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ilsonas kalbėjo kongrese
Pareiga verčia jį važiuoti, 

sako Wilsonas
frue translation filed with the post- 
master ai Chicago, UI., Dec. 3, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917

PICHON SUTEIKS PIRMĄ 
FRANCUOS PASVEIKINIMĄ 

WILSONUI.

True translation filed with ihe post- 
master at Chicago, Iii., Dec. 3, 1918, 
as minired by the acjl of Oct. 6,1917. 
GOMPERSAS MAiTO PAVOJŲ

DABININKAMS TAIKOS 
KONGRESE.

PRAŠO NUSPRĘSTI GELEŽIN
KELIŲ LIKIMĄ.

Taipgi prašo priimti įplaukų 
laivyno bilius ir moterų * v

balsavimą.

ir

\VASHJNGTON. gruodžio 2. 
— Pasirodydamas prieš kongre
są šiandie po piet, išvažiuoda
mas j Franciją, prezidentas iš
aiškino priežastįs važiavimo į 
taikos konferenciją ir užgriebi
mą kabelio ir telegrafo linijų ir 
padavė nkomenda^ijas įstaty- 
Inų naminiuose klausimuose, 
kuriuos jis nori kad butų priim
ti laike jo nebuvimo.

Nebuvo jokių interpoliacijų 
ar pasipriešinimų, kaip buvo 

grąsinima niekurių sekretorių, 
priešingų \Vilsono programui.

priedu.
Kad senatas ratifikuotų Bry. 

ano sutartį su Columbia, atlygi
nančią tai respublikai už nete
kimą Panamos.

Daug žmonių klausės 
kalbos.

Prezidento pasirodymas ka- 
pitaliuje suvadino didžiausią 
minią žmonių, koki kada-nors 
reikalavo įeigos į bendrą pasė
dį. Atstovų butas buvo pilnas.

visi kabineto nariai, augš- 
užru-

PARYŽIUS, gruodžio 2. —• 
Pirmas Fra n ei jos pasveikini
mas prezidentui Wilsonui bus 
suteiktas, užrubežinių reikalų 
minislerio Pichon ir laivyno mi- 
nisterio Georgės Leygues Brest 
mieste. Bus duota progos 
Bresto gyventojams viešai priė
mimo demontsracijai.

Kadangi Brest yra 10 valandų 
kelionės nuo Paryžiaus, prezi
dento išvažiavimas bus taip nu
statytas, kad -jis pasieks sosti
nę 2 vai. po piet gruodžio 12 d., 
sulig dabartiniais prisirengimais 
Tečiaus tas gali būti pakeista 
taip, kad jis atvyktų gruodžio 
13 d. 2 vai. po piet, kad išvengus 
naktinės kelionės traukiniu.

visas
Bet

darbc prie daugybės įvairių ad- 
ministratyvių dalykų, kuriuos 
reikia atlikti prieš išvažiuosiant 
iš \Vashingtono ryto.

Prezidentas su savo oficiale 
partija sės į laivą George Wash- 
ington ryto naktį ir išplauks se- 
redoj.

sekamas įstatymu rekomendaci

Kad kongersas tuojaus nutar
tų ką padaryt ateityj su gele
žinkeliais: ar jie turi būti su
grąžinti privatinėn priežiuron 
prieš-karinėmis sąlygomis, ar 

pavesti vriuižios nuosavybėn, ar 
pavesti atmainytam privatinei! 
kontrolėn su viešu reguliavimu, 
leidžiančiu apibendrintą opera- 
vimą. Jei kongresas neišrištų 
artimoj ateityj to klausimo, pre
zidentas pasakė, kad jis sugrąžąs 
gekžinkelius jų savininkams.

Kad kuomet prisitaikintas bi 
znio prie taikos pamatų turi bū
ti paliktas natūraliam procesui, 
kongresas turi užsiimti vystymu 
viešų darbų, ypač taisymu sau
sų ir pelkėtų žemių ir išvysty
mu nesuvartotų gamtinių turtų, 
kad pampinus darbą neišlavin
tiems darbininkams iš paleistų 
armijų.

Kad kongresas priimtų įplau
kų bilii'p nustatantį mokesčius 
1918, 1,19 ir 1920 m. ir nuski- 
riantį kad $2,000.000 kurie bus 
surinkti, butų surinkti “vien iŠ 
karės pelnų, įgytų 1918 ar 1919 
m. biznio, kįhtsio karės kontrak
tuose.”

Kad kongresas priimtų sek
retoriaus Daniels trijų mete 
laivyno budavojimo programą 
kaipo dalį pelno nuolatimo vys- 
timo ailvyno, kuris nebūtų pro
tinga mažint kol pasaulio nusi
ginklavimo politika nėra nu-

Be senatorių ir atstovų ten bu
vo 
čiausiojo teismo teisėjai 
bežiniai diplomatai, p-nia Wil-
sonienė ir partija giminių ir 
draugu.

\Vilsonui įeinant į butą sutei
kta širdingas priėmimas, 
butas atsistojo ir plojo.
kada prezidentas pradėjo išdės- 
tinėti savo pažvalgas, greitai 
pasiroilė, kad jis kalba į pasida
linusį kongresą. Vėl ir vėl Wil- 
sono išsireiškimai buvo entuzia
stiškai priimami tos dalies at
stovų buto, kur demokratai at
stovai sėdėjo, kuomet republi
konai ir didesnė dalis damokra- 
tų senatorių tylėjo.

