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True translation filed with the post-master at Chicago, III., b'eb. 5, 1919 as requlred by Ihe act of Oct. G, 1917

olsevikai paėmė Vilkmergę
Bolševikai nori taikos 

su talkininkais
Badas ir šaltis spaudžia 

Austriją ir Vengriją
BOLŠEVIKAI PAĖMĖ 

VILKMERGĘ.

COPENHAGEN, vasar. i. - j įsteigta Charkove, kurios prezi- 
Iš Vilniaus pranešama, kad jų dentu yra Rakovski, vienas iš 
besiveržiine iš Dinaburk (Dvin-1 pasirašiusiųjų po Brcst-Litovs- 
sko), bolševikai paėmė Vilk-1 ko sutartimi su Vokietija.
mergę
į šiaurvakarius nuo Lietuvos 
sostinės Vilniaus.

1919 
IM17

Trut translntlon filed w’th the post- 
inastvr ai Chicago, III., b'eb. 5, 
hs r**<piired t»\ the ari nf fh-l. 6.
LENINAS NORI TAIKOS 

TALKININKAIS.

PA RYŽIUS, vasar. I. Ru-

“visų priemonių,” kad {vyki 
ims susitarimą su talkininkais fe
pasak bevielinio pranešimo, iš

nusiskundžia, kad bolševikų 
valdžia negavo “formatio pa- 

fercnciją ir tik vienatinė žinia 
apie tai buvo bevielinis prane
šimas “užveriantis presus ži

nią.”
Tekstas bevielinio praneši

mo. kuris yra adresuotas “Rer- 
linui. Paryžiui ir visur kitur” 

komisaras čičerin pranešė liau- 

talkininkai Paryžiuje pasiūlė 
įvairioms valdžioms Rusijoj 
konferenciją ant Princes salų. 
Liaudies komisaras nridurė.

į konferenciją nuo talkininkų 
neatėjo. Rus griebtųsi visų 
priemonių įvykinimui susitari
mo su talkininkais.”

friie translation filed with the poli 
master at Chicago, III., Feb. 5, 1919 
as required bv thę act of Oct. 6. 19F
RUSAI šiAURĖJ ^PASITRAU

KĖ PRIEŠ BOLŠEVIKUS.

ARGHANGELSK, vas. 3.

desnėmis bolševikų spėkomis.

mas tęsiasi visuose fronto sek
toriuose.

Amerikos aeroplanas vakar 
bombardaw bolševikų pozici
jas ant Vaga upės.

True translation filed with the post 
master at Chicago, III., Feb. 5, 1919 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

BOLŠEVIKAI VALDO VISĄ 
RYTINĘ UKRAINĄ.

LONDONAS, vasar. 4. - Pa
sak Mnil žinios iš Helsingforso, 
bolševikų spėkos dabar valdo

svarbius centrus

Charkovą, Pallavą, Ekaterinos-

Pranešama, kad sovietų valdžia

True trunslalion filed with the post- 
niaster at Chicago, III., b'eb. 5, 1919 
as required by the act of Oct. G, 1917

ŠALTIS IR BADAS SPAUD
ŽIA AUSTRIJĄ.

Bedarbė viešpatauja, šalta 
žiema atnešė 

vargą.

VIENNA, vasar. 1. — Niekad 
nuo dvilypėst monarchijos su
triuškinimo, jos dvi sostinės 

gyti vaisius sumišimo, kaip da- 

daugelio savaičių švelnaus oro, 
kuris pagelbėjo joms kęsti be

prieš Vienuos ir Budapešto gy
ventojus urnai atsistojo kartus 
gyvenimas ir mirtinga kova su 
šalčiu tįsiu oru.

Abiejų miestų žmonės, :Va- 

nnos gyventojai nubudo, kad at 
radus sostinę užšalusia. 1 Tuo 
pačiu laiku iš viršutinės Silezi
jos ir Styrijos ateina tik po 100 

yra vienu lašu vandenyne paly-

Daugiau to, 95 nuoš. tų ang
lių praktiškai netinka apšildy
mui, kadangi tai yra rudas lig
nitas su didele priemaiša mo
lio.

Paveikslai panašaus skurdo 
ateina iš Budapešto, kur delei 

geležinkelių komunikacija su 
anglių ir maisto centrais provin 
rijoj yra blogesnė, negu kada-

po?

daugiausia dalyku viršininkų 
apskaitliavimo.

l'rue translation filed vvith the post- 
master ai (’hieago, III., b'eb. 5, 1919 
i.s reųuired by tlie act of Oct. (>, 1917

TYRINĖS BOLŠEVIZMĄ 
AMERIKOJ.

Senatas nutarė padaryti tyrinė
jimus bolševizmo doktrinoms 

besiplatinant.

WASIIINGTON, vasar. 4.
Administratyviai ir legislaty- 
viai skyriai valdžios labai susi
rūpino ženklais išsiplėtojimo 
bolševizmo Suv. Valstijose. Ke
li senatoriai užreiškė šiandie, 
kad tos organizacijos daro suo
kalbius nuversti Amerikos val
džią per prievartą.

PITTSBURGH, Pa. 
nerio jury apkaltino Joseph Ra-

Iš priežasties čia eiles susirin domi, prezidentą K e y s t o n e

kimu radikalu, kuriuose Rusi- fe fe

kas yra skaitoma neišvengtinu 
pavojum užkrėtimo Amerikos 
publikos bolševikų doktrino
mis, atkreipė šiandie atidą kon
greso ir administracijos.

Dalykas buvo svarstomas sa
vaitiniame kabineto susirinki
me be kokio nors konkrečiu nu 
tarimo, apart nutarimo supa-

Senatas priėmė rezoliuciją, 
autorizuojančią propagandos 

liejimus apie “kokias-nors pas
tangas daromas propaguoti šioj 
šalyj principus kokios-nots par 
tijos turinčios ar sakančios tu
rinčios kokią nors valdžią Ru
sijoj, nežiūrint ar tos pastan- 

sukurstytos ar finansuojamos 
iš užrubežio, ar kurstyti nuver
tima šios šalies valdžios ar vi- fe
sų valdžių per spėką ar sunai
kinimu gyvasties ar nuosavy
bės ar visuotinu sustabdymu fe' 
pramonės.”

Komitetas nutarė pradėti ty
rinėjimus ketverge pašaukiant 
keletą radikalų “intelektualų,” 
kurių nickurie nesenai buvo 
priskaityti kaipo pacifistai.

Vienu iš tikslų komiteto bus 
sutaisymas įstatymų sustabdy
mui besiplatinimo bolševizmo 
departuojant svetimų šalių agi
tatoriuj ir užgniaužiant išda-

Trup transHtlnn filed wOh ifto pn«i 
mastei' at Chicago, III., Eeb. 5, 1919 
>is required bv the art nf Oct. ft. 1917
SPARTAKAI UŽĖMĖ KARA

LIAUČIAUS BUDINKUS.

COPENIIAGEN, vasar. 4.
Didžiuma valdžios budinkų Ka
raliaučiuje (Koenigsberg), ry

spartakų iš Berlino. Rytinės 

rikte ir įvedė karės teismus.

True translation filed wi»h the pnsf- 
master at Chicago, III., b'eb. 5, 1919 
as reųuired by the act of Oct. fl, 1917

ANGLAI AREŠTAVO 
3,000 VOKIEČIŲ.

Cologne mieste į du mėnesiu.

LONDONAS, vasar. 4. — Pa- 

dviejų menesių, kada anglai 
laikė užėmę Cologne, ten tapo 
areštuota 3,000 Vokietijos pilie
čių. Vienu iš paprasčiausių 
kaltinimų yra vogimas valdžios 
nuosavybės ar priėmimas jos.

True translation filed wlth the pnst- 
master at Chicago, III., Feb. 5, 1919 
as required by the act of Oct. 6, 1917

UŽDARĖ DU COLOGNE
LAIKRAŠČIU.

BEKLINAS, vasar. 3. — Pa
sak čia gautų žinių, anglų ka
rinė valdžia uždraudė išleisti 

geblatt per 8 dienas.

APKALTINO.

Kere-

Filrn Co. žmogžudystėj sąryšy j

keletą savaičių atgal žuvo 12 
žmonių Filui Exehange budin- 
ke, Penu Avė.

True translation filrd wilh the pnsl 
master at Chicago, III., b'eb. 5, 1919 
as requlred by the art of Oct. (>. 1917

TARPTAUTINĖJ SOCIALI
STŲ KONFERENCIJOJ.

BERN, vasario 4. Smar
kus ginčiai tarp franeuzų ir vo- 

tautinės darbininkų ir socialis
tų konferencijos.

Otto Wels, buvęs karinis ko- 
manduotojas Berlino ginė vo
kiečių poziciją ir sakė, kad Vo
kietijos socialistai jau išrišė 
klausimą atsakomybės už ka-1 
rę, atimdami visą galę nuo prin 1

Wels kaltino Angliją užmu
šime 700,0000 vokiečių moterų, 

do blokadą.”
Wels argumentavo, kad Vo

kietijos socialdemokratai netu
ri būti kaltinami atsakomybėj 

iK'buvo valdžioje kada karė 
prasidėjo. Vokietija, sakė jis, 
paskelbė karę delei Rusijos pa
vojaus.

Thomas, kalbėdamas už Fra- 
nciją, priminė Vokietijos soči

užgirimą Brest-Lilovsko ir Bu- 
charesto sutarčių. Jis užreiš- 
kė, kad (didžiumos socialistai 

mėn„ 1918, ofensivą.

šių konferenciją Berne šiandie 
išleido notą, sekamai išdėstan- 

ties konferencija, kad padarius 
jos darbą veikmingu:

Pirma, gvarantijos turi būti 
duotos įvairių partijų, kad jų 
dalyvavimas bus gerbiamas: 
antra, apibrėžimas sąlygų tei
singos taikos, ir trečia atmeti
mas bolševizmo.

Triip IransloHon filed wi*h the pnst. 
master at Chicago, III., Feb. 5, 1919 
is required by the act of Oct. G. 1917

DVIEM SOCIALISTAMS 
DUOTI PASPORTAI.

NEW YORK, vasar. 4. — Al

uos ir James O’Neal, New York 
Call redaktorius vakar gavo pa- 
sportą iš valstybės departamen
to ir tikisi bėgyje dviejų ar tri
jų dienų išplaukti į Tarptauti
nį Socialistų ir Darbininkų Kon 
gresą Berne, Šveicarijoj.

Lee sako, kad trečiuoju dele
gatu galbūt bus John M. Work 
iš Chicago, narys nacionalio pil 
domojo komiteto Socialistų 
partijos.

40,000 DARBININKŲ SU
STREIKUOS SEATTLE.

SEATTLE, Wash., vas. 4.
Unijų vadovai šiandie paskel
bė, kad tarp 40,000 ir 50,000 
darbininkų Seattle ir apielinkč- 
se sustreikuos ketverge, 10 vai. 
lyto parėmimui 25,000 laivų 
buadvotojų, nkurie streikuoja 
už savo reikalavimus.pl r 

l'rue translation filed vvith the post- 
mnster at Chicago, III., b'eb. 5, 1919

reųulred by the act of Oct. 6, t‘JI7

SVARSTO TAUTŲ LYGOS
PLENUS.

Dvi formas svarsto Wilsonas ir 
kiti atstovai.

PARYŽIUS, vasar. 4. — Pre
zidentas VVilsonas pirmininka
vo šiandie komisijoj apie tautų 

jo du pilnu projektu sutvėri
mui lygos ir jie buvo svarsto
mi skirsnys paskui skirsnį.

nios apie smulkmenas projek
tų, išdalinimas spausdinto raš
to tarp narių atidengė svarbiau 

taip:
Du vyriausi pienai tapo įtei

kti, kuriuos komisijos nariai 
skaito kaipo apimančius Ameri 
kos pažiūras, nors abu pienai 
yra sudėtiniai, užveriantįs gė

tinių Amerikos, Anglijos, 
Francijos ir Italijos.
Abu pienai svarstomi kartu.

rnas plonas abelnai skaitomas 
labiau demokratiškesnių ir lo
dei labiau priimtinu mažom tau 

nas nėra taip priimtinas ma
žoms tautoms, kadangi jis pa
šalina jas iš pildomojo sky
riaus sumanytosios organizaci
jos ir yra dideliu žingsniu lin
kui sutvėrimo tarptautinės vy
riausios tarybos su sutrauktų 
tarptautinių įstatymų pamatu.

