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True translation filed vvith the post-nuister at Chicago, III., Dec. 19, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

Vokietijos kapitalistai nori 
talkininkuužemimo

Ukrainos separatistai pa-

True translation filed with the post- 
mastcr at Chicago, III., Dec. 19, 1918, 
as reųuired by tne act of Oct. 6, 1917

SEPARATISTAI PAĖMĖ 
ODHSSĄ.

r -------------
LONDONAS, gruodžio 18. — 

Londonu pasiekė nepatvirtintos 
žinios, kad Odessa, didelis Rusi
jos uostas prie Juodųjų jurų, 
tapo užimtas Ukrainos vadovo 
Petlura spėkų, kuris yru prie
šingas vokiečiams ir separalis-

darbinnikų tarybų. Daugelyj 
vietų tokios tarybos susitvėrė; 
kitur ir policija prie jų prisidė
jo. Rosaria, Argentinoj, tokia 
taryba paskelbė streikų.

True translation filed vvith the post- 
niaster at Chicago, III., Dec. 19, 1918, 
as reųuired by the art of Oct. 6, 1917

SOCIALISTAI Už TAUTŲ 
LYGĄ.

True translation filed with the post- 
nuister at Chicago, III., Dec. 19, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917
LAIVYNAS TURI BŪTI 

SUSTIPRINTAS.

Sako Daniels.

Argentinos socialistai siučia

eme Odessą tas (šalinikas Ukrainos atsiski- 
rimo nuo Rusijos).

Darbininkai ir vidurinės kle-

Talkininkai išardo vokiečių darbininkų 
tarybas

sos esą pritaria Petį tirai, kuris 
skelbia praplėtimą Ukrainos te
ritorijos j G a I i c i j o s ru-

True translation filed with the post-masler at Chicago, III., Dec. 19, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917 • *

Taika galbūt bus bir
želio mėnesyj

KV1EČIA TALKININKŲ 
UŽĖMIMĄ.

Vikietijos kapitalistai bijosi 
revoliucijos.

PA RYŽI 1’3. gruodžio 17. — 
Journal dr Geneve tvirtina, kad 
jis patyręs iš gerų šaltinių, jog 
niekinio vyriausi Vokietijos fa
brikantai, finansistai ir pan- 
-germanų vadovių ant tiek bi
josi revoliucijos, kad slapta ta
riasi (tikrinti talkininkus užim
ti visą Vokietiją tikslu palaiky
ti dabartinį režimą, kitaip jie 
permato, kad Vokietijos žmonės 
atims jų turtus.

Talkininkai panaikino vokiečių 
darbininkų tarybą.

Prancūzų radiklai protestuo
ja prieš talkininkų karinių val
džių panaikinimą sovietų visose 
talkininkų užimtose vokiečių 
apygardose.

Prancūzų generolas Mareli
am! pasakęs nariams Kreuznach 
miesto sovieto:

“Ponai, jus atstovaujate so
vietą, tai yra betvarkę ir anar
chiją. Aš nepirpažįstu jūsų. 
Jus neegzistuojate. Sugrįžkite į 
niekus ir išsinešdinkite.”

Vokiečių vietiniai didžiūnai 
pastatomi į vietas, užvadavimui 
sovietu. £

nučių po ko Ledebour leista tę
sti kalbą, bet persegėta, kad jis 
turi susilaikyti nuo šmeižiančių 
išsireiškimų.

Beveik visi Berlino laikraš
čiai u ž e r i š k i a, kad pir
mos dienos posėdis kareivių ir 
darbininkų tarybų atstovų kon
grese padarė nacionalį suisrin- 
kinia tikrenybe.* fe7

True translation filed vvilh the Dost- 
master at Chicago, III., Dec. 19, 1918, 
as reųuired by the. act of Oct. (>, 1917

Grafas dabar “draugu.”

AMSTERDAM, gruod. 17.— 
Cologne Volkszeitung paskel
bia, kad “draugas Melternich, 
Kitaip grafas Herman Metter- 
nich, jaunas narys gerai žino
mos šeimines, tapo vienbalsiai 
išrinktas viršininku Liaudies 
Jūreivių divizijos Berline.” Lai
kraštis, kuris yra socialistų or
ganų, sarkastiškai rašo apie rin
kimus.

True translation filed vvith the post- 
masler at Chicago, III., Dec. 19, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. (i, 1917

Prūsijos karės ministeris 
rezignavo.

sinų dalis. Jo pasekėjai išdali
no proklamacijas, paskelbian
čias karę prieš Ukrainos vald
žią, kapitalistus ir dvaru inkus.

True translation filed vvith the post- 
mastei\ąt (’hieago, III., Dec. 19, 1918, 
as reųiųred by the act of Oct. 6, 1917

NAUJAS MONARCHISTŲ
SUOKALBIS RUSIJOJ 

NEPAVYKO.

WASH1NGTON, gruod. 18.— 
Valstybės departamentas gavo 
Švedijos presus žinąs, kad pie
nas sudaryti naują Rusijos me
na rchistinę valdžią po didžiuo
ju kunigaikščiu Aleksandr Mi- 
chailovič, kaipo caru, nepavyko, 
kadangi slaptybė išėjo į aikš
te ir jam stokavo talkininkų pa
ramos.

True translation filed vvith the post- 
master at Chicago, III., Dec. 19, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

GAUNANTI NUO CARO 
LAIŠKUS.

True translation filed vvith the post- 
niasler at (’hieago, III., Dec. 19, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

SAKO EBERTAS PRAŠUS 
TALKININKŲ UŽIMTI 

BERLINĄ.

COPENHAGEN, gruod. 18.— 
Landsberg, Vokietijos valdžios 
skelbimų sekretorius paskelbė 
kareivių ir darbininkų kongre
sui, kad Prūsijos karės ministe
ris gen. Schcuch rezignavo.

True translation filed vvith the post- 
inaster at Chicago, III., Dec. 19, 1918, 
as reųuired by tne act of Oct. (i, 1917

NORI PRISIDĖTI PRIE 
ŠVEICARIJOS.

Našlė sarienė mano, kad caras 
yra gyvas.

VARšAVA, gruodžio 16. — 
Pasak lenkų oficierių, kurie at
vyko į čią iš Sevoslopolio, bu
vusio Rusijos caro motina, kuri 
gyvena arti Livadijos, Kryme, 
gaunanti laiškus kas dešimt die
nų, kurie esą neva nuo buvusio 
caro. Našlė carienė ir visi a- 
pie ją, yra įsitikinę, kad Niko- 
lai Romanov vis dar tebėra gy
vas.

PARYŽIUS, gruodžio 18. — 
Motin sako, kad vis dar vaigšto 
neoficialės žinios, jog Ebert- 
Kaase valdžia prašiusi talkinin
kų užimti Berliną.

True translation filed vvith the post- 
master at Chicago, III., Dec. 19, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

SUMIŠIMAS TARYBŲ 
KONGRESE.

Ledebour kaltina 
valdžią.

BERLINAS, gruodžio 17. — 
Parodimas viešpataujančio upo 
taryboje kareivių ir darbininkų 
tarybų kongrese apsireiškė 'po- 
sėdyj šiandie prieš pietus, kada 
sumišimas sekė radikalo ir va
dovo n epri klausomų jų socialis
tų Georg Ledebour ataką ant ■ 
premiero Ebert. Ledebour kal
tino Ebertą rėmimo kontr-re- 
voliucinių pienų ir pavadino jį 
“gėdą darančia purvina dėme 
ant valdžios.”

Kįlo garsus protestai iš visų 
dalių buto ir pirmininkas pa
šaukė Ledebour prie tvarkos 
už jo neparlamentarį išsireiški
mą. Niekurie delegatų reika
lavo atimti Ledebour balsą.

Sumišimas tęsėsi, per 15 mi

GENEVA, gruod. 18. — Vo
kietijos valščiai Bussinger ir 
Jestetten, arti Schaffhausen a- 
gituoja už prisijungimą prie 
Šveicarijos.

Voralberg, dalis Austrijos Ty- 
roliaus, formaliai reikalavo, kad 
Šveicarijos valdžia leistų jai į- 
eiti į Šveicarijos konfederaciją 
kaipo naujam kontanui. Tečiaus 
Šveicarija nėra palinkusi priim
ti pasiūlymus.

True translation filed vvith the post- 
niaster at Chicago, III., Dec. 19, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

Vokiečiai išplėšę Amerikos 
legaciją Buchareste.

WASHJNGTON, gruod. ’8.— 
Kada Amerikos ambasadorius 
praeitą pėtnyčią sugrįžo iš Jas- 
sy į Bucharestą, Amerikos lega
ciją Buchareste rado įeitą ir iš
plėštą.

Vopicka pranešė šiandie vals
tybės departamentui, kad daig
ių vertė virš $100,000 tapo pa
vogta iš 22 skrynių, kurios bu
vo amerikiečių paligtos legaci- 
joj užlaikymui. Durų užrak
tai buvo sulaužyti ir legacijos 
namas labai apardytas.

Ambasadorius mano, kad už 
tą yra kalti vokiečiai. /

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Dec. 19, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

BELGIJOS TAIKOS DELE
GACIJA PASKIRTA.

BRUSSELIS, gruod. 17.
Belgijos valdžia paskelbė, kad 
jos delegacija j taikos kongresą 
susidės iš Paul Hymans, užrube- 
žinių reikalų ministerio ir bu
vusio ambasadoriaus Londone; 
socialistų vadovo Emile Vandcr- 
velde, ministerio justicijos ir 
barono Vau den Hįeuvel, Belgi
jos ambasadoriaus Vatikane ir 
buvusio ministerio justicijos.

True translation filed vvith the post- 
inaster at (’hieago, III., Dec. 19, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

PRIEŠ RAUDĄJĄ VĖLIAVĄ.

WASIl!lNGTON, gruod. 18.— 
Senai. New iš Indiana šiandie į- 
nešė senatan bilių, draudžiantį 
iškėlimą raudonos vėliavos. Se
natorius užreiškė, kad Suv. Val
stijose nėra vietos daugiau kaip 
vienai vėliavai.

DARBININKŲ TARYBOS 
PIETINĖJ AMERIKOJ.

MONTEVIDEO, gr. 18. -- 
Brazilijoj, Urugvajuj ir Argen
tinoj eina nuo dviejų mėnesių 
smarki agitacija už tvėrimą

delegatus tarptautiniu 
kongresarf.

■ r 1 ■■

BUENOS AIRES, gruod. 18. 
—Juan Justo, socialistų vado
vas Argentinos atstovų bute ir 
jo draugas Detomasso tapo pa
skirti Socialistų partijos daly
vauti ateinančiame tarptauti
niame socialistų kongrese Eu
ropoj.

Partija priėmė platformą, sto 
jaučią už tautų draugiją, pa
remtą laisva pirklyba, nusigin
klavimu, panaikinimu tarptau
tinės diplomatijos ir papuliare 
kontrolę parlamentinio veikimo 
tarptautiniuose klausimuose.

Partija užgiriu tinkamą vei
kimą prieš tautas, peržengian
čias nuosprendžius tribunalo, 
kuri bus nustatyta siūlomos 
tarptautinės draugijos.

ANNAPOL1S, lnd„ gruod. 18. 
— Mažiausiu metų, galbūt dvie
jų metų reikės, kol šalis galės 
sugrįžti į normales taikos sąly
gas ir “mes busime laimingais, 
jei sąlygos užrubežyj padarys 

įgalimu demohiliziciją taip ank
styvu laiku,” pasakė sekretorius 
Daniels čia šiandie, kalbėdamas 
valstijų gubernatorių konferen
cijoj.

Laivynas, ) sakė sekretorius, 
turi būti padidintas ir sustiprin
tas, kad Suv, Valstijos galėtų 
prisidėti tokia pat spėka, kaip 
ir kokia kita šalis, prie inlerna- 
cionalės policijos spėkos, bet 
pridūrė:

“Aš laukiu iš taikos konferen
cijos užbaigimo lenktiniuGjamo 
didelio laivyno budavojimo.”

True Iranslntion fjled \vith the post- 
niaster ai ( hieago, III., Dec. 19, 1918, 
as reųuired by Ihe act of Oct. G, 1917

FINLANDI.JA JIEŠKO
PRIPAŽINIMO.

Talkininkai rengiasi eiti už Reino

Lenkija nori vienyties su talkininkais 
ir slavais

SIŪLO KATALON1JAI 
AUTONOMIJĄ.

