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TALKININKAI GRASINA UŽIMTI VOKIETIJA
Padavė kininkų yra kiek įtempti ir grą- 

sinu ti r lu'biini |tein-

ptais, jei ex-kaizeris neapleis tos 
šalies.

24 valandų 
ultimatumą

REIKALAUJA IŠPILDYTI 
PERTRAUKOS MŪŠIŲ 

SĄLYGAS.

Nepilna žinia sako, apil pieną 
priversti išpildyti pertraukos 

mūšių sąlygas.

LONDONAS, gruodžio’ 3. — 
Ra u t er i o žinia iš Berlino šian
die patvirtina įteikimą ultimatu 
mo, kurio laikas yra 21 valan
dos. Ji sako, kad Matas Erz- 
berger (Vokietijos pertraukos 
mūšių komisija) pasiūlė prista
tyti visus garvežius kaip tik jie 
bus pataisyti.

Žinia priduria, jog vokiečių 
laikraštis nurodo, kad nebėra 
vilties prailginti (pertrauką mu
sių ir jog talkininkai galbūt už
ims Vokietiją.

(Viršminėtoji žinia ateina 
kaipo priedas prie Londono ži
nios, kurios negauta. Ji nuro
do, kad talkininkai padavė Vo
kietijai ultimatumą už nepildy
mą pertraukos mūšių sąlygų, 
su grąsinifini užimti Vokietiją, 
jei jos nebus pildomos).

True translation filed with the post- 
riaslcr ai Chicago, III., Dec. 4, 1918. 
as reųuired by the act of Oct. 6. 191"

24 VALANDŲ ULTIMATUM 
VOKIETIJAI.

LONDONAS, gruodžio 3. — 
Pasak Exchange Telegraph ži
nios iš Copenhageno, perduo
dančios pranešimus iš Berlino, 
maršalas Foch pasiuntė ultima
tumą Vokietijos pertraukos mu
sių delegatams, reikalaujantį, 
kad Vokietija atiduotų likusią 
dalį sutartų garvežių.

Matas Erzberger, vadovas 
Vokietijos pertraukos mūšių 
komisijos, protestavo, kad tas 
yra negalima ir prašė prailgini
mo laiko. Ultimatumas pasi- 
bige pnnedėlyj prieš pietus, bet 
su kokiais rezultatais nepatirta.

True translation filed with the post- 
mnster at Chicago, III., Dec. 4, 1918, 
as required by the act of Oct tt, 1917
GALBŪT PRAILGĮS LAIKĄ.

PARYŽIUS, gruodžio 3. — 
Pasak Motin, pasirodo, kad vo
kiečiai negalės pristatyti visus 
5,000 garvežių, pažymėtus per
traukos mūšių sutartyj, iki 
gruodžio 17 d. ir galbūt talki
ninkai sutiks duoti daugiau lai
ko priešui. Tas suvėlins taikos 
tarybas, kadangi jos negali pra
sidėti kol pertraukos musių są
lygos nėra išpildytos.

Diskusijos tarp talkininkų de
legatų į taikos konferenciją gal
būt prasidės gruodžio 20 d.

True translation filed witn the post 
master at Chicago, III., Dec. 4, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917

SANTIKIAI ĮTEMPTI.

AMSTERDAM, gruodžio 3. — 
San tikiu i tarp Holandijos ir tai- 

True translation filed with the post- 
rnaster at Chicago, III., Dec. 4, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. G. 1917

SUSEKĖ MONARCHISTŲ 
SUOKALBĮ.

Vokietijos monarchistai tarėsi 
nuversti dabartinę valdžią ir 

.pastatyti gen. von Mackensen.. 
Daug areštuota.

LONDONAS, gruod. 2. — Šuo 
kalbis atgaivinti imperializmą 
ir sugrąžinti kaizerį Wiljielm, 
tapo susektas Berline, pasak 
Amsterdamo žinios į Exprcss.

Pasak žinios, vyriausiais žmo
nėmis užpakalyj suokalbio bu»- 
vo field-maršalas von Macken
sen, gen. von Boru ir gen. gra
fas Sixt von Arnim. Sakoma, 
kad jie paliepė Prūsijos oficie- 
rių korpusams vesti pro-kaize- 
rišką agitaciją, pradedant tuoj 
po to, kaip demobilizacija ka
reivių bus užbaigta. Didelės su
mos pinigų buvo suteiktos di
džiausiųjų amunicijos fabrikan
tu.

Suokalbis žlugo delei to fak
to, kad slaptieji agentai nugir
do pasikalbėjimą telefonu. Daug 
areštų padaryta Berline ir kituo
se miestuose; beto valdžia turi 
ilgą sąrašą nužiūrimų asmenų, 
kurie pienavo suėmimą narių 
dabartinės valdžios.

Tiesioginio parodymo apie 
Wilhehno Hohenzollemo sąry
šio su suokalbiu nesuarsta, bet 
manoma, kad pienas tapo atvež
tas į Berliną dviejų narių jo 
svitos, kurie nesenai atvyko j 
sostinę regimu liksiu išvežti ex- 
kaizerio pačią į Amerongen, Ho- 
a Indiją.

Krupas dalyvavo.

Liet. Dr. Gustav Krupp von 
Boblen, sakoma, kontroliavo fi
nansinius reikalus.

Field-maršalas von Macken
sen bandęs prikalbinti prisidėti 
field-maršalą von Hindenburgą, 
bet pastarasis atsisakė, sakyda
mas, kad jis mano pasitraukt po 
demobilizacijos armijų.

Sakoma, kad visas Prūsijos 
dvaras pritarė suokalbininkams 
ir princas von Buelow ir buvęs 
kancleris Dr. Georg Michelis 
prižadėjo pagelbą.

Suokalbis buvo suorganizuo
ti laikinę valdžią po field-mar- 
šalu von Mackensen ar kitu ko
kiu kariniu vadovu ir tada ra
ginti Wilhėlmą Hohenzollerną 
sugrįžti.

True translation filed witn the post- 
master at Chicago, III., Dec. 4, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

KRONPRICAS NEABDI- 
KAVĘS.

Sakosi neatsižadėjęs jokių tei
sių. Permatęs karės pralaimė

jimą 1914 m.

OOSTERLAND, Holandija, 
gruodžio 3. — “Aš nieko neat
sižadėjau ir nepasirašiau po jo
kiais dokumentais,’’ taip šian
die užreiškė korespondentui bu
vusia Vokietijos kronprincas.

“Aš esu įsitikrinęs,” sake 
kronprincas korespondentui, 
“kad mes pralaimėjome karę 

pradžioje spalio, 1914. Aš 
sk4iiCii»ii iiiusii pozieijn esant li«?- 
vittie.s po mnšiui ant Marne, ku

rio mes nebūtumėm pralaimė
ję, jei viršininkas musų genera- 
lio štabo nebūtų susirgęs ner
vais.

“Aš bandžiau pertikrinti ge- 
neralį štabą jieškoti klikos tada, 
su dideliais pasiaukavimais, ei
nant taip toli, kad atidavus Al- 
sace-Lorraine, bet man buvo 
pasakyta rupimties savo reika
lais ir aprubežiuoti savo veiki
mą komanda mano paties armi
jos. Aš turiu to darodymuš.”

True translation filed with the post- 
tnasler at Chicago, III., Dec. 4, 1918, 
as reųuired by the aut of Oct. 6, 1917.

VOKIEČIAI SUDEGINO 
REKORDUS.

Visi inkriminuojantjs dokumen
tai Brusselyj ir Berline 

sudeginti.

PARYŽIUS, gruodžio 3. — Pa
sak čia gautos žinios, buvęs rei
chstago narys socialistas Mel- 
kenbur kalbėdamas Berline pa
sakė, kad Vokietijos užrubeži- 
nių reikalų ministerja sudegino 
visus kenksmingus dokumentus 
archivuose Vokietijos generalės 
valdžios Brusselyj ir sunaikino 
visus dokumentus Berline, ku
rie butų naudingais nustatant 
Vokietijos valdžios kaltumą už 
karę.

True Iran.slation filed with the post, 
mastei" at Chicago, III., Dec. 4, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

TALKININKAI SUSITARĖ 
APIE BAUSMĘ 

KAIZERIUI.

Laukia tik Wilsono atvykimo.

LONDONAS, gruodžio 3. — 
Pasak Evening NcAvs, Anglijos 
karės kabinėtas ir Franci jos ir I- 
talijos atstovai susirinkę Lon
done, pasiekė sutartį apie nu
baudimą Wilhclm Hohenzollern, 
bet nutarė laukti atvykimo pre
zidento Wilsono į Angliją.

True translation filed wilh the post- 
niastcr at Chicago, III., Dec. 4, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

Angly laivynas 
Liepojoj

Įėjo į vyriausį Kurliandijos uos
tą Baltiko juroj.

C0PENIIAGEN, gruodžio 3. 
— Wolff biuro žinia iš Berlino 
šiandie sako, kad Anglijos laivy
nas vakar atvyko į Liepoj aus 
uostą, Kurliandijoj, Baltiko ju
roje.

True translation filed with the post. 
master at Chicago, III., Dec. 4, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

MOTERIS PAVOJUM 
AUSTRIJOS RESPUBLIKAI.

Socialistai bijosi, kad moterų 
balsai gali sugrąžinti 

karalių ant 
sosto.

VIENNA, lapkr. 30. — Sąly
ga “(balsavimas moterims” pra
deda priimti čia blogą reikšmę, 
kada skaitai ją sąryšyj su fak

tu, kad karalius Karolius nėra 
f*ortii4ili4i i 4>lj<lil<:» vęS. Socialis
tų lai k ra še'iu i sako, kati moterįs 

balsuotojos yra kurstomos ku
nigijos. Jie taipgi smarkiai už
sipuola ant Karulio, atvirai kal
tindami jį, kad jis turi agentus 
Šveicarijoj ir kitose šalyse ir 
kad jis veikia su krikščionių so
cialistų partija tikslu sugrįžti 
ant Austro-Vengrijos sosto.

True translation iiien with the post- 
rnaster at Chicago, III., Dec. 4, 1918, 
as reųuired by the net of Oct. 6, 1917
SPARTAKAI AGITUOJA Už 

VISUOTINĄ APGINKLAVIMĄ 
PROLETARIATO.

Diplomatai prašo apgynimo.

LONDONAS, gruod. 3. — Pa
sak Excbange Telegraph žinios 
iš Amsterdamo, diplomatiniai 
korpusai Berilne prašė Vokieti
jos valdžios apgynimo prieš a- 
narchistinę propagandą Sparta
ko grupes, kuri agituoja už vi
suotiną proletariato apginklavi
mą. C

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Dec. 4, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917
.REIKALAUJA SUSTABDYTI.

BOLŠEVIKŲ AGITACIJĄ.

BERLINAS, lapkričio 30. — 
4,(MM) unter-oficierių viešame 
susirinkime šiandie priėmė re
zoliuciją, reikalaujančią, kad 
valdžia sustabdytų bolševikišką 
agitaciją Dr. Kari Liebknecht, 
Rožės Luxemburg ir reikalau
jančią taipgi sušaukimo nacio- 
nalio susirinkimo. Didžiumos 
socialistų vadovas Philipp Schei- 
deinann buvo vyriausiu kalbėto
ju. Jis nurodė sunkumus, ko
kius valdžia turi iš priežasties 
veikimo, kaip jįs charakteriza
vo, neatsakomingų elementų. 
Jis karštai agitavo už sušauki
mą Steigiamojo Susirinkimo.

