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True trnnslation filed with the post-inaster ui Chicago, UI., Dec. 16, 1918, as requlred by the act of Oct. 6,1917

ago Haase ir Barth rezignavo
Vokietijos buržuazija šaukia 

reichtago susirinkimą
HAASE IR BARTH 

REZIGNAVO.

Ledebour irgi pertraukė ryšius 
su valdžia.

Sulig čia gautų žinių, H ilgo Ha
ase ir Barth, du iš (rijų nepri
klausomųjų socialistų narių 6 
žmonių komisijoj, kuri sudaro

socialistas Georg Ledebour per
traukė savo rvšius su valdžia.

SPARTAKO GRUPES 
PROGRAMAS.

Reikalauja proletariato apgink
lavimo ir panaikinimo viešųjų 

skolų.

AMSTERDAM, gruod. 15.— 
Spartako grupė, pasak, Berlino 
žinios į Handelsblad, išdirbo se
kamą programų greitiems žings
niams apsaugojimui rrvoliuci-

Nuginklavimas visų policijos 
oficierių. nedarbininkų kareivių 
ir visų viešpataujančių narių.

Apginklavimas visų suaugu
sių darbininkų ir sudarymas 
darbininkų milicijos.

nų koniisKavimas gnilyų amu
nicijos ir ginklų dirbtuvių.

Sudarymas proletariato rau
donosios gvardijos.

Pašalintų oficierius.

Ixanaik|inimas rangos oficie
rių ir unteroficierių.

Pašalinimas visų militarių o- 
ficierių iš kareivių ir darbinin
ku tarvbu.c v C

Proletariato diktatūra.

Užėmimas politinių organų ir 
autoriteto buvusio režimo atsto
vais kareivių ir darbininkų ta
rybų.

Panaikinimas visų parlamen
tų ir municipalių ir kitokių ta
rybų. Rinkimai į generalę ta
rybų, kuri išrinks ir kontroliuos 
pildomųjų tarybų kareivių ir

Panaikintų viešąsias 
skolas.

Panaikinimas visų valstybės

žinotam skaičiui užsirašymo.
Ekspropriacija visų dvarų, 

laukų, anglių kasyklų ir did
žiausiųjų industrinių darbvie- 
čių.

Konfiskavimas viso turto, 
virš paskirto niekurio dydžio.

Pienuoja liuosnorę 
miliciją.

Pasak kitos Berlino telegra
mos, Vokietijos liaudies komisa
rų taryba autorizavo sudarymą 
liuosnorės nacionalės gvardijos 
palaikymui tvarkos ir saugumo.

Organizacija bus po pilna ko
misarų kontrole ir turės prisi-Į
žadėti remti socialdemokratinę ka ir pridūrė:

respubliką. Įvairus pulkai tu
rės teisę išsirinkti savo vadovus.

True translation filed wilh the post- 
master ai Chicago, III., Dec. 16. 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

ŠAUKIA REICHSTAGĄ.

“Bet jeigu kas-nors drįsJa su
ardyti revoliucinius atsiekimus, 
tada turi būti spėka prieš spė
ką.”

Bavarijos vadovas paskelbė a- 
pic savo mierį atimti mokyklas 
iš bažnyčių priežiūros ir paves
ti jas į rankas tėvų, mokytojų, 
kareivių ir darbininkų tarybų,.

Vokiečiai vartoję 
bakterijas.

Buržuazija bijosi, jog talkinin
kai atsisakys tarties su 

Ebertu.

Premjeras Eisner tikrino, kad 
jis privertė Dr. Soli’ ir Matų Er- 
zberger apleisti Berlino užrube- 
žinių reikalų ministerijų. Jis

BERLINAS, gruodžio 13.
Prezidentas Fehrembach vakar 
sušaukė reichstatų ant savo at
sakomybės. Jis pakartotinai 
protestavo prieš liaudies komi
sarų už reiškimus, jog senasis

Išrodo, kad naujoji Vokieti
jos demokratų partija, kuri vie
nija visas senąsias buržuazų 
partijas, padarė spaudimų j 
Fehremibachų, kad jis sušauktų

galę įstaigų su autoritetu pas
kirti Vokietijos taikos komi- 
sionierius atsitikime, jei talki
ninkai nepripažintų tarybų, pa
skirtų liaudies komisarų.

True translation filed with the post- 
masler at Chicago, III., Dec. 16, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917
BURŽUAZIJA GĄLBUT JIEš- 

KO TALKININKŲ 
APGYNIMO.

Sušaukymas Vokietijos reichs
tago apygardoje apgynimo tal
kininkų armijų yra pienuoja
mas konservatyvių elementų, 
pasak neutralių pranešimų.

Zuricho žinJia praneša, kad

tin Ehrenbach mftarė sušaukti 
susirinkimų tos įstaigos “kur- 
nors Reino apygardoj” ir kad 
field-maršalas von Hindenbur- 
gas išsiųs kareivius jo apgyni
mui.

Dabartinė Vokietijos valdžia 
užreiškė, kad visi atstovai, ku
rie dalyvaus tame susirinkime 
bus kaltais išdavystėje. Tečiaus 
Berliner Tageblatt, remdamas 
reikalavimų, kad reichstagas
butų sušauktas sako, kad rei
kia griehties visų priemonių, 
kad neleidus Foch armijom 
maršuoti į rytus nuo Reino.”

Frue translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Dec. 16, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

FJSNER PRIEŠINGAS
PRIEVARTAI.

Bet revoliucija turi būti ginama, 
kad ir spėka.

MUNICH, gruodžio 13. — Pre
mjeras Eisner nepriklausomųjų 
socialistų susirinkime šiandie 
apsvarstymui ateinančių rinki
mų užreiškė, kad jis pasmerkia 
vartojimų kulkasvaidžių ir ran
kinių granatų apveikiant politi
nę opoziciją. Jis išreiškė ne
pasitenkinimų Berlino revoliuci
nės valdžios aktais, kadangi lie
sa yra geresniu ginklu negu spė-

ei jos internavimų visos vokie
čių pertraukos musių komisijos,

Atsakomybė už karę, sakė 
premieras, turi būti uždėta ant 
Vokietijos, kadangi ji veikė 
svetur netik pinigais, bet net 
vartojant nuodingas bakterijas.

True translation filed with the post- 
innsliT at Chicago, III., Dec. 16, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6. 1917

VOKIEČIAI KLAUSIA
TAIKOS TARYBŲ 

DIENOS.

Bijosi bado Vokietijoj.

Washington, gruodžio 14. — 
Šveicarija veikianti už Vokieti
jos valdžių šiandie paprašė Suv. 
Valstijų suteikti oficialų žinių 
apie diena ir vietų formulės tai
kos konferencijos ir ragino grei
ta atsakymų delei baimės bado

frue translation filed with the post- 
masler at Chicago, III., Dec. 16, 1918. 
as required by the act of Oct. 6, 1917

TALKININKAI RENGIASI
PRIE UŽĖMIMO DAUGIAU

VOKIETIJOS ŽEMIŲ.

PARYŽIUS, gruodžio 14.
Pilnas tekstas priedų prie Vo
kietijos pertraukos mūšių sąly
gų, kurie tapo pasirašyti šiandie 
maršalo Foch traukinyj, yra

Sekamos sąlygos bus pridė
tos prie lapkričio 11 dienos su
tarties: “Talkininkų vyriausia 
komanda pasilaiko teisę pradė
ti, jei ji mano tai esant protin
gu, kad užtikrinus naujas gua- 
rantijas, užimti neutralį šonų 
ant dešinio kranto Reino j šiau
rę nuo Cologne tilto tvirtumos 
iki I(olandijos rubežiaus. Tas 
užėmimas bus paskelbtas vy
riausio talkininkų komandos 
duodant šešių dienų pranešimą.

True translation filed with the post- 
master at (’hicago, III., Dec. 16, 1918, 
as reųuircd by the act of Oct. 6, 1917

VOKIETIJOS KAREIVIAI 
PRIEŠ TARYBAS.

BERLINAS, gruodžio 14. — 
Kareiviai iš 5-to infanterijos 
pulko gvardijos divizijos, kurie 
įėjo šiandie į Berliną, suteikė 
tiesioginį smūgį Molkenbuhr, 
kuris yra pirmininku kareivių 
ir darbininkų pildomosios tary
bos. Sunku rasti kokį-nors ki
tą parodymą kaip šis, jog karei
viai iš fronto, turi mažai pa
garbos Berlino kareivių tary
bai.

Į susirinkusius kareivius kal
bėjo lieut. gen. Lequis, buvęs 
Metz gubdrnaltorius, kuris už-

baigė šauksmais už tėvynę, prie 
kurių prisidėjo kareiviai.

Molkenbuhr tada pasilipo ant 
tribūnos ir pradėjo skaityti kal
bų, po ko stovėjęs prieš estra
da pulkas užsidėjo ginklus ir 
nuėjo linkui Brandenburg var
tų jo bandai griežiant.

Kiti pulkai pasekė. Kada jis 
užbaigė savokalbų skveras buvo 
pusiau tuščias ir jo balsas pas-, 
kendo atbalsy  j maršuojančių 
kojų ir muzikos, su lankiais 
švilpimais.

Tai nėra pirmas incidentas, 
kad kareiviai iš fronto nevertina 
augštai tarybos, į kurių įeina 
tik keli kareiviai tiesiai iš mū
šio linijos.

True translation filed with the post- 
rnaster at Chicago, III., Dec. 16, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6. 1917

BOLŠEVIKAI EINA PRIEŠ 
VOKIETIJĄ.

PARYŽIUS, gruodžio 15. — 
Pasak žinių iš Berno, bolševikų 
kareiviai, susidėdantįs iš 11 in- 
fiMterijos divizijų, kavalerijos 
ir artilerijos, maršuoja linkui 
cen tralinės Europos 100 mylių 
fronte nuo Finlandijųs įlankos 
iki Dniepro upės.

Besiveržimas prasidėjo lapkr. 
11, dieną, kada Vokietijos per
trauka mūšių tapo pasirašyta.

Vokiečių kareiviai,,' sako ži
nios, prisideda prie bolševikų, 
kurie viskų naikinu savo kelyj 
ir suimų medegas paliktas vo
kiečių jų pasitraukime vakarų 
linkui.

True translation filed with the posl- 
niaster ai Chicago, III., Dec. 16, 1918, 
as re<|uire<l by the act of Oct. 6. 1917

NUGINKLAVO GEN. KAML 
KOV KAREIVIUS?

TOK1O, gruodžio 13. Vla-

talkininkai nuginklavo gen. Ka- 
mikov kareivius. Apygardoj 
Volkov gręsia susirėmimas su 
gen. Semionovo spėkomis.

True translation the post-
master iii (’hicago, III., Dec. 16, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

WISONAS PAGERBĖ 
LAFAYETTEu

Uždėjo ant jo kapo vainiką.
PARYŽIUS, gruodžio 15. — 

Prezidentas Wilsonas praleido 
savo pirmą nedėldienį Paryžiu
je nueidamas du sykiu į bažny
čią ir uždedamas vainiką ant 
Lafeyette kapo. Taipgi turėjo 
trumpą konferenciją su premie- 
ru Clemenceau ir kitą su pulk. 
E. M. House. Vakare jis ilsė
josi besirengdamas prie ateinan 
čios sunkios darbo savaitės 
priešlaikinių konferencijų.

Po piet prezidentas trumpam 
laikui apsilankė pas Francijos 
prezidentą ir p-ią Poincare pa- 
lociuje Elysee.

Po konferencijos su premie- 
ru Clemenceau prezidentas Wil 
sonas turėjo ilgą pasikalbėjimą 
su Amerikos maisto administ- 
torium H. C. Hoover, kuris su
teikė jam vėliausias žinias apie 
maisto sąlygas Vokietijoj.

