESINIŲ LAIKRAŠČIŲ). PAS
TOVUS DARBAS. GARU APŠILDY
TAS IR. PERAI APŠVIESTAS NA
MAS/ Mokestis $15 iki $17 in 
SAVAITE.

GUMB1NSKY BROS., 
2261 S. UNION AVĖ., CHICAGO

REIKIA 10 prityrusių 
prie tvarkymo skudurų, 
darbas. Gera mokestis.

Goldman,
820 W. 14th st.,

motery 
Pastovus

Chicago

REIKALINGI “čiporiai”, u^Iirba 
nuo $6 iki $10 j dieną. Pastovus da
rbas. ' .Ateikite prisirengę į darbą 7 

lllUBlo, vai. ryte. James L Brady Foundry 
Royalton, III. Co., 45th and Weštern Avė.

’ VALENTINE DRES8MAKING 
COLLEGES

6205 So. Halsted at, 2407 W. Ma- 
dison, 1850 N. W«1I* SL

137 Mokyklos Suv. ValtUjOM. 
Siuyimas, Petrenų Kirpimą*, Da- 
sigoing, dėl biznio ir namą. Vie
tos duodamos dykai. Diplomai. 
Lengvi išmokėjimai. Gvarantao- 
ta išmokinti Jus pasiūti suknea ai 
$10. Phone Seeley 1641

SARA PATEK, Pirmiriakl

Uždirbkite $15 iki 
$35 į savaitę.

Mokykitės $iuti elektra siuvamomis 
mašinomis. Didelis reikalavimas, 
.e n g va išmokti. Mažos išlaidos.

Diena arba vakarais. Darbai lati- 
<ia. Atsišaukite tuojaus.

MASTER SEWING SCHOOL
J. F. Kasnicka, Prezidentaa,

118 N. La Šalie *t., Prieš City Hali 
Atsišaukite ant 4-to augšto.