True tnmjlntion filed with the p^st- 
master at Chicago, III., Dec. 4, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

NUTEISĖ M1RBACHO 
UŽMUŠĖJUS.

AMSTERDAM, gruodžio 3.— 
Berlino Vorwaerts sako, kad 
Blomkin ir Androminev, užmu
šėjai grafo Mirbacho, Vokietijos 
ambasadoriaus, kurį jie užmušė 
Maskvoje pereitio birželio mėn., 
tapo nuteisti šešiems metams 
kalėjiman, o Spiridonova ir 
ITaklin, liko nuleisti vieniems 
metams kalėjiman kiekvienas 
už prisidėjimą prie to užmuši
mo.

True translation filed wtth the post- 
master at Chicago, III., Dec. 4, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917

Prieš Raudoną
ja Vėliavą

Kongresan jneštas bilius skirian
tis kalėjimą ir pabaudą už iškė

limą raudonos vėliavos.

WASHINGT0, gr. 3. Atstovas 
Osborn iš Californijos šiandie 
įnešė bilių, suilg kuriuo iškėli
mas raudonos vėliavos butų 
baudžiamas pabauda nuo $1,000 
iki $10,000 ir kalėjimu nuo 5 
iki 25 metųP

Erne translation filed with the post- 
mastei" at Chicago, III., Dec. 4, 1918, 
us l»y tiie «<•• of Oct. 6. 1IH7

ITALIJOS SOCIALISTAI 

REIKALAUJA TAIKOS BE 
IMPERIALIZMO.

RYMAS, gr. 2. — “Mes reika
laujame Wi|soninės taikos, be 
jokio imperializmo.” Tap už
reiškė atstovas Giuseppe Canc- 
ipa, buvęs maisto kontrolierius 
šiandie Socialistų partijos susi
rinkime, apsvarstymui savo po
zicijos linkui įvykimo taikos ir 
problemų po karės. Canepos 
socialistų frakcija rėmė karę. 
Jis pridūrė:

“Iš šios taikos turi kilti pasau
lis be kareivių ir a Ii vynų. Ko
kis nors peras naujų karių tu
ri būti absoliučiai sunaikintas.

yLaike karės, mes, socialistai, 
buvome atstovaujami valdžioje 
per Bissolali (vadovas reformi- 
ninkų socialistų) ir turime rei
kalauti, kad Bissolati lai'pgi at
stovautų demokratiją taikos 
konferencijoje.”

True translation filed with the post- 
inaster at Chicago, UI., Dec. 4, 1918, 
as reųuired hy the act of Oct. 6, 1917
BERLINAS NUSILEIDO PRIEŠ 

BAVARIJĄ.

Prašaljs Solf ir galbūt 
Erzberger.

COPENHAGEN, gruod. 3.— 
Berline oficialiai paskelbta, kad 
didžiojo Berlino pildomasis ko
mitetas susitarė su Bavarijos pil
domuoju komitetu reikalauti, 
kad užrubežinių reikalų minis- 
terio Dr. Solf rezignacija butų 
tuoj išpildyta.

Komitetai taipgi reikalauja, 
kad Solf vietą užimtų tvirtas o- 
ponentas senosios sistemos ir ka 
rėš politikos.

Jie taipgi reikalaus, kad Ma
tui Erzbergeriui, kuris yra na
riu Vokietijos pertraukos mū
šių delegacijos, nebūtų leista 
dalyvauti taikos tarybose.

Užgriebs dvarus.

Pasak gautos Berlino žinios, 
kancleris Ebert kalboje socia
listų delegacijai prižadėjo už
griebimą visų dvarų ir atėmi
mą karės pelnų Vokietijoje.

Kalbėdamas dideliame susi
rinkime sugrįžusių kareivių 
Eihs, Hessc-Nassau, socialės po
licijos sekretorius naujoje Vo
kietijos liaudės valdžioje Barth, 
pasakė, kad generalė situacija 
Vokietijoje yra rusti.

Bijosi naujo “Maskvos” 
pasitraukimo.”

Barth girė savęs-discipliną 
besitraukiančių vakariniame 
fronte vokiečių kareivių, bet 
sakė, kad armijos padėjimas ry
tuose (Rusijoj) yra baisus. Jis 
negalįs matyti, kaip didelė ma
se kareivių gali būti evakuota 
iš priežasties ateinančios žiemos 
ir priešingumo gyventojų.

Sekr. Barth tikisi, kad armi
ją neištiks Napoleono kareivių 
likimas. i_____________Į

Ispanijos ministerija vėl 
rezignavo.

MADRID, gruodžio 3. —šian
die rezignavo Ispanijos ministe
rija, Rezignavo deeli vidurinės 
situacijos ša:lyje.

True translation filed with the postai 
master at Chicago, III., Dec. 4, 1918,' 
as rc<jnire<l bv the net nf Oct l>. 1017I>AR 7,000 "KAIU-nVIV 

SUGRĮSTA ŠIANDIE
NAMO.

NEW YORK, gruodžio 3. — 
Antra dalis Amerikos spėkų, ku
rios grįsta iš užjūrio tarnybos, 
tikiniąsi, pasieks šį miestą ryto. 
Trįs transportai — Lapland, Mi- 
nnekahda ir Orca, yra kelyje į 
Nc\v Yorką ir veža 7,(HM) karei
vių iš lavinimus stovyklų Ang
lijoj-

True translation fifed with the post- 
master at Chicago, III., Dec. 4, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

DU LAIVAI IŠPLAUKĖ SU 
KAREIVIAIS.

Veža namo 4,973 kareivius.

WASIJINGTON, gruodžio 3. 
— Karės departamentas paskel
bė, kad du laivai — Empresš of 
Brit'ain ir Adrialic - panedėlį 
išplaukė iš Liverpool į New 
Yorką su grįžtančiais Amerikos 
kareiviais. Empress of Britain 
veža 76 oficierius, 10 slaugyto
jų ir 2,389 kareivius. Adriatic 
veža 80 oficieriu ir 2,208 karei- 
vius.

True translation tilerf witn the post- 
niastcr at Chicago, III., Dec. 4, 1918, 
as reųuired bv the act of Oct. 6. 1917

^OLANDIJA SUSTABDĖ 
EKSPORTĄ Į VOKIETIJĄ.

LONDONAS, gruodžio 3.
Pasak žinios iš Amsterdamo, 
Holandijos valdžia nutarė sus
tabdyti visą eksportą į Vokieti
ją atgiežai už sustabdymą eks
porto anglių iš Vokietijos į Ho
lą 11(1 ją.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, 111., Dec. 4, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

Bergeris vėl 
apkaltintas

BERGERIS IR ARNOLD AP
KALTINTI PERŽENGIME 

ŠPIONAŽO.

Kaltinami 16 prasižengimų laike 
kampanijos.

LA CROSSE, Wis. gruodžio 
3. —Suv. Valstijų grand jury 
išnešė apkaltinimą už 16 prasi
žengimų prieš Victor L. Bcrge- 
rį, išrinktąjį socialistą kongres- 
nianą iš Milwaukee ir Louis A. 
Arnold, jo kampanijos vedėją. 
Kaltinami jie peržengime špio
nažo įstatymo laike jo senato- 
rialės kampanijos.

Bergeris taipgi laukia teismo 
prieš teisėją Landis, Suv. Vals
tijų teisme Chicagoje už pana
šius kaltinimus.

True transhition fih-^ *rth the post- 
niHster at Chicago, III., Dec. 4, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.
KURO ADMINISTRATORIUS 

REZIGNAVO.

WASHINGTO, gruodžio 3. — 
Kuro administratorius Garfield 
rezignavo ir prezidentas Wilso- 
nas priėmė jo rezignaciją. Tas 
paskelbta šiąnakt BaKąjame Na
me.

True translation filed w;th the post- 
itiaslcr ai Chicago, III., Dec. 4, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6. 191/

Prezidentas
išplaukia 

šiandie
ŠIANDIE PREZIDENTO 

LAIVAS IŠPLAUKIA 
FRANCIJON.

Vakar prezidentas ir jo partija 
išvažiavo iš VVashingtono.

200 žmonių važiuoja 
Franci jon.

t --------
WASHINGTON, gruodžio 3. 

— Prezidentas Wilsonas, lydi
mas p-nios Wilsonienės ir \Va- 
shingtono valdininkų, kurie da
lyvaus taikos konferencijoj, ap
leido sostinę šįvakar ir išvažia
vo Francijon.

Partija išvažiavo specialiu 
traukiniu, kuris išsodįs narius 
George Washington prieplaukoj 
Hoboken ryto. Kiti nariai pri
sidės prie partijos ant laivo, ku
ris išplauks anksti ryto.

Prezidento svita susideda vi
dutiniškai iš 1(M) žmonių ir arti 
100 kitų valdinink., patarėjų, ek
spertų, klerkų ir stenografų jau 
išlplauke pirmiau Amerikos tai
kos ekspedicijos į Paryžių.

Laikas išvažiavimo specialio 
traukinio iš Union stoties šįva
kar buvo laikomas slaptoje ir 
oficialė partija perėjo per priva
tinę įeigą ir beveik 'susėdo į 
traukinį pirm negu patirė ątvy- 
kstantįs ir išvažiujantįs keleiviai 
apie buvimą prezidento ir jo 
svitos.

Wilsonas buvo geriausiame u- 
||>e. Kada jis ėjo per stotį, jis 
juokėsi ir apsimainydavo juoke
liais su jo partijos nariais, kart
kartėmis pakeldamas savo skry
bėlę atsakymui į minios pasvei
kinimus.

Vienatiniais nariais taikos de
legacijos, kuri apleido Washing- 
toną su prezidentu buvo valsty
bės sekretorius Lansing ir bu
vęs ambasadorius Henry VVhite. 
P-nia Lansingienė lydėjo vals
tybės sekretorių. Kiti nariai 
taikos delegacijos, pulkininkas 
Hįouse ir gen. BHss yra dabar 
Paryžiuje.

Lydėjo prezidentą taipgi 
Francijos ambasadorius J. J. 
Jusserand, Mrs. Jusserand, Ita
lijos ambasadorius grafas V. 
Macchi di Gellere; grafienė di 
Gellere ir nariai jų ypatiškos ar 
oficialės šeiminykštės.

Beto taipgi ten buvo John W. 
Davis, naujasis Amerikos amba
sadorius Anglijoj ir Mrs. Davis.

Nonpartisan lygos konvencija.

ST. PAUL, Minu. — Čia šįryt 
prasidėjo metinė National Uon- 
partisan League konvencija.

ORAS.

Giedra šiandie; galbūt nepas 
tavus oras ryto; nedidelė per 
maina tempearturoj.

