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Taiephona Canal 1506

Atgaleiviai neužganėdinti kon 
ferencija su Rusija

Nori, kad tik su jais vienais tai 
kininkai tartųsi

BOLŠEVIKA1 APLEIDŽIA 
PETROGRADĄ.

Keliasi į Nižni Novgorod.

COHENHAGEN, saus. 23.— 
Pasak Helsingforso žinios į Ber 
lingske Tidende, bolševikų spė
kos evakuoja Petrogradą, ir iš
kelia visus sandėlius.

Žinia priduria, kad bolševikų 
karės ministeris Leonas Troc
kis perkelia savo buveinę į Ni-

True translation filed wllh the post- 
inasler at Chicago, III, Jan. 21, 1919 
as reąuired by the act of Oct. (i, 1917

JUODAŠIMČIAI PRIEŠINASI 
TALKININKU ŠAUKIAMAI

SU RUSIJA KONFE
RENCIJAI.

Kam esą toj konferencijoj 
lyvaus ir bolešvikai. Norėtų, 
kad tik jie vieni dalyvautų joj.

da-

--------------------- -----------------------------ę---------------------- -  

Rusijos, buvo šiandie dalyku di 
delicf spėliojimo oficialiuose 
rateliuose.------------------------ H

Amerikos jpulkas šiaurinėj 
Rusijoj, jų tarpe apie 500 ka
reivių iš Wisconsin, Micbigan 
ir Indiana valstijų, dalyvavo 
kartu su talkininkų spėkomis 
desperatiškuose mūšiuose su 
bolševikais užšalusiuose miš
kuose.

Administracijos valdininkai 
sutiko, kad vyriausios karės ta
rybos Paryžiuje išleistas* prane
šimas apie Rusijos pieną nėra 
aiškus kaslink talkininkų karei 
vių Rusijoj.

Aišku viename dalyke.

Jis tolinus aiškiai išdėsto, 
kad visi frakciniai Rusijos ka
reiviai pasiųsti prieš Finlandi-

tovske jie pasakė, jog jie tartųsi 
su velniu, jei tas duotų jiems demokratinė lyga 
parankumus vykinimui savo 
revoliucijos programo apėmi
mui pasaulio.

Wilsono 
su Rusija, 
tas kaipo 
.. Anglijos 
bolševikus 
jQ ir

Valstiečių ir darbininkų

Viso 421 
Premjeras Ebert ir Scheide- 

plenas reikaluose manu išvažiavo j Weimer pri- 
kuris yra pripažin- žiūrėti perdirbimą ten (’.ourt 
kompromisas tarp | teatro, kuriame susirinks naci- 
pasiulimo pakviesti 

į laikos konferenci-
Fra ne į jos re i ka I a v i i n o, 

kad sovietai butų ignoruouimi, 
iššaukė visokicriopus atsiliepi
mus senatorių.

onalis susirinkimas.

ševikiškas judėjimas kasdie di
dėja.

Tnie translation filed with the post- 
inaster at Chicago, III, Jan. 24, 1919 
us reąuired by the act of Oct. 6, 1917
ESTONAI Už 75 MYLIŲ NUO 

PETROGRADO.

PARYŽIUS, sausio 23. — šią
nakt kįlo abejone ar įvairios 
tvarkios lokalčs valdžios Rusi
joj priims pakvietimą taikos 
konferencijos j Princes salų su
sirinkimą, pamatuodamos tuo, 
kad jos nenori turėti jokių rei
kalų su bolešvizmu.

Princas Lvov, narys 
kio kabineto tuoj po 
mui caro, ir kuris yra
Omsko grupės ir dabai 
prezidentu sujungtų 
valdžių komiteto "Paryžiuje, pa
skelbtame šiąnakt pasikalbėji
me jis aštriai smerkia vyriau
sios karės traybos žingsnį 
kui Rusijos situacijos.

Esą smūgis pasauliui.
“lai yra fa ta lis smūgis 

tik Rusijai, bet ir visam
Ta prezidento W i Išn

yra labiausiai suardan-t 
Mes negalime supras- 

konferencija bando už-

Trockis liepia atiduoti miestą.

LONDONAS, sausio 23. Pa
sak Helsingforso žinios į Daily 
Mbil. Es ton i jos valdininkai ti
krina, kad sumušimas bolševi
kų po paėmimui Narvos yra ly
gus pilnai bėgštai. Estonų av
angardas, dabar yra už 75 my-

suėiliimą belaisvių, ginklų ir a- 
municijos ir jo grobyj yra gin- 
luotas traukinis. Sakoma, kad 

dieniems estonams, be sveti
mos pagelbos, nebus gailina a- 
takuoti Petrogradą.

Rusijos karės ministeris Le
onas Trockis paliepė Petrogra
do bolševikų gubernatoriui Zi- 
nojevui atiduoti tą miestą be 
mūšio, jei butų užpultas šiauri
nės Rusijos spėkų.

Žinia priduria, kad šiaurinėj 
Rusijoj, bolševikų spėkos tapo 
sumuštos ir kad didelė dalis jų 
yra apsupta. Beto daugybė 
valstiečių sukilę įvairiose daly
se bolševikų Rusijos.

Patirta, kad estonai mano 
grūsties į rytus iki Lugos ir 
Pliusą upių, kad leis jiems ap
supti Pskovo miestą.
Bolševikai paėmę Orenburgą.

Oficialiuose bateliuose čia 
gauta nepatvirtintos žinios, kad 
bolševikai paėmė Orenburgą, 
ant Uralo upės, apie 250 mylių 
į šiaurę nuo Juodųjų jurų.

Jeigu žinia pasirodytų teisin
ga, sunkumas Rusijos-Siberijos 
armijoj susinešimo su gen. De- 
nikin spėkomis yra padidėjęs. 
Paėmimas Orenburgo taipgi 
butų grąsinimu mažoms anglų 
spėkoms Transkaukazijoj.

NEVADA RATIFIKAVO 
PROHIBICIJĄ.

CARSON CITY, Nev. — Ne- 
vados valstijos senatas (14 bal
sų prieš 1) ir atstovų buttks (33 
balsais prieš 3) ratifikavo pro- 
hibicijos priedą prie Suv. Val
stijų konstitucijos. Tokiu bu
di! jau 41 valstija ratifikavo tą* mis prezidento Wilsono kom- šio ir išrodo, kad bus priimtas, 
priedą. promiso pieno, nuraminimui Reikia atsiminti, kad Brest Li-

True translation filed with the post- 
niaslei- ai Chicago, III, Jan. 21, 1919 
as reipiired by Ihe act of Oct. G, 1917

VIS DAR TIKISI.

Kerens- 
nuverti- 
atstovu 

yni
Rusijos

lin-

ne-
pa-

saulini, 
no nota 
ti mus. 
t i kodėl
mėgsti ryšius su musų prispau
dėjais. Rusijos patriotai nega
li pasitikti žmonių, kurie išda
vė Rusiją Bčest Litovske.

“Mes tikėjomės, kad bus pasi 
tarta su mumis apie įvykinimą 
tvarkos ir nacionalės valdžios 
Rusijoj. Bet padaryta kaip tik 
priešingai. Bolševikai laimė
jo didelę pergalę vakar Pary
žiuje. Tas reikš vieno mėne
sio pražudymą dėl mus. Aš 
menu, kad taikos konferencija 
jaučia, kad susirinkimas ant 
Princes salų nepavyks iš prie
žasties stokos delegatų, įgalio-

bolševikus.”
Vyria uših taryba paskelbė, 

kad pilnas posėdis taikos kon
greso sųbatoj vėli bus atviras 
presai. Tautų lyga stovi pir
miausia programa. Tikimąsi 
prezidento Wilsono ir premje
ro Lloyd George kalbų,

i'rue translation filed with the poit- 
inastcr at Chicago, III, Jan. 24, 1919 
hs reąuired by the act of Oct. 6,1917
NEŽINIA AR KAREIVIAI BUS 

IŠTRAUKTI Iš RUSIJOS.

Sostinė nežino, ar kompromi 
sas reikalauja ištraukimo 

kareivių.

VVASHINGTON, saus. 23. - 
Ar Amerikos kareiviai turi būti 
ištraukti iš Europos Rusijos, 
jei ne iš Siberijos, sulig sąlygo-

Tnie translation filed wilh tbc port» nuislcr ai Chicago, III, Jau. 24, 1919 
as rcųuired by the act of Oct. 6, 1917

Dideli streikai Anglijoj
New Yorko didelis rubsiuvių 

streikas užsibaigė
ANGLIJOS DARBININKAI 

REIKALAUJA 30 VALANDŲ 
DARBO SAVAITĖS

DIDELIS NEW YORKO RUB- 
D1DELIS NEW YORKO 
RUBSIUVIŲ STREIKAS 

UŽSIBAIGĖ.

True trimslnlinn filed wilh thn^posl- 
niasler ai Chicago, III, Jan. 24, 1919 
as requlred by the act of Oct. o, 1917
JOHNSON REIKALAUJA SU

GRĄŽINIMO KAREIVIŲ IŠ 
RUSIJOS.

Kad socialistai turės didžiumą 
nacionaliame susirinkime.

BERLINAS, sausio 23. — Y- 
ra galimybė tikrosios socialis
tų didžiumoj nacionaliame su- 
sirinikmc, jei nepriklausomie-

Anglijoj pilna streikų ir grąsi- 
nimų. Daugiau kaip 500,000 

darbininkų streikuoja.
Streikieriai laimėjo 44 vai. 

darbo savaitę.

ir Lietuvą ir kitas da.Įis seno
sios Rusijos imperijos turi bū
ti ištraukti ir kad frakcijos tu
ri padaryti* pertrauką mūšių 
kaipo sąlygą dalyvavimo siūlo
mo] konferencijoj .ant Princes 
salos.

Ar parėdimas apie ištrauki
mą armijų, taipgi apima talki
ninkų kareivius veikiančius 
prieš bolševikus, nėra * tikru. 
Gnlbut, ka<J bolševikai reika
laus ištrauk i talkininkų spė
kų, kaip sąlygos priėmimo vy
riausios karės, tarybos pasiuti
mo.

Fifiška negalimybė.

sportuoti 25,(M>0 talkininkų ka
reivių iš Murmansko pakraščių 
prieš vasario 15 d. — dieną 
Princes salos konferencijos.

Amerikos ir Japonijos ka-

kokio 
reikia

mui kareivių šiuo laiku galėtų 
būti tik iš priekinių linijų į bu
zą.
reiviai pasiliks Sijberijoj, < kur
jų buvimas yra pageidaujamas 
lokalės de facto valdžios sąry- 
šyj su talkininkų operavimu Si
berijos geležinkelio.

Rusijos valdininkai čia, ku
rie yra anti-bolševikai, išreiškė 
nuomonę, kad visos frakcijos 
Rusijoj priims pasiulimą kon
ferencijos ir išreiškė nusistebė
jimą iš Sazonovo, Paryžiuje, 
tvirtinimo, kad ne-bolševikiš- 
kos grupės atsisakys dalyvauti.

Bolševikai galbūt 
dalyvaus.

“Pienas nėra tokis, 
mes geidėm ir vis dar
pamatyti, ar jis bus pasekmin
gas,” sakė vienas valdininkų. 
“Jis atėjo labiausiai patogiame 
bolševikams laike. Jie ką tik 
jbuvo sumušti estonų, jie liko 
išvyti iš Periu ir nustumti to
liau atgal, armijų,' veikiančių 

po Omsko valdžia; jie buvo su
mušti gen. Denikin liuosnorės 
armijos. Dono srytyj; vėliausi 
pranešimai pažymi jų pralaimė 
j imą Archangelsko fronte ir 
pranešama, kad Trockis ren-. 
giasi evakuoti Petrogradą iš 
priežasties raudonosios armi
jos nepasisekimų.

“Tddel talkininkų ir Ameri
kos pasiulimas atėjo valandoj, 
kada bolševikai reikalavo pail-

:\.,T ; į,.’

WASHINGT0N, saus. 23.—-|ji socialistai veiks išvien su di- 
Senatorius Johnson iš Califor-, džiumos socialistais. Išrodo, 
nia šiandie pranešinu' apie lai- kad pagalios socialistai ir libe- 
kos konferencijos susitarimą ' raliai ekmentai kitų partijų ga- 
Rusijos reikaluose, užreiškia, 
kad jis neduoda žinių apie su
grįžimą Amerikos kareivių iš 
Rusijos, kuomet presos žinios 
sako apie mūšius tarp amerikie 
čių ir rusų.

“Aš nesirūpinu sovietų vald
žia, ar kokiomis nors caristų 
frakcijomis, kuiras mes rė- 
ničm Rusijoj;” nafco jis. .‘‘Man 
rupi Amerikos* karViviai, draf- 
tuoti karei su Vokietija ir po 
užbaigimui karės su Vokietija

les veikti išvien parašyme de
mokratinės konstitucijos, at-j 
skiriančios bažnyčią nuo valsty 
bes ir įvedančios kitokias re
formas. Visi rimti svarstymai 
nurodo į respublikoniškos Vo
kietijos nusisprenditlią reika
lauti taikos, paremtos teisybe ir 
gva ra n t notos civilizuotų šalių.

True translntlon filed w1th the posf- 
masler at Chicago, III, Jan. 24, 1919 
as reųnired by the act of Oct. ft. 1917.

VOKIEČIAI PROTESTUOJA.

noriu, kad tie Amerikos karei
viai ibutų tuoji.atvežti namo.”

True translation filed with the post- 
masler at Chicago, III, Jan. 24, 1919 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917
Pasirašysią po taika pradžioje 

birželio.

PARYŽIUS, saus. 23.-Mar
cei Huting laikraštyj Echo de 
Paris sako, kad sulig labiausiai 
patikimos žinios, laikinė taika 
bus pasirašyta vėliausia pra
džioje birželio.

True translation filed with the post- 
niaster at Chicago, III, Jan. 24, 1919 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917 

Vokietijoje 
f '

SOCIALISTAI IŠRINKO
188 ATSTOVUS.

Prieš 233 buržuazinių partijų 
atstovus.

BASEL, sausio 23. — Pra
nešimai iš visų 27 rinkimų dis- 
triktų, išrinkusių 421 narius 
į nacionaiį susirinkimą, paro
do, kad didžiumos socialistai 
turi daugumą vietų susirinki
me. Jie turi 164 balsus. Seka
mas didžiausSs skaičius narių 
yra išrinktas iš Krikščionių 
žmonių partijos, — buvusių 
centristų — kurie turės 88 
rius. Pasidalinimas narių 
gal partijas yra sekamas:

Didžiumos Socialistų 
Krikščionių žmonių part. 
Vokiečių nacionali. part. 
Mažumos Socialistai 
Vokiečių žmonių partija 
Bavarijos valstiečių lyga 
Guelfs

Wuerttenburg buržuazi
|os partija .....................

IV

Prieš atidavimą priekybinio 
laivyno.

AMSTERDAM, sausio 23.
Vokietijos pertraukos musių 
komisijos priėmimas talkinin
kų reikalavimo atidavimo Vo
kietijos pirklybinio iaivyno, ža 
dina pasipiktinimą ir susirūpi
nimą Hamburge ir Bremene. 
Protesto susirinkimas įvyko 
Hamburge panedėlyj, pasak 
Berlino Vossische Zeitung. Vi
si pramonės interesai iir 
ninku atstovai dalyvavo 
rinkime, į kurį atsilankė

juri- 
susi-

Hamburg-Ameri-Naujasis
can linijos manažeris Cuno pa
skelbė pertraukos mūšių sutar
tį apie atidavimą alivų ir susi
rinkimas priėmė rezoliuciją 
prieš padarytąjį žingsnį.

Rezoljiucija užreiškia, kad 
kad atstovaujamieji interesai 
tikisi, jog Saldžia neratifikuos 
sutarties ir padarys prisirengi
mų atidarymvįi svarstymui 
klausimo bendros komisijos iš

atstovų.
Bremeno laivų savininkai tai 

pgi protestavo valdžiai Berline 
prieš sutartį.

na-
pa-

164
88
34
24
23

2

True translation filed with the post- 
inasler at Chicago, III, Jan. 24, 1919 
as iequired by the act of Oct. C, 1917

STREIKAS BERLINE.

BERLINAS, sausio 22. — Iš 
priežasties elektros darbininkų 
streiko daugybė viešbučių, res
tauracijų, kavinių ir kitokių 
pasilinksminimo vietų Berline 
tapo uždaryta ir abelna publi
ka kenčia didelius nepatogu
mus. Gatvekarių darbinin

kai taipgi streikuoja ir aptar
navimas dalinai suspenduotas.

S ,

&

LONDONAS, sausio 23. — 
Rūsius streikai ir grąsinimai 
dar rūstesnių streikų Anglijoj 
ginčiuose, kurie paprastai ne
siskaitytų svarbiais, privertė 
niekurius Anglijos darbo sąly
gų studentus manyti, jog reika
lavimai statomi ne kad pageri
nus darbo sąlygas, bet bandant 
rcvoliiicionizuoti visas ^sąlygas 
darbo samdymo.

Daily Mail sako:
“Šie kraštutinieji yra sukili

me netik prieš kapitalizmą, bet 
taipgi prieš unijos vadovus.”

Nacionalė federacija abelnų 
darbininkų atstovaujanti arti 
1.000,000 vyrų ir moterų susi
rinkime šiandie nutarė reika
lauti 40 valandų darbo savaitės.

350,000 darbininkų, dirban
čių inžinerystės, kasyklų ir lai
vų budavbjimo ' industrijose, 
dabar nedirba iš priežasties 
streiko^ kįlusio delei 47 valau 
dų darbo savaitės klausimo.

147,000 angliakasių nedirba.

147,000 Yorkshre angliaka
sių nedirba, kadangi samdyto
jai atsisakė duoti 20 minučių 
“mirusio laiko” pavalgimui.

Sustabdymas darbo didelėj 
laivų budavojimo industrijoj 
ant Clyne yra grąsinimas delei

NEW YORK, sausio 23. - A- 
malgamated Garment Workers 
of America šiandie paskelbė, 
kad trijų mėnesių streikas ku
riami' dalyvavo 55,000 vyrų ir 
vaikų rūbų siuvėjų užstibaige. 
Darbininkai laimėjo 14 vai.