Pareiga dalyvauti tarybose.
\Vilsonas sakė, jog jis nusp

rendė, kad viršiausia jo parei
ga yra dalyvauti taikos konfe
rencijoj, kadangi jis išreiškė 
taikos pamalus ir tie pamatai 
tapo priimti nutik teutonų žmo
nių, bet ir talkininkų.

Jis sakė, jog talkininkų val
džios nori, kad jis dalyvautų 
taikos konferencijoj išaiškini
mui tų principų. Sutikdamas 
su tuo noru prezidentas sakė, 
jis prisidės prie pastovios tai
kos susitarimo, o už ta nėra 
nieko svarbesnio.

Prezidentas tada prisiminė A- 
merikos kareivius kariaujančius 
už Amerikos idealus, kuriuos jis 
siekėsi išreikšti.

“Dabar yra mano pareiga,” 
sakė jis, “atlikti savo dalį pil
nai išpildant tai, ko įgijimui jie 
pasiūlė savo gyvasties kraują. 
Aš nežinau jokio pašaukimo 
tarnybos, kurį perviršytų šitą.”

Šitas išsireiškimas iššaukė di-

True translation filed with the post- 
master at Chicago, Ilk, Dec. 3, 1918, 
as required by the act of Oct. 6, 1917,
PRAŠALINO DU TELEGRAFO 
KOMPANIJOS VIRŠININKUS.

NEW YORK, gruodžio 2. — 
Genetralis k rasos viršininkas 
Burieson pašalino iš valdžios 
tarnybos Edlwiard Reynolds, vi- 
ce.-prezidentą ir generalį mana- 
žeriu Postai Telegraph and Cab- 
le Co. ir A. B. Richards, genera
lį supertendentą kompanijos

nepaklusnumą prieš valdžios 
įleiuis sujungti Postai su Wes- 
ern Union Telegraph Co.

PASIMIRĖ ŽYMUS PRAN
CŪZŲ RAŠYTOJAS.

Mirė Edmond Rostand nuo 
influenzos.

PARYŽIUS, gruodžio 2.
Šiandie po piet nuo influenzos 
įasimirė žymus franeuzų poe
tas ir dramaturgas Edmond 
Rostand, 50 ni. amžiaus.

Marsailles mieste
Jis paraše nema-

Kad kongresas autorizuotų 
karės pramonės tarybą įsteigti 
pirmenybes eksporto mašineri
jų ir medegų atsteigimui produ 
kcijos Belgijoj ir šiaurinėj 
Fra nei joj.

Kad Amerikos moterims, ku
rių dalis laimėjime kares yra 
“virš pagirimo,” butų suteiktas

tarp demokratų atstovų. Re
publikonai, daugelis demokra
tų senatorių ir niekurie demo
kratai atstovai sėdėjo tyliai.

Prezidentas užtikrino kongre
są, kad jis būdamas svetur turės 
artimus susižinojimus su val
džia, sakydamas, jogjis užgriebė 
kabelius, kad palengvinus ko
munikaciją ir persiuntimą ži
nių. Jis prašė kongreso suvie
nytos paramos ir padrąsinimo 
jo sunkioj pareigoj užjuryj, už- 
likriiMlnmas, lc««t jin yi-« “ti.iitos 
tarnas,” neturintis ‘‘savo paties 
minties ar tikslo atliekant tokią 
pasiuntinystę.”

ORAS.

NEW YORK, gruodžio 2. — 
šalis yra didesniame pavojuje 
dabar, negu kokiame nors lai
ke karės bėgyj, nes taikos kon
ferencijos ne visuomet yra val
domos teisingumo ir demokratyf 
bes dvasios, 
merikos Darbo Fe 
zidentas Samuel (__
kalboje pereitą naįktj.

Buvo atsitikimų pirmiau, sa
kė jis, kad žmones, kurie jgy- 
jo kiek laisvės jų pačių ša
lyse, buvo priversti atiduoti, ar 
atidavė liuosnoriai las teises 
prie taikos stalo.

“Aš sakau su pilnu žinojimu 
aksakomybės, kurią mano žo
džiai užveria,” tęsė Gompersas, 
“kad Suv. Valstijų darbininkai 
priešįsis ir padarys kokis tik 
bus reikalingas pasiaukavimas, 
kad nedaleidus judustrialiams 
baronams jodinėti ant nugarų

Tain užreiškė A- 
leracijos pre- 
lompers savo

Publika priėmė rezoliucijas 
paginančias darbininkų rekordą 
laikė karės ir indorsuojančias jų 
reikalavimus:

I
 Panaikinimo visų karės laiko 
suvaržimų ir pilno panaikinimo 
konskripcijos.Manifestas sako, kad Darbo 
partija skaito žemės nacionali
zaciją kaipo būtinai reikalingą 
ir ragina:Tuojautinę nacionalizaciją 
kasyklų, geležinkelių, laivų, gin
klų ir elektros pajiegos.

. Tuojautinį valstybes pabuda- 
fvojimą 1,060,000 gerų namų ir

darbininku.C

Užreiškia savo opoziciją prieš 
muitus.

Raginama specialiai mokes
čiai ant kapitalo, kad padengus 
kares skolas.

Manifestas sako, kad Darbo 
partija yra tikra moterų parti
ja, remia pilną suaugusių balsa
vimą ir lygią mokestį dėl abiejų

partijos.

22.566 ŽMONĖS MIRĖ NUO 
INFLUENZOS ILLINOIS 

VALSTIJOJ.

