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True translation filed with the post įmasler at Chicago, III., Dec. 2, 1918,as required by the act of Oct. 6,1917

Pirmieji Amerikiečiai Namie
HS?

True translation filed with the post- master at Chicago, III., Dec. 2, 191.8, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

Bavarija norinti at= 
skiros taikos

Kaizeris formaliai abdikavo. Len
kai užpuldinėja vokiečius

BAVARIJA NORI ATSKIROS 
TAIKOS.

LONDONAS, lapkr. 30. — 
Bavarija pradės tarybas su at
skirą taikę su talkininkais, pa
sak Exchange Telegraph žinios 
iš Zuricho, kuri priduria, kad 
persiskirintas tarp Berlino ir 
Municho valdžių dabar yra pil
nas.

Vokietijos vaklžia yra remia
ma fieldmaršalo von Hinden- 
burg, kuris pavedė jai armiją ir 
atsisako rezignuoti ar spirties 
už pašalinimą užrubežinių rei
kalų sekretoriaus koalicijos ka
binete Dr. W. S. Solf, ar Dr. 
Mato Erzberger.

True translation filed wi|fa tbe post- 
master at Chicago, III., Dec. 2, 1918, 
us NHitiired by the act of Oct. (L 1917.

SOCIALISTAI KALTINA 
EISNERĮ IŠDAVYSTĖJ.

WASHINGTON, gruodžio 1. 
— Vokietijos didžiumos sociali
stai jų kovoj prieš Kurt Eisner. 
kuris iš savo kvatieros Muniche 
bando suskaldyti Vokietijos de
mokratiją, kaltina kad jis yra 
slapta susitaręs' su im|perialis- 
tais ir daro suokalbį prieš so- 
sialistus. pasak pranešimo iš

spausdinto Vonvaerts ir persių
sto j šią šalį oficialėj ka'blegra- 
moj.
True translntinn filed witn the post 
master at Chicago, III., Dec. 2, 1918, 
as required by the act of Oct. 6. 1917 
WUftTEMBURGO KARALIUS 

FORMALIAI ABDIKAVO.

Tikimasi puolimo Bavarijos 
valdžios.

COPENHAGEN, gruod. 1. — 
Pasak pranešimų iš Stuttgart, 
VVuriemburgo karalius forma
liai abdikavo.

Pranešimai iš Bavarijos sako, 
kad tikimasi greito puolimo 
premjero Eisner ir kad Auer, 
socialistas, apkalbamas kaipo už 
busiantis jo vietą.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Dec. 2, 1918. 
as required by tbe act of Oct. 6.1917

KAIZERIS FORMALIAI 
ABDIKAVO.

LONDONAS, lapkr. 30. —Pa
sak Berlino Wolff biuro žinios, 
perduotos Exchange Telegraph 
korespondento Copenhagen, bu- 
vįs kaizeris VVilhelm vakar A- 
merongen, Holandijoj, pasirašė 
po savo abdikacija. 
Addikacijos dekretas išreiškia 
viltį, kad “naujasis regentas ga 
lės apginti Vokietijos žmones 
nuo anarchijos, bado ir sveti 
mos šalies viršenybės.

VVilhelm Hohenzoller galuti
nai a/tsižadėjo nuo visų ateityj 
teisių prie Prūsijos ar Vokieti 
jos karūnų ir paliuosavo vistu 
valdininkus ir visus oficierius 
nuo jų pavaldinystės prisaikos. kad

LENKAI UŽPULDINĖJA 
VOKIEČIUS.

Sunkus vokiečių trauki mass iš 
Rusijos žemių.

PARYŽIUS, gruodžio 1. — 
Pasak žinios iš Copenbageno, 
vokiečių kareiviai užėmę Rusi
jos teritoriją, grįžta į Vokietiją 
didžiausiame varge.

Vienas pulkas iš 1,500 karei
vių, ėjęs iš Lodz, 75 myl. į piet
vakarius nuo Varšuvos, buvo 

užpultas lenkų ir tik po didžiau
sio vargo pasisekė jam pasiek
ti Vokietijos rubežių.

Vokiečių armija iš 500,000 ka
reivių yra priversta eiti namo 
pėsčia |x*r sniegą ir lietų. Ka
reiviai negali vartoti geležinke
lių, kadangi grįštantįs į savo 
šalį rusai užėmė visus vagomis 
ir lokomotyvus.

Vokiečiai plėšia kada jie per
eina per kaimus, gyventojams 
pabėgant kada prisiartina ka
reiviai.

True translation filed wilh tbe post- 
master at Chicago, III., Dec. 2, 1918, 
as required by the act of Oct. 6, 1917

VOKIETIJOS STEIGIAMOJO
SUSIRINKIMO RINKIMAI 

VASARIO 16.

Bet daugelis skaito, kad tai per
daug anksti. Darbininkų ir ka

reivių kongresas įvyks 
gruodžio 16 d.

BERLINAS, gruodžio 1.
Pasak Die Freiheit, didžiumos 
socialistų ir buržuazijos nuomo
ne, liaudies komisarų tarybos 
nuskirtoji diena — vasario 16 
d. — rinkimams į Steigiamąjį 
Susirinkimą, yra perdaug ank
styva. Tvirtinama, kad dau
giau laiko yra reikalinga įvyki- 
nimui grynai socialistinių refor
mų.

Nepriklausomieji socialistai 
pasakė, kad gręsiantis atsiskiri- 
mas Reino provincijos ir Ba
varijos daro budinu, kad rinki
mai įvyktų anksti.

Buržuazijos ir socialistų pre
są sutinka, kad darbininkų 
ir kareivių kongresas, ku
ris susirenka gruodžio 16 d., 
priims rikimų dieną.

Delegatai į kongresą bus iš
rinkti rizikos budu. Berlino ka
reiviu ir darbininkų tarybos pil
domasis komitetas, kuris su
šaukė kongresą, niekurių sako
ma, turi labai mažai autoriteto 
už Berlino. Komitetas sakoma, 
negali pravesti reguliacijų, ku
rių butų visur prisilaikoma rin
kimu delegatų.

Kas-nors ir kur-nors besiva- 
iinantis save kareivių ir darbi
ninkų taryba, galės siųsti dele
gatus. Kontrolė mandatų bus 
sunki ir tas veda prie baimės, 

niekurios daljs kongreso žioms.

bus neteisingai išrinktos.
Net optimistai yra nusiminę 

apatišku atsinešimu buržuazi
jos ir nenuoalsiu veikimu Spar
tako grupės arba radikalų.

Austrija paskirė Solf savo 
delegatų.

Dr. Hartmann šiandie įteikė 
Vokietijos užrubežinių reikalų 
ministeriu Dr. W. S. Solf man
datą į taikos konferenciją, kai
po atstovo nuo vokiečių Austri
jos respublikos. Dr. Solf pri
ėmęs Dr. Hartmann pasakė, 
kad jis yra labai sujudintas vo
kiečių Austrijos nuosprendžiu 
prisidėti prie Vokietijos, kadan
gi tas buvo senu Vokietijos tro
škimu.

True tranrintion filed wllh the jr’vst- 
fma.st.er ai Chicago, III., Dec. 2, 1918, 
as required by the act of Oct. 6,1917

HINDENBURGO PRO
KLAMACIJA.

Bus vengiama susikirtimų su 
kareivių tarybomis. Pasitrauki

mas eina tvarkiai.
t ------- „

AMSTERDAM, gruodžio L— 
Pasak Cologne Volks Zeitung, 
field-maršalas von Hindenburg 
išleido proklamaciją, įižreiškinn- 
čią, kad konfliktų su kareivių ir 
darbininkų tarybomis bus ven
giama.

Jis tuo pačiu laiku prašo, kad 
centralinė valdžia duotų instru
kcijas taryboms susilaikyti nuo 
kliudymo armijų komanduoto- 
jams.

Nebus užsirūstinama iškėli
mu raudonos vėliavos, “jei ji 
bus iškelta vertingu budu,’’ sa
ko field-niaršalas, ir tos pačios 
pozicijos reikia tikėties iš karei
vių ir darbininkų tarybos atsi- 
nešinio linkui kareivių vėliavų.

Pasak spėcialės telegramos iš 
Dusscjldorf, '3,000,000 vokiečių 
kareivių, 1,000,000 arklių ir dau
gybės bagažo, besitraukiančių 

linkui Reino iš Belgijos ir šiau
rinės Francuzijos, veda judėji
mą tvarkiu biufu. Kareiviai 
nešasi savo maistą.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Dec. 2, 1918, 
as rcquired by the act of Oct. 6, 1917

Rumunijoj 
sukilimas

VALSTIEČIAI SUKILO.

Bucharestas dega.

COPENHAGEN, gruodžio 1.
Pasak čia gautų pranešimų 

iš Berlino, Bucharesto miestas 
dega. Sakoma, kad valstiečių, 
sukilimai prasidėjo visose Ru
munijos dalyse.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Dec. 2, 1918, 
as required by the act of Oct. 6,1917
Norvegijos legacija Petrograde 

užpulta.

CHRISTIANIA, gruodžio L—
Aftenpostcn sako, kad bolševi
kai užpuolė Norvegijos legaci- 
ją Petrograde ir pavogė konfi- 
denciales popieras, prigulinčias 
Norvegijos iš Šveicarijos vald- 

True trnnslntion filed w»lh the post- 
master at Chicago, III., Dec. 2, 1918, 
as reųuired by the act ut (Jei. C, 1917

Vengrai 
internavo

vokiečius
170,000 VOKIEČIŲ INTERNUO

TA VENGRIJOJ.

COPENHAGEN,’lapnr. 30. — 
Vengrijos valdžia nutarė inter
nuoti visą field-maršalo von 
Mackensen armiją iš • 170,000 
kareivių, sulig Francijos vald
žios reikalavimais, pasak prane
šimo iš Budapešto; atėjusio per 
Berliną.

Von Mackensen užreiškė, kad 
jis pasiduos nuosprendžiui.

Gen. Mackensen armija susi
rėmė su čechais ir vengrais, ka
da ji bandė pereiti į Vengriją po 
veikimui Balkanuose.

True translation filed with the Post- 
master ut Chicago, III., Dec. 2, 1918, 
as requlred by the acĮ of Oct. 6,1917.

ANGLIJOS DARBININKAI 
REIKALAUJA PALIUOSAVI- 

MO POLITINIŲ KALINIŲ.

Taipgi pasitraukimo talkininkų 
armijų iš Rusijos.

LONDONAS, gruodžio 30. — 
Anglijos darbo partija šiąnakt 
laikė didėlį susirinkimą Albert 
svetainėj apsvarstymui darbi
ninkų klausimų ir tautų lygos.

“Raudonoji vėliava” buvo 
dainuojama ir revoliucinės nuo
monės buvo išreiškiamos. Di
desnė dalis dainininkų buvo 
rusai iš rytinio galo miesto.
. Susirinkime priimta rezoliu
cijos, reikalaujančios tuojauti- 
nio paliuosavimo visų politinių 
kalinių ir atkreipiantį prezi
dento VVilsono atidą į “būtiną 
reikalą teisingumo darbininkų 
vadovo Thomas J. Mooney iš 
San Francisco byloje.“

Kita priimtoji rezoliucija rei
kalauja sutvėrimo tautų lygos, 
jaremtos panaikinimu konskri- 
jcijos, nusiginklavimu, žmonių 

apsisprendimu, įskaitant Airiją 
ir kitas pavergtas tautas Angli
jos imperijoj; pasitraukimo tal
kininkų armijų iš Rusijos; t nu
jautimo a'tsteigimo darbininkų 
internacionalo ir įdėjimą inter- 
nhtionalių darbininkų teisių į 
taikos sąlygas.

Buvęs Darbo partijos pirmi
ninkas James Ramsey MiacDo- 
nald ir moterų balsavimo agita
tore Mrs. Philip Snowden buvo 
vyriausiais kalbėtojais.

True translation filed wtth the post- 
mąster at Chicago, III., Dec. 2, 1918, 
as requircd by the act of Oct. 6,1917

Karės motinos nori vietos taikos 
tarybose.

