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True translation filed with the po?!- inaster at Chicago, III., Jan. 20, 191!) 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

Talkininku taikos kongre
sas prasidėjo

Italija ir Jugo-Slavai arti karės

True translation filed witn the post-ma .ter at Chicago, III., Jan. 20, 1919 
as reųuired by the act of Oc4. 6, 1917

Riaušės ir neramumai
Vokietijoj

Naujas Lenkijos kabinetas

TAUTŲ LYGA BUS 
SUDARYTA.

Pagelba dėl darbininku ir nu
baudimas karės kaltininkų sva

rstoma pirmiausiai.

PARYŽll S, sausio 18. — Pre
zidentas Poincare atidarė taikos 
konferenciją 3 vai. po piety 
šiandie laikrodžių salėj Quai 
d'Orsav su kalba, sakydamas, 
kad nuo taikos pasiuntiniu pri
guli nuskinti pilnas vaisius per
galės ir jieškoti vien tik teisda- 
ryslės teritorialės, finansinės 
ir ekonominės rišant proble
mas prie taikos stalo. Jis palie
tė tautų lyga ir viltį veikmin
gų gvarantijų prieš dvasių, ku
ri pradeda kares.

Prezidentas \Vilsonas. virši
ninkas Amerikos delegacijos 
luri garbės vielų dešinėje kėdė
je ir Anglijos premjeras David 
I.loyd George ir kili Anglijos 
nariai kairėje pagal alfabetinę 
vielų, c

Prezidentas \Vilsonas nomi
navo preiliicrų (Jvmcnceau pre
zidentu konferencijos. Lloyd 
George ir Italijos baronas Son- 
nino parėmė įnešimų.

Po įnešimui <*ilė rezoliucijų 
paliečiančių seka Ina programų 
buvo svarstyta.

Viena, atsakomybė ir auto
riai karės.

Antra, atsakomybė už nedo
rybes papildytas laike karės.

Trečia, įstatymdavystė apie 
internacionalį darbų, įskaitant 
sočiu lę teisingystę, sveikatos są
lygas. algų skalę ir industrinę 
apdraudę laike rekonstrukci
jos.

Susivienijusios valstybės bu
vo pakviestos įteikti memoran
dumų kiekviename šių trijų 
klausimų.

Tautų lyga buvo padėta prie- 
kyn prograrAo antram posėd
žiui sekamų utarninkų.

I ie klausimai bus svarstomi 
slaptame posėdyj iki bus prisi
rengta prie atviro susirinkimo.

Begalinei jos teikia, kad 5 di
džiosios valstybės dalyvaus vi
suose posėdžiuose ir komisijo
se visų kitų talkininkų kariau
jančių valstybių, kuomet ypa
tingi interesai dalyvaus kada 
klausimai apie juos bus svars
tomi.

Tos pačios procedūros bus 
laikomasi linkui centralinių vai 
slybių ir neutralių šalių.

I rue translation filed with the post 
mastei- at Chicago, 111., Jan. 20, 1919 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917 
BIJOMASI KARIAVIMO TARP 

ITALIJOS IR JUGO SLAVŲ.

lYancuzų pozicija didina 
pavojų Adriatike.

VIENNA, sausio 17. — Pa
sak specialių žinių iš Trieste, į- 
tempti santikiai tarp jugo-slavų 
ir italų priima kritiškų laipsnį 
ir sutaikymas nesutikimų skai
tomas negalimu. Iškilimas ka
pinei m o 
nu.

nų už kiaules. Skerdyklų ir 
kiaulių angy tojų atstovai susi
rinks Waslūngtonc sausio 28 

skaitomas neišvengti- pasitarimui su maisto adminis- 
tracia.

Situacija dar labiau pablogi
nama pozicija Francijos vald
žios Trieste ir Pola. kuri išrei
škia pasipiktinimų Italijos pie
nams Adriatike.

Italijos išplaukiantis laivai 
Trieste ir l*ola yra kratomi tal
kininkų valdžių, kad neleidus 
italams pasiimti anglis ir mede- 
gas iš buvusių Austrijos vald
žios sandėliu. €

True translation filed wilh the post- 
inasler ai Chicago, III., Jan. 20, 1919 
as icųiiiicd by the act of Oct. (i, 1917

VOKIETIJA TURĖS DUOTI 
ŪKIO MAŠINŲ.

BERL1NAS, sausio 16. -- Su
lig sąlygomis prailginimo per
traukos mušiu, Vokietija luri 

pi įstatyti iki vasario 17 d. 58,- 
000 įvairios rųšies ūkio mašinų.

Kaipo gvarantija už išpildy
mų reikalavimų talkininkai tai
pgi pasilaiko teisę užimti sek 
torių Srasbourg tvirtovės, su
darytos fortifikacijų ant deši
niojo kranto Reino upės, kartu 
su plačia juosta teritorijos nuo 
5 iki 10 kilometrų priešais jų.

True translation filed with the post- 
nuister at Chicago, III.. Jan. 2(1, 1919 
■is reųuired by the act of Oct. 6, 1917
AUDRA KĮLA PRIEŠ AUGš-

TAS PRAGYVENIMO 
KAINAS.

Am. Darbo Federacija perserg- 
sti. Administracija stovi 

su farmeriais.

WASIIINGTON, sausio 19.- 
Su didėjančiu nusiskundimu 
ant bedarbės, pagimdytos neli
kusiu arniijos ddmobilizalijos 

metodu ir darbo federacijai 
persergstint duonos linijas ge-. 
gūžės 1 d., kongresas yra už
tvenkiamas atsišaukimais vei
kimo sumažinimui pragyveni
mo brangumo, laike karės iškį- 
lusio į padėbesis.

Audra renkasi prieš adminis
tracijos politikų tęsime kada 
karė užsibaigė, augštų mini
mom kainų sulig karės įstaty
mais, laikytais padidinimui pro 
dukcijos ir ta agitacija tikisi 
pasekmių, kada administracija 
pasiųs kongresai) bilių paskirti 
$1,250,000,000 sutvirtinimui 
kainų.

Atstovas Goald iš New Yorko 
įnešė atstovu bute rezoliucijų, 
reikalaujančių iš maudo admi
nistracijos pasakyti “ekonomi
nes priežastis, kurios pateisina 
tęsimų sutarčių, kurios nustato 
maisto produktų kainas ir pa
sakyti priežastis tęsimui prak
tikos, kuri matomai yra tiesio
giniai kalta už augštų pragyve
nimo brangumų suvartotoji!), 
kartu su smulkmeniškomis ži
niomis ir tiksiu visų šių esan
čių sutarčių.”

Administracija jau yra ugnyj 
sąryšyj su tęsimu augštų kai

KAPITALISTŲ “SUSTMILfiJIMAS” ANT MOONEY.

Kapitalistine “teisingystė” nuteisė Thomas J. Mooney ant kartuvių. Darbininkai suju
do ir nusigandusi kapitalistinė “mielaširdystė” “susimylėjo” ir vieton kartuvių nusprendė 
Mooney gyva palaidoti kapitalistiniame karste — kalėjime. Darbininkų pareiga jį išliuosuoti 
iš to karsto.

Triu translation riicri with the post- 
nuisler at Chicago, III., Jau. 20, 1919 
ts reųuired by the act of Oct. 6, 1917,

Rusijoje
BOLŠEVIKAI IŠVIJO VOKIE

ČIUS Iš MINTAUJOS.

LONDONAS, sausio 18.- Pa
sak vokiečių bevielinio praneši
mo, Kurliandijos gubernijos 
sostinė Mintauja tapo užim
ta bolševikų. Vokiečiai buvo 
priversti palikti daugybę ka- 
nuolių ir amunicijos. Vokie
čiams evakavus Mintaują kįlo 
gaisras, sunaikinęs daug namų 
viduryj miesto.

True translation filed with the post- 
niaslcr ai Chicago, III., Jan. 20, 1919 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917
BREŠKOVSKAJA KANADOJE.

VK’J'ORIA, B. C., sausio 18.— 
“Močiutė Rusijos revoliucijos” 
Ekaterin a Breško-Breškovska- 
ja atvyko j čia šiandie iš rytų. 
Ji važiuoja į Seatlle, Washing- 
ton ir Boston.

True translation filed with Ihe post- 
master ai Chicago, III., Jan. 20, 1919 
as reųuired by Ihe act of Oct. 6. 1917

SUŠAUDĖ PABĖGUSIUS 
KALINIUS.

Kurie patįs sugrįžo į kalėjimą.
VLADIVOSTOK, sausio 17.— 

Iš kalinių, kurie, buvo paliuo- 
suoti iš kalėjimo Omsk laike 
nepasekmingo bolševikų sukili
mo pereitų kruodį 9 jų, kurie 
liuosnoriai sugrįžo, tapo užmu
šti kariuomenės be žinios vy
riausio Omsko valdžios vedėjo 
ar jo ministerių, pasak kų tik 
išėjusių į aikštę žinių.

Motivas nužudymo yra ne
aiškus, bet buvimas tarp tų 9 
aukų keleto svarbių narių Stei
giamojo Susirinkimo, žymų žur 
nalistų ir visuomenės vadovų, 
daugelyj minčių nurodo į pasė
kimų bolševikų metodų baugi
nimo ir užgniaužimo Steigia
mojo Susirinkimo.

Didelis gaisras.

SIOUX CITY, la. — Sunaiki
nęs didelį budinkų prie Pierce ir 
6th gatvių gaisras pridarę nuo
stolių už $1,000,000.

True translation filed wilh the po<t- 
inaster at Chicago, III., Jan. 20. 1919 
as reųuired by the act of Oct. 0, 1917
MOONEY’O GYNIMO KON

GRESAS PASIBAIGĖ.

Pereitų penktadienį po pie
tų užbaigė laikyt savo posėdžius 
Chicagoje suvažiavės Mooney’o 
gynimo kongresas. 1 Kongreso 
posėdžiai traukėsi per keturias 
dienas. Suvažiavime daug try
nimos) buvo (arpe pažangiųjų 
ir konservačiųjų darbo judėji
mo, elementų. Viršų gavo kon- 
servatieji ir suvažiavimo pasek
mėje buvo priėmimas dviejų 
rezoliucijų.

Mooney’o reikalu —- nuskirta 
komisija iš penkių narių, kuri 
važiuos į Wasbingtoną ir ten 
rūpinsis gauti fėderalės vald
žios įsikišimą į Mooney’o reika
lą; tuojaus leisti darbininkų or
ganizacijose1 nubalsuoti visuoti
nu balsavimu išėjimų į streiką 
visoj šalyj liepos 4 d., jei ban
dymai gauti teisingumą Moo- 
nuy’ui nepavyks; visiems darbi
ninkams liuosu noru dėti po 50 
centų mokesnio, miliono dole
rių gynimo fondai), ir užvedi
mui streiko organizacijos ir 
viešumo darbo.

Išgavimui amnestijos Pri
imta rezoliucija, kuri bus pasių
sta Su.v. Valstijų prezidentui, 
kongresui ir Am. Darb. Fede
racijos konvencijai, kurioje p ra 
soma, kad kariuomenė butų iš
traukta iš Rusijos ir išreiškia
ma viltis, kad “tie, kuriems są
žinė neleido lieti žmonių kraujų 
ir dabar yra laikomi kaipo po
litiniai kaliniai, butų paliuosuo- 
ti.”

True translation filed with the post- 
niaster at Chicago, III., Jan. 20, 1919 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917
43 I. W. W. NARIAI NUTEISTI

KALĖJIMAN.

SACRAMENTO, Gal., sausio 
17. — Federalis teisėjas F. U. 
Rudkin iš Spokane šiandie nu
teisė 43 įkaitinamuosius iš 46 
rastų kaltais I. W. W. prieš ka
rinėj konspiracijoj, nuo 1 iki 
10 n)etų kalėjimam

Kada 46 pasirodė teisme iš
klausymui (bausmės, kaltina
masis Mortimer Downing paša
lė karštų kalbą teismui.

Tas sulaužė “tylą gynimos” 

13 kaltinamųjų, palaikytą nuo 
pradžios bylos nagrinėjimo.

Nors. Theodora PoJlock, A. 
L. Fox ir Basile A. Saffores li
ko paleisti už $2,500 kaucijos ir 
jų byla atidėta neaprubežiuo- 
tam laikui, kadangi teisėjas 
Rudkin sakėsi negalįs nuspręsti, 
kada jis galės sugrįžti į Califor- 
nijų išklausyti jų advokato ar
gumentus. reikalavime naujo 
bylos nagrinėjimo.

