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True translation filed \vilh Ihe post- 
masler ai Chicago, III.. Jan. 23, 1919 
as reuuired by Ihe art of Oct. (», 1917
“IŠTRAUKIT KIEKVIENĄ A- 

įMERIKOS KAREIVI Iš VISOS
EUROPOS.”

Nesutikimai Tarp Italijos ir jugo
slavų didėja

TALKININKAI ŠAUKIA RU
SUS J KONFERENCIJĄ.

t

Susirinks vasario 15 ant salų 
arti Turkijos sostinės.

PARYŽIUS, sausio 22.—lie
sos biuro šiandie* popiet išleistas 
olieialis biuletinas sako:

“Prezidento \Vilsono pūsteli
mai tapo užgirti, jų tarpe susi
vienijusių valstybių pripažini
mas Rusijos žmonių teisės ves
ti savo pačių reikalus be dik
tavimo iš svetur. Valstybės 
nenori išnaudoti Rusijos.

“Valstybes pripažįsta revoliu 
ciją ir jokiu būdu neremia 
kontr-revoliucijos. Jos nori pa
sitarnauti Rusijai ne egoistiniai 
ir kviečia visas organizuotas 
grupes Siberijoj ar Europos Ru
sijos rubežiuose, kaip jie stovė
jo prieš karę. pasiųsti atstovus 
ant Princes salų, pasitikti atsto
vus susivienijusių valstybių, su 
sąlyga, jei tuo laiku bus sudėti 
ginklai (pertrauktas kariavi
mas).

“Jokių atstovų pribuvimo 
paskirtoj vietoj tikimasi apie 

vasario 15 d.

“Pilnas konferencijos posėdis 
su ha toj svarstys Lloyd George 
jgisiulymus apie tautų lygų.”

(Princes salos yra Marmoros 
juroje, 13 mylių j pietus nuo 
Konstantinopolio ir arti Mažo
sios Azijos pakraščio).

Svarstė Lenkijos klausimą.
Vyriausia taryba taipgi svar

stė Lenkijos klausimą. Tai pa
rodoma oficialiame pranešinu 
apie tarybos rytinį posėdį, ku
riame sakoma:

“Vyriausia talkinikų karei* 
taryba susirinko šįryt 11 vai. 
užrubežinių reikalų ministeri
joj. Suv. Valstijų prezidentas 
ir pemierai ir užrubežinių rei
kalų ministeriai talkininkų ir su 
sivienijusių valstybių, taipgi 
Japonijos delegatai baronas Ma 
kino ir baronas Maišui, svarstė 
Lenkijos klausimą, apie kurį 
jie pasitarė su maršalu Foch.

“Jie nutarė tuojaus pasiųsti į 
Lenkiją misiją, susidedančią iš 
dviejų delegatų, vieno civilio, 
kito karinio, nuo Suv. Valstijų, 
Anglijos imperijos, Francijos ir 
Italijos.

True translation filed with the post- 
mastei* ut Chicago, III., Jan. 23, 1919 
as reuuired bv the act of Oct. 6. 1917 
GRĄSUS NESUTIKIMAI TARP

ITALIJOS IR JUGO SLAVŲ.

Ginčai už Fiume gali prieiti prie 
prievartos Ralkanuose.

kų šalis pakeičiant Europos že- 
mlapį sulig etnografiškomis liti m jomis. *I

Dalmalija ir Fiume dabar yra 
dalyku dielio svarstymo tarp di
plomatų. Ekspertų atvežtos 
žinios nuo Adriatiko rytinio 
pakraščio parodo, kad santikiai 
larp italų ir kroatų Fiume apy
gardoje darosi įtempti. Nieku- 
rie karinių vadovų, pasvėrę tuos 

j pranešimus, sako, kad jie nenu
sistebėtų, jei iškiltų prievarta 
ir maža karė Balkanuose, nežiū
rint to fakto, kad laikos kon
gresas yra susirinkęs.

Italija nodemobilizuoja savo 
armijos ir keletas savaičių at
gal valdžia užreiškė, kad nebus 
demobilizacijos, iki Balkanų 
situacija nebus sutvarkyta. Tuo 
pačiu laiku, jugo-slavai esą vei
kią priešingoje susilaikymui 
dvasioje.

Tarp diplomatų Paryžiuje y- 
ra nuomonė, kad Italija reika
lauja perdaug didelių karės vai
sių. Kilų talkinikų |x>zicija 
tapo Italijos pripažinta senai ir 
ji skundėsi, kad jos dalis ka
rėje nėra tinkamai pripažinta.

Ant kirk yra nurodymų, Ita
lijos valdžia užsileidžia savo 
reikalavimuose, beit jie tikrai 
turi būti pakeisti ir yra dilelis 
skirtumas tarp to, ko Italija rei
kalauja ir ką ji gaus.

Kaslink Fiume, jugo-slavai 
tvirtina, kad jo turėjimas yra 
reikalingas, jei įsteigti tikrąją. 
lugo-Slaviją. Industrinis Kro- 
•itijos-Slavonijos gyvenimas y- 
ra susispielęs Fiume, prie Ait
ria liko, kuris buvo Vengrijos iš
ėjimu į jurą. Miestas yra žy
dinčiu industriniu ir prklybniu 
centru.

True translation filed with the post- 
rnaster ai Chicago, III., Jan. 23, 1919 
as required by the act of Oct. 6, 1917 
FRANCIJA PRITARIA INTER

VENCIJAI IŠGELBĖJIMUI 
LENKIJOS.

PARYŽIUS, saus. 22. —Kaip 
išrodo, nesutikimai tarp Itali
jos ir jugo-slavų dėl Itailjos te- 
ritorialių aspiracijų vieton ma
žėti, dar labią^ padidėjo. Jie 
bus viena iš sunkiausių proble
mų, kokios stovi prieš talkini

Skatina- greiti} veikimą sustab
dymui bolševikų laimėjimų.

PARYŽIUS, sausio 22. —Pa
sak autoritetingos neoficialės 

žinios, Francija pritaria ūmiai 
talkinimų ginkluotai intervenci
jai Lenkijoj. Sakoma, Franci
jos nuomonė yra, kad viena tik 
karinė pagelba gali išgelbėti 
Lenkiją nuo bolševikų sutriuš
kinimo ir kad tokia pagelba tu
ri būti duota bėgyje ateinančių 
kelių savaičių.

Tvirtinama, kad pasiuntimas 
maisto ir amunicijos į Lenkiją 
lik pasitarnautų sustiprinimui 

'bolševiką, kadangi jie galų-gale 
paimtų reikmenis.

Sako atstovų buto pirminikas 
Clark.

kad suteikiamieji tiems sąžinin
giems kares priešininkams pa
leidimai butų parašyti ant spe
cialus formos, kurioj yra seka
ma pastaba:

“šis yra sąžiningas priešinin
kas, kuris nepildė jokių kad
rinių pareigų ir kuris atsisakė 
dėvėti uniformą.“

WASIIINGTON, sausio 22.— 
Speakeris (pirmininkas) Clark 
šiandie laike debatų apie diplo
matinio pasikirimo bitinus, už
reiškė pritarimą, kad “kiekvie
nas Amerikos kareivis butų iš
trauktas iš Rusijos ir visos Eu
ropos.“ Jis atsakė kritikavu
siems ambasadoriams Francis 
elgimąsi Rusijoj, kad tas paei
na nuo nežinančių ten sąlygų 
narių.

“Gen*. Dupont,“ sakė špeake- 
ris, “nesenai pasikalbėjime 
pasakė, kad musų kareiviai bus 
laikomi užjūry j dar du metu. 
Jis padarė ganėtinai pinigų par
duodamas paraką laike karės, 
kad pripildžius šį butą doleri
nėmis ir jis sakė, kad musų ka
reiviai bus reikalingi vėliau pa
gelbėti nuimti spigliuotas vielas 
ir daboti tvarką Europoj.

“Jeigu belgai ir franeuzai no
ri nuimti vielas, tegul jie patįs 
ai ir padaro. Po to kaip mes 

sumušėm vokiečius už juos, jie 
ikrai gali patįs daboti tvarką 
uiropoj. Protingiausis daly
tas kokį prezidentas Wilsonas 
įasakė, buvo, kad jis atveš tuos 
kareivius namui).’

Atstovas Mi'ller iš Minnesota 
aipgi kritikavo Francis, saky- 

damsa, kad ambasadorius nejė- 
o į poziciją, kur jis galėtų įgy- 
i pažinimą Rusijos sąlygų ir 

minties.
“Amerikos diplamatiniai at

stovai geidė ir geidžia,“ sakė 
is, “laikyties senos sudaužytos 

ir skęstančios grupės išsigelbė- 
. usių iš caro režimo ir atsisa
ko matyti, kad Rusijos valdžia 
yra Rusijos žmonių masėse. Iki 
musų diplamatiniai atstovai ne
ini is ir nepasitiks su tais žmo
nėmis, mes niekad nepasipa- 
žįsinie su Rusijos žmonėmis.“

True translation filed with the post- 
'.niaster at Chicago, III., Jan. 23, 1919 
as reuuired by the act of Oct. (i. 1917
PALIUOSUOS Iš KALĖJIMO

113 SĄŽININGŲ KARĖS PRIE- 
Š ĮNINKU.

Pasimirė Ex-Karąlius.
TOKIO, sausio 21. — Buvęs 

Korėjos imperatorius Yi Iįeiti 
pasimirė nuo apopleksijos.

WASHINGTON, saus. 22. — 
Sekretorius Baker šiandie pa
tepė paliuosavimą 113 sąžinin

gų karės priešininkų, laikomų 
?ort Leaventvvorth kalėjime, at 
leidimą neatsedėtos dalies jų 
bausmių, jų “garbingą sugrąži
nimą prie pareigų“ ir tuoj auti
nę paleidimą iš armijos.

Pidi uos uolieji žmonės suside
da iš dviejų klesų. Vienoj gru
pėj yra 30 žmonių, kurie pir
miau buvo rekomendtioti tyri
nėjimo boardo, vadovaujamo 
teisėjo Juliau Mack, paleidimui 
nuo tarnystes. Antron grupėn 
įeina tie žmonės, kuriuos tyri
nėjimų boardas laike reegzami- 
nacijos rado nuoširdžiais ir jo 
sprendimu butų buvę rekomen
duoti paliuosavimui, jeigu jie 
butų turėję progą likti išegza
minuotais prieš karinį teismą.

Sekretorius Baker paliepė, 

True translation filed \vilh the ppst- 
inasler at Chicago, III., Jan. 23, 1919 
as reuuired by Ihe act of Oct. 6, 1917
SAKO AMERIKOS ARMIJOS

ĮSTATYMAI NETEISINGI 
LINKUI KAREIVIŲ.

Gali iškilti kaltinimai nelegalių 
baudimų. .

WASIIINGTON, sausio 22.
Kaltinimai užmėtantįs mina
mus neteisingumus mi Ii tarė j 
leisdarystėj, kaip ji buvo panau 
dojama gana plačiai Amerikos 
armijoj laike karės su Vokieti
ja, lemti yra iškėlimui iš prie
žasties veikmės pildomojo ko
miteto American Bar (advoka
tų Association.

Tikrinama, kad amerikinė si
stema militario nagrinėjimo by 
lų yra žiauri, pasenusi ir paro
dija teisdarystėš vardo, kad jai 
stokuoja legalio apsaugojimo, 
suteikiamo Anglijos,* Francijos 
ir Vokietijos sistemų.

Taipgi tikrinama, kad siste
ma yra vien lik priedanga ne- 
aprubežiuotai gidei komanduo
jančio oficieriaus ir kad karei
viai buvo vyriausiomis auko
mis, bejiegiais apginti save nuo 
persekiojimo.

Buvo nelegalią baudimą?

'Toliau tikrinama, kad šimtai, 
jei ne tuksiančiai Amerikos ka
reivių dabar atlieka kalėjimines 
bausmes, kurios yra nevertai 
aštrios ar nelegaliai uždėtos, ir 
kad didelė dalis jų tokiomis bu
vo pripažinta “judge advocale 
general“, be jokių pasekmių.