Streikas 35,000 motery rūbų 
siuvėjų, kurios ir gi reikalau
ja 44 vai. darbo savaites, tebe
sitęsia.

Atsisako išpilydt reikalavimus.

LAWRENCE, Mass. — Pa
cific uudinyčios, kuriose dirba 
10,000 darbininkų, atmetė jų 
reikalavimą 8 valandų darbo 
dienos.

True translation filed with the post- 
innslcr at Chicago, III, Jan. 21, 1919 

^as reųuired hy the act of Oct. G, 1917
AKCIJŲ

NUO
DIVIDENDAI LIUOSI 
PAJAMŲ TAKSŲ.

YORK, sausio 23.
nus-

NEW
Federalis teisėjas Mayer 
prende bandomoj ihyloj siau
be, kad akcijų dividendai iįc-

lig naujuoju 47 valandų piene 
neduodama laiko pusryčiams.

Neužsignėdinima s sakoma, 
yra sukeltas moterų, kurios 
nenori anksti kelties prirengti 
pusryčius.,

nių ‘taksų įstatymu 1916 m. 
Mrs.’Myrtle H. Macoinber, ak- 
iionierė Standard Oil Co. of 
California, buvo skundėja, o 
vidurinių .įplaukų kolektorius 

Mark Eisner, skundžiamuoju 
lioj byloj, kuri yra užvesta Mo
rgan ir kitų. Charles E. H u* 
}hes buvo advokatu dėl Mrs, 
Maconubcr. '

True translation filed with the post 
mastei' fft Chicago, III, Jan. 24, 1919 

reųnirod by the act,of Oci. G, 1917
KAIZERIS MALKAS

PIELUOJA. | 
s -t —

AMERONGEN, sausio 22.— 
Malkų pielavimas tebėra vy
riausiu užsiėmimu buvusio Vo
kietijos 'kaizerio, kuris pralei
džia keletą valandų kas rytą ir 
po piet sunkiai dirbdamas, kuo
met keli tarnai su pagarba pa
duoda jam rąstus ir tada su-

as

'’rue translation filed wilh the post- 
inoster at Chicago, III. Jan. 2l, 1919 
is reųuired by the act of Oct. 6, 1917
FRANCIJOS MOTERIS REI

KALAUJA BALSAVIMO
TEISIŲ.

kas, kurias vėliau kūrena pilies 
krosnyse.

Trukumas anglių Holą ndi joj 
priverčia deginimą malkų, ku
rių užtektinai gaunama iš dva
ro miškų. Wilhelm Hohenzol- 
lern dirba taip gerai, kad jis 
gali parūpinti užtektinai mal
kų visai piliai.

PARYŽIUS, saus. 23.—Fran- 
*ijos lyga teisių dėl moterų pa 
sįiuntė Francijos parlamentui 
proklamaciją, reikalaujančią, 

kad Francijos moterims butų 
duota balsavimo teise. Prokla
macija užreiškia, kad teise mo
terims balsuoti yra pripažįsta
ma priešo ir talkininkų šalyse 
ir tūluose atsitikimuose Angli
joj ir Suv. Valstijose.

ORAS.
Apsinaukę ir biskį šilčiau 

šiandie ir ryto.
Saulė teka 7:10 vai., leidžia

si 4:55 valandų.

' ..................
Reikalingas expertas 

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

“NAUJIENOS” 
1739 So. Halsted Street

Chicago, UI.



žemaitė.

KRUVELIS
(Tąsa)

Kur žengęs, kur ėjęs, Petras 
apmaudais nesiliovė. Pati jo 
nėmaž neatsimainė: valgė už 
penkis, miegojo už tris, dar no 
miegodama vartėsi lovoje iki 
soties.. Raginama prie darbo, 
murmėjo po nosies. O jei kuo
met išgirdo nuo vyro rūstesnį 
žodį, tuoj nulėkusi parsivedė 
motiną, kuri tampę Petrą, kiek
vienu sykiu naujų neteisybių 
jam prikaišiodama: keikė ir 
kaltino nedorą vyrą savo nelai
mingos Marcelės. Petras nesu
gebėdamas su ja rietis, nusilen
kdamas ėmė dažniau gelbėties 
burnele nuo širdies skausmo.

Vieną rylą išginęs arklius į 
mišką, pavakariais ėjo susivei- 
žėti. Belandydamas po tank
mes, bejieŠkodamas arklių, nu
girdo netolimais kaž-kokią kal
bą: rodos, kaž-kas verkia ar ba
rasi. Klausosi sustojęs — šne
ka. Priėjęs arčiau, 
pasislėpęs klausosi
moteriškas baisas klosto:

— Kodėl tuomet taip nešnekė-

tankmėje
— aiškus

DATR1JOT1ZMAS
* Padėdamas turi būt 

pasargos žodis 
I0WA STATE 

SAVINGS BANK
Kapitalas ir Pervirši* - 

$120,000.00.
S. E. Cor. Fourth anų 

Jackson Sts.
SIOUX CITY, IA.

NAUJIENOS, Chicago, UI.
jai? Bet ne! Visi rodos susimo
kę, lygu velniai, šaukėt: “Laimė 
tau, laimė! Busi mylima,, busi 
poni, darysi kaip norėsi!” Kame 
jūsų liežiuvis dabar, kad aš kas

— Žlembė šnekėdama: — O 
valanda ašarose plaukiu? 
didžiausiai tu mane suėdei am
žinai, kad tavo liežuvis butų nu
puvęs!...

—Kuom aš tave suėdžiau?— 
klausė vyriškas gaisas: —

Ko Čia prie manęs kabinė
jies? Turi duonos, turi gerų 
v^rą, netingėk, negulėk, ir bus 
gerai....

Petras, nepermanydamas 
Ibos, žiuri pasilenkęs, kas
taip barasi? Žiuri — jo pati su 
dvaro arkliganiu. Prisispaudęs 
prie medžio, tvenkdamas kva
pą, virpėdamas, godžiai grob
stė ausimis mėtomus priešais 
žodžius.

ka
čių

tauzys: “Buk gera, dirbk”... Be
pigu tau neloti. Tu nežinai, 
kaip sunku būti su nepakenčia
mu žmogum!... Niekas nemie
la, niekas nemalonu, niekur šir
dies nuraminti... Per visą rude
nį gaudžiau tave po mišką: tu 
vis slapsteis; per vij|ą žiemą 
laukiau ateinant — nė akių ne
parodei. Vos nejučiomis dabar 
užklupau... O koks tavo paguo
dimas? Tu melagiai! I Ar taip

—Žadėjai), kol tavim atsikra
čiau... O nutekėjus tau ar ne
pasakiau aiškiai: “Sudieu, Pet
riene, paskutinį sykį. Begyvenk 
sveika!” Neturi dabar ko ru- 
goti: esi naudos pertekusi, mo
kėk tik naudoties ir vyrą mylė
ti.

..- ------------- ....................... ...
telis aiškiai žydravo, saulė švi
tėdama sykiu meiliai šildė. Vi
siteli debetus nuslinko pakalniui 
į pytus. Ten juos užstojo kele-’ 
riopo dažo šviesi orą rykštė. Vė
jelis jau guldamas vos tik virpi
no dar gelsvus medžių lapelius. 
Lomelėse vejos baltais ir gelto
nais žiedeliais margavo skleis-

;—Ar taip jau dabar? O tuo
met kaip šuva lojai! — rėkė 
Marcė. — “Kas mudu perskirs? 
Mylėjau ir mylėsiu, tavo vyras 
mums nieko nepadarys!” O da
bar? Slapstais, gėdies man a- 
kių parodyti!... Melagis... Su
odei mane! Kad nemylėjai, 
kamgi apgauliojai, kamgi me
lavai?..

—Kad bučiau neleidęs tekėti, 
o pats pametęs, tuomet galėtum 
ruguti... Na, tegul būna taip 
kaip sakai, jog per mano liežu
vį nutekėjai, — bet į gerą vie^ 
tą, už gero žmogaus. Kokia 
čia tau beda? — Buk tik pati 
gera, dirbk...

—Kokia čia bėda?
Marcė. — Negaliu priprasti, ne
galiu širdies užlaužti, negaliu 
nė paveizėti.... Tuščia jo turtų, 
tuščia jo ūkio! Verčiau nė a- 
kimis bučiau nemačiusi... Dar

žlembė

—Naudos perlėkusi, mokėk 
mylėti, — atkartojo Marcė.— 
Duonos putros berods perteku
si, o ką mylėti? Meilės davė 
man vyras? Nors bent paklau
sė kuomet: galiu jį mylėti, ar 
ne?... Kaip aš jį mylėsiu, kad 
tari) mudviejų nė kalbos nie
kuomet nebuvo apie meilę.. Jis 
manęs nemyli!... Tavęs, Pranei, 
negaliu pamiršti: tu mano šir
dyje, tu mano galvoje... Pri
jaučiu, jog ir aš tebeesu tavo 
širdyje... Galim susieiti, galim, 
kaip seniau, meiliai pasikalbė
ti... Atmeni, kaip prižadėjai?

—Na, po velniais, bobos pro
tas! —- atšovė Pranas. — Kam 
aš ir kepurę ant galvos laiky
čiau, kad liek proto teturėčiau? 
Su boba dėties!.. Lygu mergų 
pasaulyje nebėra?.,. Eik sau, 
eik karvių milžti, — tarė ir, pa
ėmęs birbynę, vedė dainos gai-

Neatsisakykite paremti gerb. rašė ją Žemaitę. L.M.P.S. 
9-ta kuopa rengia jos naudai puikų

0UT Eli A JB -KONCERTĄ
Subatoj, Sausio 25, 1919

M. Meldažio Svet.
2242 W. 23rd PI.

Svetainė atsidarys 6:30 v.v. 
Programo pradžia lygiai 7:30

Koncerte dalyvauja gabiau
sios dainininkų spėkos —p.- ■ 
Šimkus, Birutės Moterų ir Mi
šrus Chorai, LMPS. 9-tos kp. 
Choras, vedamas P. N. Gugie- 
nės, p-lė Bukauskaitė, P. Sto_ 
gis, pasižymėjęs lenkas komi
kas dainuos ir šoks K. Kojo
ta akompanuojant P. (rugienei. 
Duetas iš operos p-lė Rakaus
kaitės ir Bmlauskaitės.
Po programų! šokiai, » skrajo
janti krasa, žaibai ir sniegas. 
Visas pelnas žemaitės naudi.

Kviečia LMPS. 9 kuopa

Dideles Prakalbos s"Gražiu
Rengia L. M. P. S. 29ta kuopa

Nedėliojo, 26 d. Sausio (Januarv) 1919 m.
Svetainėje WICKER PARK HALL, 

2010-2046 West North Aventte 
Pradžia 2 vai. po pietų /

PROGRAMAS
1. Kalbu .................................... .........J.. Stilsonas
2. Soprano solo.................................................... O. Margerienė

Pritariant pianu A. Viščiuliutė
3. Piano solo ................................... A. Viščiuliutė

.. 4. Soprano solo...................................................... A. Stilsonicnė
5. Kalba.................. .........fc....(................... Extra

šitos yra pirmos tokios puikios prakalbos North- 
saidėje, todėl malonėkite visi-visos atsilankyti.

Nuoširdžiai kviečia Prakalbų Rengėjos
, ■ r i <.,t

MADISON PRIE HALSTED STREET
— BŪKLES QUE RE2VIKW

DALYVAUJA HARRY MORTON ir ZELLA RUSSELL
KAsdien du syk 2:15—8:15 Kaiuua 25c. iki 75c.

Nc tiek yra lankoj 
Žydinčių žolelių, 
Kiek yra pasaulcj 
Gražiausių mergelių... 
Marcė nuraudusi šokosi.

grobusi eglišakę leido į Pranu
ką. Atšokusi kelis žingsnius, 
dar atsisukusi spjovė į jo pusę

Pa-

puolė miške. Pranas dainuo
damas ir birbindamas styrinėjo 
aplink arklius.

Petras ilgai dar stovėjo užtir
pęs vietoje ir žiurėjo plačiomis 
prieš save, nors nieko,neina te.

—Imsiu ir išpersiu tą valiu
ką!... Už ką? Juk jis ją atsta
tė, visą viltį atėmė, — pamanė. 
—Gal atvirs į protą, nebemanys 
niekų... Pamatysim toliaiR.,

Norėjo nusiraminti, norėjo pa
miršti, bet niekaip negalėjo, nes 
ausyse aiškiai skambėjo Marcės 
žodžiai: ,

“Negaliu paveizėti, nė širdies 
užlaužti.... duonos putros davė, 
bet meilės nedavė!”...

—Kamgi tos* meilės prie (kir
bu? — neiškentė netaręs.

“Ar paklausė bent kuomet, 
galiu jį mylėti, ar ne? Sunku bū
ti su nekenčiamu žmogum...”— 
Teisybė, sunku, — pripažino ir 
jo širdis. — Neklausei jos mei
lės, nepaklausei nė sykio! — spi-

Petras nieko nematė nebojo. 
Atsiduksėjo ir užsimerkė. Jį slė
pė, lygu sunkiausias akmuo. Vi
sa nelaimės kaičia sugulė ant jo. 
Širdį skausmas slėpė, galvoje 
maišėsi Marcės priekaištai. Ne- 
beturejo nieko pasiteisinimui. 
Rodėsi, jog dangus užgrius ir 
kalnai užvirs ant jo galvos: ro
dėsi, jog visas pasaulis jį patį 
kaltina; pagaliau paukšteliai pa
tįs kaip sakyte sakė: Raibasis 
strazdelis, ant pat jo viršugal
vio eglėje aiškiai čiauškėjo: 
“Nieko nekaltink, neko nekal
tink! tavo kaltybė, tavo kalty
bė!....” Geltonsnapis varnėnas
šviBpdams tvirtino: “Teisybė! 
teisybė, teisybė!....” Garsusis bu
dutis įtoliau miške spigino: Tu 
tu tiM tu tu tu!.... Meleta pridėjo: 
“Pats, pats, pats!” — Lakštin
galėlė maželėlė ant daubos kraš
to gluosnyje pleškėjo: “O taip, o 
taip, tu pats, tu pats, kaltesnis, 
kaltesnis!” Varna lėkdama ir ta 
krankė: “Kaap-gis, kaap-gis, ka
ap-gis!” Mėlynasis balandis iš
tiesų supykęs aiškiai brukavo: 
“Perti kruvelį, perti yupužę, per 
nugarą brūkliu, brūkliu!...” Mar
gasis kikilis taip pat tyčiojosi: 
“Skamba Marcelės rink-cink- 
cink — šimtukai!” Lakioji blez
dingėlė ore skrajodama liežiuvį 
laidė: “Nabagėli, nabagėli! Ne
glamžavęs nemylavęs, meilės 
nenorėk!...” Artojo draugelis 
vieversėlis, virpindamas aukštai, 
aiškiai įaip iš kuodelio vyturu 
vo: “Tarei, tarei: man vistiek, 
man vistiek, bytik piniginga, by- 
tik lobinga! Turtų naudos turi, 
meiles laimės neturi — mat, ne 
vistiek, ne vistiek;...” Pasipūtęs 
tetervinas ir tas ulbėdamas savo 
patarimą davė:; “Parduokic pra
stą pačią, pirk gerą! parduokie 
prastą pačią, pirk gerą!...” O ta 
vandens vištike -7 ar ne rupūži
kė? braidydama po klaną spigi
na: “Pliks paliks! pliks paliks 
Pagaliau tas kuisis, menkas va
balėlis, prisilindęs į ausį žinia: 
“Broleli broleli; norėjai rublelio, 
rublelio!..” Visi itą patį tvirtino, 
net ausįs cypia Petrui. Atsižvel
gė į saulutę. Ta, rodos mergda- 
ma, sako: “Buvo mylėti, buvo 
pamylėti, buvo meilės jieškoti, 
buvo klausti, atsiklausti, buvo 
pamylėti....” klausėsi dar Petras, 
kas pakalnėje šneka. Ogi upelis 
vinguriuodamas per akmenis 
gurgena: “Rugok nerugojęs, ne 
rankovė, nebišversi!... Praverčia 
Petrui, praverčia.”

Niekur globos, niekur pritari
mo! Grolbės Petras už karštos 
galvos, kad neužsideklų; grobės 
už skaudamos širdies, kad ne
persprogtų. Atsigręžė į oraryk
štę. Toje rodos pamatė Janikę^

PetnyČia Sausio-Jari.24,1919

t

Griovyje varlelė atsake: Tariau 
tariau, tarei.”

Visų persekiojimas, visų pri
kišamas Petras juto, jogei jo 
skausmas virto apmaudu. Kum
ščios gniaužė, dantis tratino:

—Išgriaus jums visiems, ru
pūžės!*— tarė, ir be atžvilgos 
skubėjo į savo priešininkę. Ten 
nutraukęs nuo lentynos mylimą 
savo baltakę lenkė, lenkė, leninė, 
kol nė lašo nebeliko.

ne-
kasas, raukas išleistas, mėlynas 
akis merkiančias: “Eikš, eikš! 
Aš tave priglausiu, aš paguo
siu....”

* . »

Buvo ir jis bcišskleidžiąs ran
kas, buvo bepuoląs prisiglausti, 
bet iš juodojo debesio atsistojo 
į tarpą rustus Marcelės veidas: 
žiu rėdą ma iš paniūrų, rodos šau
kė: “Kelis sykius klausei, galėsiu 
tave mylėti, ar ne? Meilės man 
trūksta, meiles!,..”

— Meilės trūksta! —r pamanė 
Pcitras. — Duosiu ir meilės, duo
siu.... mylėsiu, mylęsiu visa šir
dim! ;

* Kur bus buvusi, voluiigčiu čia* 
>at į ausį sušvilpė: “Meluoji, na
bagai, meluoji!...” ’
Vėrė vėl skausmas Petrui šįr- 

dį. Atsiduksėjo ibalsu: į
—Motinėle mano, motinėle! 

sario gi’ažybėmis. Daugus visi-Ko nepatarei mdlės jieškoti?—-

ne-

kojai meiles, nė ją davei, nemyli 
jos! — tvirtino širdis. — Tokios 
linginės, nevaleikos niekaip 
gali mylėti! — gynė galva.