Ry to prieš viešą j į priėmimą
miesto salėj prezidentas priims nalistų Airijoj buvo spėka, ko 
Thomas Nelson Page, Amerikos 
ambasadorių Italijoj, kuris, ti-

kimusi, paduos kokį nors nefor- 
malį pakvietimų nuo popiežiaus

True translation filed wlth the posT- 
inasler ai Chicago, III., Dec. 16, 1918, 
as required by the act of Oct. 6, 1917

FRANCUOS DELEGATAI 
TAIKOS KONFERENCIJON.

PARYŽIUS, gruodžio 15. — 
Echo de Paris sako, kad Franci- 
jos delegatais j taikos konferen
cijų bus premjeras Clemence
au, maršalas Foch, užrubežinių 
reikalų ministeris Pichon ir bu
vęs prcmieras Leon Bourgeois.

Trne Irunslntion filed with 11”' post, 
inaster ai Chicago, III., Dec. 16, 1918, 
as reųttireil by the ari of Oct. 6, 1917.

Šveicarija tikisi prezidento 
Wilsono atsilankymo.

GENEVA, gruodžio 15.—Pra 
nešama, kaip išrodo, autorite
tingai, kati prezidentas Wilso- 

( nas sustos trumpam laikui Ge-

rną mėnesi.v C

True trnnslation filed \vith the post- 
niasler ai Chicago, III., Dec. 16, 1918, 
as rcijuii ed by the act of Ocl. 6, 1917

PREZIDENTAS WILSONAS 
APSILANKYS PORTU

GALIJOJ.

PARYŽIUS, gruodžio 15. - 
Lisbonos laikraščiai šiandie pa-

nas apsilankys^Ųortugalijoj po 
atlankymui Italijos.

f

True translation filed with the post- 
masler ai (’hicago, III., Dec. 16, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

W1LSONAS APLANKYS 
ANGLIJĄ.

LONDONAS, gruodžio 14.- 
Prezidentas Wilsonas priėmė 
Karaliaus Jurgio pakvietimų ap
lankyti Angliju ir tikimųsi jis 
sustos ten grįštant namo. f

'frue translation filed with the poM- 
master at Chicago, III., Dec. 16, 1918, 
as reųuircd by the act of Oct. 6, 1917

PUSĖ KAREIVIŲ KEMPĖSE 
GREIT BUS CIVILIAIS.

30,000 kareivių bus paliuosuo- 
jama kasdien.

WASH1NGTON, gruod. 14.
Daugiau kaip pusė kareivių kem 
pėse šioj šalyj yni paskirti pa- 
liuosavimui, sulig šiandiepaskel 
btų štabo viršininko gen. Pey- 
ton C. March skaitlinių.

Ikišiol paliuosuota karės de
partamento paliepimais, nors 
galbūt dar ne visi gavo savo pa- 
liuosavimus, yra 824,000 karei
vių.

Demobilizacija paliuosuoja 
kasdien po 15,000 kareivių ir 
neužilgo tas padidės iki 30,000 
kareivių. Viso garbingai pa- 
liuosuotų oficierių yra 17,203.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Dec. 16, 1918, 
as reųuircd by the act of Oct. 6,1917

SINN FEIN LAIMĖJO RIN
KIMUOSE AIRIJOJ.

BELFAST, gruodžio 15.
Ypatybe subatos rinkimų nacio-

True translation filed witn the post mastei- at Chicago. III., Dec. 16, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917,

Portugalijos prezi
dentas užmuštas

Walsh rėme Sinn
Fein.

Jaučiamas 
Dillon, airių 
vo iš East Mayo, kada galutinai

PREZIDENTAS SIDONIO
PAES UŽMUŠTAS.

sumušimas John 
nacionalistu, vado- Minia užmušė prezidento 

užmušėją.

laimėjo daug balsų Dubliu 
Cork miestuose ir pavirtose.

ir

True translation filed \vilh the post- 
inaster ai Chicago, III., Dec. 16, 1918, 
as required hy the act of Oct. 6, 1917

SUSIRĖMIMAS SU
MEKIKIEČIAIS.

NEW YORK, gruodžio 15. 
Trumpame mūšyje tarp Ameri
kos laivyno kanuohninkų ir bū
rio Mexikos muitinyčios sargy
bos 'lampico lapkričio 28 ame
rikiečiai nušovė mexikiečių ka
pitonų ir mirtinai sužeidė kitų 
amerikietį, 
šiandie
laivui Monterey ant kurio 
vi laivyno kanuolininkai.

LONDONAS, gruodžio 15. ~ 
Portugalijos prezidentas Dr. Si- 
donio Pats tapo nušautas tuoj 
prieš vidurnaktį sabalo j gele
žinkelio stotyj Lisbone, kur jis 
laukė traukinio į Oporto. Ži
nios iš Lisbonos sako, kad jis 
buvo užgautas trijų kulkų.

Prezidentas Paes mirė už 
lių minučių po šoviniui.

Prezidento užmušėjas, vardu 
Jcetne, tapo užmušta minios.

Tamagnini Barbosa, vidaus 
reikalų ministeris, užėmė pre
zidento vietą. c

Laimėjo vietą sukilimu.

Dr. Sidonio' Paes tapo paskel
btas formaliai Portugalijos pre-

ke

Tas lapo patirta 
įtvykus Ward linijos 

slo-

AUSTRIJOS ARMIJOS TEIS
MAI SUŠAUDĖ 11,400 

ŽMONIŲ.

15.AMSTERDAM, gruodžio 
— Vyriausias karinis tribunalas 
Vinennoje paskelbė, kad 11,400 
žmonių liko nuteisia ir nužudy
ta Austrijos karinių tribunalų 
laike karės, pasak Berlino ži
nios į Handelsblad.

Vokiečių Austrijos valstybės 
taryba, pasak Vienuos žinios, 
nutarė pasiųsti notų visoms sve, 
tintoms valdžioms, reikalaujan
čių visuotino^ balsavimo savęs 
apsisprendimui Čechijos, Mora
vijos ir Silezijos gyventojams.

LAIKRAŠČIŲ DARBININKŲ
STREIKAS BERLINE.

BERLINAS, gruodžio 15.
Zeitung am Mittag ir vakarinės 
laidos Tageblatt ir Vossische

žasties raidžių rinkėjų streiko

NAUJOJI DARBO PARTIJA 
DALYVAUS MIESTO 

RINKIMUOSE.

CHICAGO. — Chicagos Dar
bo Federacija vakar nutarė, 
kad naujosios Nepriklausomos 
Darbo partijos konvencija priė
mimui konstitucijos ir nomina- 
vimui miesto valdininkų įvyks 
gruodžio 29 d. Iš 17(1 unijų tik 
11 balsavo prieš tvėrimą parti
jos.

vadovavo sukilimu Portugalijoj 
gruodžio mėn. 1917 ir buvo pa-

džios gruodžio 9 d. — keliomis 
dienomis daugiau negu metai 
prieš jo užmušimą.

Dr.. Paes buvo matematikos 
profesorium Coinbra universite
te, kada jis įėjo į Portugalijos 
kabinetą 1911 metais, kaipo vie- 
viešųjų darbų ministeriu.

Pradžioje karės buvo Portu
galijos ambasadorium Vokieti
joj ir pasiliko Berline iki pra
džios 1916 metų, kada jis sugrį
žo į Lisboną.

Gruodžio 6 dieną, einant Lis- 
bono 
Paes, 
denio 
tas..

gatve, tapo šauta į Dr. 
bet nepakliudyta. Prezi- 
užpuolikas tapo areštuo-

Visi išmirė.
MILĖS CITY, Mont. — Visa 

ūkininko J. B. Baer iš Ismay 
šeimina iš 1 žmonių išmirė kar- 
tu nuo intluenzos. Juos rado 
negyvais kaiminai. Gyvuliai 
irgi vos gyvi buvo, išbuvę bepa- 
šaro keletą dienų.

lietus vakare; ryto nepastovus ir 
šalčiau.

CHICAGO. — South Deering 
tūlas italas Joe Moržullo, vakar 
italų apvaikščiojime nušovė ki-1 
tą italą, o du mirtinai sužeidė.kią parodė Sinn Fein. Prane

šama, kad kardinolas Lognc ir šovikas pabėgo.

4:20 v.
tarninke.

teka 7:13 v., leidžiasi 
Mėnuo teka 4:30 v. u-

1-----------------

GERB. Naujienų skai
tytojos ir skaityto

jai prašomi pirkinių rei
kalais eiti į tas sankro
vas, kurios skelbiasi 
Naujienose,
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eubltshed Daily encept Stindty 
•e iddiuuuian News Pub. Co* Ii

1739 SO. HALSTED ST
CHICAGO, ILLINOIS.

Tolephone Canal 1506

taujienoA eina kasdien, išskiriant 
oedėldlenlus. laidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 S. Halsted St., Chicago, 
IR — Telefonas: Canal 1506.

Ušaisakomoji Kainai
Chtcagoje— pačtu:

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

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

>uvienytos4i» Valstijose, ne Chicagoj, 
učių:

lietam* ............................   85.00
Pusei meto .......................... 3.00
Orima mėnesiams .............. 16a
Dviem mėnesiam ........ 1.25 
Vienam mėnesiui .......... .65

\anadoj. metams .................. 7.W
^isur kitur užsieniuose .... 8*00
'iiiigus reikia mušti Pačto lloney 
trileriu, kartu su užsakymu.- _ . - .................. .

16.00
3.50
1.85
1.45

. .75

.12

Asmeniškai Redaktorių matyt gali-

True trnnslation filed with the post- 
master at Chicago, Ilk, Dcc. 16, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

Šitiems nurodymams ir 
reikalavimams pritarė ir tie 
draugai, kurie iki šiol nesu
tikdavo su tuo, kad Rusija 
turi valdyties pagal didžiu
mos žmonių valią, ir kurie 
nepripažindavo darbininkų 
Tarptautinės autoriteto.

Pasirodo tuo budu, kad tos 
frakcionierių pasakos, buk 
įvairios susipratusiųjų dar
bininkų srovės negalinčios 
veikti bendrai, yra tuščias 
muilo burbulas, žmonės, 
kurie pučia tą muilo burbu
lą, vadovaujasi ne darbinin
kišku ir nesocialistišku pro
tavimu; jie yra daugiaus pa
našus į religinius sektantus, 
negu į darbininkų klesos rei
kalų gynėjus.

Chicagos Lietuvių Darbi
ninkų Taryba paragino vi
sus protaujančius lietuvius 
darbininkus prie darbo ir 
vienybės. Ir ji savo pavyz
džiu parodė, kad darbinin
kiška vienybė yra gyvuojąs 
dalykas. Reikia tiktai stip
rinti ją, ir reikia veikti, a- 
žuot leidus laiką tuštiems 
ginčams!

ti į komisiją šie draugai: P. Du- 
bickas, Marcelis Gugis, P. Puč- 
korius.

Nutarta, kad Cliicagos Liet. 
Darbininkų Tarybos nutarimai 
ir rezoliucijos butų pasiųstos vi
soms organizacijoms, kurios 
priguli prie Ch. LDT.
i Nutarta, kad butų atspausdin
ta ir išsiuntinėta tam tikri atsi
liepimai į draugijas raginantįs 
aukauti į Lietuvos Laisvės Fon-

dą.
Sumanyta, kad butų ant vie

tos parinkta aukų į Lietuvos 
Laisves Fondą. Surinkta $73.-

Chicagos Liet. Darb. Tarybos 
kasierius yra po kaucija $1000. 
Paaiškinta susirinkime. O Ame
rikos Liet. Darb. Tarybos kasiem 
riaus bondsas išneša $5000.00.

Pirm. A. Petratis 
Sekr. A. Žymontas.

True transhition filed with the postanaster at Chicago, Ilk, Dcc. 16, 1918, 
as rcųuired by the act of Oct. 6, 1917

Chicagos Lietuvių Darbininką Tarybos 
. Rezoliucijos.

Priimtos konferencijoj, įvykusioj gruodžio 15, 1918 m 
Cliicago, III.