True Irnnslation filed with the post- 
mastrr at Chicago, UI., Jan. 20, 1919 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917
34,000 LAIVŲ DARBININKŲ 

STREIKUOS.

Pacifico vandenyno pakraštyj.

TACOMA, Wash., sausio 19. 
- Tacoma metalo darbininkų 
taryba peri'itą naktį vienbalsiai 
nutarė sustreikuoti, sekamų p- 
tarninkų laivų budavojimo įs
taigose, kad privertus išpildyti 
naujos algų skries. j

Seatlle metalo darbininkų ta
ryba nutarė laivų budavotojų 
streikų tų pačių dienų. Viduti-^ 
niškai 9,000 žmonių bus palies
ta Tacoma ir 25,000 Seatlle. 
Reikalaujamoji skalė yra $8 
dėl mechaninkų, $7 dėl pusiau 
prasilavinusių ir mažiausia $5 
ir puses dėl paprastų darbinin
kų.

True translation filed with the post- 
master ai Chicago, III., Jan. 20, 1919 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

Laimėjo prizą.
PARYŽIUS, sausio 19. — A- 

viatorius Julės Vedrines šiandie 
laimėjo prizą 25,(XM) frankų, 
kaipo pirmas aviatorius po skri
dimui nusileidęs ant namų sto
go-

Carranza reikalauja sutarimo 
rinkimų rengtuvėse.

MENICO CITY, sausio 16.—* 
Prezidentas Carranza šiandie 
prasergėjo konstitucinę partiją, 
kad ji privalo susiklausyti atei
nančiose rinkinių rengtuvėse, 
nes dabartinės valdžios priešai 
bandą gauti ątsltovystę galingų 
piniginių reikalų. Carranza pa
sakė, kad jis nekandidatuos, 
kuomet jo dabartinis laikas iš
eis už dviejų mietų. Žadąs pa
sitraukti privatiniu gyvenimai) 
ir daugiaus nedalyvauti Meksi-^ 
kos politikoje.

GENERALIS STREIKAS 
LEIPZIGE.

Rinkimai į Vokietijos nacionalį 
susirinkimų.

LONDONAS, sausio 1!).
Rūsčios rinkimų riaušės įvyko 
šiandie Vokietijoje, kur žmonės 
renka narius į nacionalį susirin
kimų.

Generalis streikas liko pas
kelbtas Leipzige, kur nėra nė 
gaso, nė vandens, pasak prane
šimo iš Copenhageno.

Mirtįs Dr. Kari Liebknechto 
ir Rožės Luxemburg daro gilų 
įspūdį į provincijos miestus ir 
kelia demonstracijas ir mūšius

Leipzige, minia, sakoma, su
naikino demokratų partijos rin
kimų biurų ir konfiskavo vaka
rines laidas Lepzig Tageblatt, 
Zeitung ir c-Gneral Gazelte, pri
versdama tuos laikraščius iš
spausdinti deklaracijų, apgaile
staujančių “žmogžudystę Berli- 
ne” ir kaltinančių valdžių už 
jas..

Pranešama apie streikus ir 
demonstracijas Dusseldorf ir 
kituose miestuose.

Aviatoriai skraidžiojo virš 
Berlino šiandie ir mėtė lapelius, 
išleistus įvairių politinių parti
jų- •

True translation filed wilh the post- 
master at Chicago, III., Jan. 20, 1919 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917
VALDŽIA NEŠAUKS NACIO- 

NALIO SUSIRINKIMO?

Berlino streikas 
nepavykęs.

AMSTERDAM, sausio 19.
Pasak žinios iš Berlino, išleis
tas Berlino Nepriklausomųjų 
Socialistų atsišaukimas už ge- 
nbralį streikų iš priežasties 
spartakų vadovų Dr. Kari Lieb- 
knecht ir Božės Luxemburgo 
mirties, pasirodė nepasekmin- 
gu.

Keturi spartakų vadovai, ku
rie tapo areštuoti laike sumiši
mų Spaudau, tapo nušauti lydė
jusių juos kareivių, kada jie 
bandė pabėgti pėtnyčios naktį.

Berlino Lokal Anzeiger sako
si patyręs, kad Eberto-Scheide- 
manno valdžia galinus nuspren
dė nelaikyti nacionalio susirin
kimo, į kurį šiandie eina rinki
mai.

m1 n 1 w m..—i i111
(Subatoj Londone gauta Vo

kietijos valdžios bevielinė žinia 
sakė, jog Vokietijos užrubeži- 
nių reikąlų nfinisteris Philipp 
Scheidemann paskelbė, kad Vo
kietijos valdžia nutarė sušaukti 
nacionalį susirinkimą vasario 
16 dieną).

True translation filed with the post- 
inaster at Chicago, Ilk, Jan. 20, 1919 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

RIAUŠĖS Už BERLINO.

BĘRUNAS, sausio 18.—Spar 
takai už Vokietijos sostines vis 
dar tebekelia savo galvas. Ra
dikalai užgriebė buržuazinius 
laikraščius Dusseldorfe ir suar
dė centralinus biurus klerikalų 

ir demokratų partijų ir sudegi
no jų kampanijos literatūrų.

Dusseldorfe kareivių ir darbi
ninkų taryba šiandie paliepė už
daryti teatrus ir mokyklas, žen
klai) gedėjimo už Dr. Kari Licb- 
kneebt ir Rožę Lu.vemburg. Ta
ryba taipgi paskelbė, kad ji 
ęems generalį streiką.

Sumišimai taipgi įvyko Bre- 
slau ir Bhickenburg. Hartz kal
nuose ir laipgi Allensleįn, ryli- 
nėj Prūsijoj, kur riaušes kilo 
kampanijų susi rinkimuose.

True translation filed with the post- 
niasler ai Chicago, III., Jan. 29, 1919 
as reųuired by the act of Oct. (i, 1917
NAUJAS KOALICIJOS KABI

NETAS LENKIJOJ.

Atgaleivis Padere\vski yra 
premieru.

VABŠAVA, sausio 1!). —Pil
na koalicijos ministerija, suda
ryta Ignac Jau Paderewski yra 
sekama:

Premjeras ir užrubežiuių rei
kalų ministeris Pader<'wski.

Vidaus .reikalų ministeris — 
Wojciecho\vski.

Plrklvbos ministeris Don- 
čia. '

Finansų miniscris Englicb.
Viešosios sveikatos Jani- 

szc\v.sk i.
Komunikaci jos — Eberbardt.
Krasos ir telegrafo Liudų.
Agrikultūros — Janicki.
Dailės Przsmycki.
Darbo — Iwanowski.
Maisto Minkiewicz.
Justicijos - - Suinski.

Viešųjų darbų Prucbnik.
Pastarieji trįs buvo nariais 

premiero Moracze\vski vald
žios.

Naujoji valdžia nutarė sušau
kti steigiamąjį seimą vasario 9 
dieną.

Valdžios pirmuoju dekretu 
buvo paliepimas priverstino rc- 
krulavimn žmonių iš 1898 kle- 
sos.

40 VALSTIJŲ RATIFIKAVO 
PROHIBICIJĄ.

aDr dvi valstijos - Wiscon- 
sin ir Minnesota ratifikavo pro- 
hibicįijos priedų prie Suv. Vals
tijų konstitucijos. 'Tokiu bildu 
tų priedų ratifikavo jau 10 val
stijų, arba I daugiau, negu rei
kalaujamas skaičius trijų ket- 
virtdalių visų valstijų.

True translation filed with the post- 
niaster at Chicago, III., Jan. 20, 1919 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

Pasimirė karaliaus sūnūs.
L0NIX)NAS, sausio 19. Pe

reitų naktį pasimirė jauniausias 
karaliaus Jurgio sūnūs princas 
Jonas.

Reikalingas expertas 
lino typistas. Gera mo
kestis. Pastovus dar
bas. Atsišaukite grei
tai. z

“NAUJIENOS” 
1739 So. Halsted Street

Chicago, UI.

<r« ;t SIU IftkCsL. 'ii

szc/v.sk


tid I* **

Tarpe. pamatinių naujosios 
I>ariijos programo ^dėsnių ran

RAPJIBNOS, Chleago, H.
IR"UI u g

Panedėlis, Sausio, (Jan.) 20

739 SO. HALSTED ST. 
CHICAGO, ILLINOIS

Telephone Canal 15M
Mairiienos eina kasdien, išskiriant 
aedMdienius. Leidiia Naujieną Bendrove, 1739 S. Halsted St.» Chleago. 
IŪ. — Telefonas: Canal 1506.

Ušaisakomoji Kainai

džio, spaudos ir susirinkimų 
laisvės a įsteigimas; vieši darbai 
bedarbės prašaliniintti; įstaty
mas apie minimali darbininkų 
uždarbį; 44 vai. darbo savaitė; 
demokratinė industrijos ir vaiz

Skaitytoju Balsai
[Už išreikštas štamu skyriuje 
nuomones RžMkž i ja neatsako.]

Kaip mes žiūrime į musų 
korespondentus.

Metams .........................
. Pusei meto ....................

Trims mėnesiams..........
Dviem mėnesiam ..........
Vienam mėnesiui............

Chicagoje—per nešiotojus:
Viena kopija....................
Savaitei ...........................
Menesiui.....................te

suvienytose Valstijose, ne Chicago), 
pačtu: ___

Metams ..••••••••••••••
Pusei meto ......................... 3.00
Trims mėnesiams .............. l oo
Dviem mėnesiam .............. 1^5
Vienam mėnesiui ..................-0a

Pinigus reiKla idųsti Pačto lioney 
Orderiu, kartu su atsakymu.

3.50

Asmeniškai Redaktorių matyt gali
na tik nuo 5 iki 5:30 vai vak. 
Visur kitur užsieniuose .... BOO

Redakcijos^
Straipsniai

Illinois D. F. prezi
dentas socialistas.

Į -------- ' ‘
Ihirbo Federacija Illinois vai 

slijoj nesenai išsirinkovisoutinu 
narių tydsavimu naują prezi
dentą. Juo yra Duncan McDo
nald, iš Springfieldo, III., senas 
socialistų veikėjas šioje valsti
joje. Jisai užima vietą John 
II. Walker*io.

Duncan McDonald yra Coal 
Minoro’ unijos narys ir buvo ii 
gus metus sekretorius — iždi
ninkas Illinois valstijos United 
Mine \Vorkers unijos.

Socialistą prezidentą turi dar 
vicmr'vai'stijinė z\merikos Darbo 
Federacijos organizacija, bū
tent, Pennsylvanijos Darbo Fe
deracijos. Jos prezidento vie
tą jau nuo daugelio metų, užima 

(James Maurer.

Nekartą man teko girdėti nuo 
bo« kontrolė; viešo naudojimosi ' musą korespondentų ir šiaip 
įstaigų apvisuomeninimas; a|> < šiek tiek pasilavinusių žmonių 
švietos konfcoliirvimas, dalyvan skundų, kad kaikurie musų 
jaut darbininkų ir mokytojų at- j draugai, tie patįs darbininkai 
stovams; 100 nuošimčių mo
kesčiai ant pajemų, didesnių 
kaip $100,000; progresyviai mo 
kesčiai ant pajemų; panaikini
mas paveldėjimo teisės prie di 
dėlių palikimių.

Steigiamam partijos susirin
kime kilo daug diskusijų apie 
Darbo Partijos santykius su ki
tomis partijomis. Buvo paduo
ta įnešimas, kad Darbo Partija 
išsižadėtų ryšių su visomis se
nomis partijomis, tame skai 
čiuje ir su socialistais. Bet di 

' dėlė didžiuma delegatų, ypatin 
gai s<K»ialistai, nurodė, kad Dar
bo Partija privalo skirti 1arj>e 
kapitalistų partijų, iš vienos? pu
sės, ir sociftifet'ų, partijos — iš 
antros. Vienas delegatas pasa
kė: Mes gah’me nesutikti su so
cialistų partijos principais, bet 
pas mus nėra abejonės, kad so
cialistai nuoširdžiai stoja už 
darbininkų klesos reikalus. Po 
šitų diskusijų įnešimo autorius 
atsiėmė jį, ir susirinkimas nu
tarė, kad Darbo Partija neturės 
jokių ryšių tiktai su kapitalistų 
partijomis — republikonais, de
mokratais ir prohibicioništais. 
Tarpe politinių organizacijų, su 
kuriomis Darbo Partija gali pa
gal reikalą eiti išvien, tapo nu 
rodyta, be socialistų partijos, da 
ir farmerių Npinpartisan I^ca 
gue.

