
tVERSfTY OF U.IN0I8 LMdtt

First L i ♦ h n a n i a n Daily in America
■ ■n ■■■■ M- - - - -   - - — . - -į--------------- ----- * ' ■ '  >■ »—. 

NAUJIENOS
1739 S. Halsted Street, Chicago, Illinois

Telephone Canal 1506

Pirmas Lietuviu Dienraštis Amerikoj

First L i t h u a n i a n Daily in Ame ries

NAUJIENOS
1739 S. Halsted Street, Chicago, Illinois

Telephone Canal 1506

7HE LITHUANIAN DAILY NEWS
Entered as second Class Matter March 7, 1914, at the Post Office at Chicago, I1L under the Act of Ma rch 3, 1879.

' ■■ ■'.B . I ■ II   ■■■-.I. ' ■"!_iqm.!!F! . 1 ■■JĮ- ĮJJ.t'MM—MMM————■

Pirmas Lietuvių Dienraštis Amerikoj

yoL v. Kaina 2c.

True translation filed wlth the post* mastei* ai Chicago, 111., Dec. 11, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917,

Sumišimus Berline su 
kėlė junkeriai

Spartakai irgi tebekelia suirutę
BERLINE SUSEKTAS 

“RAUDONOSIOS ŠIRDIES” 
SUOKALBIS.

Pseudo-amerikietis artimas jun
keriu draugas, areštuotas kaipo 

vadovas.

BEBLINAS, gruodžio 10. --- 
Oficialiai tyrinėjant pasikėsini
mą areštuoti kareivių ir darbi
ninku pildomąją tarybą ir po to 
sekusias riaušes, susekta paro
dymai “raudonosios širdies” su
kilimo prieš Eberto kabinetą.

Po jo arešto, valdininkai sura
do namuose VVilIiam .J. Martin, 
kuris per kelis metus pozavo 
kaijM) amerikietis ir pridarė am
basadoriui Gerard daug nesma
gumų, tūkstančius lapelių. Jie 
matomai buvo skirti išplatini
mui po pasisekimui pieno areš
tuoti pildomąjį komitetą. Pas
kutinė eilutė sako: “Žmonių va-€ 
lia yra augščiausiu įstatymu.”

Paskutinio sakinio skambė
si* keistai primena VVilhelmą II.

Jei nebūtų tos paskutinės ei
lutės galima butų paskaityti la
pelį už tikrą demokratinį vaisių; 
bet Martino susibi&uoliavimus 
su didžponiais ir junkeriais ne
leidžia manyti, kad jis butų tik
ru savo demokratiškume.

Namuose Martin ir jo artimų 
draugų rasta daugybė juodų 
ženklų uždėjimui ant rankų su 
siuvinėta raudona širdžių. Nie
ku rie iš mažesnių prasikaltėlių 
turėjo dauiybę tų ženklų, kurie 
matomai turėji atskirti vadovus 
naujojo judėjimo, jei pervorrs 
mas butų pasisekęs.

“Raudoniji širdis” buvo obal- 
sis duotas mažesniems prasikal
tėliams, kuriuo jie žinotus vie
nas kita, v

True translation filed with the post 
mastei* at Chicago, III., Dec. 11, 1918 
as reųuired by the act of Oct. 6, 191S

SCHEIDMANNAS GALBŪT 
PASITRAUKS.

BEBLINAS. gruodžio 9. — 
"Aš neišlaikysiu su dabartinė
mis sąlygomis kitą savaitę. AŠ 
pasitrauksiu,” užreiškė valdžios 
narys Philipp Siheidemann kai- 
boję šiandie, gindamas valdžią 
ir save nuo Spartako grupės ata
kų. Scheidemann užreiškė, 
kad valdžia turi užpakalyj sa
vęs 90 nuošimčių Vokietijos gy
ventojų, “bet tečiaus ji sėdi ant 
parako statinės.”

Scheidemann pridūrė, kad Ge- 
org Ledebour, sutrukdė kabine
to sudarymą 36 valandoms. Po 
revoliucijos I)r. Liebknecht no-

Šiandie
Ch. L. D.. B. rengia

PRAKALBAS APIE 
LIETUVĄ

Liuosybės svet., 1822 Va. 
bansia Avė. North Side’je.

Kalbės adv. K. Gugis ir
A. žymontas.
Pradžia 7:30 v. v. Įžanga

gruodžio 12 d. 

rėjo prisidėti prie kabineto, bet 
tik trims dienoms. •

Kalbėtojas apibudino Liebk- 
neclilą kaipo žmogų, kuriam sto 
ka “kokio-nors supratimo atsa
komybės.”

Kalbėtojas sakė, jog jis gailisi 
|M“tnyčios atsitikimų, bet užrei
škė. kad jie yra natūralūs pasek
mės Spartako grupės atsišauki
mų į mases ginkluoties ir nuver
sti valdžią.

“Socializmas, kokis reikalau
jamas inkomiMdentų,” pridūrė 
Scheidemann, “sugriautų indus
triją ir pramonę. Jai mes pa
siliksime ilgiau revoliuciniame 
k ryžyje, mes esame žuvę be vil
ties išsigelbėjimo ir neturėsime 
duonos kąsnio.

“Jei žmonės nesusipras, juos 
privers susiprasti amerikiečiai.”

Spartakai prieš savo 
draugą.

Spartako partijos šalininkų 
grupė, vedama Dr. Kari Liebk
necht, pereitą naktį padarė de
monstraciją prieš kanclerio rū
mus. Minia reikalavo pasiro
dymo Barth, sekretoriaus Nepri
klausomos Socialdemokratu ■ 
partijos ir socialūs policijos mi- 
nisterio Eberto ministerijoj. Jis 
yra buvęs narys Spartako gru
pės.

Atsakydamas į Reikalavimą 
sekretorius Barth pasirodė lan
go ir kalbėjo miniai. Jis pasa
kė, kad jei jis galėtų pasitikt Dr. 
Liebknechtą viešoj salėj atviram 
pasikalbėjimui, Liebknechtas 
neturėtų nė vieno darbininko už 
pakalyj savęs. Jis sakė, kad 
jis užėmė vietą valdžioje Lieb- 
knechto spiriamas.

Sekretoriaus Barth kalba bu
vo priimta šauksmais pasmerki
mo ir reikalavimo, kad rūmai 
butų šturmuoti ir sekretorius 
butų paimtas. Minia gailaus 
nusiramino.

Areštavo princą.

Dramatiška pasekmė pėtny- 
čios pasikėsinimo areštuoti ka
reivių ir darbininkų tarybos pil 
domųjį komitetą, ištiko šiandie, 
kada Bristol viešbutis, viena iš 
puikiausių vietų Under den Lin- 
den, tapo užkluptas paliepimias 
Ebert-Haase kabineto.

Visi išėjimai viešbučio buvo 
saugojami kareivių ir viešbutis 
buvo iškrėstas, delei gandų, kad 
ten yra pasislėpę suokalbinin
kai. Viename dideliame apart- 
mente rasta 22 žmonės, nužiūri
mi dalyvavime pėtnyčios užpuo
lime.

Tarp jų buvo baronas Rhein
baben, buvęs Prūsijos finansų 
ministeris ir jaunesnysis prin- 
cac Hohenholle. 300 šautuvų 
rasta gretimam kambaryj; jie 
užgriebti.

Pseudo amerikietis vadovu.
VVilIiam J. Martin ir du vokies- 

čių oficieriai, — von Bheitba- 
her ir Matuschka — yra kaltina
mi kaipo vadovai suokalbio 
prieš tarybą.

Martin, kuris yra ten žinomas 
kaipo amerikietis, gyveno 
Berline nuo karės pradžios ir 
yra tvėrėju “Lygos Tiesos.” Vė
liau Martin buvo priverstas pri
sipažinti, kad jis yra Vokietijos 

pavaldinys.
Von Rheitbaher yra pusbroliu 

barono Rheinbaben.

Trae translntion filed with the post- 
master ai Chicago, III., Dec. 11, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. G, 1917
SPARTAKAI NORI NUVERSTI

DABARTINĘ] VALDŽIĄ.

Atsisaką daryti taiką su 
talkininkais.

PARYŽIUS, gruodžio 10. — 
“Mes atsisakome tt^ikinties su 
talkininkais ir manome nuversti 
dabartinę valdžią bėgyje dvie
jų savaičių.” Taip, pasak Zu- 
rįcho žinios į L’Infarmation, 
užreiškęs Vokietijos bolševikų 
vadovas Kari Liebknecrt Borti
ne išleistoj proklamacijoj.

True translntion filed with the post. 
mastei* at Chicago, III., Dec. 11, 1918, 
as reųuired by tne act of Oct. 6, 1917

SPARTAKAI TEBEKELIA 
SUIRUTĘ.

BEBLINAS, gruodžio 9. — 
Spartako grupės demonstracijos 
tebesitęsia. Kari Liebknecht, 
automobiliuje, apginkluotame 
kulkasvaidžiais, (vadovauja ra
dikalų procesijomis gatvėse.

Spartakai laikė daug prakal
bų viešuose skveruose, reikalau
dami areštų Hohenzollerno. von 
Hindenburgo ir von Bethman- 
Holhveg. .

, 50000 buvusių Kruppi darbi
ninkų esą be darbo.

True translntion filed with the post- 
muster ui Chicago, III., Dec. 11, 1918, 
as required by the net of Oct H, 1917.

KONTR-REVOLIUCIJA 
PLĖTOJASI.

COPENHAGEN, gruodžio 10.
Pasak Berlino žinios, kontr

revoliucinis judėjimas yra pil
name įsisiūbavime Potsdame.

Kareivių ir darbininkų tary
ba Hamburge paskelbė apie su
sekimą suokalbio padaryti kontr 
-revoliucinį perversmą ten pane- 
dėlio naktį. Buvo pienuojama 
areštuoti narius darbininkų ta
rybos, užgniaužti darbininkus 
ginkluota spėka ir atsteigti bu- 
vusą valdžią.

Keli konspi ra toriai, jų tarpe 
keli žymus laikraštininkai ir bu
vęs reichstago narys Blumm ta
po areštuoti.

True translntion ftlod with the pnst- 
master at Chicago, III.; Dec. 11, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6.1917. 
AMERIKIEČIAI NEPRILEIDO

PRIE ITALŲ IR. SERBŲ 
SUSIRĖMIMO.

10 l&h k ;

LONDONAS, gruodžio 10.
Manchester Guardian sako, kad 
jis gavo iš gerai painformuoto 
šaltinio pranešimą, jog “kitas 
labai opus incidentas tapo pa
pildytas Italijos žingsniu Adria- 
tiko pakraštyj.” Laikraščio 
informuotojas toliau sako:

“Dešiinlt dienų atgal, nors pu i 
kus ramumas viešpatavo tame 
distrikte ir serbų pulkai iš gen. 
Franchet d’Esperey armijos jau 
buvo užėmę Cettinje, italai spi- 
rėsi už išsodinimą 2,000 karei
vių Cattaro, Dalmatijoj’ Adt 
laimės, persvėriniui to, talkinin
kai jgyjo dalyvumą lygaus skai
čiau kareivių, jų tarpe franeuzų 
ir amerikiečių.

“Italai, tečiaus parodė ženk
lius užsilaikymo kaipo viešpa
čių ir pradėjo reikalauti nuėmi
mo nacionalės vėliavos. Gink
luoto konflikto išvengta veikliu 
įsimaišymu amerikiečių koman
duotojo. Nacionalės vėliavos 
ir ženklai pasilieka vietoj.”

Chicago, III., Sereda, Gruodžio (Dec.) 11, 1918.