Pranašaujama, kad tyrinėji
mas situacijos sužadins kongre
se reikalavimą netik visuotinos 
amnestijos, paliečiančios visus 
militarius kalinius, bet ir iš eg
zaminavimo individualių bylų, 
kad nuplovus dėmę nelegaliai 
uždėtų baudimų.

Teisė už didesnius pra
sikaltimus.

Yra šimtai atsitikimų, kur ka 
reiviai tapo pasiųsti ilgiems me
tams kalėjimai! už pabėgimą iš 
armijos, kada pasak “judge ad- 
vocate general,” jie turėjo bū
ti teisiami už pasišalinimą be 
leidimo, ar mažesnį prasižengi
mą. Daugelis tų prasižengėlių 
nuvyko namo be leidimo, atsis
veikinimui su savo šeiminomis 
prieš išvažiuojant užjūriu ir su
grįžo į kempes dar prieš išva
žiavimą savo pulkų.

Kitoj rušyj bylų, kareivis bu
vo rastas nekaltu, komanduo
jantis oficierius paliepė antrą 
teisimą, tada kareivis liko ras
tas kaltu, ‘‘judge advocate gene- 
rąl” rekomendavo panaikinti 
nuteisimą, bet kareivis liko pa- 
siąstns kalėjiman.

Vienas kareivis, kuris užmu
šė girtą! karporalą savęs apgyni
mui tapo nuteistas už “saimorę, 
išanksto apmąstytą ir neliuosno 

rę žmogžudystę.“ “Judge ad
vocale general” nusprendė, kad 
“ncliiiosnorė” žmogžudyste ne-> 
gali būti “išanksto apgalvota,“ 
bet sakinys pasiliko apkaltini
me.

Judge advocate general netu
ri didesnės galės kaip rekomen
duoti, bet kaip parodo rekor
dai, armijos viršininkai dau
giausia ignoravo tas rekomen
dacijas. ' Anglijoj ir Francijoj 
“judge advocate general“ turi 
teisę panaikinti nuteisimus ir 
pirmesnis lirinėjimas praskal- 
tiino, prilygstąs grand jury na
grinėjimui yra priverstinas.

True Iranslalion filed \vilh tlie pnsl- 
niaslcr ai Chicago, III., Jan. 23, 1910 
as recjuired by Ihe act of Oct. (i, 1917 

Vokietijoje
DARBININKAI UŽĖMĖ 

BREMĘNĄ.

AMSTERDAM, sausio 22. — 
Bremeno miestas yra beveik 
veik vienų darbininkų rankose, 
pasak Bremeno žinios j Berlino 
Lokal Anzeiger.

Darbininkai užėmė kazar- 
mes, miesto salę, telefonų ofisą 
ir bankus ir pastatė kulkasvai- 
džius turgavietėj ir viešuose 
namuose.

Kareiviai kazarmėse lapo 
darbinikų nuginkluoti.

Už Liebknechtą.

Pasak žinios iš Bremen, ge- 
neralis streikas tapo paskelbtas 
Remscheld protestui prieš už
mušimą Dr. Kari Liebknecbt ir 
Rožes Luxemburg. Dirbtuvės 
yra uždarytos ir gatvekarių vai- 
gščiojimas apsistojo.

Pasak Berlino žinios į Han- 
delsblad, nors didžiumos socia
listai laimėjo absoliulę dižiumą 
Berline ir priemiesčiuose nedė- 
tioj, jie negali skaityti pasek
mes užganėdinačiomis, nes bur
žuazinės partijos rado daugiau 
paramos negu buvo tikėtąsi. 
Berlino Lokal Anzeiger apskai
to, kad buržuazinės partijos iki 
utarninko po piet laimėjo tiek 
pat vietų, kiek abi socialistų par 
tijos.

Vienu iš didžiausių siurprizų 
rinkiniuose buvo socialistų pa
sisekimas Rytinėj Prūsijoj, kur 
jie pirmiau buvo balsuotojų ne
mėgiami. Konservativai laimė
jo daug halsų visoj šalyj.

True translntion filed \vith the pnst- 
master at Chicago, III., Jan. 23, 1919 
as reuuired by the act of Oct. 6, 1917
SOCIALISTAI LAIMĖJO 154

VIETAS, x

COBENHAGEN, saus. 22. — 
Neoficialiai pranešama iš Ber
lino, kad 319 delgatų tapo iš
rinkta į nacionalį susirinkimą, 
iš 28 distriktų, sulig žinių apie 
rinkimus iki 5 vai. utarninke po 
pietų. Jie dalinasi sekamai:

Didžiumos Socialistą .. 132
Vokiečių Demokratų .... 58

" Centristai \ 57
Vokiečių Nacionalistai 28

Neprikl. Socialistai .... 22
Vokiečių žmonių partija 14
Išsiblaškiusių .................... 8

True translation filed wilh the po?*.« mastei* at Chica«o, III., Jan. 23, 1919 
as r<*qtiired by the act of Oct. 6, 1917

Didelis darbininkų nerimavi
mas Anlijoje

Didelis laivą budavotoją streikas
ANGLIJOS DARBININKŲ NE

RIMAVIMAS DIDĖJA.

LONDONAS, sausio 22. 
Industrinis nerimavimas visoj 
Anglijoj didėja. šalę geležin
kelių darbininkų grąsinimo slre 
iku, visos Yorkshire anglių ka
syklos galbūt nedirbs ryto, iš
mesdamos iš darbo 150,(MM) dar 
bininkų, o Škotijoj eina prisi
rengimai prie generalio streiko 
už 10 vai. darbo savaitę.

Yorkshire kasyklų savinin
kai paskelbė lokautą prieš 10,- 
000 darbininkų, kurie reikalavo 
20 minučių iš samdytojų laiko 
pavalgimui.

Ginčiai Londone kiek pagerė
jo. Niekure iš samdytojų išpil
dė inžinierių reikalavimus, bet 
elektros darbininkai vis dar te
bėra neužganėdinti.

True trnnshd’on filed.wifb the poM- 
master ai Chicago, III., Jan. 23, 1919 
as reuuired by Ihe act of Oct. (», 1917
250,000 DARBININKŲ STREI

KAS GRESIA LONDONUI.

15,000 darbininką jau 
streikuoja.

LONDONAS, sausio 21.
Gręsia streikas, kuris uždary
tų visus inžinerystės darbus be
veik kiekvienoj klesoj viešojo 
aptarnavimo Londone. Jau 
15,000 darbininkų streikuoja ir 
kadangi darbininkai ir samdy
tojai pertraukė šiandie tarybas 
apie susitaikimą, tikimąsi, kad 
mažiausia 250,000 darbininkų, 
dirbančių prie inžinerystės už
siėmimo, mes darbą prieš pa
baigą savaitės.

True translntion filed with the pnst 
mastei* at Chicago, III., Jan. 23, 1919 
as reuuired by the act of Oct. 6, 191' 
35,000 LAIVŲ BUDAVOTOJŲ 

SUSTREIKAVO.

Sustabdė laivą budavojimą 
Washington valstijoj.

SEA'FFLIC, Wash., sausio 22. 
Trap 35,000 ir 37,000 narių Me
talo darbininkų tarybų Seattle, 
Takoma' ir Anacortes sutreika- 
vo 10 vai. utarninko ryte, su- 
paraližuodami didesnę dalį lai
vų budavojimo pramonės Wa- 
shington valstijoj. Jų vadovai 
sako, kad 8,(MX) dirbantįs prie 
laivų budavojimo medžių da*r- 
binikai turės mesti darbą delęi 
yardų negalėjimo operuoti be 
metalo darbininkų.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Jan. 23, 1919 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917
AIRIJA RENGIA SAVO VAL

DŽIOS PROGRAMĄ.

Prezidentas ir keturi ministe
riai sudarys valdžią.

DUBLIN, sausio 22, — Sulig 

laikinės Airijos respublikos kon 
stitucijos, dabar svarstomos 
“Dail Eireann,“ įslalymdavys- 
ti" bus pavesta atstovams išrin

ktiems iš esančių parlamen
ta r i ų rinkikų. Ministeri
ja susidės iš prezidento ir ke
turių pildomųjų valdininkų, fi
nansų, naminių reikalų, užru
bežinių reikalų, ir šalies gini
mo sekretorių,

Visos įeigos bus surinktos su
lig “Dail Eireann’“ nubalsavi- 
mo. Konstitucija gali būti pa
keista pd 7 dienų pranešimo.

Grafas Phinkett, Prof. Ed- 
ward de Va'lera ir Arthur Grif- 
fiths galbūt bus paskirti Airijos 
delegatais į taikos kongresą. 
Pastarieji du yra kalėjime ir lo
dei negali važiuoti Paryžiun.

True translntion filed with Ihe posl- 
ma.ster ai Chicago, III., Jan. 23, 1919 
as required by tbe act of Oct. 6, 1917

MANUELIS PLAUKIA f 
PORTUGALIJĄ.

Monarchistu sukilimas * 
tebesitęsia.

PABYŽIUS, sausio 22. — Bu- 
/usis Portugalijos karalius Ma- 
Hieilus dabar yrti ant laivo, 
riaukiančio į Lisaboną — pa
lak žinios iš Madrido. Martin 
lako, kad Manueiis išvažiavo iš 
Londono nežinia kur.

Monarchistu judėjimas Por- 
ugalijoj esą darąs progresą. 
Monarchistu proklamacija la- 
)o perskaityta Valenca-Do-Mih- 
lo prieš garnizoną. Respublikos / 
vėliava tapo nuplėšta ir sude
ginta ir jos vieton iškelta mo
narchistu vėliava. c

56 MIRĖ NUO INFLUENZOS.

Bėgyje pastarųjų 21 valandų 
Chicagoje 29 žmones mirė nuo 
influenzos, o 27 nuo pinučių už
degimo. '

True translation filed with tbe posl- 
master at Chicago, TII., Jan. 23, 1919 
is rci|uired by the act of Oct. 6, 1917

CHOLERA VOKIETIJOJE.

70 žmonių mirė nuo choleros 
Hamburge.

LONDONAS, sausio 20. — Iš 
Amsterdamo pranešama apie 
pasirodymą choleros Hambur
ge. Jau buvo 70 mirimų.

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

“NAUJIENOS” 
1739 So. Halsted Street

Chicago, III.
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Viena kopija....................
Savaitei ............................
Mėnesiui............................

Sa vienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
pačtu:

Metams .............................. Rį-OO
Pusei meto .......................... 3.00
Trims mėnesiams .............. L65
Dviem mėnesiam .............. 1*25
Vienam mėnesiui .....................65

Pinigus reikia siųsti Pačto Uoney 
Orderiu, kartu su užsakymu.

.......... I I 1,1 11 >' I ■

Asmeniškai Redaktorių matyt gali
ma tik nuo 5 iki S:3l) vaL vak.
Visur kitur užsieniuose .... 100

Redukcijos 
Straipsniai 

j______ _______________ ___
į.

True translation filed with thc post- 
master at Chicago, III., Jan. 23, 1919 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

Airija 
nepriklausoma.

Užvakar susirinko Dubli 
ne Airijos atstovai, išrinktie 
ji j Anglijos parlamentą ir 
formaliai susiorganizavo, 
kaipo Airijos parlamentas 
(Dail Eireann), ir jisai tuo- 
jaus priėmė Airijos neprik
lausomybės deklaraciją. An
glijos valdžia nesikišo.

Tuo budu Airija patapo 
nepriklausoma valstybe. Da
bar jos naujai sutvertasai 
parlamentas daro žingsnius, 
kad gavus kitose šalyse pri
pažinimą Airijos, kaipo sa
varankės, valstybės.

Laisvę rtiylintįs žmonės 
visame pasaulyje gali tiktai 
pasveikinti šitos naujos res
publikos gimimą. Patapda
ma nepriklausoma šalim, Ai
rija nusikrato nuo savęs jun
gą, kuris slėgė ją per šimtus 
metų.

rsalis. Jos ponija turi nedaug 
galios; ji galėjo viešpatauti 
Airijoje tiktai pagelba Ang
lijos aristokratų ir kapitalis 
tų. Dabar Airijos žmonės, 
pasiliuosavę nuo Anglijos 
priespaudos, turės progos 
patįs tvarkyti savo likimą.

