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True translntion filed wilh the pnst- 
master at (Jticago, III., Feb. 10, 1919 
as reųuired by lite act of Oct. 6, 1917

PILNAI SUSITAIKĖ.

anistei* at Chicago, III., Feb. 10, 1919
Jums pasiuntėme pi

Lenkijos Steigiamasis susirinki 
mas atsidarė

BASEL, vas. 9. — Vokietijos 
didžiumos socialistai, vokiečių 
demokratui ir centristai (kle
rikalai) pilnai susitaikė klausi
me dalyvavimo valdžioje, pa
sak Berlino Lokal Anzeiger.

111U SI f11 <11 v.HHiIrt'G lll.| I’ (IL I' G 1«’ I • ’ • * . • • • • ą ii.s i-i-Huireii i>> Ule u. i of i , i. i>. imi7 . ’UfiŲ. lu'l įtfflhaviino Ainciikos

LictuviŲ politikos
pastogėj

Infor-

TALKININKAI UŽDĖS DAR 
SUNKESNES PERTRAUKOS 

MŪŠIŲ SĄLYGAS 
VOKIETEI AJ.

Kontroliuos Vokietijos demobi
lizaciją ir karinius išdirbinius.

Trac translation filed with Ihe pnst- 
master at Chicago, III., Feb. 10, 1919 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

KAREIVIAI ŠAUKIA DARBI
NINKŲ IR KAREIVIŲ TARY

BŲ KONGRESĄ.

True translalion filed \vith the pnst- 
masler at ('hieago, III., Fcb. 10, 1919 
as rei|uired bv the act of Oct. (J. 1917

LENKIJOS STEIGIAMASIS
SUSIRINKIMAS 

SUSIRINKO.

macijos Biuras skelbia:
Pastaromis dienomis Tarybų 

Pild. Komitetas gavo visą pluo
štą parnešimų iš Šveicarijos ir 
iš Francijos. Žeminus paduo
dame ištisai pranešimus ir Pild. 
Komiteto atsakymus.

lietuvius atstovauti nesiimtom. 
Jūsų darbas ir pinigų naudoji
mas privalo koordinuoti su ko
mitetu po Ališausko vadovyste 
ir turi būti santaikoje su Laiki
nąją valdžia Lietuvos. Pini
gai bus simičiami minėtam ko
mitetui.”

Tapgi Pild. Komitetas pąsiu- 
nlė Mastauskui sekančio turi
nio kablegramą: 

« ♦

“Ar komitetas Paryžiuje e-

True trunslation filed wilh the post- master at (’Jticago, III., Feb. 1(1, 1919 
as required by the act of Oct. 6, 1917

Bolševikai apleido Vilnių?
Talkininkų ir bolševikų konfe 

rencijos nebus?
BOLŠEVIKAI BĖGĄ 

Iš VILNIAUS.

Daumantn, IJetuVos provizio- turi įgaliojimą nuo Vilniaus 'l'a 
dybos? Musų Taryba yra prie-

VASEL, vas. 9. Praneši
mai iš Kauno sako, kad iš prie-

True transJiition filed xvith lito pnst- 
iniisler at ('hieago, III., Feb. 10, 1919 • 
as re<|iiire<l b.v Ihe act of Oct. 0, 1917

MUŠIS SIAUČIA KIEL
GATVĖSE.

PARYŽIUS, vas. 9. — Prane
šama, kad vyriausioji karės ta
ryba vakarykščiame susirinki-) 
me padarė nutarimą, kad yra

Kongresas siūloma sušaukti 
vasario 20 d.

BERLINAS, vas. 7. (suvėlin

ti jinimui pertraukos musių, de-

vairių Vokietijos armijų kor- 
p u s ų kongresas čia šia n- 
dše užbaigė posėdžius primini
nt u rezoliucijos, reikalaujan
čios, kad centralinė taryba dar-pildymo savo obligacijų.

Taipgi esą padaryti nutari
mai kontroliuoti \ okietijos dv Vokieti jos sovietų vasario 20 d. 
mobilizaciją ir išdirbinius Vo- jei centralinė taryba iš 27 na- 
kiclijos karės imalegŲ dirbtu- rjy atsisakys tai išpildyti, Bcr- 

lino lokalūs tarybos pildomam- 
jam komitetui duodama teisę 
sušaukti tą kongresą.

Kadangi Berlino taryba yra

viii.

mo išpildymo nustatyti sąlygų, 
bus išdirbti tarybos panedčlio

Tnip IranslMtinn filed wilh th< pn«*- 
muster at ('hieago, III.. Fcb. 10, 1919 
as rp<juired bv the art of Ori. 6. 19<7

VOKIEČIAI PRIĖMA LAIKI
NĘ KONSTITUCIJĄ.

mentų, tikimąsi, kad ji pasi
naudos duota jai prerogativa, 
ypač kad centralinė taryba iš 
27 narių jau sugrąžino savo 
mandatą nacionaliam susirin
kimui VVeimare tuo principu,

Vienbalsiai priimtas pirmas 
konstitucijos skaitymas.

sidarimu naujos koalicinės 
mokra tinęs valdžios.

de-

Kils smarki kova.

Svarsto konstituciją. Paderew- 
ski busiąs prezidentu. Atga- 
leiviai viešpatauja.

ca rijoj c:

“Lietuvos Ministerija stida-

WEIMAR, vasar. 8. — Vokie 
lijos nacionalis susirinkimas 
šiandie per aklamaciją priėmė kų tarybos visoj Vokietijoj pri

taria kareivių nutarimui ir so
titucijos. Antras ir

uzsi- rasti smarkų pasipriešinimą iš 
pusės nacionalio susirinkimo.

Didesnė dalis susirinkimo

bai vidaus reikalų sekretoriaus

tuciją. Ministeris aiškino po
būdį parodinių konstitucijoj, iš 
kurio susirinkimas sems savo

vių kongreso pasižymėjo toles
niu smarkiu kritikavimu vald
žios karinės politikos ir jos da
bartinio atsinešamo linkui so
vietų. Vienas Hamburgo karei 
vis delegatas užreiškė, kad 40,-

konstitucija įgalioja ! užimanti Bremeną Gemsten-

konstituciją ir priimti “I 
įstatymus, kurie, būtinai

Hamburgą, pirmas iššautas šu-

mą nacionalio prezidento* did- ’ 
žilinta balsų ir sutvėrimą “val
stybes komiteto”, kuris užims 
vietą quasi antro buto.

Laikinė konstitudija nedaro

tiltų ir laivų su maistu. Jis už
reiškė, kad darbininkai yra ge
rai susiorganizavę į rotas ir kad

ri 100,000 kareivių 19-tos armi
jos korpusų produktuose.

žinoti ateities pastovių konstitu

Ikmcnos. l ai yra parėdymas,

lybių negali būti perkeistos be 
jų pačių sutikimo. Tai yra m a 
tomai valdžios metodas susi

tikimui opozicijos, iššauktas 
ankstesniais pranešimais, jog 
galvojama apie padalinimą

Skaitykite ir Platinkite 
“NAUJIENAS”

VARŠAVA, vas. 9. — Su su
sirinkimu naujos Lenkijos pir
mo konstitucinio susirinkimo 
šiandie Maria institute, darbas! 
sutvėrimo pastovios valdžios 
bus toli nuėjęs.

Tikimąsi, kad po pirmo susi
rinkimo su vaizdingomis ypatyi

niems asmenims; bus pasiųs
ta vardu kelių komitetų narių. 
Mes jokio komiteto nepripa- 
žinsim, kuris nedirs išvien su 
Laikinąja valdžia Lietuvoj.”

Vėliaus gauta nuo Ali'.ausko

kimo ir finų ir estonų kareivių 
besi veržimo, bolševikai evaka-

AMSTERDAM, vasar. 9

narių dėvėjimu senosios Lenki

imsis už dalyko priėmimo 
konstitucijos, kurios didesnė 
dalis jau yra parašyta ir išrin
kti respublikos prezidentą, ku- 
riuomi galbūt bus Ignac J. Pa-

zidentas Šleževičius; užrubeži- 
nių dalykų ministeris Valdema
ras; vice-ministeriai: Janulaitis

| ir Rosenbaum; vidaus dalykų 
Jonas Vileišis; viceininisleris'

; “Penkius tuksiančius frankų 
priėmiau. Kam jie buvo siųs
ti? Delegacijai luojaus reika
linga šimtas tuksiančių fran
ku. Alšauskas.”

Trnp Irnnslntion fib'd wifh th»* pnsi- 
master at (Jiicago, III., Fcb. 10, 1919 

I as rc<|iiired by Ihe act of Oct. (», 1917

NEBUS KONFERENCIJOS SU 
BOLŠEVIKAIS?

Kiel, kur 2,000 spartakų strei- 
kierių bandė šturmuoti kazar- 
mes. Daug žmonių tapo už
mušta ir sužeista. Generalis

Alekna; teisių ministeris Leo
nas; vice-m misteris Starkus; 
finansų M. Yčas, vice-ministe-

|čius; agrikultūros Tūbelis; ap- 
: svieto® Biržiška, vice-mmiste
ris Jonas Yčas; vice-mmisteris 
komunikacijos Šimaliunas; dar

liekis; ministeriai be porlfe-

Kam bolševikai nepertraukę 
kariavimo.

Valdžios kareiviai nuvijo 
spartakus į jų namus, užmuš
dami daugelį ant vietos, kuo
met sustatyti languose kulkas-

daug aukų gyvastimis.
PARYŽIUS, vas. 9. — Prin- 

ces salų konferencija su rusais

ta: “Į kelias dienas bus jums fakto, kad bolševikai skaito su-1 
pasiųsta dešimts tūkstančių do- sirinkimą kaipo konferenciją 
lerių, prisaųsim jaugiau, kaip ■ su talkininkais, vieton vien pro 
lik pribus Paryžiun delegacija g()S apsimainymo nuomonių ir 
su Valdemaru priešakyj. Jiems susitarimo apie principus loli- 
pribuvus meldžiame tuoj mums mesniems svarstymams,

GENERALIS STREIKAS TA- 
KOMOJ UŽSIBAIGĖ.

TAROM A, VVash., vas.9. Ge- 
neralio streiko komitetas šian
die 5 v. popiet oficialiai atšaukė

bininkai sugrįš prie darbo ry
pranešti.”

Aiškumo dėlei matome rei-
Gen- Josef Pilsudskį yra tai

komas žymion vieton naujoj 
ministerijoj, kuri bus sudaryta. ,ie likviduotas. \ isais reika- kalinga pridėti keletą pastabų.

Didžiuma narių susirinkime , Lūs reikia adresuoti Dąuman-1 Daumanto pranešime pasaky- 
yra nacional. demokratai (na-(ha vyriausiam Lietuvio įgalio-1 ta jog Uetuv. randas kritiškam 
roiknve demokraci?) ir atslo- ’ linini Šveicarijoj. Lietuvos pa-( pa(Įėjime. Ta žinia, beabėjo 
vai valstiečiu partijos, su žydų dėjimas ynų kritiškas. Ameri- kiekvienam’ lietuviui bus labai 

skaudi. Ret, reikia pastebėti, 
dalykai gerėja. Pirmesniuosc 
užrubežinės presus pranešimu-

rodovve demokraci?) ir atsto-

atstovais ir solialistais mažu
moje.

Pasidalinimas pagal partijas.

Dabar kol-kas bus 200 narių,

cijų, kuriose negalima buvo 
laikyti rinkimų. Nacionaliai 
demokratai savinasi 91 narius; 
lenkai valstiečiai 51; valstiečių 
unija — 19; socialistai ...  14;
darbininkų unijos 7; žydų 
partija — 8; susivieniję lenkų 
valstiečiai 6 ir vokiečių ko
lonistai 2.

žemės klausimas.
Vienu iš svarbiausių klausi

mų yra žemės padalinimas. Ti
kimasi, kad' bus aprubežiuota 
vieno žmogaus savastis 1,000

lų formacijos Biuras Lozano-

tiniui Šveicarijoj.

linga tuojau.