Ispanijos valdžia siūlo autono
mijos pieną sukilusiai 

provincija^

MADRIDAS, gruod. 18. —Is
panijos valdžia įteikė Kataloni- 
jos provincijos atstovams pasiu- 
limą paduoti Katalonijos reika
lavimą autonomijos nepapras
tai parlamento komisijai, ku
rios raportas bus paduotas cor- 
tes (parlamentui) užtvirtini
mui. Parlamentas pasilaikys 
teisę suspenduoti davimą auto
nomijos, jei pasirodytų, kad 
valdymas pagal apygardas yra 
nepraktišku.

Pastaruoju laiku Katalonijoj 
prasidėjo sukilimas ir reikalau
jama buvo atsiskirti nuo Ispa
nijos.

True translation filed vvith the post- 
niaster at Chicago, III., Dec. 19, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917
CASTRO IŠRINKTAS PORTU

GALIJOS PREZIDENTU.

LISBON, gruodžio 16. — Can- 
loy Catro tapo išrinktas šiandie 
137 balsais Portugalijos prezi
dentu, užimti vietą užmuštojo 
prezidento Pacs.

I

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Dec. 19, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917 
PORTUGALIJOS KABINETAS 

REZIGNAVO.
LONDONAS, gruodžio 18.

Visas Portugalijos kabinetas re
zignavo.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Dec. 19, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917
Prancūzai sems pelną iš karės 

griuvėsių nuo turistų.

WASHINGTON, gruod. 18.— 
Kaimiečiai Francijos karės zo- 
nė rengiasi prie po karinių tu
ristų. Vogezuose, kur Ameri
kiečiai laikė liniją, fortifikuo- 
tos pozicijos bus paliktos kaipo 
“reginiai. Pienuojama apie? 
budavojimą viešbučių sutalpi
nimui turistų.

LONDONAS, — Finlandijos 
vadovas gen. Mannerheim, ku
ris tapo išrinktas regentu nau
jos koalicinės Finlandijos vald
žios ir kiti rėmėjai valdžios, pa
laikomos baltosios gvardijos, la
bai trokšta, kad talkininkai ir 
Suv. Valstijos pripažintų naują
ją valdžią.

True translation filed vvilh the post- 
niasler at Chicago, III., Dec. 19, 1918, 
as reųuired by Ihe act of Oct. G, 1917

BERLINAS PIKTINASI 
LENKŲ GODUMU.

BERLINAS, gruod. 18. — So
cialistų ir buržuaziniai laikraš
čiai čia išreiškia pasipiktinimą 
Lenkjos valdžios paliepimu rin
kimų į Lenkijos parlamentą 
[distriktuose Allenstein, Posen, 
Oppeln, Beuthen, Kattowitz, Fla 
tow ir Danzig.

Laikraščiai sako, kad tas reiš
kia aneksaviiną didesnės dalies 
Vokietijos rytinių provincijų 
priešingai tarp tautiniams įsta
tymams ir kaltina lenkus per
daug dideliame tautiniame uo
lume ir godume žemės. Jie už- 
reiškia, kad lenkai bando pada
ryti įvykusiu faktu pirm negu 
gali susirinkti taikos konferen
cija.
• -.. ......................... —....... '......m i* m

True translation filed vvith the post- 
mastei; at Chicago, III., Dec. 19, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. G, 1917 
GALBŪT SUSTREIKUS UOS

TŲ DARBININKAI.

. .WASHiINGTON, gruod. 18. 
Uostų darbininkai inetik Ncvv 
Yorke, bet ir visuose kituose S. 
Vals. uostuose bus pašaukti strei 
kan, jei bus ręikalas, kad pri
vertus išpildyti fei kodavimus 
Longshoremen and Harbor Bo- 
at Employes* unijos. Taip pa
sakė šiandie unijos atstovas T. 
V. O’Connor nacionalei karės 
tarybai.

True translation filed vvilh the post- 
master at Chicago, III., Dec. 19, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917 
649,000 VOKIEČIŲ UŽMUŠTA

KARĖJE.

BERLINAS, gruodžio 18. — 
Oficialiai paskelbta šiandie, kad 
skaičius užmuštų karėje vokie-
čių siekia 649,000.

TAIKA PERMATOMA 
BIŽELIO MĖN.

Atsidūrimas taikos konferenci
jos skiriamas sausio 10—15.

LONDONAS, gruodžio 18.
Šio ryto Paryžiaus laikraščiai 
įvairiai nustato galimą dieną at- 
sidarimo taikos konferencijos, 
nuo sausio 10 d. iki sausio 15.

Susirinkimai priešlaikiniai 
konferencijai įvyks užrubežinių 
reikalų ministerijoj, premjerui 
Clemenceau pirmininkaujant. 
Dar prieš lai nepaprastai svar
bios konferencijos įvyks, jų tar
pe viena, kurią prezidentas Wil- 
sonas laikys su Anglijos premje
ru Lloyd George.

Marcei Hutin laikraštyj Echo 
de’ Paris sako, kad greičiausia 
taikos sutartis bus pasirašyta 
Versaliuje kada-nors pradžioje 
birželio mėn. ir kad Maršalas 
Foch praves talkininkų armijas 
per triumfai? arką Paryžiuje 
už 15 dienų po paskelbimui tai
kos.

True translution filed vvith the post- 
rnaster at Chicago, III., Dec. 19, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. G, 1917
JAPONIJA NORI DIDELIO 

BALSO TAIKOJ.E

TOKIO, gruodžio 18. — Ex- 
premieras Markizas Okuma iš
leido pranešimą apie tai, ką jis 
mano kokios Japonijos taikos 
sąlygos turi būti.

Markizas sako, kad Japonija 
turi užgirti visas sutartis, pasie
ktas Anglijos, Francijos ir Suv. 
Valstijų, ant kiek teritorialiai 
pertvarkymai vakariniame fron 
te, centralinėj Europoj, Balka
nuose ir Afrikos kolonijos yra 
paliečiami, kadangi Japonija 
neturi tiesioginių interesų tų 
šalių reikaulose.

Japonija turi pasilaikyti sa
las, kaip Marshalls’ Caroline ir 
kitas, kurios dabar yra užimtos 
Japonijos laivyno, kadangi pa
vojinga jas sugrąžinti Vokieti
jai.

Kabelio linija tarp Tsingtao ir 
pietinių salų dabar užimi r 
ponijos laivyno, turi būti pasi
laikyta Japonijos.

Palaikymas tvarkos Siberijoj 
turi būti išrištas talkininkų 
konferencijos, bet visos talki
ninkų valstybės turi susilaikyti 
nuo įgijimo privilegijų Siberi
joj.

True translation filed vvith the posl- 
master at Chicago, III., Dec. 19, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. G, 1917

AMERIKIEČIAI UŽBAIGĖ
ĖJIMĄ PER REINO

UPĘ.

SU AMERIKOS okupacine ar
mija, gruodžio 15 (suvėlinta). 
— 1,2 ir 32 divizijos užbaigė sa
vo maršavimą ir patruliuoja pa
kraštį šiaurinės pusės pusračio 
tiltų tvirtumos. Prancūzai už
ima pietinę pusę.

42 divizija užėmė savo pozicb

jas ant kairiojo kranto Reino, į 
šiaurę nuo Goblenz. 1-ta užima 
panašias pozicijas į pietus nuo 
miesto.

True Ii austaiion filed vvilh the post- 
master ai (’hieago, III., Dec. 19, 1918, 
I as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

TUŠTINA DIDELŲ 
TVIRTOVĘ.

GOBLENZ, gruodžio 17.
Vokiečių tvirtovė Ehrenbreit- 

i stoin, tankiai vadinama Reino
Gibraltaru, skersai upės nuo 
Coblenz, yra rengiama užėmi
mui amerikiečių kareivių.

True translation filed vvith Ihe post- 
masler at Chicago, III., Dec. 19, 1918, 
as reųuired by Ihe act of Oct. G, 1917

LENKAI NORI VIENYTIES
• SU TALININKAIS.

GOPENHAGEN, gruodį 17.— 
Pasak Cologne Zeitung, Lenki
jos valdžia užreiškė esančia 
prisirengusia padaryti karinį ir 
politinį susivienijimą su talki
ninkais.

ižnios iš Vienuos tau pačiam 
laikraščiui sako, kad Karlsbad 
miesto taryba paprašė preziden
to Wilsono pripažinti Karlsba- 
dą kaipo nepriklausomą respub
liką po Amerikos viršenybe.

True translation filed vvith the post- 
masler at (’hieago, III., Dec. 19, 1918, 
as reųuired by Ihe act of Oct. G, 1917

SIŪLO NAUJĄ SUTARTĮ.

VVASHINGTON, gruod. 18.- 
Pasak gautų žinių Basei Zei- 
tung sako, kad Lenkijos vald
žia pasiūlė, kad sutartis butų 
pasirašyta Lenkijos Cecilijos ir 
Jugo-Siavijos. Grabski, Lenki
jos nacionalistas demokratas, y- 
ra vadovu pienuojamos konven
cijos, į kurią įeitų karinės, ge
ležinkelių ir priklybinės sutar- 
tįs, artimai surišančios tą gru
pę naujų valstybių su talkinin
ku valstybėmis. 

C v

Į Lenkiją įeitų visa lenkų ap
gyventa Prūsijos teritorija ir 

lenkų skaičius naujoj šalyj siek
tų apie 35,(MM),000 gyventojų. 
Vengrija, pasak laikraščio, ku
ri yra skaitoma pro-austriška 
nori įeiti į susivienijimą ir to
kia pat tendencija esanti ran
dama Viennojc.

True translation filed vvith the post- 
master at (’hieago, III., Dec. 19, 15)18, 
as reųuired by tl$e act of Oct. G, 1917

REIKALAUJA 6 VALANDŲ 
DARBO DIENOS.

SEATTLE, Wash. — Seattle 
metalo dadbininkų laryba, at
stovaujantį'. 18,000 darbininkų, 
priėmė rezoliuciją, .reikalaujan- 
evsti 6 valandų darbo dieną.

POLICIJA SUSTREIKAVO.

TORONTO, —i Toronto poli- 
cistai sustreikavo policijos vir
šininkui prašalinus 13 policistų 
už prigulėjimą prie policistų u- 
nijos, kuri yra prisidėjusį prie
kitų darbininkų unijų;
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Utaisakomoji Kal«a: 
kicafoje—pačtu:
Metama ...........................
Pusei meto ......................
Prlms mėnesiams..........
Dviem mėnesiam........
Vteoam mėnesiui........ . .

nicagoje—per nešiotojus:
Vien* kopija....................
Savaitei ...........................
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^uvienytOM Valstijose, ne Chicagoj, 
•čtu:
Metams .............................  8J
Pusei meto .......................... 5.00
rrims mėnesiams .............. 1«5
Dviem mėnesiam .............. 1*25
Vienam mėnesiui..................... 65

vanadoj, metams ..................
Asur kitur užsieniuose •••• 800

Aulgus reikia dusti Paėto Money 
‘rderiu, kartu su užsakymu.

ie.ot
3.50
1.85
1.45

. .71

Vamenižkai Redaktorių matyt gali-

Redakcijos 
Straipsniai

True translation filed wi(h the post- 
master at Chicago, III., Dec. 19, 1918, 
as reųuired by tne act of Oct. 6, 1917

Kodėl scheidema- 
niečiai ima viršų?

Tarpe priežasčių, delei ku
rių Vokietijos social-demo- 
kratų didžiumos (Scheide- 
mann’o Ebert’o) partija šia
ndie yra tokia įtekminga, 
mes nurodėme dvi: vieną tą, 
kad Rusijos revoliucijos ne
pasisekimai verčia Vokiėti- 
jos darbininkus būti atsar
giais ir vengti radikalių žin- 

j.?°s r^’ 
na nepriklausomieji social
demokratai; antra tą, kad 
Liebknechto vadovaujamoji 
nepriklausomųjų social-de- 
mokratų dalis viešai užtaria 
Rusijos bolševikus, kurie nė
ra populeriški Vokietijos 
darbininkuose.

Bet be šitų dviejų priežas
čių, yra da ir trečia, gal-but 
pati svarbiausioji: būtent, 
ta, kad talkininkai labai su
varžė Vokietiją sunkiomis 
mūšių pertraukos sąlygo
mis, ir kad talkininkų val
džios ima atvirai kalbėti a- 
pie Vokietijos nuskriaudimą 
taikos konferencijoje. Atei
na juk žinių, kad talkininkų 
kariuomenės viršininkai 
naikina darbininkų ir karei
vių Tarybas tose teritorijo
se, kurias jie užėmė pagal 
mūšių pertraukos sąlygas; 
Francijos socialistai, kaip 
girdėt, jau protestus ėmė 
kelti prieš tai. Be to, Ang
lija rengiasi pasiimti Vokie
tijos kolonijas ir> kartu su 
Francfja, uždėti irtilžinišką 
kontribuciją ant parblokšto
jo priešo.