Po 
kitas 
lijo* 
tais,
naujosios partijos komitetas pa
kviestų socialistų partiją a t 
siųsti savo atstovus į “rekonn 
strukcijos komitetą”; be to, so
cialistas teisėjas Pankeli tapo 
Iškviestas pasakyt savo mtoino- 
n<ę apie socialistų, atsinešimą 
link Darbo Partijos. Drg. Pan- 
ken išreiškė viltį, kad naujoji 
Darbo Partija turės (langiaus 
imsisekimo, negu pirmiaus gy
vavusios Amerikoje tokios rų
šies organizacijos, ir užreiŠke, 
kad socialistai mielai dirbs iš
vien su Darbo Partija rekon
strukcijos darbe; o kas dėl vei
kimo ĮX»lilikos dirvoje, tai socia
listai turį pirma palaukti ir pa
žiūrėti, kokiu keliu eis Darbo

kito 
kad

jieškoti. Ant pirštų 
ir

laikraščiams žinių arba naudin
gų perspėjimų. Mat, kai-kuriė 
musų draugai nenori, kad vie
šai ir visiems butų žinomi jų 
blogi darbai ir papročiai.

Skaito laikraštį, arba 
klausia, ir ve pasitaiko,
randa ir iš savo miesto kores
pondencijų. Klauso ištempę au
sis. Perskaitė. Laimė korespon
dento, kad jis jų nepalietė ir ne
iškėlė aikštėn jų kartais nepa
girtinų papročių. Pasijuoks, pa
girs korespondentų, kad gerai 
parašė, pagalvos, kas galėjo pa
rašyti, ir tuo pasibaigė. Nelai
mė korespondento, jeigu jis nu
rodys jų nepagirtinus darbus. 
Tokio korespondento su žiburiu 
pasirengę
buria: gal tas, o gal tas? 
taip perkrato visų savo partijų 
ir net visų apielinkę. Suranda 
bent kelis, jų mimone, prasikal
tėlius, kurie galėjo apie juos pa
rašyti. Bet visi apie, tai nerašė — 
tai vieno darbai. Kaip iš jų iš
skirti tikrąjį? Dažniausiai išski
ria tų, kuris arčiau jų gyvena ir 
kuris geriau gali pastebėti jų 
apsiėjimus, jų darbus. Krinta 
visa kaltė ant to, kuris geriau 
gali parašyti savo vardų ir pa
vardę.

tų darbininkus, tarp musų gy
venančius, o pamatysime, kad 
jie daug daugiau negu mes su
pranta. Jie visi dirba, viens 
kitam netrukdo, bet padčdar. Vis 
tai įvyksta ne per peštynes, vai
dus, grūmojimus, kumščiavi- 
mas ir 'neapykantą vienų ant 
kitų, bet per vienylbę, draugiš
kumą ir susipratimą. Mes dar 
mažai ką tesuprantamo, bet ki
tų paklausyti nenorime, kurie 
daugiau supranta. Kiekvienas 
atskirai, savarankiškai norime 
elgtis. Kas jis man — sakome 
— aš pats visa getai suprantu! 
Man rodos, tas perdidelis musų 
kairiųjų savęs iškėlimas, o kitų 
niekinimas, ir yra priežastis vi
sų musų nelaimių, kurios mus 
taip kankina. Ar-gi taip mei
lus tebėra tas musų paprotys 
kitą niekinti, šmeižti, o save 
augštinti? Gana jau mums taip 
elgtis, gana girtis rfavo “kairu
mais.” Užteks tų užsivažinėji- 
mų. Negrumokite ir netrukdy
kite korespondentams rašinėti 
žinelių ir pastabų apie atsitiki
mus. Jie daro tatai geriausiais 
norais. Ne j ieškokite korespon
dentų, kad jiems atkeršijus. Kad 
juos nubaudus; bet jeigu jieš- 
kom, tai j ieškokime tuo tikslu, 
kad nuo jų įgyti daugiau žinių, 
patyrimo ir t. t. Kiek galėdami 
daugiau skaitykime visokių kny
gų ir laikraščių, tada žirniai pra 
dės tarp musų atsirasti drau
giškumas ir greičiau įvyks pa
geidaujamoji vienybė.

Seiniškis.

gyventi. Montanoj, apei Zu- 
rieh,' buvo dalinami laukai dy
kai; kaip kas ir lietuvių gavo 
po ūkį, bet neilgai džiaugėsi: 
kiek turėjo skatiko susidėję, ne
ilgam teištesėjo, ir pametę ūkį 
ėjo duonas jieskotis kitur. Mat, 
nors žemė labai derlinga, bet 
lietaus maža tebūna: pasėjus 
arba pasodinus kų, viskas nud
žiugta. Jeigu apžvelgsi™. kitas

Ūkininkų Balsas
APIE UKIUS.

dai*
Paržingsnis prie Darbo 

susiartinimo sw soeialrs- 
Tapo duota įnešimas, kad

True translation filcd with the post- 
maslcr at Chleago, III., Jau. 20; 1910 
as rcąuired by the act of Oct. 6, 1917

Darbo partija 
Neto Ybrke.

Darbo Partija jau susiorgani 
zavo abiejuose didžiausiuose 
Amerikos centruose. Po to. kaip

Chicagos Darbo Partija jau 
suspėjo ne tiktai priimti konsti
tuciją ir plat-formą, o taip-pat 
ir atlaikyti pirmutinę savo kon 
venciją (sausio 12 d.), kurioje 
buvo nominuota naujosios par
tijos kandidatai ateinantiems 
rinkimams.

New Yorko Darbo Partija tu
rėjo dar tiktai steigiamąjį ^u 
sirinkimą apsvarstymui pama
tinių organizacijos taisyklių ir 
programų. .Jisai įvyko 11 ir 12 
d. sausio, dalyvaujant 9(M) dele 
galų nuo įvairių darbininkų imi 
jŲ-

Tas susirinkimas padėjo pa
matą naujai partijai, pasivadi
nusiai “Amerikos Darbo Partija 
Didžiam jum New Yorko.”

Sulig organizacijos formos 
lapo nukarta, kad partija susi
dės iš unijų ir |>aviemų narių. 
Unijos mokės į partijos iždą po 
oc mėnesiui, nuo nario o pa
vieniai nariai — po 25c.

Steigiamasis |iartijos stisirin 
kimšte nutarė; kad iki pnHijos 
konvencija* pildomasis komi lė
tas susidės iš 26 narių po petrkri 
atstovus nuo New Yorko Cėti* 
tral Fedėration (d llirion. nuo 
Broeklyn Central Labor Union, 

*>nio Women’s Trade Union 
League ir nuo JėtrisH Federated po

Apskritai reikia pastebėti, kad 
Ne\v Yorkc socialistai arčiaus 
stovi prie Darbo Partijos, negu 
Chicagoje. Daug socialistų da
lyvavo New Yorko Darbo Par
tijos steigime, ir keletas įžymių 
socialistų vadų buvo pakviesti 
kalbėti jos susirinkime. Gali
ma todėl tikėties, kad tenai grei
čiau įvyks harmonija tarpe tų 
dviejų darbininkiško judėjimo

; srovių.

Chicagoje socialistai kulkas 
laikosi visai nuošaliai nuo Dar
bo Partijos ir net nesvarsto 
klausimo savo santykių su ja. 
Užtai čionai atskiri socialistų 
veikėjai apleidžia socialistų par
tiją ir stoja j Darbo Partiją. •Ši
taip ja n ‘padarė buvusi# socialis
tų atderimttias Ffodrigttez ir visa 
eilė sacialfetty vgdbVaujaričių 
darbininkų unijose- .

“Naujiem ’ ctar karty ragina 
sneiidistiM gvildenti šitą- šrvnrid/ 
klM«imą ir aiškiai iftistaty t savo 
poziciją sulig jo.

Darbininkui, nemokančiam 
rašto ir nieko nesuprantančiam, 
kas tai yra rašyti koresponden
cijas, gali atrodyt, kad moka 
parašyti savo vardų ir pavardę, 
gali rašyti ir korespondencijas, 
raštu pranešti žinių apie įvai
rius gyvenimo atsitikimus. To
dėl visai nestebėtina, kad kai- 
kuric musų draugai darbinin
kai, turėdami tokį klaidingų su
pratimą, taip pyksta ant kores- 
pondentų ir norėtų visokiais bu
dais atkeršyti jiems, kad liautų
si kėlę į aikštę tai, kas jiems ne
malonu. Nesenai Naujienose til
po korespondencija iš Brookly- 
no, N. Y., apie LSS. 19 kuopos 
susirinkimą. Korespondentas 
pažymi “kairiųjų” draugų ne
švarių agitacijų prieš tuos drau
gus, kurie su jų nuomone nesu
tinka. Tojau kaikurie draugai 
sujudo jieškoti autoriaus, — 
kas galėjo apie tai parašyti! Vi
sa kultę krito ant vieno 19 kuo
pos nario, buk jis parašęs (kiek 
aš žinau, jis nerašė). Dėlto kįlo 
visokių kerštavimų ir neapykan 
tos iš kairiųjų draugų. Dabar 
klausimas: Kas kalias, — ar 
jus, kad j ieškote ko nepametę, 
ar autorius, kad parašė apie 
jūsų nežinojimą. 'Man atrodo, 
kad jus patįs, kairieji draugai, 
kalti. O jeigu korespondentas 
butų parašęs netiesos apie jus, 
parodyti korespondento apsilen 
kimų su liesa, kaip parašant į 
tų patį laikraštį ir parodant, ka
me jis sumelavęs. Grumojinnt 
ir kerštais, draugai, nieko ne
atsieksite, tik dar labiau pagar
sėsite, kaipo užsispyrėliai, vai-

skvo draugų kuopose varinėto
joj.* Violoj to, stengkitės pasi
mokinti^ kad galėtumėte supras
ti gyvenimų, pastebėti jo-ydas, 
kad galėjus žengti pirmyn, o ta
da išnyks visi tarpe musų nesu
sipratimai, arčiau viens kitų pa* 
ginsime, drųsiau viens kitam 
savo nuomones galėsime išreikš
ti, o taip viens kitų supratę, giri-

Apie Lietuvos ūkį, koks jis 
Irgi šiol buvo, mes gerai žinom; 
bet koksai ūkininkavimo būdas 
bus ateityj, nieko negalime pa
sakyti, nes tatai priklausys nuo 
to, kokia bus ten įstengta tvar
ka. šiuo tarpu aš norėčiau pa
kalbėti apie Amerikos pradi
nius, dykai gauųainus ir už pi
nigus perkamus ukius, ir kurioj 
valstijoj parankiau ūkininkauti.

Žinome, kad pirmiaus, taip- 
pat ir dabar, šios šalies valdžia 
dalino ir dalina žemės dykai. 
Taip, pavyždžiui,* Illinojaus val
stijoj, kur dabar randasi gra
žus ūkiai ir parduodama po 150 
dolerių ir po daugiau akras, tie 
žemės plotai apie 45 metai at
gal Imvo dalinami dykai, by tik 
kas norėjo. Bet jie jau senai 
užgyventi. Nors ir dabar ran
dasi daug plotų žemės; kur ga
lima gau'ti iš valdžios, kaip tai 
Wasl>ingtono, Oregono ir kito
se valstijose, bet ten ūkininkavi
mo aplinkybės perdaug sun
kios: viena, tokiose vietose vie
nai arba kad ir dešimčiai šeini v- 
nų misi krausčius, niekas gera 
neišeitų; reiktų n o r s ke
liems desėtkams šeimynų ap
sigyventi. Bet daug šeimynų 
surinkti yra beveik negalima. 
Daug kartų šitas klausimas bu
vo keliamas, o vis pasiliko be. 
pasekmių. Wasliingtono ir O- 
regono valstijose yra didėlių 
miškų, pilnų žvėrių — meškų, 
vilkų ir kitokių žalingų gyvūnų. 
Ligi gelžkelio stočių ima porų 
arba ir daugiau dienų suvažinė
ti; transpoptacija blogiausia; 
paprastų kelių taip kaip nėra. 
Kų užauginsi sunku parduoti. 
Pinigų reikia , o jų nėra iš kur 
paimti. Nusipirkti kų. taip-pat 
sunku, toli pargabenti,
se korto valstijose, kur tik že
mės 1mivq prieinamos ūkininką- 
vimtih jos .senai -pateko į rankas 
kompanijų, arba randasi užgy
ventos ūkininkų, ir dabar lik už 
pinigus tegalima gauti pirkti 
Arkansas valstijoj siaučia gęL 
tonasis drugis, kurs ne vienų ir 
lietuvį nupurtė:-kadaise leir-hu* b • • . ♦ , - »

gaut be pinigų, tai vėl rasim vi
sokių žmogaus gyvenimų ap
sunkinančių klinčių. Pietinėse 
valstijose lietuviams gyventi ne
tikęs klimatas: mes papratę gy
venti tokioj šalyj, kur yra žie
ma. pietinės valstijos tinka 
tiems, kurie ten gimę ir augę, 
arba negrams.