Dabužis pinigų diar negavo, 
meldžiame tuojau jam pasiųsti 
per tarpininkvstę Amerikos le-|Ja za(U‘Jus sietuvai mimaię pa- 
gacijos Berne. Meldžiame tuoj Vėliausiuose, ne oficia-
atsakyti ” | ^u()se’ pranešimuose skamba.

Tarybų Pild. Komitetas ph-(kad ,ųm dalis švedų armij<>s pa- 
siuntė Daumantui per

ryti vien tik iš liuosanorių.
Dobužiui buvo pasiųsta pen Pirm kiek laiko Amerikos

kioliką tukslunčių dolerių. Su- spaudoje buvo tilpę pranešimai 
darykite jungtinį komitetą iš i)Uh bolševikai užėmė Lietuvos

valdžia, ku-

menims, neturintiems įgalioji-’ 
mo nuo Vilniaus Tarybos.
Šiiupas ir Naruševičius išplau 

mas bus duotas, kada dilieji dv- kė Londonan. Šiuo tarpu Ži
ūrai bus dalinami, 'rėčiaus ne
sitikima, kad tas greitai bus pa
daryta, kadangi partijos bijosi

lygas skubiu veikimu.
Atstovai dvarininkų klesos,

ris Pichon užminė šiandie, kad 
pasi.ulimas yra panaikintas iš 
priežasties neapsis.tojimo ka
riavimo tarp bolševikų.

Amerikos misija, susidedan
ti iš VVilliam Allen White ii 
prof. Herron, dar m i -važiavo. I

True translHlion filed with the post- 
mnster at Chicago, III., Feb. 10, 1919 
hs reiinired b\ Ihe act of Oct. (i. 1917

180 AMERIKIEČIŲ UŽMUŠTA

Tr»H »rnn«;lnHnn fitnri wi*h the pn«t 
master ai ('hieago, III., Feb. 10, 1919 
■ei reimited h\ Ihe a<‘1 of Bet 6 I*• 17

UKRAINOS SOVIETAS SU
TINKA SU TALKININKAIS.

229 sužeisti šiauriniame 
Rusijos fronte.

WASHINGTON, vas. 7. — 
Visi nuostoliai Amerikos spėkų

PARYŽIUS, vas. 9. — Ukrai- 
. uos .sovietų valdžia, pasak Tem

joj iki sausio 31 d. buvo 181 
kareivių užmušti, mirė nuo žai
zdų, ligų ar kilų priežasčių, ar 
prapuolė mūšiuose ir 229 sužei
sti, kas padaro 109 nuostolių iš

'l'a žinia paduodama šiandie

changelsko, datuotoj vasario I 
dieną. Nuostoliai šiaip pasida
lina :

Užmušta karės lauke 3 ofi-
1 cieriai ir 58 kareiviai.

Mirė nuo ligų 2 oficieriai ir
Jokio oficialiu paskelbimo kareiviai-

nepadaryta nuo gavimo bolše-1 Mirė nuo žaizdų 1 olicieiius 
vikų priėmimo, apie tai, kokių karei\->ų.
bus griebtasi žingsnių įgijimui | žmušti ; 
pilno susitarimo sąlygų, kurio- 1..............
mis konferencija bus laikoma. I Prigėrė

Tcčiiaus sprendžiama, kad relviai.
Francijos valdžia bandė išgau-j Praptio
Ii sutartį, kad kariavimas apsi-
stotų, visoj Rusijoj ir gretimose į Sužeisti kares lauke visų ran- 
šalyse, įskaitant Archangelską, kareiviai,
pirm atsidarymo knoferencijos 
Kitaip sakiniui, talkininkų val
džios nesutiks tarties su sovietu 
atstovais.

Nuosprendžio tame klausime
laukiamą kas valandą. Ameri
kos komisionieriai į konferenii
ją mano išvažiuoti sekamą sa
vaitę.

fercnciją Marmoroj, bet skaito 
nustatytąją dieną vasario 15 d.

riam butų galima pinigai adre- nešimų išeitų, kad tai buvo per taipgi išreiškia pageidavimą ge- 
suoti. Taryba yra priešinga 
siuntimui pinigų pavieniems as ba(| bolševikai užėmė Vilkmer- ’ žiuje, vieton Princes salų.

žinia, nes pranešama,1 riau konfereniiją laikyti Pary-

Liet. Infr. Biuras.

I>ild.liūs ir česnulis sudaro
Komitetą; kiti pribuna.”

Sekanti kablegrama 
n u o Vilimaviičiaus liš 
žiaus:

“Lietuvos laikinosios 
žios oficialiai sudaryta 
ei j a lapkričio 11 d. 1918 m., ke-

GENERALIS STREIKAS 
SEATTLE TEBESITĘSIA.

i šiaip nelaimingame 
atsilikime 3 kareiviai.

1 oficierius ir 2 ka-

valil-

vauja ir valstiečius, sakosi esą
išgąsdinti paragavimu socialis-

I tinęs valdžios, kurią jie turėjo
parėdymas, paliečiantis sovietų lapkričio ir gruodžio mėn.

Vienu iš pienuojamų veiki- • šau kablegramu duoti patvirti
ntų yra pakliudimas važiavi- nantį įgaliojimą žemiaus pasi-

sa tįsio 19 d- karės m misterio Valdemaru ir Yču priešakyje. 
Laukiame jūsų delegacijos. Pra

Wasli., vas. 9.

atsitikimuosc

ORAS
atstovauti Ameri-

gi pramonės tebestovi. Kapi
talistai grasina sunaikinti uni
jas grąsinant parsigabenti dar
bininkų iš rytinių valstijų, net 
apmokant jiems kelionės lėšas.

Sausio 31 d. Amerikos spė
kos Archangelsko sektore susi
dėjo iš 161 oficierių ir 4,764 ki-

i. mui valstiečių į Ameriką ir no- rašiusiems ___ _____ ______  ___  _____
J rimą juos skatinti pasilikti na- ( kos lietuvius. - Oscar LubiczJ kad lik jie eitų streiklaužiauii 
j mie ir raginti esančius Ameri- Milosz, Galwanowski, Adam bet vargiai tas jiems pavyks
i

Giedra ir šilčiau šiandie, ry- Moterįs rinkimuose pasirodė, jos Lietuvių atstovai, 
labai atgaleiviškos. Jos išriti-į

Saulė teka 6:53 vai., leidžiasi | ko į susirinkimą Barliacką, vir- .atsakyti 
14 vai. Mėnuo leidžiasi 4:22 šjininkę mokytojų instituto ir gramą;

jos labai remia Paderewskį.valandą ryto.

I Vilimovitcz, Didžiosios Britani- Garsusis mayoro ultimatumas 
darbininkam^, kad jie visi tu- 

Sekantis yra Pild. Komiteto ri sugrįžti prie darbo subatos 8 
Atsakymas j virš tilpusią kable- vai. ryte, išėjo didžiausiu fiasco

“šliupasNarus. plaukė An- klausė to ultimatumo.

39 MOTERIS AREŠTUOTOS. 
\VASHINGTON, vas. 9. — 

..  __d___ -__________ Šiandie policija areštavo 39 mo 
f— nė. vienas darbininkas hepa-j toris už palaikymą budėjimo u-

gnies‘ ;

master at Chicago, III., Feb. 10, 1919 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917

MARAS KIJEVE.
VARŠAVA, vas. 5. — Juoda

sis maras siaučia Kijeve ir Ko- 
velyj ir taipgi viešpatauja tarp 

j rusinu kareivių.
— j
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Juokdariai 
ar paikšai?

Olandijos Rymo-katalikų 
vyskupai sutaisė tam tikrą

visiems savo šalies kuni
gams, įsakydami paskirto
mis dienomis pamaldų laiku 
skaityti jį žmonėms bažny
čiose. Aplinkraštis atkreip
tas prieš socialistus, ir jams 
sakoma:

“Vis labiau ir labiau besi
plėtojus socializmo pavojus, 
su kuriuo mes jungiame dar 
didesnį anarchizmo pavojų, 
verčia mus jjerspėti žmones, 
idant jie nesiduotų suvadžio
ti savęs klaidingomis jo do
ktrinomis ir žalingais priža
dėjimais. -Socialistų moki
nimai apie mantą ir legalę 
nuosavybę, apie valdžią ir 
žmonių visuomenę, sulig ku
riais jie norėtų reformuoti

lie i amžinus ir neatmaino
mus Dievo įstatymus, nė į 
dievišką evangelijos moks
lą ir prisakymus’.’

Toliau seka šeši punktai 
draudimu katalikams nepri
klausyti socialistų organiza
cijoms, nesusidėti su jais, o 
jei kurie jau yra tokių orga
nizacijų nariai, urnai pasi
traukti iš jų. Kas šito nepa
klausysiąs, negalėsiąs gaut 
išrišimo nuodėmių, negalė
siąs priimti komunijos ir bu
siąs atskirtas nuo kataliku 
bažnyčios. Baigiama seka
mu graudenimu:

“Katalikai, jums tenka 
pasirinkt viena iš dviejų: 
ar eiti su Kristum, ar prieš 
Kristų, su savo šventu tikė
jimu, ar prieš tikėjimą. Va
dinasi, jus tegalite būt arba 
socialistas, arba katalikas, 
nes būti kartu ir socialistu 
ir kataliku yra negalimas 
daiktas. Todėl klausykite 
savo dvasinių vadovų balso, 
o nesiduokite savęs suva
džioti socialistu vadovu me
lagingais prižadėjimais“.

Tą olandų vyskupu pasi
šokimą pažymime čia tik 
kaipo kuriozą. Tštiesų, at- 

dąr oro pa-
kaip lietuviai kad

si mine gaišena 
leisti

šnio laiku, kada amžiais 
vergiamieji ir išnaudoja
mieji žmonės, be skirtumo 
tautų ir tikybų, liuosuojas 
iš įiavergimo ir išskėstomis 
rankomis pasitinka tekan
čią ia laisvės saule: kada so
cializmo tvarka jiems nebe 
tolima dar svajonė
finis dienos klausimas,

atsiminė dar nuo senų baž- fcivneija Šveicarijoje”, Huys- 
nyčios varpinių pakranksėti ,nuns nišo šitaip:
apie anatemas ir ekskomu- ' Organizuotieji darbininkai tu-
nikavimus.

Komunistų 
Lpga.

Iš oficialio šios šalies 
cialistų partijos organo 
sižinome, kad Chicagoj 
ganizuojama taip vadinama 
Komunistų Propagandos 
Lyga. Paskelbto] tos Ly
gos organizuotojų deklara
cijoj užreiškiama, kad soci
alistų partija, veikdama 
siaurose politinės akcijos ri
bose, negalinti tikėtina atsie
kti savo tikslo; priešingai, ji 
esanti krypusi virsti pati im-’ 
perializmo įnagiu, kaip kad 
virtusios Vokietijos, Fran- 
cijos ir Anglijos socialistų 
organizacijos social-patrio- 
tų vadovaujamos. Tuo ke
liu, sako, turinti nueit kiek
viena partija, kuri savo vei
kimo pamatu priima parla
mentarizmą. šiandykštė so
cialistų partijos organizaci
jos forma nebetinkanti, nęs 
ji nesugebanti atsiliepti gre
itai ir griežtai į einamuosius 
atsitikimus. Komunistų 
Propagandos Lygos tikslas 
esąs pakreipti socialistų pa
rtijos veikimą taip, kad jis 
turėtų grynai revoliucinio 
proletariato veikimo cha
rakterį.