$

Rezoliucija apie pilietines laisves ir visuotiną amnestiją

konferencija
Chica-Vakar įvykusioji 

gos Lietuvių Darbininkų 
Tarybos konferencija buvo 
pavyzdinga kaip skaičium 
organizacijų, prisiuntusių 
savo delegatus, taip ir tvar
kingais ir rimtais klausimu, 
svarstymais.

Svarbesnieji konferenci
jos nutarimai tapo išreikšti 
eilėje rezoliucijų, kurios tel
pa kitoje šio “Naujienų” nu
merio vietoje. Iš jų ypatin
gai reikia pažymėti nutari
mą sulig Darbininkų Suva
žiavimo.

Darbininkų Suvažiavimo 
idėjai karštai pritarė visi 
konferencijos dalyvauto  jai. 
šiek-tiek abejonės pas kai- 
kuriuos delegatus kilo tiktai 
sulig to, kaip vykinti tą idė
ją, kuomet dalis “kairiųjų” 
laikraščių ir organizaciją 
viršininkų rytinėse valstijo
se pasipriešino jai. Vienok 
be didelio ginčo ir beveik 
vienbalsiai tapo nutarta, 
kad A. L. D. T. Laikinasis 
Komitetas šauktų Suvažia
vimą, neatsižvelgiant į dar
bininkų vienybės trukdytojų 
priešinimąsi.

Truputį užsikarščiavimo 
buvo pradžioje beiššaukiąs 
klausimas apie Rusiją. Jisai 
tapo pakeltas ne vietoje ir 
tarytum su noru padaryti 
tam tikrą demonstraciją. 
Konferencija tečiaus, pasva- 
rsčiusi jį, paskyrė komisiją 
prirengti tuo klausimu rezo
liuciją, ir dalykas užsibaigė 
patenkinančiu visiems dele
gatams budu.

Rezoliucija apie Rusiją 
reikalauja, kad Suv. Valsti
jos ir talkininkai iššauktų 
savo kariuomenes iš Rusijos, 
nurodydama, jogei ginkluo
ta intervencija Rusijoje ne
teko savo pamato po to, kaip 
tapo pertraukta mūšiai tar
pe talkininkų ir centralių 
valstybių. Be to, ji nurodo, 
kad ta intervencija didina 
esančius Rusijoje choasą ir 
netvarką. Vietoje-gi inter
vencijos, rezoliucija reikala
uja, kad Rusijos likimą nu
spręstų patįs Rusijos žmo
nės, pagal didžiumos valią*'

Ch. Liet. Darbininky konfe
rencijos protokolas.

Chicagos Lietuvių Darbinin
kų Tarybos penkta konferenci
ja įvyko gruodžio 15 d., 1918, 
Aušros svetainėje, 3001 S. Hal- 
sted st. Konferenciją atidarė 
Ch. L. D. T. pirmininkas Gustai
tis 12 vai. dieną.

Vardašaukis delegatų. Dele
gatų dalyvavo 83 pilni ir 2 su 
patariamuoju balsu.

Rinkimas valdybos vedimui 
konferencijos. Tvarkos vedėju 
išrinkta drg. A. Petratis, raštini
nku A. Žymontas.

Priimtas dienotvarkis.
Chic. LDT. Pildomojo Komi

teto raportas; skaitė sekretorius 
J. Jakavičia. Raportas labai 
rūpestingai prirengtas. Rapor
tas tapo priimtas.

Revizijos finansų raportas a- 
tidčtas sekančiai konferencijai, 
kadangi raportas buvo nepilnas.

Rinkta valdyba į pildantįjį 
komitetą Chicagos Liet. Darb. 
Tarybos. Išrinkti 7 draugai: ,

A. Petratis — 67 bals.
S. Danilevičia — 61 bals.
B. Kasiniaitė — 59 bals.
J. Gustaitis — 57 bals.
J. Jakavičia — 54 bals.
J. Degutis — 38 bals.
J. Vilis — 37 bals.
Sekanti du, J. Briedis 29 vals. 

ir Jokubauskas 26 bals., lieka 
kaipo kandidatai.

Referatas bėgančiu momen
tu; referavo Kl. Jurgelionis. Jis 
plačiai išdėstė veikimą Darbi
ninkų Tarybos, nužymėjo kaip 
ir kokiu būdu Darbininku Ta
ryba privalo veikti ir toliau.

Skaityta ir priimta rezoliuci
ja Amerikos LaisVės reikale.

Nutarta rinkti komisiją para
šymui rezoliucijos apie Rusiją. 
Į komisiją įėjo: Kl. Jurgelionis 
65 b., Kukutis — 37 bals., ir Du
ndulis 41 bals.

Skaityta ir priimta rezoliuci
ja apie gynimą T. Mooney.

Taipgi skaityta ir priimta rc-

Skaityta ir priimta rezoliuci
ja apie visuotiną Amerikos Lie
tuvių Darb. suvažiavimą.

Skaityta ir priimta rezoliucija 
Apie Rusiją ir apie atidavimą 
Rusijos socialistų frakcijų gin
čų Socialistų Internacionalui nu 
leisti.

Nutarta isnaujo kviesti visas 
irogresyviškas organizacijas ir 
aikraščius, kad suvažiuotų į ko

nferenciją ir apsvarstytų Ame
rikos Lietuvių Darbininkų suva- 
žiaviilirt klausimą.

Išrinkta ukirt komisija ištyri-
ir kad Rusijos revoliucinių1 apie užvedimą
frakcijų kivirčus išrištų So- ukinitjkQ gyriaus prie Tarybos 
cialistų Internacionalas. ir pamdkų. išrink-

■

KADANGI pasauline kare pasibaigė ir taika greit bus įvy
kinta; ' . . ;

KADANGI nebelieka jokio pateisinimo varžymams asme
niškos laisvės, susirinkimų laisvės, žodžio ir spaudos laisvės, ir

KADANGI visame civilizuotame pasaulyje įvairios valdžios, 
sutikdamos naujos demokratijos aušrinę, yra dabar priverstos 
paleisti iš kalėjimų politiškuosius prasikaltėlius,

Todėl tebūnie ’ ‘ ""
NUTARTA, kad mes reikalautume, idant visi kongreso ak

lai, varžantįs asmenišką laisvę ir žodžio ir spaudos laisvę butų 
tuojaus panaikinti; o ypač kad butų tuojaus atšauktas špioniz- 
mo aktas ir sekcija 19 akto apie susižinojimus su priešu, kaipo 
aktai nepateisinami ir pavojingi šios šalies laisvei; ir tebūnie to
liau s II ’

NUTATRTA, kad mes reikalaujame, idant visi politiškieji 
prasikaltėliai, kaip tie, kurie nuleisti kalėjimai!, taip tie, kurie 
yra dabar teisiami už savo politiškus įsitikinimus, butų tuo
jaus paleisti ar paliuosuoti nuo kaltinimų apskelbiant visuotiną 
amnestiją.

W1IEREAS, thc world war is over and permanent peace 
is soon to be established;

WHEREAS, juslifications for restrietions upon personai li
berty, freedom of assembly, freedom of speech and of the press 
have now disappeared, and

WHEREAS, various governmcnts of the entirc civilized 
world, facing thc dawn of thc ncw dcmocracy, are now com- 
pclled to deliver their political offcndcrs from thc goals;

Thercfore be it
RESOLVED that wc demand that all the acts of Congress 

restrieting personai liberty, freedom of speech and of the press 
be aholished fąrtlnvith; and that particularly the Espionage Act 
and he Section 19 of thc Trading with the enemy Act be innne- 
diately reppealed as oppressive, unjustifiable, and dangerous to 
thc liberty of tins country; And be it further

RESOLVED that we demand that all political offenders, 
those who werc sentenced to serve their terms in prison, as well 
as those who are now being tried, for their political eonvietions, 
he fortlnvith releascd or discharged through a general amnesty.

A. Petratis, Chairman.
True translalion filed wilh thc post-niaster at Chicago, III., Dec. 16, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

H. t u

Rezoliucija Mooney reikale.

Nutarta, kad mes reikalaujame naujo ir teisingo teismo 
Tomui Mooney ir VVarren Billingsui, arba dovanojimo jiems be

Nutarta, kad mes pritariame 'Tarptautinės Darbininkų Ap
sigynimo Lygos pienui sušaukti Darbo konvenciją Cliicagojc, 
sausio 14, 1919, ir apsvarstyti ten budus, kaip išgauti laisvę To
mui J. Mooney ir Warren K. Bitlingsui.

Resolution of the Lithuanian
Resolved that we demand

M-ooney and Warrcn Rillings, 
thčough a pardon;

Resolved that we endorse
Wdrkers’ Defense League to call a Labor Convenlion in Chicago 
on January 14, 1919, to devisc a nailonai campaign to win frce- 
dom for Thomas J. Mooney and Warren K. Billings.

A. Petratis, Chairman.
p

True trnnslation filed wilh the post-inaster at Chicagd, III., Dcc. 16, 1918, 
as

Workers Council of Chicago 
a new and fair trial for Tom 
or their unconditional liberty

thc plan of thc International

reųuired by the act of Oct. 6, 1917
III.

Rezoliucija apie kariuomenės atšaukimą iš Rusijos
ir Rusijos frakcijų teismą.

KADANGI Amerikos kariuomenė, kartu su Japonijos ir 
Anglijos kariuomene, veda faktišką karę Rusijoj prieš Sovietų 
valdžią be kares paskelbimo ar sankcijos iš pusės Suv. Valstijų 
kongreso;

KADANGI, menamojo reikalo Amerikos kariuomenės var
tojimui Rusijoj, būtent, reikalo atsteigti rytinį frontą prieš Cen
trą les Imperijas, (langiaus nebėra po to, kaip tapo priimta mu
sių pertrauka, ir

KADANGI, buvimas priešingos svetimos kariuomenės Ru
sijoj padaro ir taip nepakenčiamas sąlygas ten dar chaotiškesnė- 
mis ir desperatiškesnėmis; todėl tebūnie

» NUTARTA, kad mes prašytume Suvienytųjų Valstijų pre
zidento ir Kongreso, idant jie atšauktų Amerikos kariuomenę 
iš Rusijos, ir paliktų Rusijos žmonėms, taip kaip ir kitų Europos 
šalių žmonėms, nuspręsti savo likimą pagal didžiumos gyven
tojų valios; ir tebūnie taipgi

NUTARTA, kad mes reikalaujame, idant nėsusipratimai ir 
susirėmimai tarp įvairių sočialisdiškų frakcijų Rusijoj butų 
sutaikyti Socialistų Internacionalo.

\VHEftEAS, American troops, togčther xvith the Japaftėse 
aud -Englisk are \vaging actual \varfare in Russla against thė 
S&Vfet gdVtrnmėiit \rithout dėttyiratlfin ftf Bf tny Mftčtioft

hhhhhhh

Subata, Gruodžio 14, 1918. Panedėlis, Gruodžio 16,1918
I I J, IBIUI 11 i —m

on the part of the Congress of the United States;
WHEREAS, thc neccssity alleged for the ūse of American 

troops in Russia, namely, that of reestablishing the eastern 
front against the Central Empires, has disappeared through the | 
acceptance of the armistice; and

WHEREAS, the presence of hostile forcign troops in Rus
sia makes the insufferable conditions there štili more chaotic 
and more desperate than ever,

BE IT RESOLVED that we petition the President and the 
Congress of thc United States that thc American troops be re- 
called from Russia, and the Russian pcople, as węll as the peoplc 
of any other country in Europe, be left ulone to decide their I 
own destiny according to the majority wUl

BE IT FUBTHER RESOLVED that we demand that cen
teli tinus eonfliets betwcen various socialist fractions in Russia 
be adjustęd by the Socialist Intcrationale.

A.- Petratis, Chairman.
True tranfllfition filed wltl» the post-musler at Chicago, 111., Dec. 16, 1918, ! 
as reųulred by the act of Oct. 6,1917 į

. iv. , . . r-
Rezoliucija apie Darbininkų Suvažiavimą.