True translntion Uled wtth the post- 
master at Chicago, III., Dec. 11, 1918, 
a» reųuired bv the act of Oct. 6,1917.

Taikos
klausimu

TALKININKAI ATSISAKYS
DARYTI TAIKĄ SU 

VOKIETIJA?

Kol nesusirinks Steigiamasis 
Susirinkimas.

AMSTEBDAM, gruodžio 10. 
—■ Čia gautasis numeris Berlino 
Tageszeitung sako, kad jis pa
tyręs iš tikrų šaltinių, jog talki
ninkų valstybės, atsisakys daryti 
laikinę taikos sutartį su Vokieti
ja prieš susirinkimą Vikietijos 
nacionalio susirinkimo.

True translation filed with the post- 
niaster at Chicago] III., Dec. 11, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.
JURŲ LAISVĖ — SVARBIAU

SI TAIKOS KLAUSIMAS.

L()NIX)NAS, gruodžio 10.
Viena opiausių problemų taikos 
konferencijoj bus išaiškinimas 
ką reiškia “laisvė jurų” ir ko
kius nusileidimus Anglija pada
rys 'toje linkmėje. Taip pasa
kė vakar kalboje Liverpool’yj 
generalis prokuroras Sir Frede- 
rick E. Smith. Jis rengia me
morandumą apie tą dalyką ka
rės kabinetui.

“Amerika aitliko puikų patar
navimą,” Sir Fredcrick sakė, 

“ir Anglija turi įeiti į konferen
ciją nuosprenžiu nusileisti vi
skame, kame tik galima, Ame
rikos sentiniientui ir Amerikos 
pažvalgoms, turint omenėje na- 
cionalį saugumą ir gyvenimą 
imperijos.

“Anierikiečiai turi atsiminti, 
kad juros yra laisvos dėl kiek
vieno taikos laiku ir kad nė vie
nam tos laisvės nebuvo atimta. 
Tečiaus karės laiku galima liek 
pat kalbėti apie laisvę žemės, 
kiek apie laisvę jurų.

“Buvo pripažinta per daugiau 
kaip tris šimtmečius, kad šalis, 
kuri yra viršesnė, tiek pat gali 
uždėti savo valią jurose blokada 
prieš silpnesnį priešą, kaip ir 
šalis stipresnė an't sausumos ga
li uždėti savo valią kariniai ant 
silpnesnes šalies.”

Bijosi Bismarkinės taikos.
Darant taiką talkininkai netu

ri padaryti tų pačių klaidų, ku
rias Vokietija padarė sąryšyj su 
Algace-Lorraine 1871 m., — 
premeras Lloyd George pasakė 
kalboje, moterų susirinkime Al- 
bert svetainėj vakar.

Jis užreiškė, kad taika turi bū
ti Iteisinga, “dėlto kad teisybė 
gimdo teisybę ir verčia priėmi
mą, kuomet pagieža sukelia ap
maudą ir gimdo pagiežą.”

True translation filed with the post- 
master at Chicago, Ilk, Dec. 11, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917

ANGLIJA PASILAIKYS 
VIRŠENYBĘ.

CAMBRIDGE, Anglija, gruo
džio 9. — Išreikšta šiandie pra
kalbose pirmojo a d mi raitijos 
lordo Sir Erie Gcddes nuomonė, 
{įteigimas tautų lygos neišvys- 
tys pasaulio kuriame karės neiš
tiks, apsiginklavimas bus nerek 
kalingas ir protas užims vietą 
prievartos. Prie patogiausių 
aplinkybių, sakė Sir Erie, gali
ma 'tikėties, kąd policijos spėka 
bus reikalinga.

II ll"«eaB—BM———s——

Jis pridūrė, kad ant jurų An
glijos laivynas tą funkciją pil
dė ištikimai ir bešališkai, neleis
damas laisvoms tautoms likti 
sutriuškintoms Vokietijos. Jis 
skaiilė nepermatomu dalyku, 
kad Anglijos laivyno viršenybė 
butų kada-nors užleista.

True translation filed with the post- 
. mastei* at Chicago, III., Dec. 11, 1918, 
as reųuired bv the act of Oct. 6. 1917

! REIKALAUJA VOKIETIJOS 
KOLONIJŲ.

MELBO11RNE, Australija, gr. 
10. Nehv South Waks įstatym 
daviškoji taryba ,priėmė rezo
liuciją persiuntimų kolonijų mi- 
nisteriui Londone, reikalaujan
čią, kad Vokietijos kolonijos bu
tų ant visados prijungtos prie 
Anglijos imperijos.

True translntion filed with the post- 
master at Chicago, III., Dec. 11, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. G. 1917
FRANCIJA NORI VOKIETIJOS

LAIVŲ.

PARYŽIUS, gruodžio 10.
Pirmiausia atida turi būti at
kreipta į Fra nei ją dalinant Vo
kietijos pirklybinį laivyną — 
tvirtina Echo de Paris. Jis nu
rodo į liūdną padėjimą Franci- 
jos pirklybinio laivyno, į nelygu
mą tarp Francijos užgriebimų 
priešo laivų palyginus su kitais 
talkininkais, taipgi į atsilikimą 
Francijos laivų budavojime, pa
darytą talkininkų kariniais rei
kalais, kurių didelę dalį aprūpin
ti prisiėmė Francijos praminęs.

True translntion fjled wtti> the potf- 
niastcr at Chicago, III., Dec. 11, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

KAIZERIS BANDĖ 
NUSIŽUDYTI.

Ex-Kaizeris nusiminęs ir tariasi 
su advokatais.

• LONDONAS, gruodžio 10. — 
Pasak Leipzig Tageblatt, buvęs 
Vokietijos kaizeris Wilhelm Ho- 
henzollern bandė nusižudyti iš 
priežasties proginio nusiminimo.

Narys gavusios kaizerio svi
tos, kuris nedaleido Hohenzol- 
lernui nusižudyti, liko sužeistas.

Pasak Amsterdamo žinios, 
ex-kaizeris turėjo Amerongen’e 
keletą pasikalbėjimų su tarptau
tinių įsltatymų ekspertais, su 
kuriais jis svarstė savo asmeniš
ką |x>zieiją. Tie ekspertai at
vyko jr išvažiavo iš Amerongen 
gaan misterišku bhdu.

. X G. ’ . : ------- -------------------------
True translntion filed with the post 
niastčr at Chicago, IĮ|., Dec. 11, |918, 
as rcųijired by the act of Oct. 6,1917

KAROLYJ BANDĖ 
NUSIŽUDYTI.

LONDONAS, gruodžio 10. — 
Budapešto telegrama praneša, 
jog grafas Karolyi, kuris lošė 
žymią rolę paskelbime Vengri
jos respublikos, bandęs nusižu
dyti laike nusiminimo apie pa
sisekimą jo pastangų atbūdavo
te Vengriją. Grafo pasisekimas 
ant savo gyvasties tapo nepri
leistas, bet smulkmenų nepa
duodama.

Išrodo, kad valdžia nepajiegia 
nedaleisti šalies išsidaiinimą į 
mažas respublikas.

LIETUVIŲ MOKSLEIVIŲ 
SEIMAS.

Lietuvių Moksleivių Susivieni
jimo metinis seimas, kaip mums 
pranešama, įvyks ateinančioj su 
batoj: ir nedelioj, gruodžio 14 ir 
15. d., Aušros svetainėj, 3001 S.
Italslted Ct., Chicago.

Price 2c. No. 291.
Wlim __■J.l,,, ■.. N. ■ . ............................................................................ y

True translntion filed wlth the post-ninsler at Chicago,,111., Dec. 11,1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

Norima visai sustab= 
dyti ateivystę

Kongresan paduotas bilius beveik 
uždraudžiantis immigraciją

ų I
True translation nied with the post- 
master at Chicago, III., Dec. 11, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917

RUSIJA PRIPAŽINO 
ESTONIJOS REPUBLIKĄ.

LONDONAS, gruodžio 10.
čia gautoji Rusijos bevielinė ži
nia sako, kad gruodžio 8 d. ofi
cialia laikraštis Izvestija išspau
sdino liaudies komisarų tarybos 
dekretą, kuriuo tarybų valdžia 
pripažįsta nepriklausomybę res
publikos, paskelbtos Estonijos 
tarybų. Dekretas sako, kad Es
tonijos tarybos yra augščiau- 
sia valdžia kol neįvyks Estoni
jos liaudie* komisarų kongresas.

True translation filed with the post- 
mnster at Chicago, III., Dec. 11, 1918, 
as reųuired by tbe act of Oct. 6, 1917

Iš socialistą 
bylos.

11 TEISĖJŲ IŠRINKTA 
SOCIALISTŲ BYLOJE.

šiandie prasidės klausinėjimas 
liudytojų.

CHICAGO. — Vidurdienis 
šiandie pamatys penkių socia
listų bylą federalio teisėj i Lan- 
dis teism.e už peržengimą špio
nažo akto pilnoje veikmėje. Ka
da teismas užsidarė vakar vaka
re. vienuolika teisėjų iš reikia
mų 12-kos lapo atrasti, kurie y- 
ra priimtini abiem pusėm.

Kaip valdžia, taip ir kaltina
mieji vakar sakė, kad priimtinas 
teisėjas galbūt bus rastas už va
landos šįryt.

Joseph B. Fleming, pirmas 
pagelbininkas Suv. Valstijų pro
kuroro, pasakys pradinę kalbą, 
išdėstydamas apkaltinimus, kad 
penki kaltinamieji susitarė su
mušti valdžios karės pienus, ir 
prakalbomis ir literatūra teikė 
pagelbą Vokietijai.

Seymour Stedman ir Henry 
Cochems, du iš kaltinamųjų ad
vokatų pienuoja kalbėti už jų 
pusę.

Pienuojama, kad pirmieji va
ldžios liudytojai užims vietą 
prieš užsidarant teismo dienos 
posėdžiui.

Vienuolika priimtų abiejų pu 
šių teisėjų buvę vietoje, kada 
teismas užsidarė, yra sekami:

A. L. Hendee, vaisių pardavė
jas, Waiikegan.

A. E. Bartholomew, gyvulių 
pirklys, Wheaton.

Thomas Nixon, išdirbėjus 
4858 N. Monticello Avė.

H. A. Ballon, farmeris, Sand- 
wich.

William H. Stanton, mecha
nikas foremanas Wisconsin 
Steel Co.

‘Sol Wick, ‘insurance broker,’ 
Insurence Exchange Bldg.

James Joyce, “insurance bro
ker,” 3040 Normai Avė.

Buri Sheldon, farmeris Na- 
pervillė.

Charles T. Carlson, automobi- 
'lių taisytojas, Oswego.

Charles Light, farmeris, Os-

ĮNEŠTAS NAUJAS ATEIVY- 
STĘ VARŽANTIS 

BILIUS.

Sulig biliaus beveik niekas ne
būtų įleidžiamas į Ameriką per 

dviejus metus. . Bijosi 
“bolševike.” 1 »

VVASHINGTON, gruodžio 10. 
—- Kad užslopinus immigraciją į 
Suv. Valstijas dviejų metų lai
kui, šiandie atstovas Lufkin iš 
Massachusetts įnešė į atstovų 
butą bilių.

Lufkin padavė dvi priežastį 
įnešimo biliaus: pirma — kad 
neleidus altvažiuoti i Suv. Vals- 
tijas bolševikiškam elementui 
“dabar taip pavojingai veik
liam,” ir antra — palaikymui 
ant kiek arti galima dabarti
niam augšlum gyveninio stoviui 
tarp didelių masių Suv. Valsti
jų žmonių.

Bilius pavestas i m migracijos 
komitetui.