Tos Komunistų Lygos or- 
ganizuotojai esą dd. Barney 
Berlin,'N. Juel Christensen, 
Adolph Dreifuss, J. Louis 
Engdahl, J. E. Ferguson, C. 
Freiman, Rob. H. Howe, S. 
A. Koppnagle, Andrew Laf- 
lin, William Bross Lloyd, Ot- 
to Purin, Joseph Stilson, 
Alk.įgtoklitsky ir Charles 
AValters.

rės susirinkimą Šveicarijoj, La- 
usanne’oje, arba Genevojc sau
sio pabaigoje. Kaikurios orga
nizacijos gal nedalyvaus; bet jų 
atsisakymas, nors jis,, gal, bu
tų galėjęs pakenkti kongresui 
karės laiku, neturės jokios įt<vk- 

Kas nedalyvaus, 
tas paJS bus kalias, tai viskas. 
Suvažiavimas kalbės vardu su
važiavusiu organizacijų, kurios 
nevers nieko kita, kaip tik pa
čios save.

lodei mes neprivalome susi
rūpinti tuo, jei viena organizaci
ja rodo savo piktumą, ar kita 
nori prisakymus davinėti. Da
bar ne laikas šitiems savymei- 
liams nžsivarinėjimams. 
turime žiūrėti iki kokiam laip
sniui darbinnkų klesa 
prideramai pavartoti savo įtek
mę į taikos sąlygas irparlamrn- 
tiniu budu išreikšti savo viltis 
ir troškinius.

Sumanymą laikyti darbinin
kų kiesos kongresą tuo patim 
laiku kaip oficialė taikos kon
ferencija bus laikoma pirmuti
niai užminė amerikiečiai. (A- 
merikiečiais Huysmans supran
ta Amerikos Darbo Federaciją, 
kuri užgyrė šitą įnešimą savo 
konferencijoj, San Franciscoj, 
1915 m.), šitas sumanymas bu
vo priešingas sumanymui šau
kti kongresą karės laiku. Ko
rei čia priešintasi, europiečiai

so-'
| mės dabar, 

or-

Mes

gali

į konferencijų kaipo i grindį su
jungiančių eilę darbininkų de
monstracijų ir dėlto jie priėmė 
ją kaipo loginę pasekmę jiems

Socialistų ir darbininkų kon
ferencijos 1915 m. (neutralių 
šalių darbininkų konferencija 
Kopcnhagcne, talkininkų šalių 
darbininkų konferencija Vien-

True translatioh filcd wilh thc post- 
niaster ai Chicago, III., EeJ). III, 1919 
as reųuircd by thc act of Oct. 6, 1917

Gompers ir Socialistų
Internacionalas.

Kabelinės žinios iš Paryžiaus

ei Gompers apleido talkininku 
amalų unijos konferencijų Pa-

vauti la rpta utiniam e darbo uni
jos kongrese Šveicarijoj, kur 
yra laukiama delegatų nuo a- 
matiniu unijų iš Vokietijos. Su 
Gompersu drauge išėjo keturi 
A. I). E. vice-pirmininkai, kurie 
su Gompersu padaro A. F. -I). 
delegaciją dabar esančią Pary
žiuje, ir tam tikrų Belgijos a- 
malinių unijų atstovai.

Gompcrsui ir jo sėbrams ap-

buvo oficialiai paskelbta, kad 
vienu jų uždavinių bus mėgin
ti suorganizuoti nesocialistjnę 
tarptautinę darbo federaciją, 
priešingą dabartiniam socialis
tų 'internacionalui, kuris buvo 
Įsteigtas Paryžiuje 1889 m. ir 
kurio bukit' nuo devynių dešim- 
lų-metų pradžios buvo Brukse-

Tarptautinio Socialistų Biu
ro raštininku yra Camille lluy- 
smans. Oficialiame, socialistų 
rytmetiniame dienraštyje Soci
alistų Partijos Fraitcijoj Hunui- 
nite, už sausio 8 <1., ilttysmans . 
yra parašęs įžengiamąjį straip
snį, kuriame jis kalba apie* 
Šveicarijos konferenciją ir Go-' 
m persu pasiūlymą nesocialisti- 
nio inh'rnacionalo. Slfaipsnis, 
ivik pasakyti, , buvo parašytas, 
kuomet dar nebuvo žinota, ko
kiame mieste Šveicarijoje bus 
'.'jrptaiiliiHs socialistu ir darbi
ninkų kongresas. Bernas buš'o

O prak- pasirinkta po tam.
šiltinu) avo straipsnyje, už- 

* “Darbininkų Kim

tinimą musų tarptautinės poli
tikos principų.

Konferencija 1916 m. (neut-

kėlė pilno kongreso klausimą.
Konferencija 1917 m. (Stock- 

bolme) pasiėmė sustatyti taikos

Ii jos Darbo Partijos memoran
dumą, kuris 1918 m. tapo karės 
tikslu memorandumu talkinin
kų šalių socialistų ir darbininkų 
konferencijai lx>ndone ir kuris 
buvo pradžia prezidento Wilso- 
no keturiolikos {niūktų.

Anlgalo, dabartinė iniciaty
va, paeinanti nuo Vanderveldės 
liek pat kiek ir nuo Henderso- 
no, leis darbininkų klesai dary-

zident'as, būtent, padėti sutver
ti naują Europą ir gal 'tautų Ly 
gą. Ji priims projektinį darbo 
teisių įstatymą, kuris ilgus me
lus bus darbininkų kiesos gy
vastimi.

ninku susirinkimai įvyks? Kaip 
jie galės sumažinti iki mažiau
siam laipsniui sunkenybes ir 
skirtumus?

Pirmiausiu dalyku yra pt'ror- 
ganizuoti 'fa rptauiti n į Socialis
tų Biurą, lai yra, miniaturinį 
politinių organizacijų parlame
ntą. Parlamentas nėra didelis 
skaiilliumi nuo šešių, dešini- 4 > 
tų iki astuonių dešimtų delega
tų daugiausia po tris atsto
vus nuo kiekvienos šalies ar ta
utos. Biuras yra pastovus ko
mitetas. šitam Komitetui ne
bus sunku nuspręsti, aut kiek 
kongresui guli pavykti. šitas 
Tarpltbulinio Socialistų Biuro 
susirinkimas gali įvykti apie 21) 
diena šio mėnesio, v

Po šilo susirinkimo įvyks 
tikrasis kongresas^ ar gerinus, 
kongresai, nes yra darbo uni

jos ir politinės partijos. Pusi-'1 
priešinimai vokiečių didžiu- 
micčiaius (t. v. dešiniesiems

susirinkimui
Gei

socialistams, rėmusiems voikie- 
čių valdžią karės laiku) nėra 
daromu iš amutinių unijų pu
sės, ar bent nėra daroma tuo 
patim grieštumu-

Tuo patim laiku Gompersas' 
bandys sutverti “Darbo Inter
nacionalą,“ kurio tikslu bus su- 
kanevoikti, ar užmušti Sociali, 
stų Internacionalą. Tai Gom- 
perso senas arkliukas. Jis no
ri jį iš numirusių prikelfl. Gal 
jis neužpyks ant manęs už tai, 
kad aš pasakysiu, jog tas jam 
nepavyks. Dvi organizacijos, 
sutverta tam, kad papildžius 
viena kitą, o ne tam, kad jos 
viena kitai priešintųsi.

Kadir didesnes klintis sutin
ka politiąių partijų konferenci
ja, tai vis jos nėra nepergalia
mos. Išvengimui šilų klinčių 
pakvietimai išsiuntinėta iš įvai
rių centrų ir po Tarptautinio 
S(X*ialish)[ Biuro
susitarimas turės įvykti! 
stiua yra vien tas, kad pirmiau
siai butų išaiškinta veikimo ba
das įvairių partijų karės laiku. 
Kas atsieina manęs, tai aš nie
kuomet nemaniau, kad butų 
galima išvengti tokios diskusi
jos. Vienok aš skubinu pri
durti, kad dabartis ir ateitis y- 
ra svarbiausiais dalykais — 
Tautų Lygos organizavimas, 
teritorinių klausimų išrišimas, 
darbo projektinio įstatymo ap
dirbimas.

Ar politinių partijų kon
gresas ir darbo unijų kongresas 
susilies į vieną suvienytą kong
resą, tai aš to nežinau. Bet aš 
tikiu, kad taip bus. Rezoliuci
jos priimtos abiejų kongresų 
parodis, ar vienas visas darbi
ninkų kiesos kongresas yra ga
limas ir ar pageidaująmas. 
Abiem kongresam pamids per
kratinėti klausimų turinį ir ma
no supratimu butų klaidinga 
aprubežiuoti amatinių unijų-

tiniu teisių įstatymu ir palikus 
aplamesnius klausimus politi
nės partijos kongresui.

llollandijoj, sausyje 1916 m.

rį apturėjau daug užsipuolhmj 
ir ap juodinimų. Aš pasakiau: 
“Darbininkų klesa kartais turi 
atsidurti povojun naujų tvirti
nimų gaivinamų įsikarščiavi
mo.” Dabar sakau: “Tas lai

Ūkininkų Balsas
Kuo Ūkininkas I^aimingesnis 

už Miestietį.

Ūkininkas laimingesnis už

minėsiu lik kas svarbiausia.
Ūkininkas turi grynų orą, 

sveiką maistą, pastovų užsiėmi
mą. O tai darbininkui svarbiau
sia. y

Be aliojo, ūkininkas nclur 
liek progų pasilinksminimams, 
kaip ve dažnai lankyli šoka
muosius vakarus trosuose sve
tainėse, teatruose ir šiaip mies-

Bei užtat ūkininkas, kur lik
tai jis žengia savo ukyj, jis vi
sur randa džiaugsmo ir links
mumo. Jisai mato javus au
gančius, jo paties ranka sėtus; 
nueina į ganyklą, ar i tvartus, 
jis mato visokių gyvulių, jo pa
lies auginamų; parėjęs namo jis 
randa pilnų kiemų paukščių - 
ir tai visa kas jo, jo nuosava, o 
ne kieno kito; no dirbtuvės po
no, ir visa tai ne mašinos dirb
tuvėj, bet gyvas jo paties turtas, 
jo džiaugsmas. Visa tai maty
damas ūkininkas jaučiasi daug 
laimingesnis už miestietį. čia 
jis patsai šeimininkas, jis pat
sai bosas, ponas ir valdonas. Ne
reikia jam bijot ir žvalgylies,ar 
už nugaros kartais nęslovi for
malias ar bosas; nereikia bijol,
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kad iš darbo nepavarytų; nerei-j yra labai daug) ir paliekant 
,---1 -—*—1 juos . tose pačiose aplin

kybėse suteiks jiems didelį sinti1 
gį ir įves į desperaciją. Jie 

griebsis įvairių priemonių ša

kia bijot, kad senatvei atėjus 
jam bus dirbtuvės vartai užda
ryti ir jis patsai atsidurs gatvėj 
alkanus ir suvargęs.

Ne. Jo darbas pastovus. Jo 
darbas amžinus. Jo gyvenimas 
užtikrintas.

Ūkininkui pešties su savo 
draugais dėl geresnio darbo ne
reikia. Kovot su nedarbu nerei
kia. Be abejo, kovoja ir jis, u- 
kininkas, bet jis kovoja su gam
ta. O su gamta kovot yra link
sniu, nes kada pasiskubini pra
lenkti ją darbuose, žinai, jog tu
rėjai kovą ne su paprastu ma
riuoju sutvėrimu, bet su kokia- 
tai daug augštesne galybe! Ir 
ant gamtos paėmęs viršų nesi
jauti ką nors nuskriaudęs; nesi
jauti, kad per tave kas-nors ki
tas ’tuivjo duonos kąsnio netek
ti; bet jauties, kad ne tik sau pil
vą prisikimšai savo darbo vai
sium, ale dar ir kilus papenėjai, 

štai kuo ūkininkas didžiuojas.
** . .

Štai detko jis yra daug laimin
gesnis už miestietį. Aš ūkinin
kauju jau nebe, pirmi metai, tat 
žinau, ką kalbu. Ir mano pata
rimas lietuviams miestiečiams 
toks:

—Miestiečiai, nelaukite senat
vės. Stengkitės kuogreičiausiai 
susų>ažinti su žemes tikiu ir ru- 
į.’r'kitės patapti ūkininkais — 
laimingi is žmonėmis!

Tiesa, ir ūkininkas turi savo 
vargų, nes pasak lietuvių, nėra 
tų namų, kur nebūtų durnų. Bet 
namai namams nelygu: kur gė
liau jie pastailyti ir ištaisyti 
mažiau ir durnų. Taip ir su ti
kiu: geriau nusimanai, geriau 
moki jį vesti mažiau klaidų 
padarai. Bet apie lai pakalbę- 
.siu kitą kartą.