Iš visų valstijų parankiausios 
lietuviams ūkininkaut yra dvi 
valstijos: Mrchigano ir Wiscon- 
sino. čia irgi galima gaut dy
kai žemės, bet iš jos niekas ne
išeina. Norint gauti tinkamos 
ūkini žemės gabalą, reikia jrirk- 
ti Wisconsino valstijoje. Yra 
daug lietuvių u k i n i n k ų, 
kurie kaip žinau, nusipirko po 
gaibalų nedirbtos žemės ir pra
dėjo su maža pinigų; o šiandie, 
po 5-6 metų, jie jau pusėtinai į- 
sigyvenę. Nors Wisconsin daug 
sunkiau žemė išdirbti negu kur 
kitur, b" t nėra ir taip sunku, 
Kj.ip kam išrlodo. MSichigane 
irgi yra dideli būriai lietuvių u- 
kininkų, kurie labai gražiai gy
vena. Žemės ir čia galima gau
ti dykai, bet ji, žinoma, nelabai 
tinkama. Kur kiek tinkamesnė 
žemė, ji jau užimta. Šiaip bet
gi Michigano valstijoj ūkinin
kas turi visokių parankamų. 
Geri keliai, grabės iškastos, pel
kių kaip nėra. Vandens pakan
kamai. Lietuvių apielinkėse 
galima gaut pirkti gerų ūkių, 
mažų ir didelių, ir prieinama 
kaina. Apsigyvenus lietuviams 
svetimtaučiai parduoda savo ri
kius ir neždinasi tolinus.

Kas nori pirkti ūkį, turi būt 
labai atsargus, kad nepakliuvus 
į pelnagaudžių nagus, nes did
žiuma išdirbtų ir neišdirbtų u- 
kių randasi rankose visokios 
rųšies sukčių. Kas mano pirkti

piausia tegul nuvažiuoja pats 
kokiai savaitei ar daugiau lai
ko pagyventi pas ūkininką toj 
apielinkėj, kad sužinojus apie 
ukius ir jų visą stovį. Tada ga
li pirkti tiesiog iš savininko, be 
jokių agentų-tarpininkų pagal
bos, ir tuo budu keli šimtai do
lerių pasiliks kišeniuj. Tiktai 
nereikia sakytis, kad atvažiavai 
ūkės pirkti, ligi pats visa ko pa
tirsi apie ukius, nes ir kaimynas 
gali panoret iš tavo kišeniaus 
pasipelnyt. Sukčių niekur ne
trūksta.

Butų labai gera, kad musų 
broliai lietuviai mestų tą suru
kusį miestų gyvenimą ir grieb
tųsi ūkininkauti. Pradėjęs, ne
benorės daugiau grįžtu miesto

—Ūkininkas V.

Racine, Wis

M.

Viso

Sausio 5 d. vietos lietuviai 
rėjo du susirinkimu, 
metinį susirinkimų laikė S.L.A. 
100 kp. Šitame susirinkime tarp 
kitko nutarta surengti balių grei 
tu laiku ir nusamdyti daržus 
piknikams laikyti vasarai atė
jus.

Antrų susirinkimų laike šv. 
Kazimiero parapijonįs. Svarbe
sni pampi jonų nutarimai yra 
Šitie:

Pirmiausia nutarta šiemet už 
sėdynes imti vietoje $7.0(1, $8. 
Kiekvienas priklausąs parapijai 
privalo užsimokėti šita sumų. 
Mat piningus buvo paliuosuo-

lu-
Vieną,

lietuvį užpurtė: kudaiso ten bu* tie, kurie, gieda (Meilijus Chore; 
vo įsteigta lietuvių kolonija, bet* Šiemet su naujais metais irnau-įgils, kurie toli mus užpakalyje

paliko. Pažiūrėkime į kitų tau- dabar mažai kas be pasiliko ten ji įstatymai įvesta. Romos tru

sto letena spaudžia vargšu# pa
rapijomis kiek galėdama.

Toliau# nutarta statyti svetai
nę; svetainė yra rengiama tam, 
kad butų vieta kur priaugian- 
čioji karta, vaikučiai mokinti 
rąžančių varstyti ir pasakaites] 
pasakoti jiems apie baubą.

Kiek teko girdėti šitos svetai
nės statymui jau yra surinkta 
$500. Svetainei viela esanti prie 
Herrick Avė. Vieta nepergeriau
sia, bet kur butų genaus, - mie 
ste, ten neprieinama, todėl rei
kia tenkintis tokia,-kuri yra pri
einama.

Svetainė yra geru daiktu; jai 
negalėtų niekas priešintis, jei 
ji butų teikiama naudingiems 
tikslams. Bet jei svetainės tik
slas yra vien būti vieta kvailinni 
mui musų priaugančios kartos, 
tai jau verčiau, kad jos ir nebu- 
tę.

Mums raciniečiams būtinai 
reikėtų įsitaisyti svetainė. Čia 
mus, lietuvių yra didokas būre
lis, o svetainės kaip ir nėra. Tie
sa yra sklqias po bažnyčia, bet 
jis tinka tik jomarkams. Mums 
reikalinga gera svetaine ir jei 
mes visi, kiek čia mus yra lai
svosios pusės žmonių, ištumė# 
už darbo, tai nepraslinktų nei 
metų laiko, o mes turėtume sa
vo namą.

Visi gerai žinome, kad šiemet 
svetainių nuomavimo kainos 
bus pakeltos. Jei už svetainę 
reikės brangiai mokėti, tai mes 
vargiai begalėsime ir parengi- v 
mus daryti. Taigi sava svetaine 
mums būtinai reikalinga. Ko
dėl mums jos neįsigyti? Drau
gystės ir kuopos, nesnauskime 
ir nelaukime, kol mus pa ra pi jo
nai pralenks. Be jokio atidė
liojimo pradėkime tą darbą 
tuoj a us.

22 d. Po to minėtas Juodosios 
Misijos apaštalas išsibaladojo 
kitur platinti savo “Misiją” 

Naujienų Skaitytojas.

Gary, Ind
Saustio 5 dieną įvyko Lietuvių 

koojjeracijos susirinkimas. Be
sikalbant apie tokios kooperaci-

lūs, atėjo pora vyrų ir prašo pa
aiškinti, apie ką čia eina. Paai
škinus, kad apie kooperacijos 
reikalą, tuodu prihuvėliu ėmė 
agituot apie visai kitą dalyką. 
Girdi, prisidėkite geriau prie 
tarptautiškos socialistų koope
racijos, tai gausite ir čarterį už 
dyką ir visus patarimus. Vienas 
iš Liet. Kooperacijos komiteto 
narių pasipriešino, bet.neprašy
tas agitatorius dar labiau pra
dėjo agituot. Susirinkusieji žino 
nes, matydami, kad nieko ge
ra nebus, išsiskirsllė. Bet ren
gėjai susirinkimo nutarė palįs* 
sudėti pinigų čarteriui išimti, 
padirbdinti Šerų čertiiikalus ir 
varyti toliau kooperacijos dar
bą.

Kazimieras Gugis

Veda vitokius reikalus, kaip kriminaliikuoae 
taip ir ctviliAkuose teiinmOM. Daro 

visokius dokiMienius irpopieras;

Namų Ofisas:
3321 S. Halsted St

Ant trečių lubų
Tel. Drover 1310

Mirato Ofisas»

IT7 N. Devborn St.
Uit U Valty BMt.

Tel. Central 4411

Aš patarčiau, kad padarytų 
pradžią Lietuvos Brolių Drau
gystė. Jai pradėjus, kilos drau-

kis nuo to.

TMD. 121 kp. parengė balių 
saus. 11 d. jaunimui pasilinks
minti. Kom.

Ar reikia paskolos ant jūsų praper- 
čių?
Ar ketinate pirkti ar parduoti, ar 
mainyti savo namą, lotą ar farmą? 
Ar reikia Insurance?
Ar reikia padaryti popieras ar per- 
žiurčti abstraktus?

Kreipkitcs prie
A. PETRATIS j

CENTRAL M’NUFACTURING 
DISTRIGT BANK

1112 W. 35th St. Tel. Drover 6310 
Chicago, III.

Bankas atdaras: Dienomis nuo 9 ry
to iki 3 po pietų: vakarais seredo- 
mis ir subatoinis nuo 6 iki 8 vai.

Thomas, W. Va
“MISIJOS”.

Į musų kaimą pereitą vasarą 
buvo atėję du apaštalai: Jėzus 
ir Petras. Kaip vienas, taip ki
tas ėjo iš kaimo į kaimą basi, 
baltais ilgais marškiniais apsi
vilkę, be kepurių, ilgais plau
kais ir neskustomis barzdomis. 
Be ilgų lazdų rankose jie nieko 
daugiau neturėjo. Sustoję gat
vėse. jie aiškino Dievo žodį iš 
Biblijos ir gydė ligonius, spjau
dydami ant galvų.

Keli lietuviai, drūti katalikai, 
buvo užprašę šituos apaštalus į 
namus gydyti lygonius.

Jie nelinko aukų, ncatleidinė- 
jo griekų, nepardavinėjo nieko. 
Jie. buvo užganėdinti tuomi, jei 
kas jiems davė nakvynę, ar pa-

Gruod. 7 d. airių kunigas pra
nešė per pamokslą bažnyčioje, 
kad už savaitės atvažiuosiąs lie
tuvių misi jonicrius.

Gruodžio 14 d. jis ir atvažia
vo, nešinas* keliais lėgaminais 
škaplierių, rąžančių ir lt. Žino
ma, jo kainos Imvo labai aukš
tos.

Misijonietrius butų kaip mi- 
sijonierius, tik menkos iškalbos 
ir menko mokslo. Jo tikslu bu
vo suerzinti vietinius lietuvius, 
kad jie pradėtų piatis savo tar
pe ir i to butų geresnio biznio- 
kunigams. Musų vietos “Naujic 
nų” nešiotojo vaikino tėvu ši
tas “misijonidrius” pribaugino 
per ausinę pekla ir kitais bau
bais ir tas paliovė nešioti laikra-

Paskutinę dieną visus esan
čius bažnyčioje prisaikino; kad 
jie daugiau neskaitys “prakeikr 
tų raštų”, lai buvo gruodžio

Milda Teatras
VODEVILIUS IK PAVEIKSLAI 

VodeviliatiB Permaina.
i‘anedėlyj, Kctverg-' ir Subatoj 

Pirmas Floras 15c. Balkonas 10c 
Prie šią kainą priskaitoma ir 

1c ir 2c kariškos mokestis
4 DIDELI AKTAI KASDIEN 
HALSTED te S2-ra GATVĖS

Prižiūrėkite 
Savo Regėjimą 
Duokite apžiūrėti savo akis 

dykai pas
PETER A. MILLER 

‘ įgijęs mokslišką laipsnį 
Experlas Optikas 

Kreivos akįs atl- 
-Į}(0 ns SOIUOSĮBJ 
niais.

PILNA EI f,E
GRAZNŲ

TAISOMA LAIKR
2128 W. 22nd St., Chicago 
Užgančdinimas gvarantuotas.

Phone Canal 5838 
Skyrius: 4906 14 SL, Cicero

LIETUVIS
Gydytojas ir Chirurgas 

1)R. M T. STRIKOL 
1757 W. 47 St. Chicago, Iii.