True Iranslsilion fih<1 wi<h th»* 
master at (’hieago, III., b'eb. 5, 1919 
as requircd by the act of Oct. 6, 1917
LAIKINAI SUTAIKĖ LENKUS

SU ČECHAIS.

PARYŽIUS, vasar. 4. — Kon
fliktas tarp lenkų ir čecho-slo- 
vakų delei besivaržomų terito
rijų tapo laikinai sutaikintas 
laikos delegatų principais, ku- 

suk šiandie išleisto oficialiu pra 
nešimo.

True translation filed with the post- 
master at (’hieago, III., b'eb. 5, 1919 
as rcquired by the act of Oct. 6, 1917
AIRIŲ VADOVAI PABĖGO Iš 

ANGLIJOS KALĖJIMO.

LONDONAS, vasar. 4. — Pa

sak Evening Ncavs žinios iš Lin 
eolu, pereitą naktį iš Lincoln 
kalėjimo pabėgo prof. Edward 
de Valeru, Sinn Fein vadovas ir 
Milroy su McGarry, taipgi Sinn 
Fein parlamento nariai.

True translation filed wilh the pnst 
master at Chicago, III., Feb. 5, 1919 
as retinired by the act of Oct. 6, 1917

PRIEŠ VAIRIOS
NUOSAVYBĘ.

WASIIINGTON, vasar. 3.— 
Generalis direktorius Hines 
liudydamas šiandie prieš sena
to tarpvalstijinės pirklybos ko
mitetą, pirmą kartą nuo jo pa- 
skirimo kaipo geležinkelių vir
šininko, užreiškė, kad jis neti
ki į valdžios nuosavybę, bet ti
ki į organizaciją kelių didelių 
geležinkelių kompanijų su ar
tima valdžios priežiūra.

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

Londono streikas kas 
dien didėja

Gali kilti Londone ir apielinkčse 
visuotinas streikas

INŽINIERIAI PRISIDĖJO 
PRIE STREIKIERIŲ 

LONDONE.

Viešbučių vyrėjai sustreikavo. 
Sostinė gali likti tamsia.

LONDON, vasar. 4. — Lon
donas yra dideliame keblume 
šiandie. Požeminiai keliai vis 
dar tebėra uždaryti. šįryt in
žinieriai priemiesčių geležinke
lių irgi prisidėjo prie požemi
nių kelių streikierių ir trauki
niai nevaigščioja. Desėtkai 
tūkstančių, kurie atvyko į dar- 

sės miliono žmonių, kurie už

busus.
Netikėtas streikas ant gatve- 

biau prisidėjo prie susigrūdimo 
ir suvėlinimo.

Laimingai, amnibusų vyrai GALI Kn TI VISUOTINAS GE- 
ir moterįs ir gatvekarių operuo ležINKELIŲ DARBININKŲ 
tojai dar netapo aukomis strei- STREIKAS.tojai dar netapo aukomis strei- 

skai, išrodo, kad niekas — ma
žiausia unijų viršininkai — ga
li būti užtikrinti ką kokia non

Pavyzdžiui, be jokio perserge 
jimo, didžiuma virėjų ir patar
nautojų dideliuose Londono 
viešbučiuose ir restauranuosi 
sustreikavo šįryt.

lių klerkų išvengta, samdyto
jams pripažinus klerkų uniją.

Karės kabinetas 
susirinko.

Karės kabinetas, vadovauja
mas Andrew Bonar Law, laike 
nebuvo premjero Lloyd Geor- 

s t v m ui visos i n d u- 

kad kas-nors bus padaryta, kad 
darbininkai galėtų sugrįžti prie 
darbo laike tyrinėjimo ir išne
šimo nuosprendžio. Kada po 

rinkimas užsidarė, Bonar La\v 

ta pranešimo apie streiko si
tuaciją.

Sakoma, kad elektros darbi
ninkų unijai, kuri grąsino pa

ryto vakaro, tapo pranešta, kad 
j e i darbininkai sustreikuos, 
valdžia griebsis priemonių ap
saugoti jiegos stotis ir varyti 
jose darbą liuosnoriais darbi
ninkais.

Vartos armijos 
vežimus.

Jei kils keblumai su geležin- 
I kelių ir transportacijos darbi- 
* ninkais, sakoma, maisto minis-

.terija užtikrins teisingą maisto 
padalinimą į sankrovas ir taip
gi panaudos pagelbą didelio 
skaičiaus armijos vežimų, ku
rie dabar nėra vartojami karės 
tikslams.

Ramumas, su kuriuo Londo
nas priima visą šį ardymą nor
malių būdų gyvenimo, yra pa
stebėtinas.

Glasgovve buvimas didelio 
skaičiaus kareivių matomai su
laužė streiko nugarkaulį. Di-

Belfaste situacija yra nepersi 
mainiusi.

vietų valstybėj, ateina žinios a- 
pie pavieniu s streikus didelio 
skaičiaus angliakasių.

True translv*{on filed wiih the
I master at Chicago, III., b'eb. 5, 1919
I as i equired bv the act of Oct. 6, 1917

LONDONAS, vasar. I.

Locomotive Engineers and Fi- 
remen, prie kurio distrikto gar
vežių inžinieriai priguli, pa
skelbė vidudienyj, kad visi o

jų, turinčių elektros sistemą, 
tapo iššaukti. Jis paskelbė, 
kad jei nebus susitaikinta už 

nacionalis streikas, paliečiantis

Tnie translation filed wilh the pns’- 
niaster at Chicago, III., Feb. 5, 1919 
is reguired by the art nf Ori. G. 1917 
GRASINA DIDELIU STREIKU

Jei nebus įvesta 44 vai. darbo 
savaitė.

LONDONAS, vas. I. — Siun

Londono apielinkėj sustreikuos

11 vai. darbo savaitės įstatymo. 
Tas nuosprendis padaryta uni
jos atstovų susirinkime perei-

ORAS.

Giedra ir šalta šiandie ir ry-

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

“NAUJIENOS” 
1739 So. Halsted Street

Chicago, III.

reikalavimus.pl
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Pi Afl S f -lETS vietų parlamente, suaidedan-Į Rusijos industrija beveik austo-1 Walluig 
t y ' įianj įj septynių šimtų su viršų m
urTHUAtMiAN daily NEWt* narių.

Darbininkai pralaimėjo rin
kimus į Steigiamąjį Susirinki
mą Vokietijoje, pravesdami į jį 
'liik 188 savo atstovus, kuomet 
buržuazija turės 233 atstovus.

Darbininkai dabar pralaimėjo ' silicpė, žinoma, į darbininkus tų 
rinkimus ir į Prūsų Seimų, nes 
socialistų partijoms teko tiktai 
apie 170 mandatų, o buržuazi
nėms partijoms apie 230.

Tai yra labai nemalonus kiek 
vienam socialistui apsireiškimai. 
Daugelis musų, tikėjosi visai ki
tokių rezultatų. Vos keletas mė
nesių atgal ne tiktai socialisltai, 
o ir buržuazija laukė, kad Ang
lijoje darbo partija gali vienu 
sykiu užkariauti parlamentų, po 
to kaip ji persiorganizavo ir su
jungė po savo vėliava ir politi
ne®, ir industrines ir kooperaty- 
ves darbininkų klesos organiza
cijas. Net rimti buržuazijos or
ganai pereitą vasarą pranašavo, 
kad Anglijos darbo partija, nau
dodamasi naujuoju rinkimų įs
tatymu, praves į parlamentą 
nuo 200 iki 400 atstovų. x

Dar didesnės musų viltįs bu
vo sulig Vokietijos, įstojusios į 
revoliucinio perversmo kelią. 
Čionai retai ]xas kurį žmogų bu- 

netikim, kad prezidentas vo abejonės, kad socialistai gaus 
Wilsonas butų galėjęs tatai

<olished Daily excent Sunday by 
* iJthuanian News Pub Co«. Ine.
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Truc translation filcd with the post- 
master at Chicago, III., Feb. 5, 1919 
as required by the act of Oct. 6, 1917

Incidentas 
diplomatijoj.

“Ne, tai negali būt! Mes

milžiniškų didžiumų balsų ir 
Greičiausia bus kontroliuos konstitucinį seimų. 

Vokietijoje socialistams turėjo 
padėt ne liktai revoliucinis mi
nių ūpas, o ir ta aplinkybė, kad 
valdžia dabar randasi socialistų 
rankose: jeigu Anglijoje rinki
mų laikų pasirinko kapitalistai, 
tai Vokietijoje rinkimų laikas 
(turėjo būt visais žvilgsniais pa
togus darbininkams.

Ir visgi tokie skaudus pralai
mėjimai !

Kokios yra jų priežastįs?
Priežasčių tie pralaimėjimai 

turi daug; vienos jų. yra bendro 
visoms šalims pobūdžio, kitos 
pareina anltl tam tikrų kiekvie
nos atskiros šalies sąlygų.

Vokietijoje, sakysime, daug 
prisidėjo prie darininkų suniuši-

taip, kad tą telegramą Troc
kini pasiuntė prezidento var 
du koks-nors neatsakorhąsis 
raštininkėlis.”

Taip, sako, susirūpinę kal
ba Paryžiaus laikraščiai.

Kame dalykas? f
Dalyko esama tok|o. Kaip 

žinia, talkininkų šalių atsto
vai taikos konferencijoj bu
vo sutikę su prezidento Wil- 
sono sumanymu kviesti Ru
sijos valdžių atstovus bend- 
ron konferencijon į Princų 
salas. Kvietimas buvo pa
leistas bevieliu telegrafu. 
Trockis, pilnai neišsitikėda- 

gautai bevieliu telegra
fu žiniai, pasiuntė iš Mask
vos telegramą Francijos so
cialistų atstovui parlamen
te, Jean Longuetui, prašyda
mas, kad jis urnai painfor
muotų, ar tas pakvietimas y- 
ra teisingas. Longuet sten
gėsi atsakyti, bet Francijos 
užsienių dalykų ministeris 
Pichon neleido jam nė vieli
niu nei bevieliu telegrafu 
(abudu Francijos valdžios 
kontroliuojamu) naudoties, 
kad pasiuntus patvirtinamą 
ją žinią. Socialistu atstovas 
Longuet betgi rankų nenu
leido ir galų gale telegrama 
Trockini buvo pasiųsta. Ją 
pasiuntęs pats prezidentas 
Wiisonas, ar bent jam tar-

Tas tatai dalykas begalo 
ir surūpinęs buržuazinius 
franeuzų organus. Supran
tama dėl ko. Jeigu tatai tie
sa, prezidentas Wilsonas pa
sirodytų tik, kad jis savo 
veikimuose nori būt nuošir
dus ir atviras. Bet taip da
rydamas jis negali išsilenkti 
neiškėlęs aikštėn, kaip kad 
šiuo atsitikimu, Europos 
buržuazinių diplomatų poli
tikos nenuoširdumų link Ru
sijos, na, žinoma, ir ne vien 
link jos. s

cijų kova, kurių tenai iššaukė 
spartakų sukilimai. Jeigu ne 
tarpusavinė socialistų kova, ir 
jeigu ne “kairiojo” socialistų 
sparno boikotavimas rinkimų, 
tai socialistai veikiausia butų tu
rėję didžiumų vietų ir imperijos 
Steigiamam Susirinkime ir Pru- 
f-ų seime. Ir tokių rinkimų pa
sekmė veikiausia butų buvus 
4a, kad visos Vokietijos ir Prū
sijos valdžios butų buvusios su
darytos iš visų trijų socialistų 
partijų koalicijų; tuo tarpu da
bar, kuomelt' didžiumų vielų ko- 
nstituantoje ir seime turi buržu
azija. valdžios tenai bus tur-but 
sudarytos iš socialistinių ir bur
žuazinių partijų koalicijų.