Ūkininkas M. Gugis.

[Sveikatos Skyrius
ALKOHOLIS

rašo:S. T. iš Aubum, III., 
“Mddžiu pasakyt man, kaip ga
lima butų pasidaryt degtinės 
namie. Kitas dalykas — noriu 
žinot ar wood alcohol arba me
džio ulkolatlis yra nuodingas 

ir kiek vandens į jį pilt, kad ga
lima butų gerti be kenksmo 
sveikatai.“

Atsakymai negali bu t (luo
tas pilnas, nes mokinti, kaip 

daryt degtinę namie — reikštų 
versti kiekvieną virtuvę į bra
vorą ir da tokį bravorą, kuria
me bus daroma lUiodingcsnis 
ir daug kenksmingesnis gėri
mas, negu parduodamoji deg
tine. Bet šis klausimas charek- 
terizuoja pergyvenamąjį mo
mentą, todėl verta apie jį pa
kalbėt, vietoj davus liesų atsa
kymą.

“sausa”. Šalis, kurioj iki šiol 
buvo tuksiančiai bravorų, šim
tai tūkstančių karčiamų ir mili 
onai dėl vienos ar kitos prieža
sties įpratusių girtuokliauti 

žmonių, urnai sustos davus pro- 
gaut alkoholio tiems gėrė

jams. Iš vienos pusės reikia 
džiaugties, nes alkoholis, var
tojamas kaipo gėrimas, puldoj 
šalį ir ekonomiškai, ir morališ
kai, ir poliškai ir kenkia žmo
nių sveikatai. Daugelis žmonių 
ir vaikučių, kurių tėvai girtuo
kliauja, džiaugiasi. Gal ir bus 
gerai. Bet man išrodo, kad per- 
didelis mdikališkumas visur y- 
m klaidingas. Reikėjo iškahio 
šalies gyventojus labiau apšvie
sti, duot jiems geresnes ekono
mines gyvenimo aplinkybes ir 
aplamai paršalinli tas priežas
tis, kurios veda prie girtybės, 
ir tai darant laipsniškai reikėjo

ir pašlavinė j imą. Urnas alko
holinių gėrimu atėmimas nuo 
ylin įpratusių jį gerti (o lokių

Panedehs, Vasario-Feb. 10, 1910

dėl naudos kilus nemažiau ke
nksmingus už alkoholį svaiga
lus,arba gers patentuotus alko
holinius “vaistus’, arba ims ki
lus alkoholius, kurie yra daug 
nuodingesni, negu grudų alko
holis, arba darys “alų” ir “de
gtinę“ namie, kurie bus nuo
dais, ir gers juos. Virštilpusis 
laiškas yra pavyzdys to, ką mi- 

lionai geriančių pienuoja. Ir 
kaip karčiamų šalininkai sa^co, 
kad didžiuma virtuvių liks bra 
Žvorais, jų skelbimas gali išsi
pildyti. Kada blaivininkai ir 

lengvųjų gėrimų trustai džiau
giasi pilnu karčiamų’ uždary

mu, mes pirmeiviai irgi džiau
giamės, nes kada girtuoklystė 
sustotų, darbininkų klesa imtų 
svarstyt labiau apie savo reika
lus ir mums butų lengviau su-- 
sikalbet su blaivais žmonėmis. 
Bet jeigu buvusieji girtuokliai 
ir alkoholio naudotojai ims var 
lot perdaug patentuotų vaisių 
ir tokių gėrimų kaip Bevo, Co-, 
ca Cola, Maxie ir kitų, jeigu jie 
ims daryt “degtinę“ ir “alų“ 

namie, jeigu jie gers nuodingus 
alkoholius, kurie yra daromi 

ne gėrimui, tuomet ir sveikata 
ir protas žmonių puls da že
miau, negu yra karčiamoms eg
zistuojant.

Mes pirmeiviai neturime gai
lėtis, kad valdžia taip neprotku 
gai, be preliminariu prisirengi
mo padaro šalį sausa. Mes pa
slegiame kapitalistiškos vald

žios nemekshimą ir netvarkų- 
mą, bei mes stovime už “sau
są“ šalį. Tik mums yra svarbu 
kad persergėti savo kiesos žmo
nes, kad jie nevartotų nieko 

vietoj buvusiųjų alkoholinių 
gėrimų. Degtines namie jie 
nepasidarys, nes ji darosi is 

cukraus arba krakmolų, kurie 
yra tinkamais fermentais per

irimo, bet toli gražu ne tiek, 
kaip medžio alkoholis. Raume
nų silpnumas ir širdies silpnas 
ir neregdliaris plakimas po iš
gėrimo medžio alkoholio yra 
kibai žymus. Koktumas, vė

mimas, klejojanti kalba ir pro
tas, apmirimas ir kiti sympto- 
mai nuo medžio alkoholio yra 
labai stiprus ir išsiblaivimas i- 
m a kur-kas daugiau laiko. 
Žodžiu medžio alkoholis yra 
nuodai ir neturi būti geriamas, 
negi Vartojamas iš viršaus be 
tinkamo reikalo.

Dr. A. MontvHas.

ios tinkamos fermentacijos pro 
cesų padaromos į “žalią“ alko
holį, kuris turi būti distiliuotas 
tinkamais aparatais ir iš kurio 
vra išimamos netinkamos me- 
Ik

džiagos chemikalais. Paskui 
padarytas ir išvalytas alkoholis 
turi stovėti bačkose su išdegin
tu vidum per keliūtą metų, kol 
jis pasidaro nenuodingas. To
dėl ir bandyt nereikia daryt de
gtinę namie, nors kas ir mokiu 
tų, kaip ją daryt, nes nieks ge
ro neišeis. Nereikia pirkti jo
kių chemikalų, kurie, skelbiami 
buk iš jų namie galima pasida-

kalų, kurie darytų degtinę, nė
ra. Yra svaigalų, bet tai nė 
degtine. Apsvaigti žmogus ga
li ir nuo apvynių ir nuo šunro
pių ir nuo daugelio kitų augme
nų. Alkoholis yra sykiu mais
tas ir svaigalas, veikiantis visai 
kitaip, negu svaiginanti vaistai.

šių ir nevisi jie vienuoliai vei
kia. Pa v. medžio alkoholis (\v- 
ood alcohol), apie kurio gėri
mą klausėjas interesuojasi ir 
kurį daugelis žmonių vartoja 
jei ne gerti, tai bent iš viršaus 
tūlose ligose, yra kur-kas nuo- 
dingesnis už grudų alkoholį. 
Nusinuodijimai grudų alko
holiu yra labai ix>4i ir doza turi 
būti didelė. Gi nusinuodijimai 
medžio alkoholiu yra lankus, 
nors doza nebūtų perdi dėlė. 

Yia daug atsitikimų, kad po iš
bėrimo medžio alkoholio žmo
gus lieka aklas. Kartais maty
mas sugrįžta, o kartais ne. At
kartotoms medžio alkoholio 

gėrimas ir net tepimas visada 
Veda prie optiškojo netiračio ir 
galutinai prie optiškosios atro-

vartojimas ir grudų alkoholio 
veda daugelį prie šito akies su-
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<rKeleivro” spaustuvė apdegė.

Praeitą utarninką, vasario 4, 
išliko gaisras “Keleivio” spaus
tuvėj. 1><irydami laikraščio eks
pediciją darbininkai užkure pe
čių ir išėjo pietų. Kilo ugnis ir 
jiridarė nemaža blėdics. Apde
gė keturi roliai popiuos po 1130

žai ir lubos apsvilo. Atvažiavę 
ugnagesiai dar išlaužė duris, nes 
spaustuve randasi kitame na
me ir pietų laiku buvo už
rakintu. Nuostolių ugnis pada
rė apie penketą šimtų dolerių.

GARY, IND.

Nenor mokėt nepaprastų 
mokesčių.

kp. susti rinkimas. Tarp kita 
susirinkime buvo pakelta klau
simas apie tuos ekstra mokes
čius, kuriuos nariams uždėjo 

Susivienijimo viršininkas. Viso 
tų ekstra mokesčių nariai turės 
sumokėti net 30 lakstančių do
lerių — proporcionaliai sulig

liuciją (?), kad nemokėti tų 
ekstrą mokesčių.

su tais nariais-karininkais, ku
rie dabar sugrįžę ir norėtų įsto
ti į organizaciją. Nieko tikrą 
neit u tarta: mat iš jų nikalnu- 
jama užsimokėti už visą laiką, 
ty. nuo išėjimo tarnystei! iki 
dienos sugrįž|iino, o pastarieji 
spiriasi, nenor mokėti.

— Kuopos Narys.

Kazimieras Gugis
veda visokius reikalus, kaip kriminalistuose 

taip ir civiliškuose teismuose. Daro 
visokius dokumentus ir popieras.

Namų Ofisas:
3123 t. Hilslta SI.

Ant trečių lubų
Tel. Drover 1310

Miesto Ofisas: 
127 N. Beartam U. 

1111-13 Unity BMC- 
Tel. Central 4411

Ar reikia paskolos ant jusą praper- 
čių?
Ar ketinate pirkti ar parduoti, ar 
mainyti savo namą, lotą ar farmą? 
Ar reikia insur«ncc?
Ar reikia padaryti popieras ar per
žiūrėti abstraktus?

Kreipkitės prie
A. PETRATIS i

CENTRAL MANUFACTURINfi 
DISTRICT BANK

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

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

JOSEPH C. W0L0N
LIETUVIS ADVOKATAS 

29 S. La Šalie St.
Tclcphone Central 6390 

Vakarais
2911 W. 22nd Street

Tclcphone Central 6990

Dr.A.Montvid
Gydytojas ir Chirurgas

1553 W. M.-idison st 
Saite 600—612 

Phone llayrnarket 2563 
Valandos: 10 iki 12 ryto 
1739 So. Halsled St.
Phone Ganai 4626 

Naujieną Name 
Valandos: 6 iki S vakaro 

Nedčklieiiiais tik Madison st. 
ofise.
Reeidcucijos telefonas

West 6126.

♦
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INFLUENZAIR 
GRIPAS

dar iki šiol tebusiančia visoje ša
lyje atimdami tūkstančių tuks
iančius žmonių l>e laiko.

Influenzd ir gripas paprastai 
kankina tuos žmones, kurių or
ganizmas yra nusilpnėjęs, nusi
minę ir tuos, kurie keličia nuo 
mažakraujystės, kurių kraujas i 
yra neužtek tinai tvirtas apsigy
nimui.

Todėl yra kiekvieno pareiga 
apsisaugoti nuo infhrenzos susti-; 
prinant savo organizmą, atitai
sant savo kraują, padarant jį 
raudonu ir turtingu, atšvieži
nant visą sistemą vartojant pa- 
garsėjusš kūno atbudavojimą ir

PARTOGLORY 
kuris atnaujįs visą ju«ų kūną ir 
duos jums naują kraują, naują 
stiprumą, labai paprastu Inidu, 
mailtydanii kraują, muskulus, 
ihtvus ir kaulus, tais elemen
tais, kurių jie reikalauja ir ku
lių jums trūksta.

Neturite atidėlioti to svarbaus 
dalyko, kadangi influenza bel
džiasi į kiekvieno duris, ir jus 
galite pasirinkti, kaipo sekančią 
auką. Jus galėsitės neimdami 
Partoglory, kuojusų draugiško 
persergėjimo. šešios bonkos 
Partoglory kainuoja $5.00. Vie
na bonka kainuoja $1.00. Mes 
siusime jūsų užsakymą gerai 
užpakuolą, tą dieną, kuomet 
gausime jūsų laišką, ir tiek pi
nigų kiek kainuoja. Visus savo 
užsakymus su pinigais siųskite 
tiesiai į

APTEKA partosa, 
160 Second Avė., Dept. L. 1,

Sugrįžtant
Jis nelaukė nakties. Buvo 

septinta valanda, kada jis pasi
beldė į duris. Tūlas, kurio bal
są jis pradžioj nesuprato, atsi
liepė:

—Meldžiu I
Jam neprisiėjo čiupinėtis il

gai: skląstį jis surado senojoj 
vietoj, patraukė jį, atidarė 
ris ir įėjo.