Akyveizdoje šitokios tal
kininkų politikos, Vokieti
jos nepriklausomiems social
demokratams yra sunku va
ryti lenktynes su Scheide- 
mann’o pasekėjais. Jeigu 
Haase arba Liebknechtas i- 
ma prikaišiot “didžiumie- 
Čiams”, kam jie karės laiku 
rėmė valdžią, tai didžiumie- 
čiai dabar gali {atsakyti: 
“Mes rėmėme valdžią karė
je todėl, kad buvome įsitiki
nę, jogei talkininkai nori 
nuskriausti musų šalį. Na, 
ir ar ne musų buvo tiesa? 
Žiūrėkite, kaip talkininkai 
šiandie elgiasi fu mumis, — 
nežiūrint to, kad kaizeris

kyti, kad jeigu jie nebūtų 
rėmę senosios valdžios ka
rės laiku, tai talkininkų ša
lyse butų buvę lengvinus, 
pirma ir dabar, kovoti su im
perialistinėmis tendencijo
mis; ir nepriklausomieji so- 
cial-demokratai, be abejo
nės, taip atsako jiems. Bet 
minios tokius išvadžiojimus 
nelengvai supranta. Minios 
mato priešo pusėje norą nu
skriausti, ir jos pritaria tam, 
kas smarkiausiai ragina jas 
prie apsigynimo.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Dec. 19, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

Delei svetimšalių 
mokesčių.

Iš keleto vietų žmonės 
klausė musų, kas yra tie mo
kesčiai, kuriuos dabar pra
dėjo imti valdžia iš ateivių, 
neturinčių pilietybės popie
rių

įstatymą, pagal kurį val
džia ima tuos mokesčius (A- 
liėn Taxes), kongresas išlei
do 1913 m. Bet iki šiol jisai 
nebuvo vartojamas; sulig 
musų surinktomis informa
cijomis, jisai nebuvo varto
jamas todėl, kad valdžia, iki 
registracijos, neturėjo sura
šo žmonių, iš kurio ji butų 
galėjusi patirti, kiek kuriam 
žmogui išpuola mokėt tų mo
kesčių.

Mokesčiai imama iš tų 
žmonių, kurie gyvena Suvie
nytosiose Valstijose laiki
nai, t y. kurie ketina grįžti 
į savo senąją tėvynę.- Mokė
ti reikia pradedant 1913 m., 
arba nuo to laiko, kada žmo
gus atvyko į šią šalį, jeigu ji
sai atvažiavo vėliaus1/

Mokesčius imama nuo į- 
plaukų. Už 1913 m., 1914 m. 
ir 1915 m. mokėt reikia vie
nas nuošimtis (1%) nuo vi
sos metinių įplaukų sumos; 
už 1916 m. ir 1917 m. mokėt 
reikia du nuošimčiu (2%) 
nuo metinių įplaukų. Ir dar 
reikalaujama pusė mokes
čių sumos (50%) viršaus, 
kaipo "‘bausmė”, už tai kad 
žmogus iki šiol nepildė įsta
tymo. Jeigu, vadinasi, žmo
gus kasmet uždirbdavo po 
$1000, tai už pirmus tris me
tus (1913,1914 ir 1915) jisai 
turi užmokėt $30; už ketvir
tus ir penktas (1916 ir 1917) 
— $40; ir dar $35. Išviso 
$105.

'-JŲ 1 ....... ..  J.... M
’ latvių socialistų centras. O lat
viai socialistai yra, savo didžiu
moje, aršiausi frakdonieriai A- 
merikoje. Jų socializmas yra 
labiaus sodžiaus beturčių, negu 
industrinio proletariato sociali
zmas. Tarj) jų da ir šiandie yra 
stiprios “miškų brolių** tradici
jos, kurias jie atsigabeno su sa
vim, atkeliaudami iš Latvijos 
1906—7 metais. Tarp jų todėl 
lengvai praplito “bolševizmas“.

Jau pirma mums teko paste
bėti kaikuriuose laikraščiuose, 
kad Massachusetts’o “kairieji“ 
socialistai prieš rinkimus mitin
guose varė agitaciją, kad socia
listai nebalsuotų už tuos parti
jos kandidatus, kurie yra “soci»- 
al-patriotai”. Po šitos agitaci
jos įtekme buvo patekusi ir da
lis lietuvių sąjungieČių. “Ke
leivyje“ kartą buvo korespon
dencija apie vieną VI rajono 
konferenciją (rodos, dagi nclc- 
gališkai sušauktą), kurioje tik
tai po smarkių ginčų tapo di
džiuma balsų nutarta remti so
cialistų partijos kandidatus rin
kiniuose. Nenuostabu, kad tas 
“kairiųjų“ darbas ir atnešė to
kių vaisių.

Brooklyno rėksnių organe bu
vo rašyta, kad New Yorko “kai
rieji“, vadovaujami latvių, va
rę agitaciją prieš kongresmano 
M. Londono kandidatūrą. Da- 
bar-gi pranešama, kad latviai 
davę įnešimą prašalinti Londo
ną iš partijos.

žodžiais tie “kairieji“ statosi 
baisiais revoliucionierias; o pra
ktikoje jie neretai sulošia politiš 
kų skebų ir partijos ardytojų 
rolę.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, Ui., Dec. .19, 1918, 
as reųuircd by the act of Oct. 6, 1917

SOCIALISTŲ VALDŽIOS 
ATSIŠAUKIMAS.

Lapkričio 12 d., kaip tiktai 
Vokietijos socialistai paėmė val
džią į savo rankas ir suorgani
zavo Liaudies Įgaliotinių Tary
bą, kuri užėmė vietą senojo mi- 
nisterių kabineto ,tapo išleista 
sekamas atsišaukimas į žmo
nes :

Apžvalga
MASSACHUSETTS’O SOCIA
LISTAMS NEPAVYKO.

Vienas “kairiųjų“ socialistų 
laikraštis rašo apie rudens rin
kimų pasekmes Massachusetts 
valstijoje:

Massachusetts’e socialistų 
partija neteko savo stovio, 
kaipo politinė partija. Pas
kutiniuose rinkimuose ji ga
vo tiktai 7757 balsus iš 422,- 
370 visų paduotųjų balsų, tai
gi mažiau kaip tris procentus, 
kurių reikia, kad politinė par
tija butų įstatymiškai pripa
žinta.

Priešpaskutiniuose rinki
muose, 1917 m., mes tenai 
gavome 16,000 bakų.

Jau laikas Amerikos socia
listams pradėt šiek-tiek ma

žiaus gyventi užsieniuose ir 
daugiau šioje šalyje.

Paskutinė to laikraščio pas
taba apie “gyvenimą užsieniuo
se“ nurodo, kad Massachusetts 
socialietų nepasisekimo prieža- 

Istts buvb ginčai delei kitų ša-
geįfc. lių socialistų frakcijų.
r . . .. ’ uMte vigJrttjeje ylm

1919 in. įeis J galią maksima- skaityta posėdininką ms. Puse
lė aštuonių valandų darbo die dininkai klausėsi su atsidėjimu, 
na. Valdžia darys ką galė- kuomet jiems buvo aiškinama 
dama, kad pampinus visiems valdžios byla, 
darbininkams darbo. Tapo 
prirengta patvarkymas apie 
paramą bedarbiams; ji pa
skirsto lėšų naštą tarpe impe
rijos, valstybes ir valsčiaus. 
Ligonių apdraudos srityje bus 
praplėsta apsidraudimo par
eiga už dabartinės 2500 mar
kių ribos. Su gyvenamų bu
tų stoka valdžia kovos parū
pindama butų. Valdžia rūpi
nasi žmonių maitinimo su
tvarkymu. Tvarkiai vedamo
sios gaminimo įstaigos bus 
palaikytos nuosavybe bus 
apginta nuo privatinių pasiy 
kėsinimų ir bus apsaugota as
mens nepaliečiamybe ir lais
vė. Visi rinkimai į viešąsias 
įstaigas bus nuo šiol atlieka
mi lygiu, slaptu, tiesioginiu ir 
visuotiniu balsavimu pagal 
proporcionalę rinkimų siste
mą, suteikiant balsavimo tei
sę visiems vyrams ir mote
rims, turintiems ne mažiaus 
kaip dvidešimt metų am
žiaus; tokiu-pat budu įvyks 
rinkimai ir į Steigiamąjį Su
sirinkimą, apie kurį smulke
sni patvarkymai bus dar pa
skelbti.

Berlinas, lapkr. 12 d. 1918. 
Ebert, Haase, Scheidemann, 

Landsberg, Dittmann, Barth.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Dec. 19, 1918, 
as reųuired by tne act of Oct. 6, 1917
ŪKININKAI POSfiDININKAI 

DIDŽIUMOJE KLAUSOSI PEN
KIŲ SOCIALISTŲ BYLOS 

CHICAGOJE.

Rašo David Fulton Karsner, 
redaktorius New York Call sep- 

tintadienio rašto.

CHICAGO, gruodžio 14 d. — 
Praleidus dvi ir pusę dienos be
renkant posėdinikus nagrinęti 
bylą penkių Socialistų Partijos 
viršininkų, kaltinamų susitari- 
Tne laužyti šnipybės aktą birže
lio 15 d., 1917 m., trečiadieny] 
po pietų 2:40 vai. tapo prisaikin- 
ta dvylika papildomųjų teislių. 
Visas rytas buvo praleistas be
mėginant gauti posėdininką dvy 
Lik ton sėdynėm Kaltinamoji ir 
kaltinančioji pusės išklausė aš
tuonis pašauktinius kol ant ga
lo pasodino Fredą Hartfordą, iš 
Veronos.

Posėdininkais yra šitie: A. L. 
Handle, iš Waukegano; A. F. 
Bartholomew, iš Wheatono; 
Thomas C. Nixon, iš Chicagos; 
H. A. Pallou, iš Sandwich; Wil- 
liam H. Stanton, iš Chicagos; 
Seldon Wakem, iš Chicagos; Ja
mes Joyce, iš Chicagos; Robert 
M. Sheldon, iš Naperville; .Cha
rles T. Carson, iš Oswego; Char
les Liglit, iš Oswego; A. D. Ken- 
nedy, iš Woodstock; Fred Hart
ford, iš Verona.

Ūkininkai didžiumoje.
Kaip tas atsitinka su visais ši

tos rųšies posėdininkais, jie at
stovauja įvairius užsiėmimus, 

ūkininkai padaro didžiumą. Vy. 
rai yra vidutinio amžiaus.

Kaip tik posėdininkai tapo 
prisaikinti, prokuroro padėjėjas, 
adv. Fleming pasakė įžanginę 
kalbą iš valdžios pusės. Jis nė
ra geras kalbėtojas ir jei keli 
šimtai žmonių, sėdėjusių užpa
kalyj (vorelės teisme tikėjosi iš
girsti kalbėtoją, išpasakojant 
Suv. Valstijų bylą su Soc. Par
tija, tai jie apsiriko.

Buvo matyt, kad Fleming ne
norėjo nutolti nuo apkaltinimo. 
Jo pastabos pasikliovė vien api- 
pasakojimu bylos taip, kaip ji 
išdėta keturių dešimtą pašaipių 
apkaltinime.

Kaip paprastai, jis sakė, kad 
“Socialistų Partija“ nėra teisia-

Kilusioji iš revoliucijos val
džia, kurios politinis vadova

vimas yra grynai socialistiš- 
kas, stato savo uždaviniu įvy
kinti socialistų programą. Ji 
jau dabar paskelbia sekamus 
dalykus, kaijx) įstatymus:

1. Apgulos stovis tampa 
prašalintas.

2. Susivienijimų ir susirin
kimų teisė paliuosuojama 
nuo visų suvaržymų, ne tiktai 
paprastiems piliečiams, o ir 
valdininkams ir valstybės tar
nautojams.

3. Cenzūros nebėra. Teat
rinė cenzūra tampa panaikin
ta.

4. Nuomonių išreiškimas 
žodžiu ir spaudoje yra lais
vas. <?

5. Tikėjimo ir tik^jŲninių 
apeigų laisvė. Nįfekas negali 
būti verčiamas prie kokio- 
nors dalyko religijos klausi
muose.

6. Suteikiama amnestija už 
visus politinius nusidėjimus. 
Bylos, kurios tapo užvestos 
delei tokių nusidėjimų tampa 
panaikintos. •

7. Tampa prašalintas įsta
tymo sumanymas apie šalies 
pagelbos tarnystę, išimant tą 
jo dalį, kuri paliečia liesutiki- 
nuj rišimą.