Anglijoje artimiausioji darbi
ninkų pralaimėjimo priežastis 
buvo, ta, kad Lloyd George’o vai 
džia paskyrė rinkimus tuo laiku, 
kada šalis dar ’buvo po šviežių 
įspūdžių pergalės, laimėtos ka
rėje, ir kada milionai balsuoto
jų darbininkų dar nebuvo paleis 
Ii iš kariuomenės.

Bet buvo, kaip minėjome, ir 
bendrų visoms šalims priežas
čių, kad darbininkai tapo nuvei-

ir Charles Edvvard 
jo; o industrijos susltojimas rei- Russell, kurie yra jau Europo- 
škia badų pramoniniams darbi-1 j e, atstovauja Amerikos socia- 
ninkams). listus. “Jie nėra jau atstovais

Šitie darbininkų nepasiseki- Amerikos socialistų, nes jie at
mini padarė labai blogų įtekmę niskyrė nuo partijos, pasakė 
į proletariato dvasių ir energijų 'jis.
visose šalyse. Jie pirmiausia at-

fmlių, kurios yra arčiaus prie

Kol kas šitos šalįs yra atsto
vaujamos: Anglija, Franci ja, 

Rusija, Vokietija, Ukraina, Es-
Finlendijos ir Rusijos ir kurio- i(>n*ja» Livonija, Gruzinija, Su
se žmonos turi (langiaus žinių 
apie dalykų padėjimų jose. To
dėl mes i
Vokietijoje arba Austrijoje, ku
rių žmonės, gyvendami artimo*

lini tome, kad tokioje Į)nnl,,n’

je kaiminysteje su Rusija ne Ui- Ja»

omija, Lenkija, Vokiečių Aus
trija, Belgija, Švedija, Italija, 

", Į Norvegija, Graikija, 
; Šveicarija, Argentina, Armeni- 

Ispanija, Portugalija, Čechi- 
Vengrija ir Bulgarija.

Truc translation filed with the post- 
niaster at Chicago, Ill„ Feb. 5, 1919 
as rcąaired by the act of Oct. G, 1917

Europos Proletariato 
Pralaimėjimai.

si! buržuazija- Svarbiausios j n 
tai — darbininkų nepasisekimai 
j vyk tįsieji pirm aligšfiaus minė
tųjų rinkimų, Finlendijoje ir “

Bėgiu keleto savaičių Europos 
proletariatų ištiko visa eile skau 
džių aut ūgių.

Darbininkai pralaimėjo rinki
mus Didžiojoje Britanijoje, gan-’
darni tik apat septynias dešimtis

ktai geriausiai žinojo, kas joje 
dedasi, o ir per keletu mėnesių 
turėjo savo tarpe oficialių ir ne
oficialių “sovietų valdžios’’ ats
tovų, darbininkų klesa griežtai 
atmetė taktikų, bent ištolo pri
menančią rusų bolševizmų.

Didesnis tečiaus dalykas, ne
gu visos čionai minėtosios prie
žastis, yra ta politiškai-ekono- 
miškoji situacijp^kuri susidarė 
visame pasaulyje tik-kų pasibai
gusios kares rezultate.

Karė sunaikino baisiai daug 
produktyvių pasaulio jiegų ir 
sunaikino neapsakomas daugy
bes turto. Visa Europa šiandie 
gyvena pusbadžiais. Industri
jos ir prekių apyvartos sistema 
yra dezorganizuotos. Milionai 
darbininkų išžudyta; kiliems 
milionams turės būt ūmu laiku 
surasite uždarbio. Milžiniški ka
pitalai yra sukišti į karines pra
mones, kurios dabar pasidarė be 
reikalingos. Keletas dide lių vai 
slybių suiro. Ant tų valstybių 
griuvėsių išdygo daug naujų pū
kinių vienaty, kuris dabar ko-

ti... Išvesti pasaulis iš šitos sui
rutes ir įstatyt jo gyvenimų į 
normalio plėtojimosi vėžes yra 
toks didelis uždavinys, kokio 
dar žmonija nėra regėjus.

Musų supratimu, šito uždavi
nio didumas ir nugąsdino prole
tariatų. Jisai nesijautė turįs pa
kankamai jiegų atlikti jų ir lo
dei nepadarė visų galimų pas-

i savo rankas.
Jeigu vyriausiuose pramonine 

sc šalyse proletariatas butų pa
statęs prie valdžios socialistus,

tvarkymo darbas galutinai per- 
; ėjo iš buržuazijos rankų į prole
tariato rankas. Bet taip, kaip 
dabar dalykai stovi, litai proleta
riatas kolkas dar nebus pašau

toju dar palieka buržuazija.

Vienok buržuazijos diktadli
ra vienoje-kitoje šalyje jau ta
po sulaužyta. Dabartinis rekon
strukcijos periodas yra pereina
mas laikas; jisai parodys, kaip 
ilgai dar galės Ivečli buržuazi
jos diktatūra kitose šalyse.

True translalion filcd vvilh the post- 
master at Chicago, III., Feb. 5, 1919 
as reųuircd by the act of Oct. 6, 1917

Pasaulio Darbini akų 
Judėjimas.

Žinios International Labor

Socialistų ir darbininkų 
Konferencija.

BERN, Šveicarija. Atida
rymas Tarptautinės Socialistų 
ir Darbininkų Konferencijos, 

tųjų rinkimų, Finlendijoje ir^u'kuris buvo paskirtas sausio 20 
sijoje. Finlendijos socialistai, po d., tapo atidėtas iki vasario 2 
nelaimingojo pereitųjų metų pa 
vasario sukilimo, neteko daug atstovų suteikė daug aiškinimų 
pozicijų, kurias jie buvo jau iš- jau susirinkusiems delegatams, 
kovoję keletas metų atgal. O Bu 
sijos darbininkai, maniusieji, 
kad jie gulėsiu iš pusiau-feudali- 
nes sistemos sąlygų vienu šuo
liu atsidurti socializmo tvarkoje, 
šiandie randasi daug sunkesnia
me padėjime, negu pirmiau k yams.

d. Neatvažiavimas -Amerikos

Socialistų Tarptautines sekre
torius, Camillc Uuysmaiis sm
arkiai rugojo aut Amerikos Va
lstybės Skyriaus už jo neišda
vimų, kaiį) buvo pranešta, pa- 
sportų socialistų partijos atsto

jus visai nenorėjo nei

GRĘSIA NEDARBAS

PARYŽIUS. — Paskutiniuo
se LTfuinanito laikraščio nu

meriuose. daug vietos pašvęsta 
| nedarbo klausimui Franciijoj. 
Daugelyje, didesniųjų pramonės 
apygardų nedarbas yra visuoti
nas, 1x4 ypatingai jis atjaučia
mu tose apygardose, kur buvo 
dirbama karės daiktai. Viena
me numeryje įdėtas ilgas strai
psnis, nurodantis franeuzų val- 

; džiai į belgų pavyzdį elgimosi 
j su nedarbu. Pramonės ir dar
bo ministeris Belgijoje atidarė 
daugybę samdymo biurų. Kur 
biurams nepavyksta surasti dar 
bas, ten valstybė leidžia dirbti 
bedarbiams minimale užmokės
imu nemažesniu kaip 5 frankai 

($1.00) į dienų žemdirbystės 
apygardose ir 75 Gentiniai (15c) 
valandai mieistitnėse. apygardo
se. Tokiu budu, sako L’Huma- 
iiite laikraščio redakcija, Bel
gijos darbininkai yra apsaugo 
Ii nuo išnaudojimo tais darb
daviais, kurie pasinaudoja bu
du kai|M> įrankiu sumušimui 

aįgų žemiau neapsieinamos ap- 
š ties.

Pamėrfnkite burti ant priš- 
lu, gal pataikysite. Juk pratę 
burti. O kaip įvykinsite “krik
ščionišką ncprigulmybę,“ lai 
burtai vis bus reikalingi. .

Kunigams mieliau caras, ne 
kaip socialistai.. Už carą visa
dos meldėsi. Jie giriasi karia
vę už Lietuvos laisvę. Nugi, 
kariavo jie, padėdami carui 
kramolą malšinti. K a r i a v o 
iki pat galo ir dabar lebekariau- 
ja. Didžiausį tokio kariavimo 
žygį atliko kunigai, kada jų ge
nerolas, vyskupas Karevičius, 
traukė pas kaizerį maldavimu, 
idant kaizeris teiktųsi apdova
noti Lietuvą kokiu-nors savo 
princu — pasodinti jį ant Lie
tuvos sosto!

Ne, ne jus, kunigėliai, veikė
te ir kovojote už Lietuvos lais
vę. Kovojo tik jos žmonės, da
bar kovoja ir iškovos Lietuvai 
ir jos liaudžiai, jos darbo žmo
nėms laisvę — tikrąją laisvę!

— P. V. ž.

lAr kosi?
Ne užtruk gydyti kosulį gydyk 

tuojaus Kosulys yra apsireiškimu 
reikalaujamai greito prižiūrėjimo. 
Reikia vaisių, kurie yra geri ir pa
sekmingi, tokių kuriems galima 
užsilikėli. Paklausykite musų pa
tarimo. Imkite

I Severa’s 
| Balsam
I f or Lungs

rr.'ii vi’ji nriimniie vaiafus vaikoTai yra priimnus vaistas vaikams 
ir užaugusiems. Gydo suerzinimą 
ir 
kia gydantį ir suraminantį veiki
mą ant paliestų dalių. Perskaity
kite ką p. Jozef Shramek Bfd. No. 
3, l'roy, Mo., mums rašė Gruo
džio 29 d. 1917.

paliuosuoja flegmą, ir šutei

NEDARBAS GRĘSIA VISAI 
ŠALIAI.

WASHINGTON, D.Q-Fr. 
Morrison, Amerikos Darbo Fc- 
(k'.raciijos sekretorius įteikė

pranešimus iš 21 miesto, kur 
parodoma, kad be darbo yra 
daugiau kaip 125,000 žmonių. 
Jis sake komisijai, kad prieš 
geg. 1 d. bus neturinčių kų val
gyti kiekviename didesniame 
pramonės centre. Jis prašė iš
leisti įsiūlymų suvaržymui atoi-

ir Pra- 
pagarsi-

DARBININKAI SUŽEIDŽIA
MI IR UŽMUŠAMI TŪKSTAN

ČIAIS.
UARHISBURG, Pa. — Nesenai 
Prjinsylvanijfas Darbo 
menės komisininkas
no skaitlines ncilaimingų .atsi
likimų pramonėse; jos tokios 
didelės, kad vargiai užsileidžia 
tik-kų pasi bingusia i kairi savo 
dįidumu. Visų ndlaimių Pcnn- 
sylvanijoje ant gclžkelių, kasy
klose ir fabrikuose 1918 m. bu
vo 181,811. Iš šito skailliaus 

3,103 žmonės numirė nuo su
žeidimų. Visas skaičius sužei
stų darbininkų 1918 m. yra m a 
žesnis už skaitlių 1917 ir 1916 
m., bet nelaimės didesnės negu 
pirmesniais dvejais i;niai.».

Daugybė nelaimių atsitiko nuo 
spjrogimų karės darbų cfirbtu-

Skaitytoju Balsai
1 Už išreikštas štame skyriuje 
nuomones Redakcija neatsako.]

Truc trnnslation filcd vvith the post- 
master at Chicago, UI., Feb. 1919 
as rcųulred by the act of Oct. 6, 1917

Susirūpino.

Kunigų “Draugas“ 23 nunie- 
ryj sako, buk Kapsukus užka
riavęs Lietuvy. Sako: “Lietuva 
pasiliuosavo iš po caro valdžios, 
bet kažin kaip pasiliuomos iš po

(patįs bolševikai pripažįsta, kad klausyti, kad VS illiam Englisli belsevizmo.”