Jo moteris nė nenustebo, 
ilgus keturis metus, kada
kas nors pabelsdavo į jos buto 
duris, ji tilo j pamislydavo:

“Tąi jis, tu r būt sugrįžta...”
Ant kelių jiji laikė dubiu j; 

duonos bakaną prisispaudusi 
prie krutinės ji raikė jį į riekes 
—dėl sriubos. Taip ji daryda
vo ir pirma.

vo ją pašiepti. Ji nuolatos duo
davo labai juokingų atsakymų.

Onutė nebenurimo. Ji atsi
stojo, priėjo prie jo. ir uždėjo 
savo rankutę ant jo peties. Jis 
neiškentė 
jos veidą.
galČtoją:

nedrąsiai pažvelgė į 
Ji žiurėjo į jį nei per-

du

Per
tik

jo į šalį dubinį ir duoną ir urnai 
paslėpė veidą pmkyštėj. Nė 
nematant josios akių, buvo ga
lima suprasti, kad jiji verkia...

Jis atsisėdo, pasirėmė į kėdę 
ir, nežinodamas kas pradėt, 
klaikiai dairėsi. Jis apkvaito.

Trįs kūdikiai sėdėjo prie sta
lo, abudu jaunesnieji — LitCė iri 
Mariutė — kažką žaidė. Jie 
malė, kad bu km įėjo nepažįsta
mas vyras — toks kaipir visi, 
kur kalba apie dalykus, kurie,
vaikams visai neįdomus. Vai-įsėdėk, 
kai tęsė savo žaismę.

Bet vyresnioji, Onutė, kuri, 
rodos, eina tryliktus metus, už
baigusi savo lekciją ir pamačiu
si jį sušuko:

---------------------------------------------- . . ............................... ..... - I - .

lilMIliMIM

PENKI METAI!
Tėti, senai tu mane nebe- 

vadini savo meilės vaisiumi.
Tai ji atsimena dar nuo to 

laiko, kada tėtis gyveno kartu 
su mama ir dažnai lankydavo 
smuklę. Jis buvo kalvis. Kuo
met kas nors ateidavo, kad pri
dėjus savo arkliui pasagas, O- 
mite turėdavo eit pašaukt tėtį. 
Ji rasdavo pilną smuklę nusigė
rusių vyrų. Kada tėtis ją pama
tydavo. jis garsiai pasijuokda
vo ir kreipdavos į savo drau
gus: Čia, mano ponai, yra ma
no vyresnioji duktė, mano mei
lėse vaisius!” Tokiame atvejuj 
mažoji Onutė labai pykdavo.

kus, bet nedrįso ją pabučiuoti. 
Urnai p asivėrė durįs ir vidun 
įėjo šen is jo pažįstamas, dai- 
lydė Bo::dė. Įėjo jis tokiu rim- 
tumu, 1 id Laminšėui nebuvo 
reikaling a jokių paaiškinimų; 
jis visa tuoj suprato. Jis atsi
stojo, o i svetys, kur nori pa
gerbt įč ašį šeimininką ir pra
bilo:

—Tu Mintai, tai esu aš.
Bondč atsakė:
- Nėr skubintics — pa-

Jau penki metai sukanka kaip eina NAUJIENOS — pirmas lietuvių 
dienraštis Amerikoje. Kad tai atžymėjus NAUJIENŲ Bendrovė rengia

JUBILĖJINĮ VAKARĄ
WEST SIDE AUDITORIUME

kampas Taylor St. ir Racine Avenue

Nedėlioj, Kovo-March 2 d
kuriame dalyvaus visi NAUJIENŲ rėmėjai, NAUJIENŲ draugai, NA
UJIENŲ skaitytojai — visi NAUJIENIEČ1AI ir švęs svarbias sukak
tuves — 5 metų gyvavimo vienatinio lietuviu darbininkų dienraščio — 
NAUJIENŲ.

1919

PUIKUS platus programas, kurį išpildys patįs NAUJIENŲ drau
gai jr

tavo 
une, 

buvo

moteris nuolatos 
kad tu sugrįši.
vyrai, kurie gc-

i* i ■ i. i . .............................. .......................... ■■ ..................... ..... ...... . i ii iig tą, —» '■ i ■■li.iilii.iU. ui I ift.iAii.i.i

Jis sutiko, nes kitaip nebuvo 
galima. Jis juk negalėjo eiti į 
viešbutį, nes buvo sugrįžęs pas 
saviškius. Aleksandra, jo mo
teris, kuri mažuma nusiramino, 
girdėjo Bonde kalbą ir taipjau 
sutiko. Ji pasirodė tarpdury j 
ne tani, kad darius kokių nors 
pastabų, bet kad pasakius, jo- 
gei vakarienei yra lik sriuba ir 
suris, kas truputį permaža. 
Bonde buvo taikus žmogus. Jis 
taipjau suprato, kad tokiame 
atsilikime reikalinga pasiųsti 
ją į krautuvėlę ir, be visa kita, 
parneši bonką vyno. Laminšė

Amerikos 
Pasek mi il
giausias 
Okulistas

Dr. Carter Gali Visai 
Atitaisyti Kreivas Akis

21 Metai Prie State Gatvės.
Neleisk kreivoms akims sulaikyti jus nuo gerai 

apmokamos vielos. Nepasiduok pats save viso
kiems nesmagumams ir nuliūdimams. Neeikvok 
pinigų ir savo gyvenimo, kuomet Dr. Carter gali 
suteikti jums pagelbą tuojaus.

Ji gerokai pailgėjus. ’ 
apsiėjime vis dar pažymu seno

sios ydos, dėl kurių jis mėgda-

Svarbios Prakalbos

tnanyda
Jiedu

rai pažįsta gyvenimą, todėl po 
truni|>o tylėjimo Laminšė pra- 

Bct j°st<Kjo:
—Tu turbūt manai, kad aš, 

sugrįždr ;nas, iškirtai! nedera
mų k vi: vbę!

HoikE trumpai pasiaiškino:

- M, aš, stmis netekau sa- . O • X 4vo
• Lamii

nenorėjo užsileist ir išėmęs iš 
kišeniaus dvidešimts su (apie 
penki cėntai) padėjo ant stalo. 
Ir jis norėjo prisidėt su savo 
bonka. Už likusius liepė nu
pirk t vaikams saldainių. No-

I
NeuŽsitikėkit savo regėjimo pir
majam b y kokiam neprityrusiam 
aptjekoriui, auksoriui ar keliau
jančiam pardavėjui, nes jie su
teiks jus akims tik daugiau blogo.

As turiu 15 metų patyrimą ir 
$aliu 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 

IB-čios lubos, virš Platt’o aptiekos 
Tėmykite i mano parašą 

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

joms akiniai nebus reika-

| Or. A. R. Blumenthal j

Rengia L. S. J. L. 1 kuopa t > Į fi

Vasario-Feb. 13 d., 1919
MILDOS SVETAINĖJE, 3211 So. Halsted str.

Pradžia 7:30 vai. vakare. Kalbėtojais bus dd. J. V. Stilson ir K. 
Bly ža

Meldžiam atsilankyti visus ku oskaitlingiausiui jaunuomenę, nes 
bus aiškinama jaunuomenės užd uotis, jų organizatyvis veikimas 
ir kliasos, prie kurių darbininkiš ka jaunuomenė turi priklausyti. 
Todėl jaunuoliai, kurie pilnai at jaučiate esą darbininkais, ateiki
te i šitas prakalbas ir stokite į m ūsų eiles, padėkite mums tvarky 
ti musų reikalus. Inžanga 10c. «

Kviečia KOMI 1E1AS

.e vapeno:
? Vadinas, Adele mirė?

i... Ir turiu 
greitumu.

—M u.
netikėtiriu greitumu. Plaučių 
uždegimu — į trejalą dienų. 
Žinai, vi juani taip nepriprasta.. 
O tavoji tokia šauni moteriškė!

—Ką bepadarysi... Buvau į- 
klimpęs i skolas, o darbo netu
rėjau. Nusitariau, kad šiame 
Ibute g -tuoklis nereikalingas. 
Išėjau, 1 aip čia pasakius, jieš- 
kolųs darbo, žinoma, reikėjo

gili, jis dar prasitarė:

—Deki manęs jus turit nau
jų išlaidą!

Vaikai paliovė savo žaismę, 
kuomet patyrė, kad prie vaka
rienės bus ir svetelis. Jie rodė 
nejiaprasto linksmumo, ir ren
gėsi prie stalo. Aleksandra jia- 
siėme staltiesę ir dengė stalą. 
Laminšė prieštaravo. Bet ji 
trumpai užreiškė:

(Bus daugiau)

Dr. Carter suteikia pagelbą kuomet kiti atsisako. Skaityk apa
čioje aprašymus. Jūsų kreivos akjs gali būti atitaisytos tikrai.

BE SKAUSMO! BE PAVOJAUS!
Dr. Carter suteikia stebėtinas pašokinę*. Jo gydymas yra pa

vyzdingas ir pasekmingas, ir jums nereikia gaišuoti laiko ir turėti 
neparankumų. Jo užrašai kaipo didžiausio Amerikos okulisto rodo

Tūkstančius Pasekmingų Išgydymų
Dr. Carter apsigyvenęs prie State gatvės per 21 metą. Žmonės 

lankosi pas jį iš visų kraštų, kad pasigydžius nuo silpno regėjimo, 
užaugimų ant akių, uždegimo, trumpo regėjimo, tolimo regėjimo, 
neaiškaus regėjimo, užgriuvimo vokų, cataracts, traškanų, ir krei
vų akių. «|

Jo pasisekimas sunkiuose atsitikimuose yra įžymus ir užtikri
ntas. Jus nuolatos pamatysite, kaip kreivomis akimis ligonis išeina 
iš jo ofiso už penkiolikos arba dvidešimts minučių su sveikomis 
akimis. Nesivėluokite—atsilankykite tuojaus. Jeigu jus abejojate, 
kad J)r. Cartor jjajiegK JUMS pafjellieti.

Štai Yra Del Jųsų Pertikrinantis Parodymas!
Miss Mclnnis, patar
nautoja prie Mrs. Pi- 
ric (of Carson, Pirie 
& Scott) 
ręst, III.,

Akis Egzaminuoja Dykai
į Gyvenimas yra

. tuščias, kada pra 
nyksta regėjimą.

j Mes vartojam
i Wjį pagerintą Oph- 

thalmometer. Y- 
patinga doma at- 

< * kreipiama i vai
kus. Vai.: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
nedėldien. nuo 10 iki 11 dieną. 
4649 S. Ashland av. kam p. 47 at 

Telephone Yards 4317 
Boulevard 6487.

DR. M. HERZMAN
Gerai HetuviimiB iinomas per 16 me

tų kaipo patyręs gydytojas, chirurge 
ir akušeris.

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

Ofisas ir T.abaratorija: 1025 W. lOtb 
fit. netoli Fisk St.

VALANDOS: Nuo i C—12 pietų, 
6—8 vakarais. Telephcnc Ccnai 311Ū.
GYVENIMAS: MII! 8. Hauted Street 

VALANDOS: £—9 Vite, tiktai.
i

iš Lake Fo- 
sako:

akys buvo

„ MADISON PRIE HALSTED STREET— BURLESQUE —
BON TON G1RLS

Aš esmi speciali-*, 
tas visų ligų

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

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

Mano užrašas išgydytų ligonių yra aiškus pri
rodymas mano gabumo.

Aš atitaisau kreivas akis be skausmo vienu 
gydymu.

Pritaikau akinius teisingai.
Pasitarimas nemokamas.