Kadangi Amerikos Lietuvių Darbininkų Tarybos Laikina- 
sai Komitetas pakvietė didžiąsias darbininkiškas organizacijas 
ir darbininkiškus laikraščius atsiųsti savo atstovus į konferenci
ją apsvarstymui tinkamiausių būdų sušaukti visuotinų Ameri
kos lietuvių cįirbininkų suvažiavimą ir kitų visuomenės klausi
mų į

Kadangi Amerikos lietuviams darbininkams dabar reikia 
būtinai išdirbi veikimo pieną ir suvienyt savo jiegas, idant galė
jus tinkamai pastatyt savo reikalų gyriimą šioje šalyje ir suteikt 
pagelbos Lietuvos darbininkams jų pastangose užtikrinti sau 
kuodaugiausia teisių ir laisvės;

Kadangi priešingosios darbininkams srovės visa savo ener
gija stengiasi panaudoti dabartinę situaciją atžagareivių įtekmės 
sustiprinimui Amerikoje ir Lietuvoje, varydamos savo agitaciją 
po masinančiais žmones obatsiais, rinkdamos aukas į savo fon
dus ir siuntinėdamos savo “diplomatus” į didžiųjų valstybių so
dines, —

TAI TEBŪNIE NUTARTA, kad šis draugijų delegatų susi
rinkimas karštai užgiria A. L. D. T. Laikinojo Komiteto suma
nymą šaukti augščiar.s minėtąją konferenciją, ir apgailestauja, 
kad dalis lietuvių spaudos ir kaikurie musų organizacijų vir
šininkai, kurių pareiga yra tarnauti darbininkų judėjimui, prie
šinasi jai;

TOLIAUS, TEBŪNIE NUTARTA, kad šis susirinkimas at
randa, jogei Amerikos lietuvių darbininkų suvažiavimas, ku
rio sumanymą iškėlė Darbininkų Tarybos Laikinasai Komite
tas, butų geriausia būdas išrišti svarbius šio momento klausi
mus ir sustiprinti Amerikos lietuvių darbininkų vienybę, be ku
rios nėra galimybės jiems pasekmingai veikti savo reikalų gy
nimui ir viso pasaulio darbininkų klesos labui;

PAGALIOS, TEBŪNIE NUTARTA, kad šis susirinkimas 
ragina A. L. D. T. Laikinąjį Komitetą vykinti darbininkų suva
žiavimo sumanymą, neatsižvelgiant į darbininkų vienybės truk
dytojus, ir ragina visas darbininkiškas organizacijas paremti jį.

A. Petratis, Pirmininkas.
True trsnslotton filed with the post-mnster at Chicago, 111., Dcc. 16, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917

O gal Leninas su Trockiu 
pasiliks reformatoriais socia

lizmo ir visų tautų socialistai 
priims jų taktiką.

Kožnas mes turim žiūrėti 
kaipo į nepribrendusį dalyką. 
Keistumas nuomonių labai di
delis, ypatyngai tarpe L.S.S. 
narių. —'Vieni Sąjungą trau
kia į bolševizmo vėžes, antri 

įnori pasilikti ištikimais mo
ksliniam socializmui kurio į- 

Ikunytoju buvo ‘K. Marks ir 
visa eile mums žinomų rašy
tojų. Mes negalim niekinti Le
nino Trockio taktika, nes gal 
ji bus mus, bet kolkas prisilai
kykime senos teori j os ir nesi- 
vykime paskui nesusipratimą; 
savo fanatizmu nieko nenuveik- 

Įsim, svarstytam rimtai dalykus 
susirinkimuose ir konferencijo
se, neužsipuldinėkim ant Dien- 

Įraščii Naujienų ir ant LDT., 
| nes tai yra mus fortai, su pagal
ba kurių galima apsiginti nuo už 
sipuldinėjimų mums priešnigų 

Į srovių, kurios tyko, kad mes tar- 
I pe savęs keltame vaidus, o jie pa 
[sinaudotų.— Socializmo gady- 
I nė žengia pirmyn dideliais žing- 
Įsniais; taip, draugai, bukim pri- 
I sirengę ir ne kelkim bereikalin- 
Į gų ginčų tarpe savęs, bet orga- 
I nizuokimė ir skleistam socializ
mo mokslą tarpe žmonių. Jeigu 

Į bolševizmas bus atsakantis, mes 
gal pasiliksim jo pasekėjais, bet 
kolkas pasitikim ištikimais So-

Į cial-Demokratų mokslui.
—V. Martinaitis.

Rezoliucija apie Lietuvą.
Kadangi Lietuva, kartu su visu pasauliu, šiandie pergyve

na tokį laiką, kuomet yra dedami nauji pamatai josios ateičiai;
Kadangi žinios iš Europos praneša, jogei buvusioji vokiš

kojo imperializmo globoje Lietuvos Taryba tapusi prašalinta, ir 
valdžia Lietuvoje patekusi į darbo žmonių rankas;

TAI TEBŪNIE NUTARTA, kad šis draugijų delegatų susi
rinkimas, išreikšdamas savo didelį pasitenkinimą ir džiaugsmą 
įvykusiomis Lietuvoje permainomis, pažymi, jogei kovoje prieš 
atžagareivių pastangas pavergti Lietuvą, prieš jų reikalavimus 
Lietuvai vokiško karaliaus ir prieš Lietuvos Tarybos sutartis su 
kaizerio valdžia susipratusioj! Amerikos lietuviai darbininkai 
ėjo išvien su Lietuvos darbininkais, ir todėl tas Lietuvos darbi
ninkų laimėjimas yra kartu ir musų laimėjimas;

IR TEBŪNIE NUTARTA, kad šis susirinkimas kviečia 
Amerikos lietuvių darbininkų organizacijas ir kiekvieną atski
rą lietuvį darbininką visomis spėkomis padėti savo draugams 
Lietuvoje apginti iškovotas pozicijas atsispirti prieš savo nami
nius laisvės priešus ir padaryti tą šalį tikrai laisva ir įsteigti jo
je nevaržomo progreso ir darbo žmonių gerovės sąlygas;

TOLIAUS TEBŪNIE NUTARTA, kad šis susirinkimas 
ypatingai ragina Amerikos lietuvius darbininkus ir jų draugijas 
bei kuopas dėti aukų į Lietuvos Laisvės Fondą, idant suteikus 
pagelbos Lietuvos darbininkams, kuriems dabar reikia palaikyt 
ryšius su kitų šalių darbininkais, sustiprini savo organizacijas, 
įsigyt gerą spaudą ir paskleisi apšvietą tarpe tamsesnių savo 
brolių. { ' ‘1

Skaitytoju Balsai
[Už išreikštas Šiame skyriuje 
nuomones Redakcija ncatsakoĄ

Neužsivarinėkime
Ant Vieni Kitų.

Šiandie tarpe viso pasaulio so
cialistų eina frakcinis judėji
mas, priskaitant ir mus lietuvius 
Ligi šio laiko mes socialistai rė
mėmės tiktai teorija. Pastarai
siais metais po socialės rėvoliu- 
cijds Russijoj, įsikorė socialisti
nė tvarka toj šalyj, taigi pradė
tas socializmas vykinti į gyveni- 

dftą, bet koks ten valdymo bu* 
das, mums, nėra tikrai aiškus.
W dHiBt kart tonai bol

Mi

ševikinis režimas, ir apie jį iš at
pelnančių žinių, turime visokių 
fantazijų, Vienur randame, kad 
Rusijos darbininkai ir ūkininkai 

| labai užganėdinti bolševikų 
valdžia, kitur kaiptik priešingai, 
kad ten— viešpatauja teroras, 
demokratija žlugus. Kuo tikėti, 
šiandie sunku sugalvoti. Mes 
laukėm diena iš dienos persikci- 
čiant aplinkybėms, kada bus gali 
ma tikrai patirti apie tikrus Ru
sijos dalykus. Pasidarius žiniom 
tokioms supainiotoms, mus 
draugai socialistai visų šalių 
labai įdomauja bolševizmu, ku
ris laiko valdžios vadeles savo 
rankose, ir kaip jiems pasiseks 
tas valdymo būdas, ar bus kel- 
rodžiu prie tobulo socializmo,-— 
gal paftaikins tą nemalonų fr» 
akcinį judėjimą.

( Didžiausia yda tų, kurie ke
lia triukšmą dėl bolševizmo, vis 
dėlto yra ne tame, kad atmeta 
vieną mokslą ir griebiasi kito, 
kurio teisingumas dar nėra ištir
tas, o tame, kad jie nepažįsta ne 
mokslinio socializmo, ne bolše
vizmo, ir nenori jų pažinti. Juk 
kada ėjo “Naujienose” specialės 
diskusijos apie bolševizmą, tai 
ne vienas to “naujo mokslo” šąli 
ninkas nemėgino išdėstyt jo pro
gramą ir parodyt, kuo jisai esąs 
geresnis už Markso teoriją, jie 
tiktai stengėsi apgint ir išteisint 
visa, ką bolševikai daro. Taip el
giasi paprasti advokatai teismu
ose: ar teisus jų klientas, ar ne, 
jiems nesvarbu, by tik laimė
jus bylą. O kas dėl mokslinio so
cializmo, tai tie palįs žmonės ne 
tiktai niekuomet nebuvo studija
vę jo, bet net dabar niekina kitus 
kurie mėgina jiems išdėstyti jį. 
Todėl tai pas juos tolyn vis la- 
biaus įgįja įtekmės arba asmens, 
nieko neišmanantįs apie socia
lizmo teoriją, arba net atviri jos 
priešai, kurie šmeižė ją ir jos 
pasekėjus per eiles metų. Re
dakcija).

Kazimieras Gugis
V*fa virofc/os reikalus, kaip kriminaliikuost 

taip ir civiliikuost teismuose. Daro 
visokius dokumentus irpopieras;

Namų Ofisas:

MII t. Maiste St
Ant trečių lubų

Tai. Drover 1110

Mirato Ofisui
UT N. Durtom lt.

Itft >1S SnHy SMg.
Tel. Central 4411

CENTRAL MANUFAGTURING] 
DISTRIGT BANK 
1112 W. 85-ta gatve 
(Tel. Drover 6j10).

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

VAKARAIS
Seredomia ir Subatomis nuo 6 iki 

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

kalui atsiradus kreipkitės prie ma
nęs i namus.

3343 Lowe avė.,
(Tel. Boulevard 9983)

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

Or.A.Montvid
Gydytojas ir Chirurgas

1553 W. Madison st.
Suite 600—612 

Phone Haymarket 2563 
Valandos: 10 iki 12 ryto

1739 So. Halsted St.
Naujtemj Name 

Valandos: 6 iki 8 vakaro 
Nedėidlerttals tik Madison st. 
Ofise. Saukiant j namus tele- 

fohudkite į reiidenclją.
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Ar norite būt 
sveiki?

Kad turėti galimybę pasi
džiaugti gyvenimu ir jo ma
lonėmis

Reikalaukite tuojaus

PARTOLO
Visame pasaulyje žinomas 

vaistas išvalymui kraujo ir 
pilvo.

PARTOLA yra geriausiu 
draugu vyrų, moterų ir vai
kų. Kiekvienoje lietuvių šei
mynoje turi rastis Purtola.

PARTOLA rekomenduoja
ma ir- parduodama didelėse 
dėžėse, kurios kainuoja tik
tai $1.00. Kiekvienos dėžės 
užteks palaikymui šeimynoj 
sveikatos 3 mėnesiams. Užsi
sakykite šiandien

DYKAI

Graži ir naudinga dovana 
visiems užsisakiusiems ir at- 
siuntusiems pinigus kartu su 
šituo apskelbimu.

ldo Second avė.,
New York, N. Y. Dep. L. 1.

(88).

Milda Teatras
VODEVILIUS JR PAVEIKSLAI 

Vodeviliaus Permaina.
Panedėlyj, Ketverge ir Suhatoj

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

1c ir 2c kariškos mokestis
4 DIDELI AKT,H KASDIEN
HALSTED K-ra GATVES

Neišmokėtus 
Liberty Bondsus 

ir Liberty Bondsus nuperka už cash 
Ėmei and Co., 710 W. Madison st., 
kampas st., kampas Halsted st. 
Room 232, 2ras uugštas, virš Eamous 
Clothing Store, atdara vakarais iki 
8 vai. Nedaliomis nuo 10 iki 1.