EVANSVILLE, Ind., gruodžio 
1. — Mrs. John R. Mitchcll, pil
domoji sekretorė Amerikos Ka
res Motinų organizacijos, kuri 
dabar turi skirius visose valsti
jose, šiandie pasiuntė telegramą 
prezidentui Wilsonui prašyda
ma jo paskirti vieną iš karės

LONDONAS, lapkr. 29. - 
1,100 žydų tapo užmušta skerdy- 
nėj Lvove, pasak pranešimų j 
Berliho laikraščius, šimtai žy
dų užsibarikadavo sinagogoj, 
kuri tapo padegta. Bandžiusie
ji pabėgti iš šios prieglaudos bu
vo šaudomi.

motinų sėdėti ateinančio) taikos 
konferencijoj Paryžiuje.

31 ŽMOGUS MIRĖ NUO 
INFLUENZOS.

CHICAGO. — Laike pastarų
jų 24 valandų iki vakar vakarui, 
Chicagoje mirė 22 žmonės nuo 
influenzos ir 9 nuo plaučių už
degimo. Tuo pačiu laiku 101 
žmonės mirė nuo visų ligų.

True trnnslntion filed with the post- 
niasler at Chicago, III., Dec. 2, 1918, 
as reiĮiiired by the act of Oct. 6, 1917,

Bravarai 
užsidarė

VISI BRAVARAI UŽSIDARĖ 
VAKAR.

Prezidentas nepanaikino palie
pimo ir bravarai turėjo 

užsidaryti.

WASHINGTON, lapkr. 30.— 
Išdirbimas alaus ar kitokių se
lenų gėrimų suktos vidurnaktį 
visose Suv. Valstijose. Specia- 
lis prezidento komitetas, kuris 
rekomendavo prezidento prokla
maciją, uždraudžiančią išdirbi- 
hią alaus kaipo karės tausumo 
priemonę, šiandie nutarė neko- 
nienduoti prezidentui Wilsonui 
apie pasiulimą, kad proklamaci
ja butų panaikinta iš priežasties 
pertraukos musių.

True translation filed wlth the post- 
mastei' at Chicago, III., Dec. 2, 1918, 
as ieqUired by the act of Oct. 6. 1917

25,000 BRAVARŲ DARBININ
KŲ LIEKA BE DARBO.

Niekurie bravarai tikėdamies 
.pakeitimo uždraudimo alaus,, 

laikys darbininkus.

MILWAŪKEE, gruodžio 1. — 
Vidutiniškai 25,000 bravūrų dar
bininkai viduriniuose vakaruo
se jieškos naujo darbo panedė- 
lyj iš priežasties bravarų užsi
darymo sulig prezidento prokla
macija, uždraudžiančia išdirb- 
imą alaus po gruodžio 1 d.

Dideliuose bravarų centruose 
— Chicago, St. Louis, MiKvau- 
kee, Cincinnati ir Kansas City— 
'turima vilties kad gabaus val
džios paliepimas bus pakeistas, 
taip, 'kad leis išdirbimą alaus 
nors aprubežiuotoj skalėj. Iš 
tos priežasties didžiuma brava
rų kol-kas laiko savo darbinin
kų spėka nepaliesta.

St. Louis praneša, kad 10,000 
darbininkų išmesta iš darbo, 
Chicago 7,500, Cincinnatti 2,500 
ir Milwaukee nuo 1500 iki 2000.

Alaus sandėliai keturiuose vi
durio vakarų miestuose aprupįs 
reikalavimą per 3 ar 4 mėne
sius.

True translntlon filed with the post., 
master at Chicago. III., Dec. 2, 1918, 
as reųulred by the act of Oct. 6,1917
1,100 ŽYDŲ UŽMUŠTA LVOVE.

Keli tūkstančiai kareiviu su-
grįžo iš Anglijos

Amerikiečiai Prūsijoj. Anglija 
grąsina atnaujinti karę

LAIVAS MAURETAN1A SU 
KAREIVIAIS ATPLAUKĖ.

Keli tūkstančiai aviatorių ir su
žeistųjų šiandie sugrįžo iš 

Anglijos.

NEW YORK, gruodžio 1. — 
Anglijos laivas Mauretania, grą
žinantis į Suv. Valstijas pirmą 
didelį pulką Amerikos užjūrio 
kareivių, sustojo Gravesned už
lajoj 7:40 vai. šįvakar. Jis bu
vo pasitiktas armijos ir laivyno 
traukėjų. Jis galbūt pasiliks 
iki ryto rytui, kada, jis tikima
si, nuplauks prie Hoboken prie
plaukos.

Laivyno traukėjui, sakoma, 
buvo paliepta pasitikti Maure- 
’lania ir atvežti admirolą Henry 
T. Mayo, komanduotoją Atlan- 
tiko laivyno, kuris grįžo iš Ang
lijos kaipo pasažici’ius. Armi
jos traukėjas, sakoma ,turėjo 
paliepimus,j atvežti augštos ran
gos oficieriuf

Kaip nesenai štabo viršinin
kas gen. March paskelbė, ant 
Mauretania yra keli tūkstančiai 
narių orinės tarnybos, kurie bu
vo Anglijoj. Laivas taipgi ve
ža daug sužeistųjų.

Kada transportas sustos Ho
boken, giminės ir draugai esan
čiųjų ant laivo nebus leidžiami į 
prieplauką, taip paskelbė nese
nai brig. gen. G. H. McManus, 
išsėdinio viršininkas šiame uos
te. Jis pridūrė, kad apsaugoji
mui žmonių svekatos kareiviai 
bus nuvežti tiesiai į demobiliza
cijos stovyklas jų sveikatos iš- 
egzaminavimui. Camp Mills 
kazarmės tapo prirengtos jų pri
ėmimui.

Tečiaus šiandie vakare mayo- 
ras John F. Hylan telegrafavo 
karės sekretorirui Baker prašy
damas, kad esantiems ant Mau
retania kareiviams butų leista 
paroduoti Fiftb Avė. gatvėj ry
to. Taipgi prašyta leidimo su
rengti ryto vakare, pietus gar
bei grįšiančių oficierių.

True translation filed witn the post- 
master ;it Chicago, 111., Dec. 2, 1918, 
as required by the act of Oct. 6, 1917
DAft DU LAIVAI IŠPLAUKĖ

SU KAREIVIAIS NAMO.

Dabar 13,590 kareivių yra kelyj 
į namus.

WASHINGTON, gruodžio 1. 
- - Karės departamentas šiandie 
gavo pranešimą apie išplaukimą 
iš Liverpool hųjkr. 29 d. laivo 
Ascanius j NqW Yorką su 47 o- 
ficieriais ir 1,427 kareiviais ir 
alivo Canopic j Bostoną su 54 
oficieriais.ir 1,067 kareiviais.

Ant abiejų laivų yra aviato
rių pulkai, apauti kelių sužeistų
jų ir nepriskirtų oficierių.

Tas padaro viso 13,950 oficic- 
rių ir kareivių dabar esančių 
kelyj j namus iš Anglijos, arba 
arti dviejų trečdalių viso skąk 

čiaus toje šalyj buvusių Ameri
kos kareivių, Ikada pasirašyta 
po mūšių pertrauka.

Likusieji sugrįš namo keliais 
laivais išplaukiančiais iš Liver
pool šią ir sekamą savaitę.

Canopic yra pirmas laivas iš
plaukęs iš Liverpool į Bostoną, 
kiti gi penki yra kelyj į Ncw 
Yorką.

True translation filed with the post- 
inaster at Chicago, III., Dec. 2, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

PERSHINGO KAREIVIAI
PRŪSIJOJ.

Amerikiečiai išgelbėjo vokiečių 
sankrovas nuo išplėšimo.

SU AMER. OKUPACINE AR
MIJA, gruodžio 1. — Amerikie
čių kareiviai dienos laiku |>erė- 
jo rubežių į Prūsiją užpakalyj 
vokiečių reargardo. Ikišiol 
Trevcs yra svarbiausias iš užim
tų miestų.

Keturi amerikiečių kareiviai 
išvaikė minią iš tūkstančių žmo
nių Esch mieste po to kai ji su
naikino 28 sankrovas atkeršiji
mui už aplupimą amerikiečių. 
Didžiuma iš tų sankrovų buvo 
vedamos vokiečių.

Nuostoliai apskaitomi tarp 
4,000,000 ir 7.000,000 frankų.

True translation filed wtth the post- 
master at Chicago, III., Dec. 2, 1918. 
as required by the act of Oct. 6,1917

ANGLIJA GRĄSINA VOKIE
TIJAI ATNAUJINIMU KARĖS.

AMSTCRDAM, lapkr. 30.
Atsakydama į grąsinimą Angli
jos pertraukos mušiu komisio- 
nicrių, kad kariavimas bus ab- 
naujimtas, jei sąlygos kuriose 
belaisviai atvyksta į talkininkų 
linijas, bus pagerintos, Berlino 
telegrama užreiškia, kad viskas 
daroma Vokietijos užtikrinimui 
tvarkaus sugrąžinimo belaisvių.

Vokiečių atsakymas priduria, 
kad reguliaris transportas grįš- 
tančin belaisvių dabar užtikrin
tas ir kad tokie'transportai jau 
veikia gana plačiai.

Schleswigati duotas 
Danijai.

Kita žinia sako, kad Vokieti
ja atiduos šiaurinį Scltleswig 

Danijai.

Giedra ir šalčiau šiandie ir 
rvto.

Saulė teka 7:01 v., leidžiasi 
4:19 v. Mėnuo leidžiasi 4:28 
vai. vakare.

Prakalbos apie Lietuvą.
Ch. L. D. T. rengia utar- 

ninke, 3 d. gruodžio, dide
les prakalbas išaiškinimui 
Lietuvos klausimo.

Kalbės {redaktorius P. 
rrigaitis. Mildos svetainė
je. Pradžia 7:30 vai. vak.
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Uiaiaakomojl Kaina:
Chicago je—pačtu:

Metams ......... ................
Pusei meto ....................
Trims mėnesiams .........
Dviem mėnesiam .........
Vienam mėnesiui...........

Ghicagoje—per nešiotojus:
Viena kopija..................
Savaitei .........................
Mėnesiui .........................

Suvienytose Valstijose, ne Chicago), 
pačtu:

Metams ...........................
Pusei meto ........................ 3 00
Trim? mėnesiams ......... 1.65
Dviem mėnesiam ........ 1.25

r Vienam mėnesiui ................  •6»>
Kanadoj, metams ................
Visur kitur užsieniuose .... 8.00

Pinigus reikia mušti Pačto Money 
Orderiu, kartu su užsakymu.

Asmeniškai Redaktorių matyt gall-

I Redakcijos 
■ Straipsniai
True translation filcd with the post- 
master ai Chicago, 111., Dec. 2, 1918, 
as required by the act of Oct, 6, 1917

Nauja partija 
Vokietijoje.

Vokietijoje įsikūrė nauja 
demokratinė partija. Jos ini
ciatorius yra Theodor Wolf, 
■vyriausias “Berliner Tage- 
blatt” redaktorius. Ji sten
giasi suorganizuot vidurinių 
klesų jiegas, kurios iki šiol 
buvo susitelkusios progres- 
istų partijoje ir necional-li- 
berahį partijoje.

clomiai skamba tos nau
jos partijos tikslų išdėsty
mas, kaip jį paskelbė dveje
tas dienų atgal spauda. Tos 
demokratinės partijos įstei
gėjas, užreiškė tarp kitko, 
kad jo partijos tikslas esąs 
“remti respubliką ir prisi
dėt prie vykinimo demokra
tinių reformų ant socialistiš- 
ko ekonominio pamato”.

Iš to matyt, kad vidurinių 
buržuazijos sluogsnių atsto
vai Vokietijoje pripažįsta, 
jogei naujoji Vokietijos tva
rka turės būt statoma ant 
socialistiško ekonominio pa
mato; kapitalistiškus santy
kius šalies ekonomijoje jie 
skaito jau atgyvenusiais.

Ką-gi tuomet kalbėt apie 
Vokietijos proletariatą! Mes 
jau ne kartą esame pastebė
ję, kad susipratusių jų Vo
kietijos darbininkų tarpe 
nėra ginčo sulig to, ar tenai 
vykint socializmą, ar ne. Jie 
visi stoja už socializmo tva
rką, ir ginčų pas juo^ yra 
tiktai dėl taktikos./

True translation filed with the post- 
masl.er at Chicago, III., Dec. 2, 1918, 
as reųuircd by the act of Oct. 6,1917.