True translation filed wifh the post- 
master at Chicago, III., Jau. 23, 1919 
as reųuired by thc act of Oct. (i, 1917

Painiojimas žinių 
apie Lietuvą.

Užvakar telegramos pra
nešė, kad Švedija ketinanti 
siųsti liuosnorių kareivių 
ekspediciją Lietuvon kovoti 
su bolševizmu, ir kad pirmas 
švedų pulkas išplauksiąs 
Liepojun šią savaitę. Užva
kar taip-pat buvo pranešta, 
kad Danijon pabėgę didžiu 
ma Lietuvos ministerių; jie 
apleidę Liepojų delei bolše 
vikų įsiveržimo į Lietuvą.

Bet vakar tapo paskelbta 
šitokia telegrama iš Copen- 
hagen’o, Danijai:

Lietuvos ministerių pir
mininkas Ullmann, lydi
mas didžiumos lietuvių ka 
bineto narių, atvyko šį va
karą iš Liepojaus. Jie ap
leido Liepojų delei bolševi- 
kų įsiveržimo į Lietuvą....... k|ausothieji social.demokl.a. 
Aišku, kad čia eina kalba tai, kuriuos “karieji” skaito 

ne apie Lietuvos valdžią, o irgi “abejotinais.” Kiek-gi
La t vi

“abejotinais.” Kiek-gi 
tuomet palieka “tikrai tikrų

L. iii

čių atgal buvo paskelbta, 
kad “Lietuvos valdžia” susi
organizavus Rygoje, ir jos 
pirmininkas esąs Ullmann. 
“Naujienos” jau tuomet pa
sakė, kad ta valdžia gali būti 
tiktai latvių, o ne lietuvių. 
Telegramų agentūros, mato
ma, neatskiria šitų dviejų 

tautų.
Taigi ir tas pranešimas a 

pie švedų kariuomenės siun
timą Lietuvon buvo neteisin- v

True translation filed with the post- 
niaster at Chicago, III., Jan. 23, 1919 
as rcųuircd by the uct of Oct. 6, 1917 

Vokietijos socialis 
tai, rodos laimėjo.

Vokiečių konstitūantos 
rinkimuose visgi, matyt, lai- 
m ėjo social-demokratai.

Europos spauda jau dabar 
spėja, kad sočiai demokratai 
didžiumiečiai kartu su ne
priklausomaisiais social-de- 
mokratais gurėsią absoliu
čią didžiumą vietų Steigia
mam Susirinkime. Kaikurie 
laikraščiai net mano, kad vie 
na tiktai Eberto partija ga
vusi 65 nuošimčius visų bal
sų.

Taigi Vokietijos parlame
ntas, kuris darys naują kon
stituciją tai šaliai, žada būt 
socialistiškas ir todėl įvykin
ti tą, ko iš jo laukė pasau
lis.

Reikia betgi pripažinti, 
kad nepaprastą spėką paro
dė rinkimuose buržuazinės 
partijos. Daugelyje vietų 

jos pergalėjo socialistus. Pa- 
reinėje (Reino provincijoj) 
ypatingai pasižymėjo kleri- 
kališkas centras, kuris tuluo 
se distriktuose gavo apie du 
trečdaliu visų balsų.

Nepriklausomieji social
demokratai surinko daug 
mažiaus balsų, negu “didžiu
miečiai”, jie kažin ar turės 
dešimtą dalį vietų parlamen 
te. O “spartakai” tur-but nė 
savo kandidatų surašų nes
tatė, ir arba boikotavo rin
kimus, arba rėmė nepriklau
somuosius. “Spartakai” turi 
mažiaus pasekėjų, negu ne
priklausomieji.

Galima, dabar mimanyt, 

kiek butų išminties pas žmo
gų; kuris sakytų, kad “spar
takai” privalą spėka nuvers 
ti Eberto kabinetą ir paimt 
valdžią į savo rankas. Ma
toma juk, kad ir visoms so
cialistų srovėms einant iš
vien, prieš juos stovi dar la
bai didelė buržuazijos jiega. 
O vieni “spartakai” sudaro 
tiktai neskaitlingą gyvento
jų mažumą.

Eberto-Scheidemanno rū
šies socialistus mes neskai
tome pilnai nuosakiais so
cialistais. Musų-gi “kairie
ji” visai nepripažįsta jiems 

■ nė socialistų vardo. Gerai; 
sakysime, kad Vokietijos 
“didžiumiečiai” nėra soęia- 
listai. Kiek tečiaus tuomet 
yra tikrų socialistų ir socia
listų pasekėjų Vokietijoje?

Sprendžiant pagal rinki
mų rezultatus išrodoo, 
kad buržuazinių partijų 
spėką sudaro apie 20 iki 
30 nuošimčių gyventojų; 
Scheidemanno - E b e r t o 
partijos spėką sudaro 
apie 45 iki 65 nuošimčių gy 
ventojų. Ant “tikrų socia
listų” dalios tuomet išpuo
la tiktai apie 10 ar 20 nuo
šimčių gyventojų, o gal dar 
mažiaus;. ir tarpe šitų socia
listų didžiuma yra nepri-

N A U JIE N O S, Chicago, IB

socialistų,” arba “sparta-' 
kų”?

Jeigu kartu su “kairiai
siais” sakyt, kad socialde
mokratai didžiumiečiai esą 
ne socialistai, o nepriklauso
mieji social-demokratai esą 
abejotini socialistai, tai išei
na* kad beveik visa Vokie
tija yra priešinga socializ
mui. O betgi “kairieji” no
ri, kad “spartakai” tuojaus 
darytų savo perversmą! ši
tokia jų logika primena tų 
tikinčiųjų protavimą, kurie 
laikosi taisyklės: “Credo, 
quia absurdum” (tikiu, to
dėl kad nesąmonė).

Apžvalga
True translation filed wlth Ihe post- 
mastei’ at Chicago, III., Jan. 23, 1919 
as reųuired by thc act of Oct. 6,1917.
TAUTINĖ NEPRIKLAUSOMY
BĖ IR IMPERIALIZMAS.

Kuoniet po musų akimis vie-* 
na po kitos gema naujos nepri
klausomos valstybės, suside
dančios iš territorijų, atskilu
sių nuo didelių imperijų, kurios 
perilgas metų eiles laikė tauti
niam pavergime tų territorijų 
gyventojus, tai bus.ne pro ša
lį čia priminti ginčus, kilusius 
anąmet Amerikos lietuvių soci
alistų tarpe tautinės nepriklau
somybės klausimu,/,

.Tuos ginčus iššaukė vieno 
Lietuvos social demokrato (“d. 
Vilniečio”) pranešimas “Nau
jienų” redaktoriui apie tai, kad 
Lie uvoje visos partijos, ir pir
moje eilėje soeial-demokratų 
partija, stoja už Lietuvos nepri
klausomybę. Aplinkybės tuo
met neleido “Naujienoms” pas
kelbti to draugo vardą; dabar, 
kada Lietuva pasiliuosavo nuo 
Vokietijos despotų globos, gali
me pasakyti, kad tas Vilnietis, 
plačiai painformavusis dienraš
čio redaktorių apie dalykų sto
vį Lietuvoje, yra inžinierius 
Steponas Kairys, įžymiausia Lic 
tuvoje, socialistas.

St. Kairio laiškai, pranešan
tis apie Lietuvos socialdemokra 
tų pasiryžimą reikalaut Lietu
vai nepriklausomybės, paskati
no V. Kapsuką, kuris tuomet 
vedė L. S. D. P. skyrių “Naujo
joje Gadynėje,” parašyt to žur
nalo špaltosc

straipsnį prieš nepriklausomy
bės šalininkus (kuriuos Kapsu
kas, žinoma, apšaukė “social- 
patriotais”). štai ką jisai tarp 
kitko parašė apie juos:

Naivus išrodo tie “social
demokratai”, kurie dabar, 
didžiojo kapitalo, didžiųjų 
valstybių ir iniperiailistines 
politikos gadynėje, jieško iš
ganymo mažųjų valstybėlių 
kūrime. Jie nesupranta, kad 
tos išsvajotosios valstybėlės, 
kad ir jos įvyktų, anaiptol 
neišrištų tautų klausimo, nes 
kiekvienoj Jokioj valstybėlėj 
atsirastų ne vienos tautos 
žmonių ir toli ne visus tos 
pačios tautos žmones ji a- 
pimtų; neapsaugotų nė nuo 
didžiųjų valstybių išnaudoji
mo ir dargi šeimininkavimo 
ten, nė nuo utilitarizmo slo
gučio; jos dar labiau turėtų 
į temt spėkas, kad savo kariu
omenę sustiprinus. O vistick

stybių likimas — tai Belgi
jos ar Grakijos likimas. Ly
giai toks likimas butų Lietu
vos, jei tarp Vokietijos ir Ru
sijos vėl kiltų kuomet -nors 
karas. Jos tik vardu nepri
klausomos butų, o ištikrųjų 
priklausytų nuo tos didžio
sios valstybės, kurios išroka- 
vimais ta “nepriklausomybė” 
butų suteikta. Didžiosios 
valstybes ir ekonominiai ir 

politiniai laikytų jas savo raiti 
koše ir varžytų jų plėtojimąsi

a;

da labiau, negu kad jos vie-| 
nai ar kitai tų valstybių pri
klausytų. Blogiausia, daik
tas — likti tokiu buferiu; o 
kitaip būti negali, jei dabar
tinėj imperialistinės politikos 
gadynėj bus suteikta vienai 
ar kitai nepriklausomybė, o 
ne iškovota. Balkanuose tu- 
rėjomc_visą eilę tokių valsty
bėlių, o kokie obalsiai ten iš
kilo, kaip tik jose pradėjo 
plėtoties kapitalizmo ūkis? 
Susiartinimo, federacijos o- 
balsiai, nes tik susijungus ga
lėtų jos atsispirti didžiųjų 
valstybių išnaudojimui ir ra
stų plačios dirvos kapitaliz
mui plėtoties; tik susijungus 
galėtų jos išvengti nuolatinių 
kivirčų savo tarpe ir begali
nio savo spėkų Įtempimo 
utilitarizmui auginti. Užtat 
visos socialistų partijos ten 
reikalauja Balkanų Federaci
jos. (“Nauj. Gad.” rugpjū
čio mini., 1916 m.)

“Naujosios Gadynės” redak
torius, kuriuo tuomet buvo P. 
Grigaitis, tame pačiame žurnalo 
numeryje šitaip kritikavo tuos 
V. Kapsuko išvadžiojimus, ę

Redakcija netiki, kad ma
žųjų tautų nepriklausomybe 
jau yra galutinai palaidotas 
/dalykas. Ar ji turi ateities, 
ar ne, tai parodys gyvenimo 
bėgis. Bet jeigu jai ir nelem
ta >butų, realybėje įsikūnyti 
(kalbame, žinoma, apie tų 
mažųjų tautų nepriklauso
mybę, kurios dabar neturi 
jos), tai vargiai galima šioje 
valandoje tvirtinti, kad ji jau 
yra sulošus rolę, kaipo prak
tikos politikos siekimo obje
ktas. Kapitalizmo plėtojimą
si, tiesa, veda prie didžiųjų 
valstybių įsigalėjimo ir ma
žųjų valstybių pavergimo, ly
giai kaip jisai tolyn vis labiau 
sumaišo tautinį gyventojų są
statą visose šalyse ir daro to
lyn vis mažiau galimu daly
ku grynai nacionales valsty
bes; bet tas pats kapitalizmo 
/(etojimasi gimdo kartu ir 
priešingas tendencijas. Jisai 
vis labiau intraukia į valsty
bės gyvenimą atsitikusiųjų 
provincijų žmones, vis labiau 
suriša sodžių su miestu, vis 
svarbesniu daiktu daro vieš
pataujančiųjų šalyje kalbą, 
mokyklas ir p. d. Jeigu pir
miau Ūkininkui mažai terū

pėjo, kokią kalbą vartoja ša
lies sostines gyventojai arba 
kokioje kalboje vedama valdI
žios ir teismo reikalai — ko- 
liai tie dalykai retai tepalics- 
davo jo gyvenimą, — tai da
bar jam ima visa, tatai dary- 
ties labai svarbu. Ūkininkas, 
ir apskritai provincijos gy
ventojas (taigi darbininkas), 
nori, kad parlamente, vald
žios įstaigoje ir rinkėje jisai 
nebūtų nustumiamas į šalį 
delei savo “mužikiškos” kal
bos. Ir nacionalė valstybė 
darosi jo tikslu.