219 S. Dearbom St. (Prieš pačią). Chicago, Iii.

Dr. WHITNEY
Specialistas

Gydyme chroniškų ir nervų ligų
VYRAI IR MOTERS,

Jeigu jus kenčiate 
ros a 
durių

su kokia nors chroniška, nervų, kraujo, sku- 
u ba komplikuota betvarke, arba jeigu jus esate kankinami vi- 
j, žarnų, kepenų arba inkstų liga arba jeigu jus turite reuma

tizmą, skausmus nugaroje arba sąnariuose, uustojimą noit) valgy
ti, galvos skaudėjimą, pasitarkite su manimi.

Ofiso valandos 9 UI U IT Ii E V Nedėliomis 10 ryto
ryto iki 8 vakaie. U|ia l 1 NCI iki 2 vai. dieną
422 S. State St., arti Van Buren St., Chicago, UI.
į— ii- Tni-į-į

—Taip, gale trečiojo mėne
sio ji ištiesų pamanė, kad tu ją 
apleidai. Bet, galų gale — kiek
vienas turi savo ydų!

Valandėlei jie nutilo. Jiedu 
geri -seni draugai. Mokyklo

je kartu sėdėjo vienoj klcsoj, 
kariuomenėj — viename pulke: 
trisdešimtoj ^rtilerijos briga
doj. Tai prisiminęs Laminšė 
prabilo:

—Kad lai kas nors butų pa
sakęs dar tada, kai kariuomenėj 
tamavom!

Joks buvo Laminšė sugrįži
mas. Tokia buvo jo kalba. —

Ašaros neilgai vilgo akis. Mo
teris atitraukė nuo akių prieky-

visa kitą išėjo šaliniu kamba
rin, kuris kartu buvo ir virtuvė. 
Onutė, negalėdama sumoti visa, 
kas čia kalbama, taipjau pasekė 
moliną.

Jie liko vienu du. Laminšė
pradėjo:

—Matau, kad (butų buvę iš-

Bondė įkirto:
—Bet ką tu kalbi! Tu juk 

privalėjai sužinoti kas atsitiko 
su tavo moterim ir kūdikiais.

Laminšė jautė, kad jam da
rosi nejauku. Jis įiebriiino sa
vo kertėj, tarsi pribuišis, kur vi
sa pasakė ir rengiasi apleist bu
tą. Huiidė lai palėmijo ir krei-

—Tu juk sutiksi pas mus va
karieniauti?

Dr. D. J. BAGOCIUS 
Lietuvis Gydytojas ir 

Chirurgas
Ofisas 10900 So. Micbigan Avė.

Rezidencija 10731 S. Micbigan 
Avė., Roseland, III.

Telefonas tas pats rezidencijai 
ir ofisui: Pullman 342.

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

Dr. M T. STRIKOL
Lietuvis

Gydytojas ir Chirurgas 
1757 W. 47 St. Chicago, III.

Ofiso Tel. Boulevard 160

Vyriškų Drapanų Bargenai
Nauji/ neatimti, daryti ant užsa

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

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

Pilnas pasirinkimas kailiu pamui- 
tų overkotų.

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

S. G O R D O N 
1415 S. Halsted RtrM Chicago. IIL

SVEIKATA 
arba tiesus ir trumpas 

kelias į sveikatą.
Sveikata turi kelis šimtus 

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

Užsisakydami ir pinigus sių
sdami rašykite šiuo adresu:

“Nauhcnos”, 
1739 S. Halsledisl., Chicagą, III.

“Mano 
kreivos per 25 metus 
ir ačiū gydytojui — 
Carter—jos dabar y- 
ra tiesios ir stiprios. 
Pirmiaus gydžiausi 
prie keleto gydyto
jų, kurie mane gydė 
ir pririnko akinius, 
bet nesuteikė man 
gero. Gaila kad aš 
nežinojau to gydyto
jaus anksčiau.’’

Mr. Michael Grotz, 
1107 Oakton st., Ev- 
anston, III., sako:

“Aš visai negalėjau 
matyti kuomet pra
dėjau gydyties prie 
Dr. Carterio; dabar- 
gi galiu matyti gerai. 
Man yra džiaugsmas, 
kad aš vėl galiu ma
tyt, buvęs daug me
tų viena akia aklas.

“Dr. Carter vertas 
visuomeniškos padė
kos už išgelbėjimą 
tiek daug nuo baimes 
apakti arba kitų a- 
kių ligų.”

Mr. Geo. Kelbk, 605 
Afbany Avė., Ghica- 
go Fireman of Com- 
pany 5, sako:

“Aš rekomenduoju 
Dr. Carterį labai la
bai kaipo akių speci
alistą kiekvienam rei 
kalimjančiam jo pa
tarnavimo. Jis ati- 
taisč kreivas akis 
mano mažos mergai
tes, kurios buvo nuo 
pat gimimo kreivos, 
o dabar jos yra visai 
sveikos. Aš taipgi 
turėjau progą matyti 
keletą stebėtiną išgy
dymų nuo kreivu u* 
kių būdamas jo ofise.

D r. F. O. Carter
Specialistas Akių, Apsu, Nosies ir Gerklės Ligų

Antras ioa cį/a CTATF QT Vienos durjs į žie-
Augštas " O1, niius nuo The Fair.

Valandos: 9 iki 7; Nedėliom 10 iki 12

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

1537 North Robey Street (Arti Milwaukee Ava.)

DR. H. A. BROAD
Specialistas motęrų ligų ir generalis gydytojas
1362 Milwaukee avė., Chicago, III.

Tel, Armitage* 3209.
Valandos Po pietų 2 iki 5 Vakarais 7 iki 9 Nedėliomis 10 iki

Pagal Instatymus.
Indomi ir pamokinanti knyga vyrams ir mote

rims. .158 puslapiai. Kaina 40c. Galima gauti

NAUJIENOSE,
1739 So. Halsted Street, Chicago, 111.

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

SPECIALIAI: Malcva malevojiniui stubų išvidaus, po $149 UŽ gal.
CARR BROS. WRECKING CO,

SOM-SOH* S. Halrtrd St, __________Chic.iro, UI.

Telcphcnc Yarac '

Dr. M. Stupnickl
3109 S. Morgan st. Chicago

VALANDOS: Nuo 8 iki II ryto 
ir nuo 5 iki N vakare

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

3149 S. Morgan St., kerti BĮ st 
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. 

Telephone Yards 687

Telephone Yards 5834.

D r. P.G. Wiegner
Priėmimo valandos nuo 8 iki 13 
iš ryto ir nuo 7 iki 9 vai. vak.

1325 So. Halsted St., Chicago. I

Basid. III 8. Ashland Bivd. Chlcag* 
HayaMfkM M44 

DR. A. A. ROTH 
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAI

SpacialiaUa Notariška, Vyriški. 
Vaikų ir vizų chroniški ligi 

Ofisu: 3354 8. Kalstei St. Chicar 
Tetaptose Drever HM

VALANDOS! 14-11 ryte: 1—1

Dr. Leo Awotin
Gydytojas, Chirarg&a, Aki deri* 
1920 So. Halsted SU Chicago. 
Kalba lietuviškai, latviškai ir 

rusiškai.
Valandos: 10—12 rytą; 6.9 va
kare. Tcl. Canal 4367.

Tel. Yards 3654. AKUŠERKA

fs.A.MichniewiC2
Uigua Akušerijos Ko- 
egijii ilgai praktika- 
usi Pennsylvarfiįos 

lospitalėse ir Phila- 
lelphijoj. Pasekmin
iai patarnauja prie 
rimdymo. Duodu rodą 
dsekioae ligose m ote
lius ir merginoms. 
3118 So. Halsted Slr.

<Aat antrų labų) 
Chicago.
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Chicago ir Apielinke
KAREIVIO PATI BAN
DĖ NUSIŽUDYTI.

Negalėdama išgyventi su $30 
mėnesinės mokesties, kurią ji 
gaudavo kaipo kareivio pati, ir 
turėdama įsisenėjusią ligą He- 
len McNeil, 35 metų amžiaus 
žmona bandė nusižudyti savo 
kambaryj pn. 1829 Indiana av., 
atsisukusi guzą.

DŽIOVININKAS KA
REIVIS NUSIŽUDĖ.

Paul Koehn, nesenai paleis
tas kareivis, penktadienyj atsi
suko gazą savo kambaryj, 156 
W. Chicago avė. ir užtroško. 
.Jis turėjo nujgarkaul. smegenų 
džiovą ir paskutiniu laiku buvo 
apimtas nerimo.

Milda Teatras
VODEVILIUS Ik PAVEIKSLAI 

Vodeviiiaus Permaina.
Panedėlyj. Ketverge ir Subatoj 

Pirmas Flora* 15c. Balkonas 10<
Prie šių kat.ių P-’•*»*aitorviR ir 

•c ir 2c kftri’kus mokpstįs 
a DIDU' i AK ’AI hASDlKN 
HALPTEO i t»a ';A l’VPS

Bertram H.
Montgomery

ADVOKATAS
praneša apie perkėlimą savo teisių 

ofiso iš 137 So. LaSalle Street 
į Room 646 Otis Building

10 So. LaSalle Street
Telephone Franklin 4849 

Rezidencijos Tel. (iarfield 1647.

Liberty Bondsus 
dalį išmokėtą, bondsus ir wur 
savings stamps nuperka už cash 
Erne! and Co.. 740 W. Madison st.. 
kampas st., kampas Halsted st. 
Room 232, 2ras augštas, virš Famous 
Cluthing Store, atdara vakarais ik> 
X Vai. Nedėllomi* mm 10 i|o I

J ....
Minyky 
Kunigų 
Darbai
Filipinų Salose

Žingeidi knyga pasis
kaitymui. 64 puslapiai.

Kaina 35c.

“NAUJIENOS” ‘
1739 So. Halsted St.

Chicago, III.
J

I DEL IŠVALYMO KRAU-1
I JD REIKA VARTOTI I
I PAGARSĖJUSIUS SAL- I

■MM DAINIUS PARTOLA. hmm
Partola yra geriausias s veikatos draugas vyrų, mote

rų ir vaikų. Partola prašali na kenksmingus elementus 

iš žmogaus organizmo ir tuo taip-gi čystija žmogaus kra

ują. Ji pataiso visą žmogaus organizmą ir priduoda ape

tito prie valgymo, taipgi sureguliuoja maistą viduriuose, 

virškinimą. PARTOLA reko menduoja geriausieji gydyto
jai. Ji tapo apdovanota auk so medaliais 6 visapasaulinė- 
se parodose už pripažinimą gerų pasekmių. Kožnuose 
namuose privalo rasties dėžu- te PABTOLOS. Dėžutė kai
nuoja 1 doleris, 6 dėžutės už 5 dolerius.

■■■■■■ veltui
H Gražus ir naudingas kalcndo-H 
flrius kožnam prisiuntusiam už-Kj
■ sakymą ir pinigus sykiu su tuoM
H pagarsinimu. Laiškus ir užsa-B& 
M kymus adresuokite: gi
■ APTEKA PARTOSA g
|| 160 Second Avenue,
H New York, Dept. L. l.H 
I (M)B

Savo paliktame raštelyj jis 
rašo North Side State Savings 
banko viršininkams, kad jie iš
mokėtų jo pasidėtus ten $70 jo 
pusscscriai Auna Yunkcr, 6312 
S. May gt. Apačioj priduria: 
Brangi Ona: Gal pridėsi tiek, 
kad užtektų mane palaidoti.

POLICISTAS APKŪLĖ 
BUVUSĮ KAREIVĮ!

Detektivui .John F. Hogan 
nepatiko kaina, kurios paprašė 
iš jo mėsininko darbininkas ir 
jis jam uždrožė per galvą su 
revolveriu.

Hogan nuėjo nusipirkti mė
sos; Losite Keis, nesenai atleis
tas iš kariuomenės ir dabar dir
bantis pas mėsininką, norėjo 
jam patarnauti; bet jiedu susi
ginčijo dėl kainos ir policistas 
užsispyrė įtikinti buvusį karei
vį, kad jo pusėj teisybė, saviš
kų argumentu. Bet buvusia 
kareivis nėra užganėdintas po- 
licisto argumentu ir dabar jis 
traukia jį tieson pas teisėją 
Prūde.

SUMUŠĖ IR APIPLĖŠĖ.