Del Steigiamojo 
Susirinkimo 
Vokieti\o\e.

Vienas opiausių politikos 
klausimų Vokietijoje dabar 
yra Steigiamojo Susirinki
mo klausimas.

Kaip tiktai Vokietijoje su
griuvo senoji valdžios siste
ma, ir revoliucionieriai pa
ėmė valstybės galią į savo 
rankas, tai tuojaus tapo iš
keltas klausimas, kad butų 
sušauktas Steigiamasis Su
sirinkimas nustatyt naujos
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tybės tvarka turi būt perkei
sta; antra, kad tas perkeiti
mas turi būt įvykintas demo
kratišku budu išreikštąja 
žmonių valia.

Steigiamojo Susirinkimo 
reikalavimas rado pritarimą 
beveik visos buržuazijos pa
rtijų ir beveik visų socialis
tų. Jam pasipriešino tiktai 
ta žmonių dalis, iš kurios su
sidaro kraštutinės srovės 
buržuazijos ir socialistų ta
rpe.

Buržuaziniai elementai, 
kurie pasipriešino Steigia
mojo Susirinkimo obalsiui, 
sudaro kraštutinių atžaga
reivių srovę. Nežiūrint to 
fakto, kad įvyko revoliucija, 
jie pasiliko ištikimais se- 
nomsioms savo pažvalgoms. 
Jie nori, kad Vokietijoje bu
tų monarchija. Taigi jie y- 
ra priešingi abiem tikslam, 
kuriem turi tarnaut Steigia
masis Susirinkimas: ir tam, 
kad butų panaikinta senoji 
tvarka; ir tam, kad šalies 
tvarką nuspręstų žmonės. 
Šitie elementai susideda iš 
junkerių-dvarini'nkų, iš da
lies armijos oficierių, iš da
lies stambiųjų kapitalistų ir 
kitokių žmonių, kuriems su
nku yra persiskirti su savo 
senomis privilegijomis.

Socialistiniai elementai, 
kurie pasipriešino Steigia
mojo Susirinkimo obalsiui, 
sudaro Vokietijoje kraštuti
nių radikalų srovę. Tai yra 
grupė žmonių, susispietusių 
aplinkui Dr. K. Liebknechtą, 
Rožę Luxemburg ir Franzą 

Mehringą ir susiorganizavu
sių “Spartako” kuopose. Jie 
savo pasipriešinime Steigia- 
mamjam Susirinkimui ski
riasi nuo kraštutinių atža
gareivių tuo, kad jie prieši
nasi jam ne dėl dviejų prie
žasčių, o tiktai dėl vienos: 
dėlto, kad jie nepritaria tam 
budui, kuriuo Steigiamojo 
Susirinkimo šalininkai nori 
perkeist Vokietijoje tvarką; 
bet pačiam tvarkos perkeiti
mui jie pritaria.

“Spartako” grupė, žino
ma, nori, kad Vokietijoje 
butų įsteigta visai kitokia 
tvarka, negu ta, kuri gyva
vo iki revoliucijos. Vienok 
ji mano, kad Steigiamasis 
Susirinkimas gali neperkeis- 
ti šalies tvarką taip griežtai 
(radikališkai), kaip ji geis
tų. Ažuot pavedus įvykint 
šalies tvarkos perkeitimą Su 
sirinkimui, išrinktam visuo
tinu žmonių balsavimu, Lie- 
bknechtas su savo pasekė
jais siūlo tą uždavinį atlikt 
proletariato organams, Dar- 
plninkų ir Kareivių Tary* 
boms.

Iš antros pusės, Darbinin
kų ir Kareivių Tarybas, kai
po proletariato valios pildy
mo organus, pripažįsta ir 
kitos socialistų srovės, vidu- 
riečiai (Haasės pasekėjai) 
ir dešinieji socialistai (Sche- 
idemann’o pasekėjai). * Jie 
priėmė pieną, pagal kurį tos 
Tarybos šiandie skaitosi va
lstybės organu, kontroliuo
jančiu valdžią. Jos užims 
vietą parlamento; bet tiktai 
tol, kol Steigiamasis Susiri
nkimas galutinai išriš šalies 
tvarkos klausimą.

Kuomet, vadinasi, “Spar
tako” grupė nori valstybės 
galę, pavesti Darbininkų ir 
Kareivių Taryboms ant vi
sados, tai viduriniai ir deši
nieji socialistai pripažįsta 
jas, tiktai kaipo laikiną ša
lies valdymo įstaigą.

Pagal šitų socialistų pieną

tint (kaip tvirtina tūla mu-lr? 
sų “kairiųjų” dalis), jogei1 
Vokietija jau patapusi “so-1 
vietų respublika”. “Sovie-!L 
tų respublika” yra (pagali 
jos pritarėjų pieną) nuolati
nė valdžios forma; o Vokie
tijos sovietai yra tiktai lai
kiniai valdžios funkcijų (pa
reigų) pildytojai. Taigi Vo
kietijoje veikia pienas, grie
žtai priešingas “sovietų res
publikos” šalininkų recep
tui.

“Sovietų respublikos” ša
lininkai atmeta Steigiamąjį 
Susirinkimą, o Vokietijos 
sovietai valdo šalį kaip tik 
tąja sąlyga, kad visa valsty
bės galia butų įteikta Stei
giamam Susirinkimui. Tą 
valstybės galią paskui turės 
tos įstaigos, kurias paskirs 
Steigiamasis Susirinkimas.

Ir šitokios tvarkos reika
lauja pačios Vokietijos Dar
bininkų ir Kareivių Tarybos. 
Kaikuriose Vokietijos pro
vincijose tos Tarybos stato 
stačiai ultimatumus valdžiai 
Berline, kad ji neatidėlioda
ma sušauktų Steigiamąjį 
Susirinkimą, grasindamos 
priešingame atsitikime atsi
mesti nuo centralinės val
džios. Už Steigiamąjį Susi
rinkimą, pagalios, griežčiau
siu budu išsireiškė ir Berli- 
no Kareivių Taryba, ant ku
rios daugiausia vilčių dėjo 
kraštutiniai radikalai Vo
kietijoje ir bolševikai bei jų 
simpatizatoriai kitose šaly-

Apžvalga.
True translation filed with the post- 

Iniaster at Chicago, III., Dec. 2, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917
RESPUBLIKA 
LATVIJOJE?

Ministerių kabinetas (su
sidedąs iš šešių social-demo- 
Lci-atųJ) dabar, kaip praneša 
telegramos, paskyrė vasario 
16 d. Steigiamojo Susirinki
mo rinkimams.

Akyvaizdoje šitų ir kitų 
faktų, galima apkainuot iš
mintį tų neva ‘‘kairiųjų” so
cialistų, kurie pritarė bolše
vikams, išvaikiusiems Rusi
jos Steigiamąjį Susirinkimą, 
sakydami, kad Rusijos revo
liucija “jau peržengė” tą lai
psnį, kuriame butų reikalin
gas visuotinu balsavįmu iš- 
rinktasai parlamentas.

Iš finų socialistų vado, To- 
kojaus, laiško mes žinome, 
jogei finų socialistai nori, 
kad tos šalies tvarką nusta
tytų Steigiamasis Susirinki
mas. Tam jų norui pritarė 
ir bolševikuojantis finų “a- 
mbasadorius” Amerikoje, 
Nuorteva. O Finlendija yra 
viena apšviesčiausiųjų šalių 
pasaulyje; ir jos socialistai 
lirm nepasekmingojo socia- 

' ištiško perversmo jau buvo 
įgiję absoliučią didžiumą sei
me.

Dabar už Steigiamąjį Su
sirinkimą išsireiškė ir Vokie 
tijos proletariatas, nežiūrint 
to, kad savo ekonominiu iš
siplėtė jimu šita šalis stovi 
kone pirmoje vietoje visame 
pasaulyje.

O atsitikusioji Rusija, su 
neskaitlniga ir neišlavinta’ 
darbininkų klesa, su dešim
timis milionų analfabetų u-'

/ Vienok pas mus randasi to-Jimc ir proto susmukime. Nes 
į” “Naujienų” “kri-]tai jie nestengia įgyti galios sa

likų”, kurie “Naujienas” stato įj’vo ploną Lietuvos likimo netik 
“vieną liniją” su generolais Hor-.kad nupiešti, bet dar ir įkūnyti 
vatu ir Ivanovu ir su imperia-•gyvenime (ar nupiešti lengviau, 
listais, pasikėsinusiais pavergti| negu įkūnyti? Red.). Turbut, 
Rusiją! Tiems “kritikams” gėda 'jie laukia, idant svetimi jiems 
yra “burzuaziškas prietaras”.

Užvakar Associated Press pra
nešė, kad

“Rheinisch—Westphalischc 
Zeitung rašo, jogei Rygoje 
tapo paskelbta Lietuvos (!) 
respublika tautines tarybos 
susirinkime ir dalyvaujant 
skaitlingai žmonių miniai. 
Kari Ullmann yra naujos re
spublikos prezidentas.” 
Suprantama, kad Rygoje ne

galėjo būt paskelbta Lietuvos 
respublika. Kalba eina čionai 
tur-but apie respublikos įsteigi
mą Latvijoje. \

True translation filed with the posL 
niaster at Chicago, Iii., Dec. 2, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917.

NET “SAULĖ” 
JUOKIASI.

“Saulė”Mahanojaus gazieta 
rašo:

Brooklyno “Garsas” jau su
tvėrė “Lietuvos Valdžią”, ku
ri susideda isz sekanezių ypa
tų:

MKnisteriu pirmininkas ir 
užsienio reikalu ministeris — 
Profesorius Augustinas Val
demaras.

Pinigyno ministeris — Ma
ldynas Yczas.

Vidaus dalyku ministeris— 
D-ras Aleksas Alekna.

Kares ministeris — General
Szvietimo ministeris — U- 

ras Jokantas.
Susineszimu ministeris — 

Inžinierius Stasys Liandsber- 
gis.

Ūkio ministeris — grafas 
Aleksąs Tyszkeviczius.

Teisių ministeris — Krisz- 
cziukaitis.

Valstybes kontrolierius — 
Pet. Leonas.

•Norints visi ministeriai jau 
randasi ant popieros, bet da 
prezidento ar karaliaus neiš
rinkta. O gal nesurado kan
didato ant taip svarbaus din- 
slo.

Bet “Garso” sutvertąją val
džią jau reklamuoja ir kiti lai
kraščiai.

True translation filert with the nnjL 
niaster at Chicago, II!., Dec. 2, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 191/

ANGLIJOS DARBO PAR
TIJA PRIEŠ INTER
VENCIJĄ.

Tarp daugelio reikalavimų, 
įrašytų į Anglijos Darbo par
tijos rinkimų platformą, yra ir 
toks: kad butu tuojaus atšau
kta talkininkų kariuomenes iš 
Rusijos.

Prie šito reikalavimo Angli
jos Darbo partija, matoma, 
priėjo todėl, kad Vokietijoje 
tapo nuversta militarizmas. 

Nors ta partija niekuomet per-.

timis milionų analfabetų u-] intervencijai Ruslijoje, bei ko- 
kininkų, VOS apie penkias- j hai Vokietiją valdė kaizeris su 
dešimt metų atgal pasiliuo-jjunkeriais, tai Anglijos Darbo 
savusių nuo baudžiavos, — partijoje buvo palinkimo pri

tart intervencijai, kaipo priemo- 
lamentinę valdžios formą!! nei apgint Rusiją nuo vokiečių 

Ta partija, kuri pradžioje Hsigalčjjjno. Į du savo kongre- 
Šių metų ginklais išvaikė su Anglijos darbininkai pakvie- 
Rusijos Steigiamąjį Susirin- tc kalhet Kerenskį, žinodami iš- 
kimą, kuomet milžiniškoji ankslo» kad jisni savo Kalboje 
jo didžiuma susidėjo iš so- stos už intervenciją.
cialisty, ne padarė Steigja-

esanti “jau praaugus” par

Gyvenantieji
Provincijoje

I'įkrės pienų kaukolėse ir padės 
j tuos pienus įvykinti?