8. Patvarkymai apie ber
nus nebeturi galios. Tajp-pat 
nriMturi galio* specialiai įąUto 
tymai apie sodžiaus darbinin
kus.

9. Karės pradžioje panai
kintieji darbininkų apsaugos 
įstatymai vėl įeina į galią. To- «ta* M teisiama jos penki nar 
Ūmesni sociabpdlitiniai pat- riaL nės jie peržengė Suv. Va L 
varkymai bus paskelbti nė* stijų įstatymus Mriid ląįku. Ma-
—'V * k**1 • i JĮĮ fl. *

Flamingui bekalbant j posė- 
dininkus Berger kalbėjosi su 
vyriausiu kaltinamųjų gynėju 
Seymor Stcdmanu, J. Louis En- 
gduhl, buvusia redaktorius laik
raščio “American Socialist”, ku
ris kares pradžioje buvo uždrau
stas vyriaustio krasos perdėtinio 
Burlesono siuntinėti krasa, už
sirakinėjo nagrinėjimui einant. 
Irvvin St. John Tucker, episko- 
palų rektorius ir Socialistų Par
tijos pamokslininkas,, suposi 
kresėj ir skaitė vieną Woodrow 
Wilsono knygų apie Amerikos 
politikos istoriją, Germer ir 
Knise, vienas nacionalis rašti
ninkas, kitas jaunųjų Socialistų 
Lygos raštininkas, su atsidėjimu 
sekė nagrinėjimą.

Būryje laikraštininkų, kurių 
keli buvo iš Mihvaukee, buvo 
spėjama kas dėlto, ką valdžia 
pastatys svarbiausiu savo liudi
ninku prieš socialistus.

Čia buvo minimi vardai Win- 
fiekl R., Gaylord, iš Mihvaukee, 
A. M. Simons, iš kiekvienos vie
tos ir John Spargo, nesenai va
žinėjęs su “Socialistų ir Darbi
ninkų komisija**, kuri nesenai 
pagrįžo iš Europos.

Yra žinia, kad valdžia atsidės 
ant liudijimo kelių buvusių dar
bininkų nacionaliame partijos 
ofise savo bylos parėmimui*.

Apkaltinimas yra taip sustaty
tas, kad jis nepalieka abejonės 
pa* skaitytoją kas dėl budo, ko
kiu valdžia žada nagrinėti bylą.

Germer paminėta apskundi
me dėlto, kad jis kaltinama su
rengime spaudon ir, iš dalies, pa 
skaidyme nekuriu brošiūrų pa
minėtų apskundime kaipo regi
mi darbai.

Tucker yra paminėtas apsku
ndime dėlto, kad jo vardas yra 
ant nekuriu brošiūrų, kurios lai- 

’mi regimais darbais. ,,
Berger ir Engdahl yra pami

nėti apskundime dėlto, kad jie 
vienas redagavo “Mihvaukee 
Leader“, kitas “American Socia
list’*, kur buvo atspausta tam ti
kri straipsniai, eiles, karikatū
ros ir kiti dalykai, kurie skaito
mi regimas darbas.

William F. Kruse yra pami
nėtas apskundime, nes jis para
šė du laišku socialistams, kurių 
turinys, valdžia sako esantis ne- 
vidoningas šalies reikalams ka
rės metu.

Besiginamoji puse pripažįsta, 
kad byla prieš Kruse yra tolima, 
jei ne begalo maža.

Rytmetiniame posėdyje buvo 
Klausinėjamas kaipo laukiamas 
posėdininkas James Bowcn, ve- 
žeika, dirbantis skerdyklose. 
Bowen sakė, kad jis turįs 43 me
tus amžiaus, vedęs ir turįs ket
vertą vaikų. Jis sakėsi lankęs 
Chicagos viešą mokyklą iki sep
tintojo skyriaus. Clyne’o pa>- 
klaustas, kas buvo pirmuoju ša
lies prezidentu, Bowen negalėjo 
jam pasakyti.

Jis niekuomet negirdėjo apie 
apskelbimą nepriklausomybės. 
Niekuomet negirdėjo apie Suv. 
Valstijų kopstituciją; jis manė, 
kad lUinojaus įstatymus pada
ro kongresini ūkai, sėdį Sprin- 
fidde; jis nežinojo, kokios yra 
pareigos šalies prezidento, ar 
valstijos governoro; jis skaitė a- 
pie po vieną kas savaite Cliica- 
gos laikraštį “Daily News” ir 
niekuomet nepasižiuHjo į mėn
raštį ar knygą kad ką pasiskai
čius, nuo to laiko kaip mokyklą 
apleido.

Jis sakėsi esąs veieikų unijos 
nariu ir demokratų partijos vei
kėjų savo vvtardoj. Paklaustas, 
kokia yrą valdžios forma Ame
rikoje, atsakė “demokratine“. 

Jis nežinojo kokiu valdžia yrą 
Francijęj, ar Anglijoj.

Jis pasakė* kad “prezidentas 
daro įstatymus Suv. Valstijose,“ 
ir tuftfja pmjuekipa'Hsm*

SALIN SKAUSMAS!
Būdamas sveiku, darbe rasi smagumą, 
nepaisant kaip sunkus ta* darbas butų.

KHkvIeno priederme yra eangot «ave nuo liftu. Tttrtnt Salti ir nebandant 
JI preiiilint, Kali iieivytlyt 1 pavojinga Hk|. Menklanola nikaterejlaiaa 
ftll vėliau* būti labai pavojingu, jeigu tuoj nebux priiiuretat.

PAIN-EXPELLER
t*l nttlkrlnanti nntnine gyduole, kuri turi rauti* kiekvieno na- 
tnuoie. Isgvdymul talMo krutinėjo, Rkansmn 4ono*e ir nuga
roje, runi.iizinii ir neuralgij*. trumpai Kukant visokius skaus
mus raumenyse ar sąnariuose I’nln-Kxpeller iri* gerlnuaes.
Neapsigauk pirkdama* pigiu! valntu* didele*# bonkoae. 
geikalnuk geriausiu. Kuomet pirksi Paln-Expeller, j»rr«i- 
tikrink ar yrą IKAllA. vnisbakenklls ant bsksinko. VIHU 
KITOKIU NEIMK. 35 ėentai ir 05 centai ui bonkutę. 
Gaunamos visose n pliekose ar tiesiog is laboratorijos.

Kalėdų Dovanų 
Krautuvė

Musų krautuvė pripil

šokių sidabrinių da
lykų. Musų krautuvė
je pirkaite teisingai 
gvarantuotą tavorg ir 
pigiau negu kitur.

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

dyta naujausios ma
dos tavom.

P. K. BRUCHAS
3321 S. Halsted St. Chicago, 111.

Kazimieras Gugis

Itafa vfeofcitM rs Uralu, kaip kriminaUikao— 
taip ir civiliokuos* teismuose. Daro 

visokia* dokumenius irpopieras.

Namų Ofisas t
8821 8. Hiktto 8L

Ant trečių lubų
Tai. Drorer IBIO

Mlmto Ofisą* i
ItT N. Burtom St. 

llltlIMtyBMs.
T«L Central 4411

NOSIES 
ŽINOVAS

DrAMontvid 
fiydytojss ir Chirurgas 

1553 W. Madison st. 
Suite 600—612 

Phone Haymarket 2563 
Valandos: 10 iki 12 ryto 

1739 So. Halsted St.
Naujienų Name 

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

fonuokite į rezidencijų.
West 6126.

Dr. D. J. BAGOCIUS
Lietuvis Gydytojas ir 

Chirurgas
Ofisas 10900 So. Michigan Avė.

Rezid. .10731 S. Michigan Avė.
Roseland, III.

Telefonus tas pats rezidencijai 
ir ofisui: Pullman 342.

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliaua Permaina.
Panedėlyj, Ketverge ir Subatoj 

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

1c ir 2e kariškos mokeatįs
4 DIDELI AKTAI KASDIEN 
HALSTED Ir GATVES
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katus ,kurie vėliau sakė, kad 
Boweno žodžiuose yra daugiaus 
teisybės negu poezijos, kiek tas 
daliurlinę administraciją liečia.

Rytnietyj beklausinėjant vie
ną poaėdininką, teisėjas Landis 
įsimaišė, stengdamos įkalbėti, 
kad šitoj byloj nėra teisiama So
cialistų Partija, ar partijas prin
cipai, kad čia tik penki žmonės 
yra teisiama, kurie yra Sociali
stų Partijos nariais, šitą pačią 
idėją teisėjas ir kaltinančioji pu- 
aė šteng&ū sutverti visoj I.WAV.

Slogos Ir Karštis
»

gydoma nauja metodą. Užrašyta šim
tai išgydytų.

21 metas prie Stata gatves.
Ar jūsų nosis užkimusi?
Ar tankiai turite čiaudėti?
Ar greitai nušąlate?
Ar tankiai turite spjaudyti?
Ar turite flegmų gerklėje?
Ar turite knarkti naktyje?
Ar Jums teka iš nosies?
Ar jūsų nosis greitai kraujuoja?
Ar jūsų nosis greitai pridžiųsta?
Ar jūsų nosis opi?
Ar jūsų nosis menkai užuodžia?
Ar turite nemalonų kvapą?
Ar turite nuo ryto nemalonų kva

pą? Ar sausa burnoje?
Jeigu turite vieną tų apsireiški

mų, pasitarkite su žinovu nosies li
gų, kuomet užvilgsite, galite susilau
kti negeistinų pasekmių.

Ateikite pasitarti. Kalbame lietu
viškai.

DR. F. O. CARTER, 
Specialistas ausų, akių, nosies 

ir gerklės.
120 So. State Street,

Prie “The Fair*’ sankrovos, 2 augstas 
Valandos; 9 ryto iki 7 vai. vakare. 
Nedaliomis nuo 10 iki 12.

Neišmokėtus 
Liberty Bondsus 

ir Liberty Bondsus nuperka už cash 
Ėmei and Co., 740 W. Madison st., 
kampas st., kampas Halsted st. 
Room 232, Žras augštss, virš Famous 
Clothing Store, atdara vakarais iki 
8 vai. Nedaliomis nuo 10 iki 1.

Kalėdų
Dovanos!

Užlaikėm visokios rųšies aukso ir 
sidabro. Musų tavoias užtikrintas. 
Kas pas mus aulęsą perka, tas auksą 
ir gauna.

' m rb
4902 W. 14th st., Cicero, III.
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CENTRAL MANUFACTURIIG
• DISTflIGT BANK

1111 W. 35-ta gatve 
(Tel. Drover 6318). .. ... -----------

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

Beredomte ir Buba tomis nuo 6 iki 
8 vai.* vakar*

Mana galite matyti banke, bet rei
kalui atsiradus kreipkite* prie m- 
uęa j namus.

1 flouga,

IMPERFECT IN ORIGINAl
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CHICAGOS 
:: ŽINIOS ::

Gydytojas pavidale saldainių.

Geriausia yni priemonė, norint būti sveiku, yra vartoti sal
dainius PARTOLA.

PARTOLA yra geriausias draugas žmogaus organizmu 
nes padeda jam dirbti.

PARTOLA išvalo kraują irvidurius. Ją myli vaikai ir su
augusieji. Tai valytojas kraujo, katras atlieka maloniu budu 
ir be jokio jautimo.

KĄ SAKO GYDYTOJAS 
APIE SALDAINIUS.

PARTOLA yra geriausias draugas 
vyry, moterų ir vaiky. Kiekvienoje 
lietuviu šeimynoje privalo Irasties 
PARTOLA.

PARTOLA rekomendudjasi ir par
siduoda didelėse dėžutėse, kurios 
kainuoja tik po 1 doi. 6 dėžutės už 
5 dolerius.

VELTUI
Graži ir naudinga dovanėlė kožnam 
prisiuntusim užsakymą ir pinigus 
sykiu su tuo pagarsinimu.

Laiškus ir užsakymus adresuokite:
APTEKA PARTOSA,
160 Second Avenue,

Dep. L. 1, New York, N. Y.
(60)

EXTRA!
Sveikinu su Kalėdom ir Naujais Metais visus 

savo koetumerius.

Gerbiamieji mano kostumeriai ir kostumerkos! 
Užprašau visus, kaip didelius, taip ir mažus, kaip se
nus, taip ir jaunus ateiti j mano speciališkų Kalėdų 
išpardavimą ir nusipirkti visiems ko tik kam reiks, 
nes mano krautuvėj galima visko gauti, o kainos da
bar taip yra nupigintos, kad daug pigiau negu di
džiajame mieste.