Severa’s Cold and 
Grip Tablets
(Severos plotkelės nuo 
Peršalimo) skirtos gy
dymui nušalimo, gri_ 
po, ‘alčio, drugio ir 
infhienzos. Kaina 30 
centų.

Severa’s
Gothard Oil
(Severos Gothardiškas 
Aliejus yra įžymiu 
tepalu vartojimui nuo 
sustyrimo muskulų ir 
sąnarių ir skausmo 
krutinėjo, paeinančių 
nuo nušalimo arba 
reumatizmo. Kaina 30 
ir 60 centų.

Severa’s
Antisepsol
(Severos Antisepso- 
lius) yra puikus plo
vimui skaudančios ge
rklės ir nustojimo bal
so iš nušalimo Nuo 
kataro nosies tūri būt 
vartojama plovimui. 
Kaina 35 centų.

Ūkininkų Balsai.
Į Ūkininkus.

Draugai ūkininkai, mes, Lie
tuvos ūkininkų vaikai ir šios 
šalies dirbtuvių ir kasyklų ver
gai, girdime jūsų naudingas su
manymus ir skaitydami ką 
nors ir lietingo apie gyvenimą 
ant ūkės, pradedame patįs sva
joti saldžias svajones apie ūkio 
darbą ir sveiką gyvenimą. Ma
no nuomone yra labai daug to
kių, kurie norėtume dirbti ant 
ūkės ir pasimokinti šioj šalyj 
ūkininkauti. Aš manau, kad 
mes turėtume iš to daugiau 
naudos, kaip kad šiandien turi
me iš dirbtuvių, arba kasyklų. 
Viena, mums attiktų daugiau 
uždarbio, antra, mes padarytu
me bent kiek naudos savo bro
liams, o ne. kapitalistams. Mus 
yra daug vedusių su mažomis 
šeimynomis. Daugumas musų 

moterų moka karves pamilžti, 
gyvulius apžiūrėti ir jos labai 
norėtų pagelbėti sau ir kitiems. 
Kadangi mes nežinome kaip ir 
ką padaryti lai ir kei|čianle mies 
tuos susispaudę, kariais gerai pu 
salkani. O aš manau, kad tarp 
musų lietuvių ūkininkų yra la
bai daug tokių vietų, kur ga
lima butų miestieČiituns | būti 
naudingais ūkininkams ir jiems 
su ukininkysle apsipažinti.

Taigi, broliai ūkininkai, jei 
tas taip yra, tai praneškite mu
ms, kur jums reikalingi tokie 
darbininkai, su kokia šeimyna, 
kokioje valstijoje, kiek algos 
galima gauti ir lt.

Aš manau, kad butų labai ge
rai ūkininkui gauti darbininką 
ir mums gauti darbo. .

Stanley Gumulis,
Box 230, Divernon, 111.

Lietuvoje.
• v vŽinios iš Lietuvos Laikraščių

Viekšniai. Drauge su pabėge- 
'i:,»is ir )tremlininis žemaičiais iš 
Rusijoj grįžta labai daug žydų 
ir buvusiųjų rusų valdininkų. 
Jie darbo dirbti nepratę, susi
randa lengvesnių užsiėmimų. 
Rusas sargybinis gavo, štai, ke
lių prievaizdos vielą, nors gale- 
tų pildyti bent koks lietuvis. 
Kaimų seniūnai prolesilavo, tik 
nieko nelaimėjo. Sukalioją ir 
buvusis uredninkus lengvos duo
nos.

Jonučiai, Kauno ap. Prieš ka
rę Jonučių kaime, buvo 10 gy
ventojų. Rusai sudegino 23, ka
rės tikslams sugriovė 10 ūkių, 
liko 7 ir tie nukentėję: sodai iš
kirsti, į Rusiją buvo iškeliavę 20 
žmonių. Sunaikinltieji ūkiai tai
sosi. Laikraščių pareina 2 cgz.

“Atsigėriau šalto vandens, o tas 
krito ant mano plaučių ir atsi
rado sunkus kosulys, kuris, kuo
met mane užpuolė, maniau kad 
mane užtroškys. Suvartojau pu
santros bonkos Severos Balsa- 
mo Plaučiams ir kosulys visai 
išnyko. Tai yra geriausias vais
tas nuo kosulio kokį galima gau
ti. Negaliu be jojo apsieiti ir 
visuomet turiu namuose.”

kitę greitai, kad musu patarimas 
buvo geras. Severos Baisumas 
plaučiams turi būt imamas gy
dant kosulį, nusišaldymą, dusulio, 
užsisenėjusio kosulio, spazmališko 
krupo ir infhienzos kosulio. Kai
na 35 ir 50 centu-

Severos’a
Stomach Bitters
(Severos skilvinis bi- 
teris) skirtas yra kai
po vaistas sustiprini
mui vidurių, ypač nu- 
silpn ėjusioms ypato- 
ras ir seniems. Gera 
pridavimui apetito, 
75c $1.50.

Severa’s Kidney and 
Liver Remedy
(Severos gyduolės 
nuo inkstų ir kepenų) 
suteikia geras pasek, 
mes gydant inkštus ir 
pūslę. Imkite nuo 
prašalinimo skausmo 
kryžmoje. Kaina 75c 
ir $1.25.

Severa’s
Blood Purifier
(Scvcros Kraujo va
lytojas) kiekvienas tu
ri imti anksti pavasa
ryje išvalymui ir su
stiprinimui kraujo. 
Geras nuo išbėrimu ir 
spuogų Kaina $1.25.

Klauskite tų kaip ir kitų Severos vaistų savo vietinėje aptiekoje 
Kiekvienas aptiekorių noriai* pristatys arba pergabens dėl jūsų vais
tus. Jeigu negalėtumėte gauti Severos Vaistų savo apiclinkčje. At- 
siųskjle užsakymą mums su reikalaujama piningų suma.

W. F. SEVERĄ CO., Cedar Rapids, Iowa,

Imčiau

Moterįs!
štai kenčiančioms mo

terims yra pranešimas 
nuo Mrs. W. T. Price iš 
Public, Ky.: “Aš kentė
jau nuo skausmu... ji ra
šo. “Aš sunykau dėl 
silpnumo mano nugaros
ir narių... Aš jaučiausi 
esanti be vilties, be drą
sos. Aš beveik nebesi
tikėjau pasveikt kuomet 
nors, kuomet draugė su 
užsispyrimu reikalavo, 
kad aš

CARO UI

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

Kreipkitcs prie 
A. PETRATIS i

CENTRAI MANUFACTURING 
DISTRIGT BANK

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

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

Bertram H.
Montgomery

ADVOKATAS

Motery Tonikas
Aš pradėjau Cardui. 

Trumpu laiku aš patė- 
mijau žymų skirtumą. 
Su kas kartu aš vis stip
rėjau ir jis išgydė ma
ne. Aš esu stipresnė, 
negu buvau pirm kiek 
metų. Jeigu jus kenčia
te, jus galite pagodoti 
reikšmę — būt stipria ir 
sveika. Tūkstančiai mo
terų duoda Cardui’jui 
kreditą už savo gerą 
sveikatą. Jis jums pa
gelbės. Magink Cardui. 
Pas visus aptiekorius.

E-73

Milda Teatras
VODEVILIUS IK ‘'AVEIKSLAI 

VodcviliauB Permaina, 
j’ancdėlyj, Ketverge ir Snbatol 

Pirmaa Floraa 15c. Balkonus 1(k 
Prie šių kai.w pj iškaitoma ir 

1c ir 2e kariškos mokestis 
4 DTDELf AKTAI KASDIEN 
JTALSTEj]' ir GA t'VĖS

AUKAUKITE LIETUVOS 
LAISVES FONDAN.

praneša apie perkėlimą savo teisių 
ofiso iš 137 So. LaSalle Street 

į Room 646 Otis Building
10 So. LaSalle Street

Telephonc Franklin 4849 
Rezedeneijos Tel. Garfield 617

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

Dr. D. J. BACOCIUS
Lietuvis Gydytojas ir 

Chirurgas
Ofisas 10900 So. Michigan Avė.

Rezidencija 10731 S. Michigan
Avė., Roselund, III.

Telefonas tas pats rezidencijai 
ir ofisui: Pullman 342.

Vai.: 9 ryto iki 11 d.
2 po pietų iki 4
6 iki 9 vakare.

Or.A.Montvid
Gydytojas ir Chirurgas

1553 W. Madison st.
Suitc 600—612

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

Naujienų Name 
Valandos: 6 iki 8 vakaro 

Nedčldieniais lik Madison st. 
ofise.
Rezidencijos telefonas 

West 6126.
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Detroit, Mich. I

Jus Pamigsite Šitą Kavą arba 
Jųsų Pinigai bus Sugrąžinami

KUOMET tu perki dėžutė WILSON*S CERTI- 
FIEI) KAVA tu gali būti tikras kad gauni 
augščiausios rųšies. Musų gvarancija and 

kiekvienos dėžutės gali jus užtikrinti kad busite 
užsiganėdinę.

The WILSON kavos išdirbėjai yra taip išdirbę 
kava geriausios rųšies taip kad išgėrus pirmąjį 
puoduką jus pamatysite kad “WIIJ8ON BLEND” 
kava ir jus pridarysite draugai ant visados.

Tavo grocerninkas ja parduodava Raudonose 
dėžutėse, gi Mėliuose Dėžutėse yra — tai musų 
gesiausios rųšies. Abidvi rūšis turi specijali WIL- 
ŠON skoni kuri negali rasti rųšies kavoj.

Įpraskite pirkti WILSON maisto produktus. Jie 
yra visi geri ir užganėdinanti. Paprašykite savo 
grocerninko. Paprašykite jo kad jis parvežtu ju 
jeigu dar jis neturi savo stocke.

"J*Ub TTMVlk

“THE WILSON LABEL PROTECTS YOUR TABLE”

LIETUVIŲ DARBININKŲ BUČERIŲ IR GROSERIŲ 
SUSIVIENIJIMO AMERIKOJE

Extra Susirinkimas
atsibus

.9

Vasario-Feb. 5 d., 1919 m., 7:30 vai. vakare.
J MALINAUSKO SVETAINĖJE

, 1843 po. Halsted Street
Draugai Bučeriai^kurie priklausote prie šio susivieni

jimo malonėkite būtinai atsilankyti i šį susirinkimą. Bus 
daug svarbių dalykų kas link musų stovio.

Daugelis iš musų draugų turi gerų sumanymų dėl mu
sų stovio pagerinimo ir greitesnio užbaigimo musų pra
dėto darbo. A Vasiliauskas, prezidentas.

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

šyti ir angliškai kalbėti į labai trumpą laiką. Ateikite j musų mokyklą 
ir pasikalbėkite su musų lietuviais mokiniais, kurie yra musų augėles
nėje mokykloje prisirengimui į kolegiją ir universitetą. Musų moky
tojai yra draugiški. Musų mokestis už mokinimą yra nebrangi. Pra
dėkite DABAR.

1537 North Robey Street (Arti Milwaukee Avė.).

Tūkstančius Doleriu 
žmonės praleidžia teatrams 
ir visokios rųšies pasilinks- 
minim ams. Kam tuos visus 
pinigus leisti, jeigu jus ga
lite girdėti jūsų pačių na
muose puikiausius dainini
nkus ir muzika iš musų su 
ragu ir be rago phonografų 
kurios mes parduodame ant 
išmokeščių po

$1.00 mėnesyje
36 dainos arba muzikė dykai 

Kiekviena mašina 
gvarantuota

Rašykite mums ir mes tuo- 
jaus išsiųsime jums mu

su puikų iliustruotą 
katalogą DYKAI

Eagle Graphophone Co.
104 Eaat 16th Street 

Dept. 13 New York, N. Y.

$1.52
Menesyje

Riaušės lietuvių bažnyčioj.