C If Q I tlf t A III R Q I Q 9 I) Reikalauti kitoms tautoms 
U R d 11J I U j Ų U M I v d 11 (ir savo taip-pat! Red.) apsis

prendimo teisės yra vienas dai
ktas; žinoti gi ką mes norime bi
le apsisprendimo valandoje yra 
kitas. Sumaišydami tuos du 
daiktu musų apsisprendikai 

apsisprendikai” tuo- 
j du dalyku ir atskyrė! Red.), pa- 
simano save esant “pasaulio pi- 

idealistais, kovotojais

{Už išreikštas šiame skyriuje 
nuomones Redakcija neatsako.}

True translation filcd with the post- 
master at Chicago, III.. Dec. 2, 1918, 
as rcųuired by the act of Oct. 6,1917. | (kaip tik

APIE TĄ PATĮ.

farjnose ir kaimuose toli 
nuo miestų, paprastai turi 
savo vadinamą “Naminę Ap
tiekę”, kurioje laiko vatą, 
karbolį, borakso rūgštį ir ki
tus reikalingiausius dalykus, 
tarp kurių ir dėžutę cukrai
nių PARTOLA.

Jie žino, kad užsikimšęs 
skilvis užteršia ir kraują, ir 
kad tokiuose atsitikimuose 
būtinai reikia suvalgyt prieš 
miegą 8 cukraines PARTO
LA, kurios išvalo kraują ir

Tankiai musų apsispreiuliktii, liečiais, 
nebeturėdami ko besakyti ant už tautų laisvę, kuomet tikreny- 
idealo “Demokratinė ncpriklau-j >'«' ll|ivais pluduriuojan- 
soma Lietuva”, sušunka despotais ant žmonijos jųjų, ir ne- 

žinančiais nei iš kur jie atplau
kia, nei kur link bangos juos ne
ša.

ratiškai: “Kaip jus, gyvendami 1 
Amerikoje, galite rišti Lietuvos 
likimą; juk negyvenate Lietuvo
je.” Toks pasakymas yra to
kiu pat “kamufluažu” kaip to

Garsus anglų logikas, J. S. 
įMill, yra pasakęs, kad nuomo- 

žmogaus, kuris skupedamas šu-jngs teisingumo žymė yra—kiek 
šelpti pavargėlį, sako: “Čia su-|ilgai jį gali išsilaikyH, nesūny- 

kus, kritiškai ją betyrinėjant. 
Iki šiol Nepriklausomos Demo
kratines Lietuvos idėja nebuvo 
sunaikinta kritikos bakstelėji
mų. Tas parodo, kad, viena, 

i. musij apsisprendikai yra nie- 
pcgolbon, taip Amerikos lietu- kam netikę; arba, antra, jie ma- 
viai turi pilniausią teisę ir rus- no |a j(jeja Nepr. Deni. Lictu-

šelpti pavargėlį, sako: “Čia su-j 
rėdymas kaltas, jog ubagas ant 
pasaulio yra; neduosiu nieko!”

Kaip bile civilizuotas žmogus, 
pamatęs bile pasaulio krašte, 
jog vienas koks asmuo kamuo
ja ar bando nužudyti kitą, šoks

čią pareigą rupinties likimu sa
vo giminių ir tautiečių Lietuvo- my priežasčių, jie atranda gc- 

‘ riau vartoti Lietuvos apsispren
dimo obalsį. Šarūnas.
25—IX—18.
Brooklyn, N. Y.

(P-as Šarūnas mini garsųjį 
anglų logiką J. S. Mill’į, bet iš 
jo lojjikos jisai, matoma, i.o- 

daug tepasinaudojo. Iš to fak
to, pav., kad Nepriklausomos 
demokratines Lietuvos idėja c- 
santi iki šiol nesukritikuota, vi
sai negalima išvesti, kad yra 
“netikęs” Apsisprendimo obal- 
sis; o straipsnio autorius tokį 
“išvedimą” daro, ir tai po to, 

j kaip jisai pats nurodė — supra
tęs ant galo! —, kad tuodu o- 
balsiu yra du visai skirtingu 
dalyku! Nėra jokios logikos ir 
p. Šarūno prirodinėjime, kad 
Amerikoje gyvenantis lietuviai 
galį ir privalą rupinties Lietu-

je. Jei Mooney bylos atgarsiai 
pasiekė net tolimą Rusiją, tai 
kodėl nudrevėtos, ’apkraujuo- 
tos bei pavargusios Lietuvos ba
lsas negali rasti alšalikio Ame
rikos lietuvių širdyse? Kaip ci- 
vilizuotus žmogus i-upinsis ir ol- 
gSlS pagal savo įsitikinimų; 
kaip darbo klesds atstovas kiš 
“savo varpą į kitų tarpą” visa
dos kur tik naudą matys savo 
įlesai, taip ir lietuviai, turėda
mi savo kalbą bei žemę, kur tik 
jie nei gyvens, visados rūpinsis 
(ir turi pilną teisę, rupinties) 
Lietuvos likimu. Jie žino, kad 
šie poeto žodžiai yra teisingi:

You know your neighbor’s wish 
beyond a doubt:

Uis hedge, however low, means 
“Picose keep out”.

ir todėl jie kovoja, idant sveti-

vos yra gera, tik, dėlei nežino-

Skilvio užsikišimą parodo 
šie apsireiškimai: galvos 
skausmai, žekčiojimas, ne
noras valgyti, kartais vėmi
mas, sunkumas po širdžia, 
tingumas visamfjome ir ne
noras dirbti.

Jeigu jus jaučiat kurį iš 
tų apsireiškimų, tai tuoj su
valgykite prieš miegą 3 cuk
raines PARTOLA. Ant ry
tojaus atsikelsite jau be jo
kių nesmagumu, nes per na
ktį PARTOLA tikrai ir šve
lniai išvalys jūsų skilvį ir 
prašalįs jūsų sunkumus.

Todėl tai ir reikia turėti 
PARTOLA kiekvienuose na
muose, kad kiekviename lai
ke jos butų po ranka jūsų 
naminėje aptiekoje. Nusi
pirkite išanksto, tuoj dabar. 
Dėžė PARTOLA kaštuoja 
$1, o 6 dėžės — tik $5.

Adresuokite tiesiog į
Apteka Partosa,

160 Second Avė., Dept. L. 1.
INew York, N. Y.

(18*)

Kazimieras Gugis
Veda visokius reikalui, kaip kr (mina nikuose 

taip ir civitiikuose teismuose. Daro 
visokius dokumentus irpopieras.

Namų Ofisas:
332) S. Malsted St

Ant trečių lubų
Tel. Drover 1310

Minto Ofisui
117 N. Durtam lt.

1111 11 •■Hr BMg.
Te!. Central 4411

ir todėl jie Kovoja, luaiu sveti
mos tautos žmonės nepavergtų vos Juk to niekas nic"
lietuvių ir nenustelbtų jų augi- kuomct neketino užginčyti! Ką 
mo politiškai!, protiškai bei eko-|sako “apsisprendikai”, tai tik- 
nomliškai. Tie, kurioms buk ka^ Lietuvos likimą pri- 
“sąžinė” nepavelija turėti nus- valo nuspręsti Lietuvos žmonės, 
tatytą nuomonę apie Lietuvos! ka<^ Jgalėtų tai padaryti, tai 
politinę ateitį, arba ją viešai ap-j1 eikalatijama, idant Lietuvai 
reikšti, idant kitataučiai bei lio-puhl įteikta teisė spręst apie 
tuviai ją dažinolų, turi labai |savc- P-as Šarūnas ir kiti, ku

rie nenori šitą reikalavimą sta- 
aky- fIgaisi taip, arba neišmany

dami, ką jie daro, arba stačiai 
būdami priešingi tam, kad Lie
tuvos likimo sprendėju butų 
Lietuvos žmonių valia. Del ši
tos priežasties prie jų glaudžia
si net ir tokie atžagareiviai, kij- 

jrie darbavosi, kad įsteigus Lie- 
! tuvoje “krikščioniškai—konser- 
jvatyvišką monarchiją su prin- 
! cu von Urachu. P-aS Šarūnas tt- 
(čiaus, musų nuomone, priklau

klaidingas sąvokas apie sąžinę. 
Jų galvos ir širdis, galima su 
ti, yra šaltos nuo visų vėjų ketu
rių.

Gaila, kad “pirmutinis lietu
vių dienraštis Amerikoje” (taip 
sako “Naujienų” antgalvis) dar, 
iki šiol nepatyrė, jog Nepriklau-j 
somos Demokratinės Lietuvos 
šalininkai “bepiešdami pienus 
ateičiai” tuoni patim laiku “rū
pinasi įgyti galios tuos pienus; 
įvykinti” (žiūrėk “Nauj.” 28—' ....
XT-18). Tvirtai tikėdami, kad s° p,r,e.t,J Apsuprcnd.mo prie.

v . . . _ i- . įsų, kurie nenusimaną ką darą. Lietuvos žmonių laime gulės ta-: T. . r, . ,. i . I Jisai lygina Lietuvą prie ubago; mc, jog jie galės visados ir- . ¥T. . . . ., . . ‘. . . .. o kova uz Lietuvos būvį tai jamkiekvieną nuimtą spręsti savo f. v , _ . 8
... . ... • v ... ' išrodo, kaip almuzna tam uba-likimą, jie kovoja uz nepnklau-! .. L . . . ...Į gui! Tad kur čia jisai supras 

musų poziciją! Red.).
somą Lietuvą. O idant Lietuva 
ištikro butų nepriklausoma, tai 
jie tveria Lietuvos Atstatymo 
Bendroves, Aniatniiikų skyrius, 
Žemes Banką, Lietuvos Univer- 
sitatę, steigia (Lietuvoje) moky
klas, gimnazijas, valdines įstai
gas, kariuomenę. Tai yra spė
ka, kuri padarys ir išlaikys Lie
tuvą nepriklausoma. Tam tiks- 

oa-.hii jie per spaudą, kur tik gali, 
pikties ginkluotos talkininkų pa- aiškina ir gina nepriklausomos

'Demokratines Lietuvos idėją, mų, o visųpirma tiesos. Tiesą

Redakcijos Atsakymai
cialistų, ne padarė Steigia- Vokietijos militaristų pastan- 
mąjį Susirinkimą bereika- Sos įsigalėt Rusijoje buvo, be 
lingu daiktu Rusijai, o tiktai abejonės, fa priežastis, kuri pas- 
užtraukė ant Rusijos pavo-; katino ir Rusijos socialistus ša- 
ju, kad, kada bus tenai suša-i
ūktas naujas Steigiamasis! g’^bos. Savu laiku “Naujienos”
Susirinkimas, tai didžiumą 'tatai keletą kartų nurodė. Bet Kokio kitokio besirupinimo “į- kadir ųemaloni, yra daug ge«- 

Vokietija dabar ir yra val-j vietų jame gal turės kadetai,Pos nurodinėjo taip-pat ir tą (gyti galios” savo idėją gyveni- resnis daiktas, negu įsivaizdinL 
O tatai reiškia, kad arba kiti kokie atžagarei- l)av°.ių> kurį gaji atnešt įnter- me įkūnyti bereikia? Ne mes, mas nebūtų dalyką, nors jie bu- 

vencija Rušijai. bet apsisprendikai kalti miego- tų ir dar taip smagus.

A. Kairiui. — Tilps.
Vargo Broliui. — Ne visi taip 

mano. Susipratusioj i darbįniik- 
kai įieško spaudoje ne smagu-

idoma.
- yra visiška nesąmonė tvir- viai.

CENTRAL MANUFACTURING 
DISTRIGT BANK 
1112 W. 35-ta gatvfi 
(Tcl. Drover 6310).

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

VAKARAIS
Seredomia ir Sukatomis nuo 6 iki 

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

kalui atsiradus kreipkitės prie ma
nęs i 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 

Phonc Haymarket 2563 
Valandos: 10 iki 12 ryto

1739 So. Halsted St.
Naujienų Name 

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

fonuokite i rezidencijų.
\Vest 6126.

RAUDODARBAI
GKAŽJAI
ATLIEKAMI

Naujiena t
spaustuvėj
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KORESPONDENCIJOS
MILWAŪKEE, WIS.