Saulė teka 7:03 vai., leidžia 
si 4:19 val»
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Užsisakomoji Kalnai
Chicago je—pačtu:

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

Chicagoje—per nešiotojus
Viena kopija.......................• • .02
Savaitei .................................... 12
Mėnesiui..................................«50

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
pačtu:

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

Kanadoj, metams ........
Visur kitur užsieniuose

3.50
1.85
1.45

.75

15.00
3.00 
165 
1.25

. .65
7.00

.. 8.00

Pinigus reikia anjsti Pačto Money

Suv. Valstijose nedrįso pasi
priešint, koliai tęsėsi karė. 
Bet jau paskutiniuose rinki
muose ji atkeršijo jam už 
ją, padedama savo pinigais 
laimėt rinkimus republiko- 
nų partijai. Ir dabartinis 
šaltas Wilsono priėmimas 
kongrese yra taip-pat apsi
reiškimas to paties lobininkų 
klesos keršto prezidentui.

Mes nesakome, kad prezi- 
dent. Wilsonas neturi nieko 
bendra su turtų savininkų 
klesa. Jisai stęvi ant buržu
azijos reikalų pamato. Bet 
jisai mato daug toliaUs už 
vidutinišką buržuazijos po
litiką, ir jisai stoja už prog
resyvesniuosius buržuazijos 
reikalus prieš tos jos reika
lus, kuriuos diktuoja trum
paregystė ir siauras egoiz-

stų augimą. Šiandie-gi so
cialistai valdo Vokietiją.

Tie nesąmoniški mėgini
mai suvaržyt socialistus iš
šaukia žmonyse tiktai dau- 
giaus nepasitenkinimo ir ke
ršto dvasios; vadinasi, pagi
mdo kaip tiktai tą, ką sakėsi 
norį prašalinti minėtojo pa
tvarkymo autoriai.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Dec. 4, 1918, 
as reųuired by tho act of Oct. 6, 1917,

Socialistai valdo 
Lietuvą?

Orderiu, kartu nu užsakymu.
Buržuazija yra masa žmo-

Asmeniškai Redaktorių matyt falb nių, turinčių tūkstančius 
a tik nuo 5 iki 5t3o vai, vak. į kits kitam prieštaraujančių 

... . ■ reikalų. Ji sudaro ne vieną
J • • | klesą, o visą eilę klesų; ir at-

At€{lC!JCCl]OS skiri asmens buržuazijoje
r'* j •• į klesą, o visą eilę klesų 
Š^€(iCi'KClJOS skiri asmens buržu

f ni/li anaiptol ne visame kame va-
k^trClipSTllttl dovaujasi visos buržuazijos

arba bent visos savo klesos 
siekimais. Atskiri buržua- 

th® zijos sluogsniai ir. atskiri bu
ržuazijos nariai nuolatos 
smarkiai kovoja tarp savęs. 
Jų kova pasiliauja tiktai ta
me momente, kada jie paju
nta bendrą pavojų. Jeigu, 

|pav., darbininkų klesa, visa 
kaip vienas žmogus, stotų

True trans'.etion filed with the post 
master at Chicago, III., Dec. < 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

Klesine 
neapykanta.

Spauda pastebi, kad Suv. 
Valstijų kongresas užvakar 
nepaprastai šaltai priėmė; prieš buržuaziją, tai kivir- 
prezidentą Wilsoną,^ atėjusį , čai tarpe demokratų ir repu- 
atsisveikint prieš išvažiuo-j blikonų, tarpe progresyviš- 
siant į pasaulio taikos kon- (kų įr konservatyviškų ele- 
ferenciją. Vieno laikraščio mentų tose partijose, kaip 
korespondentas pastebi, kad,bematant pasiliautų. Bet 
“vargiai kuris prezidentas j Amerikos darbininkų klesai 
buvo mažesniu nuoširdumu i jki tokio žingsnio dar gana 
priimtas kongreso bute, ir toli.
tikrątniekuomet nebuvo ma- Koliai kas, didžiojo kapi- 
žesniu nuoširdumu priimtas įaj0 atstovai, republikonai, 
Woodrow Wilson . Tas pats (|ar gau be baimės užsivari- 
korespondentas sako apie prieš prezidentą Wilso-
kongreso atsinesimą linkui nežiūrint to, kad jo poli-
prezidento kalbos:

‘Tai buvo sunkiausia ir 
nejaukiausia valanda, ko
kia aš kuomet-nors 
leidau kongrese”.
Kame-gi dalykas? 

prezidentas Wilsonas 
dėjo kongresui?

Prezidentas Wilsonas pa
sirodė kongrese pirmą kartą 
po to, kaip tapo pabaigta 
karė didžiausiu laimėjimu, 
kokio ši šalis galėjo tikėties. 
Jisai atėjo pasveikint kong-

Koliai kas, didžiojo kapi-

Paryžiaus laikraštis 
“Temps” rašo, kad Lietuvos 
Taryba persikeitė. Senosios 
Tarybos vietą užėmė kuopa 
socialistų, kurie pirma pra
sišalino iš jos. Naujoji val
džia paskelbė ^Steigiamojo 
Susirinkimo šaukimą.

Sprendžiant pagal šitą ži
nią, reikia manyt, kad Lietu
voje tapo nuversta tautiškai 
-klerikališkoji valdžia, kurią 
tenai buvo įkūręs kaizeris su 
pagelba vyskupo Karevi
čiaus ir kitų Lietuvos atža
gareivių.

Naująją Lietuvos valdžią, 
matoma, suorganizavo soci
aldemokratai Steponas Kai
rys ir Mykolas Biržiška, ir 
Jonas Vileišis (kuris neži
nia, ar yra social-demokra- 
tas ar socialistas-liaudinin- 
kas). Jie pirma buvo Lietu
vos Tarybos nariai, įstoju
sieji į ją tuo tikslu, kad gy
lius liaudies reikalus ntio ka- 
izeriškos Vokietijos ir Lietu
vos atžagareivių pasikėsini
mų. Kada tečiaua Lietuvos 
Taryba pasidavė Vokietijos 
imperialistų ir Lietuvos at
žagareivių įtekmei ir išsirei
škė už monarchiją, sujungtą 
amžinais ryšiais su Vokieti
ja, tai šitie socialistai pasi
traukė iš jos.

per vieną naktį, neatsižvel
giant į istorinį ir ekonominį 
plėtojimąsi; tuo tarpu kad 
mes norime įvykdinti jį eko
nominio ir politinio plėtoji
mosi keliu. Aš ne bolševikas, 
bet aš didžiausiai gerbiu juos. 
Apšvieta ir darbštumu jie pa
darys galimu daiktu geresnį 
socializmą.”
Nežiūrint savo “pagarbos”, 

Bergeris, vadinasi, yra tos nuo
mones, kad ta4i>c bolševikų ir 
šios šalies socialistų yni griež
tas priešingumas teorinėse paž- 
valgose ir veikimo metoduose 
(būduose).

Antras minėtųjų socialistų, 
partijos sekretorius Germeris, 
pasikalbėjime su laikraščio at
stovu pasakė:

“Aš stoju už bolševikų pro
gramą, bet taktika priklauso 
nuo sąlygų. Mes norime įvy
kinti tą, prie ko siekia bolše
vikai, bet išmintingu darbi
ninkų organizavimu ir balsa
vimu. Aš galiu nesutikti su 
bolševikais kaikuriuose svar
biuose dalykuose, bet jie taip- 
pat turi teisės laikysies savo 
nuomones, kaip aš savo.”

Tai yra gana “filozofiškai” 
pasakyta; bet pamate beveik tas- 
pat, kas ir Bergerio: bolševikų 
tikslai esą geri, bet jų taktika 
mums netinka. Tai nemažas 
progresas, palyginant su tuo, 
kas buvo pirma.

Skaitytoju Balsai
i Už išreikštas Šiame skyriuje 
nuomones Redakcija neatsako.]

True translation filed with the post- 
inaslcr at Chicago, III., Dec. 4, 1918, 
as reųuH'ed by the act of Oct. 6,1917

LIETUVA IR LENKAI.

pra-

Kuo 
nusi-

Apžvalga

Kalendorius
dykai!
Norime pranešti visiems draugams ir vartoto
jams Severos Vaisius, kad dabar galima gauti 
jūsų aptiėkoje užtektinai Severos Kalendorių. 
Reikalaukite vieno. Duodamas dykai 1

Severus Lietuviškas Kalendorius
1919 metams

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

Reikalaukite jo aptiekose, kur perkate 
Severos Vaistus, 
gauti, parašykite 
duokite antrašus

W. F. SEVERĄ CO.

Jeigu negalima jo 
tiesiog į mus ir pri
gavo draugų.
CEDAR RAPIDS, I()WA.
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True translation filed with the post- 
master ai Chicago, UI., Dec. 4, 1918, 
as reųuired by tne act of Oct. 6, 1917

KLAUSIMAS PASPORTO SO
CIALISTAMS PAVESTA 

LANSINGUI.

(Rašo J. Louis Engdahl)

tika yra daug geresnė daba
rtinės sistemos palaikymui, 
negu politika Roesevelto ir 
senatoriaus Lodge.

True translation filed w1fh the post- 
master at Chicago, III., Dec. I. 1918. 
ns reųuired by the act of Oct. 6, 1917

Kova prieš 
raudoną vėliavą.

Ir Chicagos miesto taryba 
pasekė kitų didmiesčių atža
gareivius, priimdama pat- 

v . , « .varkymą, draudžiantį viešai
resą su tuo laimėjimu ir pra-'rodyti raudoną, juodą arba 
nešt, ką jisai ketina veikti kitokios spalvos vėliavą ar
nikos derybose, kad įvyki- |ba ženklą su parašu, priešin- 
nus tikslus, delei kurių karė gU organizuotai valdžiai, 
buvo vedama. Jisai kėliau- šventvagišku arba pažemi- 

uropon asmeniškai išdė- nančiu moralybę. Už ta pu
styti savo garsiuosius taikos'tvarkymą balsavo visi alder- 
principus, kuriuos priėmė] manai, išskiriant du socialis- 
viso pasaulio valstybės, su-, tu. 
tikdamos pertraukti mūšius. 
Rodos, jokiam žmogui liki
mas nesuteikė laimės atsiek
ti tokio didelio pasisekimo, 
kaip prezidentui Wilsonui. 
Kodėl tad šalies įstatymų le
idėjai priėmė jį taip šaltai ši
tokioje valandoje? i

Kongresas yra nepatenki- muose ženklai, kol juose nė- 
ntas prezidentu Wilsonu. ra nieko kurstančio prieš 
Jam ne galvoje, kad Wilsoną į įstatymus, 
skaito pasaulio politikos va
dovu visos Europos valdžios 
ir žmonės. Jisai neįtiko po
nams kongresmanams savo 
politika šioje šalyje. Jisai 
karės laiku įvedė valstybės 
kontrolę ant didžiumos ko
munikacijos ir pramonijos į- Į joje, pav., jau apie keturios 
monių; jisai stengėsi praša-idešimtįs metų atgal valdžia 
lint industrinius nesutiki-!buvo įvedus specialį įstaty
mus, versdamas kapitalistus‘mą prieš socialistus, kuomet 
išpildyt darbininkų reikalą-[socialistai dar buvo gana sil- 
vimus; jisai keletą kartų aš-/pni; o betgi tas įstatymas 
trai pasmerkė pelnų gaudy- neįstengė sustabdyt sociali-

ja t

Svarbiausis to patvarky
mo tikslas yra kovot prieš 
socialistus. Ir kaipo toks, ji
sai yra neteisingas. Socia
listai yra legalė partija; to
dėl negali būt pripažinti ne
legaliais ir socialistų varto
jamieji viešuose pasirody-

Bet jisai yra ir neišmin
tingas. Persekiojant socia
listų vėliavą, negalima išnai
kint socializmo judėjimą. 
Net ir uždraudimas visokio 
socialistų veikimo negalėtų 
jį šiandie išnaikint. Vokieti-

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Dec. 4, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917
SOCIALISTŲ NUOMONĖS 
APIE BOLŠEVIKUS.