Jei bilius įvyktų įstatymu, vie
natiniu išėmimu nud pasiūlyto 
uždraudimo immigracijos į šią 
šalį butų valdžios valdinin
kai, kunigai, mokytojai, profe
sionaliai žmonės, pirkliai, pirk- 
lybiniai keliautojai ir turistai 
su savo šeiminėmis.

Tečiaus bilius leistų jau čia 
esantiems svetimšaliams atsi
kviesti savo šeiminas, Taipgi 
leistų įvažiavimą svetimšalių, 
kurie nori įleidimo, kad išven
gus tikėjiminio persekiojimo, ir 
buvusiems svetimšaliams —gy
ventojams, kurie kariavo Suv. 
Valstijų ir talkininkų armijose 
laike karės.

Taipjau padavadijama laiki
nis įvažiavimas svetimšalių iš 
Meksikos, Kanados ir Newfound 
land.

True translation filed wlth the p^st- 
niaster at Chicngo,' III., Dec. 11, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. 6. 1917

Niekas negaus Nobelio 
taikos dovanos.

GI ĮRIŠTI ANI A, gruodžio 10. 
— Nobelio komitetas nusprendė 
niekam neskirti Nobelio taikos 
dovanos už 1918 metus.

wego, ir
A. D. Kcnnedy, pasitraukęs 

farmeris, VVoodstock.
C. C. Bartlett, savininkas mė

sos sankrovos Cicero, buvo j vi
ry kėdėj perklausinėjimui kai
po galimas dvyliktas teisėjas.

£ .......

Ryto 
Ch. L. D. T. rengia

PRAKALBAS APIE 
LIETUVĄ

J. Stančiko svet., 205 E.
115 gt.

Kensingtonc, III.
.Kalbės redaktorius P. Gri- 
tis.

Pradžia 7:30 v. v. Įžan
ga dyka.

V 4
.J. .t u.'. jl'li U.'Tm i'.-.'iL •;, .
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“kairieji”, kurie su entuzi-;rui ir carienei, o apie liau- 
azmu garsino tą kapitalistų dies teises nedrįsdavo Du- 
ąpaudos išpustąjį muilo bur- moję užsiminti nė žodžiu, 
bulą, kaipo “bolševizmo per- Karės laiku jisai važinėjo su 
galę” Vokietijoje!1 dešiniaisiais Durnos nariais

Telegramų i agentūros, po Europą ir aplankė Rymo

Telephone Caual 1506
'tavdienoi eina kasdien, išskiriant 
ntedeltlienHis. Leidžia NaviJicruj Ben- 
drove, 1739 S. Halsted St., Chicago, 
UI — Telefonas! Canal 1506.

UisiMkomoji Kala*:
Oicagoje—pačtu:

Metama ............................ . 96.00
Pusei meto ...................... .. 3.50
Trims mėnesiams .......... .. 1.85
Dviem mėnesiam ............ .. 1.45
Vienam mėnesiui............ ... .71

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

Suvienytose Valstijose, ne Chicago j,
pečtu:

Metams ............................ . 15.00
Pusei meto ...................... .. 3.00
Trhns mėnesiams .......... .. 1.65
Dviem mėnesiam .......... .. 125
Vienam mėnesiui ............ ... .65

lUinadoj. metams ................. .. 7.00
Visur kitur užsieniuose .• .i 8.00

Pinigas reikia rdysti Pačto Money 
Vrderiu, kartu su užsakymu.

Asmeniškai Redaktorių matyt laJi-

i Redakcijos
i Straipsniai

_ _ - _ _ — — — —l —' —* — •**-

True translntion filed with the post- 
master at Chicago, 111., Dec. 11, 1918, 
hs reųuired by the act of Oct. 6,1917.

Vėl praėjo^ 
“bolševikiška 
revoliucija ’ ’.

bluff’us, 
Dr. K.

Mes ne
it ieic jos 
Bet mu-

skelbdamos savo 
nuolatos naudojasi 
Liebknechto vardu, 
apsiimame spręsti, 

turi tam pamato, 
sų nuomonė yra tokia, kad, 
jeigu Liebknechto grupė ir 
neturi tų tikslų, kuriuos jai 
primeta kapitalistiški sen
sacijų fabrikantai, tai vis 
dėlto ji turėtų daugiaus ap
svarstyt savo veikimo būdą, 
idant nedavus kontr-revo- 
liuciniems intrygantams de
ngti savo pienus josios 
ma.

Vokietijos revoliucija 
lės išeiti pergalėtoja iš 
bartinio sunkaus padėjimo 
tiktai tada, kada jos darbi
ninkų eilėse viešpataus soli
darumas ir išmintis. Tie, 
kurie Vokietijoje šiandie 
mėgina supjudyt vieną dar
bininkų dalį su kita arba er
zina minias neapgalvotais 
kurstymais, lošia kontr-re- 
voliucijos “gėrių”, nežiūrint 
kokie butų jų norai.

fir-

ga- 
da-

True translntion filed with the post- 
mnster at Chicago, III., Dec. 11, 1918, 
•s requircd by the act of Oct. 6, 1917.

Darbininkai, 
ką jus manote?

kad
Kapitalistiškų žinių agen

tūrų išreklamuotoji “bolše
vikiška revoliucija”, kuri tu
rėjo įvykti Berline pereitą 
pėtnyčią ir nušluoti Eberto- 
Haase’s valdžią, jau praėjo. 
Ir pasirodė,* kad šita “revo
liucija”, lygiai kaip ir pus
tuzinis kitų “bolševikiškų 
revoliucijų”, triukšmingai 
aprašytų pirmiaus, buvo nie
kas kita, kaip bluff’as.

Pėtnyčioje Berline įvyko 
šiek-tiek riaušių. Sakoma, 
kad tų riaušių pasekmėje, 
žuvę daugiaus kaip pusan
tro šimto žmonių (nors gal 
ir tai yra melas). O jas buk 
iššaukęs sufalsifikuotas val
džios “įsakymas” areštuoti 
darbininkų ir kareivių Tary
bos pildomąjį komitetą. 
Koks tai oficieris, pasirem
damas tuo “įsakymu”, liepęs 
suimti minėtąjį Tarybos ko
mitetą, ir delei to kilę sumi
šimo: viena dalis kareivių ir 
darbininkų, manydama, kad 
valdžia ištiesų kėsinasi ant 
jų įgaliotinių/ ėmė daryti de
monstracijas prieš valdžią; 
o kita dalis kareivių ir dar
bininkų šoko ginti valdžią ir 
daryti jai užuojautos de
monstracijas. Iš todcilo su
sirėmimų. Bet oficieris, ku
ris mėgino išpildyti tą su
falsifikuotą valdžios “įsaky
mą”, tapo suimtas, ir viskas 
nurimo.

Tai tokį tų pėtnyčios riau
šių aprašymą dabar paduo
da korespondencijos iš Ber- kada Lietuvos kunigija su- 
lino. Iš jo aišku, kad čia galvojo kreipties į Vokieti- 
mes turime reikalą ne su re
voliucija, o su kokių tai triu
kšmadarių pasikėsinimu pa 
daryt 1 
kreditavus revoliuciją pa
saulio akyse, ir gal idant da
vus priekabės svetimoms! praneša Amerikos klerika- 
valstybėms pradėt “daryt lų pasiuntiniai iš Šveicari- 
tvarką” Vokietijoje. AugŠ- jos. Reiškia, tasai “minis- 
Čiaus minėtajai “sufalsi'fi- terių pirmininkas” yra išti- 
kuotas” valdžios “įsakymas” girnas Lietuvos kunigų sėb- 

: ras.
Kitas tos klerikališkai- 

tautiškos “valdžios” narys 
yra p. M. Yčas. Jisai pasi- Į

popiežių, pasiklonioti į ko
jas.

Bet yra tame klerikališ- 
kai-tautiškame “kabinete” 
da ir navatnesnis asmuo: 
grafas Aleksandras Tyške- 
vičius.. Jisai “augštos kil
mės” ponas ir milžiniškų 
dvarų savininkas. Ir jam 
musų dešinieji paveda žem
dirbystės ministerio vietą! 
Ko gera galėtų susilaukti 
sodžiaus darbininkai ir be
turčiai ūkininkai iš tokiu 
ministerio? Ar jisai pasi
rūpintų, kad darbininkų bū
vis butų pagerintas? Ar ji
sai pritartų tam, kad dva
rų žemė butų išdalinta ūki
ninkams? Žinoma, kad ne! 
Užimdamas žemdirbystės 
ministerio vietą, jisai steng
tųsi apginti bajorijos ir po
nijos privilegijas ir palikti 
darbo žmones vergijoje.

Tai matote, kokią “val
džią” garbina ir remia mu
sų klerikalai ir tautininkai! 
Matote, kokios “laisvės” 
Lietuvai jie geidžia!

Ant laimės, ta Voldemaro 
—Yčo—Tyškevičiaus “vald
žia” jau tebegyvuoja tiktai 
musų dešiniųjų svajonėse. 
Lietuvos valdymas pateko į 
socialistų rankas. Bet gali
te suprasti, kieno labas rupi 
musų klerikalams ir tauti
ninkams, jeigu jie džiaugia
si ta savo išsvajotąja “Lie
tuvos valdžia”. Jie nori, 
kad Lietuvą valdytų kunigi
jos tarnai ir dvarininkai!

Ar ne laikas tad musų 
darbo žmonėms prakrapštyt 
savo akis ir stot į kovą su 
tuo pavojum? Tik pagal
vokite, darbininkai: jeigu 
jus sėdėsite, ramiai sunėrę 
rankas arba kelsite savo ta
rpe bereikalingus kivirčus, 
tai susilauksite to, kad at
žagareiviai iš Amerikos pa
duos ranką savo sėbrams 
Lietuvoje, sugriaus tenai 
darbo žmonių valdžią ir už- 
rioglins ant Lietuvos spran
do Voldemarų, Yčų ir Tyš- 
kevičių kompaniją.

dėdavo elementorių sau ant ko- bent po vieną parengimą rajo- 
Betjno naudai. Nariai turės mokė

ti l()c į metus rajono iždan.
Vėliau nutarta surengti pra

kalbų maršrutą Ohio rajone.
Parinkta aukų rajono reika

lų tvarkymui — $11 su centais. 
Ohio Bajoras turės 3 kuopas: 

Cleveland, Akron ir Erie, Pa.

lių ir mokydavo mus ABC 
šitą “kursą” pabaigus, dažniau
siai pasibaigė ir mokykla. Mes 
eidavome prie darbo ir dirbda
vome nuo anksto iki vėlai. Tai 
ve kodėl mes ir nemokėjome 
nieko. Ir jei Imtume pasilikę 
ten savo krašte, gal dabar būtu
me buvę aklais vergais musų 
kunigėlių, kun. Karcvičiuus ir 

kitų,tokių kaip jie.
Bet net ir ten, Lietuvoje, pa-’ 

pute malonesnis laisves vejalis; 
ir ten žmones ima patįs valdy
tis. Taigi musų kraštas tuomi 
dar brangesnis darosi mums.

Draugai ir drauges, dabar ar
tinasi Kalėdos. Kalėdose mes j pna, bet jau eina veikt kartu 
paprastai linkime vieni kitiems su kitais. Dgė Miscvičiutė yra 

gabi ir energinga dainininkė - 
solistė, “šidl. ubagai” ir “Pary
žiaus muzikantai” publikai tai
pjau patiko.

Vėliau rinkta aukų LSS. Ap
sigynimo Fondan. Kiek surin
kta, nepasakė. Čia reikia pasa
kyt, kad clcvdandicčiai jau ne
mažu yra aukavę. Pav., pašal- 
pinC dr-ja “Laisvė” andai pa
skyrė iš savo iždo $10, o pavie
ni nariai suaukojo $17. Be to, 
draugija įgaliojo specialę ko
misiją rinkti aukas iš- pavienių 
asmenų.