Rubsiuviy padėjimas.

Rūbų siuvimo firmų pas mus 
neperdaugiausia. Didžiausia 
rubsiuvių prakaitine reikia skiu- 
tyt Adler and Sons kompanųą.

1916 metais minėtos kompa
nijos darbininkai buvo sustrei
kavę ir lengvai laimėjo kovą. 
Po to tuoj buvo suorganizuota 
Amalgamated Clothing Wor- 
kers skyrius — No. 51. Iš karto 
riša ėjo gerai. Bet 1917 me-

itais darbininkai ir vėl buvo pri
versti streikuoti. šį kartą te- 
Čiaus jie netik kad nieko nelai

mėjo, o dar pralaimėjo ir tai, 
Jką buvo išgavę 1916 metais. U- 
nijos skyrius žlugo.

Dabar minėta kompanija nu
tarė kartą ant visados sustiprin- 

’ti savo pozicijas. Jie vietoj vy
rų priiminėja moteris darbinin
kes. Iš 18 vyrų-siuvėjų dabar 
beliko vos penki. Mat, kompa
nija žino, kad moters lengviau 
duodasi išnaudoti.

Aplamai, rubsiurių padėji- 
čia nekoks.

—Naujienų Reporteris.

CHICAGOS 
:: ŽINIOS::

TRAUKS ATSAKOMYBĖN.

mas

Valstijos prokuroras Hoyne 
žada traukt atsakomybėn aštuo
nis Milk Producers’ asociacijos 
viršininkus, kurie kiek laiko at
gal buvo apkaltinti darymu su- 
mokslo tikslu pakelti pieno kai
nas.

Grojamos ir Kalbamos Mašinos
“GRAFAFONAI”

Labai skamba lietuviškos dainos, šokiai ir deklamacijos Jūsų namuose! Lin
ksminkitės balsais, muzika ir šokiais įgrajintais ir įdainuotais per geriausius lietu
viškus artistus būdami namieje.

savo akis

Aš turiu 15 metų patyrimą i 
galiu ištirt jūsų akis ir pririnki 
Jums 
lieku

Jei 
lingi,

KEWANEE, ILL. TURĖJO ATITAISYT 
“KLAIDĄ.”

Stasio Šimkaus
Muzikos Mokykla

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

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

Naujas Adresas:
3249 So. Morgan St. Chicago 

(Buvusiam TananevičūAls 
name)

vargai ir bėdos.

Tūli parapijonai ir vėl nepa
tenkinti. sj syk savo tėveliu. 
Skelbia apie jį vsiokių paskirtų.

Sumažink brangu pra 
gyvenimą.

Nebūk be cukraus. 1 
me tris svarus chemiško cukraus, su 
kurjuom pasaldysite daugiau kavos, 
kaip kad su 75 svarais paprasto cu
kraus, ^urj jus perkate krautuvėse. 
Chemiškas cukrus yra 25 sykius sal
desnis kaip kad bent koks nors cu
krus pasaulyje, ir yra išdirbtas che
miškai iš tikro maisto su paslaptin
gu procesu. Prisjųsk vieną popie
rinį dolerj už tris svarus. Atmink, 
kad trjs svarai yra lygus 75 svarams 
paprasto cukraus, tas nėra apgavys
tė. Jeigu neužsiganėdinsi, grąžin
sime pinigus.

John H. Rickvich, 
P. O. Box 401, Auburn, Wash.

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliaus Permaina.
Panedėlyj, Ketverge ir SubatoJ 

Pirmas Floras 15c. Balkonas 18c 
Prie siy kalnų priskaitoma ir 

1c ir 2c kariškos mokestis 
4 DIDELI AKTAI KASDIEN 
HAUSTED ir 83-»a GATVĖS

JOSEPH C. W0L0N
LIETUVIS ADVOKATAS 

29 S. La Šalie SL 
Telephone Central 6393 

Vakarais
2911 W. 22nd Street 

Telephone Rocksvell 6993

I Esą tėvelis ir šioks ir toks—daug 
geria, pats pradėjęs dirbti sau 
gėrimų etc.,etc.

Tai,žinoma,yra grynas prasi- 
nianymas.Kunigelis niekuomet 
šitaip nedarė. Well, kartais jis 
norįs tik ‘atliešti,’ pervfrinti...O 
tai reiškia nieko kita, kaip 
tausumą, ir už tai parapijonai 
turėtų būti jam dėkingi.

L Dar primetama jain, kad jis 
sėbraująs su tulu “bedievišku” 
Kaziu. Bet kas čia kaltas, kad 
iš parapijonų tarpo nesiranda 
nė vieno nusimanančio žmo
gaus, kur mokėtų tvarkyli vi
sus parapijos reikalus? Jie, tie 
musų parapijonįs, tiesą sakant, 
netinka ‘‘nė prie svečio nė prie 
pečio”... < ?,

Aš nuo savęs patarčiau jiems 
nekelti tiek daug triukšmo. Vie
toj to jie geriau priimtų ir per
skaitytų tokius gerus veikalus, 
kaip “Minykų-Kunigų darbai Fi
lipinų salose” ir “Lietuvos Lais
vė ar Lietuvos žmonių Laisvė”. 
Pirmoji knyga parašyta vi
siems gerai žinomo ir dievobai
mingo žmogaus, buvusio Suv. 
Valst. prezidento Tafto, antro
sios autoriaus nepamenu, bet ži
nau, kad ir jis yra geras žmo
gus. Pirmąjį veikalą išleido 
Kardo Bendrovė, antrąjį — Ko
vos administracija.

—Susipratęs Parapijonas.
.. .... n*

Bėdina gaso kompanija! 
niekuomet nebegalės iškolek- 
tuot tų 93 dolerių iš ponios A. 
Lyle, 1616 Prairie gh, kurių ji 
reikalavo už nesunaudotą gasą. 
Užvakar ]x>nia Lyle gavo naują 
bilą tik už 74 centus. Tai yra 
todėl, kad moteris, negaudama 
rodos gaso kompanijos ofise, 

savo bii.i pristatė komisionieriui 
Garurivi, kuris pasiuntė miesto 
inspektorių patikrint josios gė- 
zome'trr. Po to kompanija bu
vo prisj irta atitaisyt “klaidą”— 
sumą if >3.14 sumažinta iki 74 
centų.

—Oil h!

Ji
COLUMBIA No. 18.

Columbia Grafonola augščiau 
parodyta ant paveikslėlio yra pi
giausi prekėje Columbijos išdirb
tų instrumentų. Turi aiškų ir 
Švelnų balsą ir grajina 10 ir 12 
celinius rekordus.

Prekė $20.00.

COLUMBIA No. 30.
šitas paveikslas Columbia Gra

fonola yra antra prekėje ir už
laiko savyje augštą, tyrą Colum- 
bios balsą. Turi vėliausios ma
dos motorą ir gvarantuoja užga- 
nėdinimą. Grajina 10 ir 12 celi
nius rekordus. Nėra geresnės 
Grafonolos šiandien už tuos pini
gus.

Preke $32.50.

COLUMBIA No. 45.
Idant apkainuoti šią Columbia 

Grafonolą, reikia girdėti jos pui
kų, gryną, smagų ir tyrą balsą, 
o tik tąsyk kožnas sutiks ant to, 
kad yra tai geriausias instrumen
tas už taip pigią prekę.

Prekė $47.50

NeužsitikCkit savo regėjimo pir
majam by kokiam neprityrusiam 
aptiekoriui, auksoriui ar keliau
jančiam pardavėjui, nes jie su
teiks jus akims tik daugiau blogo. ‘x <r —... -r

------jūsų akis ir pririnkti 
akinius tikrai. Darbą at- 
bclaukiant, 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 į mano parašą 
Valandos nuo 9-tos vai. ryto iki 
8 vai. vakaro. Nedėlioję nuo 9 
vai. ryto iki 12 valandai dieną.

True translation filcd with the post- 
master a‘ Chicago, UI., Dec. 2, 1918, 
as requir-d by the act of Oct. 6,1917
PRAPUOLĖ VALDŽIOS
AGENT \S.

šiomis dienomis nežinia kur 
nušapo vienas federalės valdžios 
in ves liga torius, Milan H. Hitch- 
cock. Kur jisai dabar randasi, 
niekas bežino. Menama, kad 
•su jo -apuolimu” yra surišta 
koks nik's sumoksiąs. Vaikšto 
gandai apie darytą^, pastangas 
apsukti federalę valdžią ant ke
linto mil. dolerių. Tūli laukia 
didelio skandalo, kuriu, sakoma, 
bus įvelia daug įžymių biznie
rių ir valdininkų.

SENOS BĖDOS.

COLUMBIA No. 85.
Šitas modelis Columbia Grafonola turi visus reika

lingus dalykus muzikos, turtingai ir puikiai išrodo. 
Užlaiko smagu ir gryną kaip varpelio balsą, kaip gar
siu, taip ir tykiu natų. Skrynelė yra išdirbta ąžuoli
nio medžio, gražiai padirbta.

Prekė $85.00.

COLUMBIA No. 95.
Šitas Grafonolas yra daugiausiai reikalaujamas kai

po instrumentas muzikos kožnam bute Amerikoniškos 
giminės. Užlaiko savyje tvirtą ir gryną balsą, išduo
dantį tikrą artisto balsą, toki koks buvo (jam dainuo
jant arba kalbant. Jos vidurinė mašinerija yra tvir- . 
ta ir pagerinta pagal naujausio išdirbinio.

Prekė $95.00.

| Dr. A. R. Blumenthal

AKIŲ SPECIALISTAS 
Akis Egzaminuoja Dykai 
\ Gyvenimas yra

tuščias, kada pra 
nyksta regėjims.

Mes vartolam 
y ]r pagerintą Oph- 

Cj thalmometer. Y- 
patinga doma at- 

■ ’t 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.

Nekurie Lietuviški Rekordai
Žemiau paminėti rekordai lėšuoja 85 centus vienas.

E. 2356 Lietuva Tėvynė Musų. E. 3348 Suktinis.
n Tykiai Nemunėlis Teka. n Valia, valužė.

E.‘2357 Birutė. E. 3842 Sveika Marija.
n Kur banguoja Nemunėlis. n Avė Maria.

E. 3625 Sudiev Lietuva. E. 2393 Saulelė raudona.
n Miškas ūžia. n Jojau (Jieną.

E. 3840 Šią Naktelę Per Naktelę. E. 2392 Sveiki broliai dainininkai.
Ant kalno karklai siūbavo. ” Ko liūdit sveteliai................

Visados reikalaukite katalogo lietuviškų rekordų.
Su visokiais reikalais rašydami pas mus, ar pinigus siųsdami adresuokite šitaip:

S. P. TANIS, 1233 West lllth Place, Chicago, III.

Telephone Yards 5032

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

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

Rm14L 988 8. Ashlasd Blvd. Chicaga 
>144

DR. A. A. ROTH
SUSAS GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

Specialistu Moterišką, Vyrišką, 
Vaiką ir visą chronišką ligą1'

Ofisas: 1354 S. Halsted SL, Ckicagi 
Telephana Drever MM

VALANDOS: 10—11 ryto; S—1
7—8 vakar*. NedSliomto lt—11 Sieną,

Rusiškai-Amerikoniškas Biuro
CHICAGOJE

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

2. Perka ir parduoda Rusiškas Obligacijas ir 
Rusiškus Rublius.

Didžioji Baltinė:

Russian-American
160 N. Wells Street,

Skyrius:

Russian-American
706 W. 12th Street,

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

Taip vadjnamasai Sanitary 
District traukia atsakontybčn 
miesto administraciją. Reika
lauja, 1 ad užmokėtų virš pus
trečio i'iil. dolerių už įtaisymą 
lempų ir apšvietimo gatvių. 
Bet... miesto ižde nėra pinigų. 
Miesto iždininkas žada išmokėt 
tą bilų “prie pirmos progos.”

KAIP GASO KOMPANIJA 
IŠNAUDOJA GYVENTOJUS.

Bureau
Chicago, III.

Bureau
Chicago, III.

219 S

Aš esmi speciali- 
tas visų ligų

Ausų, Nosies, Gerklės ir Plaučių 
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 ligohių yru aiškus pri
rodymas mano gabumo.