Keletas menesių atgal kone 
visa Amerikos socialistų spauda 
karštai stojo už Rusijos bolše
vikus. Bet nepersenai L. S. S. 
buletinas “Apžvalga” nusiskun
dė, kad kaikurie labai įtekmin
gi socialistų laikraščiai jau per
mainė savo pozicijų. Ypatingai 
esą ‘“blogai” su socialistų spau
da New YORKE. “Nc\v Yorker 
Volkszcitung” dar esąs pusėti
nas, bet “Nevv York Gali” ir žy 
dų “Forward” jau ėmę rašyt 
neprielankiai bolševikams. Vi
sai “geras” laikraštis palikęs 
tiktai “Novy Mir” (kuris neturi 
jokios įtekmės šios šalies darbi
ninkų judėjime).

Akyvaizdoje šitos atmainos 
socialistų spaudos pozicijoje, j- 
domu bus išgirsti dviejų labai į- 
žymių Amerikos socialistų va
dovų nuomones apie Rusijos 
bolševikus: kongresmano Ber
gerio ir partijos sekretoriaus 
Germerio.

Bergeris, nežiūrint savo pagar
sėjusiojo oportunizmo ir “sočiai 
-patriotizmo” (arba kaip tik de
lei to!), šiandie yra beveik po- 
puleriškiausis socialistų partijo
je žmogus (po Dėbso). Jisai ar
čiaus už visus priėjo prie bol
ševikiškos taktikos (reikalau
damas karės laiku atšaukimo A- 
merikos kareivių iš Europos). 
Ir štai ką jisai dabar pasakė vie
no laikraščio reporteriui: ‘

“Sakyt, kad mes esą bolše
vikai yra gryna nesąmone 
(“is all rot”). Bolševizmas y- 
ra grupe socialistų, norinčių 

įvykinti socializmą tuerjaus.

Skaitydamas Naujienas patė- 
mijau, kad skaitytojai išreiš
kia savo nuomonę viename ar 
kitame klausime. Taigi tikiuos 
suteiksite ir man truputį vietos 
Jūsų gerbiamam laikraštyj. 
Cbicago Herald and Examiner 
pereito nedėldienio laidoj judė
jo straipsnį apie pavergtąsias 
Europos tautas, kur visa Su
valkų gubernija priskaityta prie 
Lenkijos (Greater Poland). 
Nors tai, žinoma, nėra galutinas 
nuosprendis, bet visgi matyk 
kad amerikonai turi klaidingą 
nuomonę apie Lietuvą.

Naujienos daug ir ilgai pro
testavo prieš vyskupą Karevi
čių ir kilus už jų norą užrioglyti 
karalių ant lietuvių sprando, 
bet jos nė per pusę lupų nepra
sitarė apie lenkų besistengimą 
paglemžti Lietuvą. Man rodos, 
kad lenkiškų bajorų viešpata
vimas yra daug bjauresnis, ne
gu princo Uracli’o ar caro. Len
kijos kaimiečiai visai mažai da
lyvauja politikoj, o visame ka
me vadovauja didieji dvarpo
niai. Šiluos gi “jasnie vielmož- 
nus” aš gerai pažįstu, nes man 
pačiam teko dirbti pas juos tris 
metus Volynijoj ir ant Podo- 
liaus. Visi jų papročiai ir atsi- 
nešimas link darbininkų yra to
kie, kokie buvo baudžiavos lai
kais. Petras šiauieniškiš. į

(Gerai, kad p. P. Š. išreiškė 
savo nuomonę. Bet reikia pa
stebėti jam, kad tilpimas strai
psnio kokiame-nors laikraštyje, 
lai nėra toks svarbus dalykas, 
delei kurio butų išmintinga pro
testus kelti. Maža kas ką kur 
parašo! Tuo-gi tarpu vyskupas 
Karevičius ne straipsnius rašė, 
o veikė, kenkdamas Lietuvos 
laisvei. Jisai stengėsi su pa
gelba Vokietijos klerikalų ir 
valdžios užrioglinti karalių ant 
Lietuvos sprando ir pririšt Lie
tuvą prie junkeriškos Vokieti
jos. Red.). j

Aukaukite Lietuvos Laisvės 
Fondan.

Speriale korespondencija.
GlllGAGO, lapkr. 30 d. — Kla 

usimas išdavimo pasportų Ame
rikos Socialistų Partijos delega
tams ateinanlin Tarptautinin 
Socialistų ir Darbininkų kong
resai! buvo tiesiai paduota Val
stybės sekretoriui, Robertui La- 
nsingui, prieš jam išvažiuosiant 
Europon, telegramoje adresuo
toje jam Socialistų partijos ša
lies sekretoriaus Adolpho Ger- 
mero. Toji telegrama skamba 
šitaip:

“Ar valstybės skyrius išduos 
pusponius Socialistų Partijos 
atstovams ateinanlin Socialistų 
ir Darbininkų kongresai! ? Spa
udos pranešimai skelbia, kad to
kie pusponiai socialistams žadė
ta franeuzų valdžios”.
Po to kaip buvo (pasiųsta te
legrama Valstybės Sekretoriui, 
tuojaus sužinota, kad Lansin- 
gas pasakęs, (jog nežinąs jo

kių priežasčių, dėl kurių pus
poniai neturėtų būti išduodami 
Amerikos nioterims, norin
čioms vykti Tarptautiniu Mote
rų Pastovios Taikos Komiteto 
susirinkiman. •

Su Valstybės sekretoriumi 
Luisingu amerikiečių vardu 
kalbėjo p-lė Jane Addams, iš 
liuli House, tarptautinio komi
teto prezidentė ir p-nia Louis 

’. Post, darbo skyriaus sekre
toriaus padėjėjo žmona. Taigi 
nioterįs rūpinsis gauti rašytą 
leidimą iš pusponių biuro va
žiuoti užsienin.

Kad franeuzų valdžią, rūpin
asi sugrąžinti politines laisves 
kur kas pirmiau negu Ameri
kos valdžia, karei pasibaigus, 
tai matyt iš preniiero Clenicn- 
ceau atsakymų į klausimus, 
jam duotus socialistų ir darbi
ninkų delegacijos, kurie skam
ba šitaip:

1. Kas dėl cenzūros, tai butų 
geriausia ją panaikinus kuogrei- 
čiausia.

2. Kas dėl prašymo, kad fra
neuzų darbininkams butų leis
ta turėti bent vieną delegatą tai
kos konferencijoje ir tokią jau 
atstovybę įvairiose taikos komi

Kosulys 
ir peršalimas

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

Severa’s
Balsam for Lungs

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

Severa’s Cold and Grip Tablete
(Severos Plotvės nuo Peršalimo ir Gripo) pra- 
šalinimui nušalimo.

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

Severos vaistai parduodami visur aptiekose. 
Jeigu jus negalite gauti jų nuo savo aptieko- 
riaus, atsiųskite savo užsakymą j
W. F. SEVERĄ CO., CEDAR RAPIDS, I0WA.

AS, ADOMAS A. KARALAUSKAS, SEKANČIAI RAŠAU.
Al labai sirgau per 3 metus, nuslabnčjes pilvelis buvo. Dispep

sija, nevirinimas pilvelio, nuslabndjimas. Kraujo, inkstų, Nervu ir 
abclnas spėkų nustojimas viso kūno, ir buvau nustoję* vilties, kad 
begyvensiu. Visur jieškojau sau pagelbos, nesigailėjau visoje Ame
rikoj ir už rubežių, bet niekur negavau savo sveikatai pagelbos.

Bet kada pareikalavau Salutaras vaistų, Bitteria, Kraujo valyto
jo. Nervatona, Inkstų ir Reumatizmo gyduolės, tai po suvartojimui 
minėtos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėt, gerai dirbt 
Kraujas išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbt. Inkstai atsigavo. Reu- 
matumas pranyko, diegliai nebenadė no krutinę. Vidurių rėžimas 
išnyko po užmušimui visų ligų. Bėgiu š mėnesių išgerdavo* kas sa
vaitė po buteli Salutaras, Bitteria. ir po 3 mėn. savo paveiksle pa 
mačiau tokj skirtumą kaip tarp Hienos ir nakties. Dabar Jaučiuos 
smagiai ir esu linksmas ir 1000 sykių dėkuoju Salutaras mylistų ge- 
radėjistei ir linkiu visiem savo draugam ir pažįstamiem st tokiais 
atsitikimais patariu uuoširdtai kreipties pre Salutaras:

SALUTARAS
CHEMICAL INSTITUTION J. Baltrenas, Prof.

1707 So. Halated St., Telephone Canal 6417. Chicago, I1L

sijose, tai jis paves tą dalyką 
valdžiai.

3. Kas dėl to, ar jis duos pas- 
portus franeuzų delegatams 
Tarptautinu! Darbininkų kon
gresai!, kokioj neutralčj šalyj 
netolimoj ateityje, tai jis duo
siąs. ,

Yra numanoma, kad šita tarp
tautinė darbininkų konferenci
ja įvyks prieš taikos konferen
ciją, kur darbininkų konferen
cija tikisi galėsianti pasakyti sa
vo išvados tiesiu budu, ar ap
linkiniu.

Redakcijos Atsakymai į
Lietuviui, Ch-go. — Apie tai* 

išspausdinome dvi anksčiau pri
siųstas žinutes. To pakako.

Jonui, Ch-go. — Tą dalį, kur 
kalbate apie Mockaus prakal
bas, išleidome, kadangi apie tai 
ipora kartų jau buvo rašytu.

CENTRAL MANUFACTURINfi 
DISTRICT BANK 
1112 W. 35-ta gatvė 
(Tcl. Drover 6310).

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

VAKARAIS
Seredomis ir Subatomis nuo 6 iki 

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

kalui atsiradus kreipkitės prie m* 
iięs į namus.

3343 Lowe avė., 
(Tel. Boulevard 9983)

1 floras, užpakalyj. Nuo 6 iki 10 v.v 
A. PETRATIfl-

I
Tel. Pullmao 342

Dr. D.J. Bagočius, M.D.
LIETUVIS GYDYTOJAS »CHIRURGAS I16711 So. Michiira* A v a.RoseJand, jll

iDr.A.IVIontvid
Gydytojas ir Chirurgas

1553 W. Madison st. 
Suite 600 -612 

Phone Haymarkei 2563 
Valandos: 10 iki 12 ryto

1739 So. Halsled St.
Naujienų Name 

Valandos: 6 iki 8 vakaro 
Nedėldicniais tik Madison st. 
ofise. Saukiant i namus tele- 

fonuokite į rezidenciją.
W©3t 6126.