Office Phonc Boul. 160 
Office Ifours:

11 A. M. to 3 P. M.
7 to 9 P. M.

Sundays: 10 A. M. to 2 P. M.
Besidence 

1007 S. Oakley Boul.
Pilone Sccley 420

Dr.A.Montvid
Gydytojas ir Chirurgas 

1553 W. Madison st. 
Sdite 600-4)12 

Phone Haymarket 2563 
Valandos: 10 iki 12 ryto 
1739 So, Halsted St. 
Phone Canal 4626 

Naujienų Name 
Valandos: 6 iki 8 vakaro 

Nedftkfieniafe tik Madison 
ofise. v 
Rezidencijo^Ftelefonas 

West 6126.

st.
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GRAŽUMAS
VEIDO

—— 
žemaitė.

NAVJIENUS, Ufifcsp, m.
ĮL'-LLiJLLifJBL »»■■■■-■ ■■■ ■ i ii ■■nu —

yra vie-

i

i1

Gražumas veido 
nintėlis troškimas kožno iš mu
sų.

Gražus žmogaus drabužiai 
turi savo ypatybę, bet negali
ma jį sulyginti su veido gra
žumu. Gražiausi drabužiai ne
pagrąžins žmogaus katro veidas 
nėrą gražus.

Kožsna mergina, kožna mo
teris norėdama kad ji visiems 
patiktų, pirmiausia žiuri, kad 
veidas butų gražus. Nori turė
ti čystą raudoną veidų. Čys- 
tą ir raudonų veidą lengvini ga-

KRUVELIS
(Tęsa)

Mano mergelė pas mane bulo

vandenį rankelės nekišo, o tu 
varai ją prie darbo! Ar jai 
kiaulės šerti, arba karvės milž
ti! Kame tavo šeimyna iki šiol 
nenusisamdyti?! Kad man bu
tų doros mergos nusamdytos,

' nešeriau... šeimininkės — žino
kitės! Sudieu!

— Pal... Palauk, — traukė pu
siau žodį Petras, nesumanyda
mas, stabdyti, ar ne.

— Tai tavo geroji, tavo vik- 
roji! — šaukė motina. — Ir ta 
parodė tau uodegą! Parodė, 
koks tu šeimininkas! kad bučiau 
bent per paukštelį žinojusi, tu 
į mano triobą būtum kopos neį
kėlęs! — pro riksmus garbstė 
motina. Suėdei man ’mer-

šunies vietoj laikai..

MIIIMIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIi
*

Tarnaujant Pagamintųjų! 
ir Naudotojui

Gyvulių Augintojai Nori 
* 

kainą, kokis jo gyvuliai

rai žinomas ir pagarsėjusios ap- 
tirkos Partosa nurodymais.

Partokrem dėl vartojimo 
prieš eisiant gulti. Ji odą 
minkština, padaro ją čysta ir 
lygia. Parsiduoda bonkos po 
50c. ir $1.00.

Bekomenduojasi vartoti abu 
cream’u. Prie vartojimo cre- 
am’o reikia veidą nuplauti su 
musų žolynių muilu Parto-soap. 
50o

lygu kirvio kirčiai. Iš pradžios 
nelabai tepermanė Petras; pas
kui ncbcsuinanė kaip išsižioti, 
pagalios pradrįso:

— Tesisamdo pati, tesisamdo! 
— tarė. — Kokios lik patinka; 
aš to ir noriu, kad pati pasini-

—Ar tai jai važinėti?! — už
šaukė motina; — šiokie šalčiai 
bobai.... Kur dori vyrai, senai 
jau turi šeimyną, ne taip laiko 
pačias, o prie tavęs nė pieme
nės vietoje nestovi: vis apsikan- 
dęs, vis bekremtąs! Liežuvio 
nesusivaldai, tu paleistuvi! Pa
čiai vietos nebėra, mergomis

Užsakymus ir pinigus siųskit

APTIEKA PARTOSA, 
160 Second Avenue,

Dep. L. 1 New York, N. Y
Dovana kožnani prisiuntusiam sdą 

pagarsinimo sykiu su užsakymu ir 
pinigais. (109)

— Kokiomis mergomis? Kaip 
čia apleidau? — gynėsi Petras. 
Juk šeimininkės visur turi dir
bti...

dabar mažetėlė turi taip vargti.
— Kokią naudą, kokią dalį?

— klausė Petras atsikhiinėjęs.
— Ogi pinigus! Paskutinius 

musų grašelius, neėmei? — 
čirkšdama spigino. — Ogi me
džiagos kiek? To tai nerokuoji? 
Dykai mat tratinai per naktis... 
Ar tu'zKikt, kame tu gali atsisės
ti? Jei. tik nesiliausi pačios 
krimsti, mes parodysim, kame 
vagims viela!

Lygu su lazda drožė į galvą 
Petrui, net akįs aptemo.

- —O I urs didesnis vakis: ka
tras diK damas ima, ar katras 
vogdam is duoda? — kaip at
sibudęs Petrai paklausė.

Motii i vėl lygu purvais drė
bė į ak ;. Pasivaipiusi tarė:

- Gei toj u viskas gerai, ir 
niekas nežino; piktuoju Viskas 
blogai. Verčiau pačią 
pačios \ ietoj ir tylėk.
koks es l

susikrimtęs, o

o

i

laikyk 
Žinais,

nelabai

— AuRŠčiusią 
atneš.

— Užtikrintą 
j metus.

— Pardavimo 
pasaulį.

rinką per 12 mėnesių

išeigas ištisai visą

JOSEPH C. WOLON
LIETUVIS ADVOKATAS 

29 S. La Šalie St.
Telephone Central 6390

Vakarais
2911 W. 22nd Street

Telephone Central 6990«

si kaip į kėlią, įėjusi tarė:
—Sudieu, šeimininke, ir tam

stai, šeimininkai! Ko turi ma
nim pasikąsti ir tamstai prika
poti, verčiau nusišalinti.... Kar-

sunioda 
duris.
stoto, i
stų nuo

STERN’O
METINIS SAUSYJE 

IŠPARDAVIMAS
Sausio 17-tą iki Sausio 25 prisk.

Buvo paprotys per 28 praeitus metus turėti musų pra- 

tuštinimo išpardavimą laike šio mėnesio ir dabar jums ver
ta ateiti j šį bargenų apvaikščiojimą.

$4.00 ir $5.00 moterų vilnoniai sijonai..............
$4.00 šilkines Jakės......................... ...................
85c Turkiški abrusai.............................................
Vaikų overkautai nrieros i—5—6 vert j $10-00 .. 
Mėlyno flanelio vyrų marškiniai verti $1.50 ... 
Kliakie flanelio vyrų marškiniai verti $3.00 . . . .

1000 porų čeverykų po 50c ant dolerio. 
Mažų vaikų čeverykai $1.50 ir augščiau 

Mažų kūdikių čeverykai $1.00 ir augščiau

Moterą čeverykai 
$2.48, $2'98, $3.48

Vaikų juodos bovelnos 
pančiakos 

19c. ’

3442—3444 So. Halstcd St.

Vi

- - A'Č1

r

219

.. $2.50 

.. 2.48 
... 39c 
.. $3.98 
...$2.48 
. . $1.39

$2.98, $3.48, $4.98

dirbtuves kainos.

Chicago, III

Aš esmi speciali 
ta» visų ligų

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

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

• Alano užrašas išgydytų ligonių yra aiškus pri-
rodymas mano gabumo.

Aš atitaisau kreivas akis be skausmo vienu 
t? ' gydymu.

Pritaikau akinius teisingai.
Pasitarimas nemokamas.

W, M. LAVVHON, M. D.
Dearbom §t. (Prieš pačtų).L Chicago, III.

v

Gerai! 
viena, 
meška 
čias...

įsidūręs prie savo var- 
iiminė parsivežęs vai- 
širdies skausmo. Jšsi- 
buteliuką palenkė porą

klukšnių. Pasitvirtino truputį 
ir belaugdainas pusryčio, pasi
rėmęs durnojo.

Motina atlėkusi paskutinę 
mergą i vijo, paliko be jokios..., 

į amatysim, kaip suksis 
Nebesakyk nįęko, nors 

. aivą nutrauktų po ker- 
Mergas mat man prily- 
: ad bent į tą pusę... nė

apmatu > nebūtų... Kas bobos 
liežiuvį atlos?... Bene tingėjo, 
mat, taip anksti lėkti parsives
ti motina!... Ar tokiai tai dar
bas dirbti? sako. Žinoma, nė 
tinginei. aJi lik ėsti ir gulėti... 
Tas velnias apsuko man gal
vą... ( iltinė apmovė
šimtą sykių vertesnį ir 
nė Jani! ė!

akis!... 
gražes-

žiemos
Kol

Iš po kietos ir šaltos 
pavasaris sparčiai aušo, 
turėjo, turėjo šaltis; bet kaip 
atšilo , tai viskas kaip iš mai
šo išlindo. Beveizint vandėnįs 
kilo, ledai plaišėjo ir pludurojo 
apsiputopję. Sniegas urduliais 
nubėgo. Medžiai apsipilė la
pais, žemė apsiklojo žalumu. 
Saulelė linksmiau kaitino, vė- 
jalis šilčiau pūkšnojo. Jei kar
tais nuo rytų perbėgo koks de
besėlis, šlickdamas stambiais la 
šais rodos liedamas saldų pie
ną, lai nuprausta žolele rodos 
antra liek išstypo. Miške, nuo 
jaunų lapelių, purtydamas rasą, 
vėjas nešiojo į visas puses mei
lų pavasario kvapą. Nuslinkus 
debesėliui, saulė linksmai švitė
dama rodos juokėsi, džiaugda
mos savo pašauto gražumu, i 
Paukšteliai visiteli subudę taip- 
pal džiaugėsi saulelės šiluma 

ir kiekvienas ypatingai skelbė 
savo džiaugsmą. Negana ore, 
miške pilnai įvairaus čiulbesio, 
švilpesio, bet ir žemės vabalėliai 
pagaliau skelbėsi, kokiu bemo
kėjo balsu. Vakarais šilta mig
la gaivino žemės augalus ir 
smulkiausius gyvūnėlius. Ku
žėjo visa žemė, skrajojo pilnai 
ore, šnabždėjo ir plasnojo po 
miškus visokie gyviai. Upeliai 
apsiputoję urduliais gurgėdami 
plauke. Pievos papuro žaliais

skytos noragais, žmones viso
kių gražybių suteikti, labiau
siai džiaugėsi, jog gyvulėliai,

i| Sergėkite savo akis {

Aš 
galiu 
jums 
lieku

Jei 
lingi,

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

turiu 15 metų patyrimą ir 
ištirt jūsų akis ir pririnkti 
akinius tikrai. Darbą at- 
belaukiant, užtikrintai, 
jums akiniai nebus reika- 
mes tai jums pasakysime.
JOHN SMETANA

AKIŲ SPECIALISTAS 
1801 So. Ashland Avė., Chicago, 

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

Tėmykite į mano parašą 
Valandos nuo 9-tos vai. ryto iki 
8 vai. vakaro. Nedėlioję nuę 9 
vai. ryto iki 12 valandai dienų.

Mėsos Naudotojai Nori
— Mėsos pagal žemiausią kainą, uz 

kokią tiktai galima pirkti.
— Pastovy pagaminimą, lygiai žiemą 

kaip ir vasarą.
— Distribucija, kuri pristatys mėsą 

šviežią, skanią, saldžią ir geriausia
me stovyje,

šiuos dalykus Armour ir Company 
organizacija žingeidavo su ta raptautiškais

gal pampinti todėl, kad Armuor 
pareikalavimais-

Kuomet Armour pradėjo perdirbinėti 
atlikusias dalis gyvulių i parsiduodančius 
priedinius produktus, farmerys pelnijo, 
nes tuomet buvo galima apmokėti jam už 
ČIELA GYVULI, i vielą vien tiktai už 
mėsą, kaili ir lajų. O kadangi priediniai 
produktai atlygina dikloką dalį produk
cijos lėšų, tai naudotojas moktK mažiau 
už mėsą.

Kuomet Armour and Company pradėjo 
būdavot i rdfrigcratorius-vgonus ant dide 
lės skalės, šviežia jautiena, kiuliena ir 
aviena tuojaus tapo prieinamos visose 
sezonuose ir visose naudojimo centruo
se. Ir su Armouro filijomis, kuriose 
laikoma užtektinai maisto, idant padarius 
jas nepriklausomomis nuo geležinkelių 
nepastovumo, ir galinčiomis išskirstyti 
sulig krautuvninkų reikalavimų, gyvulių 
augintojai turi padrąsinimą, kad tikrai 
galėsią parduoti, o naudotojai yra užtik
rinti gausią nuolatinį patikėtiną mėsos 
pristatymą.