Aš atitaisau kreivas akis be skausmo vienu 
gydymu.

Pritaikau akinius teisingai.
Pasitarimas nemokamas.

W. M. LAWHON, M. D.
born St. (Prieš pačtą). Chicago, III.

Vienas Chicagos didlapis Jo
urnal, išspauzdino keliatą “afi- 
dcvilų”, kuriuose buvusieji 
kompanijos darbininkai po pri- 
sieka liudija apie begėdiškus 
gaso baronų darbus. Jie liudi
ja, būtent, kad gaso kompani
jos viršininkai liepė jiems “per
žiūrėti gezometrus (myterius) 
“ant pometies,” kitaip sakant 
užrašyti sunaudoto gaso sumą 
sulig nusimanymu — gaso kom
panijos ofise.

Nestebėtina todel|, kad gaso 
siuia udotojai gauna bilų su rei
kalavimu užmokėti dvigubas ir 
trigubas sumas. Bet ar tie suk
čiai susilauks prideramos baus
mės, reikia paabejoti. Jie mo
kės išsisukti.

kios paramos.
2. Tuo tikiu kiekvienas drau

gijos narys iškarto turi įniokė- 
ti-paskolinti į draugijos iždą 
bent 25 dolerius netrumpiau 
kaip ant penkių metų. Kada 
draugystė bus pastatyta tvirtais 
pamatais, paskolų sumą bus ga
lima padidint.

Susirinkusieji čia jau pasiža
dėjo sudėti 375 dolerius.

Tuo susirinkimas užsibaigė. 
Išrinkta organizacinė komisija 
kuri, turės pasirūpint išdirbiniu 
reikiamų taisyklių ir sušaukt 
kuriamąjį susirinkimą.

—D. B. P.

RENGKIMĖS PRIE PENK
TOSIOS CHIC. LIET. 
DARBININKŲ TARY
BOS KONFERENCIJOS.

Gruodžio 15 dienų įvyks pen-

YPATINGA DRAUGIJA.

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS 
■nt Durų, Lentą, Rimą ir Stogam* Popiero

SPECIALIAI: Maleva malovojjmui šlubų išvidaua, po $1.49 ii gsL
GARR BROS. VVRECKING CO.

1008-3039 HL Halsted SL. CMaam. DL

ninku Tarybos konferencija. 
Tatai draugijos ir kuopos šiuo 
yra kviečiamos išrinkti atstovus 
į sekamą Tarybos konferenciją. 
Delegatus rinkli privalo tik toij 
draugijos, kurios nori įstoti Am. 
L. D. Tarybon ir kurių senieji 
delegatai rezignavo arba jeigu 
draugija norėtų pakeisti juos 
naujais, šiaip visos kilos dra
ugijos, priklausančios Tarybai, 
kurios jau seniau turi išrinkę 
delegatus ir kurie sutinka atsto
vauti draugiją sekamoj konfe
rencijoj, nereikalauja rinkti 
naujų delegatų.

Draugai darbininkai! Seka
moji Tarybos konferencija tu
rės begalo didelės reikšmės. 
Nuo to laiko, kuomet b(uvo pas
taroji jos konferencija, įvyko 

svaria atmainų t^»

Lapkričio 20 d. Eržvilkio apie- 
linkės lietuviai buvo sušaukę ųer 
paprastą sųsjrinkihią. i To susi
rinkimo tikslus biivo toks: Įkur- 
Ii Eržvilkio ĮApiellinkės 
pos draugiją.

Vyriausias draugijos 'tikslas 
buvo sekamas:

L Imtuvo*
. ; dabar bu& reikalingi rišo- užmaryje. Musų giminės, dra-

ugai ir visa ta šalis, su kuria 
mes esame daugiau ar mažiau 
surišti, nusikratė sunkų despo
tų jungą. Ji dabar reikalaus 
musų pagelbos, reikalaus, kad ir 
mes prisidėtume prie didžiojo 
sutvarkymo darbo. f) padėti 
jiems mes galėsime tik tuomet, 
kada busime tvirtai susiorgani
zavę. Varyt organizuotą darbą 
galima tik per organizaciją — 
ne kitaip.

Boto, kiekvienam lietuviui 
darbininkui begalo yra svarbu, 
kad toji šalis, iš kurios jisai bu
vo priverstas iškeliauti ir kurion 
norėtų sugrįžti, susitvarkytų 
taip, kad joje darbininkai turė
tų kuodaugiausia progų prie 
žmoniško gyveiimo.

Kaip, kokiu bildu visa tai at
siekus? Kaip ir kuo atėjus pa
galbon savo draugams ir gimi
nėms Lietuvoje? — Apie tai tu
rės tarti savo žodį sekamoji, pe
nkta Chicagos Lietuvių Darbi
ninkų Tarybos konferencija. 
Todėl joje dalyvauti privalo 
kiekviena Chicagos ir jos apie- 
lipkių draugija. Laiko yra ne
daug, o reikalas begalo svarbus, 
tatai ruoškimės prie sekamos 
Ch. L. D. Tarybos konferenci
jos!

Konferencijos vieta bus paskęs 
Ibta vėliau.

Ch. L. D. T- Pildantysis
Komitetas.

Butų gera, kad

MRS. AGNĖ DŽUGAS
LIETUVĖ — AKUŠERĖ

Gerai supranta savo darbą ir malo
niai patarnauja moterims. Pabai

gusi mokslą Chicagoje.
2650 W. 39th Place, Chicago, III.

Prie Archer Avė.
Telephone McKinley 4420.

LIBERTY BONDS
Aukščiausia cash kaina mokama 

už Liberty Bonds.
EDW. FRANKEL

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

Vyrišky Drapaną Bargenai
NaUji, neatimti, daryti ant užsa

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

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

Pilnas, pasirinkimas kailiu pamuš
tų overkotų.

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

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

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

LIETUVIS GYDYTOJAS !■ 
CHIRURGAS 

18781 So. Michigaa Av«. 
Roaeland* la

Paskolos $30 iu $300
Legate rata 3’/į % mėnesyje. 
Vyrui ar moteriai, dirbančiai 
ar užlaikančiai namą.

Pastaba.
visos los draugijos, kurios dar 
neužsimokęjo ) reikiamų duok
lių, įteiktų jas savo delegatams, 
kurie jas atneštų tiesiog į kon
ferenciją. Tuo gerb. draugijos 
sutaupytų daug brangaus laiko 
Tarybos komitetui, kuris ir be 
to daba? įviųriuis ne
atidėliotinais darbais. Pild. Kom.

lui oi iiiuicnai, UUUĖUUIM ■ 
užlaikančiai namą. ,
Ant rakandą, piano, vietro* 
los. sankrovos fiztarss, vo- 
iimp, automobilių, Liborty 
Bonds ir Insurance Polieies. į 
Skolinamo Stockyord’n, la
pos ir dlrbtuvta darbinin
kams, aelžkelio ir blanio "
žmonėms, klerkams ir tt. ■
Ateikite j ofisą ir mes vis- J 

į k« emulkmonUkai iiaiiklnsi
me. Atdara utarninkais. ket- I 
verrais ir eubatomia iki 8

■ vai. vakaro. PanedUiaU, so-
_ redomis tr pitpyčiomio |M

d vai. vakaro.

I LOCAL LOAN CO. I
THOS. F. KJERWTN. Mar.

4647 So. Halsted Street į 
i , Po valstijos priejiųrą. I
■ T«l. Daavar 2119. 2-ras aągHu I

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

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

SPECIALISTAS 
Moterišką, Vyriškų ir Valką 

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

DR. M. HERZMAN
Gerai lietuviams žinomas per 16 me

tų kaipo patyręs gydytojas, chirurgas 
ir akušeris.

Gydo aštrias ir chroniškas ligas, vy
rų, moterų ir vaikų, pagal naujausias 
metodas X-Bay ir kitokius elektros prie
taisus.

Ofisas ir Labaratorija: 1025 W. 18tb 
St. netoii Fisk St.

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, ir 
6—8 vakarais. Telephone Canal 8110. 
GYVENIMAS: 8412 S. Halsted Street

VALANDOS: 0—0 ryto, tiktai.

Telephone Yards 5834.

D r. P.G. Wiegner
Priėmimo valandos nuo 8 iki 12 
įš ryto ir nuo 7 iki 9 vai. vak< 
3325 So. Halsted St.. Chicago.* -v

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

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

Jelphijoj

.legiją 
vu«i

‘gimdymo. Duodu ro 
.visokioje ligose mo 
ims ir merginoms.

3113 So. Halsted Si 
I (Ant s ntru lyby)

Akušerijos Ko- 
; ilgai praktika- 

Pennsylvaaijos 
ir Phila- 
Pasekmin- 

prie 
rodą 

mote-

Str.
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Panedėlis, (žruodžio 2, 1918.

Chicago ir Apiehnke

SVARBIOS PRAKALBOS 
APIE LIETUVĄ.

Utaminke, gruodžio 3 d., Mil
dos svetainėje, 3142 So. Halsted 
st., Chicagos Lietuvių Darbinin
kų Taryba rengia prakalbas ap
svarstymui Lietuvos klausimu. 
Kalbės “Naujienų” redaktorius, 
P. Grigaitis. Pradžia 7:30 vai. 
vakaro.

Kadangi dabar lietuviai labai 
interesuojasi tuo, kas dedasi Lie
tuvoje, ir tarp savęs diskusuoja 
apie tai, tai tegul kiekvienas pa
sinaudoja šita proga ir ateina 
pasiklausyt kalbėtojo. Išgirsi
te daug įdomaus.

Po prakalbos bus diskusijos.
Tokios pat prakalbos bus se- 

redoj, gruodžio 11 d., Liuosy- 
bės svetainėje, 1822 \Vabansia 
Avė. Kalbės drg. Grigaitis. Pra
kalbos prasidės 7:30 vai. vak.

vadovaujami tūla dvasiška asa-
ba. —Buvęs.

(Ryto bus išspausdinta pla
tesnis aprašymas. —Red.)

BRIDGEPORT
persisunkęs atiagateiVtottni. Jie,

Ąuka Liet. Laisvės Fondui.

KLERIKALAI 
“DARBUOJASI.”

Lietuviu klerikalai “darbuo
jasi.” Ten, kur jie negali atvi
rai, “darbuojasi” slapta. Štai, 
praeitų suimtų jie buvo įskundę 
laisvamanių prakalbas, kurios 
buvo surengtos Liuosybės sve
tainėje, North Sidėj. Nieko te- 
čiaus nepešė. Policija atėjusi 
persitikrino, kad skundikai pa
melavo ir leido užbaigt prakal
bas. Vėliau sužinojome, kad 
šitų darbų atliko “geri žmonės,”

Thompsonas nori likt 
antram terminui.
“Runisiąs” kaipo 
republikonas.

William Hale Thompsonas 
dar kartų nori likt Chicagos ma
joru. Tatai jis pasisakė burini 
Chicagos repubikonų organiza
cijos committee-men’ų, repre
zentuojančių visus 35 wardus, 
kurie kreipėsi j jį prašymu sta
tyt savo kandidatūrų. Majoras 
jų pakvietimų priėmė ir laukia
ma, kad šių savaitę jisai pas
kelbs savo platformų.

Iki šiol ėjo gandai, kad majo
ras “runisiąs” kaipo nepriklau
somas kandidatas. Atsakyda
mas į kvietėjų laiškų jis 
teeiaus užreiškė, kad tai buvo 
netiesa. Jis norįs būt “geru repu- 
blikonu,” taigi ir savo kandida
tūrą statys kaipo republikonas.

Tribūne tipo republikonai te- 
eiaus žada daryti visa, kad I ho- 
mpsonns nepraeitų.

APIPLĖŠĖ DU LIETUVIU 
BIZNIERIŲ.

Cash už Liberty 
Bondsus

Valdžios bondsai, perkami už 
cash, arba paskolinsime jums pini
gus ant jų už tegulę pelno rentą, ar
ba nupirksime jūsų bondsų pelną i- 
mokedanii dali. Atsineškite bond
sus.