Dar nenutilo atbalsiai riau
šių, turėjusių vielos lietuvių ka
talikų bažnyčioj Clevelande — 
turime naujas riaušes Detroite: 
šv. Jurgio parapijas bažnyčioj, 
kur klebonauja kun. Skripka.

Istorija yra sekama. — Vasa
rio 2 dieną, pamaldų laikas Šv. 
Jurgio parapijos bažnyčia pil- 
na-pilnutčle. Pasirodo kunigas 
Skripka; rankoj jisai laiko kra- 
pylą ir povaliai eina į žmones— 
krapina dešinę pusę, vyrus. Pri
eina durų, apsisuka ir pradeda 

' krapyti kairę pusę. Tik urnai 
pašoka jauna išblyškusi merge
le ir p: stvėrusi kunigui už ka
pos pr deda šaukti: “Tu, tu... 
gana b u šventinti žmones! Tu 
pražiub i mane, pražudei”... K u 
nigas 1 indo pasiliuosuoti, bet 
mergei* tvirtai laikosi už ka
pos ir x is šaukia. Akies mirks
niu pas ka būrys vyrų ir mote
rų ir a; Joja kun. Skripką. Ba
žnyčioj dideliausias alasas. Už 
penkių minučių kun. Skripka 
buvo u bažnyčios durų. Iš ten, 
lydinau ištikimųjų, nuėjo į kle
bonijų.

Lik ir ji bažnyčioj dar tru
putuką >ašumijo ir išvaikščio
jo. Ka i pribuvo policija, riau 
šininka buvo išsiskirstę. Tai
gi ir ar .tų nebuvo.

Bitiniai priežastis esanti to
kia. Ai ie porą metų atgal pas 
kun. Skripką pristojus už gas- 
padinę jauna mergelė M. — ta 
pati, ku • nedelioj šukele bažny
čioj tri ’ešmą. Vėliau dalykai 
susidėję taip, kad žmonės, pa
tįs kun Skripkos parapijonįs, 
pradėjo kalbėti nė šiaip ne taip 
apie klebono santikius su jauna 
gaspadir \ Ji ir pati tuo nesi
slėpus. lai privedė prie to, 
kad | rapijonįs pasidalino į 
dvi pa r ji — vieni už, kiti prieš 
kunigą. Kunigo priešininkų pu
sėn peli jo ir vargonininkas A- 
leksandi avičius. Tada prasidė
jo “vis (įtina kova”. Kunigo 
priešini kai pradėjo slenglies, 
kad jis :rba netektų teisės būti 
kunigu, arba kad butų pašalin
tas iš p rupijos. Jų skundai pa 
siekė vyskupo raštinę. Bet ten 
jie nelaimėjo: vyskupas juos iš
vadinęs nenuoramomis.

Kunigas Skripka, turėdamas 
savo pusėj jo ekscelencijos vy
skupo simpatiją, pradėjęs elg- 
ties kaip tinkamas. Senąjį pa
rapijos komitetą jis suspenda
vęs. Jų vieloj pasistatęs savo 
sekėjus ir liepęs jiems tvarky
ti visus reikalus: kolekluoti de
šimtukus ir lt. žodžiu, kunigas 
likęs pilnu bosu. Tik vargonin
kas dar didžiavosi, kad, remia
mas parapijonų, jis tebeturi sa
vo džiabą. Bet praeitą savaitę 
ir jis gavęs notų: nuo vasario 
2 d. turėsi pasitraukti...

Kunigo priešininkai, matyda
mi. kad su jais jisai nebesiskai

to, matoma, nusitarė nepasi
duoti ir vest kovų iki galo. Ko
va pasiekė net atvirų riaušių.

Kaip bus toliau, dar pamaty
sime. —Piliorius.

E. CHICAGO, 1ND.

Vakaras.

ri

.-M, v? , , ■ , . ' i ,'S

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

SPECIALIAI: Maleva malevojimui stubų išvidaus, po $149 už gal.
CARR BROS. WRECKING CO. ]

8008-3039 B. Halsted St, Chicago, III. |
— Ml IHT'ir- -------- - •

Kast Chicago lietuviai socia
listai sausio 26 d. surengė pui
kų vakarą, kuriame dalyvavo 
ir Valparaiso moksleiviai. Bu
vo dailus programas iš dainų, 
prakalbų, deklamacijų ir šiaip 
kitokių smagių juokelių. Svar
biausia tečiaus buvo d. A. Bim
bos prakalba..

Visa pavyko kuogeriausia ir 
publika išėjo užganėdinta.

— Korespondentas.

Suradimas Turgavietes 
dėl Pagamintojo
BE turgavietės žemdirbystė negalėt ų turėti pamato musų nacionalės gero

vės, kokia ji yra. Pardavimas permaino pagaminimą į turtą ir tie agentai, 
kurie prigelbsti surasti ūkininkams pel ningą perviršį, yra svarbi pagelba ša
lies gerovei. Atmetus visus ginčus, pa kuotojų funkcija yra suradimas preky
vietės. Kadangi dėl jų pasisekimo tą p adaryti, Armour and Company šian
die yra “Amerikos Ūkininkų Didžiausias Kostumieris”. • >

Turi būt užlaikomos išlaidos dėl nornia- 
lio papildymo. Pardavimai ąvclt i m šti
liams turi būt išvystyta dėl išpardavimo 
perviršio. Sumažinimui kokio nors pro
dukto, priimtinas pasirinkimas turi būt 
padalinamas palengvinimui reikalavimo 
ir palaikymui gatavai prekyvietės, kuo
met perviršis vėl sumažėja, šviežios pre
kės, kurios nebus išvežamos ir tokiu bil
du nenaudingos pagamintu turi būt su
krauta dėl atskiro vartojimo kur nors ki
tur. Todėl turi būt išdirbama ir parduo
dama visokių reikalingų produktų. Ir 
tie yra tarpe naudojamų, kuriuos Armour 
and Company suteikia - viena ekonomiš
kų priežasčių kodėl mes UfiKome maistą 
tiek daugelyje, formų.

Del pasekmingo veikimo, musu visa sy- 
stema turi veikti kaip viena. Atskirai vei
kiant nebūtu sutarties. Musų prirengimo 
dirbtuvės, tose vietose kur auga maistas 
butų užsmaugia be musų keturių šimtų 
skyrių suimančių produktus. Musų sky
riai, išvežiojanti kelių dienų papildymą, 
kurie padaro vartotojus neprigulmingais 
nuo gelžkelio netikrumų, dėl kurių nuo
latos kovoti dėl pardavimų. Mes turime 
mokėti paganiintojams už trisdešimts, še
šiasdešimts arl>a devyniasdešimts — mo- 
kėli grynais pinigais už žalius produktus, 
ir tuokart sutaisyti, išvežioti ir parduoti 
ant koslumicrių kredito. Musų šaldomie-

| Sergėkite savo akis J

ji karai turi nuolatos išvežioti papildymą 
iki pat stalų nacijos. Kaip Interstate 
Commerce Commission savo raporte pas
kutinėje rugpjūčio dienoje sako:

“Išvežioto jai (gelžkcliai) šalies negalė
tų taip pasekmingai užlaikyti visų įrengi
mų karų kaip dabar yra padaryta tarpi
ninkaujant privatiniems savininkams, 
mėsos pakuotojas negali daryli daugiau 
biznio ant ekonomiškos ir pasekmingos 
papėdės be savo priviftiškų karų negu jis 
galėtų be savo moderniškai įrengtų išdir
biniai arba pakavimui dirbtuvių”.

Pirkliavimas, taipgi nesusideda. Taip
gi priimant ką pagamintojo! pasiūlo ir 
parduoda. Moksliškas pardavimas turi 
prasidėti geriausiu auginimu tų maistų,

lo musų ukes biuras buvo pašvęstas — 
kaipo mieris susidūrimo su augytojais ir 
pagelbėjimo suteikti geresnį supratimą sa
vitarpinių problemų,.

Ir tas yra daugiausiai dėlto, kad Ar- 
mour and Company tokiu bildu nuolatos 
dirba supirkimui produktų nuo ameriko
niškos ūkės, kad jus esate tikri nuolatiniu 
aprūpinimu maisto. Tą suprasdami jus 
•Huritc tų pabranginti reikalaudami savo 
krautuvninko Aj'mouro pryduktų, jus esa
te skolingi savo palaikymu tos systemos, 
kuri dirba dėl šalies ekonomiško gero ir 
dėl jūsų pačių geriausio intereso.

ARMOUR* p COMPANY
CHICAGO
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219 S. Dearborn St

AS, ADOMAS A. KARAtAUSKAS, SEKANČIAI RAŠAU.
Aš labai sirgau per 3 metus, nuslabnėjęs pilvelis buvo. Dispep

sija, nevirinimas pilvelio, nuslabnėjimas. Kraujo, inkstų, Nervu ir 
abelnas spėkų nustojamas viso kūno, ir buvau nustojęs vilties, kad 
begyventų. Visur jieškojau sau pagelbos, nesigailėjau visoje Ame
rikoj ir už rubežių, bet niekur negavau savo sveikatai pagelbos.

Bet kada pareikalavau Salutaras vaistų, Bitteria, Kraujo valyto
jo, Nervalona, Inkstų ir Reumatizmo gyduoles, tai po suvartojimui 
minėtos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėt, gerai dirbt. 
Kraujas išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbt. Inkstai atsigavo. Reu
matizmas pranyko, diegliai nebebad# po krutinę. Vidurių rėžimai 
išnyko po užmušimui visų ligų. Bėgiu 3 mėnesių išgerd&van kas sa
vaitė po buteli Salutaras, Bitteria, ir po 3 mėn. savo paveiksle pa 
mačiau toki skirtumą kaip tarp dienos ir nakties. Dabar jaučiuos 
smagiai ir esu linksmas ir 1000 sykių dėkuoju Salutaras mylistu ge- 
radčjistei ir linkiu visiem savo draugam ir pažįstamiem su tokiais 
atsitikimais patariu nuoširdŽai kreipties pre Salutaras:

SALUTARAS
CHEMICAL INSTITUTION J. Baltrenaz, Prof.

1707 So. Halsted St., Telephone Canal 6417. Chicago, III.

Aš esmi specia 
tas visų ligų

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

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

Mano užrašas išgydytų ligonių yra aiškus pri
rodymas mano gabumo.

Aš atitaisau kreivas akis be skausmo vienu 
gydymu.

Pritaikau akinius teisingai.
Pasitarimas nemokamas.

W. M. LAWHON, M. D.
(Prieš pačią). Chicago, III. i

! VIENATINIS REGISTRUOTAS RUSAS APT1EKORIUS ANT BRIDGEPORTO
SUAUGIEMS

Akiniai aukso rdmuone nuo $3.00 Ir ou- 
gščinu. Sidabro rėmuose nuo $1.00 ir 
augiiiau. Pritaikome akinius uždykij. 
Atminkit: Galvos sopdjimaa, nerviiku- 
nias, akių skaudėjimas, užvilkimas ir 
tt. yra vaisiaiH įvairių ligų, kurioe ga
li būti prašalintos gerų akinių pritaky- 
nui. Ištyriman uždyką, jei peršti ar 
skauda akis. Jei jos raudonos, jei gal
va sopa, jei blogai matai, jei ak|s silp
sta, netęsk ilgiau, o jieškok pagelbos 
aptiekoj, kur kiekvienam pritaikoma a- 
kiniiii viždykų. Atmink, kad me» kot- 
nam Kvarantuojani akinius ir kiekvie
nam gerai prirenkam.

S. M. MESIROFF, Ekspertai Optikas.
Jei jus sergate ir reikalaujate patarimo arba vaistų, ateikit pas mane. Aš buvau ap- 
tiekoriua Rusijoj virš 10 metų, Amerikoj 15 metų. Aš duodu patarimus DYKAI. Galiu 
padaryti bile kokius rusiškus vaistus, AŠ rekomenduoju tik GERUS daktarus. Aš esu 
draugas žmonių. S. M. MESIROFF. 3)49 80. MORGAN ST., LHICAGO. ILL.