“Tuščia jo turtų! Nieks 
miela nieks nemalonu!”

— Čia tikra tiesa, t— tarė sau.
- Verčiau bučiau tos medžiagos 
nė akimis nematęs! — susipurti
no Petras.
• — Dabar žinau, dielko ji vis 
taip suniurai... Mat, kitą mylė
jo... kodėl man nepasisakė?... Ji 
uviųa-a.io-koš iikoigataineajoš 
)ati, pati kaltesnė... Ne, jisai, 
tas bernas kaltesnis. Melavo, 
suvedžiojo, paskui džiaugės nu
sikratęs... Jisai, Pranas už vi
sus kaltesnis!

Nugirdo ja birbinę. Rodos cy- 
)dama šaukia : “Neklausei jos, 
teklausei! Tavo didžiausia kai

čia!...
Visa prigimtis linksminosi, 

tartum juokėsi ir,'džiaugėsi pava-

Per Simą Judą dideliai paklau
sais, tėra gražus jomarkas, o 
šiemet, žiūrėk, ir bus gražus. 
Nors vakar lijo pliaupė per' die
ną, po dirvas, pievas, klanukai 
tykšo, vieškelis, vienu purvu, 
bet iš viršaus gražu-giedra. 
Prieš aušrą žvaigždelės taip lin
ksmai riba, o aušrinė rodos juo- 
kte juokiasi. Mėlynake aušra 
suleidę savo baltąją šviesą. Ry
tuose vėrės, kaip akis iš po bla
kstiena: pirma matyti baltymą, 
paskui vėrėsi plačiau — pasiro
dė vyzys. Mirguosią, kaip akis 
Teisybė, sunku, — pripažino ir 
ašarose pasinėrusi virpėdama 
nedrąsiai švitėjo saulele. Kiek
viename klanelyj, kiekviename 
burbulėlyj, kiekviename rasos 
lašelyj atsimušo šimtais, tuksimi 
timis žibančių spindulėlių.* Au
ksu žemčiūgais apibyrėjo visas 
pasaulis.

—Diena graži įšaušo, bus ge
ras jomarkas, — taip džiaugėsi 
žmonės. Kiekvienas nuo pat 
gaidgystės taisėsi kuo ankščiau- 
•švažiuoti, nes kiekvienam de
šimtimis buvo reikalų. Užaugo 
žąseliai, prakuto višteliai, 'cibu
liai, morkos, ropės. Todėl ne
siliko nė bobos. Kiekviena savo 
prekėmis apsikamšius, lygu viš
ta perekle, ratų gale kiųtojo. Vy- 

Yas anlramb, botagu arklius žeg
nojo ir žingsniu per purvyną 
pliauškė miestelio linkui. Reika 
skatiko — paskutinį kąsnį nuo / 
burnos nutraukęs turi parduoti.

Rodos dar anksji tebėra, o 
miestelis jąu pičpilnaitis. Brai
do, taško po purvynus vyrai, o> 
moters vežimuose žvigina par
šelius, kvarkina vištas, su žydė
mis riejasi. Apie pietus saulelė 
kažikur užlindo. Rodos debesų 
nebuvo nė balso,, o lietus, nė iš 
$en neiš ten, pirma smulkus, pa
mažu, kas^arksodresnis — pra-

dėjo ir ištiesų pliaupti. Pirkė
jos, atspirbms lakstydamos pro 
šalį, kaskart* pigiau boboms be- 
siųlo% Vyrai į karčiamas susmu
ko. Bobos iš apmaudo puse kai
nos pardavinėja savo prekes,— 
atbodo ant lietaus bestyroti.

Pragaišo jomarko gražumas 
Kitas pardavė, kitas ne; kitas nuJ 
sipirko, kitas ne. Apmaudingi 
vyrai, bobų skridinami, taisėsi 
keikdami atgal ajit namų brauk
ti. Nesuląukus pavakarės jau 
miestelis praretėjo. Kvanksojo 
dar nuleidę galvas arkliai veži
muose pakinkyti ir pašaliais pa
balnoti — tų vyrų, kurie buvo 
nusikratę bobomis, palikdami 
jąs namie. Vyrams — ilgesni 
reikalai: derybos, magaryčios...

— niekas, tepakvankso arklys:

mino kits-kitą vyrai. — Bene* 
nustos lyti, ar velnias gali šio
kia važiuoti!

Taip tvirtindami vyrai stati
niu murdėsi po karčiamas. Jei 
pasienyje užk tampė kokį suole
lį, susisėdo visa eilė. Apsirūkę

sėdėjo. Kalbos maišėsi su žvali-'

šukavimu apigirčių ir girtųjų. 
Blaivieji pypkes dūmė po ker-i 
čias ir spjaudėsi.

Vienoje erčioje karčiamoje, 
primyniotoje per sprindį purvo, 
pilkoj ir tamsioj nuo dūmų, tar
pe stačiųjų, asloje kumsejosi 
Kruvelis. Batai jo per phišta- 
ką purvini, drabužiai varvėjo ir 
garavo. Kepurę atsismaukęs, 
girtitėlis šlitiniavo, maišėsi tarp 
vyrų. Du pypkininkai pasienyje 
žiūrėdami į jį kalbėjosi:

kaušęs. 'lai kad pasileido gir 
tuokliauti!

benlgi vyras buvo, o dabar? 
Tuoj nusunkus, praleis viską per 
gerklę.

- Žinoma, — tarė antrasis: - 
kieno geri nagai, to ir gerklė 
plati. Skrynias kaip nulietas 
m a čia u pa rda vi n ė j o.

- Koksai pirma buvo vyras! 
Kasgi galėjo spėti, kad ant 
prieis, girtuokliu virsti!

(Bus daugiau)
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DR. VIRG. NARĘUTT
Physician & Surgeon 

Office: valandos 2—4 ir 7—9 
po pietų.

3001 West 22nd Street 
Tel. Lawndale 660 

Gyvenimas: 2111 Marškai! Blv. 
Tel. Bockvvell 1681.
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AR JUS PRARADOTE 
PINIGUS?

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

The Claim8 Investment Co. 
Room 716.

155 N. Clark St., Chicago, III.

i

Minykų 
Kunigų 
Darbai

Filipinų Salose
Žingeidi knyga pasis
kaitymui. 64 puslapiai.

Kaina 35c.

“NAUJIENOS” 
1739 So. Halstcd St. 

Chicago, III.



Harvey, IIIBostono žinios
Prakalbos. Geresni Bisguitai Padaryti Geresniu Budu

LIMA, OHIO

Muskegon, Mich

kas

Mažas

SPRINGFIELD, ILL

Rubsiuvių Krisis
ir organizacijos grovikai

307 WEST 30TH STREET,' NEW YORK CITY

GARY, IND

Graham 
(įacKers

$92.7x5
$53.813

Kun. Kazėno agitacija prieš 
laikraščius ir apšvietę.

anksčiaus
Red.)

Būtinai reikalaukite Crispo 
riausj.

čia yra kejetas musų lietuvių par
davėjų klauskite jų po numeriu. Joseph 
Shemiot (Numeris 14) Julia Stankus 
(Numeris 15. Rose Wbite (Numeris 
82), Hattie Nutowc (Numeris 116), 
Charles Putris (Numeris 102).

siskirsim”
Butų labai gerai, kad butų ga

lima taip padaryti. Iki šiol bu
vo taip: kada “veraužminkai” 
turėdavo darbo perdaug, tada 
duodavo kantraktoriams; bet 
kaip tik sumažėdavo, tai ir neiš
duodavo, siūdavo viduj. Taigi 
kad tų lygybę padarius, reikia 
būti organizuotiems vienoje uni
joje, o netverti naujų. Tik paga
lvokite, o pamatysite, kad daro
te klaidų tverdami naujų unijų. 
Didžiosiose rūbų išdirbystėse 
Baltimorėj darbininkai turi pa
darę su firmomis sutartis, kad 
darbas butų duodamas tiktai u- 
pijistams “amalgameitams” Tai 
iš kurgi tada tos naujos unijos 
nariai gaus darbo?

* ♦ . ’ j • * »• »•
r J

Jeigu nedarbas atsikartoja, tai 
ne unijos kaltė. Tverdami nau-

Naujenų nr. 16 buvo išpausdi- 
nta korespondencija iš Gar*y. 

Jos autorius, J. P., ten kalba apie 
Lietuvių Kooperacijos susirinki 
mų. Tarp kita jisai sako, kad į 
susirinkimų atėję du vyrai ir pra 
dėję agituoti už tarptautiškų so
cialistų korporacijų.

Dalykai buvo netaip, kaip juos 
perstato korespondentas. Tas 
draugas, apie kurį rašo J. P., vi
sai neagitavo, tik pasuke, kad 
kažin ar mes galėsime išlaikyti 
lietuvių kooperacijų. Kalbėda
mas jis išreiškė tų nuomonę, kad 
vely prisidėti prie vienos koope-- 
racijos—tarp tautiškos. Tai visa.

Moka pomirtinių $150, $300, $600 
ir $1.000. Moka ligoje pašalpos— 
$6.00 $9.00 ir $13.00 į savaitę.

SVEIKATA 
arba tiesus ir trumpas 

kelias į sveikatų.
Sveikata turi kelis šimtus 

paveikslų apie žmogaus kūno 
sudėjimą. Aprašoma įvairiausi 
apsireiškimai žmogaus kūno 
gyvenime ir pamokinama, kaip 
žmogui apsisaugoti nuo viso
kių ligų. < 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:

“Naujienos**, 
1739 S. Halsted st, Chicago, III.

da! pądidinsim. Kol lobininkai 
viešpataus, tol nedarbo laikų 
bus. Kad prašalinus nedarbą, 
reikia organizuotis, šviestis ir ko 
voti dėl socializmo įvykinimo.

—Zigmas.

Mano manymu, musų korės*- 
pondentas turėtų vengti asme
niškų užsivarinėjimų, nes jie ne
tveria, o ardo viešąjį musų vei- 
kimų. —V. S.

Sausio 18 d., pavakarėj, apie 
keturi šimtai paleistų iš kariuo
menės jaunų vyrų numaršavo į 

miesto rotužę (City Hali.) rei
kalauti sau darbo.. Numaršavę 
į miesto majoro raštinę, išrinko 
delegatus ir pasiuntė juos pakon- 
feruoti su miesto valdžia. Majo
ras pasiuntė telegramų karės mi
nisterijom klausdamas, kas da
ryti, kur dėti šie bedarbiai. Ko
kios pasekmės iš to išeis — ne
žinia. Tik tas jau aišku, kad su 
paleidimu kariuomepės šalis su
sitinka su rūsčia problem 
reikės daryti su bedarbių armi
jomis? Tie, kurie buvo pašauk
ti savo galvas už tėvynę guldyti, 
turbūt nepanorės, kad juos da
bar išmestų gatvėn kaip niekam 
nebereikalingą daiktą.

Bridgeville, tai irgi, “garbino’* 
Naujienas kol pailso. Bet Nau- 
jenos nė kiek nenukentėjo tik 
pasigerino. Bus taip ir dabar: 
pastraksės ir sustos.

—Bridgevillietis.

Kaip pirmiau jau rašiau, Mu- 
skegone yra LSS. ir LDLD. kuo
pos. Tai socialistų darbininkų 
organizacijos, betgi jau daugiau 
kaip metai laiko kaip jos nieko 
geresnio, išskiriant šokių, nesu
rengia. Man regis, kad tokius 
šokamuosius vakarus pritinka 
labiau rengti ir lankyti tiems, ku
riems niekas daugiau nerupi. 
O juk socialistai turėtų rasti 
audingesnio darbo, ne kaip dis 
kilsuoti, kuris jų moka geriau 
šokti... Visur judėjimas, visur 
darbininkai užimti svarstymu 
svarbių einamojo laiko klausi
mų, o čionykščiai draugai tik 
šokiais užsiima.

Gal tas mano raštelis nepatiks 
Muskegeno “veikėjams“, bet ką 
daryt: negaliu iškęst neparašęs 
tcisvbės.

Kun. Kazėnas ir vėl pradėjo 
senųjų negražių agitaciją prieš 
jam nepatinkamus laikraščius, 
ypač Naujienas. Stačiai Šėlsta. 
Nėra to nedėldienio, kad kuni
gas nepanudotų sakyklą gąsdi
nimui savo parapijbnų"nuo ube- 
dicvių-cicilikų laikraščių.” Mat, 
žmonės noriai skato Naujomis 
ir skaitydami apsišviečia. O tas 
kunigui yra labai baisiu dalyku. 
Todėl ir šėlsta. Ale kad žmones 
tų jo gąsdinimų nenusigąsta ir 
skaito Naujienas dar uoliau ne
gu iki šiol.

Bridgevilliečiams nenaujiem! 
tie kun. Kazėno straksėjimai, 
kada ijs persikėlė iš Donorus į

nežinia kur.
—Advokatas

PASLAPTIS SVEI
KATOS

turi sveikų ir tyrą kraują ir re

Naujienų 13 num. paduotoj 
LMPS. 16-tos kuopos vakaro d- 
pyskaitoj padaryki klaidų, ne 
žinia ar cLgės M. įLekešienės ar 
Naujienų redakcijos (klaidos 
padaryta Naujienose, korektū
ras betaisant. Kadangi rankraš

čio originalas užsimetė, mes 
prašėme d-gės M. Lekcšienes, 
kad ji /atsiųstų mums klaidų 
pataisymą. Tikimės, kad ji ba
tai piularys. — N-nų Red. ).

Toliau d-gė M. Lekešienė pa
taria moterims nesekti vyrų pė
domis — nesiginčyti, o dirbti iš 
vien. BeUkągi bloga vyrai mums 
padarė? Progresyvėms mote
rims ant kelio jie nestovi, bet 
dar padeda joms visokiuose dar
buose ir parengimuose. Ir ar 
senai moters pradėjo darbuoties, 
pavyzdžiui, musų mieste? Ką 
veikė — veikė vien vyrai. O da
bar, kad ir moters ėmė pabusti 
ir eiti progreso keliu kartu su 
vyrais — garbe joms. Galime vi
si sykiu pasidžiaugti, kad išau
šo naujos gadynės aušra ir bu
dino visus ir visas mus iš mie
go. Geri laikraščiai ir knygos 
atdarė vargšams darbininkams 
ir darbipinkėms akis, nutraukė 
tamsybės uždangalą, ir jie išvy
do, kur teisybės saulutė šviečia.

— M. Oželiutė-Lekešienė.
(Smulkmenas apie LMPS. 

kuopos vakarų, sausio 1, apleido 
me, kadangi jau truputjpasen&- 
jus žinia

Nedelioj, sausio 12 d. kunigas 
iš Chicago Heights su savo šta
bu surengė čia prakalbas. Kal
bėjo kunigas, kunigo brolis ir 
vargonininkas. Iš tų visų trijų 
kalbėtojų gal verta bus paminė
ti* vargonininko kalba. Ji įdo
mesnė už kilų dviejų kalbėtojų 
kalbas tuomi, kad joje buvo pa
sakyta daugiau niekų.

Jis rugojo ant lenkų, kad jie 
giriasi suteikę lietuviams kultū
rų, o toji lenkų kultūra, kurią 
jie lietuviams įteikė, tai lenkų 
kalba,

Bet lenkų kalbą Lietuvoj pa
laiko, kiek mes žinome, patįs 
lietuviai kunigai, kurie tarp sa
vęs lenkiškai čiauška ir retkar
čiais net ir bažnyčioj pamaldas 
skaito.

Po prakalbų atsistojo kuni
gas ir prašė aukų Lietuvai. Jis 
turėjo rankoj popierėlę, kurią 
vadino Lietuvos Laisvės Bondsų, 
ir sakė, kad kas duos ,$5.00 lai 
gaus tą bondsą. Bunsas busiąs 
jam paliudijimu Lietuvon nuva
žiavus, kad jisesųs geras lietu- 
vys.

Paskui vėl pasakė, kad čia 
reikia sutverti komitetas au
koms rinkti ir, nelaukęs kol jį 
Susirinkusieji rinks, pats jį iš
sirinko. Į šitą jokomitetą pa
teko visi biznieriai, išskiriant 
vienų nebiznierių. Jis užsiliko 
komitete dėlto, kad biznferiaus 
nebuvo.

EAST CHICAGb, IND.
Sausio 19 d. LSS. 201 kuopa 

buvo surengus puikų vakarėlį. 
Buvo sulošta dviejų aktų kome
dija “Piršlybos“. Artistai savo 

užduotis atliko neblogiausiai, 
(ik kaikurie nepakankamai gar
siai kalbėjo, taip kad toliau sė
dintiems nebuvo girdėt. Gerai 
lošė musų moterįs, poni M. Kau- 
nietienė, piršlės rolėje; poni M, 
Ketvirtienė, tetos rolėje; p-lė 

S. Sirviliutė, Magdutės rolėje; 
|x>ni P. Svireckienė, 'tarnaitės, 
rolėje. Buvo dar ir monologų: 
poni M. Kaunietienė sulošė “Ka 
padaro bučkis”, ir d. A. Kazlai: 
ckas sulošė monologų “Lietu*- 
va”. Publikos buvo atsilankę 
pilna svetainė. Lošimui pasi
baigus buvo Šokiai. Vsi*gražiai 
linksminos.

LSS. 201 kuopa stropiai pra
dėjo veikti ir vis naujų veiklių 
narių susilaukia. Mat šioj kuo 
pelėj visi rimti žmonės, ir nėra 
joje frakcijinių kivirčų, užtai ii* 
nauji nariai rašosi, šiems me
tams išrinkta gana veikli valdy
ba: organizatorius J. P. Račis; 
protokolų raštininkas B. Juro- 
nas; finansų raštininkas A. Kaz* 
lauckas; iždininkas M. Tijušas.

— Socialistas.

Gabijos Koncertas.
• Sausio 18 d. “Gabijos“ drau
gija surengė koncertą ir balių 
Liet. Lab. Dr-jos naudai. Koncer- 
> programą išpildė “Gabijos“ 
horas ir Liet. Muzik. Konser
vatorijos mokiniai, solistai.