Vincas Krėvė.

Skerdžius
(Tąsa)

—Nors užmuškit, nevesiu jos! 
Įlekia Lapinas ir stumia, muša 
jų kumščiais, bet anoji lenda į 
jį; nustvėrė už kaklo ir apsika- 
ibino. Lapinas norėjo bėgti, bet 
užsikabinęs už pakojų nuvirto 
ir pervertė ant savęs skobnes. 
Visi susirinkę ėmė juokties, kva- 
toties, ir mėtyti į jį akmenis, že
mes, pelenus. O senė toji, mi
st vėrus jį už kaklo, smaugia, 
kad jam net atsigauti nėra kuo. 
O visi tai vis beria ir beria ant 
jo, kų tik nustvėrę. Mato, kad 
ir Grainis stovi gi čia ir, užsi
mojęs kirvakočiu taiko jam 
galvon.

Lapinas suriko, kiek balso te
ko ir — prabudo.

Nubudo senis ir mato, kad 
jis jau neguli uksnėje, šešėlis 
vyšnios toli nuslinko šonan, ir 
saulė jį gerai prikepino. Ne
žiūrint į tai, jam šalta, lyg jį 
krečia drugys, ir šonų, ant ku
rio gulėjo, ne tai sopa, ne tai 
gelia. i

Lapinas primine, kad pirmų > 
kart dar, kaip atsimena, atsigu
lė ant kiemo.

—Tai jau mirti reikia. Nie
kas kitas, kaip tik visi numirę

■.......— —...

TRINERIO PERGALES 
KALENDORIUS 1919 

LABAI GRAŽI 
DOVANA

Trincrio Sieninis Kalendorius 1919 
melams “Pergalės Kalendorius” bus 
labai graži dovana musų vaikams 
“tenai”, (’olumbia laiko vainikus 
ant galvų jūreivių ir kareivių, užpa
kalį to Amerikonų laivas. Paveiks
lai \Vashingtono, Lincolno ir Wil- 
sono, ant viršaus namas Triners 
American Elixir of Bitter Wine. 
Prisiųskite 10c padengti krasos lė-

JOSEPH TRINER CO., 
1333-1343 S. Ashland Avė.

Chieago, III. (Apgar.)

Aš esmi speciali 
tas visų ligų

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

Gali būt prašalintą*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.

Prilaikau akinius teisingai.
Pasitarimas nemokamas.

W. M. LAWHŪN, M. D.
219 S. Dearborp St. (Prieš pačių). Chieago, III.

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS
ant Durų, Lentų, Rėmų ir Stoginiu Pnpiero

SPECIALIAI: Malera maletojimui stabų išvldaus, po $1.49 ai gal.
CARR BROS. WRECK1NG CO.

M0I £039 R Halsted St, Cblcsų*, UI.

NAUJI E N 0 S, CHcagtf, BĮ.

mane šaukia. — Topterėjo jam 
širdin.

Senis užsikėlė, nuvėjo pirkion 
ir, užlipęs ant krosnies, kur bu
vo jo patalus, atsigulė. Nors ge
rai užsiklojo kailiniais, bet il
gai buvo šalta, krėtė ir lauže 
kaulus.

—Senysta! — sumurmėjo se
nis, užtraukė ant savęs dar se
nų, skylėtų sijonų, apsivertė ant 
kito šono ir, sušilęs truputį už- 
snaudė...

—Dėde, dėde! Kelkis! Lai
kas jau gyti!

Tai šaukia jo Petraška ir Ba- 
rnaskė, du didžiausiu jo piemo 
aiiu, su kuriais jis gano miške.

Juos tėvai išvarė, kad nuvel
tų į skerdžių ir pasiklaustų, ko
dėl taip ilgai nūnai negena.

Lapinas praplėšė akis. Jam 
nusidavė, kad jisai, va, tik su
leido akis, kad dar ir neužsnūdo 
gerai, bet apsidairęs pamotės 
kad jau saulė senai nuslinko už 
•trobeles, ir joje dabar buvo ta
msu ir nelinksma.

Jis visuomet ėjo gyti, kada 
saulės spindulys iš langelio gul
davo ant krašto skobnės. Tik
rai ,minai jau jisai gerai pasi
vėlavo.

Nuliūdo Lapians nuo kros
nies, r; udonas, kaip burokas, 
uždegti s. Vos nukopo nuo 
krosnies, jį vėl pradėjo krėsti; 
galvoj ūžia, kaip verdančiame 
puode, kaulus laužo, ir pirkelė 
akyse jo šlija iš vieno šono ki
tan.

Bet f cnis visgi apsivilko si
jonų, u/sidėjo savo krepšį ir ė- 
mė j ieškoti botago ir trimito, 
bet ner adęs, atsiminė, kad pali
ko pas eilininkų.

Pasejėjęs į duris, nušlijo La
pinas ir, tik nenuvirtęs, ątsisė- 
do ant suolo, kampe pas lenty
nų. Pasėdėjęs ten, atsikvošė
jęs truj utį, atsigulė, kaip buvo 
apsivilkęs ant suolo.

Piem/ns stovėjo viduje pir
kaitės ir laukė.

—Tai kaip gi, dėde? Gysime
minai?

—Gjkit sau vieni. Matyt jau 
aš atganiau savo. Reikia ir at- 
silsėt prieš kelionę.

Piemens pastovėjo, pastovėjo, 
mato, kad senis tik sunkiai kvė
puoja ir suvis nesikelia; dar pa
laukę Liek, išėjo iš pirkios.

Tijdi ,n jie išginė vėliau, nei
visad, ir be skerdžiaus.

V.
Ant rytojaus piemenįs išginė 

vėl vieni, be skerdžiaus. Mo
ters nusiminė. Jos vakar vaka
re gerai atjautė ,kad skerdžiaus 
nėra: karvės parėjo, kaip plok
štės. Kelių karvių visai nepar
ginė; jas tik vėląjį, jau naktį 
rado vasarojuje, bet kiek prisi- 
jieškojo, kiek prisivaikščiojo, 
prisiaimanavo moters, kad pie
nas gali perdegti.

■ ■ ---------------u.in

Stasio Šimkaus
Muzikos Mokykla

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

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

Naujas Adresas: 
3249 So. Morgan St. Chieago 

(Buvusiam Tananevlčiaus 
Į name)

Lietuvos Vėliava Dykai.
Vėliava didėlės vertės, padaryta 

iš šilko, tokiame savybės pavyzdy
je ir spalvose kaip kadaise Lietuva 
buvo neprigulminga, labai žingeidi. 
Prisiųsiu dykai vėliavą, 4-rių gatun- 
kų sempelį tikro Rusko tabako ver
tės $2.00 ir didelį katalogų. Prisiųsk 
20 cėntų markėmis ir 25 centus sida
bru dėl apmokėjimo minėtų daiktų 
prisluntimo kaštų (registravoti ne
reikalinga). Agentai labai reikalin
gi tabakui ir kitiems daiktams.

J. H. Rlckvich,
P. O. Box 401 Auburn, Wash.

Roman Chaitlen,
Kriaučiaftia tritruninls’ai ir vilno

nės materijos špuliukėse bovelfta ir 
Šilkas.
1642 Islaad aV®., tar 

gatvių, (*
.... Tel. Canal 134

—Jus nu vėl, begėdžiai, pu- 
/sės gyvulių nepnrgysite. Koks 
gi galas tam skerdžiui? Vakar 
iki vakaro praturėjo gyvulius 
tvarte ir nūnai vėl negena! — 
Aimanavo moters.

—Skerdžius, tetutės, miršta. 
Mes kėlėm ir prikelti negalėjo- 
‘me: nubudęs žiūro ant tavęs, 
lyg nepažįstamo, ir patsai į save 
nežinia kų kalba. Gal klejoja... 
—kalbėjo kiekvienai piemens.

Tuoj pasklido gandas visame 
sodžiuj, kad skerdžius miršta. 
Viena kita moteriškaitė, gailin
gesnės širdies nubėgo aplankyti 
ligonius. Ir tikrai rado Lapinų 
kuomet be atminties; jis skun
dėsi, kad jį labai krečia, kaulus 
laužo, ir šonų diegia., Kalba- 
kalba ir nukalba nei šį nei tų.

—Jau nenuvokia senis, — ku
štėjo moters, pamatysit, kad 

numirs.
—Ar tai jau ne laikas? Kur 

kas jaunesni miršta, o jam tai 
ir dievas liepė.

—Bet, kaip nori sau kalbėk, 
vis gi gyvo žmogaus gaila, ir 
gana.

Sujudo moters rodų daryti: 
viena atnešė virtos vištienos, ki
ta sviesto svarų, trečia
mtį kiaušinių. Iškepė jam ant 
sviesto, riebiai, kiaušinienę ant 
trukžolių, bet Lapinas nieko 
valgyti nenorėjo; skundėsi, kad 
jį ir taip išdūmė, kaip krosnį.

—Suvalgyk, die, širdele, pa
matysi, kad tau palengvės! — 
įkalbinėjo geraširdinga viena
ki ta moteriškė.

—Nelyskit man akysna, — 
gynėsi nuo jų, kaip nuo musių, 
skerdžius — numirsiu ir be j ti

. !■■*» *■ JL’LI I llli g

Kalėdų Dovanų 
Krautuvė

| Sergėkite savo akis |

deši-

—Ko dar tu mirsi, dėduli,,— 
die, pereis, pažiūrėsi, kad per
eis; peršalai truputį, tai siun
tas ir laužo kaulus! —

—Kas gi musų karveles ga
nys, kad tu, dėduli, mirti nori!

* • **'■* •Taip ramino senį moters, o 
tuo laiku lindo į vyrus:

—Jus nors kunigo, begėdžiai, 
nuvažiuotut, o tai pamirs be iš- 
pažinties. t , .

Vyrai parvežti kunigo nesi
skubino, bet vienas kitas taipo 
gi Užėjo Lapino pitkaitėn.

—Nu, kų dėde, namon rengie
si?

—O kų? Jau man čia nėra ko 
daryti. Kad jau žmonės kerta 
medžius, tai ir man nėra ko čia 
veikti.

L
—Kų padarysi, žjnogeli! ne 

nu — ryt visi ten nuveisime.
Senis užsigrįždavo į siena kla

usydamas šitų kalbų ir tik mur
mėjo po nosimi. Jis tiek kartų 
girdėjo jau visas šilas kalbas! 
Ir nedaėdė žmonėms pliaukšti 
vis viena, vis viena!

—Nenori senis mirti, — juo
kavo dar vyrai — bet, brol, no- 
rek-nenorėk, atėjo laikas, nie
ko nepadarysi!

—Tarytai ir pagyveno žny> 
gus, o vis gi nori1 gyventi, ir ga
na! — kalbėjo kitas.

—Penktų kryždį baigfu, o 
vis viena, kaip vakar gimiau: 

įlyg ir negyvenau: o giltinė gi 
|jau už pečių stovi, — aimanavo 
trečias.

Tuotarp’u vyrai, pamatė, kad 
Lapinas tikrai menkas ir ne 
juokais rengiasi namon, suren
gė vežimų, ir susidėję alkilus, 
nuvažiavo kunigo.

Moters supuolė rengti pirkių* 
kad priėmus priderančiai Die
vulį; jos nušlavė visų kiemų, net 
ir gatvę ties kiemu, numazgojo 
suolus ir skobnes, apklostė visų 
Margomis paklodėmis, pastatė 
ant skobnių kryželį, patį gra
žiausių, koks buvo ųvisam sod-
žiuje, dvi žvftki, kručkon įso
dintas, apkaišė skobnes marte
lėmis, rutonūs ir kitais žolynė
liais; jos žinojo, kad kungėlis

(Sus daugiau) Į

ma-

sokių sidabrinių da
lykų. Musų krautuvė
je pirksite teisingai 
gvarantuolų tavorų ir 
pigiau negu kitur.