Nieko lokio nėra, kas galėtų sulaikyti 
bile kokią Packing kompaniją nuo bū
davo] imo ir operavimo savo nuosavų ref

rigeralorių-vagonų, neigi jos yra sulai
komos nuo užlaikymo savo filijinių Dis
tribucijos stočių.

Dalykas mat yra tame, kd Armour and 
Company perniatydmi, kad nacionalis 
biznis negali būti vedamas kitaip, kaip 
tiktai ant nacijonalės skalės, PABUDA- 
VOJO šituos vagonus ir parūpino reika
lingus pardavimo pragumus. Ta sistema 
yra kilus iš reikalingumo, ir, idant šutei, 
kti patarnavimą, kurio nuo jos tikimasi, ji 
turi operuoti savo visatoj. Ji negali būti 
tobula, jeigu bus kur-ranka-kur-koja, ar 
ba po išsklaidyta manadžeryste. Net 
Ii biznio ypatybė yra tam priešinga.

Laikas, ir didžiausia ko-ordinacija 
tobulumo, yra pirmiausi reikalavimai
sėkmingam vedimui maisto produkcijos. 
Tokiose aplinkybėse liktai vienas būdas 
tegali būti atsiekinuii augščiausio laipsn
io tobulumo, o tuomi budu yra—daryti 
taip, kaip Armour ir Co., daro: su prisi
rengimu ir persiuntimo pragumais, po 
viena rimtai - plačia manadžeryste.

pa.

bei
pa-

ARMOURa PCOMPANY

Neparduok savo Liberty Bondsų 
Nes jie yra geriausis investmentas pasaulyje.

per žiemą krimtę sausą pašarą, 
dabar jau gauna minkštos žo
leles pašlamšti, atsiginti.

Tiek žmonės, liek gyvuliai, 
paukšteliai, visi linksminosi. 
Kruvelis lik vienas nelaimin
gas, neturėjo nei kokio džiaug
smo. Visos žiemos laikas per
bėgo jam rūpestingai. Iš med
žiagas, kuriąja pernai taip 
džiaugėsi, nieko nepelnė, nes 
nieko nepadirbo. Šeimyną ly
gu veršius trauke. Iš kur kokį 
ištrauks, nusisamdys, kiekvie
nas keletą dienų telapojo. Vėl 
kokį parsiveš, žiūrėk, ir išėjęs. 
Važinėdamas tik gaišo, o na
mie vėl pilna visokių nepasise
kimų: veršiai išdvėsė, paršia- 
liai iššalo, karvės kilnojamos— 
kita ir prie sieto pasismaugė; 
arkliai sulyso — varna nepriles
tų, negražu ir važiuoti. .() po 
daižines pašaras — visa pakūgė. 
Po klėtis ir triobą — meška gal-

(Bus daugiau)

Liberty Bondsus
dalį išmokčkj, bondsus ir war 
savi rigs stamps nuperka už cash 
Ėmei and Co., 740 W. Madison st., 
kampas st., kampas Halstcd st. 
Room 232, 2ras augštas, virš Famous 
Clothing Store, atdara vakarais iki 
8 vai. Nedaliomis nuo 10 iki 1.

AR JUS PRARADOTE 
PINIGUS?

Jeigu jus norite atgauti pini 
gus, kuriuos jus jveslinot į sla 
ckus ir bondsus kokios aliejaus 
asyklų, automobilių, fapdrau- 
os, žemės arba kokių kitų kom 
panijų, ateikite arba rašykite i

The ClaimH Investment Co. 
Room 716.

55 N, Clark St., Chicago, III,

Dr. D. J. BAGOČIUS
Lietuvis Gydytojas ir 

Chirurgas
Ofisas 10900 So. Michigmi Avė.

Rezidencija 1073b S. Michigan 
Avė., Roseland, III.

Telefonas tas pats rezidencijai 
ir ofisui: Pullm.an 342.

Vai.: 9 ryto iki 41 d;
2 po pietų iki 4
6 iki 9 vakarė.

Hoffman’o Mokykla

DR. M. HERZMAN
Gerai lietuviams žinomas per 16 me

tų kaipo patyręs (rydylojas, chirurgas 
ir akušeris.

Gydo aštrias ir chroniškas liras, vy- į 
rų, moterų ir vaikų, pagal naujausias ’ 
metodas X-Ray ir kitokius elektros prie
taisus. 4 ,

Ofisas ir Labaratorija: 1025 W. 13th 
St. netoli Fink St.

VALANDOS: Nuo .C- 1S vietų. ' 
6—8 vakarais. Telephcnc ;nal 3.1 —
GYVENIMAS: .'.12 S. Ha, ted Street

VALANDOS: 0 ; e, aktai

AKIŲ SPECIALISTAS 
Akis Egzaminuoja Dykai 

Gyvenimas yra 
tuščias, kada pra 
nyksta regėjimą.

Mes varto|am 
pagerintą Oph- 
thalmometer. Y- 
patinga doma at- 

» b kreipiama i vai
kus. Vai.: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
nedėldien. nuo 10 iki 11 dieną. 
4649 S. Ashland av. kam p. 47 st 

Telephone Yards 4317 
Boulevard 6487.

HOFFMAN’O PRIRENGIAMOJI MOKYKLA mokina jus skaityti, ra
šyti ir angliškai kalbėli į labai trumpą laiką. Ateikite į musų mokyklą 
ir pasikalbėkite su musų lietuviais mokiniais, kurie yra musų augštes- 
nėje mokykloje prisirengimui į kolegiją ir universitetą. Musų moky
tojai yra draugiški. Musų mokestis už mokinimą yra nebrangi. Pra
dėkite DABAR.

1537 North Robey Street (Arti Milwaukee Avė.).

B Dr. WHITNEY
Specialistas

Gydyme chroniškų ir nervų ligų 
VYRAI IR MOTERS,

Jeigu jus kenčiate su kokia nors chroniška, nervų, kraujo, sku- 
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, nustojimą noro valgy
ti, galvos skaudėjimą, pasitarkite su manimi.

Ofiso valandos 9 W|||TNI> V Nedaliomis 10 ryto
ryto iki 8 vakare. WIII I NE I iki 2 vai. dieną
422 S. State St., arti Van Buren St., Chicago, III.

sz

Telephone Yardt C932

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

VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ry.'o 
ir nuo 5 iki 8 vakare

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

1149 S. Morgan St., kertė 12 st. 
Chicago, III.

SPECIALISTAS 
Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų 

Taipgi Chroniškų Ligų 
OFISO VALANDOS: 

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

Telephone Yards 687

Telephone Yards 5834.

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

I

STAR & GARTER
m MADISON PRIE HALSTED STREET

— BURLESQUE REVIEW —
DALYVAUJA HARRY MORTON ir ZELLA RUSSELL
Kasdien du syk 2:15—8:15 Kainos 25c. iki 75c.

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

SPECIALIAI: Maleva malevojimui įdubą išvidaus, po $1.19 už gal.
CARR BROS. WRECKING CO.

3003-3039 S. Halsted St., Chicago, III.

Vyriškų Drapanų Bargenai
Nauji, neatimti, daryti ant užsa

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

Nauji, daryti gatavi nuo $15 iki 
$35 siutai ir overkotai, nuo $7-50 iki 
18 dolerių.

Pilnas pasirinkimas kailiu pamuš
tų ovorkotų.

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

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

Aukaukite Lietuvos Laisvės
Fondam

SVEIKATA
arba tiesus ir trumpas 

kelias į sveikatą.
Sveikata turi kelis šimtus 

paveikslų apie žmogaus kūno 
sudėjimą. Aprašoma Įvairiausi 
apsireiškimai žmogaus kūno 
gyvenime ir pamokinama, kaip 
žmogui apsisaugoti nuo viso
kių ligi/. Tokios knygos lietu
vių kalboj dar nebuvo. Turi 
339 pusi. Drūtuose audeklo ap
daruose kaštuoja tik $2.00 su 
prisiuntimu.

Užsisakydami ir pinigus sių
sdami rašykite šiuo adresu:

“Naujieųos”, 
1739 S. Halsted st., Chicago, Iii.

RtiiL ĮSI 8. Ashlaad BlvdL Chieaft 
T«l»ph«M Haym*rk«t 8844 

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS it CHIRURGAM 

Specialistu Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų

Ofisu: 1854 S. Halsted SL, Chicar 
T«l*pk»a« Drrrat IW

VALANDOSl 18—11 ryto; S—S »«olrte 
7—S vakar* Nadžlkunto 18—18 klanu-

Dr. Leo Awotin
Gydytojas, Chirurgas, Akušeriu 
1920 So. Halsted SL, Chicago. 
Kalba lietuviškai, latviškai ir 

rusiškai.
Valandos: 10—12 rytą; (H) va
kare. Tol. Canal 4367.
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Chicago ir Apielinke
kas; Frank S. Righeitner, per- riaus stiklo lajk» susirinkimo Rochester, N. Y ASMENŲ! J IEŠKOJIMAI PARDAVIMUI

gatverarių baronų
PELNAI.

$iais metais “uždirbsią" apie 
aštuonis milionus 
doleriu.

Gatvekarių kompanija skun
džiasi blogais laikais ir nori, 
kad Public Utilities komisija 
kištų jai imli po 7 centus nuo 
pasažierio. Dalyko žinovai te- 
čiaus apskaitliuoja, kad eina
maisiais metais kompanija gry
no pelno “uždirbs" apie aštuo
nis milionus dolerių. Gi jeigu 
minėtoji komisija sutiks išpil
dyt kompanijos reikalavimą, 
jos pelnai žymiai padidėtų.

žiniška balsų dauguma nutarė 
misti darbą, jeigu samdytojui 
nesutiks išpildyti jų reikalavi
mus. Darbininkai reikalauja 
padidint algas po $3.35 į savai
tę. Samdytojai gi ueišgalj dau
giau kaip $2.00 i savaitę.

.Jeigu samdytojai neduos pa
tenkinančio atsakymo šiandie, 
10 valandą ryto, unija žada pa
skelbti generalį prekių išvežio
toji! streiką.

ŽADA NEPERSEKIOT 
DARBININKUS.

bylą prieš dvi “įžy-, akiniais ant nosies, išsikrapštė 
i‘s," kurias teisėjas iš kišenės lapą popieros ir duo- 

Sti’lk pasiryžo nubausti už ne-Ida finansų sekretoriui, sakyda- 
.... • . ... 1 I! . ! OI

paisymą miesto valdžios pa
tvarkymų. Adv. Riglieiiner no
ri išteisinti ir pataria joms ne-

kuopą. &ita popiera lai buvo 
paliudijimas nuo “draugo Slil- 
sono." Finansų sekretorius pa

Sausio 5 dieną vietos ^ocia- 
listų lokalus buvo surengęs ma
sinį susirinkimą tikslu reika
lauti iš valdžios, idant butų su
teikta amnestija visiems politi
niams kaliniams. Susirinkimas

Pnjieškau savo tėvo Kazimiero Ra- 
manaueko paeina iš Kauno (guberni
jos ir Kauno Pavieto, Baudonėnų 
Valsčiaus, Baudonių kaimo,jeigu kas 
,ij žinote ar jis pats prašau atsišaukti, 
nes aš turiu labai svarbų reikalą.

Ona Ramanauckytė
143 Cardoni Avė. Detroil, Mich.

PARDAVIMUI kriaučšapa, gera 
viela. Priežastis pardavimo - važiu
oju į kitą miestą, Atsišaukite į

DARBŲ BUSIĄ. 
UŽTENKAMAI.

Tik reikia palaukt — 
vasaros.

Dalykai tolydžio . susideda 
taip, kad vis didesnes minios 
darbininkų netenka darbo, lo
si* miniose jaučiama nepasiten
kinimo—nusiminimo dvasia.

“Kas nors." kam tasai apsi
reiškiantis nepasitenkinimas y- 
ra negeistinu dalyku, pradeda 
raminti tas minias. Tūli Chica- 
gos didlapiai veik kas dieną bu- 
bnija. “neužilgio darbų bus už
tenkamai." Sekamą vasarą, 
girdi, dalykai galį susidėti dar
gi. taip, kad “darbdaviai" pris
lėgs 'darbininkų. O tuotarpu 

“galima dar pakentėti nors 
iki sekamos vasaros."

PREKIŲ IŠVEŽIOTOJAI 
META DARBĄ.