SATED
padidina stiprumą, švelnių, ner
vuotis suirusių žmonių i dvi sa- 
vaiti laiko daugelyje atsitikimų. 
Vartotas ir augštai rekomen
duojamas buvusiųjų Kongreso 
narių, gerai žinomų gydytojų ir 
buvsių Viešosios Sveikatos per- 
dėtinių. Klausk savo gydytojo 
arba aptiekoriaus apie tai.

Sumažink brangu pra
gyvenimą.

Nebūk be cukraus. Mes prisiusi
me tris svarus chemiško cukraus, su 
kuriuom pasaldysite daugiau kavos, 
kaip kad su 75 svarais paprasto cu
kraus, kuri 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
rini dolerį už tris svarus. Atmink, 
kad trįs 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.

AKIU
EXPERTAS

Kreivos Akys 
Atitaisomos

vienu atsilankymu. Be chlorofor- 
mos. Virš 800 išgydytų ant rekordo.

Ateikite ir ypatiškai persitikrinki
te baigusį mokslą ir registruotą gy
dytojo Chicago, specialiai studijavu
sio galvos ligas. Specialiai gydome.

AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 
GERKLĖS LIGAS.
Pasitarimai dykai.

Silpnos ..............
/Skaudamos .......
Raudonos ...........
Kreivos...............
Kurčios .............
Tekančios .........
Ūžiančios ...........
Užkimštos .........
Skaudanti .........
Tekanti .............
Kreiva ...............
Užsikimšusi ....
Skaudanti .........
Silpna ................
Catarrhal .........
Užtinusi .............

AKYS
............. AKYS

................. AKYS

............... AKYS
........... AUSYS
............. AUSYS
........... AUSYS
........... AUSYS
............  NOSIS 
............. NOSIS
........... NOSIS
........... NOSIS
....... GERKLĖ

......... GERKLĖ 

......... GERKLĖ 
...... GERKLĖ

DR. F. O. CARTER, 
120 So. State Street 

Valandos: 9—7. Nedėliomis 10—12.

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliam Permaina.
Panedėlyj, Ketverge ir Subatoj 

Pirmas Floras 15c. Balkonas 10e 
Prie Šių kainų priekaboms ir 

1 c ir 2c kariškos mokestį* 
4 DIDELI AKTAI KASDIEN 
HALSTED ir 15-ra GATVES



1918,

Sergėkite savo akisCHICAGOS KONCERTASŽINIOS

Nedelioj, Gruodžio 8,1918

Milžiniška Koncertą

Telephone Yards 5032
INFLUENZA SURĮžTA

Raštiškas užtikrinimas

DIDELES RISHNES
Lygiai viena kaina

Louis

Dr. WHITNEY

Rusiškos ir Turkiškos Vanos

(Cutler)

$250 
$ 50 
$ 25 
$ 50 

$1000

NEPAVYKUS 
UŽPUOLIMAS

goms
dirbtuvėje
Vaikų pri
tekintojų.

KĄ PASAKYS MAJORAS 
THOMPSONAS?

Prie moterų darbų 
bariniu; 
btuvėj po 
ginų prie 
iki $15.

Kartu praneša visoms kuopoms, kad prisirengtų dalyvauti 
koncerte, ir pakviesti savo pažįstamus. RENGIMO KOMITETAS

•Draugai ir draugės, užkviečiame visus į musų 
rengiamą koncertą. Pirmasai Apskritys deda vi
sas pastangas, ant šio koncerto. Koncerte daly
vauja apie du šimtai dainorių. Dainuos 1-mo ap
skričio mišrus ir Vyrų chorai. Taigi nepamirški
te 1-mo Apskričio koncerto. Kviečia visus atsilan-

12th St. Tel. Kedzie 8902 
Paulina Tel. Western 15 
3514-16 W. 12th st., arti 
St. Louis Aro. Ir 1115-17 
So, Paulina St., arti 12th 
St., Chicago, III.

FEDERALIS SAMDYBO BIU 
RAS, 116 N. DEARBORN ST., 

CHICAGO, ILL.

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

Tie penai, kur sėdi Chicagos 
miesto 1 ryboj, nutarė, kad pa- 
sirodym s viešose sueigose su 
raudona vėliava yra baustinas. 
Patvarkymas atiduota majorui 
Thompsonui pasirašyt. Majo
ro prieš; i ir draugai dabar klau
sia: ka jisai pasakys? Vetuos tų 
patvarkymų ar užgirs? Palauk
sime ir mes ir pažiūrėsime: pa-

JOSEPH C. WOLON
LIETUVIS ADVOKATAS 

29 S. La Šalie St.
Telephone Central 6393 

Vakarais
2911 W. 22 n d Street 

Telephone Rockwcll 6993

Stasio Šimkaus
Muzikos Mokykla

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

MOKESTIS: 8 lekcijos $10. 
Kreipkitės l’tarninkais, Ket- 
vergais ir Subatomis.

Naujas Adresas:
3249 So. Morgan St. Chicago 

(Buvusiam Tananevičiaus 
name)

Svetainė atsidarys 5 vai. vakare.
Koncerto pradžia 6 vai. Inžanga 35 ir 50c

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

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

3149 S. Morgan St., kertė 32 sL 
Chicago, III.

SPECIALISTAS 
Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų 

Taipgi Chroniškų Ligų 
OFISO VALANDOS: 

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

Telephone Yards 687

25 kam 
1(M) merginų dėžių dir- 
»$12 į savaitę; 200 mer- 
' namų darbo nuo $5

po pakeltos sviesto ir kiaušinių 
kainos. Jeigu šitaip eis ir to
liau, itai neužilgio gyventojai 
galės nusipirkt sviesto ir kiau
šinių tik “liekarstai.”

Rengiamas

SUS. LIET. SOC. DAIN. AM. 1-MO APSKRIČIO

Telephone Yards 5834.

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

kvietė, su kiekvienu ’ BanceviC 
ėjo.. Pasirodo visiems, kad tikras cinikas. Ant 
ra pora F. Juška smarkus lietuvis ristikas, atva
žiavo iš Springvalės, risis su dideliu indijonu, sve 
riančiu 240 svarų, trečia pora T. Aeas, milžinas, 
su Taniu Rolevičiu, lenku; visi matys, kaip sma 
rkiai lietuvis risis su lenku. Ketvirta pora Pet
ras Katauskas, smarkus ristikas; greitas kaip tig 
rus. su B. Jaru, kurį praeitų pavasarį Šimkus ne
galėjo paristi, pažiūrėsime ar Katauskas paris. P 
enkta pora Otto Propotnik su Juozapu Pišniu. 
šešta pora Dominikas Dudinskas, Baneevičiaus į 
mokinys, su Karoliu Sarpaliu.

Kviečiami visi, seni, jauni, didėli ir maži, m 
oterįs ir merginos pažiūrėti tų milžiniškų ristyn 
ių, kokių niekuomet nebuvo surengta tarp Ketu

Jus galite gauti parašytų užtikri
nimą su Dile kuo, ką tik jus čia 
pirksite. Prekės yra tikrai tos pa
čios, kokias mes sakome. Si sena iš
tikima firma padarys gerus visus 
užtikrinimus.

SPECIALISTAS 
shland Avė., Chicago, 

Kampas 18-tos gatvės 
3-čios lubos, virš Platt’o aptiekos 

Tėmykite j mano parašą 
Valandos nuo 9-tos vai. ryto Iki 
8 vai. vakaro. Nedėlioję nuo 9 
vai. ryto iki 12 valandai dieną.

Vyrišką Drapanų 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 over
kotai, vertės nuo $25 iki $85, dabar 
$5 ir augščiau. Kelnės nuo $1.50 iki 
$4.50. Vaikinams siutą! nuo $3.00 
iki $7.50.
Atdara kasdieną, nedėtomis ir va- 
kąrąįs.

S. 6 O R D 6 N 
1415 S. Halsted Štr^ Chicago, III.

Specialistas
Gydyme chroniškų ir nervų ligų 

VYRAI IR MOTERS,

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

APTEKA PARTOSA, 
160 Second Avė., 

New York, N. Y.^Dep. L. 1

Nedėlioję, Gruodžio - December 15, 1918
M. Meldažio Svetainėje 

2242 W. — 23 Place

Tel. Yards 3654. AKUĖERKA 

£^»Mrs.A.MichDiewlcz 
P Akušerijos Ko.
* ^Wl<5R’ją; ilgBi prakt\ka’ 

■Krusi Pennsylvanijos 
Mhospitalžsa ir Phila- 

K K'HBielphijoj. Pasekmin- 
į y '\Sgai patarnauja prie 

■Sgimdymo. Duodu rodą 
JfiKvisokiose ligose mote-

> W ima ir merginoms.
^^■3113 S«. Halsted btn 

(Ant antrų lubų)
vėlo vak.

darbo 
kitur.
vietos

10 knygvedžių po $18 į savai
tę; 3 apdraudos rinkikai, $18 ir 
kom., 20 klerkų po $1/4—$16

MAISTO SPEKULIATORIAI 
NEPAISO.

Neveizint to, kad atsakomo
sios įstaigos grūmoja patrauki 
tieson tulus besočius maisto 
spekuliatorius, jie varo savo

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS 
aat Durų, Lentą, Rėmą ir Stogams Popiero

SPECIALIAI: Maleva maievojimui stubą išvidaųs, po $1.40 ui gaL 
CARR BROS. WRECKING CO.

GL EiUrt* tt, ChloMee H!.

Inliuenza rengisi sugrįžti. E- 
vanslone padėjimas darosi la
bai rimtu ir sveikatos departa
mentas žada stverties visų rei
kiamų priemonių, kad sulai
kius tolimesnį epidemijos besi- 
plėlojimų. Jeigu dalykų stovis 
nepasitaisysiųs, kali būt kad ir 
vėl bus uždaryta visos viešos įs
taigos Evanstone..........................

Chicagoj epidemija taipjau 
plėtojasi. Bet čia rasi nereikės 
stverties tokių griežtų priemo-

MRS. AGNĖ DŽUGAS
LIETUVĖ — AKUŠERĖ

Gerai supranta savo darbą ir malo
niai patarnauja moterims. Pabai

gusi mokslą Chicagoje.
39th Place, Chicago, 111
Prie Archer Avė.

šitas biuras už savo patarnavi
mų nieko neima. Jis parūpina 
darbų kas kokio nori visokioj 

šakoj, taip mieste, taip 
Gruodžio 2 d. šitokios 

buvo:

Lietuvių Socialistų Sąjungos 8-as[Rajonas, Chicago, III
Rengia

True trarslation filed with the post- 
master at Chicago, 111., Dec. 4, 1918, 
as requir< d by the act of Oct. 6.1917.
DAR NI SURANDA.

Pastai gos surastį prapuolusį 
federalvs valdžios investigato

rių, Mik. n Hi'tcbcockų, dar neda
vė lauki i pasekmių. Manoma, 
kad bus pasiūlyta tam tikra su
ma pinigų už jo suradimų.

Reiid. 931 8. Ashland Blvd. Chicage 
T«!«ph«M Hayaarket 8844

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ii CWRt RGAfi

Specialistas Moterišką, Vyrišką, 
Vaiką ir visą chronišką ligą 

Ofisas: $354 S. Halsted SL, Chlcagi 
Telcpkaaa Drev.r MM

VALANDOS: Ifr—11 ryto; 1—S pą*toM' 
7—8 vakarą. NtMHoiaiilt—U ąfaną.