SPBINGFIELD, III. — Valsti
jos sveikatos departamento di
rektorius Dr. C. St. Clair Drake 
paskelbė, kad Įnikę nesenai siau
tusius influenzos epidemijos Il
linois valstijoj nuo tos ligos mi-

“Nemažinimas algų ar ligi
nimas darbo valandų.

“Neatlaidus ir umus sustab-|rė 22,566 žmonės, 
dymas pel uoga ūdys lės ir per-j 
tvarkymas

Liga tekėsiančia pietinėj da- 
pragyvenimo brau-j jyj valstijos ir Dr. Drake mano, 

gurno iki susilyginimo su įplau- l/kad skaičius mirusių pasieks
komis. 125,000 iki sausio 1 d.

1‘PiIna reprezentacija darbirf 
ninku visose valdžios tarybose I Sveikatos departamentas ga- 
ir komisijose, turinčiuose daly-l vo pranešimus apie 350,000 su
kus su darbininkų reikalais.

ILLINOIS VALST. DARBI
NINKŲ KONVENCIJA.

BLOOMINGTON, III., gruod. 
2. — Metinė Illnois valstijos 
Darbo Federacijos konvencija 
susirinko čia čiandie. Atidarant 
konvenciją kalbėjo prezidentas 
John H. Walkcr iš Danville.

Tikimasi, kad dalyvaus apie 
LOOOdelegatų . Dalis chicagie-

Jis gimė 
bal. 1, 1868. 
žai sceniškų veikalų ir eilių ir 
tūlų yra lyginamas su Maurice 
Maeterlinck. Jis savo dvasia y- 
ra taip artimas franeuzams ir 
jo veikaluose tai], atsispindi: slia,rkją agitacijų už naujųjų 
franeuzų idealai, kad jis neužil- j Nepriklausomų Darbo partijų, 
go pasidarė franeuzams kuo ne(sllmiinytQ Chicagos Darbo Fe- 
dievaičiu. Bet ypač jis pagar
sėjo savo drama “Chantėcler.” 
Kada ją pastatyta Paryžiuje, 
sėdynės parsidavinėjo po $50.

traukiniu šiandie po piet; kita 
dalis atvyks ryto.

Chicagiečiai veda konvencijoj

deracijos.

PANAIKINO BISBEE DEPOR- 
TUOTOJŲ APKALTINIMUS.

TUSCON, Ariz., gruodžio 2.— 
Teisėjas Wm. W. Monro w iš 
San Francisco panaikino apkal
tinimus Bisbee deportavimo by-

Šioj byloj buvo kaltinami 26 
li.-vtn i, kasyklų .uperuoto- 

jai, valdininkai ir šiaip Bisbcc 
piliečiai deportavime birž. 12, 
1917 m. 1,186 streikuojančių 
variakasių, išvežimo jų į kitą 
valstiją ir ten be maisto ir vark, 
dens palikime tų, streikierių ty-.

268 iš deportuotųjjų užvedė

True tramlation filed wilb the jr»st-1 
master at Chicago, III., Dec. 3, 1918, 
as rcąuired by the act of Oct. (i, 1917

ČERNOGORIJOS KARALIUS 
PRAŠALINTAS NUO SOSTO.

Če/rnogorija prisidėjo prie 
Serbijos.

Uždraudė iš
kelti raudo

ną vėliavą

j sirgusių. Bet manoma, kad tai 
yra tik ketvirta dalis tikrojo 
skaičiaus susirgusių.

Dr. Drake apskaito, kad iš su
sirgusių apie 2 nuoš. mirė.

True translation filed with tbo pn«t_ 
mastei* at Chicago, Ilk, Dec. 3, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. 6. 1917
KO ANGLIJOS DARBININKAI 

REIKALAUJA.

LONDONAS, — Anglijos Da
rbo partija savo rinkimų mani
feste balsuotojams pasmerkia 
kokią nors formą ekonomines 
įtaręs ir reikalauja kaipo būtiną 
dalį taikos sutarties, kad tarp-

jrašytos į tautų lygos budavonę.

Partija reikalauja:
Tuojautinio ištraukimo talki

ninkų spėkų iš Rusijos.
Į. Ūmaus atsteigimo darbininkų 
Internacionalo.

Laisvės Airijai ir Indijai, kai-
Apsiniaukę ir šilčiau šiandie; 

ryto giedra ir kiek šalčiau.
Saulė teka 7:01 v., leidžiasi bylą ir pareikalavo $6,150,000' po demokratinės teisės.

4:19 v. Mėnuo leidžiasi 4:28 atlyginimo, bet šiandie teismas I Apsisprendimp priguliu tiems 
balsavimas konstituciniu vai. vakaro. tą bylą panaikino. Anglijai žįnonėms.

True translation filed wilh the post- 
master at Chicago, III., Dec. 3, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. (i, 1917

VOKIEČIAI NORI TEISTI 
KAIZERĮ.

AMSTERDAM, gruod. 2.
Daugybė Vokietijos kareivių ir 
darbininkų tarybų kreipėsi prie 
Vokietijos valdžios, kad buvusis 
kaizeris Wilhehn butų teisia
mas Vokietijos tri'bunale.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Dec. 3, 1918, 
as rcąuired by the act of Oct. 6, 1917rcąuired by the act of Oct. 6, 1917

VOKIEČIAI ATIDAVĖ 
RUSIJOS LAIVUS.

LONDONAS, lapkr. 30.—An
glijos admiraltija šiandie pas
kelbė, kad Busi jos laivai laiko 
mi vokiečių ir vokiečių subma- 
rinos liko atiduotos lapkričio 26 
d. talkininkų eskadrai Sevasto
poly j.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Dec. 3, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. 6,1917
DAR DAUGIAU am meri KIE

ČIŲ GRĮŽTA NAMO.