I.u Salti' viešbučio manageris, 
pons E. J. Slovcns, sako, “susi
pratęs" ir žadąs nebepersekiot 
virėjų ir patarnautojų unijos 
narių. Jo darbininkai todėl nu
tarė grįžti darban.

Kitų trijų viešbučių — S her
mai!, Grand Pacific ir Fort De- 
arborn darbininkai tebesi rei
kliojo.

Du negrai banditai vakar na
ktį pradėjo užpuldinėti praei
vius ant Wa!bash gatvės, tarp 
20 ir 31 galvių. Kažkas prane
šė apie lai į delektivų biurą. 
I noj atsiųsta keturi detektivai. 
Vienas jų, detektivas Bobinson, 
užtėmijo minėtu "paukšteliu." 
Jis tuoj užkomandavo jiems 
“sustoti!" Vietoj to vienas ban
ditas paleido į jį tris šūvius. 
Detektivas tapo pašautas į pe
tį. Vis dvi to, jis dar spėjo su- 
čiup vieną banditą, o anrąjj, sa
ko. pavaišinęs kulka. Areštuo
to bandito vardas Jack Faust, 
1251 So. State St.

Detektivas vėliau lapo nuvež
tas į Michael Beesc ligoninę. 

i Pasveiks.

Nesusitaiko su samdytojais.

Prekių išvežiotųjų unija mil-

DARBININKAI, skaitykite

“DARBĄ”
Lietuvių kriaučių unijistų 

laikrašti
Darbas yra vienatinis laik

raštis pašvęstas išskirtinai or
ganizuotų darbininkų reika
lams. Eina kas savaitė.

Darbo prenumerata: $1.00 
metams; 50c pusei melų.

“DARBAS”
Adresas:

2343 S. Kedzie av., Chicago, III.

NUTEISĖ TURTINGĄ 
ŠULERĮ.

Teisėjas Marcus Kavanagh už 
vakar nuteisė turtingą šulerį, 

tūlą Milard II. Culterį, Nuteisė 
jį nuo vienų iki keturiolikos me 
tų kalėjimai! už išeikvojimą a- 
pie septynių šimtų tūkstančių 
dolerių. Kitaip sakant, už klas- 
tavimą įvairių bondsų.

Well, jeigu pons Millardas 
mokės užsilaikyti "kaip pride
ra" — gali būt kad sekamais 
metais galės džiaugties “liuosy- 
be šventa..."

ĮSIPAINIOJO.

Miesto advokato pagelbinin-

Mokinkis Angliškai Namie
LENGVA IŠMOKTI

PILNAS KORESPONDENCIJINIS KURSAS 
PATAISOME VISAS UŽDOTJS

30 lekcijų BUVO $10 Dabar $2
JEIGU LEKCIJA NEPATIKS, GBAŽINSME JUS PINIGUS

Nėra geresnio budo už šį kursą išmokti angliškai kalbėti, skaityti ir 
ašyti. Jis yra lengviausias, greičiausias ir tikriausias būdas išmokti vi 
ą anglų kalbų namie Kiekviena lekcija šio kurso kalba apie atskirus 

dlykus taip suprantamai ir pertikrinančiu budu, kad mokinys netik gali, 
bet turi viską atsiminti. Jos persiūto dalykus taip aiškiai ir praktiškai, 
kad interesingumas kiekvienos eilutes, kiekvieno žodžio spaudžia! į mo 
kinio mintį su tokia spėka, kad jis nekelia akių nuo lekcijos, kolii visko 
neišmoksta. Ištarimas angliškų žodžių ir vertimas lietuviškon kaibon 
taipgi yra praktiškas.

Šis kursas susideda iš 30 gražiai atspausdintų ant geros popieros 
lekcijų. Pirma lekcija susideda iš 8 didelių puslapių—visos kitos iš 4 
didelių puslapių. Ant. galo kiekvienos lekcijos yra užduotis, kurių mo 
kinys išdirba pagal nurodymų ir mokytojaus patarimų, ir siunči į mo
kyklų dei pataisymo klaidų. Už pataisymų klaidų nieko nereikia mo
kėti. Pataisytas užduotis mokykla gražina mokiniui tgal, Apie prL 
siuntinčjimųužduočių dėl pataisymo, paaiškinamų nusiųsime kartu su 
lekcijomis4 ,

štai ką musų mokinys skao apie msuų kursų, išmokės ngliškai:
“Gerbiamieji:—..Meldžiu priimti nuo manęs širdingiausių jums pa

dėkų už jūsų atsakantį mokinimų ir populeriškas lekcijas jūsų metodos. 
Jussų mokinimu esiu užganėdintas visais žvilgsniais. Taipgi,ačiū ir už 
konsultacijų (patarimus), Jūsų metodos kursas stebėtinai yra pigus.. 
Su augšta pagrba, JOSEPH KIJAUSKAS. Norristovvn, Pa„ July 11, 1917

Turime šimtus panašių laiškų nuo savo mokinių. Jeigu jie mokėję 
po $10.90 už kursų, vr taip užganėdinti — busi užganėdintas ir tamista, 
mokėdamas dabar tik $2.00už tų patį kursų, Bet užsirašyk tuojaus — 
dabar. Vėliaus gali būt per všlu, Atmink, mes siusime tik 500 šių 
kursų po $2.00 kiekvienų, Po to ir vėl bus po $10,00 kiekvienas kursas, 
Mes paskyrėme šius 500 vien tikti delei išplatinimo savo puikios nieto- 
dos mokinimo. Taigi, buk pirmas. Siųsk$2.00 šianbien^ Indėk markių už 
15c dėl iškaščių prisiutimo kurso. Tamista nieko nerizikuoji. Jeigu ne
patiks, prisiųsk lekcijas mums atgal už trijų (3) dienų po jų apturėji
mo,męs sugrąžinsime pinigus, šis kursas yra vertas $30.00. Musų kaina 
tik $10 00, bet tamista dabar turi progų gauti jį už $2.15, su markėmis. 
Naudokis šia proga, dabar, ir prigelbėk mums išplatinti musų praktiškų 
metodą. Prisiųsk pinigus šiandien. Užtikriname, kad nesigailėsi.

AMERIKAN COLLEGE PREPARATORY SCHOOL 
3103 So. Halsted St, Chicago,III.

Imr patį ndvokatą pakvietė pa
siaiškinti, būtent: kuo pama-5 iniau priklausei? 
tuodainasi jisai sužiniai niddna - Ne jokiai, 
teismo patvarkymus. Jei kaip Ar turi mok<

Kuriai kuopai tamsia pir-

- Neturiu.
O paliudijime Slilsonas išgi

rta, buk esąs labai geras sąjun-

tukslanlis žmonių. Priimta tam c
tikros rezoliucijos, viena dėl 
paliuosnvimo politinių kalinių, 
o antra dėl atšaukimo Ame
rikos kariuomenės iš Rusijos. 
Rezoliucijos priimta vienbal
siai.

PajieAkiau savo brolio Martyno 
Berniko, Kauno gub. Baseinų pav., 
Skaudvilės parap. Jis pats tegul at
sišaukia arba kas žinote praneškite

Leekauskailė).
Box 11. Layland, W. Va

TURI TRUMPĄ 
ATMINTĮ.

—V. V. Vasys.

rįs nepaprastai trumpą atmintį.

“pnskutinį turtą," IMI dolerių, 
tukime “gero žmogaus" banke. 
Bet šiandie — galite nukirst 
jam galvą —■ jis nepasakytų,

PERDAUG KANDIDATŲ.

Rezignavus buvusiam moky
klų superteiidentui pono Locbo 
sekėjai nieku budu nebegali su
rast “tinkamo žmogaus." Esą 
net virš trįs dešimlįs kandidatų 
bet kuris iš jų bus tas “tinka- 
masai žmogus," sunku pasaky
ti.

AREŠTAVO POLICISTĄ.

Charles Bacble, 60 metą se
nis, neteko savo vietos. Ilgą

ginusių policistų, bet andai, dic-

jaunai septynių metų mergaitei 
ir.... patekęs bėdon.

Dėlei tos vietos senis Bacblc 
visai nesirupinių. Svarbiausia 
jam yra tai, kad jis turi nakvo
ti šaltojoj ir laukti "sūdo die
nos.”

SUVAŽINĖJO MERGELE.

mobilius 
vės tilto

visu smarkumu auto- 
ant Wasbington gat- 

užvakar vakare mirli-

inenliiiėj sankrovoj. Automo
bilio savininkas, lliltner 
lum, sulaikytas.

PAKLYDUSI KULKA.

Me-

Kažkieno paleista kulka va
kar sunkiai pažeidė p-nią FJi- 
zabetą Heiler, 1344 Fletchel 
gt. Atsitikimas turėjo vietos 
ant kertės Fletchel ir Southport 
gatvių. Moteris nugabenta į 
ligoninę. Pasveiks.

ylison arti Halsted statoma puiki 
komedija su dainomis ir šo
kiais. Tarp kitų aktorių pirmą 
vietą užima Harry Morton ir 
Želia Russell. (Žiūrėkite apgar
sinimų)

NORTH SIDE

Atitaiso kito padarytą 
klaidą, kur jos 
nebuvo.

St. Nar

atitaisyt 
nepada-

LSS. 81 kuopos naujai išrin 
k laša i korespondentas, 
kis, matyti nori urnai 
“didvyriu." Jis šoko 

kito klaidą, kurios tas
re St. Narkis įmaišo be jokio 
reikalo į los kuopos narį drau
gą Markų, kuris buvo atsilan
kęs kaipo svečias į susirinki
mą; tečiaus ne jis buvo tuo nu
rodytuoju prezentu. Draugas 
St. Narkis gerai žinojo kas bu
vo tuo prezentu, ir ką žinutes 
rašytojas turėjo omenėj. Man 
stovint prie finansų sekreto-

Taigi Darbininkas tą asmenį 
ir įtarė, pavadindamas 
tu prezentu.

Atitaisymas LSS. 18 
kuopos pranešimo.

ATSIŠAUKIMAS
Aš Kazimieras Stankus kareivis. 

Sveikinu lamstą drauge lietuvi, ir 
meldžiu atsilankyti pas mane laiške
lių aš išbuvau penkis mėnesis Funs- 
ton’o Cump. () ne vieno Lietuvių 
nesutinku drauge lietuvi 
lamą ir giminė malonėkit 
kyli pas mane šiuonii adriso.

(’hnrles Stankus
Co. I 70th Inf Camp Funston, 

Kansas

- pažjs- 
alsilau-

—V. M. Collinsville, III. — Naujiem 
8 mini. buvo išspausdintas d. F 
Skamarako pranešimas apie L

Pajieškau draugo Jono Pudriniai 
čio, kiiaiičiaus. Malonėkite alsi 
šaukti arba kas žinote praneškite.

So. Boston
Jos. Jokšus

3521 Deodar str. Indiana Ilarbor, Ind

apielinkės LSS kuopą konferen
ciją sausio 26 d. liksiu pasitarti

RASTA-PAMESTA

Pasimirė Franas Milašauskas 
Buvo įdomus žmogus, knygą 

mylėtojas.
kų suvažiavimo.' Kadangi d. F.
Skamarakas paskelbė apie da-

Pamesta $11)60.0(1 po $20. Kas 
rado meldžiu sugražinti aš duosiu 
JX.300.00 radybų:
J. 't iekus, 370 Kensinglon Aveniu* 

Chicago, III.

PARSIDUODA STUDIJA lietuvių 
ir lenkų apgyventoje vietoje. Biznis 
išdirbtas per 15 metų. Prie pat lie
tuviškos bažnyčios. Pardavimo prie
žastis—savininkas paimtas kariuo- 

mcnčO. Atsišaukite asmeniškai ar
ba laišku adresu: K. Jamontas, 
1739 So. Halsted St., Chicago, III.

Parsiduoda naųje driikavojamą 
mašina, Kovai 1(1, su lietuviškoms 
ir angliškoms alpabata, atsišaukite 
greitai, galima matyti nuo 7:00 lig 
10:60 vakare.