DR. M. HERZMAN iŠ RUSIJOS
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-Ray ir kitokius elektros prie
taisus.

Ofisas ir Labaratorija: 1025 W. 18th 
St. netoli Fisk St.

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

VALANDOS: 8—8 ryto, tiktai.

M. MELDAŽIO SVET
2242 W. 23rd Place, Chicago, III.

mainistų; 100 plieninių 
karų taisytojų, 250 įrankių dir
bėjų; 3 poros ant tikės; 
vedę ūkio darbininkai 
kukurūzų gvildentųjų * 
nois valstijoje.
Išlavintų amatninkų Chicagoje: 

•10 automobilių taisytojų; 400 
karų statytojų; 400 karų taisy-

— 50 vyrų telefono kny- 
išnešioti, 25 prie darbo 

:5 prie troko. — 
šriubinės mašinos,

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

Ofiso valandos 9 Hp ^VIlITNIa V Nedėliomis 19 ryto 
ryto iki 8 vakare. Mla ■■111 I 11 Ei iki 2 vai. dieną
422 S. State St., arti Van Buren St., Chicago, III.

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

Aš turiu 15 metų patyrimą ir 
italių ištirt jūsų akis ir pririnkti 
ums akinius tikrai. Darbą at- 
ieku belaukiant, užtikrintai.

Jei jums akiniai nebus reika
lingi, mes tai jums pasakysime.

JOHN SMETANA
AKI

1801 So.

AKIŲ SPECIALISTAS 
Akis Egzaminuoja Dykai 
\ Gyvenimas yra

. tuščias, kada pra 
nyksta regėjims.

Mes vartotam HFjr pagerintą Oph- 
O thalmometer. Y- 

patinga doma at- • ’t. kreipiama i vai
kus. Vai.: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
nedėldien. nuo 10 iki 11 dieną. 
4649 S. Ashland av. kam p. 47 st 

Telephone Yards 4317 
Boulevard 648t.

Du jauni vynu vakar naktį 
įėjo Forman Bros, vaitinėn, 
1932 Ogdcn gt., ir paprašė pero- 
xido. Kada aptiekininkas pa
davė ko reikalauta, banditai viė- 
Itoj pinigų pakišo jam revolverį. 
Ten pat buvo pats vaistinės sa
vininkas, kuris jiasipričšino. 
Kilo kova. Vienas banditas pa
leido į jį šūvį. Aplikiniai gy
ventojai, išgirdę triukšmų, šoko 
pagelbon. Kada pribuvo dau
giau žmonių, aptiekos savinin
kas galavos su vienu badditu. 
Besivaržant už revolverį ban- i- 
tas paleido šūvį, kuris jį patį 
pavojingai sužeidė. Vėliaus ban
ditas buvo nugalėtas ir atiduo
tas į Brideweli ligoninę. Ant
rasai jo draugas ištruko.

DeRoy & Bros.
544 Smithficld st., Arti 6th Ave^ Pittsburg, Pa 

Musų 67-tas metas.

GEROS GRAZNOS
Už ŽEMAS PAPIGINTAS KAINAS

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

True translation filed with the post- 
master at Chicago, 111., Dec. 4, 1918,, 

25 ne- as rettuiretl by the net of Oct. 6, 1917 
1 000 SU2EIDR GRAIKŲ

KONSULĄ.
Vakar naktį tapo pavojingai 

sužeistas Graikijos konsulas 
Cliicagoj, C. D. Xanthopoulo6, 
kuomet jo automobilius, važiuo
jant Lin oln parku, smogė į vie
nų lempos stulpų. Kartu sužeis
ta konsulo pati ir trįs konsulo 
draugai važiavę tuo pačiu auto
mobiliu. Sužeistieji nugabenta 
į Ameri an ligoninę.

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.

įvyks nedėlioję, gruodžio 8 d., 
1918 šv. Jurgio parap. svet., 
33 ir Auburn Avė. (ant Brid- 
geporto). Duris atidarys 2-rų 
vai. po pietų, ristynės prasi
dės 3-se valandose. Risis visi 
geriausi rislikai Charles Cut- 
leris, visam pasauliui žinomas 
amerikoniškas čampionas, 
sveria 280 svarų; jis apsiima 
paguldyti du kartu į 35 minu
tes, visiems lietuviams žino
mų Juozapa Bancevieių, ge
rinusį lietuvį rislikų. Cutleris 
duoda $100 prieš Bancevi- 
čiaus $200. Tai visi matys, 
kuris tuos pinigus gaus, ar a- 
merikoniškas milžinas ar lie
tuvis katinas. Niekas nesilyg- 
kite pinigų už Bancevičių, Cu
tleris du syk sunkesnis už 
Bancevičių. Nors Bancevi- 
čius mažas, bet narsus, kaip 
levas, nė vieno nebijojojo, ku
ris tik

yių, bus linksma pažiūrėti, kurie tas ristynės pra leisite, tai vėliaus gailėsitės.
Surengė lietuvių jaunuomenė. Įžangos kainos 50c, 75c, $Į.00, $1.50 ir $3.00 

?£___ V (Apgarsinimas).

Pagyrimo laiškų.
UŽSITARNAUJA PILNOJE 

PRASMĖJE.
Liuosame laike kiekvienam 

apsimoka užeiti į aptiekų Par- 
tosa.

Mes busime patenkinti paro
dydami Jums didžiausių krūvų 
laiškų, gautų paskutiniuose lai
kuose nuo vyrų ir moterų, ypa
tingai iš New York’o ir apielin- 
kių, kuriuose jie išreiškia savo 
užuojautų už tai, kad išsigydė 
nuo skausmo vidurių, vartoda
mi musų žinomų pagelbų PAR- pradžiai 
TOLA.

Visi jie sutiko savo laiškus 
parodyti norintiems.

Aplaikymas tų visų laiškų pa
tvirtina faktų, kad visi jie išsi
gydė nuo vidurių ligos pasidė- 
kojant Partolai, apsireiškiančiai 
kaipo geriausia ir kaipo tinka
miausia pagelba dėl išvalymo 
kraujo ir vidurių.

Gydytojas pavydale saldainių 
PARTOLA apsireiškia geriausiu 
draugu vyrų, moterų ir vaikų. 
Kiekvienoje lietuvių šennynoje 
turėtų rastis Partola.

PARTOLA pasiūlijama ir 
parsiduoda dideliose skrynutėse 
ir kainuoja tik $1.00. Kiekvie
nos užtektinai dėl užlaikymo 
sveikatos visoje šeimynoje ant 
3 menesių. Užsisakykite šian-

2650

Telephone McKinley 4420



m i ’i1 ■■■ ' ' ""--------111 y'11 .. .....
___IUĮ.J- !..ux. IT ir.ll.....L..,a^SM=

« Chicago ir Apieiinke
ga= 111 I "i.fc—W ■! ~

TRAUKIA TIESON GATVEI 
KARIU KOMPANIJAS. 
Sulaužę sutartį.

Valstijos prokuroras Maclay 
Hoyne vakar patraukė tieson 
Chicagos gatvekarių kompani
jas. Byla atiduota apskričio tei
sman.

Hoyne kaltina gah’ekarių ko
mpanijas sulaužyme padarytos 
su miesto valdžia sutarties ir 
reikalauja, kad teismas panai
kintų Public Utilities komisijos 
patvarkymų, leidžiantį elevato
rių kompanijai imti po 6c nuo 
pasažierio. Bylos vedimo rei
kalus Hoyne’ai padės tvarkyti 
ir miesto adv. Donald Bichber- 
K»s- / A H

I

ra ta, kad jie neturi tinkamos 
svetainės. Tiesa, randasi ke
lios svetaines, bet jas kontro- 
liuoja privatiniai biznieriai ir 
jos ne kam tikę.

Draugijų ir kliubų čia {va
lės. Geriausia tečiaus man 

tinka Tėvynės Mylėtoju Draugy
stė No. 1. Tai veikli ir pažangi 
draugija. Beje, praeitame 
draugijos susirinkime buvo iš
rinkta nauja vaHyba 1919 me
tamus. Valdybon įeina sekami 
asmens: A. J. Kareiva pirminin
ku, A. B. Liutkus vice-pirminin- 
ku; K. Čiupus protokolu raš
tininku; F. A. Misius — finansų 
raštininku; K. K. Strzyneckis — 
iždininku. —T. O. L.

K AU JIKNU8, Chicago, UL 
ji., ■su

Progresiste gali žinota? ar tuo
met nutartų. Juk ji viena tai 
da nėra visa kuopa.

—Kuopos Narė.

Jieva Balsienė, 
“Pujucliulė,

mirė Nov. 27, 1918, 24 m. am
žiaus. Paeina iš Suvalkų gub., 
Mariampolės pavieto. Paliko 
mergaitę 9 mėnesių. Palaidota 
sub., nov. 30, 1918, j Sv. Sta
nislovo kapines, Mamonth, Pa. 
(■iminės ir pažįstami malonė
kite atsilankyti.

Antanas Balsis,
1816 S. Ruble St.

Trne translation filed with tbp post- 
master at Chicago, III., DeC. 3, 1018, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.
SUGRĄŽINA F4ELD 
MUSEUM’Ą.

Naujasai Field Muscum’as, 
Cbicagoj, bus sugrąžintas jų sa
vininkams. Kiek laiko atgal 
federalė valdžia buvo paėmus 
jį į savo rankas ir manė įsteig
ti ten kariška ligoninę. Muzie
jus randasi Grant Park’c.

T0WN OF LAKE.
šis ir tas.

“Tonleika” — sena lietuvių 
kolonija, čia gyvena daugiau
sia skerdyklų darbininkai. Než
iūrėdami artimesnių ryšių su 
yankėmis, vietos lietuviai palai
ko visus savo senus papročius. 
Daugelis, išgyvenęs^ čia visą ei
lę metų dargi anglų kalbos ne
moka... Bet delei to “tonleikie- 
čiai” mažai tępaiso. Stokjarduo- 
se mat nereikia kalbėt, o dirbt. 
Gi nusipirkt reikalingų gyveni
mui daiktų gauna pas tautietį 
biznierių.’ Ir visa eina “kaip 
ant sviesto!”

Visa bėda “tonleikiečiams” y-

Jus turite mokytis anglų kalbos
DABAR

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

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

Aš esmi speciali 
tas visų ligų

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

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

Mano užrašas išgydytų ligonių yra aiškus pri
rodymas mano gabumo.

Aš atitaisau kreivas akis be skausmo vienu 
gydymu.

Pritaikau akinius teisingai.
Pasitarimas nemokamas.

W. M. LA WHON, M. D.
219 S. Dearbom St. (Prieš pačtą). Chicago, III.

BRIDGEPORT

DELEI APRAŠYMO MOTERŲ 
SUSIRINKIMO.