Be to, besiplėtojus kapita
lizmas didina ir žmonių iš
naudojimą atsilikusiose pro
vincijose: jisai juk tam ir ei
na į tas provincijas, kad jas 
išnaudojus. Ši-gi aplinkybė 
da labiau stiprina pramoni- 

/niai neišsiplėtojusiose srity
se norą atsiskirt nuo dabarti
nių stambiojo kapitalo cent
rų-.

Mes žinome, kad tos sepa- k
rališkos pastangos nesustab
dys centralizacijos proceso. 
Žinome, kad jei ir pavyks vie
nu r-kitur mažą j ai tautai įgyt 
nepriklausomybę, tai tatai a- 
naiptol nebus tautinio jos 
klausimo išrišimas^ — kaip 
nėra išrišimas nuosavybės 
klausimo, kada proletaras už 
savo sulaupiiitus skatikus 
nusiperka krautuvėlę ir pa
tampa “savininku”. Koks tas 
krautuvininkas yra savinin
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100,000 Dolerių
Rengia nuosavę uždėti išdirbimui avalų (Shoes).

Jau Surinkta $25,000.00
Iki dirbtuvė atsidarys reikia surinkti $40,000.00 

PRAMONĖN INDĖTI PINIGAI NEŠA DIDELI NUOŠIMTI*

Progress Shoe Manufac- 
turing Company

INKORPORUOTA ANT

AVALŲ KRAUTUVIŲ SAVININKAI DĖKITE SAVO 
PINIGUS IŠDIRBYSTĖN! I .

šįAUCIAI JUNGKITĖS IŠDIRBYSTĖN! $
Šeras $100.00; galima pirkti ne daugiau dešimti serų vie

nam žmogui. t
Fabriką organizuoja LIETUVOS ATSTATYMO BEND

ROVĖ; darbo vedimui pakviestas mokytas inžinierius-che- 
mikas Pijus J. Žiuris, B. S. ir jis jau darbuojasi Montcllojc, 
Mass. R

Nepraleiskite progos pelningon vieton pinigus Įdėti!

Informacijų klauskite ir pinigus siųskite, o Krautuvnin- 
kai galite jau duoti užsakymus šiuo adresu:

Progress Shoe M f g. Co
58 Ames St., Montello. Mass.

arba: Lietuvos Atstatymo Bnd
Lithuanian Development Corp’n.
320 — 5th Avė., New York, N.Y.

■1

kas , tokia ta mažiukė val
stybėlė yra nepriklausoma. 
Bet ar mes galėtume tam sa
vininkui pasakyti: “Mesk tu 
savo krautuvę ir cik į dirbtu
vę, nes tokie savininkai, kai 
tu, yra taippat ąrba da aršiau 
išnaudojami, kaip fabriko 
proletarai. Savo krautuve tu 
didini smulkiųjų savininkų 
skaičių, kuomet dabar yra 
stambiojo gady-
ne!?” Taip pasakyti mes ne

galimo, kol mes neturime ge
resnės priemonės apginti tą 
žmogų nuo nedarbo, kaip jo 
krautuvė. Panašiai yra ir su 
mažomis tautomis, turinčio
mis, nepriklausomybę arba 
ketinančiomis ją įsigyti.

Beje, d. Kapsukas pripa
žįsta, kad mažųjų tautų fe
deracija šiandie dar nėra at
gyvenęs savo laiką obalsis. 
Balkanų valstybėlės tečiaus 
pirma Įgijo nepriklausomy
bę, o jau paskui jų dienotvar- 
kyje atsirado federacijos kla
usimas. Reiškia, nepriklau
somybė gali būti pirmu žing
sniu prie neatgyvenusiojo sa
vo laiko federacijos reikala
vimo.

sakė ^markiu straipsniu “Kovo
je” didžiai stebėdamasis, kad “N. 
G.” redaktorius drįstąs skelbti 
tokias “herezijas” ir duodamas 
jam pipirų už tai, kad jisai jau 
esąs palinkęs net remti federaci
jos reikalavimą Lietuvos klausi
me.

O pažiūrėkite, kas dabar de- 
asi pasaulyje! Lenkija patapo 
nepriklausoma; Cecilija patapo 
nepriklausoma; Airija patapo 
nepriklausoma; o sulig Lietuvos, 
lai net ir bolševikai pripažįsta 
jai teisę federacijos ryšiais susi
jungti su Rusija, kuomet kiti 
žmonės stoja už visišką Lietuvos 
nepriklausomybę. (nekalbame 
Čionai apie tuos elementus, kurie

geidžia, kad Lietuva pataptų Le-

Taigi matote, kokia vertė yra 

skelbiamų, teorijų. Gyvenimas 
eina ne pagal jas. O tai dėlto, 
kad jos yra vienpusiškos. Jų 
autoriai mato tiktai vieną visuo
menes plėtojimosi pusę, tuo tar
pu kad visuomenės evoliucija ap
sireiškia kovoje vienakitai prieš- 
taraujančiy tendencijų. Kas ne- 
pajiegia suprasti šitos kovos, tas

su.

Skaitytoju Balsai
j Už išreikštas šiame skyriuje 
nuomones Redakcija neatsako.}

Chicagos lietuviai nori 
pažint su ūkio dalykais.

susi*

Naujienose, Ūkininkų Balsų 
skyriuje jau buvo rašyta, kad

Tarybos 5 loji konferencija iš
rinko tam tikrą Ūkio Komisiją, 
kuriai pavesta surasti būdų ir 
priemonių, kaip geriau supažin
dinus Chicagos lietuvius su že
mes ūkio dalykais. Subatoj, 
sausio 18, ta komisija turėjo su
sirinkimą, kuriame dalyvavo 
taipjau du ūkininkai iš Illinois 
valstijos, gerai nusimanautįs a- 
pie praktinį pažangųjį ūkio ve- 
vedimą. raine posėdyj, be kita 
ko, nutarta surengti netolimoj 
ateityj keletą agronominių pas
kaitų Įvairiose Chicagos miesto

West Saidėj, North Saldėj, Ro- 
selande ir k., idant supažindinus 
Chicagos lietuvius su žemės u- 
kio dalykais — su Amerikos u- 
kininkavimo sistema*. Kada ir 
kuriose vielose bus tos paskai
tos surengtos, apie tai bus vė
liau pranešta Naujienose.

Ūkio Komisija.
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KLA1DOS PATAISYMAS.

Straipsnyje “Liebkncęhtas ir 
Luxembiirg užmušti” (Nauj.”, 
sausio 18 d.) Įsiskverbė dvi ne
malonios korektūros klaidos. 
Trečioje to straipsnio špaltoje, 
priešpaskutinėje eilutėje, susta
tyta: “balsavimo teisę Rusijoj”; 
vietoje “Rusijoj” turi būt I*rU| 
sijoj* — Paskutiniame straips-

Ii
"■1
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Muhring”; turi būt “Franz 

Mehring”. 1?

Kazimieras Gugis

Miesto Ofisas i
M W. Deirborn St.

SI1I13 UfiMyBMg.
Tel. Central 4411

Veda visokius reikalus, kaip kriminaliikuose 
taip ir civiliškuose teismuose. Daro 

visokius dokumentus irpopieras.
Namų Ofisas:

332) S. Kalstei ft.
Ant trečių lubų

Tel. Drover 1310

Ar reikia paskolos ant jūsų praper- 
Čių?
Ar ketinate pirkti ar parduoti, ar 
mainyti savo namų, lotų ar farmų? 
'Ar reikia Insurance?
Ar reikia padaryti popieras ar per
žiūrėti abstraktas?

Kreipkitės prie 
A. PETRATIS į

CENTRAL MANUFAGTURIN6 
DISTRICT BANK

1112 W. 351h St. Tel. Drover 6310 
Chicago, III.

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

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

s

f

Dr. D. J. BAGOČIUS
Lietuvis Gydytojas ir 

Chirurgas
Ofisas 19900 Sk>. Mfchiffan Avė.
Rezidencija 10731 S. Micbigan

Avė., Roseland, III.
Telefonas tas pats rezidencijai 

ir ofisui: Pnllman 342.
Vai.: 9 ryto iki 11 d.

2 pu piety iki 4
6 iki 9 vakare.
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Šiandien po darbui
Ir po vakarienės Jus turite 

jaustis gerai ir tinkamai aplink 
savo artimiausius. Jeigu Jus 
jaučiatės nekaip, turite galvos 
skausmų, jeigu valgėte be ape
tito, ir jūsų viduriai užkietė
ję, — tuomet, kaip visiems su
prantama, reikia pirm gulsiant 
suvalgyti 3 saldainius Partola.

Jos išvalys sistemų per nak- 
į ir jus a taikeisi te ant ryto
jaus nauju ir normaliu žmogu
mi, gausite apetitų ir norą dir
bti. Saldainiai Partola už sa
va gerų pasižymėjimą gavo au
ksinius medalius ir pagyrimo 
lakštus šešiose Pasaulinėse Pa
rodose,

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Jau. 23, 1919 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917 

Waterbury,Conn.
Prakalbos.

Iziiidone, Paryžiuje, 
Neapolije, Milane ir 

Barcelioiie. Partola pasauly
je žinoma.

Čia ne reklama, bet faktai. 
Norintieji gali užeiti pas mus

Abdnai, visi apgarsinimai 
Partolos paduoda tik faktus ir 
tikrų teisybę. Mes visuomet 
skaitome save atsakomybėje 
už juos, ir pranešame apie tai 
visiems skaitantiems.

Saldainiai Partola pebkasi 
dideliose skrynutėse, kainuoja 
1 dolerį. Norintiems 6 skrynu
tes ant sykio, įneš išsiunčiame 
tik už 5 dol., sutaupydami

Sausio 12 d. čia buvo sureng
tos prakalbos. Surengė jas, ro
dos, Pirmeiviškųjų Draugijų 
Są ryšys. Kalbėtoju, pagal pa
garsinimus turėjo būti d. Grigai- 
gaitis, “Naujienų” redaktorius, 
bet kalbėjo d. Michelsonas, “Ke
leivio” redaktorius. Kalbėjo 

jis dviem atvejais. Visų savo 
kalbų pašventė aiškinimui Lie
tuvos istorijos.

Pirmoj savo kalbos dalyj kal
bėtojas aiškino Lietuvos praei
tį. Lietuviai pagarsėjo ypatingai 
po to, kaip jie sumušė Kryžiuo
čius; bet jų puolimas prasidėjo 
nuo laiko jų priėmimo katalikų

nusieji lietuvius naujo mokslo,

bos, o lietuvių kalbų niekino, 
sakydami, buk lietuvių kalbos 
Dievas nesuprantąs. Šitas lenkų

Mes 
to, ka 
Dučių, 
laidos

darome tų nuolaidų del- 
persiuntimas šešių skry- 
su pakavimu s, krasos iš- 
ir tl., atsieina mums

Įėjimo padaręs tiek, kad lietu
vių vardas išdilęs nuo žcmlapio 
ir pats bažnyčios galva Šv. Tė
vas nežinojo, 
lietuvių esama.

ių ten

mičių, ir tą sutaupymą mes ati
duodame naudai pirkėjo.