S. Sshhiavat, 11223 Green 
Buy avė. ėjo namo ir nešėsi $35 
užmokesties; jį pastojo plėšikai 
ties Muskegon Avė. ir E. 106 
gt. ir sumušė taip, kad jis liko 
be sąmonės. Atsipeikėjęs jis 
papasakojo i>olicijai, kad vie 
natj plėšikų buvo kareivio dra
bužiuose.

PALAIKE SKEPEČIUKE SU 
PINIGAIS, IR... SAVO 
PINIGU NETEKO.

James Boukas, 3011 Mohawk 
g. pasakojo policijai, kad du 
vyrai apsuko jį ant $1,280. Jie 
parodę jam daugybę pinigų ir 
prašė jo, kad jis savo pinigus 
sudėtų su jų pinigais. Jis suti
ko; jie įrišo savo pinigus ir jo 
pinigus į skepečiukę ir davė 
jam ją palaikyti, o patįs nuėjo, 
žadėdami sugrįžti. Bet jis ne
sulaukdamas jų grįžtant, atrišo 
ske|>cčiiikę ir rado joje lik pa
prastą baltą popiiTą. Pinigų 
nebuvo nei jo, nei anų, kuriuos 
jis malė.

KAM-NORS TIKUS.

Arthur Ctmvley, kaip jo pati 
sako, netik niekad nedirbo, bet 
ir šiaip niekam netiko. Taigi ji 
atidavė jį į kariuomenę, o pati

Nj

su dvejotu vaiku apsigyveno 
pas savo levus pn. 4342 Calu- 
mel Avė. šilą padariusi, ji ma
nė, kad tą netikėlį gerai pamo
kino. Bet, kas tau. Jis pabė
go iš kariuomenės, apsitaisė lei
tenanto drabužiais ir trankosi 
sau lai čia, tai ten apsivesda- 
inus su gražia, jauna mergina, 
šitaip jis apsivedęs Kankakee’- 
je su Faory Davis, 17 metų ži
buokle ir Miss Anana Brown, 
Maniloivoc’e.

NEATSARGUMAS 
VAGIES.

Į p-nios IDecht Neilsen plau
kų taisymo užeigą užvakar įlin
do vagilius rūkydamas eiga re
tą, kurį n u mesdamas uždegė 
pundą plaukų vertės $1,500. 
Plaukai visi sudegė.

PASIUNTINYS PRANYKO 
SU $26,000 ČEKIAIS.

W. II. Colvin and Co., agen
tūra Woman’s Temple name 
pasiuntė pasiuntinį Abe Mu- 
i>ick, 16 metų vaikiną su $26,- 
000 čekiais bankan išmainyti. 
Pasiuntinys nei bankon neatė
jo, nei atgal nesugrįžo. Polici
ja dabar jo įieško. Jei jis ne
atsiras, tai kompanijai lėšuos 
prapuolimas $800, nes tiek bu
vo siu linini įduota grynais pi
nigais. Čekių išmokėjimas 
tuojaus tapo sustabdytas.

PRITEISĖ UŽMOKĖT U P 
NUVAŽIAVIMĄ RANKOS.

Hugs.16 ., 1916 m, aštuonių 
metų vaikutis Eugene Finan, 
5635 So. Hermitage Ava pa
puolė po karu ties Ashland ir 
Hermitage Avė. jam užsispy
rus savo vilkutį pasiimti, kuris 
buvo nukritęs. Išpradžių jį 
buvo sugriebę karo vanagai, 
1x4 motorininkui patraukus ka
rą atgal, ratas nupiovė jam 
ranką.

Gatvekarių kompanija tei
sinosi, kad tai ne jos buvo kal
tė, tik neatsargumas paties vai
ko. Bet apskričio teismo tei
sėjas užreiškė, kad eilė atsiti
kimų nėra vienu atsitikimu. 
Girdi sužeistasis gali būti kak 
tas už pirmą atsitikimą, bet už 
antrą atsitikimą atsako kom
paniją.

Teisėjui davus šitokius nuro
dymus teismo posėdi n i ūkams, 
tie išnešė nusprendimą, kad ga- 
t^ekarių kompaija yra atsakan
ti uz ittsitikimą ir turinti užmo
kėti vaikui $10,000.

TEISMAS SUTIKO SU 
SKUNDĖJU.

Pripažino, kad jo pačios meile 
verta buvo $100.

James S. Kelley, šaukdamas 
Joseph A. Jacųucs tieson už pa
veržimą nuo jo jo pačios meilės 
skaitė, kad jo pačios metile ver
ta yra $25,000. Bet teismo po- 
sėdininkai, nors sutiko su tuo, 
kad skundžiamasis jų nuskriau 
dė, 1x4 jų vertinimas paveržto
sios meilės buvo mažesnis. Iva
škai te už ją tik vieną dolerį.

ŠEŠCENTINIS VAŽIAVIMAS 
SUMAŽINO VAŽINĖJIMĄ 
AUGŠTUTINIAIS KELIAIS.

Augštutinių kelių kompani
jai pradėjus skaityti už važiavi
mą 6 centus, mažiau žmonių

Dr.W. Yuszkiewicz
AKIŲ. GYDYTOJAS

Kas turite
< skaudant i as

akis, ašaro- 
iančias ar ga
lvos skaudėji

mų, ateikite pas mane. Taip- 
pat ir kitos visokios ligos iš
gydomos per mane.

1407 Milvvaukee Avė.
Valandos nuo 9 iš ryto iki 9 

vakare. Nedaliomis nuo 9 iki 
4 po pietų.

. U JI E N O S, Chicago, UI 
pradėjo važiuoti augštuliniais 
keliais. Gruodžio mėnesyje 
1917 m. važiavusių tais keliais 
buvo 16,791,632, o tame pačia
me mėnesyje 191$ m. tik 15,- 
824,041.

Augštutinių kelių kompani
joms pradėjus skaityti daugiau, 
kiti žmonės pradėjo važinėti 
viršutiniais karais.

I SKAITYTOJUS IR 
BENDRADARBIUS.

Savo bendradarbių ir korės 
pondentų labai prašome, ką 
nors rašant, kiek galint prisilai* 
kyti šių nurodymų:

Bašyti visados tik rašalu, o ne 
paišeliu.

Bašyti kiek galint aiškiau.
Bašyti tik ant vienos popie> 

ros pusės.
Bašant, palikti kiek galint 

platesnius tarpus tarp eilučių
— bent pusę colio,

Kiekviename rašinyj, jei kas 
pasirašo slapyvardžiu, paduoti 
taipjau ir tikrąjį savo vardą-pa- 
vardę ir pilną adresą.

Bašant biznic reikalais (kaip 
ve prenumeratos, skelbimų, 
knygų užsisakymo, adreso per- 
mainymo ir t. p. reikalais), 
galima siųsti tame pat konver- 
te, kuriuo siunčiama raštai Be- 
dakcijai, bet turi būt surašyta 
ant atskiros popieros. O tai dėl- 
to, kad laikraščio Redakcija, ku
ri tvarko visas žinias ir straips
nius spaudai, ir laikraščio Ad
ministracija, kuri rūpinas biz
nio reikalais, tai yra du atskiri 
departamentai.

Visokie rankraščiai — kores
pondencijos ar šiaip straipsniai
— turi būt adresuojami tiesiai 
Naujienų Redakcijai, o ne as
meniškai redaktoriaus vardu.

Laikydamies šitų nurodymų 
palengvinsite mums darbą; o 
taipgi bus galima išvengti tų už
trukimų, kurie dažnai pasidaro 
dėl skaitytųjų neatskyrimo biz
nio reikalų nuo Redakcijos.

LIETUVOS LAISVES FONDO 
TAISYKLES.

1. Lietuvos Laisvės Fondas 
yra laikomas Amerikos Lietu
vių Darbininkų Tarybos Laiki
no Pildomojo Komiteto (cent
ro) globoje, kol tęsęs to komite
to įgaliojimas.

2. Lietuvos Laisvės Fondo pi
nigai yra suvartojami kovai už 
Lietuvos laisvę, kaip tai nurody
ta įsteigiamoje rezoliucijoje.

3. Pinigai iš Lietuvos Laisvės 
Fondo gali būti išmokami dvie
jų trečdalių A.L.D. Tarybos cen
tro komiteto narių nutarimu.

4. Lietuvos Laisves Fondas 
susideda iš aukų ir mokesčių, 
kurias lietuviai darbininkai liuo- 
su noru sutiks užsidėti.

5. Draugijos bei kuopos di
džiumos savo narių nutarimu 
užsideda mokestis ant savo ren
giamų balių ir kitokių pramogų 
ir ima extra įžangos nuo 1c. iki 
3c. nuo žmogaus, o taipgi ren
gia balius, vakarus, prakalbas 
ir lt. Lietuvos Laisvės Fondo 
naudai.

6. Aukų rinkimu į Lietuvos 
Laisvės Fondų užsiima visi A. L. 
D. Tarybos skyriai ir visos drau
gijos, kurios nutaria tuo užsi
imti ir praneša apie tai A.L.D. 
Tarybos centro komitetui.

Spauzdintus įgaliojimus, kvi
tas, štampas ir kitas popieras 
L. L. F. aukų rinkimui A.L.D. 
T. vietiniai komitetai ir draugi
jos gali gauti nuo A. L.D.T. cen
tro komiteto.

7. A.L.D. Tarybos vietinis ko
mitetas paskiria aukų ir mokes- 
čhj rinkėjus ir duoda jiems įga
liojimus aukoms rinkti. Įgalio
jimai turi būti su vietinio komi-1 
teto pirmininko ir iždininko pa 
rašais*. £ .

3 T >

8. A.L.D.T. skyrių vietiniai 
komitetai ir draugijos surinktas 
L.L.F. aukas ir atskaitas kas 
mėnuo pasiunčia A.L.D.T. cen
tro komitetui. Pinigai siunčia
mi išpirkus money orderį ant 
vardo K. Gugio, A.I..D.T. iždi
ninko, 3233 S. Halsted str.. Chi
cago, III.

Kl. JurgellonfR,
A.L.D.T. Laik. K-to 

Vice-Pirmininkas.

Amer. Liet. Derli. Taryba.
SKYRIŲ SEKRETORIAMS.

Amerikos Lietuvių Darbinin
kų Tarybos skyriams čarteriai 
jau yra pagaminti.. Todėl, ka
me tik yra įsisteigusios Am. 
Liet. Darb. Tarybos Skyriai, mel 
džiu tų Skyrių sekretorių urnai 
prisiųsti man savo tikrą adre
są, idant galėčiau pasiųsti čar- 
terį.

A. Lalis, A. L. D. T. J^ekr.

1739 S. Halsted St.,
Chicago, II).

_ Pranešimai

Pastaba, --jSpaustuvūs darbi- 
li'inkų neapsižiiirejiniin praeitą 
subatą liko neįdėta kelių drau
gijų pranešimai. Taftai gerbia
mosios draugijos teiksis atleisti 
už šią nemalonią paklaidą. Žiū
rėsime, kad ateityj tai nebeat- 
sikartotų. —Redakcija.

Waterbury, Conn. — Waterburio 
Progresyviškų Lietuviškų draugijų 
sąryšis rengia prakalbas vasario Iii 
dieną. Kalbės advokatas F. .1. Ra
gučius, iš So. Boston, Mass. Prakal
bos prasidės lygiai 1:30 vai. po pie
tų. Visus širdingai užprašo atsilan
kyti PLI). Komitetas.

LSS. VIII rajono kuopų sekreto
riai malonėkite priduoti greitu lai
ku skaičių narių jūsų kuopoje, dėl 
gavimo Sąjungos organo, nes bus 
duodamas tiktai pilnai užsimokėju
siems nariams. Siuskite sekamu an
trašu: K. (j. Tipinis, 751 \V. 31 st st.

Cicero. — Liet. Raudonos Rožės 
Pašelpos Kliubas rengia koncertą 
ant gegužės 3 dienos, paminėjimui 
penkių metų savo gyvavimo sukak
tuvių. Todėl meldžiame visų Cice
rus draugijų nerengti tą dieną jokiu 
pramogų, kad nepakenki ūme vieni 
kitiems. —Sekr. P. Kaminskas.