VYRAMS IR

Rusiškos ir Turkiškos Vanos

12th SL Te!. Kedzie 8902 
Paulina Tel. Western 15 
3514-16 W. 12th »t„ arti 
St. Louis Avė. Ir 1115-17 
So. Paulina St., arti 12th 
St., Chicago, BĮ.

JOSEPH C. W0L0N
LIETUVIS ADVOKATAS 

29 8. La Salk St.
l'eicphohc Central' 6390 

Vakarais
2911 W„ 22nd Street 

Telephone Central 6990 ,

PVITHM

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

Aš turiu 15 metą patyrimą ir 
galiu ištirt jūsų akis ir pririnkti 
Jums akinius tikrai. Darbą at
lieku belaukiant, užtikrintai.

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

JOHN SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS 

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

8-čios lubos, virš PJatt’o aptiekos 
Tėmykite į mano Darašą 

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

I Dr. A. R. Blumenthal

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

Ateikite ir ypatiškai persitikrinkite 
baigusį mokslą ir registruotą gydy
tojo Chicago, specialiai studijavusio 
galvos liga. Specialistas

AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 
GERKLES LIGAS.
Pasitarimai dykai.

Silpnos ................................... AKYS
Skaudamos ........................... AKYS
Raudonos ............................... AKYS
Kreivos ................................... AKYS
Kurčios ............................... AUSYS
Tekančios............................... AUSYS
Ūžiančios ...........................  AUSYS
Užkimštos ............. ,...........   AUSYS
Skaudanti ............................. NOSIS
Tekanti.................................... NOSIS
Kreiva .’................................ NOSIS
Užkimusi ................................. NOSIS
Skaudanti ........................ GERKLĖ

I Silpna ........   GERKLĖ
Catarrhal ................................. GERKLft
Užtinusi ................................. GERKLĖ

Franklin 0. Barter M, D.
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
120 SO. STATE GATVĖ.

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

Kriaučių Domai
Mes užlaikom pamušalus ir viso

kius trimingus kas tik reikalinga dėl 
kriaučių.

Taipgi turim vilnonių materijų.’
Pas mus, galima gauti, visokių 

kriauči.skų daiktų (fikshers) kaip 
tai: mašinų, prosų, stalų, volkiesų ir

Musų tavoms geriausias, kainos že 
minusios.

Roman Chaitlen
1642 Blue Island Avė , Chicago, JJ1. 

tarp 16-tos ir 18-tbs gabių.
Tel. Canal 1348

AKIŲ SPECIALISTAS 
Akis Egzaminuoja Dykai

Gyvenimas yra 8 
tuščias, kada pra * 
nyksta regėjimą, | 

Mes varto9am t 
pagerintą Oph- į 
thalmometer. Y- g 
patinga doma at- | 

• kreipiama i vai- 7 
kus. Vai.: nuo 9 ryto iki 9 vak. g 
nedėldien. nuo 10 iki 11 dieną. 
4649 S. Ashland av. kam n. 47 st jį 

Telephone Yards 4317 
Boulevard 6487.

DR. M. HERZMAN
OŠ RUSIJOS

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

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

Ofisas ir Laboratorija: 1025 W. 12th 
St. nctoii Fiik 3t.

1

VALANDOS: Nuo iC- 12 pietų, 
6—8 vtkarais. Telerhcne ' cnai 311 —
GYVENIMAS: H12 S. RtuaMl Street »

VALANDOS: U—0 rite, tiktai

Telephcnc YarCi: T932

Dr M. Stupnickl
3109 S. Morgan st. Chicago

VALANDOS- Nuo 8 iki 11 rylo 
ir nuo 5 iki t Vakare

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

1149 S. Morgan St., kerti M «L 
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. Nedėlio
mis vakarais ofisas uždarytai.

Telephone Yards 687

Telephone Yards 5834.

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

ReihL •» 8. Aahlaai Blvd. Chieaga T«l«ph«M« BeyniatKet S*44
DR. A. A. ROTH 

tUSAS GYDYTOJAS ir CHIBUBGM 
Specialistas Moterlikų, Vyrlikų, 

Vaikų ir viaų chroniškų ligų 
Ofisas: 3354 S. Halsted SU Chlcagi 

T«l«ph*M Dr«*«r MM
VALANDOS: 10—11 ryto: S—S 

7—8 v*k»r«. NtdžliomU Ifr—1$

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

rusiškai.
Valandos: 10—12 rytą; 6.9 va
kare. Tel. Caual 4367.

Tel. Yards 3654. AKUŠERKA

Mrs.A.Michniewicz
igus Akušerijos Ko

legijų} ilgai praktika
vusi Pennsylvan’ijos 
hospitalėM ir Phila- 
lelphijoj. Pasekmin
gai patarnauja prie 
timdymo. Duodu rodą 
risokiose ligose mote
tais ir merginoms. 
1113 So. Halsted Str.

<Ant antrų lnbų> 
Chicago.

Nuo 6 iki 11 ryto, ir 7 iki vėlo vah.
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Chicago ir Apielinke

PRANEŠIMAS.

Visuęlinas metinis
Bendrovės šėrininkų 

Naujieną

mas įvyks nedėlioj, vasario 9 
dieną. Pradžia lygiai 10 vai. 
ryt(\ M. Mddužio svet.. 2242 
W. 23rd PI.

Visi Naujieną Bendrovės šė- 
rininkai šiuo kviečiami atsilan- 

nai išmokėjusieji šėrus galės 
dalyvauti susirinkime. Šerinin- 
kai prašomi nesivelinti.

—J. šmotelis,

NUXATEDIRON
Jus ga 
lit pa

žinti 
moterį 
su už
tekti

nai ge 
ležies 
josios 
k rau-

Puiki
osios, 
sveik

os. ra- 
— udon-

ais veidais moters, pil- 
Nnos gyveninio, gyvumo 

■)r. Ferdinand King, Ncw 
irspėkos.

Yorko Gydytojas ir Mcdika- 
lis Autorius, sako, gydytojai 
turi užrašyti daugiau organi
škos geležies — Nuxaieil I- 
ron — savo ligoniams—sako 
anaemia—sloka geležies—yra 
didžiausia svarba sveikatoje, 
stiprume, gyvume ir gražume 
šiolaikinei Amerikos moterei. 
Garsai, persergslaniis varto
jimų metališkos geležies, ku
ri gali pakenkti dantims, vi
duriams, ir tūluose atsitiki
muose padaryti daugiau blo
go, negu gero; pataria varto
ti tiktai Nuxated Iron, imant 
tris sykius į dienų po valgio. 
Ji padaugins stiprumų ir pa
kantrumų silpnų, nervuotu, 
suirusių žmonių į dvi sayaiti 
laiko daugelyje atsitikimų. 
Gaunama visose gerose aptie- 
kose.

KAINA ANT REIK*' IN 
GIAUSIU DALYKU 

NEPALIKO.

pakilo, bet musą kainos ant 

PARTŪGLORY
nepakilo, nes mes žinome, kad 

nam žmogui savo namuose tu
rėti, jis sutvirtina nervas.

priduoda maistlo kūnui ir susti
prina visą organizmą ir subilda- 
voja muskulus ir nervas.

energijos, tau būtinai reik Par- 
toglory. Didelis butelis kainuo
ja $1.00; 6 buteliai kainuoja 
tiktai $5.00. Užsakykite tuojaus 
adresuodami .

APTEKA PARTOSA, 
160 Second Avė.,

New York, N. Y„ Dept L. 1.

LIETUVIŠKOS NOTOS!
Ntujos dainos ant 4 balsų, išsimo

kinimas notų visiems instrumentams 
ir dainavimui be mokytojo į 8 lek
cijas. Knyga verta $1.50, parduodu 
už $1 Reikalauju agentų, duodu 
didelį nuošimtį.

G. A. Baronas, 
Box 774 McKees Rocks, Pa.

Vyrišky Drapanų Barbenai
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 parauk
tų overkotų.

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

R. G O R D O N ,
141* 8. Halsted SU.. Cklcage, 11L

RŪPINSIS MOKYKLŲ 
VAIKAIS.

| vaiką sveikatos dalyką 
cagos viešose mokyklose 
žiūrima trimi žvilgsniais

bus

re švietimo komisijos pirmi
ninkas Loeb. šita komisija lū

vinės tėvams nurodymus, kaip 
reikiai maitinti vaikus ir kokie

Antras pakomitetis parūpins 
rentinių užkandžių viešose mo
kyklose beturčiams vaikams.

REIKALAUJA ANTRO 
SOCIALISTŲ BYLOS 
NAGRINĖJIMO.

Vakar federaliame teisėjo 
Landis teisme |>o adv. Seymour 
Stedman užėmė kalbą adv. 
Henry L. Cochens, reikalauda
mas naujo nagrinėjimo bylos 
penkių socialistą. Jis pasakė,

išsireiškimams apie kaltinamą
ją kaltumą.

siąs apsieidamas be tam tikrą 
argumentą, bet kiti nurodymai

CHICAGOS BALSUOTOJŲ
SKAIČIUS SUMAŽĖJO.

Yra apskaitoma, kad nuo 
1916 m. daugiau kaip 300,000 
vyrą ir moterą balsuotoją dėl 
nesiregistravimo yra likę be 
balsavimo teises, šitą sako bal-

Prezidento rinkiniuose 1916 
m. viso užsiregistravo 808,119 
balsuotoją: 501,121 vyras ir 
303,698 moterįs. Po peržiurū-

sta tik 388,162 vyrai ir 190,228

žiau apie 230,000. Atsižvel
giant į normalį prieaugį, yra 
skaitoma kad mažiausiai 300,- 
000 balsuotoją trūksta užra
šuose.

$1,500 GRAŽNOS PRAPUO
LĖ BANKININKO PAČIAI.

ninko pačios Mrs. Harold E. 
Foreman, kurios nesenai pra
puolė iš moterų apsitaisomojo 
kambario Blackstone viešbu-

marškiniams išsodintos dei- 
maitais ir smaragdais ir plati
ninė apyranke taipgi išsodinta 
deimantais ir smaragdais.

DARBAS PRIE 12-tos VIA- 
DUKTO PRASIDĖS 
ŠIANDIE.

Tikrasis Chicagos statymo ir 
atstatymo darbas suteikimui

viams ir 

Chas. B. Francis paskelbė, kad 
pirmas spatas žemių prie sta-

k to, kuris yra dalimi Union sto
ties pieno, bus iškastas šiandie
8 vai. ryto ties Michigan Avė. 
viadukto galu.

Darbui prasidėjus, bus pa
naudota keli tūkstančiai išlavin 
tą ir neišlavintą darbininkų.

ir kitu medžiagų savo keliu su
teiks darbo kitiems tūkstan
čiams darbininkų fabrikuose ir 
kasyklose.

ČECOSLOVAKŲ ŠUVA- 
ŽUVIMAS.

•100 čechoslovakų vadovų y- 
ra suvažiavę Chicagoje iš visų 
Suv. Valstijų kraštų. šitame 
suvažiavime norima sutverti na 
cionalį slavų vaizbos butų, ku
ris suvienys visas slavų grupes 

nebus vietos ginčams tarpe sla
vu tautu taikos konferencijoje.

v *

WEST SI DĖS PLĖŠIKAI 
IŠGĄSDINO MERGINAS.

Šeši jauni vyrai pietų laiku

pa apie* dvyliką merginą Ame
rican Cutlery kompanijos ofi
se, 761 Mather gt. arti Halsted

Pabėgo autoinobiliifje.

APIPLĖŠĖ PATYLOMIS

<*-

The rėk su pačia, įsivarė elėn ir 
patylomis atėmė pinigus ir gra
žinis vertės $1,350. Plėšikai nei 
žodžio nepratarę maudami žie
dus nuo pirštą ir imdami aus- 
karius iš ausų.

SEPTYNI 
STAIGA.