Adresuoti reikia taip:
APTIEKA PARTOSA, 

160 Second Avė., 
.Nov York, N. Y., Dept L. 1 

(129)

bartį ir ateitį — nors mes, gir-

JOSEPH C. WOLON 
LIETUVIS ADVOKATAS 

29 S. La Šalie SL 
Telephone Central 6390 

Vakarais 
2911 W. 22nd Streeti w. zzna Street 

Telephone Central 6990

i

Laidotuvės bus Ketverge Sausio 23 d. iš namų 1726 N. Girard 
St. Tel. lluinboldt 7556 i Šv. Jurgio parap. Bažnyčia iš ten į Šv. 
Kazimiero Kapines.

Kviečiama visi giminės, draugai ir pažįstami atsilankyti i «
šermenis ir dalyvauti laidotuvėse.

Velionis paėjo iš Kauno guli. Novoaleksandravo pavieto 
Jūžintų parap. Neliubiškių kaimo paliko broli Kazimierų (Pa
liko bizni prie 3161 Auburn Avė.).

Juozapas Makutenas,
34 m. nevedęs mirė Sausio 19 d. 6 vai. rytą.

Hoffman’o Mokykla
HOFFMAN’O PRIRENGIAMOJI MOKYKLA mokina jus skaityti, ra

šyti ir angliškai kalbėti į labai trumpą laikų. Ateikite į musų mokyklų 
ir pasikalbėkite su musų lietuviais mokiniais, kurie yra musų Rūgštes
nėje mokykloje prisirengimui i kolegijų ir universitetų. Musų moky- 
tojai yra draugiški. Musų mokestis už mokinimų yra nebrangi. Pra
dėkite DABAR.

1537 North Robey Street (Arti Milwaukee Avė.).

Aš esmi speciali 
tas visų ligų

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

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

Mano užrašas išgydytų ligonių yra aiškus pri
rodymas mano gabumo.

Aš atitaisau kreiva* Rkis be skausmo vienu 
gydymu.

Pritaikau akinius teisingai.
Pasitarimas nemokamas.

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

<li, nežinome kokia bus jos atei
tis, bet karaliaus tai jau nebus.

Kalbėtojas iŠrodin$Jt> visas 
tas diplomatijas, kuriomis kleri- 
kAlai ir tautininkai bandė užrio- 
glinti karalių Lietuvai ant spr
ando. Jis perskaitė žinias iš kle
rikalų ir tautininkų laikraščių, 
kur jie gyrėsi savo karaliumi, 
kad jau mokąs Tėve musų lie
tuviškai ir primine 1905 m. re
voliuciją. Ciirdi, nors Vilniuje 
buvo sušauktas visuotinas sei
mas, kur suvažiavo apie 2000 
delegatų nuo visokių srovių ir 
pažvalgų ir visi priėmė ir pasi
žadėjo pildyti rezoliuciją pažan
gios ir revoliucinės dvasios, bet 
kaip tik reakcija Rusijoje paė
mė viršų, taip h* musų klerika
lai su tautininkais užmiršo sa- f I
vo nutarimus ir šoko gelbėti 
Mikę. Vieninteliais tų nutari
mų palaikytojais liko social-de- 
mokratai; jie stengėsi prapla
tinti seimo nutarimus Lietuvos 
žmones ‘ ir vedė juos linkui de
mokratę bės.

Kalbėtojas nurodė į svarbą 
darbinii kams suvažiavimą šau
kti. J įvažiavimas darbimn- 
kams e: js reikalingas, imrs įYjį 
suvažiiK tų ir įvairių pažiūrų a 
pakraip žmonės, by tik jie^ju- 
tų dari įlinkais. Ar šiokių ar 
tokių p žvalgų darbininkai vis 
viena j ': rūpinsis darbininkų 
reikalai .

Jis p; '.arė darbininkus už jų 
neveiki ių Lietuvos klausime. 

Girdi, n s norėtume laisvos Lie
tuvos, i t laukiam, kad musų 
priešai 11 laisvę patiektų mums, 
o jie p;• aeks ne laisvę, bet ver
gystę-

Musų vadinamieji pirmeiviai, 
ar bolševikai (langiaus savo “aš“ 
kelia augštyn, o tikro išmany
mo dalykų pas juos nėra.

Turiu priminti, kad buvo ren
kamos ; akos Lietuvos Laisvės 
Fondai?; surinkta $82.90. Kai- •belojus ragino remti tokius fon
dus, nes atsidarius keliams į Lie
tuvą, re’kalinga bus siųsti pašel- 
pą Liet vos žmonėms — mais
tas, drr.’južiai. v

Jau ir Waterburyj pradeda 
žmonės šiek tiek krutėti. K«ip 
girdėt yra rengiama visa eile 
prakalbų. Visas jas rengia soci
alistai. — Boblaukio Juozas.

Svetainės užveizdas atrakino 
svetainės duris ir prižadėjo dau
giau neklausyti panašių “pra
nešimų“.

Reikia pažymėti, kad Šv. K. 
D. yra lajsva ir žengia savo ke
liu ir nesikįša į religijos princi
pus; į draugystę priklauso soci
alistai, katalikai, laisvamaniai 
ir tautininkai. Tarpe pašelpi- 
nių draugijų ji čia užima pir
mą vietą. Šv. K. D. turi turto 
virš dviejų .tūkstančių dolerių, 
ir turi daktarą, kuriam moka už 
narių gydymų iš kasos. Užtai 
yra ir pavydų, kurie, norėdami 
užkenkti draugystei, nulindo 
pas svetainės savininkų ir drau
gystės komiteto vardu atsakė 
svetainę. Mat norėta bent tiek 
pakenkti, kad draugystė nega
lėtų atlaikyti metinio susirinki
mo. Bet išėjo atbulai.

Susirinkime tarp kit-ko nu
tarta, kad mirus draugystės na
riui butų nupirkta gyvų 
vainikas vertės dešini ties 
rių.

Išrinkta valdyba 1919
tams; į jos sąstatą įeina senes
niųjų valdybos narių ir dalis 
naujai išrinktų. Draugystės 
daktaru išrinktas vienbalsiai 
tos pačios draugystes narys Dr. 
J. J. Vizgirdas, (ikišiol svetim
tautis buvo daktaru) Linkiu 

, am energingai darbuotis drau
gystės labui.

Buvo pakeltas klausimas, ar

dole-

me-

ti organų? Čia kilo diskusijos; 
progresyviai parėmė įnešimų, o 
karšti katalikai priešinosi, bijo
dami, kad nepaimtu organu 
“Šakės“. Po trumpos diskusi
jos balsavo už organų 18, prieš 
26; kili susilaikė nuo balsavi
mo.

Patartina draugystei ateityje 
paimli kurį nebūk pirmeiviškų 
laikraštį organu; draugystei tu
rėti organas yra labai liaudim 
ga.

sirašė ke.turi nauji nariai.
A. Tvaranavičia.

Si. Louis, Mo
I'raugi jos reikalais.

Sausio 5 d. š. m. Šv. Kazimie
ro Draugystė laikė metinį susi
rinkimą Ilaruzar svetainėj. 
Draugystės nariams pradėjus 
rinktis į svetainę, jos užveizda

Šv. Kazimiero Draugyste nebe
laikis tenai susirinkimo, nes,

nešę^ kad “išsimufuos”

ti, kad draugystės susirįnkime 
niekad nebuvo tarta “išsimu- 
fuoti”, ir kad, tur-but, kas norė
damas draugystei užkenkti, pra
nešė svetainės savininkui, buk 
Lietuvių šv. K. D. “išsinntfuo
siai! ti”.

Ona
Miščikyte
Gimė 1911 m. mirė Scredoje

Paliko dideliame nubudime 
tėvus Oną ir An tanų Miščikai
čius.

Hull House
Prie Halsted ir Polk gatvių

Sausio 26

STASYS ŠIMKUS
VARGONAIS DUOS

Koncertą
Panelė

MARIJONA RAKAUSKAITE
Sudainuos prie vargonų keletą parinktų dainų ir giesmių. 

Pradžių lygiai 8:15.
Bilietus gulima gauti Birutės svetainėje ir Damijonaičio krautuvėje.

Sergėkite savo akis

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS
, , ant I)urU, Lentų, Rėmų ir Stogams Popiero

SPECIALIAI: Maleva malevojimui stuhų išviriau^, p© $1.19 už gal.
CARR BROS. WRECK1NG CO. >

3008-30J9 S. Halsted St., Chicago, III.

Laidotuvės įvyks Pėtnyčioje, 
Sausio 21 d. 9 vai. ryte iš namų 
718 W. 31st St. į Lietuvių Tau 
tiškus Kapines.

Kviečiami visi giminės drau
gai ir pažįstami atsilankyti j 
šermenis ir dalyvauti laidotu
vėse.

į

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

Aš turiu 15 metą 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., Chicago,
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 diena.

Prakalbos Paminėjimui Kruvino Nedeldienio 
SAUSIO 9 DIENOS 1905 METŲ 
MALINAUSKO SVETAINĖJE

1843 So. Halsted Street
Įvyks Ketverge, Sausio 23 d., 1919

Pradžia lygiai 8 vai. vak. Inžanga DYKAI. 
Bus geri kalbėtojai. Atsilankykit koskaitlingiausiai. 
Rengia L.S.S. 37 kuopa. Kviečia Komitetas

Bengia
SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ AMERIKOJE 63 KP.

Nedėlioję, 26 d. Sausio-Jan., 1919
J. MAČIUKEVIČIAUS Svet.

1036 East 93rd St., Burnside, III.
Svetainė atsidarys 5 v. vak. Programų pradžia lygiai 6 v.

Bus įvairus ir įspūdingas programas, susidedantis iš dainelių, juo
kingų monologų, tinkamų deklemacijų ir keletą solo ant piano, kuriuos 
atliks Burnsidūs jaunieji artistai. Kalbės Dr. D. J. Bagočius iš Roselando.

Kviečia visus KOMITETAS.

ST/AR & GARTER
m MADISON PRIE HALSTED STREET

— BURLESQUE REVIEW —
DALYVAUJA HARRY MORTON ir ZELLA RUSSELL

Kainos 25c. iki 75c.Kasdien du syk 2:15—8:15

FARMAZONAP SCENOJ.

Boston Mass. — 11 d. sausio 
DiidJey Opera House vaidinta 
trijų aktų komedija “Farmazo- 
nai”. Lošė iš Cambridgc L. S. 
S. 71 kp. aktoriai-mėgėjai.

Pats veikalas yra gana 
kingas, ir galbūt pirmas 
lietuvių kalboj. Nors ne 
lengvas sulošti delei savo 
Ulinio, bet 71 kp. aktoriai lošė, 
galima sakyti, gana gerai.

Jš merginų puikiai lošė Eilės 
rolę S. Leviekiutė; Barboros— 
K Ješenevičiutė; Karolinos — 
F. Bertulienė, ir Stranskienės— 
M. Kairaitienė. Pusėtinai gerai 
lošė Lilkos rolėj A. M. Linktis, 
ir Adelės — M. A. Šileliutė. Tar
naičių roles atliko K. Morkiutė 
ir S. Danieliūtė.

Iš vyrų geriausiai lošė Rudolfo 
rolėj J. A. Valeika; Rimšos — 
W. V. A nes ta; Karotinus—P. J. 
Malinauskas; Vijurko — B. An- 
driušaitis, Kulbaičio*—L. J. Pau
lauskas, ir stranskio — P. Pem-

✓

pe. Policisto — T. Laučius.
Publikos buvo suvirš 300; 

gryno uždarbio kuopai liko 90 
dolerių su centais. Kadangi vei
kalas yra gana geras, suloštas 
gerai ir publikai paliko, todėl 
71 kuopa mano šį veikalų atkar
toti. J. P. Raulinaitis.

juo- 
toks 
visai 
miš-

PIGIA.!!
Turiu gražiausi šiltą auto

mobilių dėl pasivažinėjimo ir 
dėl pagrabų ir veselijų Ir krik
štynų ir visokiems kitokiems 
reikalams.

Teipgi taisau visokius auto
mobilius sintis ir naujus ir iš 
seno padarau naują. Patyręs. V 
geriausias vežiotojas per 7 me
tus.

C. S. SHATAS,
708 West 18th St., 

Chicago, III.
Tel. Canal 2655—630.