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

i naujausios 
tavoiu

Neužsitikėkit savo regėjimo pir
majam by kokiam neprityrusiam 
aptiekorlul, auksorlui ar keliau
jančiam pardavėjui, nes jie su
teiks jus akims tik daugiau blogo.

Aš turiu 15 metų patyrimų ir 
galiu ištirt jūsų akis ir pririnkti 
jums akinius tikrai. Darbų at
lieku belaukiant, užtikrintai.

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

JOHN SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS 

1801 So. Ashland Avė., Chieago,
Kampas 18-tos gatvės 

3-čios lubos, virš Platt’o aptiekos 
Tėmykite i mano parašų 

Valandos nuo 9-tos vai. ryto iki 
8 vai. vakaro. Nedėlioję nuo 9 
vai. ryto iki 12 valandai dienų.

Dr. A. R. Blumuotlial
P. K. BRUCHAS

3321 S. Halsted St. Chieago, III.

Jus turite mokytis anglų kalbos 
- - - - - DABAR -——

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

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

STAR & GARTER
— BURLESQUE — 

MADISON AT HALSTED ST. 
Bowery Burlesquers

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

LIBERTY BONDS
Jei jus priversti esate parduoti, mes mokame N. Y. Exchange kai
nas, be komiso. EDWARD P. GARRITY COM
Bondsus galima siųsti regis. 1#(( So La 
truota krasa — k Atdara kasdien nedėliomis
C-o Lithuanian Dcpt. 10—12 dieną.

iiiiiiiioiiiiiiiiiBiiiiiii'iiiiiiiiiiiiiiiiiinii
JOSEPH C. W0L0N
LIETUVIS ADVOKATAS 

29 S. La Šalie St.
Telepbone Central 6393 

Vakarais
. 2911 W. 22nd Street
\ Tclephone RockvveU 6993

Dykai
Gyvenimas yra 

tuščias, kada pra 
nyksta regėjimą.

Mes vartotam 
pagerintų Oph- 
tbalmometer. Y- 
patinga doma at
kreipiama į vai

kus. Vai.: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
nedėldien. nuo 10 iki 11 dienų. 
4649 S. Ashland av. k a m p, 47 st 

Telepbone Yards 4317 
Boulevard 6487.

DR. M. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 16 me
tų kaipo patyręs gydytojas, chirurgas 
ir akušeris.

Gydo aitrias ir chroniškas ligas, vy
rų, moterų ir vaikų, pagal naujausias 
metodas X-Ray ir kitokius elektros pria- 
taisus.

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

VALANDOS: Nuo 10-12 pietų, ir 
6-8 vakarais. Telephone Canal 3110.
GYVENIMAS: S412 S. Halstad Street

VALANDOS: 8—» ryto, tiktai.

Tclephone Yards Č032

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

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

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

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

Ligos išgydytos, nėra pavojaus, nė
ra skausmo. Daug serijoznių akių 
ligų buvo išgydyta tik su vienu atsi
lankymu. žvairios akis, silnnios a- 
kjs, galvos skaudėjimai ir ūžimai y- 
ra priežastimi akių nuovargio.

Ausįs:
Kurtumas ir slogų ligos esti praša

linamos per specialę gydymo metodų. 
Skambėjimas, užimąs ausyse prašali
nanti, ausų tekėjimas. Išgydoma dve
jopai: per speciali gydymų ir opera
cijas.

Nosjs:
Bėdos pagelbėta. Sunkus dvėsa- 

vimas, užsiglaudę nosis, čiaudėjimas 
ir dusulis išdydomi per speciali gy
dymų ir operacijų.

Gerkle:
Pakilę tonsilai išgydomi, ištinę gė

lės gydoma, užkimimas ir sunkumas 
dvčsavime paliuosuojama. lonsuai 
gydomi gyduolėmis ir išgydomi per 
operacijų.

F.O. Carter,M.D.
Physician and Surgeon

120 So. STATE ST., 2-ros LUBOS 
Valandos: 8:30 iki 7 P.M. dienomis;

Nedėldieniais 10—12

iiiiMmiiiiiiffliiifliiraouuiiiiiiiuim
~MR8. AGNĖ DŽUGAS

LriJTUVft — AKUŠERfi
Gerai supranta savo darbų ir malo
niai patarnauja moterims. Pabai

gusi mokslų Chicagoje.
2650 W. 3jįth Pfcce, Chicųgo, III.

1 pūe Avė.
Tę’iephone McKinley 4420.

KALEI)V DOVANA
Prašom pirkti pas mus, turime di

džiausią pasirinkimų naujausios ma
dos tavoro: laikrodėlių, žiedų, špil
kų, karolių ir taip totliaus. UŽlai- 
kom geriausius Cohimbia gramofo
nus ir lietuviškus rekordus. Gramo
fonai kainuoja $10 iki $250.

J. Budrik,
3343 So. Halsted st., Chieago

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

LIETUVIS GYDYTOJAS I* 
CHIRURGAS

10900 Michigan Avcnue 
Roseland, TĮ1.

Vyriškų Drapany Bargenai
Nau1^, neatimti, daryti ant užsa

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

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

Pilnas pasirinkimas kailiu pamuš
tų overkotų.

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

S. G O R D O N 
1415 S. Halsted StrM Chieago, III.

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

3149 S. Morgan St., kertš U sL 
Chieago, III.

SPECIALISTAS 
Moteriškų, Vyriškų ir Vaiku 

Taipgi Chroniškų Ligų 
OFISO VALANDOS; 

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

Telepbone Yards 687

SVEIKATA
arba tiesus ir trumpas 

kelias į sveikatą.
Sveikata turi kelis šimtus 

paveikslų apie žmogaus kūno 
sudėjimą. Aprašoma įvairiausi 
apsireiškimai žmogaus kūno 
gyvėnimė ir pamokinama, kaip 
žmogui apsisaugoti nuo viso
kių ligų. Tokios knygos lietu
viu kalboj dar nebuvo. Turi 
330 pusi. Drūtuose audeklo ap
daruose kaštuoja tik $2,00 su 
prisiuntimu.

Užsisakydami ir pinigus sių
sdami rašykite šiuo adresu:
. « “Naųjieuc^*,
1739 S. Halsted st, Chieųgo, Iii.

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialistas Moteriškų, Vyrišką. 
Vaikų ir viaų chroniškų Ugi 

Ofisas: 9354 S. Halsted SL, Cklear 
Tebpbeae Dvsvcr MM

VALANDOS: lt-11 ryto; t—B



BANDITAI UžPUOLft 
KASININKĄ*

Atimt 8,000 dolerių 
ir pabėgo.

Chicagai dar reikalintm po
licija. Pons Garrity, daba r ti
ldą policijos viršininkas, turės 
išpildyti Schuettlerio-Alcocko 
prižadus — “suvaldyt požemio 
gyventojus”—banditus. Užva
kar jie ir vėl buvo pasirodę ant 
gatvių ir su geromis pasekmė
mis. Ant kertės 87 ir Vincen- 
nes Avė., penki nepažįstami vy
rai užpuolė James Stewart kom
panijos kasininkę. Fred Zeiden- 
rust, kuris grįžo iš banko su dar
bininku algomis. Atėmę iš jo 
apie aštuonis tuksiančius dole
rių banditai susėdo ten pat sto
vėjusiu automobiliu ir pabėgo.

Kartu su Zeidenrustu ėjo po
licinius William Henry. Jį te- 
čiaus banditai nuginklavo ir pa
liepė stovėt iškėlus rankas, kol 
jie susėdo automobiliun ir nu
važiavo.

Kol kas banditai dar nepagau
ti. bet policija sako, kad: “jie 
neištruks.”

True translation filed wttn the post, 
master at Chicago, III., Dec. 16, 11)18, 
aw renuired bv tn»* art of Ori. H 1U17 
AREŠTAVO Už PASIRODYMĄ 
SU RAUDONU
FLAGU.

Federalės valdžios įsakymų 
užvakar buvo suareštuotas ir 
pastatytas po dešimts tūkstančių 
doįlerių kaucijbs tūlas Joseph' 
Rodor^inskis. 831 So. Ashland 
Avė.

Rodoninskis, kaip sako tūli 
liudininkai, demonstracijoj, 
kada buvo paskelbta mūšių per
trauka, šalia amerikoniško fla- 
go nešęs ir kitę — raudonę fla-

ftodoninskis areštuotas ir kal
tinamas sulig t. v. šnipąvimo- 
esptonažo aktu.

Milžiniškas Prakalbas
Rengia L. S. S. 37 kuopa

Seredoje, Gruodžio 18 d., 8 vai. vakaro
MALINAUCKIO SVET.., kampas Halsted ir 19 gatvių.

Kalbės dd. J. V. Stilsonas, LSS. sekretorius-vertėjas, ir K. Trainis 
Darbininkai Kviečiami skaitlingai atsilankyti ir išgirsti aiški

nant darbininkų reikalus. Inžanga veltui. KOMITETAS.

NORI NUSKRIAUST 
GASO BARONUS.

Ko gera, chicagiečiai greitai 
pradės garbint tuos ponus iš Pu
blic Utilities komisijos, kurie 
taip šauniai pasitarnavo Chica- 
gos gaso kompanijai. l ik pa- 
mišlykit, komisija įsakė, kad 
kompanija pristatytų jai kny
gas, iš kurių butų galima patir
ti, būtent: kiek ir kuris kompa
nijos viršininkas gauna... algos.

Kam to reik? Ugi tani, kad, 
esant reikalui numažini j u, al
gas ir tę suma padalint darbi
ninkams, kurių algos esą per- 
mažos. Tuomet visa busią kuo- 
geria usia.

()h, kokia tai bus “skriauda” 
ponams gaso kompanijos direk
toriams ir jos prezidentui, jeigu 
jų algos tukstančiu-kitu suma
žės, o Šerų vertė, bei grynas pel
nas nuo įdėtų pinigų piįiaugs 
keliais milionais.

Gudrus tie ponai komisionie- 
riai.

NENORITE SUSIRGTI?

Tai nesisveikinkite — sako 
Robertson.

“Jeigu jus nenorite užsikrėst 
tyčia ir paskui sirgti, tai nesis
veikinkite — kadir su geriausiu 
draugu.”

Šitaip vakar už reiškė sveika
tos reikalų komisionierius Ro
bertson. Jisai praneša, kad e- 
pidemija dar neeimažina ir kad 
vienas ,iš geriausių būdų išveng
ti jos yra užsilaikyti deramai. 
Būtent: vilkėti šiltus drabužius, 
valgyt gerą, nesugedusį maistą 
ir.... vengt bučkių bei “širdin
go rankos paspaudimo.”

Influenza ir plaučių uždegi
mu užvakar susirgo 787 asmens.

NAUJAS SUMOKSLAS?

Subatos naktį ties paviečio 
kalėjimu buvo suareštuoti “du 
abejotini vyrukai.” Policija ma 
no, kad jie, turbūt rengėsi pra- 
vest kokį nors sumoksią — gal 
manė paliuosuot iš kalėjimo 
mirtin nuteistąjį žudeiką, Earl 
Dearę. Areštuotieji padavė sa
vo vardus kaipo Claude Curtis 
ir Jack Curtis.

HARRISONAS NORI 
BŪT MAJORU.

“Runija” kaipo “nepri
klausomas kandidatas.

Buvęs Cbicagos majoras, Car- 
ter H. Harrisonas, dar kartą no
ri būt majoru. Pirma jisai bu
vo “nuoširdus demokratas,” ku
ris žadėjo visados būti ištikimu 
“demokratų partijos princi
pams.” Bet dabar... Dabar 

mat yra taip; kad Chicagos de
mokratę ‘'kempėj“ susirado 
daugiau tokių “nuoširdžių de
mokratų/* Ten yra dabarti
nis valstijos prokuroras Hoyne, 
ten yra senatorius Lewis ir ki
ti. Harrisonui todėl perankšta.