Tų patį vakarą Bostone Dua- 
ley Opera House 60 LSS. kp. tu
rėjo surengusi šokius namini Lai 
sves Gynimo Fondo.

—Reporteris.
(Apie a.a. MilaŠauską apleido

me. nes apie jį rašė 
kitas korespodentas.

• Nedėlioj, sausio 12, LSS. 201 
kuopa rengė prakalbas. Kalbėt 
buvo pasižadėjęs J. Stilsonas, 
bet vietoj jo atvyko V. Andrii- 
levičius. Pastarasis kalbėjo 
rimtai, nieko neužgaudamas, ir 
jo kaba publika buvo patenkin
ta. Aukų LSS apsigigynimo 
fondui surinkta viso 30 dolerių. 
Aukavo po $5.00; K. A. Kai ris, 
A. Kazlauskas; po $1: Z. Nor
kienė, P. Kaimelis, M. Stiklienė, 
P. Grikšienė, D. Blaiškas, K. 
Beliunas, A. Povilauskas, F. 
Petrila, J. Jonuška; po 50 cen
tų: J. Fėisas, 1). Juromis, J. Rin
kąs, A. Bražėnas, J. Čekais, J. 
Kavaliauskas, S. Sarapinas, K. 
Bagdonas, J. Baliunas, B. Stuin- 
įbris, F. Janulis; po 25 c: O. Su- 
dienė, E. Norkienė, W. Indrijai- 
lis. — Visiems aukotojams a- 
čiu. Malonu pažymėti, kad su
sirinkimai! atsilankė nemažas 
būrys ir E. Chicagos moterų, ir 
jos aukavo savo sunkiai uždirb
tą skatikų. O tai parodo, kad 
ir jos jau pradeda labiau su
prast darbininkų reikalus ir re
mia juos.

—A. Kazlauskas.

Pasirinkimas Kokio 
Nors Vyriško $30 iki 
$35 Siuto arba Over- 
kauto.už $19.50

Žiūrėk j šį į žymy pasiulijimą. Pasirink 
sau kokj nors $30 iki $35 siutą arba overka- 
tq šiame name; kokio tik norima audimo ar
ba stailės mes turime už šią kainą mieros 
tinka kiekvienam vyrui, tikrai $30 ir $35 auk
štos rūšies siutaijg M
ir puikus nauji kau- ■ ■

.................. JI viOVF

Tragedija lietuvių šeimynoje.
Sausio 1$) d., ketvirtų valan

dų po pietų, įvyko baisi tragedi
ja vienoj lietuvių ’ šeimynoj. 
Krizostomas Bibikauskis nušo
vė savo moterį ir pats save nusi
šovė. Jiedu apsivedė dar nese
nai — padėkavonės dienoj, bet 
virš savaitė laiko prieš tą atsi
likimą jau buvo persiskyrę. Jie
du pasiliko savo seno draugo. 
Ant. Žibaus, biVte. Ten, besi
kalbant, susibarė ir Ribikaus- 
kis, išsitraukęs revolverį, palei
do į ją penkis šūvius. Moteris 
ant vietos krito negyva, o kada 
namiškiai išbėgo pašauktų po
licija, Bibikauskis išėjo kieman 
ir pats nusišovė —• paleisdamas 
sau galvon kulką.

Moteris paliko jauną 6 metų 
dukrelę, Oną (nuo pirmojo vy
ro), tris seseris ir du broliu — 
visi vvaukeganiečiai. Bibikaus
kis gi paliko du broliu. Vienas

Baltimore, Md. — Kiek laiko 
atgal unijos susirinkime pasir
odė plakatai. Ant tų plakatų 
nebuvo pažymėta nei kas juos 
spasdino, nei kas kviečia rubsi- 
uvių susirinkimą. Plakatuose 
tik buvo rašoma: “Mes šaukiame 
bendrą susirinkimą sausio 14, 
1919”. Sulaukęs tos dienos nu
vykau pažiūrėti, kas ten per 
slapukai. Pasirodė, kad keli žm
ogučiai šaukia rubsiuvius, ida
nt suskaldžius A. C. W. uniją ir 
sutverus “nepriklausomą uniją” 
Susirinkime buvo net vienas ka- 
rčiamninkas, kuris susirinkimui 
žadėjo duoti penkias dešimtis 
dolerių naujos unijos tvėrėja
ms. čia jau kas nors nepaprasto. 
Kokios gi naudos tas smuklinin
kas turės, jeigu nauja unija su- 
sitvers? Atrodo; kad daroma 
koks nor skymas nes į susirink- 
mą buvo sukviesta Greipo siu
vėjai, kure buvo A. C. W. nuba
usti. Dabar kįla klausimas: 
delko jie tveria tą naują rubsiu
vių uniją? Agentai naujos uni
jos sako kad, girdi, mums darbo 
neduoda, o į uniją brangiai rei
kia mokėti. Tiesa, mažosios 
“ša pelės” beveik visos uždary
tos; darbininkams labai pikta. B- 
et ar ta unija duos darbą? Ne. 
Tai kam reikia skaldyti jau 
suorganizuotas spėkas? Bed
arbiams nereikia mokėt mėnesi
nių duoklių unijai.

Kaikurie mažųjų šapelių dar
bininkai sako: “Mes tokie-pat 
unijistai, tai turi būt ir darbas
lygiai dalinamas; o jei ne, tai at-jas nedarbo neprašalinpim, ale

Jie yra padaryti stebėtinai švariausioje keptuvėje, kokią jus 
kuomet matėte.

Jie yra padaryti i§ puikiausių graham miltų kurių piningai gali 
nupirkti; bet jie nekainuoja daugiai kaip kitas padarymas.

Graham Crackers—jie yra ge-

Pirkite tuo vardu—reika
laukite Crispo Graham Cra
ckers.

Teipgi Crispo Crackers, bisąui* 
tai, piragučiai, goodies, tidbits, 
visokio Svarumo — padaryti tei
singai, iškepti teisingai, sudėti 
teisingai, pasaulio pavyzdingoje

S. keptuvėje.
Jeigu krautuvninkas negali jumą 
ją duoti atsiųskite mums jo var- 
dą, arba telefonuakite mums, 
Haymarket 5160.

M Siwyer Biscuit Company 
. JDhicago New York

Subatoje Išpar
davimas

Atdara Subatos 
vakare

Subatoje, moters gali pasirinkti 
kokį norimą kautą šioje krautuvė
je už $20.

Mes turime parduoti kiekvieną motery 
kautą musy sankrovoje todėl jus galite tu
rėti gerą pasirinkimą iš musy viso sandėlio 
puikių kauty—papuoš- _
ty stailiu pliušinių
kauty, tiktai už......... Jlll V

Vertės iki $40.

Gydytoją pavydale saldainių.
Skanus Partola saldainiai valo 

kraują ir pataiso vidurius, taipgi 
prašalina visokius nešvarumus 
iš žmogaus organizmo, kaip vai
kams, taip ir suaugusiems.

Partola ir kiti vaistai Partosia 
Aptiekos buvo apdovanoti aukso 
medaliais ir pagyrimo laiškais 
šešiose visapasaulinėse parodose.

Kožnoje šeimynoje privalo 
rasties dėžutė PARTOLA, katra 
lėšuoja tiktai 1 dol. Del pasek- 
mingesnio praplatinimo mes pa
rduodame 6 dėžutes už 5 dol.

Užsirašykite šiandie ir persi- 
tikrinkit.

VELTUI
Graži ir naudinga dovana 

visiems užsisakiusiems ir al- 
siuntusiems pinigus kartu su 
šituo apskelbimu.

APTEKA PARTOSA 
160 Second Avenue,

New York, N. Y., Dept L 1
Kapitalas 4. Sausio; 1917, $145.000
Pomirtinių išmokėjo
Ligoje pašalpų .....

^JELPIA Našles, Našlaičius, Moksleivius, Politiškus Kanki- 
nius, Imigrantus ir remia visus prakilniuš lietuvių tautiš- 

kus ir kulturiškus reikalus.
AMONIŲ apšvietei leidžia savaitraštį „TĖVYNĘ” su ilius- 
^trUdtu mėnesiniu priedu Moterims ir Vaikams, ir nariai tą 
gauna dovanai. Leidžia kningas, kurias nariams duodama už 
pusę kainos.

Susivienijimas lietuvių Amerikoje yra seniau

sia, didžiausi ir tvirčiausia apdraudos, pašalpos ir kultūros 
organizacija.. Kuopos yra visuose miestuose. Norėdamas 
prisirašyti, kreipkis prie vietinės kuopos, arba norėdamas pla
tesnių informacijų, .rašyk pas Centro Sekretorių, šiuo adresu:

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIU 
’ n m ■ mm m 1 ■ #

KLEIN BROS.
HAblfU rfth SIS

AMERIKOJE
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Dviem mėnesiam .............. 1.45
Vienam mėnesiui............ .. .75

Chicafoje—per nešiotojus:
Viena kopija ...i..................... 02
Savaitei ...................;••!•••• .12
Mėnesiui............................... 50

Suvienytose Valstijose, ne ChicagoJ 
pačiu:

Metams .............................. 15.00 i
Pusei meto .......................... 3.00
Trims mėnesiams .............. 1-65
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blikos valdžią neturėjo, šia
ndie tas monarchistų brūzdė 
jimas vėl ima smarkiau gal
vą riesti. Leidžiamos prokla
macijos; kurstomi žmonės 
prieš respublikos -valdžią. 

I Jie trokšta atsteigti Portu
galijoj monarchiją, pasodi
nti vėl žmonėms ant sprando 
karalių. Telegramos skel
bia, buvusis karalius Manu- 
elis, kurs, išvytas iš Portu 
galijos, iki šiol gyveno Angli 
joj, dabar laivu išplaukęs iš 
Londono turbut į Portugali
ją. Jeigu tai butų tiesa, tai 
reikštų, kad monarchistai 
yra apskaitę savo jiegas ir 
tiki savo sumokslo pasiseki
mu. Vis dėlto reiktų labai 
abejoti, kad žmonės'bepano- 
rėtų monarchijos, ir Manue- 
lis* kuriam, matyt, labai bu
tų malonu dar sykį ant sosto 
atsisėsti, gali labai apsirikti.

Truę trunsiation fiied wįth the post-Į grupės, į Princų salas, Mar- 
master at (.hieago, III, Jan. 24, 1919 ° 1 . . . A
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

Talkininkų propozici
ja Rusijai.i

moro jurojrkame juos pasi
tiks susitelkusiųjų valsty 

bių reprezentantai; bet tąja 
sąlyga, kad tuo tarpu kvie- 
čiajnosios grupės pertrauk
tų ginkluotą kovą su kits ki
ta ir kad visos ' ginkluotos 
spėkos, pasiųstos kur-nors

Pranešimas
Redukcijos i
Straipsniai

True translation fiied \vilh the post- 
master at ('.hieago, III, Jan. 24, 1919 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917 

“Safe”. '
Vienintėlis socialistų ats

tovas kongrese Meyer Lon
donas, telegrafu pranešė 
New Yorkan, kad valdžia 

atsisakius duoti užsienio pa 
sportus Socialistų Partijos 
paskirtiems delegatams į 

tarptautinę socialistų konfe
renciją Lausanne, Šveicari
joj. Tais delegatais, kaip ži
nia, buvo paskirti Algernon 
Lee, iš New Yorko; James 

• O’NeaL iš Brooklyno, ir 
John M. Work, iš Chicagos. 
Jie rengėsi iškeliauti Euro
pon kaip šiandie, bet čia, pa
skutinėj valandoj, jiems pra 
nešta* kad valdžia jų neiš
leidžia.

Kokiais motyvais valdžia 
vadovaujasi atsisakydama 

duoti socialistų delegatams 
pasportus, sunku suprasti. 
Bet visgi tai labai keistas 
dalykas, kad ir po to, kaip 
karė pasibaigė, valdžia vis 
dar mato reikalinga esant 
pavartoti tokių varžymo 
priemonių prieš socialistus 
— prieš žmones tokios poli
tinės partijos, kuri šiandie 
Europoj ima valstybių vai
rus į savo rankas ir tiesia 
pamatus naujai tvarkai, 
naujai, tikrąjai demokrati
jai.

Nejaugi šios šalies valdi
ninkai mano, kad tokie var
žymai tai tikriausias vaite 
tas nuo socializmo įsigalėji
mo šioje šalyj?

“Naujieiių B-ės direktorių su
sirinkime, įvykusiam sausio 22 
d. š. m., aš įteikiau savo rezig
naciją. Į dienraščio redakto
riaus vietą direkcija paskyrė 
drg. Antaną Lalį.

Nemalonu man yra skirties 
su darbu, kurį dirbau.per pen
kerius metus, bet mano asmeni
niai reikalai neleidžia man il
ginus pasilikti*prie jo. Laikra
ščio redagavimas paimdavo vi
sas mano jiegas (kiekvienas ga
li numanyti, kokiose sąlygose

tiškus lietuvių dienraštis); per 
keletą metų aš neturėjau laiko 
nė rengties prie tos profesijos, 
kurios mokinausi, nė užsiimti 
kokiomis- nors studijomis. Toks 
savęs eikvojimas negiliojo am
žinai tęs ties; nes turiu pareigų 
ir prieš save, ir prieš kitus as
menis.
♦ Apleisdamas redaktoriaus kė
dę, aš sutikau ir toliaus kiek ga
lėdamas padėti “Naujienoms” 
savo raštais. Naujasis dienraš
čio vedėjas, neabejoju, sugebės 
palaikyti jį prideramoje augš- 
tumoje kaip principialiu, taip ir 
literatiniu žvilgsniu. Skaitan
čioji musų visuomenė nuo se-

rimtą ir talentingą rašytoją, ir 
tikiuosi, rems jo redaguojamas 
“Naujienas” taip-pat, kaip ji rė
mė jas, būnant, jų redaktorium 
man.

Džiaugiuosi ir didžiuojuosi 
tuo, kad turėjau progos prisidė
ti prie “Naujienų” sutvėrimo 
ir išauginimo į tokį stiprų lai
kraštį, kokiuo jos yra dabar. 
Nuoširdžiai linkiu, kad jos ir a- 
teityje taip-pat augtų,užkaKan
damos simpatijas ir pripažini
mą tarpe protaujančiųjų lietu-

P. Grigaitis.

Draugui P. Grigaičiui rezigna-

True trunsiation fiied \vith the post- 
master at Chicago, III, Jan. 21, 1919 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

Monarchistų judė
jimas Portugalijoj.

Kada kitose valstybėse, 
kur iki šiol buVo užsilikę ir 

* “Dievo valia” viešpatavo vi
sokio rango karaliai, c^prai 
ir kaizeriai, dabar visur jie 
verčiami nuo sostų ir šluo
jami sąslavynan, tai Portu
galijoj apsireiškia kitoks 
bruzdėjimas. , (Portugali
ja tapo respublika nuo laiko, 
kaip sukilę žmonės* 1910 me
tuose, išvijo buvusį savo ka 
ralių, Manuelį, laukan, ša
lyje vienok neramumai ne
siliovė. Tuos neramumus 
nuolatos kėlė monarchistų 
ir dvarininkų suokalbiai, 
nors didelio pasisekimo su 
kurstyti žmones prieš repu-

Naujienų Bendrovės Direkcija 
pakvietė žemiau pasirašiusįjį už
imti jo vietą. Kad ir labai neno- 
roms, bet Direkcijos prašomas, 
apsiėmiau.

Žinau gerai, kokią didelę at
sakomybę imuosi nešti. Nusi
manau, kad mano jiegoms ne
lengva bus išlaikyti N a u j i e nų 
dienraštį tokioj augštunioj, ko
kios jis atsiekė, vedant jį taip 
gabiam rašytojui ir lokiam mo
kslo vyrui, koks buvo mano 
Į)irmtakunas.\ Stengsiuos betgi, 
ką galėdamas. O padedamas 
draugų redakcijoj, taipjau drau-

jo bendradarbiauti, ir yisų kitų 
draugų, kurie iki šiol Naujie
noms bendradarbiavo, rūpin
siuos išlaikyt dienraštį ir toliau 
tokiu-jau rimtu organu ir galin
gu darBb žmonių ginklu, kokiu 
jis ligi šiol buvo.

Rusijos reikalais taikos 
konferencija priėmė prezi
dento Wilsono pasiųlytą pro
poziciją. Tekstas tos propo-4 arba vedamos prieš kokią 
zicijos skamba:

“Vienintelis tikslas, kurį 
talkininkų valdžių reprezen
tantai turėjo omenyj disku- 
suodami klausimą apie tai 
kaip reikia elgties su Rusi
ja, buvo toks, kad padėjus 
Rusijos žmonėms, bet nieku 
budu netrukdžius jiems ir 
nevaržius jų teisių sutvarky
ti savo dalykus taip* kaip jie 
nori.

“Jie (talkininkų valdžių 
reprezentantai) laiko Rusi
jos žmones kaipo savo drau
gus, o ne kaipo priešus, ir 
pasirengę padėti’jiems viso
kiais budais, kaip tik jie no
ri būt padedami. Jie mato 
aiškiai, kad suirutė ir nepa
sitikėjimas Rusijos žmonių 
vis ir vis didės, badas ir var
gas vis labiau it labiau aš
trės, vis labiau ir vis sun- 
kiaus bebus galima dalykai 
pataisyti, jeigu nebus įvy
kinta normalės darbo ir pra
monės sąlygos'ir deramai 
vėl sutvarkyta transportaci 
ja; jie stengiasi surasti ko- 
kių-nors būdų, idant padė
jus Rusijos žmonėms įsteig
ei tvarką.

^Jie pripažįsta Rusijos 
žmonėms absoliučią teisę 
Tvarkyti savo reikalui, be* 
jokio diktavimo, be jokio va
davimo iš pašalio pusės. Jie 
negeidžia nė išnaudot Rusi
jos, nė kokiu-nors budu pasi
naudoti jar

“Jie be rezervacijos pripa- 
žysta revoliuciją, ir nė jo
kiais budais, nė jokiais atsi
tikimais nepadės ir nesis
tengs padėti kokiems-nors 
kontr-revoliucijos pasi^ten 
gimams.