Taipgi kiekvienam savo kostumeriui suteiksiu 
Kalėdų dovaną — puikų Kalendorių.

Su pagarba,

Trainis Dept. Store
3218 So. Halsted St Chicago, I1L

MOKINA SVIETĄ.
Tokia kuopa vakar vakare 

surengė tokias “milžiniškas pra 
kalbas” p. Malinausko svetainėj, 
kur kalbėjo tokie du “kalbėto
jai” vardu Trainis ir Stikonas. 
Jiedu kalbėjo, kitaip sakant 
mokino svietą — apie asilus, 
buržuazijos uodegas, ilgas au
sis ir “bazdukus nuo Halsted 
stryt.”

Tokia kuopa prakalbas rengė, 
rodos, tuo tikslu, kad tokie kal
bėtojai išaiškintų “gerbiamai 
publikai” darbininkų reikalus, 
kviestų ją organizuoties ir švies- 
ties. O tokie “kalbėtojai” kaip 
įmanydami dergė visa tai, kas 
neturi bolševikiško patento. To
kie “kalbėtojai” stengėsi “kar
tą ant visados įtikinti” susirin
kusius, kad esama “good” ir 
“no good” soriidifltų. O kad 
dar labiau “įtikinus” susirinku
sią'publiką, vienas toks kalbėto 
jas trumpai ir storai užreiškė, 
kad ir Marksas buvęs tikrų ti Iš
rausiąs —• bolševikas. Kada 
tatai buvo “išaiškinta,” toks 
kalbėtojas išvadino anuos “no 
good” socialistus ponais, “žmo
nėmis su ilgomis ausimis,” bur
žuazijos uodegomis ir barzdu- 
kais nuo Halsted stryt. Ir “ger
biamoji publika” turėjo skai
tyti tai esant grynu pinigu....

Beje, tokie du “kalbėtojai” 
kalbėjo ir apie “tarptautinę 
buržuaziją,” kapitalistus, išnau
dojimą, bolševizmą ir kitus ga
lus. Bot tai buvo tiktai dėl pa
įvairinimo temos. Svarbiau
sias dalykas jiems buvo —“no 
good st Ralistai.”

Je, šitaip jie organizuoja ir 
šviečia lietuviu darbininkus. Ši-

SUDBG® RATŲ 
DIRBTUVE.

KĮiks gaisras vakar visiškai 
sunaikino didelę dirbtuvę, pri
klausančią McFarlane kompa
nijai,* 532 W. Harrison St. Dir
btuvėj dirbo apie 200 darbinin
kų. Visi spėjo ištrūkt nuo gai
sro. Nuostoliai nežinomi.

jnssKO dviėjų Jaunų 
BANDITŲ.

Policija jleško dviejų jaunų 
banditų, kurie užvakar padare 
užpuolimų ant D. Barretfo 
brangakmenų krautuvės 7419 
Harvard gatvėj ir išsinešė apie 
už 1,000 dolerių įvairių brang
akmenų.

>*

Daug žmonių rinkosi 
ties pačtu.

Didelės žmonių minios rinko
si ant Smithficld gatvės Pitts- 
burg’c, Pa., tie pačtu. Pasitei
ravus sužinota, kad jie rinkosi 
ties milžiniška auksinių daiktų 
sankrova. Šioje sankrovoje par
duodami visokį graŽnų daiktai 
už įžymiai pigias kainas, ši san
krova geriausiai žinomų visame 
Pittsburgh’e. Ji jau gyvuoja 
apie 75 metai. Daug žmonių 
suvažiavo ir iš kitur, kad nusi
pirkti šioje sankrovoje reikalin
gų daiktų prieš Kalėdų Šventes, 
šioje sankrovoje mandagus pa
tarnavimas ir pigios kainos. 
Taip, Jos Dc Roy and Sons san
krovoje yra vienoda kaina.

Pranešimas

AR TURITE SKOLININKĄ?
Mes galim iškolektuot dėl jūsų visokias 

neutgauruimas skolas, notas ir visokius 
beraštiškus skolų išjieskojimus tiesiai ant 
nuošimčių; nuo privatinių ypatų, biznie
rių, kompanijų ir kitų, kurie nenori ge
ruoju atsilyginti. Nepaisome kokia sko
la yra ir už ką, bilc tik teisingai reika
laujama; mes iškolekhioftime nežiūrint 
kur ir kokiam mieste jus gyvenate, nei 
kur jūsų skolininkai randasi. Musų būdas 
tiasiekia skolininkus visur, nce tam Uks
ui turim korespondentus, kolektorius. Ir 

advokatus visose dalyse Suvienytų Valsti
jų ir Kanadoje. Pamėginimas ir musų ro

dą jums nieko nckaštuos. Reikale kreipkitės pas mus ypatiŠkai ar 
laiškais ant sekančio antrašo:

INTERSTATE LEGAL SERVICE AGENCY
3114 S. Halsted Street, Dept. B. Chicago, Illinois.

jasi. Iš tiesų, Geležėlės, Keme
šiui, davatkos ir visi tolygus gai
valai g: ii būt jiems dėkingi. Tie 
demondizatoriai, pasivadinusie
ji socialistais ir turintįs LSS. 
viršininkų titulą, atlieka didelį 
ardymo-demoralizavimo darbą. 
Darbą, kurio negali atlikti nė ar
šiausieji lietuvių darbininkų ne
prieteli, i — klerikalai ir atža
gareiviai tautininkai.

Je, hu tokių “švietėjų” tokių 
“socialidų” susilaukė Amerikos 
lietuviai darbininkai. —»Rep.

Copyright 1918 by Edw. Paychert
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GEROS GRAZNOS
Už ŽEMAS PAPIGINTAS KAINAS

Ateikite | šią seną, užtikimą, gerai šinomą gražnų sankro
vą dėl gerų gražnų už žemas nupigintas kainas. Mes buvome 
vertelgystėje laike 67 metų ir visuomet darėme musų kostume- 
riams geriausius bargenus. Moš neparduodame prastų prekių 
už nugštas kainas. Tikra gražnų sankrova. Ne ta gražnų sto
vykla, arba maža krautuvėlė, kuri greitai išsikrausto.

Raštiškas užtikrinimas.
Jus Ralite gauti parašytą užtikri

nimą su bile kuo, ką tik jus Čia 
pirkaite. Prekės yra tikrai tos pa
čios, kokias mes sakome. Ši sena iš
tikima firma padarys gerus visus 
užtikrinimus.

Lygiai viena kaina.

Laikrodėliai $2 iki $250
Retežėliai $1 iki $ 50
Žiedai $2 iki $ 25
Kaklaraiščio sagtis $3 iki $ 50
Deimantai $5 iki $1000

Louis DeRoy & Bros.
544 Smithfield st., Arti 6th Avė. Pitteburg, Pa. 

Musų 67-tas metas.

I H Ii   ————»     ——m— 
| Sergėkite savo akis |

Neužsitikėkit savo regėjimo pll** 
majam by kokiam neprityrusiam 
aptiekoriui, auksorini ar keliau
jančiam pardavėjui, net jie su
teiks jus akims tik dauginu blogo.

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

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

JOHN SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS 

1801 Bo. Ashland AVfe, Chienga, 
Kampas 18-tos gatvės 

3-čios lubos, virš Platt’o aptk&Ol 
Tėmykite i mano parašą 

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

Į Dr. A, H BltnaOTthftl j

patinga (tomą at- 
kreipTama į tai-

Jus turite mokytis angly kalbos — DABAR ->
HOFFMANO MOKYKLOJE mokina jus kaip skaityti, rašyti ir kal

bėti angliškai į labai trumpą laiką. Ateikite ir pasikalbėkite su musu 
lietuviais mokiniais, kurie jau yra augštesnčje mokykloje prisirengimui 
į kolegiją. Musų mokestis už mokinimą yra nebrangi. Musų mokyto
jai yra draugiški. Ateikite pas mus. Mes jums pagelbėsimo.

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

Kam reikalinga atvežti anglis, ar-^ 
ba malkas, ar persikelti iš vienosI 
vietos kiton, visiems patarnausiu |j • 
greitai ir nebrangiai. Reikale ma-g 
lonėkite kreiptis į mane. 1

S. M. šliužas, g
1907 So. Halsted st., Chicago*!

Vyriškų Drapanų Barbenai:
NaUji, neatimti, daryti ant užsa-ii 

kymo siutai ir overkotai, vertės nuo! 
$30 iki $50, dabar parsiduoda po $15 ■ 
ir 25 dolerius. 1 ■

Nauji, daryti • gatavi nuo 915 Iki _ 935 siutai ir overkotai, nuo $7.50 iki " 
18 dolerių. i

Pelnas pasirinkimas kailiu pamuš- . 
tų overkotų.

Visai matai vartoti siutai ir over-1 
kotai, vertės nuo $25 iki $85, dabar . 
$5 ir augšūau. Kelnės nuo $1.50 iki 
$4.50. Vaikinams siutai nuo $3.00 ■ 
iki $7.50. ■
Atdara kasdieną, nedėtomis ir va-| 
karais. t

S. G O R D O N ’
1415 S. Halsted StrM Chicago. III.

’ JOSEPH C. WOLON
LIETUVIS ADVOKATAS

29 S. La Šalie St. 
Telephone Central 6393 

Vakarais
2911 W. 22 nd Street

i Telephone Rockwell 6993

23 Akmeny Gerai Reguliuotas Laikrodis su Gražiai kvielkuotais Viršais
Kiekvienas privalo turėti puikų ir praktišką 23 akmenų auksinį laikrodėlį tokį kaip šis. Kiti vertelgos ims 
$18 ir $20 už liakrodėlį, kuris neprisilygina prie šito. Kodėl tu turi eit kur kitur pirkt laikrodėlį ir mokėti 
augs tą kainą už jį, kada tu gali gauti jį nuo mus už dirbtuvės kainą.

MUSŲ DIDELIS PASIULIJIMAS PRIE LAIKRODfiLLIO
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SVEIKATA*
ARBA TIESUS IR TRUMPAS

KELIAS Į SVEIKATĄ.
Sveikata turi kelis Šimtu* pa

veikslą apie žmogaus kūno sudėjimą- 
Aprašoma įvairiausi apsireiškimai 
žmogaus kūno gyvenime ir pamoki
nama, kaip Žmogui apsisaugoti nuo 
visokių ligų. Tokios knygos lietuvių 
loilboj dar nebuvo. *Turi 339 pusi. 
Drūtuose audeklo apdaruose kaštuo- 

ja tik $2.00 su prisiuntimu.
Perkupčlams Juodame gerą Rvošlmtl.

Užsisakydami ir pinigus siųsdami, rašy
kite Aiuo adresu:

S. P. TANIS, 
1233 W. lllth Place 

Chicago, III.

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. 1

Pritaikau akinius teisingai.
Pasitarimas nemokamas.

W. M. LAWHON, M. D.
219 S. Dearbom St. (Prieš pačtu). Chicago, UI.

i

KIŲ SPECIALISTAS
Akis Egzamino* ja Dykai

Gyvenimas yra 
tuščias, kada pra 
nyksta regėjimą. 

Mes

ometei*. Y

o < "i, kreipiama į
kus. Vai.: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
nedėldien. nuo 10 iki 11 dieną.
4649 S. Ashland av. kamp. 47 St 

Telephone Yards 4317 
Boulevard 6437.

DR. G. M. 6LASER
Praktikuoja 27 metai 
Gyvenimas ir Ofisas 

8149 8. Morgan SU kertė 32 aLChicago^Itl.
SPECIALISTAS 

, Moteriškų, Vyrišku ir Vaffcg 
Taipgi Chroniškų Ligą 

OFISO VALANDOS: 
9—10 ryto, nuo 12 iki 2 i 
ir duo 6 iki I 
mis vakarais

Telephone Yards 687

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS Ir n

Divver MM

Telephone Yards 5032

Dr. M. Stupnickl
3109 S. Morgan »t. Chicago

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

DR. AL HERZMAN
Gerai lietuviams tinomas p«r 16 me

tų kaipo patyręs gydytojas, chirurgai 
ir akuiaris. > 1

Gydo aitrias ir chronilkM !*■•» *V- 
rų, moterų ir vaikų, pagal naujausiu 
metodas X-R«y ir kitokius elektros prie
taisus.

Ofisu ir LabarMorlj*: ĮSU W. Mth 
fit. netoli Fhk St.