Vietinė LDLD 22 kuopa laip- 
i jau aukoja. Iš iždo ji paskyrė 
net 25 dol., o pavieniai jos nariai 
suaukojo 15 dol. Viso ji davė 40

surengė šokių vakarą. Belo su
lošta keletas monologų ir vie
nas veikalukas. Beje, drge M. 
Miscvičiutė ir vėl pradeda pasi
rodyt ant estrados. Iki šiol ją 
kainavo ta nelemtoji epidemi
ja — influenza. Nors ji dar sil-

oiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim

Naujas ‘Naujienų’, dėl ‘Naujienų’ 
su Naujienomis Vakaras

Rengiamas Naujienų Bendrovės Šėrininkų Ro- 
selando distrikte dėl palinksminimo publikos ir 
dėl suartinimo jos su “Naujienomis”.

Nedėlioj, Gruodžio 15, '18
K. of P. SVETAINĖJ, 11037 Michigan Avė.

Roseland, III.

Pradžia 6:30 vai. vak
laimės, pirkinėjame vieni ki
liems dovanėles. Be abejo tą 
darysime ii* šitose Kalėdose. Ką 
gi tad linkėsime tiems musų 
draugams, kurie šiandien val-

kėkime jiems gerų pasisekimų, 
rinkime aukų Kalėdų dova
noms.
> Ijai gyvuoja darbininkų vie
nybė ir socializmo pradžia mu
sų tėvynėje Lietuvoje.

J Bačkos Kamštis.

MOKSLEIVIŲ SEIMO 
REIKALU.

Skaitytojai jau žino, 
Lietuvos valdžia persikeitė 
po to, kaip Vokietijoje įvy
ko revoliucija: klerikališkai- 
tau tiško ji Lietuvos Taryba 
tapo prašalinta, ir šalies val
dymą paėmė į savo rankas 
socialistai, kurie dabar ren
giasi sušaukt visuotinu žmo
nių balsavimu išrinktąjį Sei
mą.

Bet klerikalai su tautinin
kais dar vis garsina, kaipo 
“Lietuvos valdžią”, pp. Vol
demarą, Yčą, grafą Tyške- 
vičių ir kitus, kuriuos ‘pa
sodino į ministerių vietas 
nabašninkė Lietuvos Tąry- 
ba. Ir garsindami šitą ne
buvėlę “valdžią”, jie ragina 
žmones aukaut kuodaugiau- 
sia pinigų jos parėmimui.

Šitaip elgdamiesi, klerika
lai su tautininkais ne tiktai 
klaidina žmones, bet ir pa
do, ko jie geidžia Lietuvai.

Toje nebuvėlėje “valdžio
je”, kurią garsina musų de
šinieji, nėra nė vieno tikrai 
pažangaus žmogaus, nė vie
no darbo žmonių draugo; ji 
visa perdėm susideda iš at
žagareivių ir aiškiausių lia
udies priešų.

Štai, 1 
kas “ministerių pirminin-įvos ^delė? 
kas” — p. A. Voldemaras.; T: ''-““f 
Jisai Lietuvoje visuomet ei-',na*s’ kurie pas mus pasiliko 
davo išvien su kunigais iru,Pie ją- .
atžagareiviškiausiais tauti-į tų linksmų dienelių iki užau- rajono, 
ninkais. Ir jisai turi pil-Įfi°m» ld°k ten turėjome 
niausią Lietuvos kunigijos smagių jausmų, I • A • t • w •« •

Skaitytoju Balsai
\Už išreikšta# šiame skyriuje 
nuomones Redakcija neatsako.]

Kodėl Mes Negalime
Užmiršti savo tėvynes.

klerikališkai-tautiš-j Perdalijama prigimta
“ministerių pirminin-.lvos Saldė?
— p. A. Voldemaras.; 4i brangi mums tais afmini- 
T _*_______ __ A. < mtiic lziii>io nnc mile

davo išvien su kunigais ir’apie ją« Kiek ten praleidome

Inžanga 25c ypatai.
. liiiii'i ■i"Sg~i'ii.i I""| į.... .  aa—8—

Trumpas, gyvas Naujieniškas programas, 
paskui — šokiai.

Kviečia visus KOMITETAS.

aiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii^

Moksleiviai! Musų seimas vi
sai arti. Bukime prisirengę ir, 
svarbiausia, nepamirškime da
lyvauti jame. Be to, pasirody- 
kinie esą subrendusiais, ir atsi
lankykime laiku. Labai yra neg
ina lomi, kuomet reikia porą ar 
daugiau valandų laukti. Laikas

jį taupyti. Seimas prasidės 2

14 d., 1918 m., “Aušros” svetai
nėj, 3001 So. Halstcd St. Juo 
greičiau, t. y. punktuališkiau 
susirinksime, tuo greičiau bus 
galima užbaigti ir turėsime da
ugiau laiko dalykų apsvarsty
mui.

Seimas tęsis dvi dieni, suba- 
toj ir nedėlioj. Subatos vaka
ru jeigu bus galima, turėsim 
trumpą programėlį.

Svečiai ir moksleiviai 
nuoširdžiai kviečiami.

J. T. Vitkus,
S. L. M. A. pirm.

yra

Iš Clevelando
Vietos lietuvių veikimas.

Gruodžio 1 d. buvo konferen
cija tveriamojo Ohio valstijos 
rajono. Delegatų atsilankė iš 
Akron, Youngstovvn, Erie, Spri- 
nglield ir Cleveland. Viso 12.

Posėdį atidarė 3 kp. organi-
Kodėl mums yra brangi jrjzatorius, kuris pasakė trumpą 

Lietu-1 prakalbą nurodydamas naudin- 
| gumą turėt Ohio valstijoj rajo- 
jną.

Priėmus dienolvarkį prasidė
jo svarstymas apie sutvėrimą

> viso- Perskaityta laiškas iš 229 kp,. 
kuomet kur nurodinėjama, kad tveri-

ir atžagareivių U'žsitikėjima. /susirinkę į būrius apdainnoda- mas naujo rajono nieko naudos 
Šių metų spalių mėnesyje,

jos vyskupus, kad su jų pa- 
gelba gavus tinkamą sau ga- 

arių pasikėsinimu pa- nytoją Vilniaus diocezijoje, 
betvarkę, idant di« tai jie tuo reikalu delegavo 

į Muencheną p. Voldemarą 
ir kun. Petrulį. Apie tai

Geriau esą susijungti 
su XI rajonu. XI Rajono orga
nizatorius tuo klausimu kalbė- 

Daugelis musų buvome pri-į,jo «pie 20 minučių. Kvietė susi- 
versti savo šalį apleisti dėl ca-j vienyti ir delei parankumo pa- 
ro valdžios priespaudos ir kilų dalyt rajoną į distriktus.

Tvėrėjai smarkiai priešinos ir 
suteikė, jam deklamatoriaus titu 

Suvirinkime pasidarė ter
mas. Pasikarščiavus nubal
suota tverti, čia 2 kuopos (gal

vome tuos žalius laukus, tas ta-1 neatneš, 
jokias girias ir kvapsningus jau
nų mergaičių darželius.

C. L. P. D. Sanryšis įsteigė 
vakarinę mokyklą. Mokinama 
lietuvių rašybos, retorikos ir 

skaitliavimo. Mokinama pa- 
nedelio ir seredos vakarais. Mo
kytojauja d. J. Peščįus. —D. P.

Benld, III

i Nauja LMPS. kuopa.

Lapkričio 24 d. čia susitvėrė 
LMPS. kuopa iš devynių narių. 
Kuopon įstojo sekamos drau
gės: Ona Bartriušienė, Ona Gi- 
raitienč, Ona Kačinskiene, Ona 
Budai lienė, K. Tališauskienė, B. 
Urbinicne, M. Gavutienė, K. Gu-

Butų gcis'inu, kad ir daugiau 
prisidėtų, nes Benlde moterų y- 
ra pusėtinas būrelis, o draugi
jos jokios neturi. Rodos, 1913 
metais čia buvo susitvėrusi Lie
tuvos Dukterų Draugystė iš 12 
narių. Pragyvenus apie 5 me
nesius ši betgi1 turėjo mirti... 
Mjanau, kad dabar musų mo
ters mokės išlaikyti savo kuo
pą, kuri paskui galės būti kaip 
ir kelrodžiu 
atsilikusioms

Geriausio
draugės moters!

musų tamsioms, 
sesutėms.
pasisekimo jums,

—K. G.

7

Slapukui. — Nebloga satyra, 
bet vietomis labai persūdyta. 
Satyros, kaip ir kritikos, tikslas 
turi būt ne erzint priešą, o 
rodyt jo ydas.

Kuopos Nariui. — Su tuo 
kraščiu mes jokių polemikų 
vedame.

pa-

lai-
ne-

areštuot darbininkų ir ka
reivių Tarybos komitetą lei
džia spėti, kad tame triukš
madarių suokalbyje buvo 
sužiniai 
vokačija 

Tad te

tolygių priežasčių. Atsisveiki
nant su ja ne viena ašara iškri
to mums iš akių. Mums gaila lą- 
buvo ji apleisti.

Atkeliavę čia radome žmo
nes kur kas daugiaus apsišvie- tris» nes Youngstown’o lie
tusius ir išsilavinusius? Bet irlbuVO delegato) atsisakė prigu
lta nekokią laimę radome. TasĮl^i, prie naujo rajono. Vadinas 
vienok gera, kad čia galima jos pasilieka prie XI rajono, 
pramokti rašyt ir skaityt, 
tik kas to nori.

Tiesa, mus mokino ir

jei Antroj sesijoj tapo išrinkta 
i naujojo rajono valdyba. Org., 

ton J- Daubaras, Sekr. d. Pilatas,

Šit

Korespondentui, Kewa-
— Tiek to su tomis da-

Vis vie-

Kunigo žentui, Chicago He- 
ights. — Išspausdinome anks
čiau prisiųstą.

“N.”
neę, III.
valkomis ir policiniais.
na, iš to jos nepasimokys. Ve- 
ly parašykite mums šį bed tą 
apie pažangiųjų jūsų miesto lie
tuvių veikimą.

' Susipratusiam 
Kėvvanė.0, 111. — 
skaityt lapelius, 
kaito. Antra,

Parapijonui, 
Tie, kur bijosi 
laikraščiu nes-

Jus turite mokytis angly kalbos 
-- - - - - -- -- DABAR . . . .

HOFEMANO MOKYKLOJE mokina jus kaip skaityti?*rašyti ir kal
bėti angliukai į labai trumpą laiką. Ateikite ir pasikalbėkite su musų 
lietuviais mokiniais, kurie jau yra augštcsnčje mokykloje prisirengimui 
į kolegiją. Musų mokestis už mokinimą yra nebrangi. Musų mokyto
jai yra draugiški. Ateikite pas inus. Mes jums pagelbėsime.

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

Tclephone Pullman 342.

Dr. D. J. BAGOČIUS
Permainė savo OFISO vietą.

Naujo ofiso vieta
10900 Michigan Avenue, Roseland, Dl.
Viršuj Bakkerio aptiekos, kambarys 8.

Priėmimo valandos:
Nuo 9 iki 11 valandai ryto 
Nuo 2 iki 4 vai. po pietų 
Nuo 6 iki 9’^Valandai vakare

Nędėliomis nuo 9 iki 12.
Telefonas lieka tas pats rezidencijai ir ofisui: 

Tel. Pullman 342.