1349 grįžta iš Francuzijos. 
t --------

WASIUNGTON, gruodi. 2.-- 
Karps departmentas (paskelbė, 
kad Kroonland išplaukė iš Fni- 
neijos lapkr. 29 d. su 1,349 ka
reiviais, jų tarpe dalįs 76-tos di 
vizijos.

LONDONAS, gruodžio 2. — 
Pasak gauto čia pranešimo iš 
Pragos, Černogorijos karalius 
Nikola liko prašalintas nuo sos
to nacionalio Černogorijos su- 
s i ri nk inuo-Skušči na .x

Šią žinią prisiuntė čecho-slo- 
vakų presus briuras, per Copen- 
hageną.

Žinia sako, kad Skupščina nu
balsavo pašalinimą pėtnyčioj ir 
išsireiškė už černogorijos susi-

CHICAGOS MIESTO TARYBA 
PRIEŠ RAUDONĄJĄ 

VĖLIAVĄ.

Uždraudė ją iškelti. $200 ne
paklusniems. Tik vieni socialis

tai balsavo prieš patvarkimą.

Petru.
Pašalinimo akle įskaityta 

karaliaus šeimina.

ČILI MOBILIZUOJA 
KARIUOMENĘ.

ir

CHICAGO. — Miesto taryba 
vakar vakare priėmė patvarki
mą kuriuo uždraudžia iškelti 
parodose, iškabinti salėse, ant 
vežimų ar kur kitur raudoną ar 
juodą vėliavas, ar kokius pleka- 
tus ar ženklus turinčius užrašus 
“priešingus organizuotai vald-

Pašaukė prie ginklo rezervą.
Laivynas rengiasi.

— Čili armijos rezervistai iš- 
Iquique, Serena, Anlofagasta, 
Tacna ir Coprapo distriktų, ku
rie buvo paliuosuoti iš karuo- 
menės 1917 ir 1918 m., liko pa
šaukti prie ginklo.

Laivyno konianduotojai viso
je šalyje tapo pašaukti į San liū
go laivyno konferenciją.

Peruviečiai prisibijodami ka
rės skubiai apleidžia Čili.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Dec. 3, 1918, 
as rcąuired by the act of Oct. 6, 1917

BELGAI APLAIKĘ
$1,200,112,000 NUOSTOLIŲ

. .BBiUSSbXS, gruodžio 2.
Belgijos centralinis pramoninis 
komitetas, po tyrinėjimų, aps
kaito Belgijos nuostolius iš prie
žasties vokiečių karinio užėmi
mo ir užgriebimo mašinerijų ir 
žaliosios medegos, siekiant 6,- 
000,560,000 frankų (apie $1,- 
200,112,000).

True. translation filed with the nnst- 
master at Chicago, 111., Dec. 3, 1918, 
as rcąuired by the act of Oct. 6, 1917.

Breškovskaja gyva, 
Vladivostoke.

VLADIVOSTOKAS, lapkr. 28 
(suvėlinta). — Ekaterina Breš
kovskaja “močiutė Rusijos re
voliucijos,” apie kurią nesenai 
buvo pranešta, kad ji yra už
mušta, dabar atvyko Vladivos
toką ir yra kelyj į Suv. Valsti
jas, kur ji tikisi pamatyti prezi- 
den'tą Wilsoną ir išaiškinti jam 
Rusijos žmonių reikalus.

True translation filed with the pnst.. 
master at Chicago, Ilk, Dec. 3, 1918, 
as rcąuired by the act of Oct. 6, 1917

PRIEŠ PREZIDENTĄ 
WILSONĄ.

Nori paskirti kitą žmogų jo 
vieton.

WASHINGT0N, gruod. 2.— 
Kongreso prešingumas preziden 
to Wilšono važiavimui užjurin, 
kaipo viršininko taikos komisi
jos, rado išreiškimą šiandie įne
šimuose rezoliucijų abejuose

ar kurie gail būti įžeidžiančiais 
viešąją moralybę.”

Lž peržengimą šio patvarki- 
mo skiriama bausmė nedaugiau 
kaip $200.

Patvarkimas įeina galėn po 
pasirašymui mayoro ir jo pas
kelbimo.

Tam patvarkimui priešinosi 
ir balsavo prit’š jį tik so
cialistai — vienatiniai du aldar- 
manai socialistai miesto tarybo
je John C. Kennedy ir Charles 
V. Johnson, 
demokratai, 
nių draugai
balsavo už patvarkimą.
kimas priimtas 65 balsais prieš 
2 balsu (socialistų).

Socialistai aldermanai pasakė, 
tarybai, kad tas patvarkyms y- 
ra bereikalingas, nes tuo soci
alistų judėjimo nebus galima 
sustabdyti ir tas viskas bus pa
vesta teisman ir teismas vistiek 
pripažįs patvarkymą nelegaliu.

Gi republikonai ir 
tie “gerieji žmo- 

visi kaip vienas
Pa t va r-

butuose. Yra ženklų, dkad triu
kšmingi debatai įvyks už kelių 
dienų.

Bepublikonas atstovas Boden- 
berg iš Illinois įnešė rezoliuciją, 
nereiškiančią, kad prezidento 
nebuvimas sudarys, sulig kon
stitucijos, negalę pildyti parei
gas savo vietos ir paliepiančią 
vice prezidentui pildyti vyriau
sio viršininko pareigas.