Jisai todėl metė į šalį senąjį 
demokrato ploščių ir dabar ru- 
nys kaipo “nepriklausomas žmo 
gus.”

“PARDUODA” DAUGIAU 
NEGU TURI.

Tapo sužinota, kad Cbicagos 
gaso kompanija daro “puikų 
biznį.” Ji ‘pardavinėja” ir tą 
gasą, kurio ji dar neturi. Taip, 
už birželio mėnesį 1917 m. kom
panija pardavus savo kostume- 
riams 14,759,563 kubiškų pėdų 
daugiau, negu turėjo gaso per- 
vadosc.

Tai, žinoma, yra lik “nekalki 
paklaidėlė, už kurią gaso suvar
totojo! teiksis nereikalaut savo 
pinigų.

WEST SIDE.

šis ir tas.

Gruodžio 14 d. LMPS. III ra
jonas buvo surengęs pramogų 
vakarą M. Meldažio svetainėj. 
Lošta komedijėlė “Netikėtas 
sugrįžimas.” Lošimas išėjo 
gana gerai. Paskui dainavo 
LMPS. 25 kuopos choras ir vai
kučių draugijėlės “Ateities Žie
do” choras.

Aplamai, programas darė ge
rą įspūdį. Tik, gaila, kad žmo
nių buvo nedaug. Čia, be abe
jonės, reikia kaltint pačias pro- 
gresistes. Vakarą rengė III ra
jonas, taigi visus Chicagos ir jos 
apielinkių kuopos. O pačių pro- 
gresisčių vakare kaip ir nebu
vo... Ką tatai reikštų. Girdė
jau, kad tūlos “sesutės” dargi 
agitavusios prieš.... »

Šiaip ar taip, bet jeigu pro- 
gresistės lauks, kad į jų pareng
tus vakarus lankytus davatkos, 
tai vely nerengi... Iki šiol cbi- 
eagielės buvo veiklios. Neno
riu, tikėli, kad tą savo veiklumą 
nūnai jos pakeitė anuo “nieko 
nereikia, nieko nenoriu ir nieko 
nežinau...” —Buvus.

Ar jus žinote, kaip tautinin
kai iškoliojo “savo tautiečius?” 
šiakite. Andai čia buvo ren
giama “didelės prakalbos.” Tuo 
liksiu tapo išplatinti plekatai. 
Ant tų pleką tų riebioms raidėms 
buvo išspausdinta: “šalin Lie
tuvos laisvės priešai!” ir vėliau 
mažiukėm raidelėm sustatyta 
“eikite į prakalbas....”

Išeina, taip, kad rengėjai 
kreipėsi į “gerbiamąją publiką” 
kaipo į Lietuvos laisvės priešus 
ir vėliau kvietė ją atsilankyti.

Kviečiamieji neatsilankė. Pra
kalbos neįvyko. Rengėjai to
dėl nutarė susirinkt į kitą sve
tainę kitoj miesto daly j ir “au
kot kiek kas išgali.” Jie tatai 
jau padarė, dargi su dideliu 
“extra.”

Pro vieną rakto skylutę iš
girdau:

—Gėda, broliai tautiečiai, gė
da ! Paaukot vieną dolerį išpili)- 
likaviniui Lietuvos vardo lai 
visai nedaug... Gėda, gėda!.... 
Kaipgi mus sužinos platusis pa
saulis... Gėda!

Kitas balsas atsiliepė:
—Aš, aš... Taipgi aš nesakau, 

kad visai nereikia. Bet, mato
te.—■

—Mulom, matom — geda! 
pertrauke jį pirniasai balsas. 

Garbingi musų tautos vyrai so
lidarizuoja savo spėkas, stoja 
prieš visą svietą su majestotiš
ku apznaiminimu apie mus, 
kad ir mes dar gyvuojame. O 
mes, mes gailimės to sudilusio 
dolerio — geda, gėda, gėda!...

Vėliau sužinojau, kad ten bu
vo susirinkę kokios tai gimė-

N A B J I E N O 8,

lės-negimėieR tautcnklerikalų 
tarybSlės posėdis, kuriu Ibuvo 
patekęs vienas tautiškas “bolše
vikas,” nenorįs šokti sulig “bro
lių” kemėšių-balučių-širyydų- 
-karevičių.yčų smuiką.

—Tipu-Tapu.

True translation filed wlth the post- 
master at Chicago, III., Dec. 16, 1918, 
as reąuired by the net of Oct. 6, 1917.

bridge'port”

Atsakymas p. “Pirmam 
žaibui.”

“Naujienų” 291 numery] p. 
“Pirmas Žaibas” teikėsi aprašy
ti musų lietuvių liuteronų ir 
prūsų lietuvių prakalbas, kurios 
įvyko gruodžio 8 d.. Gerbia
masis p. Pirmas Žaibas, nors 
gana plačiai tos dienos prakal
bas aprašė, bet visgi jis, ar ty
čiomis, ar netyčiomis, apsilin- 
kė su teisybe. Jis užmetė, kad 
mes nepaaiškinę kam, arba ko
kiam tikslui, renkame aukas. 
Man rodosi, tas buvo prakalbo
se pilnai paaiškinta. Mes ren
kame, ir manome tolinus rinkti 
aukas ypatingai Prūsų Lietuvos 
ir jos žmonių, bei jos reikalų 
sušelpimui; musų kaipo prabu
dusių Amerikos lietuvių liutero
nų yra šventa priderystė tai da
ryli. Prūsų lietuvių ir lietuvių 
liuteronų reikalas daugelyje da
lykų skiriasi nuo kitų lietuvių 
reikalų, todėl kaip kiti lietuviai 
rūpinasi savais ypatingais rei
kalais, taip ir mes turime ru
piu ties savaisiais. P. Pirmas 
Žaibas klysta sakydamas, kad 
mes esame, prisidėję prie tauti
ninkų. Jeigu kili lietuviai at
ėjo prigelbeti surengti mums 
musų prakalbas, tai tas dar ne
rodo, kad mes priklausome prie 
kokios jų partijos. Aš turiu p. 
Pirmam Žaibui, ir kiekvienam 
užmėtančiam mums partyvišku 
mus, atsakyti, kad mes nesame 
prisidėję ir nemanome prisidė
ti nei prie tautininkų, nei prie 
p. Pirmo Žaibo siūlomos Am. 
Liet. Darb. Tarybos. Jeigu mes, 
kaip ir p. Pirmas Žaibas mus 
vadina esame, lietuviai liutero
nai, tai mes nepritinkame nei 
prie vienos iš minėtų partijų, ar
ba tarybų. Mes turime įsteigti 
ir jau esame įsteigę, savo pačių 
tarybą ir tadel tai surinktosios 
aukos eis ne kur kitur, kaip tik 
Prūsų lietuvių fondan, kuris 
jau yra įsteigtas. Mes veiksime 
kiek mums bus galima, su vi
sais lietuviais musų tautiniuose 
reikaluose, Bet susidėti su ko
kia dabar esančiųjų partijų, mes 
nematome jokio reikalo. P-as 
Pirmaš Žaibas klysta manyda
mas, jog nereikia mums lietu
viams liuteronams ir Prūsų 
lietuviams atsišaukti į taikos 
kongresą, dėl Prūsų Lietuvos. 
Jeigu tie ponai taikos kongre
se duos Lietuvai neprigulmybę, 
lai tas dar nėra “savaimi aiš
kus,“ kad jie priskirs visus lie
tuviais apgyventus kraštus prie 
Lietuvos. Nustatytą dabarti
nės Lietuvos rubežius yra daug 
sunkiau, negu kokios kitos tau
tos, nes pirm karės lietuvių tau
ta buvo laikoma kaipo išnyku
si, arba pusiau išnykusi. Prūsų, 
Lietuva buvo laikoma Vokieti
jos dalimi. Lietuvos vardas 
buvo visiškai prašalintas iš Eu
ropos žemlapio. Todėl, jeigu 
mes šiandien norime turėti visą 
Lietuvą krūvoje, tai turime pra
nešti pasauliui apie tai. Jeigu 
lietuviai tas savo tiesas darys, 
tai jie gaus; jeigu jie tylės, tai 
gal nevien Prūsų Lietuva pateks 
Vokietijai, arba Lenkijai, bet 
tas gali atsitikti ir su Suvalkų 
gubernija, nes tas kraštas skai
tosi Lenkijos, o ne Lietuvos da
limi. Beje, tas gali atsitikti ir 
su visa, Lietuva, nes Lenkija, 
nori dar ir šiaurių gauti lietu
vių po savo valdžia. Turėtų, 
padėję savitarpinius vaidus dau 
giau pranešti pasauliui apie sa-

Chleago, HL

vo ikišiol nežinomas tautas, nes 
jeigu jie neatsišauks, neprašys 
ir nereikalaus liuosybės savo 
tautai; tai mes visi busime ir 
ant toliaus kitų tautų vergais, 
kaip ikišiol buvome.

—K. Gavene.

Pranešimai
DRAUGAMS. — Su gruodžio 15 d. 

persikeliu gyventi iš Roselando į 
Chicago — 1920 S. Halsted st., 3 au- 
gšlas, priekis.—K. VALYS BARONAS

Kenoaha. — LSS. 58 kp. extra su
sirinkimas jvvks utarninke, gruo
džio 17 d., kaipo 7:30 vakare, Soeia- 
lis>s. svet. Visi nariai malonėkite at
silankyti laiku ir naują atsiveskite, 
turim svarbią dalyką aptarti.

Fin. sek r. A. M. l’akšys.
\

LDLI). 1!) kp. menesiais susirinki
mas įvyks utarninke, 8 vai. vakare, 
Aušros svet., 3001 So. Halsted gt. 
Visi draugai privalo atsilankyti, nes 
turėsime aptart daug svarbią reika
lą. —Valdyba.

Cicero. — LSS. kp. metinis susiri
nkimas įvyks seredoj, gruodžio 18d., 
7:30 vakare, M. I’. Jankaičio svet., 
-1837 W. 11 si. Visi draugai ir drau
gės Kutinai turite ateiti. Reikia iš
rinkti naują valdybą 1919 melams ir 
turim kitą svarbią reikalą aptarti.

Org. K. Vaitekūnas.

LSS. 37 kp. rengia viešas prakal
bas seredo’je, gruodžio 18 d., 7:30 vy„ 
Malinaueko svet., kampas Halsted ir 
19 g(. Komitetas

“Kaizeris Pekloj” generole repeti
cija Įvyks panedėlyj, gr. 16 d., Wood 
mano svet., kampas 33 ir Lime st. 
Pusė pelno LL. Fondui. Visi choris
tai, lošėjai ir muzikuotai kviečiami 
tasilankyli. Komitetas.

Liet. L* Fed. reagia vakarą sub., 
gruodžio 21, M. Meldažio svet., 2212 
W. 23rd PI. Bus sulošta viena iš gar
siausią komediją — “Klebonijos Vi
duryj”. Beto, MOCKUS ir KUČINS
KAS laikys prakalbas. Užsibaigus 
programų i šokiai. Vsii kas lik gyvas, 
išankslo rengkitčs i busimą “Kar
do” vakarą. Komitetas.

Repeticija veikalo “Našlaičiai” j- 
vyks utarninke, gruodžio 17 d., ly
giai 8 vai. vakare, Meldažio svet., 
2242 W. 23 PI. Visi kurie apsičničte 
lošt meldžiami pribūti laiku. Šį vei
kalą stalo scenoj LSS. 22 kuopa Ka
lėdą vakare, vadovaujant drg. Dun
dulienei. Ant. Jusas

Roseland, I1L LMPS. 25 kp. ren
giamas kepurinis balius bus nedėlio
ję, gruodžio 22 d., K. of P. svet., 
11037 Michigan avė. Pusė vakaro 
pelno skiriama Liet. Soe. Sąjungos 
Am. Apsigynimo Fondan. Kviečia 
visus atsilankyti. —Komisija.

LMPS. 9 kp. rengia pramogų va
karą, vasario 9 d., M. Meldažio sve
tainėj. Scenoj statoma trijų veiks
mą komedija “Parinazonai”. Geri), 
draugijos ir kuopos šiuo prašomos 
nerengt tą dieną panašią pramogą.