LIBERTY BONOS
Jei jus priversti esate parduoti, mes mokame N. Y. Exchange kai 
nas, be komiso.
Bondsus galima siųsti regis
truota krasa — 
C-o Lithuanian Dcpt.

&

EDWARD P. GARRITY CO„ 
Banke r s

108 So. La Salia St.
Atdara Nedčliom 10—12 dieną

pMoterjs!
Štai kenčiančioms mo

terims yra pranešimas 
nuo Mrs. W. T. Price iš 
Public, Ky.: “Aš kentė
jau nuo skausmų... ji ra
šo. “Aš sunykau dėl 
silpnumo mano nugaros 
ir narių... Aš jaučiausi 
esanti be vilties, be drą
sos. Aš beveik nebesi
tikėjau pasveikt kuomet 
nors, kuomet drauge su 
užsispyrimu reikalavo, 
kad aš

Imčiau

GARDUI
Motery Tonikas
Aš pradėjau Cardui. 

Trumpu laiku aš pate- 
mijau žymų skirtumą. 
Su kas kariu aš vis stip
rėjau ir jis išgydė ma
ne. Aš esu stipresnė, 
negu buvau pirm kiek 
metų. Jeigu jus kenčia
te, jus galite pagodoti 
reikšmę — būt stipria ir 
sveika. Tūkstančiai mo
terų duoda Cardui’jul 
kreditą už savo gerą 
sveikatą. Jis jums pa
gelbės; Mėgink Cardui. 
Pas visus aptiekorius.

E-73

Kazimieras Gugis

Mfceto Offcui 
117 N. Bertom II.

111111 UnltylMl.
Tti. Central <411

Veda visokius reikalus, kaip kriminalilkuose 
taip ir civiiiikuose teismuose. Daro 

visokius dokumentus ir popieras.

Namų Ofisas:
N!) 8. Hiltted St

Ant trečių lubų
Tel. Dtover 1310

i naudotasi net pro* žymėjo, dar būdamas Ruski Lifctilvoj, bet toji mokykla bu- Finansų Sekr., J. čečeta, iždi-
a. jos Durnoje, carizmo laikuo- vo maža. Mes dar atmename!mukti d. Ulevičia. ...... ųdnkn veikim* O tie tahisunė-
tegul dabar pasini se: jisai, kartu su kitais at- ją- Mes atmename, kaip moti- Nutaria, kad priklausančios i potenciją prisieitų versi } an- U .te„nl‘Ue žinosi
•voliucijl” tie musų žagareiviais, darė vizitas ca- »a sėdėdama prie ratelio pasi- prie rajond kuopos \ parengtų glų kalbą., - lašinėkite mums

tamstos korės-‘šiaip žiftučių apie vietos darbi-

Stasio Šimkaus
Muzikos Mokykla

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

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

Naujas Adresas: 
3249 So. Morgan St. Chicago 

(Buvusiam Tananevičiaus 
name)

JOSEPH C. WOLON
LIETUVIS ADVOKATAS

29 S. La Šalie St. 
Tclephone Central 6393 

Vakarais
2911 W. 22nd Street

i Tclephone Rockwell 6993

CENTRAI MANUFAGTURING] 
DISTRICT BANK 
1112 W. 35-ta gntvfl 
(Tel. Drover 6310).

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

VAKARAIS
Seredomis Ir Subatomis nuo 6 iki 

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

kalui atsiradus kreipkitės prie ma- 
nęs j namus.

3343 Lowe avė., 
(Tel. Boulevard 9983)

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

Dr.A.Montvid
Gydytojas ir Chirurgas

1553 W. Madison sL 
Saite 600—612 

Phone Hayrnarket 2563 
Valandos: 10 iki 12 ryto

1739 So. Halsted St.
Naujienų Rainė 

Valandos: 6 iki 8 vakaro 
Nedėldieniais tik Madisan st. 
ofise, šaukiant j namus tėle- 

fonuokite į reridandią.
Wcst 6126.



Jaučluosiu 
atsinaujinusiu 

žmogumi,
sako kiekvienas lietuvis susipa
žinęs su visame pasaulyje žino
momis saldainėmis PARTOLA 
valančiomis kraujų ir skilvį.

ti 3 saldainius, kad ryte atsikel
ti lengvai ir kaip sveikam žmo
gui.

Suirus virškin^mi^, užkietė
jus viduriams, skaudant galvai, 
arba nusilpus organizmui abcl
nai — nėra geresnio malonesnio 
budo pasigydyti, kaip valgyti 
gerai žinomas metines saldai- 
nes PARTOLA, kadangi jos yra 
ir gardžios ir gerui valo skilvį 
ir kraujų.

PARTOLA gavo auksinius
medalius šešiose visapasaulinė- Tas į minėtų Fondų. 
__ ____ i__ t___ i__  I.iru:

Teatras ir Balius
Rengia

Lietuvių Moterų Progr. Sus. 3-čias Rajonas

Sub., Gruodžio-Dec. 14, 1918

MELDAŽIO SVETAINĖJ, 2242 W. 23rd PI.
Pradžia 7:30 vai, vakare. Inžanga 35 ir 00c ypata?
Scenoje statoma labai juokingas ir įdomus veikalas —

“Netikėtas sugryžimas”

Waterbury,Conn
Iš LDLD. 28 kp. veikimo.

Gruodžio 1 d. buvo LDLD 28 
kp. mėnesinis susirinkimas. Dc-

rencija pranešė, kad Ko n f. įstei
gė Mctuvoo laisvės Fondų ir

Kiek teko

Prie to dainuos L. M. P. S. 25 kuopos choras—pasirodys 
pirmą syk| Chieagoje ant scenos. Taip-gi dainuos “At
eities Žiedo” Vaikų Choras,puikiai išlavintas.

Kviečiame Chicagos visuomenę skaitlingai dalyvauti, 
nes L. M. P, S-mo Šešios kuopos deda visas pastangas, 
kad šis Vakaras pavyktų kuogeriausiai. Lošime daly
vaus atsižymėję artistai. Režisieriaus pati veikalo au
torė, M. Dundulienė. Po prdgramo—Šokiai.

Kviečia visus L. M. P .S-mo IILėtas RAJONAS.

įBalius i Programų
I mt. •
i Rengia Lietuvių Laisvamanių Federacijos 2 kuopa

savo akis Į

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

Aš turiu 15 metų 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
AKIŲ SPECIALISTAS 

1801 So. Ashland Aven Chicago, 
Kampas 18-tos gatvės 

3-čios lubos, virš Platt’o aptlekos 
Tėmykite į mano parašą 

Valandos nuo 9-tos vai. ryto iki 
8 va), vakaro. Nedėlioję nuo 9 
vai. ryto iki 12 valandai dieną.

je, Genevoje, Neapolyje, Barcc- 
lonoje, Mediolanijoje, už savo 
geras ypatybes.

PARTOLA puiki vyrams, mo
terims ir vaikams ir dėlto ji tu
ri rastis kiekvienam name. Ji 
rekomenduojasi ir parsiduoda 
puškese, kainuojančiose $1.00. 
Publikos patogumui mes išsiun
čiame 6 puškės tiktai už $5.00.

VELTUI

Daili ir naudinga dovana kiek
vienam prisiuntusiam užsaky
mų ir pinigus drauge su šiuoni 
apgarsinimu.

Laiškus ir pinigus adresuoki
te:

APTEKA PARTOSA,
New York, N. Y., Dep. L. 1

(98)

/nes į trumpų laikų vienas iš pa
skirtų asmenų surinko virš 50 
dolerių. Vis dėlto atsiranda to
kių neišmanėlių, kur bando- ke
nkti tam prakilniam sumany
mui. Jiems mat atrodo, kad 
tai “tautiškas darbas’*... Todėl 
viernao bolševikas negalįs rem
ti tų Fondą. Sakykite!

Vėliau rinkta kuopos valdy
ba sekantiems 1919 metams. 
Pirmininku išrinktas d. P. Mo- 
tiecius, fin. rašt. d. K. Baliunas, 

ližei. d. P. Plečkaitis, sus. rašt. d.

Subaloje, Gruodžio-Dec. 14,1918
M. P. JANKAIČIO SVET., 4837 W. 14 St.

Pradžia 7 vai. vakare. Inžanga 25 centai ypatai

Programe dalyvaus LSS. 138 kuopos Mišrus choras, Chicagog 
. ' , - 'A

Lifet. Vyrų choras ir LMD. Aido choras iš Kcnsihgtono, gabiausi 

monologistai, kvartetai; bus dialogų ir kitokių užimančių pamar- 

ginimų. Abclnai pasakius, bus vienas iš puikiausių vakarų Cice- g 

roję. Kviečia visus be skirtumo lietuvius atsilankyti j viršminCtą 

vakarą. Busite visi patenkinti. Užprašo L.F.F. Kuopa.

| Dr. A. R. Blumanthal |

Toliau svarstyta apie sutvėri
mu Vaikų Draugijėles. Tai yra 
geras ir rimtas užmanymas. 
Vaikučiai, turėdami savo drau
gijėlę, galėtų lavinties skaity

mo, meno, žaislių ir tt.

Ko vei ti tautininkų-klerikalų
prižadai?

“Visi, kas tik jaučiasi lietu
viais -u Lietuvių dienoje priva
lo dirbti išvieno. Padėkime į 
šalį partyviškunius nors ant vie
nos dienas! Padarykite tatai dėl

Kalėdų Dovanų 
Krautuvė

ma-

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

Musų krautuvė pripil
dyta naujausios 
dos tavoru.

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

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

Rusiškai-Amerikoniškas Biuro
CHICAGOJE

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

2. Perka ir parduoda Rusiškas Obligacijas ir 
Rusiškus Rublius.

Didžioji Raštinė:
Russian=-American Bureau

160 N. Wells Street, Chicago, IU.
Skyrius:

Russian-American Bureau
706 W. 12th Street, Chicago, III.

I didžiąją raštinę galima nuvažiuoti kiekvienu gatvekariu, va
žiuojančiu “down-towu”. Skyrius raudasi prie 12-tos gatvės, ne
toli Hulsted St.

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS
_ ant Durų, Lentų, Rėmų ir Stogam* Popiero
SPECIALIAI: Maleva malevojIntui stabų išvidaus, po $1.40 ai gal.

CARR BROS. VVRECKING CO.

čių musų brolių!’’ — taip pasa
ltojo tai liniukai ir klerikalai 
prieš “Liet, dienų’’.

—Mes jumis nėužtikim — at
sakė progresyviai darbininkai. 
Jus veidmaniaujate! Jus bro
lių nelaimes panaudojate stip
rinimui savo nelemtos politi
kos!

—Padarykime’ stitartį —juo
du ant baito — pasakė tautinin
kai ir klerikalai.

Sutariis padaryta šitokia, bu- 
•tent kad: surinktos aukos eis 
tik badaujančių šelpimui; pini-

to, pusė aukų turi būt siunčia
ma klerikalų, o kita progresy-

Ulinis b: i įstaigoms.
Taip buvo sutarta. Bet ar 

toji siftrrtis išpildyta? Ne. Tau
tininkų ir klerikalų slapto vei
kimo ir intrigų pasekmė buvo

pinigai — dešimt tūkstančių 
dolerių — liko perduota ne nu
keli tėjusiems dėl karės Europos 
lietuviams, o Wilkes-Barrio Cc- 
ntraliniam Komitetui. Žmonės 
aukavo tuo tikslu, kad sušelpus 
jilkstančius, o musų kilerikalai- 
tautininkai aukas sudėjo į kapi-’ 
talistų bankus. Beje, W. I). Są
ryšio ižde dar buvo apie $500 
surinktų šelpimui kares aukų. 
Lapkričio 26 jie nutarė ir tuos

Esu, dabar reikia daug pinigų 
Lietuvos politiškiems reika
lams.. . Mat, jie pasakoja, kad 
-Amerikos lietuviams reikėsią 
(Pasiųsti net 12 savo atstovų į 
taikos konferencijų. —Vargšas.