Naujienose lapkričio 22 d. til
po aprašymas LMPS. 9 kuopos 
susirinkimo, kur tūla Progresis- 
tė prasilenkė su teisybe rašyda
ma buk tik dėlto kuopa nutarė 
dvylika balsų prieš vienuolika 
pasilikti sau didesnę dalį pini
gų nuo “Moterų Balso” vakaro, 
kad kuopos iždas esąs tuščias. 
O tuo tarpu iždininkė pranešė, 
kad kuopos ižde randasi virš 
•10 dolerių. Todėl aišku, kad čia 
visai ne dėl tuščio iždo agituo
ta pasisavinti visuomenės sudė
tus pinigus labdaringam tikslui.

'Pečiaus nors butų ir taip, nors 
kuopos ižde nebūtų nė cento, 
kuopa labdaringam tikslui sudė
tus pinigus negali pasisavinti.

Nėra skirtumo, ar tas vakaras 
butų surengtas kokiam fondui 
Naujienoms ar Moterų Balsui. 
Toks pasielgimas yra netik pra
sižengimas prieš visuomenę, o 
ir nupuldymas kuopos įtekmės 
su kuria Progresiste taip mėg
sta girtis. Bet ir pažeminimas 
tų draugių, kurios prie tos kuo
pos priklauso.

Kuopa nutarė surengti vaka
rą gerb. rašytojos Žemaites 
naudai, ir du vakarų kuopos 
naudai. O ar galima bus tikė
tis, kad mus rems visuomenė,
jeigu neturės mumyse užsitikė- 
jinio. Ištikrųjų, drauges, jus 
norėdamos perdaug, galite ne
tekti nieko. Draugės, kurios 
dirbo kuopai nuo pats susitvėri- 
mo per trįs metus pakeldamos ir 
savo išlaidas ir išauklėjo ją j 
vienų iš stambiausių organizaci
jų Chica^oj, tiesiog neguli pa- 

kęsti, kuomet retai atsilankan
čios ar tik dabar pamačiusios 
reikalą lankytis į susirinkimus, 
taip nepaiso kuopos likimo.

Tolinus progresiste rašo: Gal 
kada nors vėliau, kaip kuopos 
ižde bus užtenkamai atliekamu, € 
pinigų, kuopa nutars pasiųsti tų 
sumų tam, kam ji buvo skirta.”

Šckitė jums gali kada nors 
atsitikti toks stebuklas, kad kuo
pa turės atliekamų pinigų, reiš
kia, jų neturės kur dėt, tai nu
tars pasiųsti tų sumų. O kų

a+a

Jonas 
Mitkus

28 metų amžiaus, mirė, gruod
žio 3 d., 7 vai. ryte. Paliko di
deliame nuliūdime moterį, 3 
metų dukterį ir brolį Antaną.

Velionis paėjo iš Kauno g., 
Telšių pay., Janopoliaus par,, 
Kalnų sodžiaus.

Laidotuvės įvyks su bažnyti
nėmis apeigomis gruodžio (i d., 
8 vai. ryte, iš namų 12043 Sta
te st.

Kviečiame visus gimines, 
draugus ir pažįstamus atsilan
kyti į šermenis ir dalyvauti 
laidotuvėse. Juzefu Mitkienė

WEST S1DE. t
Pirmyn choro vakaras.

Nedėlioj, gruodžio 1 d., norlh- 
sidiškis Pirmyn chorus' surengė 
pramogų vakarų Meldažio sve
tainėj. Lošta Viduno veikalas 
“Musų laimėjimas.” Lošė, ro
dos, patįs choro nariai.

Viduno veikalai nevisuomet 
duodasi gerai sulošti, ypač ne- 
profesionalams lošėjams. Tai 
buvo labai pažymu ir “Musų 
laimėjime.” Neveizint rūpes
tingai .prirengtų dekoracijų ir 
didelio lošėjų pasistengimo — 
lošti gerai — įspūdis buvo ne
koks.

Pirmyn choras pastaruoju lai
ku gerokai išsilavino, tik gaila, 
kad jisai šį syk nepasirodė su 
savo dainomis. Mat, lošusieji 
nespėjo persirengti, o vėliau 
rengėjai nebenorėjo trukdyti 
smagiai įsišokusį jaunimą.

Žmonių buvo pilna Meldažio 
svetainė. Rengėjams lodei liks 
kelios dešimtįs dol. pelno.

—Ne choristas.

„ JPjr'ariešiiTiai__
Lietuvių Laisv. Fed. 3 kp. susirin

kimas įvyks pėtnyčioj, gruodžio (i 
41., Chernaucko svet., 1909 Union 
avė. Visi nariai malonėkite atsilan
kyti. Valdyba.

Liet. Moterų Dr-jos “Apšvieta” va
lgių virimo lekcijos įvyksta kiekvie
no ke t vergo, vakarą, Mark \Vhile 
S. svetainėj (inžinnamyj), kertė 30 
ir Hplstcd gatvių. Pradžia 8 vai. va
kare. Moters, narės ir ne narės, 
kviečiamos naudoties šita proga.

—Apšvieta.

Rochester, N. Y. — LSS. 7 kuopos 
priešmetinis susirinkimas įvyks pel
nyčio.}, gruodžio (i d., Gedimino sve
tainėj, 757 Joseph avė. Pradžia 7:30 
vai. vakare. Yra balsavimas blankų 
LSS. centro viršininkų rinkimui ir 
“Kovos” namo kėlinio klausimas. 
Taipgi reiks rinkti valdybą.

7 k p. sek r. V. V. Vasys

Roseland, IB. — LSS. 137 kp. prie- 
šmetinis susirinkimas įvyks gruod
žio 8, 10 vai. ryto, Aušros Mokyklos 
kambariuose, 10900 Michigan avė. 
Visi kuopos nariai malonėkite susi
rinkti, nes turim daug dalykų atlik
ti. Pav., valdybos rinkimai ateinan
tiems metams ir taipgi bus renka- 
msa VIII Rajono ccntralis komite
tas. A. N.

Liet. Laisvės Kliubo priešmetinis 
susirinkimas įvyks ketverge, gruod
žio 5 d., Jono Mazeliausko svet., 3259 
So. Union avė., 8 vai. vakare. Rus 
rinkimas naujos valdybos 191!) me
tams ir daug kilų svarbiu reikalų 
apsvarstymui. Už neatsilankymu 
bausmė pagal draugų nutarimą. 'Kai
pgi pranešame, kad yra mirę du 
draugai. Kurie dar neužsimokėjote 
Dosmertinių, teiksitės užsimokėti se
gančiam susirinkime. Valdyba.

Cicero. ---- 138 kp. susirinkimas >-
vyks seredoj, &VLlc>ClŽio 4 <1., / :3O vai. vakare. M. Jankaičio svet., 4837 14 
st. Visi draugai ir draugas būtina 
turite būti, nes yra svarbių reikalų.

()rg. K. Vaitekūnas.

Melrose Purk. — Liet. Soc. D. A. 
L. P. (?) susirinkimas įvyks gruo
džio 5 dieną, 7 vai. vakare. Gerb. 
draugai ir draugės, malonėkite pri
būti paskirtu laiku, nes yra dauge
lis svarbių reikalų apkalbėti.

K. Jusi jonas.

Roseland. — Aido Choro Dainų 
Repeticija įvyks ketverge, gruodžio 
5 dieną, 7:30 vai. vakare, Soc. salėj. 
Nariai ir kurie mylite dainuot ne
praleiskite šios progos.

Pirmininkas J. M.

Indiana Harbor, Ind. — SLA. 185 
kp. metinis susirinkimas bus nedė
lioj, gruodžio 8, 2 vai. po pietų, Juo
zo Razeus, 3602 Cedar gal. Draugai 
ir draugės, susirinkite paskirtu lai
ku, nes turime daug svarbių reika
lų. Taipgi bus renkama valdyba se
kantiems 1919 metams. K p. Valdyba

LSS. VIII Rajonas rengia masinį 
susirinkimą, kuriame kalbės gabiau
si Chicagos lietuviai ir anglai kal
bėtojai. Susirinkimas įvyks nedėlioj, 
gruodžio 8 d., M. Meldažio svet., 2211 
W. 23 PI. Pradžia 11:30 vai. iš ryto. 
Inžanga dykai, Siuomi kviečiame at
silankyti vįsus darbininkus ir dar
bininkes, o taipgi ir visus LSS. kuo- 
piečius. Kviečia Komitetas.

Liet. Soc. Dainininkų 1 Apskričio 
generalė repeticija įvyks ketverge, 
gruodžio 5 d., M. Meldažio svetai
nėj. 2212 W. 23rd PI. Pradžia 7:30 
vai. vakare. Visų chorų nariai 
kviečiami atvykti lygiai paskirtu 
laiku. —J. Gustaitis.

Lietuviškos Teatrališkos Draugy
stės No. 1 priešmetinis susirinki
mas įvyks scredoj, gruodžio 1 d., G. 
Chernaucko svet., kertė 19 ir Union 
gatvių. Pradžia 7:30 vai. vakare. 
Visi nariai kviečiami atsilankyti, 
nes turime daug labai svarbių rei
kalų. —J. Doveika.

LMPS. 9-tos kuopos choro repe
ticija po vadovyste p. Gugienės, į- 
vyks seredoje, gruodžio 4, lygiai 8 
vai. vakare, Mark \Vhite Sąuare sve
tainėje. Visos Choro narės atvyki
te laiku-, taipgi malonėkite atsives
ti naujų narių. F. S. K.

Harvey. — SL’A. 289 k p. priešme
tinis susirinkimas įvyks pėtnyčioj, 
gruodžio 6 d.. Gonciurz svet., 15713 
S<>. Halsted st. Pradžia 8 v.v. Na
riai ir norinlįs įstoti kuopon prašo
mi atsilankyti. Be to šiame susirin
kime reikės išrinkti naują kuopos 
valdybą sekantiems 1919 metams.

—Fin. Raštininkas.
Brighton 1‘ark. — Liet. Laisvama

nių Fed. 5 kp. susirinkimas įvyks 
gruodžio 5 d. Liberty svet., 3925 So. 
Kedzie avė. Pradžia 7:30 v. vak. 
Draugai ir draugės, malonėkite vist 
atsilankyti į susirinkimą ir atsives
ti naujų narių. —T. K.

Roseland. — Lith. Imp. and Bene- 
fit Club’o priešmetinis susirinkimas 
įvyks seredoje, gruodžio 7:30 vai. 
vakare, M. Kukuraičio svet., 10613 
Edbrooke avė. Nariai atsilankyki
te paskirtu laiku, nes bus renkama 
nauja valdyba. Prot. Rast. J. Lašas.

Repeticija veikalo “Du Keliu” ku
rį stato draugystės d-ro Vinco Ku
dirkos, įvyks ketverge, gruodžio 5 
d., 7 vai. vakare, M. Meldažio svet., 
2242 W. 23 PI. Visi lošėjui malonė
kite susirinkti paskirtu laiku.

M. Churbis.
Brighton Park. — LSS. 174 kuo

pos priešmetinis susirinkimas bus 
seredoje, gruodžio 4 d., 7:30 vai. 
vakare, A. Maženio svet., 3834 So. 
Kedzie avė. Draugai ir <lraugės, ma
lonėkite susirinkti laiku, nes yra 
daug svarbių reikalų. Nepamirškite 
atsiveši i nau jų narių.