AR TURITE SKOLININKĄ?
Mes galim iškolektuot dėl jūsų visokias 

nealgaunamas skolas, notas ir visokius 
berastiškus skolų išjieškojimus tiesiai ant 
nuošimčių; nuo privatinių ypatų, biznie
rių, kompanijų ir kitų, kurie nenbri ge
ruoju atsilyginti. Nepaisome kokia sko
la yra ir už ką, bile tik teisingai-reika
laujama; mes iškolektuosime nežiūrint 
kur ir kokiam mieste jus gyvenate, nei 
kur jūsų skolininkai randasi. Musų būdas 
pasiekia skolininkus visur, nes tam tiks
lui turim korespondentus, kolektorius, ir 
advokatus visose dalyse Suvienytų Valsti
jų ir Kanadoje. Pamčginimas ir musų ro

dą jums nieko nekaštuos. Re&Mc kreipkitės pas mus ypatiškai ar 
laiškais ant sekančio antrašo:*^

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

DR. CARTER
Akių, Ausų, Nosies ir Gerklės

Jei jūsų akys, au
sys, nosis ir gerklė 
yro gerame padėji
me, jums nereikia 
bijoties influenzos 
arba kokios kitos 
ligos. Aš esiu AKIŲ, 
AUSŲ, NOSIES ir 
GERKLES SPECI

ALISTAS, mokytas ir registruotas 
gydytojas chirurgas, ir gyvenu prie 
Stale gatvės veik apie čverti šimtme
čio. AŠ ATITAISIAU' KREIVAS 
AKIS VIENU ATSILANKYMU, be 
skausmo ir chloroformos. Nebran
gios mokestis. Lengvi išmokėjimai. 
Ateikite DABAR ir pasitarkite su 
manimi. Nebusite skolingas.

21 metas prie State gatvės 
Valandos: 9 iki 7* Ncdėliomis 

iki ii
DR. F. O. CARTER

120 South State Street, 2-as augštas 
Sekančios durjs i žiemius nuo 

\ The Fair, 2-ras augštas.

Dr.A.Montvid
Gydytojas ir Chirurgas

1553 W. Madison st.
Suite 600—612

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

Naujienų Name 
Valandos: 6 iki 8 vakaro 

Ncdėldieniais tik Madison st. 
ofise.
Rezidencijos telefonas

West 6126.

10

Milda Teatras
VODEVILIUS IK PAVEIKSLAI 

Vodeviliams Permaina.
t’anedėlyj, JCetverg* ir Subatoj 

Pirmas Floras 15c. Balkonas 10£
Prie šių kainų priskaito m a ir 

1c ir 2c kariškom mokestis
4 DIDELI AKTAI KASDIEN 
HALSTED Ir ?.2-ra GATVĖS

Tel. Boulevard 8329 

Darbo Žmonių 

Knygynas
3238 So. Hulsted St., Chicago

Užlaikome knygų krautuvę, par
duodame įvairaus turinio knygas, 
kaip tai: beletristiką, ekonomiją, 
sociologiją, politikų, gamtos ir ki
tų mokslų; hygieną, istoriją, etnolo
giją, biografiją, kalbamokslius, po
ezijų ir teatrams knygas. Taipgi 
priimame paskelbimus, užrašome la
ikraščius ir pavieniais parduodame 
‘Naujienas”, “Laisvę”, “Keleivi”, 
Kardų ”, “Dilgėles” ir “Moterų Balsą”.

i

Vyrišky Drapanij 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 pasiriąklmas 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, nedėiomi* Ir va
karais.

S. G O R D O N
1415 S. Halsted Str. _ Chicago, ŲL

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- 

>lgl}V .T<\kios knygos lietu
vių kalboj dar nebuvo. Turi 
339 pusi. Drūtuose audeklo ap
daruose kaštuoja tik $2.00 su 
prisiunlimu.

Užsisakydami ir pinigus sių
sdami rašykite šiuo adresu:

r. “NflUjienos”, 
1739 S. Halsted st, Chicago, UI.

AKIŲ SPECIALISTAS 
Aki* Egzaminuoja Dykai

Gyvenimas yra 
tuščias, kada pra 
nyksta regėjimą.

Mes vartotam 
pagerintų Oph- 
thalmometer. Yr 
patinga doma at
kreipiama i vai

kus. Vai.: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
nedėldien. nuo 19 iki 11 dienų. 
4649 S. Ashland av. kamp. 47 at 

Telephone Yards 4317 
Boulevard 6487.

DR. M. HERZMAN
Gerai lietuviams žinomas per 16 me

tų kaipo patyręs gydytojas, chirurgas 
ir akušeris.

Gydo aitrias ir chroniškas ligaa, vy
rų, moterų ir vaikų, pa«al naujausias 
metodas X~Ray ir kitokias elektros prie
taisus. i

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

VALANDOS: Nuo 1C—12 pietų, :? 
6—8 vakarais. Telephcne Canal
GYVENIMAS: 5412 S. HaLu»d Street

VALANDOS: C—9 i.to, tiktai.

Telephcne Varde C 32
« ZV. r • ■ fl

3109 S. Morgan st. Chicago
VALANDOS: Nuo 8 Iki 11 ryto 

ir nuc 5 iki 8 vakare

DR. G. M.GLASER
Praktikuoja 27 metai 
Gyvenimas ir Ofisą* 

3149 S. Morgan St., kerti 33 M. 
Chicago, III.

SPECIALISTAS 
Moteriškų, Vyriškų ir Valkų 

Taipgi Chroniškų Ligų 
OFISO VALANDOS: 

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

Telephone Yards 687

Telephone Yards 5834.

D r. P.G. Wiegner <| 
Priėmimo valandd* nuo 8 iki 13 ‘l 
is ryto ir nuo 7 iki 9 vaL vak. 
3325 So. Halsted St, Chicago.

ftesid. 983 8. A*hlan4 BIv*. Chlcagt 
Bajaarktt 1*44

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAM 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 8354 S. Hahtei SL, Chieagi 
l>re»«r

Galando*i it—n ryto; *-* *»**■>*

Tel. Yards 3654. AKUŠERKA

Mrs.A.Michni8Wicz
Baigus Akušerijog Ko- 
egijų; ilgai praktika
vusi Pennsylvan'iįo* 
hospitalėaa ir Phiia- 
lelphijoj. Pasekmin
gai patarnauja prie 
gimdymo. Duodu rodą 
visokiose ligose mote- 
ims ir merginom*.

3113 So. Halsted Str.
(Ant antrų lubų) 

Chicago.
Nuo 6 iki 11 ryto, ir 7 iki vėlo vak.
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58-ts kp. rengia Piai
keturiuose aktuose

KAS TAM KALTAS”
Parašyta J. J. Zolp’io

IVIeldažio Svetainėje
2240 W. 23 place

Nedel., Sausio 26 d., 1919
Pradžia 6:30 valandą vakare

Šiame veikale dalyvaus gabus Artistai kurie stengsis už
ganėdinti publiką.

Visus Kviečiame
L. M. P. S. 58 kuopos KOMITETAS

——i...1________ .. . ........ . g—..................

Chieago ir Apielinke
ELEVATORIŲ KOMPANIJA 
LAIMĖJO.
Teisėjas atsisako išduoti 
injunction’ą.

Chicagos elevatorių baronai 
guli pasidžiaugti. Jie laimėjo. 
Apskričio teisėjas, Jesse Bald- 
win, vakar užreiskė, jogei kom
panija turi pilnos teisės imti po 
6 centus nuo pasažierio. Kitaip 
sakant, jis atsisakė išduoti in- 
džionkšėną prieš elevatorių kom 
partiją, kurio reikalavo valstijos 
prokuroras Hoyne.

Valstijos prokuroras esąs ne
patenkintas tokiu teisėjo nuos
prendžiu. Jis žada kreipties į 
augštesnj teismų, o jei busiu rei
kalo — ir į augščiausį šalies tei
smą. Bet kiek jisai ten laimės 

nieks nežino.
šitas teisėjo B*ddwino nuosp

rendis, nėra abejonės, priduos 
drąsos ir “bėdinai" gatvekarių 
kompanijai — reikalauti, kad ir 
ją sušelptų ta Public Utilities 
komisija, kuri sušelpė elevato
rių baronus.

MIESTO DARBININKAI 
ORGANIZUOJASI.
Reikalauja didesnių 
algų.

Miesto gaspadoriai “tik vakar 
sužinojo." kad 95 nuošimčiai 
miesto darbininkų — klerkų, žy 
girnų etc. — susiorganizavę į 
kirai No. 12.755. Tūli jų ne
paprastai ^nustebo, bet nė vie
nas nepasakė, kad toks darbiniu 
kų pasielgimas yra smerktinas. 
Manoma todėl, kad miesto val
džia nedarysianti jokių trukdy
mų tik-ką susitvėrusiai unijai.

Svarbiausia organizavimu isi 
priežastis — menkos miesto 
darbininkų algos. “Mes ban
dysime įsigyti didesnių algų ir 
geresnių sąlygų darbe”—pasakė 
Edward Ashenden.

AR JUS PRARADOTE 
PINIGUS?

Jeigu jus norite atgauti pini 
gus, kuriuos jus įvestinot j sta 
ckus ir bondsus kokios aliejaus 
kasyklų, automobilių, apdrau- 
dos, žemės arba kokių kitų kom 
panijų, ateikite arba rašykite j

The Claim8 Investment Co. 
Room 716.

155 N. Clark St., Chieago, III.

»TED
padidina stiprumą, švelnių, ner- 
vuotų, suirusių žmonių į dvi sa
vai! i laiko daugelyje atsitikimų. 
Vartotas ir aug.štai rekomen
duojamas buvusiųjų Kongreso 
narių, gerai žinomų gydytojų ir 
buvsių Viešosios Sveikatos per- 
dėtinių. Klausk savo gydytojo 
arba aptiekoriaus apie tai.

ŠALIN SKAUSMAS!
BuihiiiiiiN sveiku, darbo rasi sinagiHiiu, 
nepaisant kaip sunkus tas darbas bailį.

Kiekvieno priederme yru Htuigol gavo nuo ligų. Turint Salti ir nebandant 
ji preSalint, gali iAeivygtyt i puvoiing;> liga. Menkiau*!* niknierejiinaa 
gali vėliaus būti labai pavojingu, Jeigu tuoj nebus priiluretua.

P AIN - EXPELLER
tai užtikrinanti namine gyduole, kuri turi rastis kiekvieno na
muose. Isgvdytnni Aalčlo krutinėję, skausmu donose ir nnga- 
roje, runiatuuii» ir neuralgiją, trumpai sukant visokius skaus
mus raumenyse ar sąnariuose Palu-Expeller ira geriauses.
Neapglgaiik pirkdamas pigius vaistus didėlėse bonkose. 
Reikalauk g.-rlausiu. Kuomet pirksi Pain-Expeller, persi- 
tikrink ar yra IKAliA. vaiabaženklis ant baksiuko. VISU 
KITOKIU NEIMK. 35 centai ir 05 centui už bonkutę. 
Gaunamos visose aptiekose ur tiesiog is laboratorijos.

F. R1CHTER & CO.,
74—80 Waabln{ton St., 

New York.

Miesto darbininkai jau senai 
buvo pradėję organizavimosi 
darbą. Apie šilą tečiaus suži- 
niai s engėsi užslėpt kapitalisti
niai didlapini. Dabar, kada uni
ja galutinai susiorganizavo ir 
prisidėjo prie Amerikos Darbo 
Federacijos, kapitalistų spauda 
nebedrįso užtylėti.

AR LLOYD NUTEISTAS, 
AR — NE?

Apie tris valandas laiko va
kar ginčijosi teisėjo Grabamo 
“(įžiuro" ir įteikė jam “sealed 
verdict’ą," kurį mes sužinosi
me tik šiandie. “Džiučė” tu
rėjo apkaltinti ar išteisinti žino
mąjį “socialistą milionierių," 
d. VVilIiam Bross Lloydą už pa
sirodymą gatvėj su... raudonu 
flagu.