AURORA, ILL.

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

Milžiniška Koncertą
Nedalioje, Gruodžio - December 15, 1918

■' M. Meldažio Svetainėje
• 2242 W. — 23 Place

Svetainę atidarys 5 valandą vakare. Programas prasidės lygiai 6 vai. vakare, 
/šiame koncerte dalyvaus visos gabiausios scenos spėkos, todėl atsilankiusieji 

j šį koncertą nesigailėsite. • ■ • -
Po programo bus linksmus šokiai. Kviečia KOMITETAS.

AŠ, ADOMAS A. KARALAUSKAS, SEKANČIAI RAŠAU.
Aš labai sirgau per 3 metus, nuslabnėjęs pilvelis buvo. Dispep

sija, nevirinimas pilvelio, nuslabnėjimas. Kraujo, inkstų, Nervu ir 
abelnas spėkų nustojimas viso kūno, ir buvau nustojęs 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
matizmas pranyko, diegliai nebebadl po krutinę. Vidurių rėžimai 
išnyko po užmušimui visų ligų. Bėgiu 3 mėnesių išgerdavo* kas sa
vaitė po buteli Salutaras, Bitteria, ir po 3 raėn. savo paveiksle pa 
mačiau toki skirtumą kaip tarp dienos ir nakties. Dabar Jaučiuos 
smagiai ir esu linksmas ir 1000 sykių dėkuoju Salutaras mylistų ge- 
radėjistei ir linkiu visiem savo draugam ir pažįstamiem su tpkiail 
atsitikimais patariu uuoširdiai kreipties pre Salutaras:

SALUTARAS
CHEMICAL INSTITUTION J. Baltrenas, Prof.

1707 So. Halsted SL Telephone Canal 6417. Chicago, III.
mrwnB-rini ■ .............. *r|>|T

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 g^dys teisingai. Aš per daug nie- 
tų gydžiau pasekmingai šias ligas.

W Mano užrašas išgydytų ligonių yrą aiškus pri- 
rodymas mano gabumo.

AJ Aš atitaisau kreivas akis be skausmo vienu 
v? gydymu.

ffjjfr^PĮįĮijg Pritaikau akinius teisingai.
Pasitarimas nemokamas.

W. M. LAWHON, M. D.
219 S. Dearborn St. (Prieš pačtą). Chicago, III.

Neišmokėtus 
Liberty Bondsųs 

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

Extra! Extra!
Ura visi i šokių mokykla, kuri at

sidarys gruodžio 11 d., Svetainė at
sidarys 8 valandą vakare, mokini

mas trauksis ligi 11 vai. vak. 
bus 3 vakarus i savaite —. panedė- 
liais, seredoinis ir subatomis vaka
rais. Mokinimo kaina nebrangi.

Pirmininks ir prapesorius mokyk
los Sam Pawlik 
733 W. 18 st., Chicago, III.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos

f K

AKIU SPECIALISTAS 
Akis Egzaminuoja Dykai 
\ Gyvenimas yra

k tuščias, kada pra 
nyksta regėjimą.

ssBBHHBĮJ Mes vartolam 
pagerintą Oph- 
tholmometer. Y- 
patinga doma at-

■ - € kreipiama i vai
kus. Vai.! nuo 9 ryto iki 9 vak. 
nedėldien. nuo 10 iki 11 dieną. 
4649 S. Ashland av. kamp. 47 at 

Telcphone Yards 4317 
Boulevard 6487.

■■■■ eiiiraui, ■ ■ 3K»

Telephone Yards 5032

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

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

.. 1 ■ ■sjtessr"—

DR. M. HERZMAN
Gerai lietuviams žinomas per 16 me

tų kaipo patyręs gydytojas, chirurgas 
ir akušeris.

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

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

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

VALANDOS: 8—9 ryto, tiktai.

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

3149 S. Morgan SL, kertė 32 st 
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. N e dėl i o- 
mis vakarais ofisas uždarytas. 

Telephone Yards 687

Bttid. ĮSI S. Ashland Biri. Chictgt 
TelepheBe Heymarket MM

DR. A. A. ROTH
SUSAS GYDYTOJAS Ir CHIRURGAI

Specialistas Moteriški, Vyrtfki, 
Vaiki ir vioų ohrontakų ligą 

Ofisu: DM4 S. HslatadBU Čile* 
Telepheae Dreve* MM

VALANDOS: !•—11 rytoj S—6 pepMH 
7-r-g vakare. Nedčliomle l»r-U 4tK

Telephone Yards 5834.

D r. P.6. Wiegner 
Priėmimo valandos nuo 8 iki 12 
iš ryto ir nuo 7 iki 9 vai. vak. 
3325 So. Halsted SU Chicago.

Užmirštas 1 ta tuvių kampelis.
Aurora yra dailus miestelis; 

(lietuvių, yra apsigyvenusių ja
me apie 200 šeimynų. Yra 

lėtas kuopų, yra pašelpinčs 
draugystės, Laisvės Mylėtojų 
Draugystė ir švento Kazimiero 
Draugystė. Bet jos ikišiol nie- ~ 
ko gera neveikia. Žinoma, yra 
ir apsišvietusių lietuvių, kurie 
ir norėtų darbuoties, gavę gerų 
progų, bet negali dėl mažumo 
balsų. \

Lietuvių biznierių čia visai’ 
mažai: yra tik dvi lietuvių smu
klės. Lietuvio hučieriaus ir lie- Darbų yra ir,..merginoms arba 
<tuvib barzdaskučio nėra. Taip ir moterims, ir jų darbas gerai

12th St. Tai. Kedsie 8902 
Paulina Tel. WcBtern 15 
3514-16 W. 12th at., arti 
St. Louis Avė. Ir 1115-17 
So. Paulina St., arti 12th 
St., Chicago, 111.

MRS. AGNĖ DŽUGAS 
LIETUVĖ — AKUŠERĖ 

Gerai supranta savo darbą ir malo
niai patarnauja moterims. Pabai

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

Prie Archer Avė. 
Telcphone McKinley 4420.

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

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

pat trūksta lietuvio gydytojo ir 
lietuvio fotogr&fo. Jei 
lietuviai, kurio galėtų 
viršuj paminėtas vietas, 
retų gerų pelnų.

Paprastiems darbininkams 
taipgi nesunku darbas gauti.

rastųsi 
užimti 
tai tu-

apĮniokamas. Kas norėtų pla
tesnių žinių gauti, gali kreipties 
laišku šiuo adresu: Lietuvis, 
738 Lord Avė., Aurora, 111.

-*»Aurdrietta.

.. ........... ... MlU

AUKAUKITE LIETUVOJ 
LAISVES FONDAN.

Vyrišky Drapanų Bakenai
Nauji, neatimti, daryti ant užsa- 

.sLlįl?i jr overkotai, vertės nuo 
^30 iki $50, dabar parsiduoda po $15 
ir 25 dolerius.
.Nauji, daryti gatavi nuo $15 iki 
$35 siutai ir overkotąi, nuo G7J50 iki 
18 dolerių.

Pilnas pasirinkimas kailiu pamuš
tų overkotų.

Visai mažai vartoti siutai ir over- 
kotai, vertės nuo $25 iki $85, dabar 
!5 rn au$čl*u- Kelnės nuo $1.50 iki 
»?• S; Vaikinams siutai nuo $3.00 
iki $7.50.
Atdara kasdieną, nedėtomis ir va
karais. ,

8.G0H0 0N
1415 S. Halated Str., Chicago, Į1J.

Tel. Yards 3654. AKUŠERKA

gwnMrs.A.MIchnlHwlcz
SliaigiiH Akušerijos Ko- 
■legiją; ilgai praktika-

W|vuai Penuy Danijos

■

hospitalūe ir Phila- 
[Jelphijoj. Pasekmin
gai patarnauja prie 
gimdymo. Duodu rodo 
visokiose ligose moto- 
|ims ir merginom*. 
8113 So. HalsM Str. 

I (Ant antru lųVąl 
Chicago.

ryte, Ir t UH vilo vii



MOTERS!
M0TYN0S!

DUKTERYS!
rios greitai pailstai: e- 1 F 
sate išbaltu Į L-
sios, suny- f CM |
kasios ir nu Į ’ Į
sikamavu- 1 Į
sios; nėr- \ v

vuolos arba vM Jk
greit susi-

erzinamos, / įE King, M.o.j| I 
kurios pasi- '""
duodate inelancholijai arba “numėlynavę”, iŠ- egzaminuokite savo kraują dėl sto

kos geležies. Nuzated Iron paimtas 
tris syk į dieną po valgio padidins 
jusy stiprumą ir pakantrumą į dvi 
savaiti laiko daugely j atsitikimų.— 
Ferdinand King, M. D.

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

True translation filed with the 
postmaster at Chicago, III., 
Dec. 9, 1918, as reiiuired by the 
act of Oct. 6, 1917.

Franciškus Vilkaitis, 
Gimęs spalio 4 d., 1890, 28 m. 
amžiaus, gyveno prie 820 W. 
33 Place, Chicago, III., paėjo iš 
Lietuvos iš Kauno gub., ir pa
vieto, Krakių parap., Pampės 
viensėdžių, užmuštas karės la
uke spalio 1 d., 1918 m., į Suv. 
Vaisi. kariuomenę paimtas ge
gužio 26 d. 1918. Amerikoje iš
gyveno 9 metus. Buvo geras 
tautietis, mylėjo savo tautą.

Ilsėkis svetimoje žemėje, o 
mes liekame dideliame nuliū
dime.

Pusbrolis B. V. Jankauskas

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliaus Permaina.
i’ancdėlyj, Ketverge ir Subatoj 

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

1c ir 2c kariškos mokestįs
4 DIDELI AKTAI KASDIEN 
HALSTED ir “’.-ra GATVĖS

Svarbios Prakalbos
Rengia

L. S. S. 174 KUOPA 
BRIGHTON PARKE.

A. MAŽENIO SVET.. 3834 S. Kedzie Avė.
Kampas 38th Place

Seredoje, Gruodžio 11d.
Pradžia 7:30 vai. vakare. Inžanga dykai.

Kalbės T. Dundulis ir P. Kukutis: '
Kviečiame visus lietuvius ir lietuvaites atsilanky

ti į šias prakalbas. Kviečia KOMITETAS

Prakalbos

Rengia Lietuvių Laisvamanių Federacija
Kalbės M. X. Mockus

Tema bus imta iš Biblijos

Seredoje, Gruodžio-Dec. 11 d., 1918
GEO. CHERNAUSKO SVETAINĖJE 

1900 So. Union Avenue

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.
■■i

J!_—*J ""

Chicago ir Apielinke

Pavojus didėja
EVANSTOTE UŽDARYTA 
VISOS BAŽNYČIOS,7 

TEATRAI ETC.

Vakar buvo 733 nauji 
susirgimai.

ChcgieČiams gręsia naujas 
rimtas pavojus. Tik-ką palio
vusi siaust epidemija ir vėl pra
deda šėloti. Ir tai pastebėtinu 
greitumu. Sveikatos departa
mentas rodo didelio susirūpini
mo. Gali būt, kad priseis stver
tis tų priemonių, kurios nese
nai paliovė veikusios, I. y. užda- 
ryt visas viešos sueigos vietas — 
teatrus, svetaines ir tt. Evan- 
stone tatai jau padaryta. Svei
katos reikalų komisionierius va- 

visos bažnyčios, 
ir susirinkimų

bus uždarytos 
teatrai, šokių 
svetainės etc.