A. .L Baltuškis.

SLA. 212 kp. priešmetinis susirin
kimas įvyks gruodžio 7 d., 7:30 vai. 
vakare, ‘Schlilz Hali”, Malonėkite 
visi ateiti į /U susirinkimą, nes bus 
renkama nauja valdyba 1919 me
lams. Re to, kurie esate dar neuž- 
simokėję, būtinai turite užsimokėti, 
nes kitaip busite suspcnddoti. Or
ganizatorius skundėsi, kad kaikurie 
nariai vis žada užsimokėti, bei ne
užsimoka. Todėl nepamirškite at
eiti Į susirinkimą gruodžio 7 d. ir 
užsįmokėti užvilktas mokestis. Tuo- 
jaus po SLA. 212 kp. susirinkimo at
sibus TMD. 11!) kp. susirinkimas, 9 
vai. vakare. Kuopos nariai yra taip
gi kviečiami ateiti ir atsiimti kny
gas. Kaz. BrazevjčhiR.

LSS. 22 kp. susirinkimas įvyks ke
tverge, gruodžio 5 d., 8 vai. vakare, 
M. Meldažio svet., 2242 W. 23 Place. 
Kiekvienas narys privalo atsilanky
ti, nes yra daug svarbių dalykų ap
tarti. ..—Valdyba.

RANDAI rakandai
ATIDUODAMA rendon G kamba

riai. Atsišaukite greitai.
658 \V. 31 st., kampas Union avė.

ANT BANDOS 6 kambarių fintas, 
dentisto išgyventa 11 metų. Geisti
na butų, kad atsilankytų lietuvis de- 
ntistas. Atsišaukite pas

Dr. Glaser*3149 So. Morgan st., Chicago

ATIDUODAMA randon flatas, G 
kambariai, naujas namas, visi pa
lankumai, sulig vėliausios mados. 
Graži apielinkė, 5647 So. Rockwell 
st. Atsišaukite į Petrą Mikalauską, 
4034 So. R.ockwell st., Chicago, III. 
Matykite savininką po 6 vai. vaka
re.

REIKI A DARBININKŲ
REIKIA patyrusių shearmanų dėl 

Scrap Iron Yard. Gera mokestis, pa
stovus darbas.
1G32 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, III

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

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

REIKIA priežiūrai merginos.
Ssveicklęy Valley Hospital, 

Svveickley, Pa.

REIKIA vyro pavienio arba ve
dusio dirbti į Junk Yard ,tokio, kuris 
turi prityrimą prie karpymo žirk
lėmis mašinos labiau pageidauja
mas. Gera mokestis ir pastovus da
rbas visą metą. Jeigu vedęs, mes 
turime tuščią namą, kurį paranda- 
vosime labai pigiai. Gesas ir ele
ktros šviesos. Dixon puikus ir svei
kas miestas. Del platesnių žinių ra
šykite angliškai į B. Hasselson, 60!) 
W. Third St., Dixon, III. Aš galiu 
atvažiuoti į C.hicago ir susitarti su 
jumis. B. HASSELSON,

I)ixon, III.

ĘXTRA BARGENAS ,
Vėliausios mados seklyčios setas, 

valgomojo ir miegamojo kambarių 
setai; parduosiu už bile teisingą pa
siūlymą. $200 kabinetas, pbonogra- 
jhas ir rekordai už.$55, taipgi $800 
^Jayer planas, mados 1918, už $230. 
Visi tiktai biskį vartoti. Liberty 
bondsai priimami. Atsišaukite gre
tai.

: 922 So. Kedzie avė., Chicago

‘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 į room 846 First 
National Bank Building, 68 W. Mon
roe st., Klauskite Mr. Stone, Parda
vimo manadžerio.

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

NAMAI-žEMfi
PARDAVIMUI naujas 2 flatų, mu

ro, 4 ir 4 kambariai— attika, $500 
cash, $45 į mėnesį, priskaitant nuo
šimčius. Arli bažnyčia.

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

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

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

DIDELIS BARGENAS
Parsiduoda forma Wisconsįno val

stijoje 43% akro žemės. Budinkai 
geri. Šluba 4 ruimų ir dar visai 
nauja. Gyvuliai, mašinos ir visas 
slakas, kas tiktai yra ant šios fer
mos. Žemė beveik visa išdirbta. 
Graži vieta, prie pat upės, kur žu
vų yra į valės, o % mylios nuo gel- 
žkeiio stoties ir netoli nuo miesto, 
arti mokykla. Žemė gera ir derlinga, 
auga viskas, ką tik pasėsi. Parduodu 
pigiai, teisingas pasiūlymas nebus 
atmestas. Meldžiu kreiptis laišku 
arba ypatiškai kur gausite visas in
formacijas kas link šios faunos.

J. W. McNaughton, Wis.
P. O. Box 82.

$200.06 CASH, $22.00 į mėnesį, nu
pirksi No. 5140 ir 5142 So. Kostner 
avė., 2 namu, lotas 60x125, kaina 
$2300.

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

Lietuvių Kriaučių Kliubo Sav. P. 
metinis susirinkimas įvyks scredoj, 
gruodžio 4 d., Knygyno svet., 1822 
AVabansia avė. Pradžia 7:30 vak. 
Draugės ir draugai nepamirškite at
silankyti, nes yra daug svarbių rei
kalų palikta šiam susirinkimui. Tai
pgi bus renkama valdyba 1919 me
tams. Valdyba.

Jaunų Vyrų Draug. ir Pašaipi ujo 
Kliubo mėnesinis susirinkimas bus 
ketverge, gruodžio 5 d., 8 vai. va
kare, Malinausko svet., 1843, S. Hal
sted st. Draugai visi malonėkite kuo- 
skitlingiausiai atsilankyti, nes turi
me daug svarbiu reikalų aptarti.

Valdyba.

Roseland. III. — Roselando, Ken- 
singtono, West Pullmano ir Burnsi- 
dės Naujienų Bendrovės dalininkų 
susirinkiimts įvyks 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 
Ims nedėlios vakare, gruodžio 15 d., 
Reiks išrinkti darbininkus. Ateikit 
visi laiku, ypatingai rengimo to kon
certo komisija.

Chicagos Langų Plovėjų Unijos lo- 
kalo No. 12865 mėnesinis susirinki
mas įvyks scredoj, gruodžio 4 d., 
svetainėj 156 W. Washington st. Pra
džia 8 vai. vakare. Nariai kviečia
mi atsilankyti laiku.

Fin. sekr. John Clark

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

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

ASMENŲ JIE^KOJIMAI
PAJIEŠKAU senos moters arba 

ženotos poros, kad pridabotų 2 me
lų mergaitę. Kambarį duosim dėl 
prižiūrėjimo mergaitės.

J. G.,
32;>8 Union Avė., Chicago

JIEŠKO KAMBARIŲ
PAJ1EŠKO kambario Bridgeporto 

apielinkėje du vaikinai, po vieną, 
prie laisvų žmonių. Garu apšildomo, 
arba kad ir pečiu. Butų gerai, kad 
šeimininkė pagamintų valgį. Kas 
turite, malonėkite' atsišaukti.

C. S,
3405 S. Halsted st., Chicago, 111.

PAJIEŠKAU kambario Englevvoo- 
do apielinkėje prie laisvų, švarių 
žmonių. Kas turite, praneškite lai
šku. George Bender,
(>625 So. Morgan st., Chicago

siulymaTkambarių
ATIDUODAMA rendon kambaris 

vienam ar dviem su valgiu arba be 
valgio; iš fronto, elektros šviesa. 
Kam reikalinga meldžiu atsišaukti 
3432 S. Halsted st., 3 augštas, frontas

REIKIA prityrusių langų valyto
jų-Chicago Window Cleaning Co., 
62 W. Washington st., Chicago

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

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

REIKALINGAS bučeris, kad galė
tų užimti pirmininko ar kasieriaus 
vielą. Užmokestis gera. Atsišaukite 
laišku į Naujienų ofisą pažymėdami 
No. 1G.

REIKALINGAS bučeris. Pastovus 
darbas. Mokestis $30 į savaitę.

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

BEI KALINGAS darbininkas prie 
balnų arklių. Mokestis $90 į mėne
sį.
412!) Emerald avė. Phone Yards 1076

REIKIA 2 anglių pcrinelėjų, $55, 
kambarys ir valgis.

Chicago' Beach Motei, 
5Įsi st. ir Coriiell avė., Chicago

BU KALINGAS barberis. Darbas 
ant visados, gera mokestis. Atsišau
kite
1711 W. 46 St. Chicago

REIKIA lietuvės merginos prie 
namų darbo.

G. Sakol,
3139 So. Halsted st., Chicago

PARDAVIMUI
PARSIDUODA duonkepykla, krau

tuvė su gerais intaisais, geroj Vietoj, 
apgyventa lietuvių ir lenkų. Norin
tieji pirkti kreipkitės šiuo adresu: 

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

PARDAVIMUI geras saliunas. 
Priežastis pardavimo — turiu >lu 
bizniu. Nupirksite už mažai pinigų.

A. Bagdon, 
2158 W. 21st Place, Chicago, III.

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.

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

PARDAVIMUI 8 flatų naujas, su lo 
tu 125x125, visos gatvės ištaisytos 
ir išmokėtos, cemento šalygalviai, 
gera viela, $5900.00. Ant išmokėji
mo.

Mc Donnell, 
2630 \V. 38 st. Atdara nedėliomis.

Tel. McKinley 3543.

STOČK’Ai—šeROS.
DEL pinigiškų priežasčių parduo

siu visus arba dalį iš savo 600 akci
jų Buek Run Oil ir Refining Com- 
pany šlako po $1.00 akcija . šis šla
kas dabar parduodamas po $1.50 už 
akciją, mokamas 5% i mėnesį, ir mo
kės cash dividendą 15% šį mėnesį. 
Atsišaukite laišku į Naujienų ofisą, 
pažymėdami ant laiško No. 17.

DALI įmokėjus Liberty Bondsai 
nuperka už cash Ėmei and Co., 740 
W. Madison st., kampas Halsted st. 
Room 232, 2-ras augštas, virš Ea- 
mous Clothing Store, atdara vaka
re iki 8 vai. Nedėliomis nuo 10 iki L

MOKYKLOS

COLLEGES
6205 9o. Halsted st, 2407 W. Ma

dison. 1850 N. Wells St
137 Mokyklos Suv. Valstijos*. 

Siuvimas, Petrenų Kirpimas, D*- 
signing, dėl biznio ir namų. Vie
tos duodamos dykai. Diplomai 
Lengvi išmokėjimai. Gvarantao- 
ta Išmokinti jus pasiūti suknea «1 
$10. Phone Seeley 164S

BAKA PATEK, Pirmielakl
V-- _------ . --------— -

AMERIKOS LIETUVIŲ MOKYKLA
Mokinama: angliškos ir lietuviškos 

kalbų, aritmetikos, knygvedystės, 
stenografijos, typevvriting, pirklybos 
teisių, Suv. Valstijų istorijos, abel- 
nos istorijos, geografijos, politiškos 
ekonomijos, pilietystės, dailiarašys- 
tės.

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

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

mas padarys jus žinovu į trumpą 
laiką.

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

Elektra varomos mašinos musų 
siuvimo skyriuose.

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

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

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

Atsišaukit ant 4-to augšto.