“Jie nenori ir nežada už
tarti arba padėti kuriai nors 
tų organizuotų grupių vie
nai prieš kitą, kurios dabar 
varžosi Rusijoj dėl pirmeny
bės ir vadovavimo. Jų vie
nintelis ir nuoširdus tikslas 
tai daryti, ką galima, kad įs
teigus Rusijoj taiką ir davus 
jai pragumų susirasti būdų, 
kad ji galėtų išeiti iš dabar
tinių savo keblumų.

“Susitelkusios valstybės 
užsidavusios dabar didžiu ir 
atsakomingu darbu — įsteig
ti taiką Europoj ir visame 
pasaulyj. Jos gyvai pripa
žįsta, kad nė Europa nė pal- 
saulis negalėtų turėti taikos* 
jeigu jos neturės Rušija. Jos 
pripažįsta ir todėl laiko sa
vo priederme patarnauti Ru
sijai ^okiu doslumu, tokiu ne 
saumylumu, tokiu rūpestin
gumu, kaip kad jos tarnau 
tų kuriam nors kitam savo 
draugui ar talkininkui; ir tą 
patarnavimą jos pasirengu
sios teikti tokiu budu, koks 
Rusijos žmonėms butų ge
riausiai priimtinas.

“Tuo supratimu ir tuo tik
slu‘jie (talkininkų valdžių 
reprezentantai) pasiėmė ši
tokiu budu veikti.

“Jie kviečia kiekvieną or
ganizuotąją grupę, kurios 

dabar palaiko ar stengiasi 
palaikyt savo politinį autori
tetą arba militarę kontrolę 
kur-nors Sibire ar europi
nės Rusijos ribose^ kaip jos 
kad stovėjo prieš ką-tik pa
baigtą karę, išskiriant Fin
lendiją, idant jos atsiųstii 
savo atstovus, ne daugiau 

A. Lalis. kaip po tris nuo kiekvienos

nors tautą arba teritoriją 
europinės Rusijos ribosė,' 
kaip jos kad stovėjo ligi ka
rės, arba prieš Finlendiją, 
arba prieš kurią-nors tautą 
ar teritoriją, kurių autono
minė akcija primta donjon 

.tų keturiolikos punktų—ku 
riais dabartinės derybos re
miasi, — butų veikiai atšau
ktos ir visoki užpuolamieji 
karės žygiai sustabdyti. s

l-jy. *Į

“Tie atstovai kviečiami pa 
sitarti su talkininkų valsty
bių reprezententais atviria
usiu ir nuoširdžiausiu budu, 
idant butų galima patirti vi 
sų Rusjos dalių žmonių gei- 
davimai ir tuo budu atsiekti, 
jei galima, šiokio-tokio susi
pratimo ir sutarties, kad Ru 
sija galėtų žengti prie įvy- 
kinimo savo tikslų, ir kad 
butų įsteigti bendro veiki
mo santikiai tarp jos pačios 
žmonių ir su kitomis pasau
lio tautomis.”

Laikas šitai Rusijos ir tal
kininkų valdžių reprezen
tantų konferencijai susirin
kti skiriama vasario 15, 
1919.

vis prieš kalną. Pasilsėję pas 
kirto j vietoj, antrą naktį, kaip 
12 valandą, vėl išėjome — tris 
mylias — į traukinį. Tu viešpa
tie, koks tas musų traukinys! 
Bakskariai po 12 X 8 pėdų, į ku
riuos turėjome tilpti iki 33 ka
reivių. Taip juose išbuvome 

stati tris naktis ir dvi dienas. 
Bet vistik buvo geriau važiuot 
ne kad pėkštiems eiti. Rugsė
jo pirmą dieną atvykome į SI. 
Pardunę. Čia turėjome septy
nias šešiacoles anuotas, kurias 
kasdien be paliovos barškinome 
Turėjome nuo vienos iki ketu
rių valandų dienoj nešioti mas- 
kas nuo gazų, taipjau plienines 
skrybėles. Tos gazinės maskos 
nešioti tai buvo sunkiausias dar
bas tokios jos biaurios.

Kada jau buvome gerokai iš- 
siinuštravę ir prisirengę eiti kai 
zerio 
ko.

jieškoti, štai ir taika įvy,

kad jus žinotumėt, kaip 
džiaugėmės, kad kaizeris

O, 
mes 
susmuko!

Atidavėm anuotas atgal; plie
no kepures, gazines maskas su
gražinome atgal. Pasiėmėm bo 
les, virves ir kitokius žaislus ir 
žaidžiame po žalias pievas.

O betgi dažnai lindime. Lindi 
nie namų. Ir nežinome, kada 
leis mus namo važiuoti.

[ miau jautėmės laimingesni, dėl
to kad niekas nemanėme apie 
sugrįžimą nairto...

Pvt. Jonas Ampusitis.

negaudavo tos kainos, nes 40 
centų mokėjo tik už geriausius 
javus*; ir nors ūkininko javai 
buvo geriausi, bet kompanijų 
agentai tvirtino, kad taip nesą, 
kad jo javai esą tik antro ar tre
čio. sorto, ir siūlė tiek, kiek jų 
malonė buvo. Ūkininkas, ne
turėdamas kur savo javų dėti, 
turėję* atiduoti už tiek, kiek 
jam siūle, nes negi gabensis at
gal keletą dešimčių mylių!

Tais laikais Vakarų .Kanados 
ūkininkai gyveno labai netur
tingai — ačiū tokiai maklerių 
sistemai. Jei kuris ūkininkas 
sumanydavo patsai siųsti savo 
javus į malimus, tai turėdavo 
kitokiu klinčių: geležinkelių 
kompanija sakydavo, kad netu
rinti pakankamai vagonų, nors 
stotyj stovėdavo ne maža tuščių 
vagonų. Geležinkelių kompa
nijoms čia buvo išrokavimasj 
nes mat jos valdė didžiulę dalį 
javų magazinų (elevatorių) 
kompanijų Šerų.

Toks dalykų padėjimas išve
dė Kanados ūkininkus iš kan- 
tryhės. Jų įnirtimas ant kapi
talistų sumokslininkų buvo taip 
didelis, kad jie rengėsi kelt tik-

kompanijų elevatorius ir gclc-

Pir-
į savo rankas. Toks ūkininkų

True translation fiied with the post- 
masler at ('hieago, 111, Jan. 21. 1919 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

Kelionė Francijon.
(Kareivio laiškas iš Fra nei jos)

Mes, Springvąlliečiai, Strcalo- 
riečai ir k. Illinois valstijos vie
tų vyrai buvome pašaukti anni- 
jon balandžio 2, 1918, o jau ru 
gpjličio 8 dieną buvome išsiųs
ti į Franciją. Kelionėj vande
nili sutrukome seplynioliką die
nų. Vieną naktį, tai buvo rugp. 
20, ant laivo buvo duotas pavo
jaus signalas. Visi dumėnte ant 
dėkio — kai kurie pusiaupliki, 
kiti vieną koją dar spėjo įnerti

kėme, kada musų muzika ims 
griežti, o mes imsime giedoti 
“Arčiau Dieve prie tavęs”. Te- 
čiaus nieko pikta neatsiliko ir 
mes, nusiraminę, plaukome to
liau. Rugpjūčio 25 atvykome 
laimingai į Tillšbury, Anglijoj. 
Anglijoj žmonės'pasitiko mus 
labai gražiai ir dalino mums ci-

liaus gromatomis. .B čia išga
beno mus į pasilsiu kempes, į 
Woodley, o rugpjūčio 28 išėjo
me pėksti į Southamptoną. Čia 
tai jau vyruti turėjome truputį 
vargo: reikėjo nešt ant kupros 
50 svarų naštą; diena buvo kar 
šia, o keliant — 12 mylių. Dau
gelis musų iš nuovargio susmu
ko kelyj ir juos turėjo jau vežte 
vežti į Southamptoną. Mums 
martuojant, šalykelėse sustoju
sios anglų moters su vaikučiais 
sveikino, spaudė mums rankas 
ir ašaromis akyse lydėjo žod
žiais: “good by, boys, God bless 
you!”

Vakare suėjome į didelę tran
sporto stotį. (Yia buvo musų rc- 
gimentas, vienas Chicagos in- 
fanterijos regįmentas ir daug 
anKlų kareivių. Apsijuosėme 
gelbėjimus diržais, bet jie buvo

me nė gulėti, nė dorai sėdėti; 
antra vertus, atsigulti nebuvo 
nei vietos. Taip stati ir nemie
goję pervažiavome transportu 
iš Southamptono į Havrą, Fran
cijon. F Havro vėl turėjome 
pėksti drožti į pasilsio kempę. 
Sunkiomis na šiomis apsikrovę

Ūkininkų balsai
Ką atsiekė Kanados ūkinin

kai savo organizacija.

Vakarinė Kanados dalis yra 
vėliau ūkininkų apgyventa ne 
kaip kitose Amerikos dalyse, 
bet jie daug toliau pažengę ūkio 
išvystymu, negu kur kitur. Ir 
lai jie padare savo organizaci
jos ir susiprdtindo dėka. Mat, 
kur valstijos daugiau svetimša
lių apgyventos, ten ūkininkai 
turi tarp savęs daugiau solida
rumo; kur naujai apgyvenlų 
valstijų žmonės susideda iš la
ibiau maišytų tautų, ten tarp jų\ 
yra didesnė vienybė, didesnis 
lygumas; o kur didžiumoj ap
gyventos lik taip vadinamų jan
kių, ten jie daugiau pasipūtę, 
išdidus, egoistingesni ir konser
vatyvesni.

Vakarinėj Kanadoj gyvena 
didžiumoj įvairių tautų naujo
kai -r- pažangesnis elementas, 
labiau susipratęs ir pasiryžęs 
kovot su išnaudotojais, ypatin
gai stambiais spekuliantais. Ir

rojęs gerų pasekmių, nes jie bu
vo neorganizuoti ir be jokio pa
tyrimo. Ant laimės, atsirado 
vienas ūkininkas, vardu Greras 
(dabar jis yra jau agrikultūros 
ministeris, o tuomet buvo bied- 
nas, niekam nežinomas ūkinin
kų mokytojas). Jis pasakė neri
maujantiems ūkininkams: Mai
štu, sako, mes dar nieko nelai
mėtume. Daug musų nueitų į 
kalėjimą, daugelis gal ir gyvas
ties netektų. Verčiau, sako, at
simokėkime tuo pačiu pinigu 
savo išnaudotojams: susiorga
nizuokime, įsteigiame ūkinin
kų susivienijimą, o tada mes 
pamatysime ką mes galime pa-

banke ir tuo dubu surinko rei
kiamąją sumą.

Neprabėgo beveik nė mė
nuo laiko kaip naujoji ūkininkų 
bendrovė pradėjo parduot jau 
po šimtą vagonų javų savaitėje. 
Board of trade spekuliantai nu- 
igando. Jie ėmė daryt visokių 
kliūčių ūkininkų bendrovei kad 
tik išstūmus ją laukan iš pirkl- 
ybos. Bet ūkininkai nepasida
vė, ir kada kapitalistų mektor
iai pradėjo daryti jiems visokių 
šunybių, ūkininkai kreipės į va
ldžią teisybės jieškoti. Valdžia 
pagrūmojo spekuliantams, kad 
jeigu jie nesiliaus šunybių darę 
ūkininkams, tai jiems bus atim
ti leidimai pirklybai varyti.

Ūkininkai laimėjo. Bet neil
gam. Kapitalo atstovų, galing
ųjų javų spekuliantų sumoksiu, 
'valdžios advokatas patraukė 
tieson ūkininkų bendrovę, .kal
tindamas ją, kad ji buk neteis
ingu keliu pirklybą varanti (pa
našiai kaip dabar dedasi Illinois 
valstijoje, kur pieno Draugija 
patraukta tieson) Ūkininkai 
buvo priversti savo bendrovę 
perorganizuoti ir pastatyti ją 
akcijų pamatais.

Ūkininkų bendrovė nesitenk
ino vien tik javų pirklybą. Ji 
sumanė paimti į savo rankas 
visą kas tik ūkini reikia, ir šia
ndie ji jau perka ir parduoda 
visą—nuo adatos iki traktorių. 
Bendrovė turi diddįy sankrovų 
Winnipege, iš čia siunčia į kitus 
sandėlius, iš tų sandelių į atsk
iras kuopas, o iš kuopų — vie
tos ūkininkams. Be to, Ūki
ninkų Bendrovė įsteigė Winn- 
ipege taipjau savo banką, kur- 
jo pagalba jie varo visą biznį.

Ką padarė Kanados ūkinink
ai, to paties galėtų atsiekt ir 
gali pasimokinti ir Amerikos 
Lietuvos ūkininkai. Iš to daug 
lietuviai ūkininkai, būtent, kad 
gera ką nuveikti tegalima tik 
organizuotu darbu.

----- M. GUGIS

savo organizacija:
Kanados ūkininkų susivieni

jimas turi 80 tuksiančių narių. 
Jie valdo 606 elevatorius arba 
javų magazinus trijose valsti
jose. Turi keturis didelius ja- 

magazinus perluose, kaip 
Arthurc, Fort William.Port

Praeitą rudenį ūkininkai parda
vė vieną trečdalį visų savo su
rinktų javų, o tas trečdalys, 
nors praeiti metai užderėjimu 
buvo blogi, siekė 133 milijonus 
bušelių javų vertės 177 milijo
nų dolerių. ' Organizacijai dir
ba 1300 žmonių, su penkiais 
milijonais dolerių kapitalo. U- 
kininkai turi išpirkę Šerų už tris 
milijonus dolerių. Organizaci
jos turtas siekia 12 milijonų do
lerių. Per metus daro apyvar
tos už 200 milijonų dolerių?

Kaip jie tatai padarė?
štai. Apie porą dešimčių mė

žtų atgal ūkininkai buvo priver
sti parduot saVo javus į tuos 
pačius kompanijų magazinus 
po 40 centų bušelį, o tuo pačiu 
kartu miestuose matujių per- 
kupčiams arba javų t rus tams 
mokėjo ųuo 60 iki 90 centų už 
tą pačią mierą. Kas blogiau, 
tai ka<| ūkininkas nugabendavo

Patarimas buvo geras ir visi 
ūkininkai suliko. Jie ėmė orga- 
nizuoties į kuopas, o kuopos į 
centrus.

Išgirdę apie tai dičlurčiai ir 
javų spekuliantų kompanijos 
juokėsi: tuščias, girdi, pasimo- 
jimas, ūkininkai neturį vieny
bės, ir jeigu mėgins susiorgani- 
zuot, tai po metų kitų vėl visa 
kas griusiąs. Nebepirnias, sa
ko, kartas ūkininkai bandė 
steigt savo organizacijas, bet 
jos vis griuvo nieko nenuveiku
sios.

Taip juokės ir ramino save 
ūkininkų išnaudĮolojai. B°1 
šiuo syk jie skaudžiai apsiriko. 
'Nepraslinko nė pora melų, kaip 
didžturčiai ir jų perkami politi
kieriai pamatė, kad ūkininkai 
ne juokus daro.

Pirmais metais ūkininkai pa
siuntė savo atstovą į Winnipe- 
gą javų pirklybai ištirti. Nuva^ 
žiavęs, atstovas vaikščioja po 
miesfi^ kainanlinėja, apžvalgų 
vielas kur stovi tuksiančiai va

gonų pripilti javų, teiraujasi 
bankuose, nueina į board of 
trade. Javų mekleriai visur iš 
jo šaiposi, pajuokia.

Po kic laiko sugrįžęs ūkininkų 
pasiuntinys papasakojo jiems, 
kad javų pirklybą puiki ir kad 
ūkininkai patįs turi ją pai
mti į savo rankas. Ūkininkai 
paklausė ‘ir tuojau įsteigė savo 
bendrovę, pavadino ją Grain 
(ir6wers Company (javų augin
tojų kampanija). Kaip jau mF 
nėjau, tuo laiku ūkininkai buvo 
labai neturtingi. Darbui pra
dėt, visų pirma reikėjo «nupir- 
kt savo atstovui vielą board of 
trade, o už ją, reikėjo mokėt pu
strečio tūkstančio dolerių! To
kia suma sudėt vargšams, ūki
ninkams lai nelengvas daiktas. 
JM atsirado keli pasišventę i/iki-

Kazimieras Gugis

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

visokius dokumentus ir popieras.
Namų, Ofisas:

3323 S. Halstcd St.
Ant trečių lubų

Tel. Drover 1310

Miesto Ofisas:
127 I. Dearborn St. 

1111-13 Onlty Bldg.
Tel. Central 4411

i
Ar reikia paskolos ant jūsų praper- 
čių? '
Ar ketinate pirkti ar parduoti, ar 
mainyti savo namą, lotą ar 
Ar reikia insurance?
Ar reikia padaryti popieras 
žiūrėti abstraktus?

Kreipkitės prie 
A. PETRATIS į i

CENTRAL MANUFACTUAIN6 
OISTRIGT 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 suimtomis nuo 6 iki 8 vai.

.......... —.

Liberty Bondsus 
dalį išmokėtą, bondsus ir war 
savings stamps nuperka už cash 
Erne! and Co., 740 W. Madison''st., 
kampas st., kampas Ilalsted st. 
Room 232, 2ras augštas, virš Famous 
Clolhing Store, atdara vakarais iki 
8 vai. Nedčliomis nuo 10 iki 1.

fanną?

ar per-

Dr. D. J. BAGOČIUS
Lietuvis Gydytojas ir 

Chirurgas
Ofisas 10900 So. Mlchigan Avė.
Rezidencija 10731 S. Michigan

Avė., Roseland, III.
Telefonas tas pats rezidencijai 

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

2 po pietų iki 4
6 iki 9 vakare.

turėjome eit keturias myltas ir savo javus marketan, niekados ninkai, kurie užstate savo ukius

..... .........................