Epidemija daugiausia platina
si šiaurinėj daly j miesto. Viso 

mens: 601 int'luenza ir 132 plau
čių uždegimu.

Gyventojai privalo būti atsar
gus. Prie deramo užsilaikymo 
liga nėra pavojinga. Pirmiau
sia reikia imti donion štai kų: 
vilkėkite gerus šiltus drabužius, 
valgykite gerus nesugėdusius 
maisto produktus ir žiūrėkite, 
kad jųsų bute visuomet butų 
švaru ir šilta.

JIE SUSIRŪPINO.
Patvarkymas prieš raudonų 
flagų — negudri 
žaismė.

Miesto Itaryba andai nutarė 
uždrausti visokį viešų pasirody
mų su... raudona vėliava. Pa
sai jos nutarimas dabar liko įs
tatymu.

Bet dabar, kada tas tarimas 
liko įstatymu, daugelis pradėjo 
rupinties jo netikslumu. Rū
pinasi ne socialistai, bet buvę 
to sumanymo šalininkai, 
sako, kad tai yra tik negudri 
žaismė, kuria anksčiau ar vėilau 
teismas turesiųs panaikinti. Ir 
štai delko. Jeigu prisitaikyt 
miesto tarybos patvarkymo, tai 
netik socialistams, o ir visiems 

kiliems “geriems piliečiams’’ 
butų drauslina pasirodyt su rau
donu flagu... Taip mano adv. 
Donald Ricbbergas. ir alderma- 
nas William R. Felzer. Pasta
rasis sako Haip:

“Patvarkymas yra perdaug 
talpus. Jisai taikoma p/ieš so
cialistus ir radikalų susirinki
mus, kurie šiaušiasi prieš įsta
tymus ir valdžią. Miesto tary
ba turėtų pastot kelių tiems su
sirinkimams ir demonstraci
joms kokiu nors kitu būdu. 
Patvarkymas( jeigu jį imti taip, 
kaip jisai parašytas... dargi drau 
džia pasirodyt su baltu flagu ir 
net baltais kaspinais.... Mano 
manymu, miesto taryba negali 
atsiekti reikiamo tikslo patvar
kymu apie Hagų, bet išleidimu 
įstatymo, draudžiančio panašius 
susirinkimus.’’

Manoma, kad tas negudrus 
patvarkymas turėsiąs iššauki 
protestų audrų mokyklose, drau 
gijose ir tūlose organizacijose, 
kurios taipjau vartojančius rau
donus flagus ir... kaspinus. O 
šito pasekme busianti ta, kad 
teismas atmes patį patvarkymų.

GASO KOMPANIJOS
AGENTAS SUMUŠĖ
MOTERĮ.
Traukia tieson kompanijų.

kaip gaso baronai 
ja“ savo kostumeriams 
sunaudotojams. 
kad jie reikalauja 
trigubo mokesčio 
mųjį gasų, bet jų 
geniai apsieina 
taip, kaip nedrįstų apseit sąži

pasilarnau- 
gaso 

Neveizi n t to, 
dvigubo ir 

už naudoja- 
pasamdyti a-

su žmonėmis

ne.
Tūlas Nathan Robbins, 2137 

\V. 38 St., vakar patraukė tieson 
gaso kompanijų . Reikalauja 
tuksiančio dolerių atlyginimo. 
Vienas kompanijos agentas an
dai įsiveržęs Robbins’o butan 
ir pavojingai sužeidęs jo mote
rį Rose’ę. Agentas atsivilkęs 
uždaryti gasų, kadangi Bobbin- 

laujamų sumų, kuri nuo $1.74 
pašoko iki astuonių dolerių. Bet 
kada šitas incidentas įvyko, tai 
bila jau buvus apmokėta. Jų 
apmokėjęs Rose’os/vyras. Bet 
lik dėlto, kad motens neturėjus
po ranka bilos, kompanijos a-įnų parapijos. Jis paaiškino, 
genias pavartojęs spėkų. Mo-|kad pirmos knygos lietuvių kal
teliai esu įlaužti keli šonkauliai.

Reikalauti reikėtų nė 1.000 
dolerių, o kad tie vyrai nuo Mi-

kalėjimų!

KAIP DAROSI KAPITA
LISTO PELNAS,

šitokia bus tema penktos lek
cijos, kurią P. Grigaitis skaitys 
Propagandos Mokykloje atei
nančių pelnyčių (Aušros svet., 
3001 So. Halsted St).

Pereitų kartų buvo išaiškinta, 
kas yra pridedamoji (arba prie- 
dinė) verte ir kapitalas. Ket
virtų ja lekcija užsibaigė pirma
sis politines ekonomijos kurso 
skyrius. Dabar prasidės antro
ji to kurso dalis; UmIc! yra svar
bu, kad norintįs lankyt* Propa
gandos MokyklųŲpepraleistų ši- 
'los lekcijos.

Pradžia lygiai 8 vai. vakaro. 
Įžanga į atskirų lekcijų 15c. 
Mokestis už visų sezonų $1.00.

GATVEKARIŲ KOMPANIJA 
NORI IMT PO 7c. NUO 
PASAŽIERIO.
Priešingai — ji turėsianti 
nubankrutyti.

Chicagos gatvekarių kompa
nija vakar kreipėsi j Public U- 
tilities komisijų. Reikalauja, 
kad jai butų suteikta teisė imti 
po septynis centus nuo pasažie- 
rio. Kompanijos advokatas, W. 
W, Gurley, uzreiškė, kad dabar 
kompanija aplaikan'ti didelių

nuostolių — net po dvylikę tuk- 
| stančių dolerių kasdien. “Mes 
norime, kad Public Utilities ko
misija suteiktų mums teisę nu
statyti naujų kiynų skalę — po 
7 centus nuo pasažierio” — pa
sakė jisai. Kitaip kompanija 
turėsianti nusibankrutyti.

Miesto valdžia griežtai prie
šinas kompanijos reikalavimui. 
Miesto reikalus Pliblic Utilities

ja Chester E. Clevelnnd.

BRIDGEPORT
Lietuvių liuteronų ir Prūsų 
lietuvių prakalbos su 
programų.

Gruodžio 8 dieną, nedėliojo 
Mildos svetainėje įvyko prakal
bos su programų, surengtos lie
tuvių liu'leronų. J. Ilgainiui a- 
tidarius vakarų, panele Rakau- 
skiutė padainavo The Star Span- 
gled Banner ir Lietuva Tėvyne 
musų. P-Iė Rakauskaite, ma
tyt, gera dainininkė. Ji ir ant
rų kartų vėl padainavo porų dai
nelių; publikai labai patiko, net 
iš trijų atvejų iššaukė jų dainuo
ti. P-lė S. Staniuliule padaina
vo taippat puikiai porų dainelių, 
nritariant pianui, kas taipgi la
bai nusisekė. J. Uktveris sulo
šė monologų; atliko gerai.

Iš kalbėtojų pirmas išėjo A. 
Paulokaitis, bet jis nieko nepa
sakė, matyt jis nėra kalbėtojas. 
Antras, K. Gavėne, taipgi nieko 
nepasakė, matyt, ir jis nėra kal
bėtojas. Trečias išėjo kalbėti 
M. Naujokas. Jis turi gera iš
kalbų ir drąsos gana, bet gerina
mieji neužmirškit, kad kalbėto
ju nė kiekvienas gali būti; no
rint kalbėti į publikų reikia ži
noti kų pasakyti ir kaip ^saky
ti. O jau jeigu norima kų iš 
istorijos arba kokios kitos mok
slo šakos aiškinti kitiems, tai 
reikia pačiam pirma išsimokin
ti, o nepasakoti, kų nuo kito e- 
si 'tik girdėjęs.

Matyt lietuviai liuteronai su
prato, kad gana miegoti, taigi 
jie pradėjo atbusti, kas yra la
bai malonu ir pagirtina. Reikia 
lik nesustot padėjus, o su lai
ku atsiras ir veikėjų, kad ir M.

po biškj pradėti šiek tiek ir ki
tiems savo vienminuiams pagel
bėti prasilavinti — kartu ir pats 
lavindamas].

Ketvirtas kalbėjo-J. J. D. Ra- 

ba buvo išverstos ir atspausdin
tos Prūsų lietuvių liuteronų. Iš 
jo išeitų neblogas kalbėtojas, 
jeigu norėtų kalbėti geron pu
sėn ir toliau.

Adv. Bradchulis taipgi kalbė
jo, jis paaiškino, kad lietuviu ta-

veikė nepasakė.

norėjusi nusisamdyti kokį ton 
princų už karalių 10 metų, tik 
to nepasako, kad tie palįs ponai 
pasirašė, jog Lietuva bus suriš
ta amžinais ryšiais su Vokieti
ja.

Toliau kalbėjo Balutis ir vis 
prašė aukų kuodaugiausiai. Tik, 
deja nepasakė kam tos aukos 
bus — išgavimui laisves Lietu
vai, ar ten į kokį fondų visai nie
ko neprisiminė, todėl žmonės 
aukaudami nežinojo kokiu fon- 
lan aukoja. Aukų surinko du 
šimtu trisdešimts dolerių su cen
tais. Matyt lietuviai liuteronai 
suprato reikalų, žino, kad reikia 
prisidėti prie, pagelbėjimo išga
vimui laisvės Lietuvai. Tik 
man nesupramtama delko lietu
viai liuteronai būdami patįs dar
bininkai negalėtų prisidėti prie 
Amerikos Lietuvių Darbininkų 
Tarybos, kuri jiems kur kas 
geriau pritiktų, negu prie tauti
ninkų, dėlto, kad dabar mato
ma, jog šį pusė ima viršų visur, 
išskiriant Ameriką.

Beje, .dar buvę rezoliucija iš- 

PAJIEŠKOM dviejų našlaičių ant 
išauginimo. Mes apsiimame išąugin- 
ti ir duoti mokslą dviem Lietuvių 
Tėvų Našlaitėm, kurių abu tėvai yra 
mirę. Mergaitės gali būti nuo 5 iki 
15 metų amžiaus, bet ne vienų tėvų 
(ne sesers). Malonėkite atsišaukti 
tuojaus šiuo adresu:...— ...   ................... ‘r • -p jr ą M 'K'iitis

neita pasiųsti j taikos koHfetcn- 238 - 52nd Street, ' Moline, III.

cijų kurioje reikalaujama, kad 
Mažoji Lietuva bulių prijungta 
prie Didžiosios Lietuvos. Aš 
manau tas suvis bereikalinga; 
juk tas pats savaimi aišku, kad 
jeigu duos Lietuvai neprigulmy- 
bę, ar kita tokio, tai duos visai 
Lietuvai, o ne kokiai nors jos 
daliai, 'lodei iš tokios rezoliuci
jos lik jie tie ponai ir ki'ti sto
nai pasijuokti gali.

Pirmas žaibas.

Pranešimai
I.MPS III IlajonaH Mato scenoje 

puikų veikalų “Netikėtas sugrįži
mas”, Subaloj, gruodžio 14 d. M. 
Meldažio svetainėj. — Kviečiame vi
sus atsilankyti. —Rajono Valdyba.

I I ■■ —

Kensington, III. — Lietuvių Su
vienyta (?) Valgomų Daiktų Bend
rovė laikys savo priešmetinį susi
rinkimą seredoj, gruodžio 11 d., 7: 
30 vai. vakare, \Voolbecko svetainė
je, 370 Kensington avė. Kviečiami 
visi šėrininkai atsilankyti į šį su
sirinkimą, nes yra labai daug sva
rbių reikalų, ir rinkimas naujos ad- 
ministrat-ijos! Kviečia Direkcija.