J. J, Bagdonu8 
821 W. 33 r d St,

RAKANDAI
BARGENAS

$200 Phonograph su rekordais ir 
deimanto adata, parduosiu už $55. 
Taipgi puikų l’laser Pianą, vėliau
sios mados. Seklyčios setą valgomo
jo ir miegamojo kambarių setas, di- 
vonus, paveikslus, parduosiu už bi
te teisingo pasiūlymą. Nepraleis
kite šio bargeno. Rezidencija 
1922 So. Kedzie avė. ( Iiicago

PARSIDUODA mažai vartotas pe
čius, gesu, kietais ir minkštais ang 
limis kūrenamas. Labai geras dėl 
kepinio, virinio ii* apšildymo. Alsi 
šaukite vakarais po šiuo antrašu: 
3312 S. Union Avė Chicago

(antros lubos)

degimu F. Milašauskas, išgyve
nęs Bostone apie 15 melą. Visą 
laiką, kaip aš jį pažinojau dau
giau nieku neužsiitndavo kaip- 
tik knygomis. Tai buvo jo my
limiausias užsiėmimas. Jis jas

pardavinėjo, lai buvo knygų a- 
paštalas, tikras knygų my
lėtojas. Velionis buvo dar

jokią draugiją, nepriklausė nė 
jokiai organizacijai, ir nesilaikė

uis ir Lietuvoj gyvendamas lai-

platinimu tarp žmonių. Dar 
kada Lietuvoj buvo uždrausta

turinio, taip ir maldaknyges su 
kantiekomis ir platindavo tarp 
Lietuvos žmonių. Ir taip per 
visą savo gyvenimą velionis, ga
lima sakyti, dirbo vien tik dėl 
kitų, dėl savo šalies, ir dėl savo 
žmonių. Ką uždirbdavo vienas 
knygas parduodamas, tai už 
tuos pinigus pirkdavo popieros 
kitoms knygoms spausti ir 
skleisti. Todėl velionis ir turto

niekam.

Nors velionis kranas gyveno 
ir dirbo vien tik dėl kitų, bet ka 
da jis mirė, tai tik mažas būre
lis, apie dvylika žmonių susi-

nuopelnus. Pasakė, kad nors 
velionis dirbo savo tautai, pla
tindamas lietuviškas knygas ir 
skleidė apšvietą tarp savo žmo
nių, tai betgi šendie, kada Fra
nas mirė, palydėt į kapus, ati
duoti paskutinį jam patarnavi
mą nėra nei vieno musų tauti
ninkų; Tai pat ir katalikai su 
kunigais, už velionio platinimą

žmonių, netik nei vienas ne pa
lydėjo, bet vietinis kunigas net 
iš sakyklos niekino velionį, kam 
jis jam neatnešė kokios dvide
šimtinės.

Velionis buvo laisvų pažiūrą 
žmogus, ką parodo ir atspau- 
dimas knygos “Inkvizicija" ir 
kitų laisvamanišką knygų. Ta
po palaidotas laisvose kapinėse 
be bažnytinių ceremonijų. Am-

iš Kauno gubernijos, Šiaulių 
pavieto.

šalelėj, ir tegul jam bus lengva 
svetima žemele!

J. Raulinaitis.

kuopa savo susirinkime sausio

18 ta kuopa šaukia visas apie- 
linkės kuopas draugiškai) pasi
kalbėjimai) apie Sąjungos rei
kalus ir apie kįlančius šiandie
ninius reikalus.

'Itiigi draugams bus aišku, 
kokiu tikslu LSS. 18 ta kuopa

įvyksiantį sausio 26 dieną City 
Hali sVelainėj, Collinsville, III.

Bockford, III.

rengė debatus lema: “Seno Ry
mo kalalikizmas pagal gryną 
Kristaus ir jo mokytiniu mok-

neprigulmingosios pu rup i jos 
kunigo F. A. Mikalausko, iš vie
nos pusės, ir prigulalingosios 
Rymo-kat. parapijos klebono 
Taškinio iš antros. Kun. Taš-

.ĮIEŠKO DARBO
l’A.IIEŠKAI’ DARBO Hž džienito- 

rių arba taip prie namų. Esu blai
vus, negalėdamas shapoj dirbti, ap 
siiinčiau, kad ir už mažesni atlygini
mų. Atsišaukite J. B. 1311, So, 491h

______RAKANDAI
JX1()5 nupirks imgštos rųsies 88 

notų vartotą playcr pianą. Muzika 
ir cabinet bench duodama kartu. 
Player pianas yra geras kaip naujas 
ir turi Imt parduotas tuojaus. Paims 
$25 užmokėt iškalno, $10 j mėnesį. 
Atsišaukite 1601 \V. Madison st. ka
mpas Ashland Blvd., j sankrovą ir 
klauskite skyriaus 20. Sankrova at 
dura iki 9 vai. Nedėliomis iki t v.

Pajieškau darbo Bučernėj. Kam 
reikalinga malonėkite atsilankyti..

J. Baronas 
3538 So. Wallace st., 

Tel. Drover 8812.

REIKIA DARBININKŲ
VALSTYBINIAI NEMOKAMI DAR 

B(> PRIRODYMO BIURAI

(U. S. Free Employment Service)
Jieškantieji darbo kreipkitės šiai* 

adresais:
116-122 N. DEARBORN ST. 

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

se valdžios Įsteigtuose ir užlaikomus 
se biuruose nereikia nieko mokėt.

Yra daug vietų,' kaip Chicagoj. 
taip kitur, kur reikalauja visokios 
pušies darbininkų — į fabrikus, į ka
syklas, į ukius, į šiaip įvairias įslai 
gas — kaip vyrų, taip moterų ir vai 
kų, kaip amatininkų, taip i*npri» 
sliems darbams.

BEI KALINGA merginų ir apyse 
nių moterų prie tvarkymo plunksnų 
Pastovus darbas, Gera mokestis

1.833 S. Halsted Street

NAMALžEMe
BARGENAS - Astuoni 4 kamba

rių fialai, kampas, lotas, visi įtiii- 
svmai ir išmokėta Bendos $6/2 
Kaina už viską JX5700. Išmokėjimui 
McDonncll. 2630 \Vesl 38th Street

Atdara nuo !)«iki 9 kasdie ir Ned.

6 kambariv mūrinis namas, lotas 
30 x 125, maudynė, gesas, elektriką 
vandeniu apšildoma, ąžuolu papuo
šta, beizmentas, skalbykla Išmokė 
jiniui $3400.
McDonncll, 2630 West 381h Street

2flatai, 4 po I. lotas 50 
arti Archer '.r Francisco, 
gvi išmokėjimai. 1X2400 
McDonncll, 2630 \Vest 38th

MOKYKLOS

atsisakė stot j debatus ir susirin
kimai! neatvyko. Todėl vietoj 
debatų kun. Mikalauskas laike Į 
prakalbą, aiškindamas katalikų

Reikalaujama moteris arba mer 
gina nuo 35 iki 40 metų amžiaus 
švariuose namuose už gaspadinę, 
Gera viela ant visados užtikriitta 
dėl geros moteries mažame miestelyj 
160 myliu nuo (Jiicagos, atsišaukite 
į 132 \Vesl Street, \Veslvile, III.

VALENTINE DRESSMAKING 
COLLEGES

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

137 Mokyklos Suv. Valstijose. 
Siuvimas, Petrcnų Kirpimas, Da- 
signing, dėl biznio ir namų. Vie
tos duodamos dykai. Diplomai 
Lengvi išmokėjimui. Gvaranteo- 
ta išmokinti jus pasiūti suknea ei 
$10. Phoųe Seeley 1643

SAKA PATEK, Pirmi a! aki

DIENINE IR VAKARINE

i

3601

Ten Buvęs.

Pranešimai
M. Apšvietos Draugijos repeti-

So. Halsted SI.
Visi lošėjai ir lošėjos, molonėsile 

atsilankit paskirtu laiku
Rengimo komisija.

LJSL. 1 kuopa Balndžio 6, rengia 
vakarą su perstatymu “Paskutinė 
Banga”, Meldažio svet. Kuopa todėl 
prašo progresyvių draugijų, kad jos 
nerengtų jokių pramogų tą pačią 
dieną. — Komitetas

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI

PAJIEŠKAU brolio Jono žičkaus, 
Kauno gub. Baseinų pav. Ba takių 
parap. MėiniŠkštučių sodos Pirmi 
au gyveno Chicago, III. o dabar ke
turi mėnesiai kaip jis prapuolė. 
Gavau laišką nuo vieno draugo, 
buk jis miręs Minneapolis, Minu, 
tai nėr*a tikrų žinių ar jis miręs ar 
gyvas tai prašau pačiam atrašyti, 
ar kas jį žinote malonėkite pranešt 
už tą tariu ačiū.

Frank žičkus
2101 W. Caulter Str. Chicago, III

Pajicškuu pusbrolio Julijono Ba- 
loviČiaus, Kauno gub Telšių pav. 
Gadunavo parapijos sodz. Pplinskių 
apie 10 metų Amerikoj. Ir Adomo 
Valvičiaus randasi Chicagoj, turiu 
svarbų reikalą, jie patįs arba kas 
žinote meldžiu atsišaukti.

Petras Mikalauskas, 
1123 So. Clinton St., Chicago, III.

BEI KALINGAS BARBĖJUS atsa
kantis, kuris supranta savo darbą. 
Gera mokestis. Pėtnyčiomis, Suim
tomis, ir Nedėliomi“. Arba lik Su
imtomis ir Nedčliomis.

220!) Wesl 23rd l’lace, Chicago, III.

REIKIA operuotojų prie sijonų.

KAHN AND ROSENT1IAL,
171 I \V. Division St.

BEI KALINGA, mergina arba mo
teris prie taisymo valgyti. Kambarį 
duosiu Gera mokestis.

J. SAK()I.()\VSKI,
1624 \V. North Avė.

BLUKIA vyrų ir moterų, bučerių, 
kimšėjų ir dešrų vyniotųjų. Geros 
sąlygos ir mokestis.

Bl-ZHT PACKING CO.,

Beikia prityrusių off preserių 
ant sauk kaulų.

UAB r SCHAFFNER and MARX
733 S. Karlov Avė.,

35 S. M^rket St.

REIKALINGA
Reikalinga mergina arba moteris 

namų darbo prašau atsilankyti 
adresu:

J. Banku8
8428 Vincennes Avė.

prie 
šiuo

Tel. Ste\varl 9893

Keikia janitoriaus i Department 
Store darbų. Atsišaukite j:

KLEIN BROS.
Halsted and 20th St.

Reikia leiberiu ir karpytojų, kurie 
supranta dirbti į serape iron vardų. 
Pastovus darbas gera mokėsi is. At
sišaukite.

Leopold Cohen Iron Co.
31st and Homan Avė.

Čia gali lengvai ir greitai išmokti Anglų ir 
Lietuvių kalbas, aritmetiką, S. V., Anglijos, 
Lietuvos ir abelną istorijas, geografiją, raSyti [ 
laiškus, ir tt. Taipgi, turime Grammarir High 
Schooi'ių skyrius Lietuviai mokytojai. Sunaudo
kite liuosą laiką pasimokinimui, nesigailėsite.

American College Preparatory School
3103 S0. HALSTED ST., CHICAGO, ILL.

Aušros Mokykla.
šiais melais tapo įsteigta lietuvių 

kalbos skyrius. Yra mokinama du 
sykiu į savaitę. Mokytojauja pa
tyręs mokytojas J. 'L Vitkus, kuris 
per kelis melus mokytojavo Valpa- 
raizo Universitete. Yra organizuo
jama pradinis skyrius. Pradėkite 
visi tuojaus. Kituose skyriuose mo- 
kynama po senovei. Prisirašyti ga
lima visuomet.

3001 So. Halsted St

AMERIKOS LIETUVIŲ MOKYKLA
Mokinama: angliškos ir lietuviškos 

kalbu, aritmetikos, knygvedystfis, 
stenografijos, typewriting, pirklybos 
teisiu, Suv. Valstijų istorijos, abel- 
nos istorijos, geografijos, politiškos 
ekonomijos, pilietystės, dailiarašys- 
tės.

Mokinimo valandos: nuo 8 ryto 
iki 5 po pietų; vak. nuo 7:30 iki 9:30 
310G So. Halsted St.. Chicago, (11.

HA5TER 5Y5TEH
Mokykis Kirpimo ir Designing 
Vyriškų ir Moteriškų Aprėdalų 
Musų sistema ir ypatiškas mokini

mas padarys jus žinovu i trumpų 
laiką.

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

Elektra varomos mašinos musų 
siuvimo skyriuose.

pamatyti musų mokyklą bile laiku— 
dienų ir vakarais ir gauti speciališ- 
kai pigių kainą

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

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

Atsišaukit ant 4-to augšto.
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