PASIMIRĖ

žmonės vakar pasi
mirė staiga įvairiose miesto da
lyse nuo įvairią priežasčią; 
tarp tą viena mergaitė 2 metą 

ją karšto vandens ir nuplikusi 
mirė.

PRAŠO PAGERINTI GATVE- 
KARIŲ PATARNAVIMĄ.

Miesto tarybą ir vietos trans- 
portacijos komitetą užplūdo 
baisybės laišką su nusiskundi- 

tarnspartacijos. 
inuose sakoma, 
rių kompanijos 
visuomenei dar 

Nusiskundi-

patarnavimas
niekuomet įlė

čiamas. Prašoma, kad mies
to viršininkai darytą ką-nors 
su tuo.

Viešojo patarnavimo sky
riaus ir sveikatos skyriaus pra
nešimai apie nesenai padarytus 
ją ištyrimus, parode, kad dau
gybė karą laikoma dykais dar
žinėse subruzdimo laiku, bet 
miestas nieko nedarė, kad pri
sivertus kompanijas panaudo
ti juos.

VIEŠOJO PATARNAVIMO 
TARYBA PERŽIŪRI 
GINČIJAMAS GAZO 
SĄSKAITAS.

ino tarybos atstovai nutarė, im
tis pertikrinti ginčijamas gazo 
sąskaitas.

Sąskaitą peržiurinėjimas bus 

nieriaus A. S. B. Litlle’o 
žiūra.

prie-

BROŠS LLOYD VĖL SU 
RAUDONU VĖLUKU.

Socialistas milionierius Wm. 
Bross Lloyd beparoduodamas 
“Blaekhavvk” kareivią pasitiki
mo parodoj, buvo vėl prisis
meigęs raudoną veluką prie sa
vo automobiliaus. Apačioje 
po vėhiku buvo padėta šitokis 
parašas:

“Carai, karaliai, kaizeriai, a- 
ristokratai ir pliutokratai, visi 
jie nekenčia šito veluko.”

Mat miesto taryba yra išlei
dusi tokį patvarkymų, kad rau-( 
dono vęhiko Chicagoje nevalia

Ties Washington ir La Šalie, 
gatvėmis automobiliui sustojus 
vienas gražiui apsitaisęs vyras, 
priėjęs, ištraukė vėluką ir nu
metė.

Lloyd jaučiasi pripa rodęs, 
kad miesto administracija siau

vėloko neįstatymiškn ir 
versli pildyti jį.

nenori

NENORI, KAD MAMA 
ŽINOTŲ.

P-lė (Ploni* praneš? centralen 
smulkmenų stolin, kad jai pra
puolė kailiniai $575 vertės ir

juos, bet adresų padavė ne. sa- 
vo tik kieno kilo, nes.... ji ne
nori, kad jos mama apie tai ži
notu.C

Pranešimai
Dg. A. Rimbo gal galėtumėte apsi

lankyt pakalbėti musu rengiamam!* 
vakare vasario 9 d. Meldžiu duoti 
atsakymų. — St. Vilkus, 2515 Jeffer- 
sin si., Gar.v, Ind.

Cicero. — Ciceras Lietuvių Liuo- 
sybės Namo Bendrovės direktorių 
posėdis įvyks šiandie, vasario 5 d.,

1500 So. 191h Avė. Balinai laiku rei- 
kiavisiems būti, nes yra labai daug 
urnai vykdomų reikalų. —Valdyba.

LSS. 22 kp. mėnesinis susirinki
mas įvyks ketverge, vas. 6 d., 7:30 
vai. vakare, M. Meldažio svet., 2242 
W. 23rd PI. Visi draugui ir draugės 
malonėkite atsilankyti paskirtu lai
ku. Taipgi atsiveskite naujų narių 

—Organizatorius.

Chicagos Liet. Soc. Vyrų choro 
repeticija įvyks pėlnyeioj, vas. 7 d. 
Dainininkai malonėkit susirinkti lai
ku. Beto turim dar kitų svarbių rei
kalų aptarimui, tarp jų vakaras, ku
ris bus vasario 9 d. —X. Shaikus.

Indiana Harbor LSS. 217 kp. mė
nesinis susirinkimas įvyks ketverge, 
vasario 6 d., 7:30 v. vakare, J. Pad
žiaus svet , 3602 Cedar st.—Draugai 
ir draugės, malonėkit!* atsilankyti 
paskirtu laiku, nes turėsim svarbių 
reikalų. —Org. J. Konchoška.

Gary, Ind. LSS. 209 kp. rengia ba 
lių su prakalbomis nedėlioję, vasa 
rio 9 d. Pradžia 2 vai. po pietų; Vo 
kiečių svet., Tollesan, 
čiame visus atsilankyti. Pelnas nuo 
baliaus skiriamas į LSS. Fondų.

■—Komitetas.

Ind.—Kvie-

Cicero — Liet. Raudonos Rožės 
Pašelpos Kliubo mėnesinis susirin
kimas Įvyks pėtnyČioj, vas. 7 d., 8 v. 
vakare, j. Neffo svet., 1500 So. 491 h 
Avė. Visi nariai malonėkite atsilan
kyti laiku. •—Valdyba.

Reneticija veikalo “Pavogtas Kū
dikis” bus vasario 7 d., 7:30 v. v., 
M. Meldažio svet. Visi dalyvaujantis 
šiame veikale meldžiami būtinai pri
būti. —Komisija.

LMPSA. III raj. rengia pasilinks
minimo vakarų Velykų suimtoj. 
Meldžiame kilų pirmeiviškų draugi
jų nerengti tų dienų jokių pasilink
sminimų. /—Komisija.

Melrose Park. LSD. Ratelio mėne
sinis susirinkimas įvyks ketverge, 
vasario 6 d , 7:30 vai. vakare, Frank 
ir James svet., kertė 23 ir Lake st. 
Visi ratelio nariai būtinai atsilan
kykite į susirinkimų, nes turim 
daug svarbių dalykų nutarti.

—D. Rymsha.

Jaunų Vyrų Draugiškas ir Pnš. 
Kliubas laikys mėnesinį susirinki
mų ketverge, vas. 6 d., 8 vai. vak., 
Malinausko svet., 1843 S. Halsted 
si.—Draugai, malonėkite atsilankyti 
skaitlingiausiai, nes turime dar sva
rbių dalykų aptarti —Valdyba.

Cicero. — LSS. 138 kp. mišraus 
choro repeticija įvyks ketverge, va
sario 6 d., 8 vai. vakare, P. Grigalain 
ėio svet., 1437 W. I lth si. Visi nariai 
prašomi susirinkti.

Org. A. K. Labanauskas.

Brighton Park — Keistučio Kliu
bo Dramos skyriaus susirinkimas 
bus ketverge, vas. 6 d., 7:30 vai. va
kare, T. Maženio svet.. 3834 S. K e.
kti laiku nes bus rolių dalinimas.

Org. Gura.

Visų, priklausančių LSS. VII ra
jonui, kuopų valdybų susirinkimas 
reikalu naujo LSS. laikraščio įvyks 
seredoj, vasario 5, Aušros svet. 3001 
So. alsted St. Pradžia 8 v^l. vak. Su
sirinkite laiku. Traini.s

Liet. Teat. Dr-jos Rūtos No. I. mė
nesinis susirinkimas įvyks vasario 5 
d_, 7:30 vai. vakare, M. G. Chernaus- 
kp svet., 1900 So. Union avė. Visi na
riai yra kviečiami. —J. D. Doreika

Cicero. — Liet. Raudonos Rožės 
Pašelpos Kliubas rengia koncertų 
ant gegužės 3 dienos, paminėjimui 
penkių metų savo gyvavimo sukak
tuvių. Todėl meldžiame visų Ciceros 
draugijų perengti ‘ ’* ‘ *
pramp

I dienų jokjij 
(enktumėt.
■ P, Kaminskas.

Kenaington, III — LMPSA, 67 kp. 
| mėnesinis susirinkimas įvyks sere- 
į doj, vas. 5 <1., 7:30 vai. vakare, Auš

ros svet., 10900 Michigan avė. Visos 
narės malonėkite susirinkti laiku, 
nes turime daug svarbių reikalų. 
Kviečhum* ir tas kur norėtų įslot 
kuopom —Organizatorė.

P. S. — Susirinkimas yra šaukia
mas anksčiau todėl, kad vėliau ne
gavome svetainės.

Cicero. — LSS. 138 kp. mėnesiniu 
susirinkimas įvyks seredoj, vasario 
5 d., kaip 7:30 vai. vakari*, .1. Griga- 
laičio svet., 
ir drauges, 
laiku.

1837 W. I I si. Draugai 
malonėkit!* susirinkti

- Organizatorius.

LMPS. 9 kp, choro repeticija po 
vadovyste p. Gugienės ivvks scredo- 
j'c, vasario 5 d., Mark \Vbile Sąuare 
svet., Halsted ir 2!) gi. Visos choris
tės malonėkit!* pribūti lygiai 8 vai. 
vakare. Draugiškai— F. S. K.

Brighton Park, LSS 1(74 kp. mėne- 
nesinis susirinkimus Ims seredoj. 
Vasario 5 d. 7:30 vai. vak T. Ma
ženio svet. 3834 So. Kedzie Avė. 
Yra daug svarbiu reikalų, lodei ma
lonėkite boti laiku Atsiveskite ir 
nauji) narių. —J. A Balluskis

ASMENŲ JIEŠKOJ1MAI
Pajieškau brolio Jono Kigo, pir

miau gyveno l’rankfort, III. ir pus
brolio Antano Labanausko, gyveno 
Crane, Wis. Prašau atsišaukti, arba 
kas žinote praneškite jų adresus.

Pranas Kigas,
313 Oak St. Old Forge, Pa.

PA.HE.ŠKAl' savo moters Onos Mi- 
irdlenės. Aš nieko daugiau nesą-

ku, o jeigu nedrįsti pas mane grįžti, 
lai pranešk man kur gyveni, aš nu 
važiuosiu ir gyvensime kaip gyvenę*. 
Kas žinote, praneškite jos adresų.

Vincentas Mižgirdas,
4328 So Paulina si., Chicago, III.

ge-
Pajieškau į savo namus gaspadi- 

nės, kuri gaus gerų mokestį h* 
rų užlaikymų.

Jurgis Zurauka,

Indiana llarbor, Indiana

PAJIEŠKAU Josės Jovaiša i les, pa
vilnį iš Kauno gub., Raseinių pavie
to, Naumiesčio miestelio. Meldžiu 
alsišaukit jai pačiai arba jei kas ži
no malonėkite pranešti, turiu svar-

Jonas Mockus, 
organ st., Chicago

PAJIEŠKAU švogepio .1. Počkaus, 
keturi melai atgal gyveno \Vanden

te, malonėkite pranešti.
Tony Kasparaviee,

1601 S. Halsted st., Chicago, III.

PAJIKŠKAU .Juozapo Kaškęlio, 
paeina iš Kauno gub., Šiaulių pav., 
.Šaukėnų parai). Sykiu j Ameriką at
važiavau iš Lietuvos. Malonėkite at
sišaukti arba kas žniote praneškite

1136 So. 48 si., Cicero, III.

JIEšKO KAMBARIU
1)1’ VAIKINAI pajieško gero kam

bario Bridgeporlo apielinkčje. (lei
stina su valgiu. Atsišaukite greitai.

3238 So. Halsted si., Chicago

J IEŠKO DARBO
PAJIEŠKAU darbo už bučerį be 

patyrimo. Esmi jaunas vaikinas, bla
ivas. Kol išmokčiau dirbčiau visai 
už mažų atlyginimų. Kam yra Inkis 
reikalingas meldžiu kreipties laišku.

.1. Krazauskas,
3358 So. Halsted st., Chicago, III,

Pajieškau darbo į bučernę.moky
tis. Kam reikia lokio darbininko alsi 
.šaukite laišku Galiu važiuoti į kitų 
nuėstų, jaunas 21 melo amžiaus 

Kazimieras Sirlon
1836 W. 46 SI. Chicago, III.