Dr.A.Montvid
Gydytojas ir Chirurgas

1553 W. Madison st.
Suite 600—612

, Phone Haymarket 2568 
Valandos: 10 iki 12 ryto 
1739 So. Ilalsted St.
Phone Canal 4626

Naujienų Name 
Valandos: 6 iki 8 vakaro 

Nedėldicniais tik Madison st. 
ofise.
Rezistencijos telefonas 

West 6126.
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Dr. Leo Awotin
Gydytojas, Chirurgas, Akušeris 
1920 So. Halsted Stn Chicago. 
Kalba, lietuviškai, latviškai ir 

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

Sąskaitos užaugo 1000 nuoš. Sergėkite savo aki
CHICAGOS

ŽIŪRĖKIT, VAIKIŽINIOS
NAI ir MERGINOSATLEIDO Iš BEPROTNAMIO

rėsime jums pranešimą, kurį, mes ži nome, jums bus malonu skaityti,
lingimes norime kad jus jį įsidomėtumėte

Kiekvienas plačiai pabudęs vaikinas ir mergina musų mieste bus žingei

Žinoma jus žinote kokia puiki duona

vak.

SCHULZE BAKING CO

Rusiškos ir Turkiškos Vanos

3109 S. Morgan st Chicago

Eipertas

NAUJA JUOKAŽAISMĖ

(Arti Milwaukce Avė.)

kurios dar nėra iš- K. Kajota ir kiti

Sveikatos skyrius išleido naują 
prasergėjimą nuo influenzos.

186 SUSIRGIMAI INFLUEN 
ZA IR 46 PNEUMONIJA.

.. AKYS 
.. AKYS 
.. AKYS 
.. AKYS 

. AUSYS 
. AUSYS 
. AUSYS 
. AUSYS
. NOSIS 
.. NOSIS. NOSIS . . NOSIS 
GEBKLĖ 
GERKLE 
GERKLE 
GERKLE

SYKĮ IŠPILDĖ SAVO 
ŽODĮ.

Mėtykis IŠGELBĖJO 
$2 900 ČEKĮ; JIEŠKO 
K1 ?O DARBO.

DRAUDŽIA BUČIUOTI 
VAIKUS.

jhone Yards 4317 
oulevard 6487.

PASISAVINO $4,000 DIRB 
DAMAS BANKE.

Butter-Nut, Victor Rye, Dixie Rye 
Bread ir Schulze’s Cake.

VĖL GRŪMOJA NAMŲ 
SAVININKAMS.

Daktare, 
šis recep
tas veikia 
kaip 
Magikas J

metų
• siun
Nat.

kartu 
ir va-

Bučiavimas 
influėnzai plati) liti 
k a tos skyrius savo prasergėj 
me.

nuteistas fcde-
Landis teisme

Jis buvo

AKI 
1801 So.

ikų yra geras 
iko svei-

Norintieji gauti A.a. Jono Si
ručio paveikslų, priduokite • sa
vo antrašus, adresuojant: J. P. 
Markus, 1739 So. Halsted St.

P. S. — Butų gera, kad no
riu lįs gaut paveikslų priduotų 
man savo adresus nevėliau se
kamos segvdos, sausio 29 d.

—J. P. Markus.

Lošimas duodama du 
dienoj — tuoj po pietų 
kare.

Arthur Brucklos, kelis metus 
dirbęs Greenebaum ir sūnų bau 
ke po mini. 9 La Šalie gat. liko
si areštuotas. Jis yra kalti
namas pasisavinime banko pi
nigų $4,(XX).

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

Chicago, 111 
Tel. Canal 2655—630.

JOSEPH C. W0L0N
LIETUVIS ADVOKATAS 

29 S. La Šalie St.
Telcphone Central 6390 

Vakarais
2911 W. 22nd Street 

Tclephono Central 6990

I ARVIŲ KARALIUS” TURI
3 1 KALĖJIMAN; APE- 
, \C1JOS NEGAUNA.

akinius tikrai. Darbą at- 
belaukiant, užtikrintai, 
jums akiniai nebus reika- 
mes tai jums pasakysime. 
JOHN SMETANA

SPECIALISTAS 
ahland Avė., Chicago, 

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

Tėmykite i mano parašą 
Valandos nuo 9-tos vai. ryto iki 
8 vai. vakaro. Nedėlioję nuo 9 
vai. ryto iki 12 valandai dieną.

LOLD. PIRMO APSKRIČIO 
REIKALU.

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

3149 S. Morgan SU kertė 32 aL 
Chicago, III.

• SPECIALISTAS 
Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų 

Taipgi Chroniškų Ligų 
OFISO VALANDOS:

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

Telcphone Yards 687

Telephono Yards 5834.

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

Vyriški) Drapany Darganai
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 paųiuš- 
tų overkotų.

Visai mažai vartoti siutai ir over- 
$25 iki $85, dabar 
elnės nuo $1.50 iki 

Vaikinams siutai nuo $3.00

Gydytojas ir Chirurgas 
Lietuvis

1757 W. 47 St. Chicago, III.
Ofiso Tel. Boulevard 160 

Ofiso Valandos.
Nuo H iš ryto iki 3 po piet. 

Vakarais nuo 7 iki 9. 
Nedaliomis:

10 iš ryto iki 2 po piet. 
Residencija

1007 S. Oakley Blvd.
Tel. Seeley 420

DR. M. HERZMAN 
IŠ RUSIJOS,

Gerai lietuviams žinomas per. 16 me
tų kaipo patyręs gydytoja*, chirurge? 
tr akušeris.

Gydo aitrias ir chroniškas ligar, vy
rų, moterų ir vaikų, pagal naujauniaa 
metodas X -Ray ir kitokius elektros prie
taisus.

Ofisas ir T.abaratorija: 1025 W. 13th 
8t. netoū Fuk Si.

VALANDOS
6—8 vikarai:.
GYVENIMAS:

VALANDOS

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS 
ant Durų, Lentų, Rėmų ir Stogams Popiero

SPECIALIAI: Maleva maievojimui šlubų išvidaus, po $L19 už gal.
CARR BROS. WRECKING CO.

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

“— «y »W,n. i »i i 11 i ■ ’■— 11 ” '■ ■ ■ i i i'i i"

Tikėsime, kad chicagiečįai 
mokės apverlinli tą LMPS. 9- 
tos kuopos žygi ir darys tai, kas 
ptalarytų jį kuopasekmiiigiail
siu.

Lietuvių Rateliuose.
CHICAGlEčięDOMAI.

LMPS. 9-ta kuopa rengia pui 
kų koncertą s ubą toj, sausio 25, 
p. Meldažjo svetainėj. Vakaras 
rengiama tuo tikslu, kad parė
mus gerbiamą lietuvių rašyto
ją, senelę Žemaitę. Neabejoju, 
Chicagos ir aplinkinių mieste
lių lietuviai noriai parems šį 
progresyvį moterų žygį. Šituo 
jie kartu parems ir pasižymėju
sią musų visuomenes judėjime 
veikėją-rašytoją, Žemaitę.

Koncerte dalyvauja gabiau
sios cbicagiečiiį dainininkų spė
kos: p. SI. Šimkus, “Birutės” 
mišrus ir moterų choras, LMI’. 
S 9-los kuopos choras, vadovau
jamas p-nios N. PricevičiutėS'- 
-Gugienės, p-lė Rakauskaitė, p. 
Stogis, p-lė Radauskai te, paskil- 
busis lenkų arlistas-komikas,

NeuŽsitikėkit savo regėjimo pir
majam by kokiam neprityrusiam 
aptiekoriui, a u k šori ui ar keliau
jančiam pardavėjui, nes jie su
teiks jus akims tik daugiau blogo.

Aš turiu 15 metų patyrimą ir 
![aliu ištirt jūsų akis ir_ pririnkti 
ums 
teku

rinkę delegatų, malonėkit tai 
padaryti, belo turiu pasakyt de
legatams, kad jie nesdvčluotų 
atvykti, ir nepamirštų savo 
mandatų, Konferencijos dieno- 
tvarkis bus paskelbtas ant vie-

nesius
$1.48, $1.88, $7.32,
$10.99, $12.63, $15.64,

Viešo Patarnavimo 
ninkas, John P. Garner, prane
ša visiems gazo vartotojams, 
kurie yra susinu tę savo abejo
jamas gazo sąskaitas viešo pa
tarnavimo skyriun, kad Jie ne
mokėtų, iki negaus pataisytas 
savo sąskaitas iš pilnėtojo sky
riaus.

AKIŲ SPECIALISTAS 
Akis Egzaminuoja Dykai 
A Z&K Gyvenimas yra 

i tuščias, kada pra 
' v nyksta regėjiius. 

/ Mes vartojam
> .Ąfaj 'X pagerintą Oph- 

thalmometer. Y- 
jflSiŽbJnJ} patinga doma at- 
c kreipiama

kus. Vai.: nuo 9 ryto iki 
nedčldicn. nuo 10 iki 11 dieną. 
4649 8. Ashland av. katnp. 47 bt

Tel

Kreivos Akys Atitaisomos 
vienu atsilankymu. Be chlorofor
mus. Virš 800 išgydytų ant rekordo.

Ateikite ir ypatiškal persitikrinkite 
baigusj mokslą ir registruot;} gydy
tojo Chicago, specialiai studijavusio 
galvos liga. Specialistas

AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 
GERKLES LIGAS.

šiuo pranešu visoms LDL1). 
kuopoms, priklausančioms į 
pirmą apskritį, kad pirmo ap
skričio konferencija įvyks ne- 
dėlioj, sausio 26 d., lybiai kaip 
9 valandą iš ryto, * M. Meldažio 
svetainėj, 
Cbicagoj.

Kuopos,

yra, ir tas yra vienas priežasčių dėl musų pranešimų jums sekančią 

vaitę. Nepraleiskite to, tėmykite tą, tas reikš jums didelę svarbą.

PIGIAI!
Turiu gražiausi šiltą auto

mobilių dėl pasivažinėjimo ir 
dėl pagrabų ir veselijų ir krik
štynų ir visokiems kitokiems 
reikalams:

Teipgi taisau visokius auto
mobilius senus įr naujus ir iš 
seno padarau naujų. Patyręs, 
geriausias vežiotojas per 7 mc-

Anna Baijl, 18 metų mergi
na vakar likosi paliuosuota iš 
beprotnamio Elgine. Ją suare
štavo už dėvėjimą vyriškų dra
bužių per tris metus; buvo fua- 
nyta, kad ji yra nesveiko pro
to. Per trejis metus ji persi
rėdžius! vaiku dirbo ant, ūkės ir 
paskui Chicagoje kaipo pasiun
čiamas vaikas. Norėdama už
slėpti savo iiiergiškuiną, ji ei
davo su vaikais į biliardines, 
rūkė cigarėtus ir niekame neat
siliko nuo kitų vaikėzų. Ligo
ninės vyriausybė mano, kad 
Ai na Bahl vėl sugrįš į senus 
papročius, kuriuos labai pame

tu overkotų.
kotai, vertės nu
$5 ir augščiaų.
$4.o0. . -------- -
iki $7.50.
Atdara kasdieną, nedėioinh ir „va
karais.

' S. G O R D O N
1415 R. ITalHled Rtr. Chlcaro, III

12th St. Tel. Kedzie 8902 
Paulina Tel. We8tern 15 
3514-16 W. 12th et., arti 
St. Louis Avė. Ir 1115-1V 
So. Paulina St., arti 12th 
St., Chicago, III.

vo jas iš Chicagos Skerdyklų; 
iš čia siųsdavo jam karves ant 
jo 500 akrų ūkės Kane apskri- 
tyj, kur jos buvo apkarpomos, 
ragai ir nagai nugludinami ir 
paskui tos karvės buvo parda
vinėjama kaipo gerosios veis
lės karvės augštomis kainomis.

Suv< Valstijų prokuroras 
tvirtino, kad jis ne lik gludino 
nagus, ragus, užpakalius ir ki
tas dalis, bet dar cheminiu bū
du taisęs džiova sergančias kar
ves, kad luberkulinis ištyrimas 
neparodytų reakcijos.

Visą šią savaitę Star & Bar
ter teatre duodama nauja Davė 
Marions’o juokažaismė. Loši
me dalyvauja tokie pasižymėję 
lošėjai-komikai, kaip Frank 
Wakefic!ld, Jaek Willard, Jew 
Field, Bichard Anderson

Nuo i G- 12 piet;, /' 
Telerhcne r.nal 
' <12 S. fiau-iėd Street 
2—-. io, tiktai

923 8. Aihlaad Biri. Chicag* 
Ua/narikvi 2444

DR. A. A. ROTH
MUBAS GYDYTOJAS ii CH1BUKU4U

Bpacialiataa Moteriiką, Vyriškių 
Vaiki ir viai chronišką U« 

Ofisas: 3354 8. Halsted SU CMca«*
T«1cvS«m« Dreve*

VALANDOS: 16—11 ryto;
7—> »<kKar. N«.ičl>ouiu 16—11

Tarj) 10,(XX) su viršum klas- 
tuotų, neteisingų ir abejotinų 
gazo sųs|kaitų, susiusiu ištyri
mui viešojo patarnavimo sky
riui!, miesto bute po num. 613, 
yra viena nuo aki. J. (). Kosil- 
ner’o, 1404 Indcpendence blvd. 
Ahlemianas (protestuoja prieš 

$9.20 už gazinį krosnį, kurio 
jis niekuomet nupirkęs ir nie
kuomet neturėjęs. Jo protes
tuojamoji gazo sąskaita paro
do didelį įvairavimą sąskaitų 
per paskutinius devynius mė- 

Jos eina taip: 76c., 
$1.88, $7.I|2, $8.62, 

$16.73.
koinisi-

į Gydytojas sako, kad Nux- 
>atc*d Iron urnai suteikia 

nustebinant) stiprumą ir 
energiją vyrų gysloms ir 

r skaistumą j veidus nėr-
Į vuotų, suirusių moterų.

Pirma paklauskite šimtų 
% stiprių, sveikų žmonių, ku- 
)riuos jus susitiksite, ką jie 

naudojo savo stiprumui ir 
J pamatysite kaip daug atsa- 
J4 kys “Nuxated Iron”. Dr.

Jamęš Francis Sullivan, 
buvusis gydytoju Bellevue llos- 
pital (Išlaukinio llppt.) New 
Yorke ir \Vestchester County 
Hospital. sako: “Tūkstančiai 
žmonių kenčia nuo stokos ge
ležies, bet jie nežino ką imti. 
Nieko nėra kaip organiška ge
ležis — Nuxated Iron greitai 
praturtėti kraują, padaryti pui
kias, sveikas moteris, ir stip
rius, tvirtus geležinius vyrus. 
Padaryti visai tikrais, kad ma
no ligoniai gauna tikrą orga
nišką gelcžj ir ne tūlų romų 
metališkos dalies. Aš visuo

met užrašau Nuxated Iron jo
sios originaliuose pakeliuose. 
Nuxated Iron padidina stipru* 
mų ir pakantrumą silpnų. n«i;- 
vuotų, suirusių žmonių i dvi 
savaiti laiko daugely] atsiliki
mų.”

Išdirbėję Pastaba: Nuxated 
Iron rekomeimuota viršuj Dr. 
Sullivan galima gauti nuo bjie 
gero aptiekoriaus su arba be 
daktaro recepto ant visiško 
išdirbėjų užtikrinimo pasiseki
mui arba grąžinami pinigai.

James Dorsey, “inilionierius 
kt rvių karalius” iš Kane aps
kričio, 111. turės atbuli aštuonis 
m tus federalianie kalėjime 
L iveiiwortlie, Kaus, ir užlup
ki ii pabaudos $3,(KM); tokį mi
si Aidimą išdavė Suv. Valsti
jų Apskričio 
te’ ;mas..

Dorsey buvo 
radame teisėjo 
sausio .31 <1. 1918 
kiūtinamas tame, kad jis užlei
do šalį džiovingomis karvėmis, 
panaudodamas ’krasą apgavin- 
giems apskelbimams; tuose ap
skelbimuose jis garsino, kad jo 
karvės esą geros rųšies, mėlyn- 
kraujės I lolstcininės.

reisine buvo priparodyta, 
kad jis pirko džiova sergančias 
karves ne tik šiaip iš visų val-

Per dvidešimts keturias va
landas iki vakar 9 vai. ryto Chi 
cagoje susirgo 186 influenza ir 
46 pneumonija. Per tą laiką 
24 mirė nuo influenzos ir 25, 
nuo pneumonijos.

Suareštavę jį rado pas jį ki- 
šeniuje laišką, kuriame jis at
sisveikina su pasauliu, prisipa
žįsta prie kaltės ir teisinasi, kad 
tuos pinigus paskolinęs drau
gams, kurie ketinę greitu lai
ku sugrąžinti. Pas jį taipgi ra
do ir nuodų.

Dr. A. M. Siege!
2257 Campbell Park

Apielinkčj Oakley Blvd ir 
Harrisoa SI. Tel. West 2866

Ofiso valandos 8—9 ryto
1 — 2 po pietų 7 — 9 vakare.

Morris Eisenstein, 16 : 
ar. žiaus pirmą kartą buvo 
či: ’nas Fort Dearborn 
B; ikan Felt and Tarrant 
m acturing Kompanijos, 
vy’ęs bankan apreiškė, kad jį 
n> _uole «ln vyrai, pinigus iš jo 
at nū, bet jis statėsi prieš juos, 

ki k galėdamas, įr išgelbėjo 
če ius.

I lorris buvo nešęs $34.90 pi
ni lis ir $2,(XX) čekiais/ Jo dar
bi viai davė žinią Shakespea- 
rc avė. stotin ir sakai Patrick 
Al ock ir J. J. Smith ėmė Mor- 
rir.ą kvošlį. Prispirtas prie 
sienos jis prisipažino, ikad jis 
’)t:vo susitaręs su savo draugu 
iii ilvoti pasaką apie apiplėši- 
m ir pasilaikyti sau pinigus 
šė. ingei.

Apie ligą ir jos pasekmes aiš
kins mokyklų vaikams sveika
tos skyriaus gydytojai.

Sveikatos skjTius prasergsti 
visuomenę, kad ji geriaus pri
silaikytų naminės higienos su
stabdymui plėtimosi influen
zos,, kuri orui atlėgus darosi 
vėl nesuvaldoma.
Gcfczo Kompanijų lupa nuo 
aid. Košt nėr.