Senatorius Sherman paraše 
rezoliuciją, užreiškiančią kad 
nebuvimą prezidento sudaro va- 
kansiją ir paliepiančią vice pre. 
zidentui atitarnauti likusią da
lį Wilsono termino. Senato
riaus Shermano rezoliucija at
mestu šiandie sulig tvarkos, ka
da jis bandė ją įnešti. Tečiaus 
jis galbūt įneš ją ryto ir kalbės 
senate apie tą dalyką. Niekurie 
nariai priešinasi Shermano rezo
liucijai kaipo esančiai lygiai ap- 
kaltninmi.

Prakalbos apie Lietuvą.
Ch. L. D. T. rengia šian

die, 3 d. gruodžio dide
les prakalbas išaiškinimui 
Lietuvos klausimo.

Kalbės Redaktorius P. 
Grigaitis. Mildos svetainė
je. Pradžia 7:30 vai. vak.
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Taika 
pavasaryje?

Prezidentas Wilsonas, kal
bėdamas kongrese vakar,

‘‘Mes galime tikėties, 
aš manau, kad formalis 
karės užbaigimas, kurį pa
darys sutartis, ateis pava
saryje”.
Taigi prezidentas nesitiki, 

‘Tafl W£aTus įvykinta ank
sčiau, negu pavasaryje. Ji 
gali būt įvykinta da ir vė
liaus.

Reiškia, per visą šią žiemą 
pasaulis veikiausia dar vis 
bus formaliai karės stovyje. 
Tatai duos galios valdžioms 
kontroliuoti vidurinius šalių 
dalykus ir tarptautinius san
tykius daug tvirčiau, negu 
butų galima taikos laiku.

Su šituo dalyku mums pri
sieina skaityties. Daugelis 
žmonių įsivaizdina, kad da
bar visai nėra reikalo dary
ti ką-nors, idant pergalėjus 
tas kliūtis, kurias sutinka 
visuomeniškas veikimas; jie 
mano, kad už mėnesio-kito 
“ateis taika, ir viskas persi
keis”. Ypatingai dažnai te
nka išgirst tokių nuomonių 
diskusijose apie Lietuvą. 
Bet tokios nuomonės yra 
klaidingos.

Dabartinis, pereinamasis 
laikas gali kaikuriais žvilgs
niais būt dar keblesnis, negu 
karės metai.

Kada jie 
pasiliaus.

Klerikalai paskutiniu lai
ku ne kartą skelbė svietui 
savo norą, kad visos musų 
srovės sujungtų jiegas ir 
veiktų tautos labui. Keletas 
dienų atgal jų atstovai Wa- 
shingtone kartu su tautini
nkų atstovais pakvietė so
cialistų organizacijas pas
kirt savo įgaliotinius bend
ram politikos darbui.

Bet kodėl klerikalų pase
kėjai visai kitaip elgiasi pra
ktikoje? Kur tiktai jie ran
da progos, jie stengiasi pa- 
kišt koją socialistų ir laisva
manių veikimui: skundžia 
kalbėtojus, mėgina išardyt 
mitingus, i

kenkti socialistų arba lais
vamanių organizacijoms ir 
spaudai. Daugiaus kaip me
tus laiko jie tokiais biau- 
riais darbais įkyrėjo progre- 
syvei visuomenei. Vienok 
da ir dabar jie nesiliauja: 
dvejetas dienų atgal jie Chi- 
cagoje padarė donosą ant 
prakalbų rengėjų.

Kada-gi bus galas tiems 
nelabiems “kramolos malšin
tojo jų” darbams?

Kova socialistų 
tarpe.

ji ir šie metai neteikė ypa-1 — O kaip patiko draugo sul
tingai patogios progos sočia- šono prakalbą, kurią jis šiandie 
listų propagandai? Ar nuo- pasakė? /
stabu yra, kad Šiandie rni- Atsakiau, kad tos rųšics “pra^ 
nios ima pritarti socializmo j kalbas” sako kitų parUjų politi- 
idejai, kuomet ji darosi po-’,1“~~!
puleriška visame pasaulyje?

Pakilt socialistai, be abe
jonės, kaikuriais žvilgsniais 
pakilo paskutiniais metais, 
bet klausimas: ar jie pakilo 
tiek, kiek jie butų galėję pa
kilti, jeigu jie butų veikę ki
taip?

Pažvelgkite į socialistų 
priešus: jie šiandie stovi 
daug tvirčiau, negu keletas i ten pasakė: “Draugai ir draugės, 
metų atgal. Jie ir tvirtai kadangi šį išvažiavimą surengė 
susiorganizavo, ir pinigų ne vieni socialistai, o ir progres- 
prisirinkO'savo ,tikslams, ir ;syves draugijos, tai jame daly

vauja visokių srovių darbinin
kai: čia randasi socialistų, tau
tininkų, aidoblistų ir gal vienas- 
kitas anarchistas. Tatai, jeigu 
aš stengčiausi kalbėt sulig sro
vių, partijų, tai aš nieku budu 
negalėčiau pasakyt prakalbą 
kartu visoms srovėms. Bet aš 
žinau, kad čia nesiranda nė vie
no kapitalisto, o beveik vieni fa
brikų darbininkai. Todėl, ne
žiūrint srovinių pasidalinimų, 
visi jie yra darbininkai, turį vie
nodų gyvenimo reikalų ir kovo
ju ,už geresnį gyvenimą. Taigi 
aš kalbėsiu į jus kaipo į darbo 
žmones ir apie darbo žmonių 
reikalus.”