Jeigu prisaikintųjų nuospren
dis bus “guilty" — kaltas — 
Lloydo advokatas žada kreip
ties į augštesnį teismą.

VISA TURI BŪT 
ANGLIŠKAI.
Sako Samuel Insull.

Illinois valstijos gynimo tary
bos pirmininkas, Samuel Insull, 
vakar teikėsi pranešt, jogei jo 
vadovaujamoji taryba daranti 
jNistangų, idant valstijos legis- 
latura pasirunintų išleisti įsta
tymą, reikalaujantį, kad kiek
vienoje pradinėje mokykloje 
mokslas butų išguldinėjamas 
lik anglų kalba.

Jeigu pono gynimo’ tarybos 
pirmininko pranašavimas išsi
pildytų, lai įstatymas paliestų ir 
mūsiškes parapijines mokyk
las.

nušovė banditą.
Policisttas Charles E. Carney 

vakar rylą nušovė paskilbusį 
banditą, Joe Lynch, jieškomą 
sau ryšy j su užmušimu kito bau 
dito, Stihvellio. Nušautasai ban- 

| dė įsilaužti Thomas’o Small’o 
'krautuvėm 2156 W. Van Buren 
gt. Banditas paleido keletą šū
vių ir į policistą, bet nepataikė.

PADĖJO BOMBĄ.
Nežinomas piktadarys vakar 

naktį padėjo bombą ties namu 
2622 Wallace gatvėj. Eksplo
zija sugriovė visą pryšakinę na
mo dalį ir išdaužė daugelio ap
linkinių namų stiklus. “Juodo
sios Rankos” darbas. Namo sa
vininkas aplaikęs keletą grąsi- 
namųjų laiškų, bet neišpildęs 
grąsintojų reikalavimą.

Iš RAUDONOJO KRYŽIAUS 
RAŠTINĖS.

Amerikos Raudonojo Kry
žiaus Chicagos Skyrius, Boom 
511, 58 E. VVashington gt. turi 

laiškų adresuotu asmenims: 
Mr. Willy Prieit, c-o Mrs. Hau- 
sen, 5117 Carmen Av., Jeffer- 
son Pr„ Chgo, ir Mr. Paul Ni
ekti, 123.3 N. La Sallegl. Chiea
go. Pačias jų negali surasti. Be 
lo. Tarptautinis 'laikos Biuras 
Berne, Šveicarijoj, norėtų suži
noti per Raudonąjį Kryžių ką- 
nors apie \Vallerą Elkan, Chi
eago. General Delivery.

“GRAŽI MOTERIŠKĖ.”

Dr. George B. Thomas turi 
mažą priepalį. Praeitą naktį jis 
pasitiko vienoj geležinkelio sto- 
lyj “stebėtinai gražią moteriš
kę." Sutarę pasivaikščiati 
Šiandie daktaras pasigenda sa
vo šernolės ir 7<) dolerių pini
gais.

True Iranslalion filcd with Ihc pnsl- 
iiiasler ai Chicatfo, III.. Jan. 23. 1919 
as re<|iiirc<l hy lite art of Oct. G, 19!7
KUR BUVO IR KĄ VEIKĖ 
HITCHCOCKAS?

Paslaptis aiškėja.

Visi, turbūt, dar atsimena a- 
pie keistą “prapuolimą" vieno 
ledcralės valdžios investigato- 
rio, Milan'o llitchcocko. Jisai 
“prapuolė" apie 20 d. lapkri
čio mėnesio ir “atsirado" tik 9 
d. sausio, š. m.

Keistas buvo tas prapuoli
mas, bet dar keistesnis jo “pa
siaiškinimas." Pons Milan Hit- 
chcockas nieku bildu negalėjo 
pasakyti, kur jisai visą tą laiką 
buvo. Jis žinąs tik tiek, kad 
sausio 8 d. jis “atsibudęs” ge
ležinkelio traukinyj netoli Co- 
vington, Tcnn. valstijoje. Tai 
viskas.

Dabar tečiaus susirado du 
žmonės, kurie žino. Jie vakar 
apreiškė, kad gruodžio 15 d. 
Hitcbcockas buvęs jų biure ir 
prašęs parūpinti jam darbo ant 
fanuos! Vadinas jis buvęs Chi- 
cagoj.

Hitchcockas tečiaus neprisi
pažįsta. Jis nežinąs ar jisai ga
lėjo būti pas tą agentą. Visa, 
ką jis atsimena, tai tas, kad sau
sio 8 <1. jisai atsibudo viename 
vagom' netoli Covington...

Manoma, kad federatė vald
žia turėsianti pa irti “ką nors 
daugiau" apie tą pono Hitchco- 
cko “pražuvimą” ir “atsiradi
mą.”

PAŠOVĖ KOLEKTORIŲ.

Nepažįstamas negras-bandi- 
tas vakar sunkiai pašovė Union 
Creditor kompanijos kolekto
rių, Edward May. Banditas už
puolė kolektorių prieangyj na
mo 4550 So. State gatvėj. Ki
lus trukšmui tečiaus banditas 
nespėjo apkraustyt savo auką: 
pabėgo nieko nelaimėjęs. Poli
cija įieško piktadario.

IR DUNNE NORI BŪT 
MAJORU.

f
Buvęs Illinois valstijos guber

natorius Edward Dunne, irgi 
norįs bus Chicagos majoru. Ge
ri Dunnc’o draugai reikalaują, 
kad jis statytų savo kandidatū
rą.

UŽMUŠĖ MERGELĘ.

Majestic viešbutyj vakar nak
tį tapo mirtinai sutriuškinta 
elevatoriaus 18 metų mergele, 
Edna Taylor. Elevatoriaus ope- 
ruotojas, Sam Harris, areštuo
tas.

naktį pavojingai pašovė tūlą S. 
Potoczny, saliunininkę, 2291 
N. Lalrobt' gatvei. Kada besi- 

cistas O'Loiiglilin ir pastnrieji

Policistas ir moteris nuvežti į 
St. Annes’ ligoninę. Pasveiks. 
Mušeikos sulaikyti.

Lietuvių Rateliuose
CHICAGIECIŲ DOMAI.

LMPS. 9-ta kuopa rengia pui 
kų koncertą subaloj, sausio 25, 
p. Meldažio svetainėj. Vakaras 
rengiama tuo tikslu, kad parė

Chicagos ir aplinkinių mieste
lių lietuviai noriai parems šį 
progresyvj moterų žygį, šituo 
jie kartu parems ir pasižymėju
sią musų visuomenės judėjime

Koncerte dalyvauja gailiau
sios ebieagiečių dainininkų spė
kos: p. St. Šimkus, “Birulės” 
mišrus ir moterų choras, LMP. 
S 9-los kuopos choras, vadovau
jamas p-nios N. Pricevičiutės- 
-Gugienės, p-lū Rakauskaitė, p.

busis lenkų artistas-komikas, 
K. Kajota ir kiti.

Tikėsime, kad ebieagiečiai 
mokės apvertinti tą LMPS. 9- 
tos kuopos žygį ir darys tai, kas

Rengėja F

NORTH SIDE IR WEST 
LIETUVAITĖMS.

SIDE

jėtų būti už dyką mokinamosc V c

dienos laiku nuo 1—3 vai. po 

šioje Public School.

kaip Pik susidarys būrelis ma
žiausia iš 12 ypatų. Vaikus ga
lima su savim pasiimti.

šituo dalyku, tegul atsieliepia

Marę Jurgelionienę,
824 So. Halsted St.

Telef.: Haymarket 1986, 
nu# 9—12 vai. nuo ryto.

Pranešimai
Draugystės D-ro Vinco Kudirkos 
metinis susirinkimas įvyks subatoj, 
sausio 25 d., 7:30 vai. vakare, M. 
Meldažio svet., 2242 W. 23rd PI. Vi
si nariai malonėsite susirinkti pas
kirtu laiku, nes yra daug svarbių 
dalykų apsvarstymui. Taipgi atsi
veskite ir naujų draugų

Rašt. M. čiurlis.

LMPS. 58 kp. rengia teatrą ir ba 
lių nedėlioj, sausio 26 d. M. Meldą 
žio svet. Pradžia 6 vai. vakare. Sce
noj statoma “Kas tam kaltas”. Vie
los ir apielinkės lietuviai maloniai 
kviečiami .atsilankyti. —Valdyba.

Racine, Wis. — Tėvynės Mylėtojų 
Draugystės 121 kuopos metinis su
sirinkimas bus sausio 26 d., 1 vai. 
po pietų Union Hali, prie Wiscon- 
sin gatvės. Visi nariai ir narės alsi 
lankykite, nes reiks valdybą išrink 
t i. Yra ir daugiau svarbių reikalų.

Rašt. M. Kasparaitis.

Springfleld, III. — LSS. 29 kp. ren
gia viešas diskusijas tema: Ar rei
kalingas tas suvažiavimas, katrą su
manė ALDT. Diskusijos bus 26 d. 
sausio, 7 vai. vakare Alleno svetainėj 
ant 7-to ir Washington gatvių. In- 
žanga dykai. —Komitetas.

East Chieago, Ind. — LDLD. 70 
kp. susirinkimas bus nedėlioj, sausio 
26 d., 10 vai. ryto, K. Grikšos svet. 
Visi nariai malonėkite ateiti, nes 
turim daug svarbių reikalų. Atsi
veskite ij;‘_naiyų.drftUgų.

* Rast. P. J. Sakas.

Gerh. Stasio šimkaiiH koncertas 
nedėliųje Sausio 26 d. Ihill Bonse, 
prie llalsled ir Pulk gatvę. Koncerte 
dalyvauja ir p-lė Marijona Rakaus
kaitė. Pradžia 8:15 vai. vak.

L. M. Dr-slčs “Apšvieln” repeticija 
veikalo “Pavogtas kūdikis” bus šian
die, sausio 23, 7:30 vai. vakare, Auš
ros svelainėįi 3001 So. llalsled SI.

Komisija.

L. S. S. 37 kp. renghi prakalbas 
ketverge sausio 21 d. Malinanskio 
Sveliiiiiė.i. 1S-L3 S. Ikilsted si. Pra
džia 8 vai. vak. po prakalbų pus mė
nesinis susirinkimas yra daug svar
bių dalykų. Komitetas.

ROCKEORD, III.
L. M. P. S. 5 kp. Metinis susirin

kimas jvvks 26 d. Sausio 2 vai. po 
pietų. Maulcgue Svetainė, 1528 S. 
Main St. Visos narės atsilankvklt.

Ras O. V.

CICERO L. S. S. 138 kp. mišraus 
choro repelicija Įvyks ketverge 23 
d. sausio 7:30 v. v. Ta pali vakaro 
bus ir mėnesinis susirinkimas. Gri- 
galaičio svetaine (kitąsyk Jankai
čio) 4837 \V. 14 SI. Dainininkai ir 
dainininkės, būtinai turit ateiti, nes 
turem daug svarbių reikalų.

Pil ni, A. Rudinskas.

CICERO L. S. S. 138 kp. mėnesi
nės susirinkimas įvyks seredoj sau
sio 22 d. 8:00 v. v. J. Grigalaicio sve
tainė (kita syk Jankaičio) 4837 W. 
14 st. Draugai ii* draugės butinai 
turit susirinkti nes ir daug svarbių 
reikalų.

Org. Tuskenas

Roseland L. S. S. 137 kp. Rengia 
prakalbas Petnyčioj 24 d. Sausio 
Stančiko svet. Pradžia 7:30 v. vak. 
visus kviečiam atsilankyti.

Komitetas.

Milwaukee, Wis.—-šiuo pranešu 
visiems S. I). P. 119 kuopos nariams, 
kad jie dalyvautų savo baliuje, ku 
ris Įvyks subatoj, sausio 25 d., South 
Side Turner llallčj. Bus lošiama 
Br. Vargšo drama “Paskutinė Ban
ga.” Piiidžia 7 vai. vakare.