VALANDOS: Nuo 10—11 pieta, tf 
6—8 vakarais. Telephone Ganai 3110.
GYVENIMAS: 8412 8. Ratated 

VALANDOS: S—# ryto, Ūktai.

ii »i ■ i. ■ ■ H ieim*a4

Mes čionai trumpai apibrėšime šį laikrodėli. 
Jis turi labai gerus vidurius, 23 akmenis, jis 
yra apie tiek Storas kaip sidabrinis doleris, 
laiko teisingą laiką, nes jis turi speciali re
guliatorių, kuris užlaiko jį lygsvaroj, ir jis 
turi gražius, kvietkuotus viršus. Viršus ir 
vidurius mes gvurantuojame ant 20 motų. 
Tas laikrodėlis yra žinomas per visas Su
vienytas Valstijas, Kanadą ir Europą. Visuo
se laikraščiuose tu patėmysi, kad visokios 
konipani’jos garsina 23 akmenų laikrodėli ir 
sako kaip geras jis yra, bet kada tu jį nusi
perki, tai pamatai, kad viduriai yra visai be 
vertės. Jos paprastai nupiešia viršus laikro
dėlio labai dailiais, kas žinoma patraukia 
akį, todėl, dauguma Žmonių perka Jį iš tos 
priežasties. Ar ne taip? Mes žinome, kad 
kiekvienas žmogus nori gaut gorus viršus ir 
vidurius, kada jis perka laikrodėli. SVAR
BIAUSIAS DAIKTAS KIEKVIENAME LAIK- 
RODF.LYJ TAI VIDURIAJ. Tiktai pažiu- 
rėk ant vidurių Šio laikrodėlio ir kitų laik
rodėlių, ir tu pamatysi didclj skirtumą. Jei- 
gu tu supranti ką nors apie laikrodėlius, tu 
tuojau gali pasakyt, kad tai YRA GERAS,

< onvrmnr .mia nv rnw Puvrn.n PIRMOS KLESOS 23 AKMENŲ GEI-2KELI-i.opjngni i.Hft oy eūw. t-aycnen NIS LAIKRODfiLIS. Tu gali pirkt siutą
drapanų už $35.00 ir už $15.00^ kurie gali išromyti vienodais, bet kada tu Juos panešioji, tada pamatai skir-

I y gink jį prie brangesnio laikrodėlio, tada pamatysi dideli skirtumą. Mes galim tau duot pigų laikrodėli taipgi 
už tą pačią kainą, bet mos Žinom, kad tu geriau norėsi užmokėt kelis dolerius daugiau ir gaut laikrodėlį su 
kuriuom tu busi u<aan ėdimas. Geras n laikrodėlis tai- musų geriausia rekomendacija, šis laikrodėlis yra vertas 
rieti pigiau ne jokioj krautuvėj, bet mąs -turime nupirfct labai daug laikrodėlių ant kart, todėl mes parduosim 

* *ktų, visiškai dy4gi: Ngujo patento britvą ir vieną extra 
luti. 6. Tabalcui krepšį. 7, ‘Fnuntain plunksną, 8 Raukams 
tmonetą kurią galięatiąąry.ti tiktai tą ypata, kuri žino sok- 

igvt) Visus pinįgus irnebusi pavojuje 
Ui. 15, Sekretna spvna. karią gali at-

, ___  ,T ______  ft-- - - , gelanduotojaa^ stiklo pjaustytojas, bo-
, pausdins arba paantrys. tavo fotografiją ant stiklo arba ant ląiknidėlio viršų, 

ią atmintį tu gali'turėti, kada tu turį motinos, tgvp arba pačįos ant viršaus savo .laikrodėlio. Yra labai lėn-
i dįioflamj su kiekviena .Tbvį^ęšimh fotografijų galima pcr^pąusdiDti su viena bonkute. Mes duosime 

ickvtcpąm,\iirh Užsisakys nų6 rfrus v įrėminėta ląikrddėlį. Mes nenorime jūsų pinigų tšKALNO, tiktai iš- 
etntų'štąiunomū,, arba sidabrę, d Hkiršib’s ĄlX7i» tu užmokėsi kada laikrodėlis ir tie 17 daiktų jau pribus į tavo 

i dMkti AUhtąi ląJKrdiftJiij.' ląšyk adresu: . .
' ŠUN. ...........CkiaąĄ UHpoir....
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tųmą, ir tuoiaus pamatai, kurs siuts yra geresnis. Tu .gali pirkt 23 akmenjj. laikrodėlį už $7 arba $8, bet pri
lygink ii prie brangesnio laikrodėlio, Ūda pamatysi dideli skirtumą. Mes aalim tau duot ninu laikrodėli taipgi 

Iną. bet mos žinom, kad tu geriau norčsi užmokėt k<
možio

še H OatuMnar•inę forroonetą ijdabro ir pop’ierihUutiii pinMąms. tO.Sekrctną rortmonetą kurią galirątu 
re kombinacijos. 11, Sigdjettni žfcdą. 12, Mažą Termometrą. 13, pinigam t kuri tu gali ^utiRplnt ai 

Išplėštam. 1$, Aparat e, su kuriuo gali.pats sau nusikirpt plaukus, truntpai, vidutiniai ar by koklaili sttMn,.
ąŠ’t t»» to 'THita. kuri žino sdkrrią korrfbinatUjos, ir gali būt naudota’ bet Ipjr, 16, Kombinacija iš 12 įrankių viename, susidedanti iš šių dulktų: 

pikis, pRMUnin atidarytojus, bfeic'orius, trukių slujų atidarytąja^' vipųčių kilnoMmui jpeifis, žirklių gelanduotojas, stiklo pjaustytojas, bo- 
lUdan'tpjas, Plaktukas, ir tt„ 17/Bonka skystimą, kurijų ~ y

nwai rwrti®lyk. kokią-litminti tu gali‘t-—“‘h * - *-1*’'
Wyą t»f padaryt, ir jpilni nurodymai dįio 
muga 17 naudingų daiktų dykai kickvtcp 
kirpk it ąpgvestffimą ir įdėk 20 et otų* i 
nurims M*»» ' ’tme tųfts 17 dąiktų dyk

ynų 'U uąii smy.nm lyąjTffTTTąrrrHy

IMI'LHITC 1 IN OHIGINAI

a Dr. WHITNEY 
Specialistas 

Gydyme chroniškų ir nervų ligų 
VYRAI IR MOTERS,

Telephone Yards 5334.

Dr.P.G.Wiegner
Priėmimo valandos nuo 8 iki 13

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, nustDJhuą noro valgy
ti, galvos skaudėjimą, pasitarkite su manimi.

Ofiso valandos 9 Mm Uf II IT NE* V Nedėliomis 10 ryto
ryto iki 8 vakare. Mla O III I H Ei I iki 2 vai. dieną
422 S. State St., arti Van Buren St., Chicago, III.

I
 PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS 

ant Durę, Lentą, R6mą Ir Stogams Poplero 
SPECIALIAI: M*Ieva maKrojiinui atubą išvidaus, po tl.tfll «f gaL 

CARR BROS. WRECKING CO.1004 S9M KU Halatad SL. OUmjm. HL

Roman Chaitlen,
Kriaučiams trinimings’ai ir vilno

nės materijės špuliukėse bovelna ir
' * s * ** *

164^ totUfalimd Avė., 16:tos ir
16-tTtt pMu, (vnteagr, m.

...... Tel. Ganai 13'43 . „

MRS. AGN® DžUGAS 
LIETUVfc AKUŠERE 

Gerai supranta savo darbą ir malo
niai patarnauja moterims. Pabai

gusi mokslą Chicggoje.
2650 W. 39th Place, Čhjčago, UI. 

Prie Archer Avė. 
Telephone McKjnley 4420.



Į Chicago ir Apielinke
Kaip apskaityt kapitalisto 
pelną?

Sekamoje lekcijoje Socialistų 
Propagandos Mokykloje bus ai
škinama, kaip moksliškai aps
kaityt kapitalisto pelną. Bus 
išaiškinta taip-pat, kaip tą pel
ną apskaito praktiškas biznie
rius, ir kame šis apskaitymas 
skiriasi nuo moksliškojo.

Kiti klausimai, kurie bus gvil
denami lekcijoje, bus: darbinin
ko išnaudojimo laipsnis ir skir
tumas tarpe prekės vertės ir 
kainos.

Aiškinimas apie kapitalisto 
pelną bus vienintelis dalykas, 
kurį P. Grigaitis išdėstys iš tre
čiojo “Kapitalo’* tomo, šiaip, 
visose jo lekcijose išdėstoma 
pirmojo Markso “Kapitalo” tu
rinys. l odei Propagandos Mo
kyklos lankytojai turėtu nepra
leisti šitos lekcijos.
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irspėkos.
■)r. Ferdinand King, New

Yorko Gydytojas ir Medi ka
lis Autorius, sako, gydytojai 
turi užrašyti daugiau organi
škos geležies — Nuxated I- 
n>n — savo ligoniams—sako 
anaemia—stoka geležies—yra 
didžiausia svarba sveikatoje, 
Stiprume, gyvume ir gražume 
šiolaikinei Amerikos moterei. 
Garsai, persergstantįs varto
jimu metališkos geležies, ku
ri gali pakenkti dantims, vi
duriams, ir tūluose atsitiki
muose padaryti daugiau blo
go, negu gero; pataria varto
ti tiktai Nuxatcd Iron, imant 
tris sykius į dieną po valgio. 
Ji padaugins stiprumą ir pa
kantrumą silpnų, ncrvuotų, 
suirusių žmonių į dvi savaiti 
laiko daugelyje atsitikimų. 
Gaunama visose gerose aptie- 
kose.

STAR & GARTER
— BURLESQUE — 

MADISON AT HALSTED ST. 
Bowery Bvirlesquiers

z Du syk kasdien — 2:15 ir 8:15
Kainos — 25c iki 75c.

Viešas Prakalbas rengia
Jaunų Vyrų Lietuvių Draugiškas ir Pešelpinis Kliubas

Pėtnyčioje, Gruodžio 20-tą dieną, 7:30 v. v.
MALINAUSKIO SVET., 1943 S. Ha’sted St.

Kalbės drg. K. J. Geležėlė apie Lietuvos laisvę ir Lietuvos likimą, ir 
kas Lietuvą užvaldys.

Taigi kviečiami visi atsilankyti į šias svarbias prakalbas, nes jus 
daug naujo išgirsite. Kviečia KOMITETAS.

F’rakalboS
SU PAVEIKSLAIS

Rengia Lietuvių Laisvamanių Federacijos 12-ta kuopa
Kalbės M. X. Mockus

Pėtnyčioje, Gruodžio-Dec. 20 d., 1918
MILDOS SVETAINĖJE,

(ant Bridgeporto) 3142 So. Halsted St. Chicago, III.

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

Visi vietos lietuviai nepamirškite atsilankyti, nes turė
site progą išgirsti M. X. Mockaus prakalbą.

Kviečia visus KOMITETAS.

Lekcija bus pėtnyčioje, lygiai 
S vai. vakaro, “Aušros” svetai
nėje (3001 So. Halsted SI.). 
Norintį* įsirašyt į Mokyklą pri
valo ateiti truputį ankščiau*.

EAKL DEARAS BUS 
PAKARTAS.

Paskilbusis žudeika, l'arl Dv
aras, kuris kartą jau buvo iš
trukęs iš paviečių kalėjimo, bus 
pakartas vasario 7 d 1919 m. 
Augščiausias valstijos teismas 
vakar užtvirtino pirmesnįjj tei
smo nuosprendį.

Kartu su Ikaru bus pakartas 
ir kitas žudeika, tūlas Alberl 
Jobnsonas.

BOIKATUOS SVIESTĄ 
IR KIAUŠINIUS.

Poniutes, priklausančios Chi
cago VVoman’s asociacijai, nuta
rė “pamokyt” sviesto ir kiauši
niu spekuliatorius. Geriau bu
si nčios be pusryčiu, u neeisian
čius į “tu lupiku krautuves.”

Bet kada tą patį padarys 
“porkčiapo,” “stciko” ir kitu 
maisto reikmenų spekuliato- 
riai ?

UŽKLUPO JAUNĄ 
porelę:.

Jaunoji ponia Hary Ilandke 
jau senai nepasitikėjo savo pri
siekti Josepb'u. Mat. kažkas jai 
pakuždėjo, kad Joseph'as kaž
kur “susižvejojęs” jauną, šau
nią aktorę. Ponia pasiryžo 
“patirti viską — iki dugnui.” 
Ir patyrė. Deteklivas Micbael 
Trandį be jokių ceremonijų va
kar įsilaužė Astoria viešbutyj 
ir.... ir — sakykite! Užklupo 
jaunąjį Josepb'ą ir šauniąją ak
torę Dolores Callen....

Ponia Mary reikalausianti 
divorso.