CARL M. WHITE,

Praeitos pelnyčius rytą trįs 
nepažįstami banditai įėjo lietu
vio C. F. Ramulio saliunan, 501 
\V. 32 gt., ir uždarę prausynėn 
bartenderį pasigrobė iš registe- 
rio 20 dol. ir revolverį. Vagiliai 
ištruko.

Apie 10 minučių vėlinu ketu
ri banditai įsiveržė kitan lietu
vio saliunan — Petro Kairio, 
3258 So. Union gt. Iš čia išneš
ta 25 doleriai.

Manoma, kad abudu salimui 
užpuolė tie patįs piktadariai. 
Duota žinia policijai, kuri įieš
ko tų niekadėjų.

SLA. 36 kp. vakar turėjo 
priešmetinį susirinkimą, kuria
me buvo išrinkta nauja kuopos 
valdyba ateinantiems metams 
ir be to priimta daug svarbių 
nutarimų. Iš šitų nutarimų 
turbūt svarbiausiu bus kuopos 
paaukojimas iš savo išdo .$300 
Lietuvos laisvės reikalams.

Pradinis šito su manymo įne
šimas priklauso adv. Bradchu- 
liui, kuris reikalavo, kad SLA. 
36 kp. paskirtų iš savo kasos 
Lietuvos Neprigulmybės Fon
dai! $300. Kl. Jurgelionis šilų 
įnešimų pataisė taip, kad pusė 
šitų pinigų turi būti skiriama 
Liet. Neprigulmybės Fondai), o 
pusė Lietuvos Laisvės Fondan. 
Po karšių diskusijų nutarta au
kų dalinti pusiau. Už Jurgelio- 
nio įnešima balsavo 27, o už 
Bvadchulio įnešimų 20. To
kiu budu $150 liko paaukota 
Liet. Nepr. Fondan ir $150 Liet* 
Lasv. Fondan.

Belo buvo išrinktas komitetas 
aukoms rinkti tam pačiam tiks
lui ir rinkėjams duota instruk
cijos, kad jie aukaujančių al
kiausių, kokiam fondui jie au
kauja: Lietuvos Neprigulmybės, 
ar Lietuvos Laisvės Filmini.

Į valdybų išrinkti sekamieji: 
prezidentu Juknis: jis gavo 29 
balsus, o jo oponentas dr. Drau
gelis 22 balsu. Kiti viršinin
kai išrinkta mažne, vienbalsiai: 
vice-prez. — Adomas Micevičia, 
fin. sekr. — J. Balčiūnas; kasi
ninku, — adv. Bradchulis; prot. 
sekr. — J. Pajauskas; kasos 
globėju — V. Briedis; knygų 
peržiūrėtojais — J. Simbolis, V. 
Kundrotą ir Ant. Bradchulis. ..

“kartu su viso pasaulio buržu
azija,” sielojasi delei moterų, 
nesubrendimo ir norėtų jas 
“tėviškai globoti,” neatsižvel
giant į tai, ar jos to nori ir ar 
tatai yra galimu.

Dar žodelis. Diskusijos buvo 
begalo nuobodžios. Daugelis 
kalbėtojų visai nesilaikė temos 
ir kalbėjo kas papuola. Dar
gi, tūli darė visai nederamų 
juokų. To reikėtų vengti. Rim
tų klausimų reikia aiškinti rim
tai. Bet svarbiausia tai: kalbė
tojai ir rengėjai turėtų susitvar
kyti taip, kad nekartojus to, 
kas jau kartų pasakyta. Mote
rį; diskusijos šituo ypatingai pa
sižymėjo. Laiko sugaišta daug, 
bet išaiškinta mažai.

Publikos šį kartų buvo nedau- 
giausia. Gal lai dėlto, kad tų 
patį vakarų daugelis buvo nuė
ję Soc. Propagandos Mokyklon 
pasiklausytų d. P. Grigaičio 
lekcijos.

Užsibaigus diskusijoms buvo 
renkama aukos surengimo lėšų 
padengimui. —Tylėjęs.

nes turėsime gerai prisirengti prie 
Chicagos Sus. Dainininkų koncerto, 
kuris bus gruodžio 8 d., MeldaŽio 
svet. Org. A. Rudinckas.

Chicagos Langų Plovėjų Unijos lokalu No. 12865 mėnesinis susirinki
mas įvyks seredoj, gruodžio 4 d., 
svetainėj 156 \V. \Vashington st. Pra
džia 8 vai. vakare. Nariai kviečia
mi atsilankyti laiku.

Fin. sekr. John Clark

Keistučio Kliubo Dramos skyriaus 
susirinkimas įvyks šiandien, gruo
džio 2 d., 8 vai. vakare, A. Maženio 
svet., 3834 So. Kedzie avė.

Org. P. Gura.

JlEžKO PARTNERIŲ
REIKALINGAS pusininkas prie 

aba igerai apmokamo biznio. Gry
no pelno eina apie $4000.00 ant mėnesio. Biznis praktiškas, pelningas 
ir pastovus. Pusininkas nereikalau
ji turėti daug praktikos, nes biznis 
jau nuo labai senaj išdirbtas. Kurie 
norite dasižinoti plačiau apie šį biz
nį ir prisidėti prie jo, kreipkitės ar
ba tvlefonuokite į žemius paduotą 
antrašą. Del platesnių informacijų 
kreipkite į Antaną Bagdoną 
609 N. State st., Phone Superior 2767

rėikia darbininkų
RčIKlA moterų prie mašinų. Gera 

užmokestis.
KARPEN BROS.22nd and Union avė. Chicago.

REIKIA merginų dirbt prie dresių 
ir andarokų, ir merginų prie užbai
gimo.

H. Trechman , , 
3706 W. 12 st. Room 305

Moterų diskusijos.

R0SELAND

Auka pol. kaliniams.

Room 411, 56 W. Washington Street

Lustig’s Dept Store
3410-3412 South Halsted Street

Išvengimui susikimšimų pirkėjų dėl besiartinan
čių švenčių mes turėsime utarninke, gruodžio 3 d., 
vienų dieną išpardavimui visų prekių už nupigintas 
kainas. Mes čia paminėsime tiktai keletą surašų. 
Merginų Georgette ir crepe de chine, jakės vėliau
sio skičo visokių spalvų nuo $4.50 ir augščiau. Mer
ginų maudynės drapanos papuošta satina $3.98 ir 
augščiau. Kalėdinės dovanos vaikams. Kūdikių 
crepe de chine suknelės ir voil nuo 98c ir augščiau. 
Kūdikių šiltos megztos drapanos už nupigintą kainą. 
Vaikų pliušinio aksomo ir audeklo kautai, mieros 2 
iki 6 ir 8 iki 14 už specialę kainą dėl šio išpardavimo.

Vaikų overkautai ir siutai už nupigintą kainą.
Neužmirškite Utarninko, gruodžio 3-čios.

Praeitų pelnyčių, lapkričio 2f' 
d., LMPS. 9 kuopa surengė dis
kusijų vakarų Mildos svetainėje. 
Diskusijų tema buvo: “Ar LM. 
PS. reikalingas?” Tema, kaip 
matote, truputį keistoka. Po 
to, kaip Lietuvių Moterų Pro- 
gresyvis Susivienijimas išgyve
no kelintų metų, draugės moters 
sumislijo paklausti: ar jisai esąs 
reikalingas!

Su tuo betgi pusė bėdos. Mo
ters, kad ir klausdamos ar rei
kalingus tasai jų susivienijimas, 
vis dėlto gynė jį kiek išgalėjo. 
Gynė, ir “dęšinibsios” ir “kai
riosios.” Bet užtai jas gerokai 
velėjo “kairieji draugai” — vy
rai. Velėjo neveizint to, kai 
didžiuma to susivienijimo na
rių — jei galima tikėti tam, kų 
sako oficialis jųjų organizaci
jos laikraštis — dabar “gina 
kairiųjų pozicijas!” Jie, tie 
“kairieji draugai,” panaudojo 
visų savo iškalbumų ir “gyve
nimo faktus,” idant prirodžius, 
jogei pažingiųjų Amerikos lie
tuvių moterų organizacija — 
nereikalinga. — “Kas iš to? — 
pompatiškai užreiškė vienas 
kairusis.” Girdi, tai tik cik-

Lapkričio 17 d. vietos draugi
jos buvo surengę kaukių (mas- 
kų) balių naudai Aušros knygy
no. Rengėjai buvo paskyrę 
kelintų dovanų. Pirmų dova
nų ($10) laimėjo Grupė, suside
danti iš 26 asmenų. Laimėto
jai betgi nutarė paaukoti tai po
li t. kankinių fondan. Grupėn 
įėjo sekami asmens: J. Baltu- 
šienė, Z. Klibienė, M. Dirvinskie- 
nė, F. Bacevičienė, O. Algmi- 
navičiene, dd. Paiska rikiai, P. 
Krušiene, V. Spetyla, M. Gaižau
skaite, d. Samicnė, E. Petraus
kienė, K. Stopelienė, d. Nagelie- 
nė, M. Sirvainiutė, R. Survilie- 
nė, R. Buthvičiute, M. Norbutic- 
nė, M. Zalatienė, d. Drukas, <1. 
Adomienė, A. Respaliauskicnė, 
M. Girdvainienė, M. Kcnstavi- 
čienė, P. Geštautiene (Bruškai- 
tė) — visb 26 asmens.

Pinigai prisiųsta LSS. Apsigy
nimo Fondo ižd., d. J. Matijo- 
šaičiui. —F. Bruškaitė.

F’rakalboS

Rengia Lietuvių Laisvamanių Federacija
Kalbės M. X. Mockus

Panedėlyje, Gruodžio-Dec. 2 d., 1918,
WAWŽINSKIO SVETAINĖJE

Kedzie Avė. ir 39th Place.

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

Visi vietos lietuviai nepa mirškite atsilankyti, nes turė
site progų išgirsti M. X. Mockaus prakalbų.

Kviečia visus KOMITETAS.

vojimas lietuvių darbininkų spė
kų. Sąjungoj vietos užtenka
mai. Eikite į jų. Eikite, nes 
kitaip prie jųsų prisiplaks tie 
dešinieji ir —• apduins! Mat, 
“jus dar nepribrendę...” Žiūrė
kite, “mes sutverėme Liet. Dar
bininkų Literatūros Draugijų, 
sutversime kitas, bet šiandie 
jos ne musų...”

Pripasakota ir daugiau įvai
rių “gudrybių” apie moters ir 
jų susivienijimų, kurių tečiaus 
čia nėra reikalo minėti.

Ištikrųjų, tai ypatingas (saky
sime: meškiškas!) atsidėkoji
mas “musų kairiomsioms sesu
tėms” už “gynimų kairiųjų (vy
rų) pozicijos.” Jis rodo, kad, 
viena, musų “kairieji” nemoka 
atskirti kultūrinių organizacijų 
nuo politikinės, kaip šitų teisin
gai pastebėjo vienas dalyvavęs 
tame pačiame susirinkime, ant
ra, kad jų “kairumas” perdėm

LSS. 37 kuopa laikys extra susirin
kimą utarninke, gruodžio 3 d., 8 vai. 
vakare, Malinausko svet., 1843 S. Ha4 
Isted st. Draugai ir draugės, visi ma
lonėkite susirinkti kuoskaitlingiau- 
siai, nes turime daug svarbių reika
lų aptarti. Rašt. Kazlauskas.

Roseland, III. —- LMPS. 25 kp. ex- 
tra susirinkimas įvyks panedėlyj, 
gruodžio 7:30 vai. vak, Aušros ka
mbariuose, 10900 Michigan avė. 
Draugės atsilankykite visos, nes tu
rime išpildyti balsavimo blankas ir 
kilų svarbių dalykų randasi aptarti.

Sekr. J. Grybienė.

Roseland. — LMPS. 25 kp. choro 
repeticija įvyks gruodžio 4 d., Pal
mei’ Parko svet., 7:30 vai. vakare. 
Dainininkės malonėkite visos atsi
lankyti — stengkitės ir naujų atsi
vesti. —Komitetas

šiuomi pranešu, kad Chicagos Liet. 
Vyrų Choro vakaras, kuris turėjo 
įvykti spalių 20 d., M. Mcl(|ažio sve
tainėj, bus vasario 11 d. Kurie turi
te nusipirkę to vakaro tikietų, jie 
bus geri vasario 11 d.