Milda Teatras
VODEVILIUS Jie PAVEIKSLAI 

Vodeviliais Permaina.
/’ancdėlyj. Ketverge ir Spbctoj

Pirmas Florr.s 15c. Balkonas l(k
Prie ?ių kainų r J-jKaitoma ir 

t c ir 2c kariško^ niokcstjs
4 D1DFM AKTAI d a SPIGU
HALSTED L' K-ra GATVĖS

Sveikatos skyriaus komisi- 
' ninkas Dr. Bobertson vėl pa- */grūmojo namų savininkams, 
kurie, nors ima gerus lipomus 
už pagyvenimus, ilnd tinkamai 
jų neapšildo. Antrąja Dr. Bo- 
berstono auka yra p-ni F. K. 
Borter, gyvenanti po num. 1929 
Lincoln avė., kurią teisėjas Stc- 
wart nubaudė $10.00.

Bichard Kelly, 64 metų am 
žiaus, gyvenantis Lake Forest 
senai žadėjo svki užbaigti si

Aš esmi speciali-
tas visą ligų ffiKjžab

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

Gali būt prašalinta ir daugelyje atsitikimų iš-
Or M gydyta, jeigu gydys teisingai. Aš per daug me- 
F gydžiau pasekmingai šias ligas.
n Mano užrašas išgydytų iigouių yra aiškus pri-
B I rodymas mano gabumo, j

1 atitaisau kreivas akis be skausmo vienu
gydymu. ' ' i .

Pritaikau akinius teisingai.
Pasitarimas nemokamas.

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

Pasitarimai dykai
Silpnos ... 
Skaudamos 
Baudonoą , 
Kreivos .. 
Kurčios .. 
Teknnčios 
Ūžiančios , 
Užkimštos 
Skaudanti 
Tekanti ... 
Kreiva ... 
Užkimusi . 
Skaudanti 
Silpna .... 
Catarrhal , 
Užtinusi .

Franklin 0. Carter M, D.
GYDYTęjAS ir CHIRURGAS 
120 SO. STATBj GATVĖ.

21 metas prie State gatvės
Valandos: 9—7. Nedėliomis 10—12.

^-RUSSIAN*^ j 25<
TURKISH > 75*

BUTTBUNU! BBEKD
(Horiaforect U. S. F«t. Office)

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

šyti ir angliškai kalbėti i labai trumpą laiką. Ateikite į musų mokyklą 
ir pasikalbėkite su musų lietuviais mokiniais, kurie yra musų augšles-

• nėję mokykloje prisirengimui į kolegiją ir universitetą. Musų moky
tojai yra draugiški. Musų mokestis už mokinimų yra nebrangi. Pra
dėkite DABAR.

1537 North Robey Street

’JJlLiL.5?

savim ir vakar savo Žodį išpil 
dė; jis šoko rezervoaran 65 pė
dų gylę ir prigėrė. Policija 
išjieškojusi visą Lake Foreslt 
apielinkę ir lipduką artimais 
antgalo atrado jo kūną rezer- 
voare. *
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Chicago ir Apielinke
SOC. PROPAGANDOS MO
KYKLOS LANKYTOJŲ 
DOMAI.

Deki tulų priežasčių Soc. Pro- 
pagandos Mokykloje šiandie lek
cijos nebus. Sekamą lekciją d. 
P. Grigaitis duos, tur būt, atei
nančią pėtnyčią. Ten |>at, po 
lekcijos, įvyks mokinių susirin- 
kimas-pasikalbejimas tikslu ga
lutinai sutvarkyti tolimesnį la
vinimosi darbą.

—Komisijos Narys.

VAGILIŲ ŠEIMYNA.

Tėvas, motina, vaikas 
ir šuniuks.

Cottage Grove av. stoties poli 
cija įieško vagių šeimynos, ku
ri dėvi kareiviškos gelumbes dra 
bužius, yra gerai išauklėta ir 
vedasi šunyti, kuris žaidžia su 
vaikais, šeimynai beapkraus- 
taut namus. šita darbšti šei
mynėlė apkraustė jau apie 12 
ar 15 aparttmentų Cottage Gro
ve, W(M)dla\s*n ir Hyde Park 
apskričiuose.

Vagišiaujama taip. Šeimyna 
nueina pas namsargį ir mote
ris klausia, ar neišduodama a- 
partamentas. Jei randama vai
kų, tai jie paliekama žaisti su 
šunim; namsargiui nuvedus 
motiTį apžiūrėti apartamento, 
vyras peiliu atidaro kitų apar
tamentų duris ir įėjęs vidun ap- 

da namsargiui dolerį, kad jis 
nuvestų ją apžiūrėti aparta
mento.

200 POLICISTŲ IŠKELIAMA 
J KITAS VIETAS.

Policijos viršininkas Garrity 
vakar išjeido prisaką keltis.

Policijos viršininkas Garri
ty vakar išlaido prisaką apie 

200 policistų persikelti į kitus 
vielas. Prisakąs paliečia ir 
sakų biurą. Tie, kurie neatli
ko savo darbo kaip reikiant, iš
kelta į kitas vidtas. Kapitonai 
leitenantai ir seržentai, girdi, 
patįs prašėsi juos perkelti.

Milionierius socialistas nu-, 
baustas už raudoną vėluką.

VViIliam Bross Lloyd, milio- 
nierius socialistas, pernai rude
nį buvusis socialistų kandida
tas į Suv. Valstijų senatorius, 
vakar buvo atrastas teismo po- 
sėdininkų kaltu už raudono vė
juko plevėsavimą. Jo byla bu
vo nagrinėjama teisėjo Gra
bam teisme. Teisėjas nubau
dė jį $25 ir teismo lėšomis. Ge
orge Koop, kuris buvo suwLIoy- 
du drauge tame atšilkime, nu
baustas $1.00,’ o Lloydo šofe
ris, Loufis 
kaltu.

Wade, atrastas ne-

SVIESTAS 
PIGYN.

EINA

Per dvi savaiti atpigo ant 13c

Vakar sviestas netikėtai atpi
go 4 ir puse cento, viso per dvi 
paskutini savaip apilaininiame 
turguj atpigo ant 13c. Aplama 
kaina dabar 52c svarui. 
Manoma, kad Chicagos auto
mobilių vagįs susinešę su 
New Yorku.

Policija turi davadų, kad Chi 
cagos ir New Yorko automobi
lių vagių gaujos susižino savo 
tarpe ir kad automobiliai gere- 
snėsės rųšies, pavogti Chicago- 
je siunčiama parduoti New Yor 
kan. Sakas seržantas Patrjick 
Hamilton atklausinėja Newt---------- -------------T --------
Yoęko valdžių, tuoju tikslu, Draugijėlėn priimama visi vai 
kad susekus šitų vagių gaujos kučiai be skirtumo, 
lizdą Ndw Yorke.

Sustatė apkaltinimą ant dviejų 
automobilinių vežeikų už 
mokytojos užmušimą.

Didysni posedininkų teismas 
vakar išnešė apkaltinimą .prieš 
Frank ir Earl Maher, kaltinda
mas juos užmušime mokyklos 
mokytojos p-lės Fannie Tier- 
ney, kurią automobilius perva
žiavo ir užmušė gruodžio 5 d. 
pernai, ties Miehigan avė. ir 25 
gat. Nelaimei atsitikus jie ne
suktojo ir paskui buvo pabėgę 
į* pietinę lllinojaus dalį.

ČAriTIJOS ŽINIOS. 
Pranešimas.

Visiems partijos nariams šiuo- 
mi pranešama, kad masinė kon
vencija visų gerai stovinčių So-|Žinoma, Stilsono atsiųstas “pre- 
cialistų Partijos narių yra šau-) žentas” buvo priimtas, 
kiania į East End Hali svetainę, 
kertė Clark ir Erie gal., septinta- 
dienyj, sausio 26 d., pusiau .tre
čią valandą po pietų tikslu pri
ėmimo prograino majoro rinki
mams ir užpildymui tuščių vie
tų teisėjų sąraše. Visi nariai 
privalo atsilankyti. Atsineškite 
savo mokėsiu knygeles.

MELROSE PARK
Kooperacijos vakaras.

Sausio 11 d. Darbininkų Var
totojų Ben<ir°vė surengė šaunų 
pasilinksminimo vakarą. Pir
miausia rengėjai pavaišino atsi
lankiusią publiką “savais pro
duktais,” o paskui prasidėjo pro 
gramas. Pirmas dainavo Pir
myn mišrus choras, iš North Si- 
<iės. Dainos susirinkusiems la
bai patiko, ir ji nesigailėjo gau

sių aplodismentų. Antras iš 
eilės buvo vyčių choras (rodos 
36 kp. iš Brighton Purk). Dai- 

' navo vidutiniškai.
Vėliau kalbėjo kooperacijos 

prezidentas. Jo kalba teČiaus 
buvo nevykusi. Gal būt todėl, 
kad gerb. prezidentas kreipė 
perdaug didelės domos j priva
čius biznierius, o nepasirūpino 
išaiškinti kooperacijos svarbą 
bei jos uždavinius.

Po prakalbos dar dainavo Pir 
myn mišrus choras ir Socialis
tų Vyrų choras, iš Chicagos. A- Į 
būdu chorai dainavo 
publika jiems gausiai 
jo — aplodismentais.

Vėliau buvo šokiai, 
gos užsitęsė iki vėlos
Rengėjams, sako, liko ytin gra
žaus pelno;

gerai ir 
atsidėko-

Pramo- 
nakties.

•Ten Buvęs.

ROSELAND
Klaidos atitaisymas.

Korespondencijoj apie LSS. 
137 kp. susirinkimą buvo para
šyta:

“Nutarta surengi šeimynišką 
vakarėlį ir paimt vieną seriją 
tikietų. Aušros naudai rengia
ma balius’’ ir tt. Turi būti:

Nutarta parengt šeimynišką 
vakarėlį, su rengt vakarą (kp. 
naudai) ir paimt vieną seriją ti
kietų Aušros naudai rengiamo 
baliaus, kurį rengia 10 vietinių 
draugijų.

—Kp. koresp.

KENSINGTON

Tėvų d omai

Tėvai, norintįs prirašyti savo 
kūdikius prie vaikų draugijėlės, 
“Ateities Žiedo,” malonėsite su
sirinkti į Aušros svetainę (ant
ras angštas, kambarys 6—7) 
10,900 So. Miehigan Avė. Su
sirinkimo laikas — 2 vai. po 
pietų. Sekamą savaitę jau pra
sidės vaikučių lavinimas. Pir
miausia bus mokinama lietuvių 
kalbos. Daugiau — sulig di
džiumos užsirašiusių n o ir u.

kuopa 
si vakarius. Pirmas vakaras 
turėjo įvykt pareitą savaitę, bet 
“delei tūlų priežasčių” ųeįvyko.

Tie draugai, kurie nesigaili 
savo spėkų rengimui nesuren- 

Tvarkomoji Komisija, giannj lavinimosi vakarų, vely

NORTH SIDE
Pasiaiškinimus.

Naujienų 14-tamc numery j 
St. Nurkis nori prirodyt, buk 
aš rašęs neteisybę apie tą “drau
go Stilsono” atsiųstą iš 4-tos 
kuopos “prezentą,”

o
Turiu pnsukyti, kad tai, ką 

rašiau apie tą “prezentą,” yra 
teisybe. Stilsonas atsiuntė jį 
į musų kuopą, liudydamas, kad 
jis esąs pavienis Sąjungos na
rys. Jis rekomendavo kuopai 
priimti teikiamą jai “prezentą.” 
Bet kuomet paklausta jo adre
sas, tai “prezentas” pradėjo ai- 
škinties, būtent; jis gyvenąs did 
miestyj ir adreso duoti negali. 
Pasirodžius tokiam neaišku
mui, norėta daugiau paklausi
nėti, bet čia pašoko vienas “kai
rusis” ir užreiške, kad to nereik.

Bet tą 
pūtį vakarą turėjau progos pa
sišnekėti su draugais ir man 
tapo pranešta, kad tas “prezen- 
las” yra iš 4-tos kuopos: drau
gai matę jį dalyvaujant kuopos 
susirinkimuose ir dargi balsuo
jant.

Tai mat delko aš vadinu tą 
draugą X. Stilsono atsiųstu 
“prezentu.” šito pakanka.

i—Darbininkas.

WEST SIDE.
Trųpinėliaii

“Broliai” klerikalai ir tauti
ninkai nebesusiburia. Po to, 
kuomet gauta žinių apie tuos 
skandalus “augščiausiose tary
bose” užmaryj, westsidės lyde
riai pradeda šnairuotis. Kome
dija kol kas lošiama “prie už
darytų durų.” Vienas-kitas pa- 
jotžarga tečiaus prislimpenąs 
prie rakto skylutės ir — atiden
gia “brolių” paslaptį.

Sausis, vasaris, kovas... Tai
gi, ar daug laiko beliko iki pa- 
vasariniif rinkimų? , Paskait- 
liuokite, draugai, ir prie darbo! 
Sekamais rinkimais mes turėtu
me kreipt ypatingos domos į 
lietuvių balsuotojų minias. Jas 
būtinai reikia išbudinti. Ikišiol, 
deja, mažai kas buvo daryta, 
kad pertraukus jų “letargišką 
miegų.”

LSS. 22 kp. nariai nepaten
kinti ta “aidoblistiška” konfe
rencija, kuri buvo “atlaikyta’’ 
Malinausko svetainėj. “Ką nors 
reikės daryti... sako jie

—Ką? —- įkirtau
—Tai, kas apsaugotų gerą so- 

dialistų vardą nuo aidloblistiš- 
ko šumo.

Gal ir teisybe...

—Ne, aš'nenoriu to tavo pei- 
perio! Duok šią Naujienas — 
šaukia “mikurmikinis” Ičberis į 
basakojį.

— Tai kodėl? Tas peiperis 
toks didelis ir su pikčiais?

—Duok greičiau Naujienas! 
Tu, vaikei, bloznas. Tą peipe- 
rj jie spausdina įš tokių didelių 
knygų, kurias aš senai esu per- 
skiatęs...

—Iz dacol?
-Kaip mane gyvą platai....

- Tai kodėl jie man nieko ne
sako?

—Kad tu dar bloznas!
—Nevermai! 'Mamatysi: ry

toj tu už jokius pinigus nebe
gausi šito peiperio.

Vaikas savo prižadus išpildė. 
Diodžiojo peiperio jis jau nebe
nešioja, ir niekas jo nepasigen- 
dąs.

22 kuopa ir LDLD. 45 
nutarė rengti lavinimo-

N A Ų J Į E.N Q g, P1-
tą laiką sunaudotų tinkamiau 
— iaųkydamiesi į Soc. Propa
gandos Mokyklą.

—VVeeteid ietis.

Pranešimai
LSS. 4 kp. ir LSJL 1 kp. rengiu la 

vinimos diskusijas nedėlioj, 26 sau
sio. 9:30 v. ryto, tema: Ar bus dar
bininku klesti užganėdinta {vykus 
moksliniam socializmui.” Vielą “Au
šros svetainėj”. — Komitetas.

LSS. VIII Raj. Prop. Mokyklos 
Komisija praneša los mokyklos mo 
kiniams, kad mes stengiamės suras
ti mokytoją, ir kaip greit rasime, 
tuoj pranešime dieną ir vietą, kada 
bos lekcijos. .— Komitetus

LSS. 4 kp. mėnesinis susi rijiki mns 
įvyks nedėlioj, sausio 26 d., 1 vai. 
po pietų, Mildos svet., (ant nntriji 
Ittbų*. Visi nariai privalo (ir nauji, 
kurie padavėt savo antrašus 9 d. 
sausio prakalbose* atsilankyti.

— Valdyba.

Chicagos Liet. Soc. Vyrų Choro 
repeticijų pėtnyčioj, sausio 24 neį
vyks, kadangi deregentas (Katilius) 
serga. Kada pasveiks, bus praneš 
ta per Naujienas V, Shaikus.

Roseland. — Liet. Laisv. Fed. 4 
kp. susirinkimas Įvyks nedėlioj sau
sio 25 d., 11:30 v. ryto, Aušros mo 
kykloje, 10960 Miehigan Avė. Drau
gai, nesivėluokit kad galėtume grei
čiau užbaigti susirinkimą, nes rei
kia užleisti svetainę vaikų mokini
mui. — Organizatorius.

i

Roseland. — TMD. 142 kp. susi
rinkimas įvyks nedėlioj, 26 sausio, 
2 vai. po pietų, Aušros kambariuose, 
16996 Miehigan Avė. Draugai malo
nėsite ąteiti paskirtu laiku

— P. Kisielius.

Roseland. — “Aušros” vakarinė 
mokykla lietuvių kalbos prasidės se
kamą savaitę. Norintieji mokytis 
esate kviečiami prisirašyti tuoj. Mo 
kytojas drg. Bartašius.-r-Pr. Grybas 

11429 CaJumet Avė.

Brighton, Pk, — LSS. 174 kuopos 
lekcija, “Sociali?,iųų principai” bus 
nedėlioj, sausio 26. 2 vai. po pietų. 
A. Mažienes svet. 3834 S. Kcdzie Avė. 
Malonėkit nesivelinti. P. Gura.

LMPS 9ta kuopa rengia nepapra
stą koncertą, Subatoj Sausio 25 d. 
Meldažio svetaium. Narės, kurjos 
apsiėmė patarnddli šiam vakarui, 
susimildamos, ngsivėlinkite—atvy

kite lygiai 6:30 vąi. vakare
—Rengimo Komisija

Draugystės D-ro Vinco Kudirkos 
metinis susirinkimas įvyks subatoj, 
sausio 25 d., 7:30 vai. vakare, M. 
Meldažio svet., 22J2 W. 28rd PI. Vi
si nariai malontys le susirinkti pas
kirtu laiku, nes yru daug svarbių 
dalykų apsvarstymui. Taipgi atsi
veskite ir naujų draugų

Rašt. M. Ciurlis.

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
tos ir apielinkės lietuviai maloniai 
kviečiami atsilankyti. —Valdyba.