BOMBARDUOJA MIESTO 
ROTUŠĘ.

Viešųjų darbų komisionierius,
William Burkhardt, vakar pra

nešė,"“!ogėi~gyven toj ai bombar- 
duoja neėsto valdžia. Reika
lauja, kad valdžia pampintų 
daugiau darbininkų valymui 
gatvių bei “ėlių.” Kai kurios 
“ėlės” jau baigiama užversti 
pelenais ir kitokiomis šiukšlė
mis. Tatai gręsia gyventojų 
sveikatai. Bet... komisionierius 
nieko negalįs padaryti: nėra pi
nigų. Jisai todėl kreipėsi į 
miesto tarybos finansų komisi
ją reikalavimu “kaip nors su
rasti daugiau pinigų.”

TURĖS UŽMOKĖT 
DU MILIONU 
DOLERIŲ.

Miestas turės “sukrapštyt” 
$2,074,528 ir atiduoti juos Sani- 
tary Distric’tui. Taip vakar 
nusprendė teisėjas Wells. Tai 
sena miesto skola už apšvietimą 
gatvių pradedant nuo 1910 m.

PUBLIC UTILITIES KO
MISIJA BERNAUJA 
KOMPANIJOMS.
Sako adv. Richbergas.

Teiąėjo Baktyvino korte dabar 
nagrinėjama miesto byla, užve
sta prieš elevatorių kompaniją. 
Reikalaujama, kad teisinas pa
naikintu Public Utilities komisi- €
jos patvarkymą, leidžiantį kom
panijai imti po G centus nuo pa- 
sažierio.

Adv. Donald Richbergas, ku
ris yra valstijos prokuroro Iloy- 
nes pagelbininku, tarp kita va
kar užreiškė sekamai:

Public Utilities komisijos bu
vo įkurta tuo tikslu, idant apsau
gojus publikos interesus nuo 
kompanijų godumo, o tuo tar
pu ji eina joms talkon. Tokios 
teisės jijė neturi. Tatai aiškiai 
pasakyta valstijos konstitucijoj.

NUSIŽUDĖ VERTEIVA.
Savo name, 1800 Blackstone 

gatvėj, vakar nusižudė pasitu
rintis verteiva, Sidney B. Smith. 
Nusitroškino gasu. Saužudy- 
bės priežastis nepasisekimai 
biznyje.

BRIDGEPORT
Remia Lietuvos Laisvės 
Fondą.

Chicagos Liet. Vyrų Choras 
rengia šaunų vakarą gruodžio 
29 d. p. M. Meldažio svetainėj. 
Scenoj stato tik-ką išverstą lie
tuvių kalbon veikalą — “Kaize
ris pekloje.”

Bet rengėjai nepasitenkina tik 
tuo, kad surengus gerą vakarą. 
Jie nusivaro ant pelno. Svar
biausias rengėjų tikslas yra pa
remti vieną progresyvus visuo
menės įstaigą Lietuvos Lais
vės Fondą. Pusė vakaro pelno 
skiriama į minėtą fondą.

'falai pažangieji Chicagos 
lietuviai tiiTėtų atsilankyt į šį 
parengimą. Iš to bus dviguba 
nauda: atsilankiusieji turės pro 
gos pamatyt naują gerą veika
lą ir parems Lietuvos laisvės 
reikalą.

Norintįs gaut tikietą išaiksto, 
tegul kreipiasi į choro narius. 
Perkantįs išanksto gaus 10 nuo
šimčių pigiau.

Chicagiečiai, nepamirškit gru
odžio 29 dienos!

—Choro Narys.

NORTH SIDE
Auka Liet. Laisvės Fondui.

^Gruodžio 12 d. buvo LSS. 81
priešmetinis

Liuosybės svetainėj. Susirinki
mą reikia skaityt pilnai vykusiu. 
Iš nutarimų pažymėtini šie: 
Nutarta surengti prakalbas tik
slu parinkt aukų LSS. Apgy
nimo Fondan. Tuo rūpinsis 
specialu komisija. Skaityta 
laiškas nuo LSS. IV rajono. Rei
kalauja aukų parėmimui rusų 
laikraščio “Novy Mir.” Kadan
gi kuopos ižde pinigų visai ma
ža, tai nutarta, kad aukotų pa
vieni draugai.

Pagalios nutarta paaukot 5

NAUJU N O 8, ChltagO, HL
dol. iš kuopos iždo Lietuvos Lai
svės Fondan. Čia betgi atsira
do keli “tikrieji socialistai,” 
kaip jie save vadina, kurie ban
dė “prirodyt,” kad Lietuvos Lai 
svės Fondas yra niekai. Vie
nas jų dargi stačiai užreiškė, 
kad rinkimas pinigų Lietuvos 
laisvės reikalams yra bergždžias 
darbas! - Pinigų rinkti nerei- 
kia, pasakė jisai. Girdi, “kle
rikalai ir tautininkai surinko tu 
katančius dolerių, o laisvės nu
pirk! vistiek negali...” Kuopa 
tečiaus nepatikėjo tai Saliamono 
gudrybei ir nutarė aukot. Ne
gana to, daugelis draugų užrei
škė, kad jie visomis išgalėmis 
rems tą fondą.

Gaila, kad socialistų tarpe 
atsiranda tokių neišmanėlių, ku
rie priešinas tai lietuvių darbi
ninkų įstaigai. Jiems turbūt 
rodos, kad Lietuvos darbininkai 
galės gyventi “dvasia šventa,” 
kuomet klerikalai ir tautininkai 
jau senai nebetiki į tą “dvasią.” 
Jc, tasai jų “kairumas” yra nie
kas daugiau, kaip epmaskuotas 
atžagareivumas.

—Darbininkas.

CICERO
Laisvamanių vakaras.

Praeitą subalą LLF. 2 kuopa 
surengė šaunų vakarą Jankai
čio svetainėj. Vakaras, reikia 
pasakyt, buvo kuopasekmin- 
giausias. Programas išpildyta 
labai gerai ir žmonių buvo pil
nutėlė svetainė. Programų da
lyvavo keli chorai ir šiaip pasi
žymėję musų lošėjai-monolo- 
gislai ( te. Atsilankiusieji, kiek 
teko pastebėti, buvo patenkin
ti.

Butų gera, kad panašus vaka
rai butų rengiami kuodažniau- 
sia.

—Kazys Jurjonas.

PRANEŠIMAS
Kenosh, Wis. Pranešame visuome

nei, jog gr. 21 d. įvyks balius Dr-slės 
Lietuvos Balso, Liberty Hali, pradžia 
8 vai. vakare. Maloniai užprašome 
atsilankyti kuoskaitlingiausiai, nes 
tai paskutinis balius prieš Kalėdas. 
—Nariu domai: 7 v. v., gr. 21 d., į- 
vyks susirinkimas Schlitz svet. Ma
lonėkite ateiti. Valdyba.

(Apgarsinimas).
........   1 —111 ■" —— į m

Pranešimai
Cicero. — Cicero Liet. Draugijų 

lavinimosi susirinkimas įvyks pėt- 
nvčioj, gruodžio 21) d., M. Jankaičio 
svet., 1837 W. 14 gt. Pradžia 7:30 
vai. vakare. Visi kviečiami atsilan
kyti. —Komitetas.

Koseland, Ilk — TMD. 142 kuopos 
priešmetinis susirinkimas įvyks ne
dalioj, gruodžio 22 d., 2 vai. po pie
tą, Aušros kambariuose, 101)00 Mi- 
chigan avė., bus renkama nauja val
dyba ir daug svarbią dalyką bus 
svarstoma. Todėl visi draugai ma
lonėkite ateit paskirtu laiku.

—P. Kisielius.

Springfield, III. — LSS. 29 kp. re
ngia lavinimus vakarą, gr. 22 d., 7 
vai. vakare, Allens svet., 7 ir Wa- 
shington gat. Kuopos draugai ir pa
šaliniai kuoskaitlingiausiai malonė
kite atsilankyti. Kuopos Komitetas,

Ir visos nosies ligos pasekmingai

Repeticija veikalo “Našlaičiai” į- 
vyks pėtnyčioje, gruodžio 20 d., 7: 
80 vakare, Meldažio svet. Visi, kurie 
apsiėmė lošti, meldžiami pribūti lai
ku. ŠĮ veikalą stato scenoje LSS. 32 
kp. Kalėdą vakare, vadovaujant de
gei Dundulienei. A. J ūsas.

Anglų S, Partijos 20 wardos kar
tu su LSS. 37 kp. laikys extra susi
rinkimą sukatoj, gruodžio 21 d., 8 
vai. vakare, Malinausko svet., 1843 
S. Halsted st. Bus nominuojama kan
didatai Į aldermanus, lodei visi dra
ugai būtinai kviečiami Į susirinkimą.

Rašt. K. Kazlauskas.

Liet. L. Fed. 3-čios kp. susirinki
mas Įvyks pėtnyčioj, gruodžio 20 d., 
7:30 vai. vakare, Geo. Chernaucko
svet., Union ir 1!) str. Draugai, ma- 

susirinkimas lonėkile atsilankyti. Valdyba,

East Chicago, Ind. — LDLD. 70 
kp. susirinkimas įvyks nedėlioj, gr. 
22 d., 9 vai. ryto, K. Grikšo svet., 
150 si. ir Nortchot avė. Kiekvienas 
draugas malonėkite atsilankyti, nes 
bus renkama nauja kuopos valdyba 
ateinantiems metams, ir priimsit 
knygas, kurie dar negavot “Ant ry- 
tuojaus po socialės revoliucijos”. 
Taipgi atsiveskit ir naujų narių.

Rašt. P. J. Sakas.

Rockford, III. — LDLD. 29 kp.
priešmetinis susirinkimas jvyks ne- 
dėlioj, gruodžio 22 d., 2 vai. po pie
tų, Montagne House, So. Main st. 
Draugai ir draugės, meldžiu atvyk- _____ T_______
ti paskirtu laiku, nes yra svrbių rei- bta per 8 metus, 
kalų. Gal būt ateis knygos tai at- ba vaikiu 
siimsit. Norintieji prisirašyti ateiki

te.

NAŠLE pajieško pusininko į res- 
aurantą su $500. Vieta gerai išdir- 

Priimsiu našlį ar
ti, našle arba merginą. 
Mrs. Kantaut,

Org. S. Vežėnas. 1619 So. Halsted st., Chicago

LMPS. 9 kp. rengia didelį konce
rtą sausio 25 d. 1919 rn. p. M. Melda
žio svet. Koncertas rengiama nau
dai pasižymėjusios lietuvių rašyto
jos, gerb. J. Zemaitės-žymontienės. 
Chicagos Liet, draugijos maloniai 
prašomos nerengti tą dieną pana
šios pramogos. Rengimo Komitetas.

LMPS. 9 kp. mėnesinis susirinki
mas bus sukatoje, gruodžio 21 d., 7: 
30 vakare, Fellovvship svet., 831— 
33 PI. Visos narės malonėkite atsila
nkyti, daug svarbių reikalų reik ap
kalbėti. Kviečia Valdyba.

LLF. 12 kp. rengia prakalbas pėt- 
nyčioj, gruodžio 29 d., Mildos svet., 
kalbės M. X. Mockus. Kviečiame at
silankyti. Komitetas.

LLF. 1 kp. priešmetinis susirinki
mas Įvyks pėt., gr.'2O, 7:30 v.v., Auš
ros kambariuose, 10900 Micbigan 
avė. Visi nariai malonėkite ateiti, 
kad galėtumėte išrinkti tam tikrą 
valdybą 1919 metams. Komitetas.

LLF. 1 kp. priešmetinis susirin
kimas įvyks ketverge gr. 19 d., 7:30 
vai. vak., “Kardo” ofise, 1113 N. 
Paulina st. Kviečiama skaitlingai 
atsilankyti. —Komitetus

LDLD. 86 kp. priešmetinis susirin
kimas įvyks ketverge, gr. 19 d., 7:30 
vakare, Liuosybės svet., 1822 VVa- 
bansia avė. Visi nariai privalote Im
li, nes turime daug svarbių reikalą. 
Bus kuopos valdybos rinkimas ir tt.

Rašt. J. Galvidis.

ASMENŲ .HEŠKO.HMAI

Pajieškau Kazimiero Dubinskio; 
jisai yra 5 pėdų, 6 colių, geltonais 
plaukais, raudono veido. Dabar gal 
yra su ūsais. Kas jį žinote, ar pa- 
tėmysite, praneškite man, nes aš 
turiu su juo svarbų reikalą. Kas 
pranešite jo adresą pirmas, gausite 
dovanų $5.