Šitaip kalbėjo d. Grigaitis. O 
toks SLilsonas ją “išvertė” ši
taip: “Aš buvau Jeffersono miš
ke ir klausiaus, klausiaus kaip 
kalbėjo tas ponas redaktorius. 
Bet aš negalėjau suprasti, kaip 
tas ponas galėjo pasakyt pra
kalbą vienu sykiu visoms parti
joms: demokratams, republiko- 
nams, socialistams, aidoblis- 

, tams ir anarchistams. Beto, aš 
negaliu suprast ir tos Chicagos 
publikos psychologiją: jie ma
nė, kad tas Naujienų redakto
rius kalbėjo gerai, ir plojo ran
komis. Tik jus pagalvokite, ar
gi gali rasties toks kalbėtojas, 
kuris vienu sykiu o visoms par
tijoms galėtų pasakyti prakal
bą? Jus nesuprantate, kad tie 
ponai veda jus ne revoliuciniu 
keliu, o į dešinę. Jie visaip bja
uroja sovietų valdžią. Jie, tie 
ponai, tokie socialistai, kaip Ru- 
ssell, Spargo ir Ko. rj 
Naujienų ponai redaktoriai ne- 

’užilgio bus ten, kur nuvažiavo 
visi social-patriotai.” Etc. etc.

Šitaip “kalbėjo” Stilsonas ir 
nuolat priminė, kad “mums su 
tais ponais nepakeliui”...

Taigi ginčas ėjo tik apie Stil
sono “prakalbą”. Aš užreiš- 
kiau savo nepritarimą tokioms 
nesąmoningoms prakalboms. 
Juk Stilsonas neturėjo ne vieno 
fakto, o kaip jisai niekino drg. 

(Grigaitį, kaip falsifikavo jo pa
sakytus žodžius! Bet toks drg. 
Kairia labai užgyre Stilsono 
“prakalbą”. O visus kitus, ku
riems Stilsonas neuždėjo bolše- 
Mkiško patento, niekino ir pa
vadino atžagareiviais, kontrevo- 
lliucionieriais. Beje, jisai ir 
bume priskaitė prie tų atžaga
reivių, kontrevoliucionierių. 

Nors aš visą laiką stojau prieš 
skaldymą liet. soc. spėkų į Ara
le ei j as-f rakei j ėles. Vis dėlto,

i tas d. Kairis buvo nesušneka- 
i 

imas. Jis be jokios atodairos 
gyrė save, o kitus niekino.

Patarčiau tam d. Kairiui me
sti tą bolševikuojantį straksėji- 
mą. Reikia dirbti suvienijimui, 
stiprinimui lietuvių socialstų 
spėkų, o ne jų skaldymui. 

—A. Kemeža. 
fc Į II. ■

Devintame L. S. S. suva
žiavime buvo griežtai pas
tatytas klausimas, ar socia
listai delei nuomonių skirtu
mų turi kovoti tarp savęs, 
ar ne. Tas klausimas kilo, 
diskusuojant pamatinę su
važiavimo rezoliuciją. Po 
karštų diskusijų rezoliucija 
tapo atiduota (komisijai, ir 
ši pataisė tą rezoliucijos vie
tą, kurioje buvo raginama 
“kovot” su priešingos nuo
monės socialistais, kaipo su 
darbininkų klesos priešais. 
Ir suvažiavimas vienbalsiai 
priėmė šitą pataisymą.

Reiškia, devintasis L. S. 
S. suvažiavimas išsireiškė 
prieš tai, kad socialistai de
lei nuomonių skirtumų ko
votų vieni su kitais panašiai, 
kaip jie kovoja su darbinin
kų klesos priešais. Iš antros 
gi pusės, suvažiavimas pil
nai pritarė tam, kad socia
listai kritikuotų tuos asme
nis, dalyvaujančius judėji
me, ir tas partijas, kurie, jų 
nuomone, nuklysta nuo “tei
singo kelio”.

Vienok tas suvažiavimo 
nutarimas tapo paniekintas 
praktikoje, o šiandie apie jį 
jau visai užmiršta. Ta so
cialistų dalis, kuri suvažia
vime stojo už ‘‘kovojimą”, 
neužilgio po jo ėmė elgties 
pagal savo norą, o ne pagal 
suvažiavimo nutarimą. Kri
tikos, argumentu jie vartojo 
tolyn vis mažiaus ir ma
žiaus ; bet užtai tolyn vis da
žniau jie ėmė varyt agitaci
ją prieš socialistus, nesutin
kančius su jų nuomonėmis. 
Dabar-gi kone visa jų ener
gija yra išeikvojama tai agi
tacijai.