Komitetas. '

L. M. P. S. 29 kuopa rengia dideles 
prakalbas su gražiu programų pra
kalbas nertrtt(Tį,xsaiisio 2G d. Wicker 
Tark Svetainėj \North Side) 2046 
W. Norlh Avė, arbi Mihvaukee Avė. 
Kviečiame visas (Irauges ii' draugus 
atsilankyti kuoskamingiausia.

f' Komitetas

VALDU1 virimo mokykla
Moterų Draugijos Apšvetos val

gių vii imo mokykla būna kiek vieno 
ketverge vakarą nuo 7:09 v. v. Mark 
While SiĮtiare Park 201h llalsled SI.

Komitetas.

IIARVEY, III.
L. S.>S. 228 Kuopa rengia prakal

bos Siibalos vakarę, Sausio 25 d.
Gonciasz Svetainėje,

i) 15709 So. Halsted SI.
Pradžia 7:30 vai. vak. įžanga veltui

Komitetas.

ASMENŲ JIEAKOJIMAI
Aš, B. Gilvvid, pajieškau merginos 

aiba molers dėl dviejų vaikų pri
žiūrėjimo. Meldžiu atsišaukti šiuo 
adresu: 1712 N. Marshfield Avė. 
Nuo 8 ryto iki 8 vai. vakaro.

Pajieškau savo tikros draugės, po 
močikos Ona Lažauskiutė, ji paeina 
iš Vilniaus Gub. Alžugoščio Parapi
jos, sodžiaus Ringailių. Jau bus 5 
melai, kaip iš Lietuvos atvažiavome 
abi ir persiskyrėme. Kaip girdėjau, 
kad New Yorke, gyfvena.

Taipat pajieškau ir, savo pažįsta 
mus. Malonėkite atsiliepti, nes tū
rių labai svarbų Reikalą. Prašome 
jos pačios, arba kas kitas pranešti 
man. šiuo antrašu.

Marijona Kaminskiutė.
5402 So. 33 S. St. So. Omaha, Neh.

Pajieškau savo tėvo Kazimiero Ra- 
manaucko paeina iš Kauno Guberni
jos ir Kauno Pavieto, Raudonėnų 
Valsčiaus, Raudonių kaimo,jeigu kas 
jj žinote ar jis pats prašau atsišaukti, 
nes aš turiu labai svarbų reikalą.

Ona Ramanauckytė
143 Cardoni Avė. Detroit, Mich.

Pajieškuu pusbrolio Julijono Ba- 
lovičiaus, Kauno gub Telšių pav. 
Gadunavo parapijos sodz. Pplinskių 
apie 10 metų Amerikoj. Ir Adomo 
Viilvičiaus randasi Chicagoj, turiu 
svarbų reikalą, jie palis arba kas 
žinote meldžiu atsišaukti.

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

.ĮIEŠKO KAMBARIU
Pajieškau Ruimo prie blaivų žmo

nių geistina, kad pagamitų valgį. 
Apielinkėj Braigton Park’o. Meldžiu 
atsišaukit greit laikų ipatiskai arba 
teleponu.

J. Ramančionis
3149 S. Halsted St. Yards 7282

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
Duosiu dykai rumus lokiai šeimy 

nai kurio šeimyninke apsiims p;iga 
minti valgi ir prižiiirėl mumis. Atsi
šaukite šiuo adresu Lcon Jaiiisz 
2290 Milwaiikec Avė.

REIKIA DARBININKŲ
VALSTYBINIAI NEMOKAMI DAR

BO PRIRODYMO BIURAI
1. ...I. I .1.1.111. „ „„„JĮ,.....y,

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

adresais:
116-122 N. DEARBORN ST. 

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

se valdžios įsteigtuose ir užlaikomuo
se biuruose nereikia nieko mokėt.

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

Reikalinga jauna mergina prie a- 
belno namų darbo. Maža šeimyna. 
Gera mokestis. Atsišaukite laiškų Į 
Naujienų ofisą pažymėdami anl laiš 
ko 25.

REIKIA operuolojų prie sijonų. 
Mes turini pastovų darbą visą laiką.

KAIIN AND BOSENTHAL,
1714 W. Division Si.

REIKIA vyrų ir moterų, bučerių, 
kimšėjų ir dešrų vyniotojų. Geros 
sąlygos ir mokestis.

BERT PACKING CO.,
17G Green SI.

REIKALINGA MERGINA prie na
mų (laibo mažoj šeimyiioj. Geras 
užmokestis.
3323 S. Halsted Street, ant 2-rų lubų 

Tel. Drover 9687

REIKALINGI vyrai ant hurdo. Ge
ra viela pakeleiviams.

LIETUVIU H0TEL1S.
1606 So. Halsted st., Chieago

Reikia loiberiu ir karpytojų, kurie 
supranta dirbti j serape iron yaįrdu. 
Pastovus darbas gera mokestis. At. 
sišaukite.

Leopold Cohen Iron Co.
31st and Homan Avė.

Reikia merginų ir moterų tvarkyt 
senas popieras. Geras užmokeslės. 
Kreipkitės Į 1456 Indiana Avė. Tru
puti j Pietus nuo 1 Uos gatvės, Chiea
go, UI.

Reikalingas buferis mokantis sa
vo dailia. Gera vieta, geras užmo
kestis. Pastovus dalbas neilgos va
landos. Kas nori gauti užtikrintą 
darbą malonėkite atsišaukilė sekan
čiu antrašu.

A. Brazis
2900 Wesl 491h SI. Cicero, III.

REIKIA prityrusių langų plovėjų. 
Chieago Window Cleaning Co.

62 West Washinglon Street

REIKALINGAS barberis. Darbas 
pastovus. Unijos mokestis. Atsi
šaukite adresu
.1. Kuyzin, 153 E. 107 Str., Rosehuid

PARDAVIMUI
PARSIDUODA Krautuvė už žemą 

kainą. Priežastis pardavima, vyrui 
mirus man vienai su kūdikiais yra 
keblu biznio varyti, atsišaukite grei
tai.

Sanauskicnė,
3222 So. Auburn Avė., Chieago.

PARSIDUODA, Ice Cream parlor 
už žemą kainą, priežastis pardavimo 
turiu du bizniu.

W. Dambrauskis,
3302 So. Halsted St., Boulevard 9336

Pardavimui pirmos klesos arbatos 
ir kavos krautuvė Lietuvių apkyven 
toje vieloje. Gera priežastis pjarda 
vimo.

3256 So. Morgan SI.

RAKANDAI
BARGENAS

$200 Phonograph su rekordais ir 
deimanto adata, parduosiu už $55. 
Taipgi puikų Player Pianą, vėliau
sios mados. Seklyčios setą valgomo
jo ir miegamojo kambarių setas, di- 
vonus, paveikslus, parduosiu už bi
le teisingą pasiūlymą. Nepraleis
kite šio bargeno. Rezidencija
1922 So. Kedzie avė. Chieago

$195 nupirks augštos rųšies 88 
notų vartotą player pianą. Muzika 
ii- cabinel bench duodama kartu. 
Player pianas yra geras kaip naiijas 
ir turi Imt parduotas luojaus. Paims 
<$25 užmokėt iŠkalno, $10 į mėnesį. 
Atsišaukite 1601 W. Madison st. ka
mpas Ashland Blvd., į sankrovą ir 
klauskite skyriaus 20. Sankrova at 
(lara iki 9 vai. Nedaliomis iki 4 v.

Parsiduoda greitu laiku 4 ruimų 
rakandai labai pigiai pardavimo 
priežastis išvažiuoju j kitą miestą.

Visai nauja siuvama mašina ir kiti 
beveik nauji daiktai.

Galima matyti vakarais nuo 6—9. 
Nedėhlieniais, nuo ryto iki petų 
4452 S, Francisco Avė. kampas 45lh 
St. Chieago, III.

PAJIEŠKAU PUSINININKO

PAJIEŠKAU pusininko karpenlą- 
rio prie senų kainų. Atsišaukite 
luojaus.

JOHN JANUSZKA, 
3'131 S. Archer Avė., Chieago, III.

NAMALŽEMĖ

Pardavimui: 2 fialų mūrinis na
mas 2924 \V. 38th PI. 5 ir 6 kamba
rius $599 eash, likučių lengvu išino 
kėjimti. Kaina .'•'39 5(1. (latvės ištai
sytos ir išmokėtos. McDonnelI 2630 
W. 381h SI. Atdara 9 iki 9 kasdien 
nedėlioję.

PARSIDUODA šluba ir lotas la
bai pigiai. Atsišaukite.

James Chalapka
3318 S. Hoyne Avė. Chieago

TURĖKITE pelną
PIRKITE luojaus siakamus na

mus, dėl niekurių priežasčių parsi
duoda labai pigiai, kas greitai pirks 
turės gerą pelną.

PARSIDUODA I pragyvenymų po 
4 kambariu mūrinis namas, randus 
neša $19 Į mėnesi. Kaina tik $.3350, 
randasi prie 34 ir Auburn Avė.

PARSIDUODA 3 pragyvenymų po 
4 kambarius geras namas raudos 
neša $30 Į mėnesi kaina $1,950; 
randasi prie l'.merald avė. ir 28-tos.

PARSIDUODA 2 pragyvenimų po 
6 kambarius su cemantiniu beizinen- 
lu, mūrinis namas beveik naujas su 
vėliausios mados ištaisymais ir mau
dykle ir iš prekių su mūriniu porčiu 
kaina $4250. Visi parsiduoda su 
mažu įmokėjimu kurios pačios ran
dus užbaigs mokėti norėdami pama
tyti minėtus burgėjus kreipkitės 
luojaus pas.
LIBERTY LAN!) INVESTMENT CO. 
3301 Su. Halsted St. Chieago, III.

Matyk tuos bargenus 
šiandie

3528 Lovve Avė. geras namelis G 
kambariai ir maudynė — $1800.

2853 Union Avė., 8 kambarių ant 
2 pagy venimų namas, kaina $2,000.

2938 PaineiI Avė., mūrinis namas 
2 pagyvenimų, kaina $3.300.

3238 Parnell Avė., mūrinis namas
2 pagyvenimų po 6 kambarius ir 
maudynė, kaina $3,250. •

3333 Wallacc St., marinis namas
3 pagyvenimų po G kambarius ir 
maudynė, bargenas.

3326 Emerald Avė., tuščias lotas, 
geriausias pasiūlymas; pirk luojaus.

4006 Archer Avė., tuščias lotas 
ties Crane šapa, bargenas.

Mes parduodame visus Inos na
mus ant lengvų išmokėjimų. Matyk.

M r. EEENEY,
603 \V. 31st St., Chieago, III.

MOKYKLOS
f VALENTINE DRE8SMAKING 

COLLEGES
6205 So. Halstcd st., 2407 W. M«- 

dison, 1850 N. Wells St.
137 Mokyklos Suv. Valstijose.

I Siuvimas, Petrenų Kirpimas, De- 
! signing, dėl biznio ir namų. Vie- 
l tos duodamos dykai. Diplomai. 
{ Lengvi išmokėjimai. Gvarantao-
• ta išmokinti jus pasiūti suknea ai
• $10. Pbone Seeley 1643
< SARA PATEK, Kirmiaiak«

DIENINE ,IR VAKARINE

Čia gali lengvai ir greitai išmokti Anglų ir 
Lietuvių kalbas, aritmetiką, S. V.. Anglijos, 
Lietuvos ir abelną istorijas, geografiją, rafiyti 
laiSkus, ir tt. Taipgi, turime Grammar ir High 
School’ių skyrius Lietuviai mokytojai. Sunaudo
kite liuosą laikų pasimokinimui, nesigailėsite.

American College Preparatory School
3103 S0. HALSTED ST., CHICAGO, 1LL.

Aušros Mokykla.
Šiais metais tapo įsteigta lietuvių 

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

3001 So. Halsted St

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

mas padarys jus žinovu i trumpą 
laiką.

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

Elektra varomos mašinos musų 
siuvimo skyriuose.

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

Petrenos daromos pagal Jūsų mie
lą — bile stailCs arba dydžio, iš bi
le madų knygos.
MASTER DESIGNING SCHOOL

J. F. Kas nieką, Perdėti uis 
118 N. La Šalie gat., prieš City Hali 

Atsišaukit ant 4-to augšto.