• ’ r- 1 n į

Racine, Wis. — Tėvynės Mylėtojų 
Draugystės 121 kuopos metinis su
sirinkimas- bus sausio 26 d., 1 vai. 
po pietų Union Hali, prie Wiscon- 
in gatvės. Visi nariai ir narės alsi 

lankykite, nes reiks valdybą išrink 
ti. Yra ir daugiau svarbių reikalų.

Ilašt. M. Kasparaitis.

Springfield, I1L — LSS. 29 kp. ren
gia viešas diskusijas tema: Ar rei
kalingas tas suvažiavimas, katrą su
manė A’LDT. Diskusijos bus 26 d. 
sausio, 7 vai. vakare Alleno svetainėj 
ant 7-to ir Washington gatvių. In- 
žanga dykai. —Komitetas.

East Chicago, Ind. — LDLD. 70 
’cp. susirinkimas bus nedėlioj, sausio 
26 d., 10 vai. ryto, K. Grikšos svet. 
Visi nariai malonėkite ateiti, nes 
’urim daug svarbių reikalų. Atsi
veskite ir naujų draugų.

Rašl. P. J. Sakas.

Gerb. Stasio Šimkaus koncertas 
nedėlioję Sausio 26 d. liuli House, 
orie Halsted ir Polk ftatvę. Koncerte 
dalyvauja ir p-lė Marijona Rakaus
kaitė. Pradžia 8:15 vai. vak.

S.

ROCKFORD. III.
•L. M. P. S. 5 kp. Metinis susirin

kimas įvyks 26 d. Sausio 2 vai. po 
nietų. Maulegue Svetainė, 1528 
Main St. Visos narės atsilankykit.

Ras O. V.

Rcngia
Sausio 

v. vak.

Roseland L. S. S. 137 kp. 
prakalbas Petnvčiųj 24 d. 
Stančiko svet. Pradžia 7:30 
visus kviečiam atsilankyti.

Komitetas.

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

Komitetas.

L. M. P. S. 29 kuopą rengia dideles 
nrnkalbas su gražiu programų pra- 
'< kibąs nedėlioj, sausio 26 d. Wicker 
Pąrk Svetainėj (North Side) 2046 
W. North Avė. arti Milwaukee Avė. 
Kviečiam® visas drauges ir draugus 
atsilankyti kuoskaitlingiausia.

Komitetas

HARVEY.Ill.

L. S. S- 228 Kuopa rengia prakal
bos Subatos vakarę, Sausio 25 d.

Gonciasz Svetainėje,
J 15709 So. Halsted St.

Pradžia 7:30 vai. vak. įžanga veltui
Komitetas.
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ASMENŲ JlĖAKOJIMAJi

PajieŠkau savo tikros draugės, po 
močikos Ona Lažnuskiutė, ji.paeinu 
iš Vilniaus Gub. Alžugoščio Parapi
jos, sodžiaus Ringailių. Jau bus 5 
metai, kaip iš Lietuvos atvažiavome 
abi ir pąr.s i skyrėme. Kaip girdėjau, 

jknd New Yorke, gyvena.
Talpai pajiešknu ir, savo pažjsta 

mus. Maton’ėkile alsilicpli, nes tū
rių labai svarbų reikalą. Prašome 
jos pačios, arba kas kilos pranešti 
man. Šiuo antrašu.

Marijona Kam i n skili t ė. 
5492 So. 33 S. St. So. Omaha, Neb.

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 Ramnnauckylė
143 Cardoni Avė. Delroit, Mieli.

PAJIEŠKAU Antano, Emilės ir 
Zofijos Dobravalsklų, Zofija po vy
ru Medalienė, Šiaulių pav. Užvenčiu 
para]). Turiu svarbų reikalą. Patįs 
ar kas kitas meldžiu atsiliepti. 
Gertrūda Dohrovolskaitė po vyru 

Kttreauskienė
4527 So. Wood SI., Chicago, III.

PAJIEŠKAU Petro Slruldo, paei
na iš Kauno gub., Baseinų par., Pa
gramančio parai)., Pūtvės kaimo, .lis 
rodos gyveno Massachusetls vaisi. 
Kas žinote malonėkite pranešti šiuo 
adresu:
Valerijonas Lauceviehus. 3350 South 
A'uburn Avė., Chicago, III.

PA.HEŠKAU dviejų tetų Magdele- 
nos ir Jievos (po tėvais pvardės Si 
birkutės, po vyru —nežinau) paeina 
iš Suvalkų gub.. Garlevos valsčiaus 
ir parapijos, kaimo Jurginiškių. .lo- 
dvi yra vedę. Magdelena pirma fty 
veno Pa., o Jieva Brooklyne, Mass. 
Malonėkite atsišaukti,
Joe Ruseckas, 2859 W. 21st Place, 
Chicago, III.

PAJIEŠKAU PUSINININKO

PAJIEŠKAU partnerio karpente. 
rio prie senų karų. Atsišaukite 
iuojuus.

JOHN JANUSZKA, 
3131 S. Archer Avė., Chicago, III.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
Duosiu dykai rūmus tokiai šeimy 

nai kurio šeimynįnkė apsiims paga 
minti valgi ir prižiūrėt namus. Atsi
šaukite šiuo adresu Leon Jarusz 
2290 Mihvaukee Avė.

ATIDUODAMA rendon, šviesus, 
geras kambarys, dviem merginom 
arba vaikinam. Garu apšildomas. 
Elektros šviesa, šiltas vanduo ir ma
udynė, atskiras įėjimas. Kam reikia 
ihalonėktte atsišaukti.
Geo. Gabus, 1257 So. Crawford Ąve. 
pirmaę angštas.

VEDUSI PORA išduoda kambarį 
dykai dėl prižiūrėjimo 2 metų kūdi
kio. nes savininkė dirba.
Peter BudreskiS, 3321 S. Morgan St. 
2_ras angštas užpakalyj.

REIKIA DARBININKŲ)
VALSTYBINIAI NEMOKAMI DAR 

BO PRIRODYMO BIURAI

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

adresais:
116-122 N. DEARBORN ST. ,

105-107 SO. JEFFERSON ST.
Už darbo parupinimą visuose tuc 

se valdžios įsteigtuose ir užlaikomuo 
se biuruose nereikia nieko mokėt.

Yra daug vietų, kaip Chicagoj, 
taip kitur, kur reikalauja visokio 
rųsies darbininkų — į fabrikus, į ka 
syklas, į ukius, į Šiaip įvairias (slari 
gas — kaip vyrų, taip moterų ir vai 
kų, kaip amatininkų, taip papra 
s tiems darbams.

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

REIKALINGA MERGINA prie na
mų darbo mažoj šeimynoj. Geras 
užmokestis.
3323 S. Halsted Street, ant 2-rų lubų 

Tel. Drover 9687

REIKALINGI vyrai ant burdo. Ge
ra vieta pakeleiviams.

LIETUVIŲ HOTELIS,
16061 So. Halsted st., Chicago

Reikia leiberių ir karpytojų, kurie 
supranta dirbti į serape iron ynrdų. 
Pastovus darbas gera mokestis. At
sišaukite.

Leopold Cohen Iron Co.
31st and Homan Avė.

Reikia merginų ir moterų tvarkyt 
senas popieras. Geras užmokestės. 
Kreipkitės j 1456 Indiana Avė. Tru
putį i Pietus nuo 14tos gatvės, Chica- 
«o, III.

Reikalingas bučeris mokantis sa
vo darbą. Gera vieta, geras užmo
kestis. Pastovus darbas neilgos va
landos. Kas nori gauti užtikrintą 
darbą malonėkite atsišaukite sekan
čiu antrašu.

A. Brazis 
2900 West 49th St.

tW,lw 'L1'*

REIKIA DARBININKŲ
REIKIA prityrusių langų plovėjų.
Chicago Window Cleaning Co.

62 \Vesl \Vashlngton Street

BEIKALINGAS barberis. Dailias 
pastovus. Unijos mokestis. Atsi
šaukite adresu
J. Kuyzin, 153 E. 107 Str., Roseland

Reikalinga apysene moteris arba 
jauna pora, kuri gelčių gyventi su 
mumis ir prižiūrėti mažą kūdikį.

Atsišaukite. Smailis, 1331 S. Oak- 
ley av., Tel, Cauul 7036.

Reikalinga merginų operuoti nuk- 
šla spėka siuvama mašina. 

Englander Spring Bed Co.
3943 lxjwe Avė. Chicago, TU.

Reikia vyro gerai apsipažinusio 
Chicagoje kuris įnėgtu padaryti -30 
iki $50 j savaitę, šiuo su laiku arba 
vakarais, Real eslate darbas. Peily 
rimo nereikia . Atsišaukite į Chas. 
Suromski, 3346 So. Halsted St. At
dara <8 rylą iki 9 .vakaro.
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PARDAVIMUI
Pardavimui pirmos klesos arbatos 

ir kavos krautuvė Lietuvių apkyven 
toje vietoje. Gera priežastis parda 
vimo.

3256 So. Morgan St.

PARSIDUODA kriaučių dirbtuvė, 
kartu su forničiais, kur randasi ka
rtu rūmai pagyvenimui. Apgyventa 
lietuvių ir rusų. Biznis išdirbtas 
per 35 melus. Dirbtuvė įtaisyta pi
rmos klesos. Visi nau'jl rakandai, 
elektros šviesos ir nauja Affmon 
garu Drosinama mašina. Darbo 
yra pilnai kad rankų prosu negali
ma apdirbti. Galima daryti gerus 
pinigus. Remia pigi, tik $12 su rui_ 
mais. Parduodama pigiai. Parda
vimo priežastį sužinosite. Atsišau
kite* laišku arba ypatiškai.

1745 N. 9th Street, SI. Louis, Mo.

PARDAVIMUI Grosernė arba mai- 
nyl ant namo. Iš priežasties nesvei 
katos. Paklauskite pas Rybackį, 
1533 N. Paulina Street, Imas angštas

RAKANDAI
BARGENAS

$266 Phonograpb su rekordais ii 
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 
kitę šio bargeno. Rezidencija 
1922 So. Kcdzie avė. Chicago

$195 nupirks augšlu njšies 88 
notų vartotą player pianą. Muzika 
ir cabinet bench duodama kariu. 
Player pianas yra geras kaip naujas 
ir turi būt parduotas tuojaus. Paims 
$25 užmokėt iškalno, $16 į mėnesį. 
Atsišaukite 1601 W. Madison st. ka. 
mpas Ashland Blvd., i sankrovą ir 
klauskite skyriaus 20. Sankrova at 
dara iki 9 vai. Nedėliomis iki 4 v.

Parsiduoda greitd laiku 4 ruimų 
rakandai labai pigiai pardavimo 
priežastis išvažiuoju į kitą miestą.

Visai nauja siuvama mašina ir kiti 
beveik nauji daiktai.

Galima matyti vakarais nuo 6-—9. 
Nedėldicniais, nuo ryto iki petų 
4452 S. Francisco Avė. kampas 45th 
St. Chicago, III.*

PARSIDUODA rakandai labai pi
giai, visai nauji dėl keturių ruimų, 
nes savininkas išvažiuoja į kitą inic 
stą. Galima matyti visuomet dieną 
ar vakarais. Ant antrų lubų.
3630 S. Union Avenue, Chicago

NAMALŽEMfi
TIKRAS BARGENAS

Patsidlioda puikus namas, Imliai 
na Harbor, Ind. Lietuvių apgyven
ta. Dabartinis savininkas laiko su- 
vir.Š 100 vištų, keliatą kiaulių ir kar-< 
vę. šviežio pieno ir šviežios mėsos 
visados—suvo turi. Oras labai čys- 
tas, sveikas. Paprastas darbininkas 
uždirba poJ $5.06 į dieną. Arba ga|, 
ir išmainysime. Ką turi pasiūlymui? 
Jeigu nori matyk asabiškai patį Ur 
nikį arba dresuok.

C. Z. UBN ICK, 
4542 So. Wood St., Chicago, III.

Tikras barginas, parsiduoda na
mas ant 2-jų pagyvenimų po 4 ir 5 
kambarius su augšlu ir ištaisytu 
beismentų. Kaina tik $1700.(|(), rei
kia įmokėti $360.66 likusius ant la
bai lengvių išmokeščių. Namas 
randasi ant Bridgeporto lietuvių 
apielinkėje ant Union Avė. Atsišau
kite pas A. Grigas & Co. 3114 S. Hal
sted SI. Chicago, III.

'Noriu išmainyti mūrinį namą ^ant 
loto. Namas yra ant 2 Įjų pagyve
nimų po 5 ir 6 kambarius. Kurie 
turite lota ir norėtumėte mainyti ant 
namo, atsišaukite pas A. Grigas & 
Co. 3114 S. Halsted St. Chicago, III.

PARDAVIMUI 2 aukštų namas, 
du lotai, pigiai, lengvi išmokėjimai 
prie Edbrooke Avė..,arti 107 tos gat. 
Atsišaukite arba rašykite

Chicago, III, F. Pape, 2827 N. Whipple Street.

Pėtnyčia Sausio-Jan.24,1919

NAMAI-žEMĖ

Pardavimui: 2 fialų mūrinis na
mas 2924 W. 381 h 1’1. 5 ir 6 kamba
rius $569 cash, likučių lengvu išmo 
kėjimu. Kaina $39 60. Gatvės ištai
sytos ir išmokėtos. McDonnell 2630 
W» 38th SI. Atdara 9 iki 9 kasdien 
nedėlioję.

PARSIDUODA šluba ir Jotas la
bai pigiai. Atsišaukite.

James Cbalapka
3348 S. Hoym* Avė. (’hieago

kaina" $3,300.

Matyk tuos bargenus 
šiandie

3528 Lowe Avė. geras namelis 6 
kambariai ir maudynė — $1860,

2853 Union Avė., 8 kambarių ant 
2 pagyvenimų namas, kaina $2,600.

2938 Parnell Avė., mūrinis namas 
2 pagyvenimų, ' ‘

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

3333 \Vallace St., mūrinis namas
3 pagyvenimų po 6. kambarius ir 
maudynė, bargenas.

3326 tuiierald Avė., tuščias lotas, 
geriausias pasiūlymas, pirk tuojaus.

4006 Archer Avė., tuščias lotas 
lies ('rane šapa, bargenas.

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

Mr. I’EENEY,
663 W. .lįst St., Chicago, III.

LABAI DIDELIS BARGENAS
PARSIDUODA nauji namui labai 

geroj vietoj,. 2 gatvekarių lainės po 
pusę bloko ir visi įtaisymai viduj. 
Po 5 kambarius — ant 2-jų pagy
venimų su beizmantais ir kam reik 
gal su mažu mokesčiu arba “kėš”. 
Atsišaukite laišku arba atvažiuokite 
)as G. Virbalaitį, 4448 S. Sawyer Avė. 
Telephone McKinley 3354. Chicago

Parsiduoda gera farma 266 akel ių, 
6-šių kambarių namas, mašinos, gy
vuliai ir kili reikalingi daigtai, Wis- 
cohsin Valstijoje, t'kietas nuo Chi- 
ęagos apie $8.00, galima nupirkti su 
m.ižu imokėjimu arba išmainysiu 
ant namo, atsišaukite pas A. Grigas 
A Co. 3114 S. Halsted St. Chicago, 
III.

PARDAVIMUI muro namelis, ma
udynė, gesas, aukšta atlika, puikios 
sąlygos, teipgi medinis namelis už 
jtakalyje. Ally kampas. Normai 
Avė., arti 31_mos gatvės. Tiktai 
$300(k Dalį cash. likusius mėnesiais 

Ignatius Chap and Co.
31st and Wallace Street, Chicago

STOCK’AI—ŠĖROS

AR JUS GAUNATE KOKį PELNĄ 
nuo tu šėru, kuriuos jus pirkote.

Pirkite Šerus Buck Run Oil and 
Refining Cb.. ir gaukite tos kompa
nijos pelną kuri išmoka Buck Bun 
Oil and Refining Co., yra operuojan 
Ii bile kokią pagaminančią aliejų 
kompanija kuri išmoka 35 procentus 
išmoka kas tris mėnesiei. Dabar šč- 
rai pėduodami po $2.60 už šėrą ir 
nakils iki $2.5(1 už šėrą į trumpą lai 
ką.
Siuskite savo užsakvmua šiandien 

J. BIRSHTON,
care of Chas. A. \Vood and Co. 

110 So Dearborn St. Chicago,. III.
Laiškus galite-rašyti ir lietuviškai

MOKYKLOS
f VALENTINE DRES8MAK1NG
| COLLEGE8

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

137 Mokyklos Suv. Valstijose
I Siuvimas, Petrenų Kirpimas, Do- 
Isigning, dėl bizuio ir namų. Vio

los duodamos dykai. Diplomai 
Lengvi išmokėjimai. Gvarantao- 
ta išmokinti Jus panutl suknea vi 
riO. Phone Seeley 1643 

BAKA PATEK, Plrmivlak*

DIENINE IR VAKARINE

Cia gali lengvai ir greitai temokti Anglų ir 
Lietuvių kalbas, aritmetiką, S. V.. Anglijos, 
Lietuvos ir abelną istorijas, geografiją, raAyti 
laiškus, ir tt. Taipgi, turime Grammar ir High 
School’ių skyrius Lietuviai mokytojai. Sunaudo
kite liuosą laiką pasitnokinitnui, nesigailėsite.

Amerlcan-College Preparatory School
3103 SO. HALSTED ST.. CHICAGO, ILL.

Aušros Mokykla.
šiais melais tapo įsteigta lietuvių 

kalbos skyrius. Yra mokinama du 
sykiu į savaitę. Mokytojauja pa
tyręs mokytojas J. T. Vitkus, kuris 
per kelis metus mokytojavo Valpa- 
raizo Universitete. Yra organizuo
jama pradinis skyrius. Pradėkite 
visi tuojaus. Kituose skyriuose mp- 
kynama po senovei. Ihisirašyti gp- 
lima visuomet.

3001 So. Halsted St

DASTER 5T5TEI1
Mokykis Kirpimo ir Designing 
Vyriškų Ir Moteriškų Aprėdalų 
Musų sistema ir ynatiŠkas 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- 
rą — bile stailės arba dydžio, iš bi
le madų knvgos.
MASTER DESIGNING SCHOOL

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

x Atsišaukit ant 4-to augšto.