Ta “kovojančiųjų” srovė 
reklamuojasi, kaipo “kairio
ji” srovė. Žmonės, priklau- 
santįs jai, apsiskelbė save 
“tikraisiais socialistais”, < 
visus jiems nepritariančius pensijos, tai ir aš įsivėliau į dis- 
socialistus apkrikštijo įvai- kusijas su d. Kcmeža: 
riais paniekinančiais var
dais: “social-patriotais”, ‘so 
cial-buržujais”, “buržuazijos 
uodegomis”, “oportunistais” 
ir tt. Ir jie deda visas pas
tangas, kad pakenkus ši
tiems socialistams. Jje už- 
sipuldinėja ant laikraščių, 
ginančių šitų socialistų pozi
ciją ; jie stengiasi suardyt socialistiškais pasielgimais : jiol 
organizacijas, kuriose vado- 'škojimu bereikalingų priekabių 
vauja šitie socialistai; jie Prie tl2 draugų, kurie neprita- 
priešinasi kiekvienam jų su-jria “kairiems” užsipuldinėji- 

’ diskredituoja, mams anl Naujienų. Bet tas d. 
kuo įmanydami, atskirus jų Kairis niekada pirmiaus nepa-!

savo spaudą sustiprino, ir 
įgijo įtekmės tarpe tokių 
žmonių, kurie pirma buvo 
visai paliovę jų paisyt. So
cialistų priešai augo per 
šiuos pastaruosius dvejus 
metus daug sparčiau, negu 
socialistai, — ir tai nežiū
rint to, kad tie priešai anaip
tol negali pasigirti dideliu 
gabumu ir geromis spėko
mis. To pasekmė yra tokia, 
kad šiandie socialistų įtek
mė visuomenėje yra mažes
nė, negu buvo, pav., gale 14- 
jų metų, po Brooklyno sei-

*
To negana. Santykiai so

cialistų tarpe pasidarė to
kie, kad šioje valandoje be
veik negalima nė pradėt ko- 
kį-nors didesnį veikimą. Nes 
visoks didesnis veikimas rei
kalauja sutarimo, o sutari
mo nėra. Tie “kovotojai”, 
kurie skelbia kovą kitaip 
manantiems socialistams, 
patįs nepajiegia nieko pozi- 
i yvaus veikti. Bet jeigu ima 
ką veikti jų oponentai, tai 
jie šoka, kiek drūti griauti 
jų darbą. Jie griauja Dar
bininkų Tarybą; jie varo a- 
gitaciją prieš Lietuvos Lais
vės Fondą; jie šlykščiais žo
džiais išniekino ir Darbinin
kų Suvažiavimo iniciato
rius.

Prie ko-gi socialistai pri
eis, jeigu šitokie santykiai 
jų tarpe nepaliaus viešpata
vę?

m o.

Polemika
ŽODIS A. KAIRIUI.

Moterų Balso nr. 11 d. A. Kal
vis tarp kita ko rašo šitaip: 
“Kadangi po Stilsono prakalbos 

0 j draugų būreliuose prasidėjo di-

: as uz 
bolševikus ir jų principus. Kc
meža už menševikus, geriau pa«- 
sakius — už musų džcnėtliuoni-

Su tuo d. Kairiu aš daug kar
dų esu diskusavęs apie bolševi
kus, ypatingai chicagicčius bol
ševikus, kurie jau spėjo pasižy
mėti tūlais nedraugingais ir ne-

manymui, ir

asmenis. Ir taip elgdamiesi, 
tie “kovotojai” vis šaukia, 
kad prieš jų oponentus rei
kią dar labiaus kovoti, nes, 
girdi, visame pasaulyje ver
da “didelė kova tarpe kairių
jų socialistų ir dešiniųjų”.

Na, ir kokių rezultatų su
silaukėme mes iš šitos ko
vos?

“Kovotojai' ”, žinoma, nu
rodys į tai, kad šiandie L. S. 
S. turi daugiaus narių, negu 
dveji metai atgal, ir kad da
rbininkų minios apskritai į

sivelijo sau to, ką jisai padarė} 
dabar — pasigarsindamas laik
raštyje. Dargi visa apvertęs au- 
gštyn kojomis! Jis, girdi, sto
jęs už bolševikus ir jų princi
pus, o Kcmeža — už menševi-

kicriai. Socialistų partijos sek
retoriui ji netinka. Visa jo 
“prakalba” buvo pašvęsta skal
dymui partijos jiegų ir užgau- 
liojimuLniekinimui d. Grigai
čio. Pav., savo “prakalboj” Sti
lsonas kiek drūtas stengės iš
kraipyt d. Grigaičio pasakytus 
žodžius North Sidės progresy
vių draugijų išvažiavime —Jcf- 
ferson giraitėj. O. d. Grigaitis

Kalendorius 
dykai!
Norime pranešti visiems draugams ir vartoto
jams Severos Vaistus, kad dabar galima gauti 
jūsų aptiekoje užtektinai Severos Kalendorių. 
Reikalaukite vieno. Duodamas dykai !

Severos Lietuviškas Kalendorius
»

1919 metams
Susideda vėl iš paprastų Kalendoriaus žinių, 
mėnulio atmainų, nuspėjimo oro, žingeidus skai 
tymai ir gražus juokai. Tolinus seka pamoki
nantis ir žingeidus aprašymai, kas padaro šią 
knygutę pageidujama kiekviename name.

Reikalaukite jo aptiekose, kur perkate 
Severos Vaistus, 
gauti, parašykite 
duokite antrašus

W. F. SEVERĄ CO.,

Jeigu negalima jo 
tiesiog į mps ir pri- 
savo draugų.
CEDAR RAPIDS, I()WA.

KORESruriDENGIJOS
EAST CHICAGO, IND.

Pramogų vakaras.

Lapkričio 24 d. SLA. 89 kp. 
surengė šaunų pramogų vaka
rą. Lošia vienaveiksme kome
dija “Jaunystės Karštis”. Visa 
išėjo neblogiausia. Geriausia 
tečiaus pasižymėjo moterįs, p- 
nia M. Ketvirtienė, Marytės ro
lėje, ir M. Kaunictienė, Velykic- 
nės rolėje. Beto abi moters vė
liau padeklamavo kelias dekla
macijas — irgi gerai. I

Beje, buvo loštas vieno veik
smo vaizdelis “Mylėk artimą sa
vo”. Lošė P. Kavaliauskutis, K. 
Čekniukas, A. Viksvutis, A. Ra- 
zevičiutė ir G. Ketvirty te. Savo 
užduotis vaikučiai atliko įma
nomai.- A' ’

Po programui tęsėsi šokiai. 
Publikos buvo daug. Vhy skirs
tėsi patenkinti.