Cicero. — LMPSA. 43 k p. mėne
sinis susirinkimas įvyks panedėlj, 
vas. 10 d., 8 vai. vakare, .1. Grigalai- 
čio svet , 9837 W. I I st. Gerb. drau
gės malonėsit susirinkt paskirtu lai
ku. Reikalinga išrinkt darbininku 
dėl baliaus. —Rast. A. Dočkienė.

ASMENŲ JIEžKOJIMAI
PAJIEŠKAU seserų Onos ir Mag- 

delenos Kiselyčių, abi ženotos, bet 
vyrų pavardžių nežinau. Paeina iš 
Ktitino gub., Raseinių pav., Skersne- 
munio parap. ii' miestelio. Jos pa
čios, ar kas žinote, meldžiu pranešti, 
už ką busiu dėkinga, nes.turiu svar
bu reikalą.

t Miss Marijona Stakcvičiutč, 
9225 J-'llis avė., (Burnside) Chicago, 
III.

PAJIEŠKAU merginos arba mo
ters, gali būti su veikti. Esmi naš
lė, su vienu vaiku, nori sau už drau
gę*

Ona Bieliūnas, 
3204 Auburn Avė. Chicago

J1EAKO KAMBARIU
KAS TURI parendavoti švarų, 

šviesų vienam žmogui kambarį, ma
lonėkite tuojaus pranešti šiuo ad
resu:

Naujienos
1739 So. Halsted st., Chicago, III. 

Phone Canal 1506.

REIKIA PARBININK U

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

“NAUJIENOS” 
1739 So. Halsted Street

Chicago, III.

REIKIA atsakančio buferio. At
sišaukti greitai.

Alek. Sueilla, 
8706 Houston avė., So. Chicago, III.

REIKALAUJU gero buferio, turi 
mokėti lietuviškai ir lenkiškai, da
rbas pastovus, gera alga. Atsišauki- 

M. Masiliūnai, 
te tuojaus.
1247 So. 50th Court, Cicero, III.

REIKIA DARRININKV
VALSTYBINIAI NEMOKAMI DAR

BO PRIRODYMO BIURAI

(U. S. Free Eniployrnent Service)
Jieškhi)Iieji darbo kreipkitės šiais 

adresais:
116-122 N. DEARBORN ST 

arba
105-107 SO. JEFFERSON ST.
l’l darbo parupinimų visuose tuo

se valdžios įsteigtuose ir užlaikomuo
se biuruose nereikia nieko mokėt.

Yra daug vietų, kaip Chtcagoj, 
taip kitur, kur reikalauja visokios 
rūšies darbininkų — i fabrikus, j ka
syklas, i ukius, i šiaip {vairias ištai
gas — kaip vyrų, taip moterų ir vai
ku, kaip amatininkų, taip papra
stiem* darbams

UK — Į  —. II Į III ■!» —W I

REIKALINGA moteris arba mer
gina dirbti saliune. Pastovus dar
bas. Atsišaukite laišku j Naujienų 
ofisą pažymėdami ant laiško No. 29.

REIKALINGAS patyręs buferis, 
turi kalbėti angliškai ir suprasti da
rbą. Darbas ant visados, mokestis 
gera, valandos trumpos. Atsišauki! j

Mrs. Peldžius,
3651 So Wallace st. Chicago

REIKIA patyrusių 2 dry goods 
pardavėju, pastovus darbas, gera 
užmokestis. Alsišiiukitc Ros apart- 
ment.

Bach Deiiartmenl Store.
3641-43.45 S. Halsted st. Chicago

REIKIA 50 iki 100 merginų tvar_ 
kvti naujas vilnones atkarpas. Atsi
šaukite į

B. Cohen and Son, 
1100—1114 W. 22nd St. Chicago

REIKIA langu nlovėju. * 
CHICAGO \VINDOW CLEANING

COMPANY,
62 W. AVashington st., Room 2

REIKALINGA kriaučių prie mote
riško darbo, labiausiai prie sijonų. 
Geistina butų kad merginos. Goriau
sia užmokestis.

.1. A. Swilow,
1765 Ogdcn avė., J'.hicago, III.

PARDAVIMUI
Verteivų (lomai. Dėl blogos svei

katos Imlu parduoti savo Bufernę 
ir Grosernę, baltai kloti fixtures, su 
namu arba be namo, vieno aukšto, 
randasi augančioje lietuviu apiclin- 
kėje. r.c bus atmesta teisingas pa- 
siulijimas.

Anton Prazsky, 
2856 Ernerald Avė. Chicago, III.

PARSIDUODA studija viduryje 
miesto \Vaukegan, III. Biznis labai 
gerai einq — Į mėnesj turi jnlaukų 
3 ai’ 4 šimtus dol ; du darbininku 
dirba. Parsiduoda dėl priežasties sa
vininko išvažiavimo j Europą.

Franz Studia, 
Waukegan, UI.

PARSIDUODA bufernė ir groser. 
nė su namu ar be namo, I.yons, III. 
Atsišaukite greitu laiku, gausite bar- 
geną.

V. Kupstas,
45 1’1. ii' Jolict Road, Lyons, III.

PARDUODU Restaurantą labai pi
giai. Priežastis — išvažiuoju iš šio 
miesto.
1619 S Halsted st. Chicago

PARDAVIMUI bufernė, puiki vie
la, gerai įsteigta biznis, maišytų til
tu apgyventa viela. Pigi renda, san
krova gana didelė pasidėjimui tai
pgi groserio.
3001 S. \Vailaee st., Chicago

PARSIDUODA bufernė ir groser- 
nė pigiai, geroj vietoj, prie kampo 
48 Ct. ii' 15 st., Cicero. 3 metai pa_ 
statytas namas ii' gerai apgyventa 
viela lietuvių. Priežastis pardavi
mo patilsite ant vietos.
4828 W. 15 SI , Cicero, III.

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

data. Vartotas 3 mėnesius. Mes 
teipogi turime kelių stailių puikių 
tikros skuros seklyčios setų, kaip 
nauji kainuoja $150 ir $200. Bus 
parduota už $55, arba geresnį pasiu- 
limą. Dykai prisiuntimas, Priima
me Liberty Bondsus į moKestj. 
Atsišaukite tuojaus. Atdara nuo 9 
ryto iki 9 vakaro ii' nedėliomis iki 
4 po pietų.

VVestern Storage Company 
2810 \V. Harrison Street, Chicago 

’BARGENAS
$200 Phonograph su rekordais tr 

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
jo teisingą pasiūlymą. Nepraleis
kite šio bargeno. Rezidencija
1922 So. Kedzie avė. ( hieagn

PARSIDUODA greitu laiku. 4 rui
mų rakandai labai pigiai. Pardavi
mo pi'iežastis — išvažiuoju į kitą 
miestą. Visai nauja siuvama maši
na Galima matyti vakarais nuo 6— 
9. Nedėldieniais nuo ryto iki pietų. 
4452 S. Francisco avė. kampas 45HY- 
st., Chicago, III. Ist floor. Tel Mc. 
Kinley 3265.

NAMALžKMft
PARDUODU medinį namą prie 

4400 Washtenaw avė., ant vieno au- 
gšto. su storu. Vienas ii' pusė loto. 
Atsišaukite į savininką.

J. Juozaitis.
4622 Mozart st., Chicago, III.

FARMA gražioje vietoje, upė bė
ga per fanną; lietuviška bažnyčia, 
gera žemė yra verta 3,000. Parduo
siu už 1,500 ant lengvo išmokėjimo ' 
arba mainysiu ant loto. Ateikite; 
aprūdysiu fikčierius. Aš visadosna- I 
mie.

Frank Dobrowolskis,
H827 W. 23 St. Chicago, 111.

Panedėlis, Vasario-Feb. 10, 1919

NAMAI-žEMB

ANT PARDAVIMO

puikus kampinis biznevas lotas Ga- 
ry, Ind., prie Virginia st., kampas 17 
avė. Lotas 25x125, g.ilvė plytom bru
kuotas. Saidvokai, sultis, viskas 
cash užmokėta. Loto kaina $2500, 
už cash parduočiii piginus arba mai
nyčiau ant namo Chicago) ar Chi- 
cagos apielinkėj, \Vcsl F lankfoil, 
III.

Parduodu namz 2 pagyvenimų 3 ir 
I kambariai, skiepas po vienu rui
mu, lotas 61x136, kampinis, aptver
tas, medžiais apsodintas, karvei sle- 
belis. šanlės, vanduo šlubai, elekt
ros šviesa, namas 3 metai slaivtas, 
rendos neša ^20 j mėnesj. Kaina 
x2000. Parduosiu už cash už $1750. 
Abi praperlės via be skolos ir vio> 
na savininko. Savininkas liko su
laužytas anglių kasyklose, nebegali 
sunkini dirbti Esu priverstas par
duoti. Klauskite pas

Anton Siratovich, 
l»ox 775. \Vest l-'rankforl, III. 

J'ranklin Co.

PARDAVIMUI 2 augšlų kampinis 
muro narnas pigiai. Priekis užimtas 
ėcvervkų sankrova. Agentai gali at
sišaukti.
1925 W. 51 si., Chicago

DU LOTAI ANT PARDAVIMO ant 
So Talman avė., kampas 72 st. Lo. 
lai 125 pėdų ilgio ii' 30 p. pločio. 
Suros ii' vanduo suvesta. Abu lotu 
oarduodu už $400. Atsišaukite laiš
ki! j Naujienų ofisą, pažymėdami 
No. 30.

GALIT PRADĖT prapertes su $10. 
Auzos, lotai ii' akeliai ant išmokes- 
fio. Už kiek imsit vertės žemės už 
tiek paskolys kompanija jums pini
gų ant auzos. Bus ant pigiausio iš

mokėjimo. Kreipkitės laišku\arba 
ypatiškai.

Imkit didžiuosius karus ant 63. 
Važiuokit iki 154 ii' Page st., eikite 
4 blokus į pietus, vieną bloką j va
karus.

Felix Jakaitis,
158 Wood st., Harvey, III.

MOKYKLOS

-----------------------------------------------— 
valentine dressmaking 

COLLEGES
f205 So. Halsted s L, 2407 W. Ma- 

dison. 1850 N. WelU St
137 Mokyklos Suv. ValstijoM. 

Siuvimas, Petrenų Kirpimas, ua- 
signing, dėl biznio ir namų. Vie
tos duodamos dvkai Diplomai 
Lengvi išmokėjimai. Gvaraotuo- 
ta išmokinti jus pasiūti suknea ai 
flO. Phoue Seeiey 1643

8ABA PATEK, Pirui ai aU

DIENINE IR VAKARINE 
MOKYKLA

čia ^ali lengvu ir greitai išnioxti Anglų ir 
Lietuvių kalbas, aritmetiką. S. V., Anglijos, 
Lietuvos ir abHną istorijas, 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 S0. HALSTED ST.. CHICAGO, ILL. i

AMERIKOS LIETUVIŲ MOKYKLA
Mokinama: angliškos ir lietuviškos 

kalbų, aritmetikos, knygvedvstės, 
stenografijos, typewriting, pirklybos 
teisių, Suv. Valstijų istorijos, abel- 
nos istorijos, geografijos, politiškos 
ekonomijos, pilietystės, dailiarašys- 
tės.

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

Aušros Mokykla.
.šiais metais tapo įsteigta lietuvių 

kalbos skyrius. Yra mokinama (hi 
sykiu į savaitę. Mokytojauja pa
tyręs mokytojas J. T. Vitkus, kuris 
per kelis metus mokytojavo Valpa- 
i-aizo Universitete. Yra organizuo
jama pradinis skyrius. Pradėkite 
visi tuojaus. Kituose skyriuose mo- 
kynama po senovei. Prisirašyti ga
lima visuomet.

3001 So. Halsted St

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

mas padarys jus žinovu i trumpą 
laiką.

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

Elektra varomos mašinos musų 
siuvimo skyriuose.

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

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

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

Atsišaukit ant 4-to augšto.