Rengimo Komisija.

Smulkus Skelbimai
Smulkiems pasiskelbi mama kalno.:* 

i colis, syk{, 50 centų; dedant 
tą pati skelbimą ilgiau, ui kiek
vieną kartą colis vietos 25 centai.

Šios Naujieną Smulkiąją 
Skelbimą skiltis tai geriausia 
Eriemonė tiek biznio tiek dar- 

o žmonėms įvairiais savo rei
kalais pasiskelbti ir greičiau
sią pasekmią turėti.

Naujienas kasdien skaito 
tūkstančiai Žmonią. Jie turi 
visokiausią reikalą. Jie jiei- 
ko įvairią progą. Pasisakykite 
jiems, ko geidžiate ir ką turi
te jiems pasiūlyti. Kas turi 
ką nors parduoti; kas nori ką 
pirkti; kas jieško darbo arba 
reikalauja darbininką, kas no
ri gaut kambarią, arba patsai 
turi kambariu kitiems išduoti, 
ir tt.» pasiskelbkite šitose Nau
jieną skiltyse, o pamatysite, 
kaip be vargo ir menkiausio
mis išlaidomis turėsite grei
čiausią pasekmią.

Skelbimus priima Naujieną 
Administracija,

asmeniškai, pačtu, arba te
lefonu: Canal 1506.

ASMENŲ J IEŠKOJIMAI
Pajieškau Stanislovo- Banio, sayo 

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 metu nesižinau. Taipgi pa
jieškau savo dėdės Stanislovo Pral- 
gausko, gyveno W. Va. Jų pačių 
prašau atsišaukti arba kas žinote 
praneškite jų adresus.

Antanus Sakalauskas,
R. R. No. 8, Box 183, Springfield, III.

Pajieškau savo pusbrolių Antano, 
Juozapo ir Petro Juozaičių, paeina 
iš Kauno gub., Panevėžio miesto. Jie 
gyveno keletą metą Chicagoje ir di
rbo stockyarduose, Jų pačių prašau 
atsišaukti arba jei kas žinote, pra
neškite jų adresus — busiu dčkin- 
gas,

Pranciškus Paškevičius, 
134 E. 117th St., Kensington-Chica- 
go, III.

Pajieškau Bogusės Palilunaitės, 
paeina iš Kauno gub., Panevėžio p., 
Unciškią parap., Jutkiškių kaimo. 
Malonėkite atsišaukti arba kas žino
te praneškite adresą. Turiu svadių 
reikalą.

V. Razevičius,
1524 So. 50 Ct., Cicero, III.

ASMENŲ J IEŠKOJIMAI REIKIA DARBININKŲ

Pajieškau savo pačios Juozapų^ 
Gedgaudienės (po tėvais Plačaitė), 
kuri prasišalino rugp'j. 22, 1918. Ji 
yra 5 pėdų 7 rolių augščio, rudų a- 
kią, tamsiai geltoną plaukų. Pasiė
mė su savim 3 melų dukterį Grasil
dą. Kas ją žinote ar ji gyva ar mi
rusi, meldžiu duoti man žinią ir jos 
adresą, aš duosiu dovaną $5, kas pir
mas praneš.

Joseph Gedgaudas, 
3100 Union avė., Chicago, III.

Tel. Boulevard 9670.

Pajieškau savo dėdės Liudviko 
Endricjavičio, Kauno gub., Šiaulių 
pav., Akmenės parap., Pragulvos so
džiaus. Gyveno ant To\vn of Lake, 
Chicagoje.

Jonas Endridjaitis, 
1114 So. Peoria si., Chicago, III.

Pajieškau Adolpho Petkevičiaus, 
ženotas su Mare Jasitinaile, pirmiau 
gyveno prie Union avė. ir 17-los. 
Dabar randasi apie 21 ir Halsted st. 
Turiu svarbą reikalą. Malonėkite at
sišaukti laišku antrašu:

T. M., 
2046 13 st., Chicago, III.

Y
------------- 1------ - -------------------------------

Pranešu, Kad Teklė Lukoševičienė, 
pirmiaus vadinosi Urbonailicnė, ma
no pati, prasišalino mm manęs gr
uodžio Iii d., 1918. Sakėsi, kad va
žiuoja į Chicagą pas pusseserę, bet 
aš jos ten neradau. Buvau atsilan
kęs gruodžio 14 d. 1918.

Kastantas Lukošcvičia, 
(Lukas)

Coal City, III.

JIEŠKO KAMBARIŲ

PAJIEŠKAU kambario dėl dviejų 
be valgio šioje apielinkėje: 34 ir Ilai
stė st. Geistinai kad butų švarus ir 
šviesus kambarys ir blaivus savinin
kai. Meldžiu pranešti

J. Zabukas,
3500 Emerald avė., Chicago, III.

RANDAI

Ant randos 3 ir 4 kambarių fia
las $6 ir $8 į mėnesį, gesas ir toile- 
tas. Atsišaukite utarninke nuo 11 iki 
4 vai. vakare.
2006 Canalport avė.

Tel. Annitage 2420.

PAJIEŠKAU PUSINININKO

NAŠLĖ pajieško pusininko į res- 
lauranlą su $500. Vieta gerai išdir
bta per 8 metus. Priimsiu našlį ar
ba vaikiną, našlę arba merginą.

Mrs. Kantaut,
1619 So. Halsted st., Chicago

REIKI A DARBININKŲ
VALSTYBINIAI NEMOKAMI DAR

BO PRIRODYMO BIURAI

(U. S. Free Employment Service)
J ieškantieji darbo kreipkitės šiais 

adresais:
116 122 N. DEARBORN ST. 

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

se valdžios Įsteigtuose ir užlaikomuo
se biuruose nereikia nięko mokčt.

Yra daug vietų, kaip Chicagoj, 
taip kitur, kur reikalauja visokios 
pušies darbininką — i fabrikus, i ka
syklas, į ukius, į šiaip Įvairias įstai
gas — kaip vyrų, taip moterų ir vai
ką, kaip amatininką, taip papra
stiems darbams.

REIKALINGI darbininkai prie 
balno arklių. Mokestis $95 į mėne
sį. Darbas ant visados.

Mac Crakeir Saddle Horse Livery 
4127—29 Emerald avė., Chicago, III.

Pbone Yards 1076.

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

Wm. Duoba,
2351 So. Oakley avė, Tel Canal 211

REIKALINGAS ATSAKANTIS 
RUČERIS, KURIS GALĖTŲ VESTI 
VISA BIZNI, VIETOJ MANDAD2E- 
RIO VIETOJ. UŽMOKESTIS GERA. 
W()RKERS CONSUMERS ASS’N.

DARBAS ŠVARUS.
2005 LAKE STREET,

MELROSE PARK, ILL 
ATSIŠAUKITE VAKARE.

REIKIA vyro dirbti pirtyje nakti
mis. Reikia turėti paliudijimą. 
1115—17 So. Paulina st., Chicago, III.

REIKALINGA anglių metėjų. $55 
mėnesį, kambarys ir valgis.

Chicago Beach Hotel, 
51st and Cornell avė., Chicago

REIKALINGI vyrai ant burdo. Ge
ra vieta pakeleiviams.

LIETUVIŲ MOTELIS, 
1606 So. Halsted st.k Chicago

PanodtUt, Crudtiito 16,1518

REIKIA shearrncno ir 3 leiberią 
dirbti į Scrap Iron jardą. Gera už
mokestis.

Argo Metai and Iron Co., 
311 Curtis st., Chicago, III.

REIKIA prityrusių langų valytojų.
Chicago VVindovv Cleaning Čo.,

62 VV. NVashinglon st., Chicago

PARDAVIMUI

PARDUODI’ bučernę ir grosernę. 
Biznis gerai išdirbtas per daug me
lų. Geroje vieloje. Biznis eina la
bai gerai. Priežastis pardavimo — 
persunkti dirbti.

Ona Simon,
4102 So. Campbell avė., Chicago

PARDUODU bučernę ir grosernę. 
Geroje vietoje. Biznis gerai eina. 
Biznis išdirbtas ant cash. Dienoje 
parduodama mažiausia už $80. Tik 
viena bučrrnė visoje apielinkėje. 
Turiu parduoti tnojaus už pirmą 
pasiulijiiną. Meldžiu atsišaukti grei
tai. Priežastį pardavimo sužinosite 
ant vielos.
1715 So. Canal st., Chicago, Iii.

PARDAVIMUI: The Marie Blahnik 
Pharmaey, įsteigta nuo 1868 prie \V. 
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. 19th St. Chicago.

RAKANDAI

t

BARGENAS
$200 Pbonograph su rekordais ir 

deimanto adata, parduosiu už $55. 
Taipgi puikų Player Pianą, vėliau
sios mados. Seklyčios selą valgomo
jo ir miegamojo kambarių setas, di- 
vonus, paveikslus, parduosiu už bi- 
1c teisingą pasiūlymą. Nepraleis
kite šio bargeno. Rezidencija 
1922 So. Kcdzic avė. Chicago

PARDAVIMUI: 4 kambarių fia
las, rakandai. Parduosiu sykiu ar
ba atskirai. Pigiai. Pardavimo prie
žastis — mirtis.
4226 So. Artesian avė., Chicago

PARSIDl’ODA ! ruimu stubos ra
kandai, pigiai, 1 fl., iš fronto, tarp 
Hoyne avė. ir Robcy st. •
2047 \V. 22 Place, Chicago

NAMALŽEMĖ
PAIU>AVI.M(’I S fintų tirti Crtin’o, 

kampinis lotas, 125x125, visi pageri
nimai ir išmokėta $5900. Lengvi iš
mokėjimai.

Mc.Donnell, 2630 W. 38 st.

PARSIDUODA labai pigiai keli lo
tai prie lietuvių parapijos už \Ves- 
tern avė. Jeigu nori gauti lotą arba 
kelis už pusę prekės, tai tuojaus at
sišauk, Gazas, vanduo, saidvokai, 
suros ir strytai jau sudėti. 'Tiktai už 
$375.00, bet ta prekė tiktai ant vi
sai trumpo laiko, atsišaukite tuo
jaus ir pasinaudokite šia proga.

, John J. Lipski, 
3301 So. Halsted st., I’honc Boule
vard 6775. Residencija 2124 W. 45 st.

PARDAVIMUI namas ir lotas, 4 ro
mios, užpakalyje barnč, $45 remtos 
j mėnesį. 954 \V. 19th st. Atsišauk-i 
te į Jos. Sidlo,
911 \V. 19lh st., Chicago

MOKYKLOS

VALENTINE DRESSMAKING 
COLLEGES

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

137 Mokyklos Suv. ValsttjoM. 
Siuvimas, Petreną Kirpimas, Da- 
signing, dėl biznio ir namų. Vie
tos duodamos dykai. Diplomai. 
Lengvi išmokėjimai. Gvarantno- 
ta išmokinti jus pasiūti auknaa ui 
810. Phone Seeley 164J

SARA PATEK, Pirmiuluki-------------------------------------- ----------

AMERIKOS LIETUVIŲ MOKYKLA
Mokinama: angliškos ir lietuviškos 

kalbų, aritmetikos, knygvedystės, 
stenografijos, typewriting, pirklybos 
teisių, Suv. Valstiją istorijos, obel
ims istorijos, geografijos, politiškos 
ekonomijoj pilietystės, dailiarašys- 
tės.

Mokinimo valandos: nuo 8 ryto 
iki 5 po pietų; vak. nuo 7:30 iki 9:30 
3106 So. Halsted St.. Chicago, 111.

Mokykis Kirpimo ir Designing 
Vyrišką ir Moterišką Aprėdalą 
Musų sistema ir ypatiŠkas mokini

mas padarys jus žinovu i trumpą 
laiką.

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

Elektra varomos mašinos musų 
siuvimo skyriuose.

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

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

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

Atsišaukit ant 4-to augšto.

j