Roseland, 1*1. — LMPS. 25 k p. 
mėnesinis susirinkimas įvyks neda
lioj, gruodžio 15 d., 1 vai., Aušros 
kambariuose, 16900 Michigan avė. 
Visos draugi'jos malonėkite atsilan
kyti laiku, nes turime daug reika
lų apsvarstymui, taipgi bus renkama 
nauja valdyba, sekančiam pusmečiui.

Sek. J. Grybienė.

k p. 
ke-

Brighton Park. — LDLI). 104 
priešmetinis susirinkimas įvyks 
Iverge, gruodžio 12 <1., 7:30 vai. 
kaie, A. Maženio svetainėj, 3834 
Kedzie avė. Visi nariai kviečiami 
atsilankyti. Org. P. Gura.

Melrose Bark. — Draugystės Sū
nų ir Dukterų Lietuvos priešmetinis 
susirinkimas įvyks nu^Jflioj, gruo
džio 15 <1. 1 vai. uo lHetų, brauk ir 
James svet...JįrtSrnariai malonėkite 
atsilankyti, iižs bus renkama nauja 
valdyba 191y metams.

^A. Starevičia, Rašt..

LSS. 37 kp. laikys priešmetinį su
sirinkimą pėtnyčioj, gruodžio 13 d., 
8 vai. vakare, Malinausko svet., 1843 
S. Halsted si. Visi draugai turi ateiti 
j susirinkimą, nes turime daug sva
rbių reikalų aptarimui ir turime iš
rinkti kuopos valdybą ateinantiems 
melams. Rašt. K. Kazlauskas

Roseland, III. — LL. Fed. 4 kp. 
priešmetinis susirinkimas bus sere
doje, gruodžio 11, 7:30 yv., Aušros ka 
mbariuose, 10900 Michigan. Visi na
riai maion£ki|g ą|yiti, nes bus ren
kama valdyba kitiems metams.

—Organizatorius

LMPS. 29-tos kuopęs choro repe
ticijos, po vadovyste P. P. Gugienės, 
jvvks seredoje, gruodžio 11 d., 8 v. 
vakarę, Mark White S. svet., Halsted 
st. ir 29 st. Gerbiamos draugės cho
ristės malonėkite pribūti ant laiko 
ir atsiveskite naujų dainininkių.
. Draugiškai F. S. K

LL. Fed. rengia prakalbas seredo
je, gruodžio 11 d., 1918, G. M. Cher- 
naucko svet., 1900 So. Union avė. 
Kulbės M. K. Mockus. Tema bus im
ta iš Biblijos. Pradžia 

Kviečia
7:30 vakare.
Komitetas.

choro ren-
ge-

Chicagos Liet. Vyrų 
giamo veikalo “Kaizeris Pekloj 
neralė repeticija įvyks seredoj, gruo
džio 11 d., Petro Woodmano svetai
nėj, kertė 33 ir Lime gatvės (vienas 
blokas į vakarus nuo Halsted gt.). 
Pradžia 7:30 vakare. Visi lošėjai, 
choristai ir šokėjai malonės atsilan
kyti lygiai paskirtu laiku.

J. Uktveris.

LSS. 37 ir 174 kp. rengia gražy 
pramogų vakarą gruodžio 28 d., Me- 
idažio svetainėje. Kviečiam vįfcas 
kuopas dalyvauti šiame musų vaka
re. Bus puikus programas.

—Komitetas.

Cicero. —- Ciceros draugijų bei 
kliubų delegatų susirinkimas apta
rimui steigti viešą knygyną Ciceroj 
įvyks seredoj, gruodžio 11 d., 8 v. 
vak., M. Jankaičio svet., 4837 W. 14 
st. Daugelis draugijų nepridavč de
legatų, lodė] tų dr-jų valdybos gali 
dalyvaut kaipo jų atstovai. Taipgi 
yra kviečiami ir prijaučiamieji tam 
dalykui asmens su patariamu balsu. 
Klusimas labai svarbus ir naudingas, 
reiks jį pilnai išgvildenti.

Kviečia Komitetas.
— ■■■■■■ ■——III I ■■■■ ■ I III —»

ASMENŲ J IEŠKOJIMAI
Pajieškau savo seserų Viktorijos 

Barauckienės, Brigytos Svagždi^nės 
ir brolio Jurgio Daunoro. Prašau at; 
sišaukti jų pačių arba kas kits duoti 
žinoti.

Barbora Daunora, 
100 Anspach Sfr., Detroit, Mlch.

Pajieškau savo pusbrolio Juoza
po Rakaueko, Karoliaus stiliaus, pa
eina iš Kauno gub., Šiaulių pav., 
Vaiguvos parap. Girdėjau gyvena 
Ghicagoje. Taipgi pajieškau Onos 
Vengriukės, Kauno gub., Batakių 
miestelio. Jie patįs lai atsišaukia, 
arba kas žinote praneškite jų adre
sus.

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

Sereda, Gruodžio 11, 1918.

ASMENŲ JIEJKOJIMAI PARDAVIMUI
Pajieškau brolio Mikalojaus An- 

čo, Verdulukų kaimo, Kauno gub., 
Šiaulių parap. Seniau gyveno Chi
cago, II). Jo palies meldžiu atsišau
kti ar kas žinote praneškite jo ad
resų.

Ona Ančiulė,
122 Prospect st., Brooklyn, III.

Pajieškau Barboros Norvilaitės, 
paeina iš Kauno gub., Raseinių p., 
miestelio Kvedainių. Turiu svarbų 
reikalu. Meldžiu atsišaukti. Kas 
pirmas praneš apie ją, gaus atlygi
nimų.

Barbora Vigracienė,
549 W. 141h Place, Chicago

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
Atiduodama rcndon geras ka

mbarys, vienam arba dviem vai
kiniu)!. Maudynė, telefonas, 
prie gatvekarių. Atsišaukite po 
6 vai. vakare.

3538 So. Wallace St.

REIKIA DARBININKŲ
VALSTYBINIAI NEMOKAMI DAR- 

B6 PRIRODYMO BIURAI
z ———

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

adresais:
116-122 N. DEARBORN ST. 

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

se valdžios įsteigtuose ir užlaikomuo
se biuruose nereikia nieko mokėt.

Yra daug vietų, kaip Cbicagoj, 
taip kitur, kur reikalauja visokios 
rųsies darbininkų — į fabrikus, i ka
syklas, į ukius, į šiaip įvairias įstai
gas — kaip vyrų, taip moterų ir vai
kų, kaip amatininkų, taip papra
stiems darbams.

REIKIA priežiūrai merginos.
Sweickley Valley Hospital, 

Svveickley, Pa.

REIKIA karpenterių prie medžio 
karų.

Ryan Car Co., 
Ilegewisch, III.

REIKALINGAS bučeris, kad galė
tų užimti pirmininko ar kasieriaus 
vietų. Užmokestis gera. Atsišaukite 
laišku į Naujienų ofisų pažymėdami 
No. 16.

REIKIA gero truekerio, gera už
mokestis.

Loevventhal Co.,
20 and Sangamon St., Chicago

REIKALINGAS barzdaskutis va
karais*, subatomis ir nedaliomis iki 
pietų. Gera užmokestis. Atsilan
kykite. ;
670 W. 18th St., Chicago

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

XV,m. Duoba,
2351 So. Oakley avė. Tel Canal 211

REIKALINGAS ATSAKANTIS 
BUČERIS, KURIS GALĖTU VESTI 
VISA BIZNI, VIETOJ MANDADŽE- 
iRIO VIETOJ. UŽMOKESTIS GERA. 

W()RKERS CONSUMERS ASS’N. 
DARBAS SVARUS.
2005 LAKE STREET, 

MELROSE PARK, ILL 
ATSIŠAUKITE VAKARE.

REIKIA prityrusių langų valyto
jų.

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

REIKALINGA yra veiteris-mergi- 
na, ir kukorius. Gera mokestis. At
sišaukite greitai.
2421 So. Leavitt st. Chicago 

Tel. Canal 1733.

REIKALINGI vyrai ant bardo. Ge
ra vieta pakeleiviams.

LIETUVIU KOTELIS.
1606 So. Halsted st., Chicago

REIKIA 10 prityrusių moterų 
prie tvarkymo skudurų. ,

P. Goldman,
1820 W. llth st., Chicago

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

KART SCHAFFNER & MARK 
Wood and Blueher st.z,

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

HARI' SCHAFFNER & MARK 
35 SO. MARKET ST.

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

PARDUODU bučernę ir grosernę. 
Biznis gerai išdirbtas per daug me
lų. Geroje vietoje.“ Biznis eina la
bai gerai. Priežastis pardavimo — 
lersunku dirbti.

Ona Simon, 
1102 So. Campbell avė., Chicago

PARSIDUODA arklys ir vežimas 
(Expressing business). Delei men
kos sveikatos turiu parduoti už ma
žų kainų.
3616 S. Halsted si., Chicago

AUTOMOBILIAI
PARDAVIMUI 5 pasažierių Reo 

(Įveriami at Reo factory. Pigiai, 
jeigu pirksile šia savaitę.

3'. J. Murpby,
3618 So. Halsted st., Chicago 

Tel. Boulcvard 1769.

PASKOLOS-MORGEČIAI
PAVYZDINGAS BIZNIS.

Sutartis pagaminti žvyru kainuoja 
plius %. Basis $40 iki $50 j dienų 
pelno. Reikalauja priedo $1500 dėl 
mašinerijų. Indėtus pinigus gvara- 
nluoja viešpatystė. Bonus ir pelnas 
mėnesiais A. L. T. 615 — 139 N. 
Clark st., Shicago.

RAKANDAI

BARGENAS
$200 Phonograph su rekordais ir 

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

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

John Guokas,
1218 W. Harrison st., Chicago

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

NAMALŽEMĖ
PARDAVIMUI naujas 6 kambarių 

šiltas namelis arti Archer avė., Sum- 
milt, III., ne visai nudirbtas. $1300. 
Lengvi išmokesčiai sulig paranka
mo. Graži vieta dfJ vištų, kiaidių, 
karvių, daržas.

McDonnell,
2630 W. 381h Place, Chicago

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

NAMELIS — 6 kambarių — loile- 
tas ir gesas — didelis lotas: viskas 
išmokėta. KAINA ŠIA SAVAITE 
$11.50.

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

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

M r. Feency, 
603 Wcst 31st st., Chicago

MOKYKLOS

VALENTINE DRESSMAKING 
COLLEGES

6205 So. Halsted st, 2407 W. Ma- 
dison, 1850 N. Welts St.

137 Mokyklos Suv. Valstijose. 
Siuvimas, Petrenų Kirpimas, D<- 
signing, dėl biznio ir namu. Vie
tos duodamos dykai. Diplomai. 
Lengvi išmokėjimai. Gvarantuo- 
ta išmokinti lūs pasiūti suknea 
$10. Phone Seeley 1643

BARA PATEK, Pirmiwlakl

AMERIKOS LIETUVIŲ MOKYKLA
Mokinama: angliškos ir lietuviškos 

kailių, aritmetikos, knygvedystės, 
stenografijos, typewriting, pirklybos 
teisių, Suv. Valstijų istorijos, abel- 
nos istorijos, geografijos, politiškos 
ekonomijos, pilietystės, dailiarašys- 
tes.

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 Aprėdaly 
Musų sistema ir ypališkas mokini

mas padarys jus žinovu į trumpų 
laikų.

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

Elektra varomos mašinos musų 
siuvimo skyriuose.

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

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

J. F. Kaenicka, Perdėtinia
118 N. La Šalie gat., prieš City Hali 

Atsišaukit ant 4-to augšto.