Chic. Liet. Vyrų Choras

Roseland, U1. — Lietuvių Scenos 
Mylėtoju Batelis stato scenoje dide
lį veikalą “Kerštas”, spalio 5d. “K. 
of I’.” svet., 11037 Michigan avė. Mel
džiame kitų progresyvių draugijų, tą 
dieną nerengti panašių pramogų 
Šidje apielinkėie. Komitetas.

Roseland, III. — Lietuvių Scenos 
Mylėtojų Batelio priešmetinis susir 
rinkimas įvyks utarninke, gruodžio 
3 d., S. Daujoto svet., Michigan avė., 
pradžia 7:30 vai. vakare. Nariai ir 
norintįs įstoti “Bateliu” prašomi at
silankyti. Beto šiame susirinkime 
reikės išrinkti naują Batelio valdy
bą sekamiems metams (1919). “Ker
što” repeticija įvyks gruodžio 4 d., 
taigi ant rytojaus po susirinkimo. 
Visi lošėjai būtinai turite būti.

Pirm. J. M. P.

SLA. 226 kuopos priešmetinis su
sirinkimas bus panedėlyj, gruodžio 
2 d., 7:30 vai. vakare, Liuosybės svet., 
1822 VVabansia avė. Kviečiu visus 

* narius atsilankyti ir naujų atsivesti. 
Yra daug svarbių reikalų aptarti. 
Beje, bus renkama nauja valdyba sekamiems 1919 metams.

Sekr. M. Chepulevicz.

SLA. 226 kp. susirinkimas įvyks 
panedėlyj, gruodžio 2 d., 7:30 vai. 
vak., 1822 Wabansia avė., Liuosybės 
svetainėj. Visi nariai teiksitės atsi
lankyt, nes yra daug svarbių reika
lu, taipgi bus viršininkų rinkimai 
1919 melams.—• Sekr. A. Martišius

REIKIA DARBININKŲ
VALSTYBINIAI NEMOKAMI DAR

BO PRIRODYMO BIURAI

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

adresais:
116-122 N. DEARBORN ST. 

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

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

Yra daug vietų, kaip Cbicagoj, 
taip kitur, kur reikalauja visokios 
rųšies darbininkų — { fabrikus, j ka
syklas, į ukius, { šiaip {vairias įstai
gas — kaip vyrų, taip moterų Ir vai
kų, kaip amatininkų, taip papra
stiems darbams.

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

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

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

Harry Block,
1356 S. Halsted st., Chicago, III.

BEIKIA priežiūrai merginos.
Sweickley Valley Hospital, 

Svveiekley, Pa.

REIKIA opereitorkų prie dresių 
H. Trechman , ,

3706 W. 12 st. Room 305
ir andarokų.-

BEIKIA draiverių ir leiberių prie 
darbo į scrap iron yard. Gera mo
kestis geriems žmonėms. Atsišauki
te į Argo Iron and Metai Co., 
311 N. Curtis si., Chicago

REIKIA 10 iki 15 gerų vyrų.
B. Cohen and Son.

1244 S. Union avė., ’ Chicago

REIKIA vyro pavienio arba ve
dusio dirbti į junk Yard Jokio, kuris 
turi prityrimą prie karpymo žirk
lėmis mašinos labiau pageidauja
mas. Gera mokestis ir pastovus da
rbas visą metą. Jeigu vedęs, mes 
turime tuščią narną, kurį paranda- 
vosinie labai pigiai. Gesas ir ele
ktros šviesos. Dixon puikus ir svei
kas miestas. Del platesnių Žinių ra
šykite angliškai į B. Hasselson, 609 
W. Tliird St., Dixon, III. Aš galiu 
atvažiuoti į Chicago ir susitarti su jumis. B. HASSELSON,

V' Dixon, III.

PARDAVIMUI
PARDUODU anglių išvežiojimo 

expreso vežimą, pakinkius ir arklį. 
Priežastis pardavirno — nesveikata. 
Atsišaukite greitai.

Rokas Stuporas, 
3159 Emerald avė. Tel Ya^ds 975

PARSIDUODA duonkepykla, krau
tuvė su gerais intaisais, geroj vietoj, 
apgyventa lietuvių ir Lenkų. Norin
tieji pirkti kreipkitės šiuo adresu: 

Juozas Labeikis,
4938 Mejvelle avė., East Chicago, Ind

RAKANDAI
PARSIDUODA dėl apmokėjimo 

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

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

EXTRA BARGENAS
Vėliausios mados seklyčios setas, 

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

Vietos lietuvių veikimas.

LSS. 138 kp. buvo surengus 
šaunų pramogų vakarų lapkri
čio 24 d. Lošta du reikaliukai
— “Aukso Veršis” ir “Meška.” 
Abu išėjo gana gerai ir atsilan
kiusieji buvo pilnai patenkinti.

Žmonių buvo skaitlingas bū
rys ir rengėjams liks ddlcris-ki- 
tas pelno.

Liet. Laisv. Federacijos 2 kp. 
savo susirinkime, laikytame 
lapkričio 17 d., nutarė rengti 
specialius lavinimosi vakarus. 
Prie to darbo nutarta pakviest 
ir kitas pažangiąsias vietos lie
tuvių draugijas. Taigi visos 
draugijos, kurios pritaria ge

ram darbui, kviečiamos prisi
dėti. Išrinkti kuopų bei draugi
jų komitetai tegul kreipias se
kamu adresu: J: Valužis, 1337
— 50 Avė.

Ciceiriečiai, sukruskim^!
—Besimokinantis.

—— I . Ji—..UI. B III I—B»

Pranešimai

Bridgeporto Liet. Laisvamanių Fe
deracijos 12-tos kuopos priešmeti
nis susirinkimas įvyks utarninke, 
gruodžio 3 d., 8 vai. vak. Aušros sve
tainėje, 3001 S. Halsted st. šis susi
rinkimas bus vienas iš svarbiausių, 
bus rinkimai valdybos ateinantiems 
1919 metams ir daug kitų svarbių 
reikalų, šin susirinkiman visi kuo
pos nariai ir tie, kurie pasižadėjote 
įstoti kuopon — privalote atsilanky 
laiku. —Valdyba.

LSS. 234 kp. rengia didelį koncer
tą Pulaskio svet., Ashland ir 18 gat
vės, sausio 19 d., 1919 tu. Meldžiame 
kitų progresyvių draugijų tą dieną 
nerengti panašių pramogų šioj apie- 
linkčje. —Komitetas.

ASMENŲ JIEAKOJ1MA1
Pajieškau brolio Juozapo Poškaus 

ir Petro Temošauskio, abu Kauno 
gub., Telšių pav., J. Poškus Kantau
čių par., Vilkaičių sodos. G. Temo- 
šauskas Alsiedzių par., Gellndienų 
sodos. J. Poškus perminus gyveno 
Pleasant Prairie, Wis. Aš jiems ra
šiau du laišku ir abu sugrįžo. Kas 
juos žino arba jie psitįs prašomi at
sišaukti. Julius Poškas,
P. O. Box 48, Minden, W Va..

Pajieškau merginos arba motečs 
prižiūrėti 6 mėnesių mergelę. Gera 
mokestis ir užlaikymas.

J. T.,
1457 W. 47th st., Chicago, III.

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

PARDAVIMUI 6 kambarių puikus 
rakandai, geras pianas ir victrola. 
Didelis bargeųas. Paskambinkite pi
rmą varpelį.
3842 W. 12 st., Chicago

NAMAI-žEMfi

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

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

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

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

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

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

MOKYKLOS
BEIKIA prityrusių langų valyto-
Chicago Window Cleaning Co., 

62 W. Washington st., Chicago

REIKALINGI vyrai imt bmdo. Ge- 
ra vieta pakeleiviams.

LIETUVIU HOTELIS, 
1606 So. Halsted st., Chicago

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

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

AMERIKOS LIETUVIŲ MOKYKLA
Mokinama: angliškos ir lietuviškos 

kalbų, aritmetikos, knygvedystės, 
stenografijos, typewriting, pirklybos 
teisiu, Suv. Valstijų istorijos, abel- 
nos istorijos, geografijos, politiškos 
ekonomijos, pilietystės, dailiarašys- 
tfis.

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

HABT SCHAFFNER & MABX
ATIDABO

PBIEDINE KAUTU SAPA
PBIE

306 SO. FRANKLIN ST.

' VALENTINE DRES8MAKING 
COLLEGE8

6205 So. Halsted sL, 2407 W. Ma- 
dison, 1850 N. Wella St.

187 Mokyklos Suv. Valstijoao. 
Siuvimas, Petrenų Kirpimas, Do- 
signing, dėl biznio ir namo. Vie
tos duodamos dykai. Diplomai. 
Lengvi išmokėjimai. Gvarantvo- 
ta išmokinti jus pasiūti sukuos ai 
110. Phone Seeley 1648

SAKA PATEK, Piraaialaki

Roseland, III. — Roselando, Ken- 
singtono, Wcst Pullmano ir Burnsi- 
dės Naujienų Bendrovės dalininkų 
susirinkimas {vyks seredoje, gruod
žio 4 d., Aušros kambariuose, 10900 
Michigan avė., 7:30 vai. vakare. 
Draugai šėrininkai, malonėkite būti
nai atvykt, nes yra svarbių reikalų 
reikalu rengimo koncerto naudai 
Naujienų Bendrovės Namo, kuris 
bus nedėlios vakare, gruodžio 15 d., 
Reiks išrinkti darbininkus. Ateikit 
visi laiku, ypatingai rengimo to kon
certo komisija.

Julijona Beriackiutė pajieško savo 
dėdžių. Juozapo ir Kazimiero Juo
zapavičių, Kauno gub., Basei n ių p., 
Jurbarko parap., Bandžiunų kai
mo. Meldžiu ju pačių atsišaukti 
arba kas juos žinote praneškite jų 
adresą.

J. Meilūnas, 
2290 Mihvaukee avė., Chicago, 111.

JIEŠKO KAMBARIŲ
PAJIEŠKAU kambario vienas vai

kinas, Town of Lake apielinkėje, 
prie blaivų žmonių ir mažos šeimy
nos. Geistina su valgiu.

P. Urbutis,
4532 S. Hcrmitage avė., Chicago, III.

PAJIEŠKAU kambario pas gerus 
žmones aplink Douglas arba Gar- 
field parkus. Turi būti šiltas ir te
lefonas. Turintis toki kambarį pra
neškite laišku. Naujienos, No. 15, 
1739 S. Halsted St., Chicago

IR REIKALAUJA GREITAI

500 
žmonių turėjusių prityrimą dirbime 
augštos rųšies drapanų. Jie gali pa
naudoti taipgi daug pradinių, ku
riems bus mokama gera mokestis 
laike mokinimosi. 

i

Merginų prie mašinų 
mokyties visokios rųšies kautų 

operaviino.

taipgi

Cicero. — LSS. 138 pk. mišraus 
choro repeticija įvyks utarninke, 
gruodžio 3 M. P. Jankaičio svet., 
4837 W. 14-st-Dainininkai ir daini
ninkės malonėkite susirinkti laiku,

RANDAI

SEIPERIU
KRAŠTŲ APSIUVEJŲ

KIŠENIŲ DIRBĖJŲ
PAMUŠO DIRBĖJŲ

KRAŠTŲ TRIMUOTOJŲ
APAČIŲ PROSYTOJŲ 

RANKOMIS DIRBTI RANKOVES 
CANVAS BEISTERIŲ MAŠINA

Ir
MERGINŲ PRIE PAPRASTO 
SIUVIMO RANKOMIS

ATIDUODAMA rendon 6 kamba
riai. Atsišaukite greitai.
658 W. 33rd st., kampas Union avė.

Atsišaukite tuojaus ant 5-to nugšto
306 South Franklin St. * ”,

Mokykis Kirpimo ir Designing 
Vyrišky ir Moteriškų Aprčdalų 
Musų sistema ir ypatiškas mokini

mas padarys jus žinovu į trumpą 
laiką.

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

Elektra varomos mašinos musų 
siuvimo skyriuose.

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

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

J. F. Kasnicka, Perdėti n ii 
118 N. La Šalie gat., prieš City Hali 
;' ■ . Atsišaukit * ant 4-to augšto..