REIK1A DARBININKŲ
VALSTYBINIAI NEMOKAMI PAR 

BO PRIRODYMO BIURAI

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

adresais:
116-122 N. DEARBORN ST. 

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

se valdžios įsteigtuose ir užlaikomuo
se biuruose nereikia nieko mokėt.

Yra daug vietų, kaip ChicagoJ, 
taip kitur, kur reikalauja visokios 
rųsies darbininkų — i fabrikus, j ka
syklas, į ukius, | šiaip įvairias |slai 
Sas — kaip vyrų, taip moterų ir vai- 

ų, kaip amatininkų, taip papra
stiems darbams.

REIKIA DARBININKŲ
Reikalingi kliaučiai prie Mote

riško koslmnii-riško darbo. Darbas 
pastovus. Gerų mokestis.

L. Kasper, 
3145 So. \Vells Street 

Arli 31-mos.

Reikalinga gera mergina prie 
abelno najną darbo. Maža šei
myna. Geras namas ir gera al
ga. M. Herz, 4911 Vincennes 
Avė. Tel. Oakley 2591.

REIKIA finišerių ant kautų ir kel
nių. Gera mokestį, pastovus darbas. 
Nuo 7:30 iki 4:30 Subatoj’e 7:30 iki 
11:3p 44 valandos į sųvaity. Moka, 
ma už šventas dienas.

Royal Tailors, ■ 
731/ So. yVells SI.

REIKIA prityrusio porterio į sa
linau.

J. Filis, ' M
5728 S. State St. f

Reikia bnrberio. subatoniis ir ne-, 
dėlioinis, Kas galite dirbti ateikite 
greitai. Darbas pastovus Gera mo
kestis.

Kazimieras Skrodenis, 
4400 So. Hermitage A v., Chicago.

Beikia preserių prie moteriškų 
kaulų teipgi ir vyriškas prescris ga
li užimti ta dalbų, mokantis prosyti 
gali uždirbti nuo $6—7 į dienų. Bei
kia ir finišerku prie moteriškų kau
lų ir vyrai gali užimti tų darbų Mo 
kautis adata siūti rankomis, reikia 
ir guzikų siuvėjų. Gerp mokestis. 
Perskaitę šį apgarsinimų atvažiuo
kite j darbų. Lietuvių dirbtuvė. Dir
ba visi lietuviai.

A. Baehunas.
1575 Ogden Avė., 

prie Madison si. 2-ros lubos.
REIKIA finišerių prie atlapu ir 

kalniečių, petrenų, visokios rųšies 
rankomis siuvimas prie kaulų.

J. Schwqrlz and Sons
5 So b'ranklin Si. Chicago.

Reikalingas barbens serėdomis, 
pelnyčiomis nuo 6 iki 8 vai. vak. 
Subatoms nuo 12 iki 10 vai. vak.; 
nedėliomis nuo 8 iki 12. Kuris sup
ranta gerai savo dalbų, atsišaukite 
laišku j Naujienų ofisų, pažymėda
mi ant laiško No. 27.

REIKALAUJU jauno vaikino barz
daskučio, kuris baigęs tų mokslų at
sakančiai; mokestis gera, darbas ant 
visados. Atsišaukite
670 \V. 18 si. Chicago, III.

REIKALAUJU 2 merginų arba 2 
vaikinų ant kvalieros: yra maudy
nė ir telefonas; su valgiu arba be 
valgio. Taipgi parandavoįu 3 kam 
barius. Kaina $7 į mėnesį. Atsišau
kite šiuo adresu:

M. B„
1337 Su 51st Ct., Cicero III.

1 ei. Cicero 2396

REIKALINGAS atsakantis barbe
ns vakarais Subalomis ir noilėiio- 
mis Gera mokestis.

L. Sirupas,
1856 Wabansia ave.,v Chicago

REIKALINGAS darbštus ir teisin
gas vyras. Turi būt geros iškalbos 
ir gerai apsipratęs tarpe lietuvių 
Chicagoje arba kituose aplinkiniuo
se miestuose. Uždarbis $50 ir dau
giau savaitėje—pagal gabumų. Para- 
švk kuom užsiimi ir kaip ilgai gyve_ 
ni loj apielinkėj. Atsišaukite laišku 
i Naujienų ofisų pažymėdami No. 
28.

REIKALINGAS patyręs kriaueius_ 
J. Lukas, ' <■

3133 Logan Blvd., Chicago
REIKIA patyrusių kriaučių mote.

rų ant kaulų. Atsišaukite tuojaus. 
\V. Paeck,

1256 W. Harrison st., Chicago, III.

PARDAVIMUI
Verteivų (lomai. Dėl blogos svei

katos turiu parduoti savo Bučernę 
ir Grosernę, baltai kloti fixtures, su 
namu arba be namo, vieno aukšto, 
randasi augančioje lietuvių apielin
kčje. ne bus atmesta teisingas pa
siulijimas.

Anton Prazsky, 
2856 Emerakl Avė. Chicago, T1L

Pardavimui grosernės sankrova 
pigiai. Noriu parduoti iš priežas
ties kėlimosi j kitų namų. Gera vie
ta lietuviui. Miss G. Mever 621 Wcst 
161h St.

PARSIDUODA studija viduryje 
miesto \Vaukegan, Iii. Biznis labai 
gerai einq — Į mėnesį turi įplaukų 
3 ar 4 šimtus dol ; du darbininku 
dirba. Parsiduoda dėl priežasties sa
vininko išvažiavimo į Eupopų.

Franz Studia, 
Waukegan, III.

PARSIDUODA bučernč ir groser. 
nė su namu ar be namo, Lyons. III. 
Atsišaukite greitu laiku, gausite bar- 
genų.

V. Kupstas,
45 PI. ir Jolict Road, Lyons, III.

Parduoda barberšapę. Eisiu į ki
ta biznį. Gera vieta vedusiam qrba 
vienam. Keturi gepi kambariai pa
gyvenimui. Remia nebrangi.

Kas užsiimate tuo darbu ateikite 
apžiūrėti.

Kazimieras Skrodenis.
4400 So. Hermitage Avė. Chicago.

RANDAI
ATIDUODAMA rendon puiki vieta 

dėl sankrovos dry goods, kriaučių ir 
klyneriu, bučėrnės ir grosernės. 
Pigi remia, geriems žmonėms. 
3857-59-61 Archer Avcnuc.

RAKANDAI
Pardavimas Storage vėliausios stai- 
lės phonografų ir rakandų. Puikus 
$200 rnieros cabinet phonografas, 
groja viso darbo rekordus, už 55 su 
$12 vertės rekordais ir diernento a- 

dala. Vftrtotas 3 mėnesius. Mes 
teipogi turime kelių slailiij puikių 
tikros skuros seklyčios setų, kaip 
nauji kainuoja $150 ir $200. Bus 
parduota už $55, arba geresnį pasiu
timų. Dykai prisiuntimas, Priima
me Liberty Bondsus į mokestį. 
Atsišaukite tuojaus. Atdara nuo 9 
r\to iki 9 vakaro ir nedėliotnis iki 
4 po pietų.

Western Storage Company 
2810 \V. Harrison Street, Chicago

BARGENAS
$200 Phonograpb su rekordais ir 

deimanto adata, parduosiu už $55. 
Taipgi puikų Player Pianų, vėliau
sios maitos. Seklyčios setų valgomo
jo ir miegamojo kambarių setas, <1i- 
vonus, paveikslus, parduosiu už bi- 
le teisingų pasiūlymų. Nepraleis
kite šio bargeno. Rezidencija
1922 So. Kedzie avė. Chicago
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PARDUODU gerus naminius ra
kandus už pigių kainų. Priežastis 
pardavimo — važiuoju Į kitų mieš
ti). Atsišaukite greitai. Visados 
rasite namuose. Antros lubos prie 
ėlos.
3311 S. Halsted st., Chicago

NAMAI-ŽEMR
Turi parduoti tuojaus, 2 aukštų 

mūrinė rezidencija 5 ir 6 kambarių, 
karštas ir šallas vanduo, maudynė ir 
»u*sas. didelė barnė užpakalyje Ne
bus atmestas teisingas pasiulijimas. 
Savininkas, 2942 Pameti Avė., Chi-

Gera Proga. Parduodu 1 arba 2 
akru žemės su pagyvenymu. Biula- 
vojas naujas miestas. Gera vieta dėt 
bučernės. Gyventoju yra 300 su vir
šum. Nėra bučernės. M. Dal gis.

173 l.aytropt Avė.
lūist Hazel Crest.

PARDUODA savininkas pigiai 2 
Halu namų 5 ir 5 kambariai su ge- 
sį. Kaina greitai parduodant $1800. 
sais ir toiletais. Bendos $25 j įnėne- 
Priimsiu mažų įmokėjimų. Pamaty
kite savininkų

. M. J. Moran, 
5£1 W. 42 PI. 2-ras Aukštas.

Mes garsiname tiktai bargenus, 2 
kambarių, mūrinė barnė. du lotai, 
linkanli viela pienininkui arba mo. 
lor įnirk savininkui Pameti pve. 
ar|j 31-mos, liktai $3800.00. Ignalius 
Chap f: Co., ,31st amt Wallace St

PARDAVIMUI 2 augšlu kampinis 
niuro namas pigiai. Priekis užimtas 
čeverykų sankrova. Agentai gali at
sišaukti.
1925 W. 51 si., Chicago

STOCK’AI—ŠĖROS.

Parsiduoda 100 šėrų Burk Run Oil 
Rcf. C.o., po $1.95 už kožnų šėrų Di
videndo moka Į metus $60.00. išmoka 
kas tris menesius. Teiposgi 100 Šėrų 
Thayer Oil Gas Co., $1.00 par value 
(vertės) po 55c už šėrų pigus ir ge
ras bargenus pasinaudoki! iš progos 
ir da daugiau turiu aukso ir aliejų 
slockų Rašykite ar ypatiškai atsi
lankykite 5-lo vai. vak.

Anlhony Pushinskas 
1000 \V. Jackson Blvd., Chicago, III.

MOKYKLOS

VALENTINE DRES8MAKING 
COLLEGER

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

137 Mokyklos Suv. VahtiJoM. 
Siuvimas, Petrenų Kirpimas, Ds- 
signing, dėl biznio ir namų Vie
tos duodamos dykai Diplomai 
Lengvi išmokėjimai. Gvarantao- 
ta išmokinti jus pasiūti suknas ai 
$10. Phone Seelry 1643

KABA PATEK, Pirmi sis k#

DIENINE IR VAKARINE 
MOKYKLA

Čia gali lengvU ir greitai išmokti Anglų ir 
Lietuvių kalbas, aritmetiką, S. V.. Anglijos, 
Lietuvos ir abelną istoriįas, geografiją, rašyti 
laiškus, ir tt. Taipgi, turime Grammar ir High 
School’ių skyrius Lietuviai mokytojai. Sunaudo
kite liuosą laiką pasimokinimui. nesigailėsite.

American College Preparatory School
3103 SO. HALSTED ST.. CHICAGO. ILL.

AMERIKOS LIETUVIŲ MOKYKLA
Mokinurna: angliškos ir lietuviškos 

kalbų, aritmetikos, knygvedystės, 
stenografijos, typewriting, pirklybos 
teisiu, Suv. Valstijų istorijos, abel- 
nos istorijos, geografijos, politiškos 
ekonomijos, pilietystės, daiiiarašys- 
les.

Mokinimo valandos: nuo 8 ryto 
iki 5 po pietų; vak. nuo 7:30 iki 9:30 
3106 So. Halsted St.. Chicago. (11.

Mokykis Kirpimo ir Designing 
Vyrišku ir Moteriškų Aprėdalų 
Musų sistema ir ynatiškas mokini

mas padarys jus žinovu j trumpą 
laikų.

Mes turime didžiausius ir geriau
sius kirpimo-designing ir siuvimo 
skyrius ,kur mes suteiksime praktiš
kų 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 knygos.
MASTER DESIGNING SCHOOL

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

AtsiŠaukit ant 4-to augšto.