J. Gedgaudas,
3400 S. Union avė., Chicago, 111

Pajieškau Stanislovo Banio, savo 
švogerio, ir sesers Liudvikos Banie
nės, paeina iš Kauno gub., Raseinių 
pav., Šilalės parap., Šėrikų kaimo. 
Jis pirma gyveno Springfield, III., 
vėliaus išvažiavo į Rockford, III., 
per du melu nesižinau. Taipgi pa
jieškau savo dėdės Stanislovo Pral- 
gausko, gyveno W. Va. Jų pačių 
prašau atsišaukti arba kas žinote 
praneškite jų adresus.

Antanas Sakalauskas,
R. R. No. 8, Box 183, Springfield, III.
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Pajieškau savo brolio Kazimiero 
Bendoriaus (angliškai vadinosi 
Brau). Paeina iš Kauno gub., Šia
ulių pav., Gruzdžių parap., Povilai
čių sodžiaus. Prieš 11 melų gyveno 
Ne\v Yorke. Jis pats tegul atsišau
kia arba kas žinote praneškite, bu
siu dėkingas.

Jonas Bendorius,
228 YVilliam st., Detroit, Mich.

Pajieškau Zosės Vinekailės, paei
na iš Kauno gub., Raseinių pav., Ši
lalė parap., šiaudalių sodos.

John Sungailo Wash. Co., 
Box 101, Daisytown, Pa.

Pajieškau savo švogerio Antano 
KrauČuno; iš Lietuvos paeina iš Na- 
umie sčio, Suvalkų gub. Norėčiau 
susižinoti. Meldžiu atsišaukti pa
čiam arba kas žinot meldžiu pra
nešti šituo adresu:

Juozas Gružinckas, ( 
3538 S. Mozart st., Chicago

Pajieškau savo draugo Andrew 
Warb, Kauno gub., Raseinių pav. 
Dabar girdėjau, kad jis gyvena Chi- 
cagoje. Jis pats tegul atsišaukia, ar 
kas žinote praneškite jo antrašą, bus 
atlyginta.

Stanley Gagens,
318 So. Halsted st., Chicago

PAJIEŠKAU vielos, kur yra rei
kalinga lietuviška bučernė kokiame 
mieste, apart Chicagos, arba kas no
rėtų parduoti. Prašom pranešti, už 
ką bus paskui atlyginta.

J. VValauskas, 
GQ31 S. State st., Chicago, III. 
—........ ......

Pajieškau Antano Mačiulio, Titko- 
niu kaimo, Vaškų parapijos ir Fran- 
ciškaus Duliavičio, Skrebotiškio kai
mo, Saločių parapijos, Panevėžio 
pav., Kauno gub. Malonėkite atsišau
kti arba kas žinot malonėkite pra
nešti šiuo adresu:

Jonas Kalainis,
2222 W. 23rd PI., Chicago, III.

RASTA-PAMESTA
APIE 3 savaitės atgal palikau šer- 

nolę-krepšelį su įvairiais daiktais ir 
jame buvo apie $230 pinigų. Kas 
sugrąžįs pinigus, tas gaus už tai at
lyginimą.

K. S., 
10806 Wabash avė. Chicago

$2.50 duosiu tam, kas radęs mano 
$5 praeitoje nedėlioję, gruodžio 15 
d., Naujienų šėrininkų vakare, K. 
of P. svet., Roselande, III., atneš į 
Naujienų ofisą, 1739 So. Halsted st., 
Chicago. ' A. B. C. 

PAJIEŠKAU PUSINININKO
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JIEŽKO KAMBARIŲ
PAJIEŠKO vaikinas švaraus kam

bario Bridgeporto apielinkėje. Atsi
šaukite greitai.

Jonas C., 
3336 S. Halsted st., Chicago, III.

DU VAIKINAI pąjieško kambario 
Bridgeporto apielinkėje. Geistina, 
kad pagamintą namuose valgį. Kas 
turite, praneškite greiti.

J. V.,
3238 So. Halsted st., Chicago, III.

VALSTYBINIAI ^NEMOKAMI DAR
BO PRIRODYMO BIURAI

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

adresais:
116-122 N. DEARBORN ST. 

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

se valdžios įsteigtuose ir užlaikomuo
se biuruose nereikia nieko mokėt.

Yra daug vietų, kaip Chicagoj, 
taip kitur, kur reikalauja visokios 
rųšies darbininkų — į fabrikus, į ka
syklas, į ukius, į šiaip įvairias įslai- 
gas — kaip vyrų, taip moterų ir vai
kų, kaip amatininkų, taip papra
stiems darbams.

REIKIA prityrusių langų valytojų.
Chicago Window (’leaning Co., 

62 W. Wasbinglon st., Chicago

REIKALINGAS barberis vakarais 
arba nuolatos. Greitai atsišaukite. 
Geistina, kad kalbėtų lenkiškai.
4400 So. Hermitage avė., Chicago

REIKALINGA mergina ar mote
ris vakarais dirbti į krautuvę. Pa
tyrimas nereikalingas. Atsišaukite 
greitai į

Darbo žmonių Knygyną, 
3238 S. Halsted st., Chicago, III.

REIKALINGAS atsakantis bučeris 
ant visados. Užmokestis gera. Atsi
šaukite šiuo adresu:

Joe. Waidzunas, 
1967 Canalport avė., Chicago

Telephone Canal 3051

REIKIA indų plovėjos, moteries. 
Block’s Restaurant,

1356 S. Halsted st., Chicago

REIKALINGAS janitoriui pagel- 
bininkas prie flat.buildg. Geistina, 
kad butų blaivas ir darbštus žmo
gus; gabiam žmogui $100 j mėnesį. 
Atsišaukite tuoj prie darbo.

Kur. Prašeius,
735 W. 73rd St., Chicago, III.

REIKIA rankomis skylučių išsiu- 
vinėtojų. finišerkų prie vesčių, taip
gi merginų mokylies išsiuvinėti Mu
zikams skylutes. Gera mokestis mo
kama laike rnokinimosi.
BART SCHAFFNER and MARX, 

Woo(l and Blucher st.

REIKALINGI AGENTAI RAINUO
TŲ PARDAVIMUI. LABAI GERAS 
UŽDARBIS IB PRITYRIMAS NE
REIKALINGAS. DEL PLATESNIU 

!INFORMACIJŲ KREIPKITRS IN 
SOUTH BOSTON RAINCOAT CO., 
154 BR()ADWAY,

SO BOSTON, MASS.

REIKALINGAS atsakantis buče
ris. Mokestis gera. Darbas ant vi
sados. Atsišaukite tuojaus.
1810 So. Peoria st., Chicago, III.

RE IK ALINGAS bučeris, gera už
mokestis. vieta pastovi.

End. Shulmeistras, 
2611 W. — 24 st. Chicago

REIKIA barberio, vakarais, suba- 
tomis ii- nedėliomis; gera užmokes
tis. Atsišaukite tuojaus.

R. Guziavičius.
701 W. 35th st., Chicago, 111.

RANDAI
9 furnish kambariai, 4 kambariai 

atsiduoda ant ramios, $60 j mėnesį; 
savininkai užmoka $40 į mėnesį. 
Priežastį patirsite ant vielos.

Rasimas,
4010 Ellis Avė., Chicago

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI: The Marle Bhihnik 

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

J. J. Sidlo, 
914 W. 191h St. Chicago

PASINAUDOKITE PROGA
Parsiduoda enciklopedija Britani- 

ca, 29 tomai, vienuoliktos laidos; 
“combinalion bookease”, rašoma 
mašinėle (type\Vriter) “Remington” 
ir šiaip kitokių naudingų knygų. 
Parduosiu už prieinamą kainą. Atei
kite arba rašykite:

A. Dvvlis,
358 E. 53rd st., Chicago, III.

Telephone Kemvood 5779.

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

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

Ketvertas, Gruod. 19, 1918.

RAKANDAI

BARGENAS
$200 Phonograph su rekordais ir 

deimanto adata, parduosiu už $55. 
Taipgi puiku Pluyer Pianą, vėliau
sios mados, seklyčios setą valgomo
jo ir miegamojo kambarių setas, di- 
vonus, paveikslus, parduosiu už tū
le teisingą pasiūlymą. Nepraleis
kite šio bargeno. Rezidencija 
1922 So. Kedzie avė. Chicago

EXTRA STORAGE PARDAVIMAS 
rakandų ir Vietinių. Už $50 nupirk
si didelę Cabinet Victrolą .su pui
kia pastatą, taipgi $12 vertės re
kordų mokėjusių $200. Mrs tinime 
keletą $150 tikros skuros seklyčios 
setų, kaip nauji, bus parduota už 
geriausią pasiūlymą. Atsiunčiama už 
dyką. Liberty Bondsai bus priimti 
už mokestį. Atsišaukite tuojaus. At
dara kasdien nuo I) ryto iki 9 vak. 
Nedaliomis iki 4 vai.

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

STOČIAI—šeROS.
DEL trukumo pinigų parsiduoda 

100 Šerų Buck Run Oil and Ref. Co., 
po $1.15, priskaitant* dividendą $15 
už tris mėnesius, išmokės pabaigoj 
šio mėnesio. Kompanijos kaina 
$1.50. Rašykit į Naujienų ofisą pažy
mėdami ant laiško No. 18.

NAMAI-ŽEMĖ
PARSIDUODA labai pigiai keli lo

tai prie lietuvių parapijos už \Vrs- 
lern avė. Jeigu nori gauti lotą arba 
kelis už puse prekės, lai tuojaus at
sišauk. Gazas, vanduo, saidvokai, 
suros ir strytai jau sudėti, t iktai už 
$375.00, bet ta prekė tiktai ant vi
sai trumpo laiko, atsišaukite luo- 
jaus ir pasinaudokite šia proga.

Jotui J. Lipski, 
3301 So. Halsted si., Phone Boule- 
vard 6775. Residencija 2124 W. 45 st.

PARDAVIMUI namas ir lotas, 4 rc- 
ndos, užpakalyje barnė, $45 rendos 
į menesį. 954 \V. 191h st. Atsišauk-i 
te į Jos. Sidlo,
914 W. 191h si., Chicago

PARDAVIMUI: Pelninga nuosavy
bė. Visa išrendavoia. Tikras bar- 
genas. Tm’i Imt parduota tuojaus. 
Klauskite Room 615 — 139 North 
Clark st., Chicago, III.

TIK $100.00!
Parsiduoda už speciališkai numa

žintą kainą naujas mūrinis namas 
sh augštu beismantu. gazas, elektra, 
maudynė ir kiti vėliausi paranku- 
mai. Lotas 30x125, geroje apielin
kėje, vienas blokas nuo gatvekarių 
linijos. Speciališkai parsiduoda už 
*2000.00, reikia įmokėti tik $100.00, 
likusius ant lengvų išmokesčių, kai- 
porendą. Atsišaukite pas

A. Grigas, 
3111 S. Halsted st., Chicago

PAMATYK GREITAI
PARSIDUODA beveik pusdykiai 

4 familijų didelis namas, kuris rei
kalingas biskį pataisyti. Kaina tiktai 
$2300.

PARSIDUODA 2-jų familijų mu
ro ir medžio namas 1 ii* 6 kamba
rių. Reikia $1800 įmokėt, o kitus 
ramios išmokės.

PARSIDUODA 4 familijų mūri
nis namas akmenų frontu, 2 fialai, 
po 4 kambarius ir 2 fialai po 6 ka
mbarius, su maudyklėmis ir geru 
beismentu. Bandos neša $58.00. Kas 
greitai pirks, tai galės nupirkti už 
$3750.00.

LIBERTY LAN!) & INVESTMENT 
COMPANY,

3301 S. Halsted st., Chicago, III.

NORIU IŠMAINYTI NAMA ANT 
BIZNIO.

Kurie norite mainyti savo biznį 
ant namo, kreipkitės sekančiu adre
su:

A. Grigas, 
3114 S. Halsted st., Chicago, III.

MOKYKLOS
* VALENTINE DRESSMAK1NG 

COLLEGES
6205 So. Halsted sL, 2407 W. BU- 

dison, 1850 N. Wells St.
137 Mokyklos Su v. Valstijose. 

Siuvimas, Petrenų Kirpimas, De- 
signing, dėl biznio ir namų. Vie
tos duodamos dykai. Diplomai. 
Lengvi išmokėjimai. Gvarantao- 
ta išmokinti jus pasiūti zuknea ai 
ŠIO. Phone Seeley 1648

SAKA PATEK, PlrmialaU

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— 
dienų ir vakarais ir gauti speciališ
kai pigią kainą.

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

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

Atsigaukit ant 4-to augšto.