Nors SLA. 89 kuopoj nesira
nda veiklių vyrų, bet užtai ji 
gali pasididžiuoti veikliomis mo 

I terimis. Visame kame pirmoji 
’ yra p-ia M. Ketvirtienė. Pav., 

jos sumanymu praeitą vasarą 
laigi tie ])llV() surcngta šeimyniškas iš

važiavimas, o dabar ji daug pri- 
' sidejo pųie surengimo minėte 

vakaro. Musų vyrai, be juoko, 
turėtų imt pavyzdį iš — mote-

—Pipiras.

CLEVELAND, O.

Darbininkų judėjimas.

Kosulys 
ir peršalimas 

parinkta tai pora, pasitinkanti žmogų visur, 
bukite atsargus. Apsirūpink tuojaus iš pra
džios. Neleisk jiems įsišaknėti giliai. Praša
link jas. Vartok

Severa’s
Balsam for Lungs 

(Severos Balsamas Plaučiams) kad sulaikyti ko
sulį, pasiliuosuoti nuo dusulio, paliuosavjmo 
plčgnios ir gydymo uždegimo ir suerzinimo plė
vės. Priedais imk

Severa’s Cold and Grip Tablete

(Severos Plot vės nuo Peršalimo ir Gripo) pra- 
šalininiui nušalimo.

Kaina Severos Balsamo plaučiam 25 ir 50c.
Kaina Severos Plešku nuo Šalčio ir gripo 30c

Severos vaistai parduodami visur a pliekose. 
.Jeigu jus negalite gauti jų nuo savo aptieko- 
riaus, atsiųskite savo užsakymą j
W. F. SEVERĄ CO., CEDAR RAPIDS, I0WA.

IffliiMiMiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiimiimiiM

Naujas ‘Naujienų’, dėl ‘Naujienų’ 
su Naujienomis Vakaras

Rengiamas Naujienų Bendrovės Šėrininkų Ro- 
selando distrikte dėl palinksminimo publikos ir 
dėl suartinimo jos su “Naujienomis”.

Nerišlioj, Gruodžio 15,18
K. of P. SVETAINĖJ, 11037 Michigan Avė.

Roseland, III.

Pracžia 6:30 vai. vak Inžanga 25c y patai

Trumpas, gyvas Naujieniškas programas, 
paskui — šokiai.

Kviečia visus KOMITETAS

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIN

Masinis Susirinkimas
Rengia

L. S. S. VIII RAJONAS
Kalbės gabiausi Chicagos kalbėtojai lietuvių ir 

anglų kalbose

Nedėlioj, Gruodžio-Dec. 8 d., 1918
M. MELDAŽIO SVET., 2244 W. 23 Place

Pradžia 11:30 vai. iš ryto, Inžanga dykai

Šiuomi kviečiame atsilankyti visus darbininkus ir dar
bininkes, o taipgi ir visus LSS. kuopiečius. Nepamirškite 
viršminėto susirinkimo.

Lapkričio 27 d. LDLD. 22 kp. jLouis, Mo. Bus ir daugiau kal- 
laikė savo mėnesinį susirinki- lietoj ų. Lietuviai privalo atsi- 
mą Stockes svetainėje. Tarp lankyti ir kartu su kilų tautų 

kita jame buvo prisiminta apie darbininkais užreikšt savo pro
tuos draugus, kurie yra bau- testą prieš kankinimą San. Fra- 
džiami už platinimą literatūros, j neiseo darbininkų vado. Pra- 
Jų gynimui nutarta paskirti išI kalbos prasidės 2:30 vai. po pie- 
kuopos iždo net 25 dol.. o nalisltu. —J. Mėta. į

draugai suaukojo 15 
budu bylos vedimo 
paskirta 
perduota

40 dolerių, 
kur reikia.

o patįs 
dol. Tuo 
reikalams

Pinigai
PAVOGĖ 15 AUTO
MOBILIŲ. ,r

Kvieča KOMITETAS.

Kazimieras Gugis
Veda visokius reikalus, kaip kriminaliikuose 

taip ir civiliškuose teismuose. Daro 
visokius dokumentus irpopteras;

Nunų Ofisas:
332) S. Halsted SL

Ant trečių lubų
Tel. Drovsr 1310

Minto OfiMsi 
127 N. Durtam lt. 

liti ISVnityBMg.
Tel. Central 4411

Vietos
Sąryšis yra įsteigęs lietuvių kal
bos—rašybos mokyklą. Lekci
jų duoda panedėlio ir ketvergo 
vakarais — 6131 St. Clair avė. 
Mokytojauja, tūlas jaunikaitis iš 
Valparaiso. Vietos liet, jaunuo
menei gera proga pramokti ra
šybos taisyklių.

progresyvių draugijų

Nesenai čia buvo surengta di- 
- delis protesto susirinkimas, ku- 

Iriame tarp kita kalbėjo senelis 
L V. Debs. Protestuota prieš 

, (Mobney pasmerkimą. Dabar 
rengiama kitas panašus susirin
kimas Remeny Hall’ėj. Susi
rinkimas įvyks sekamą nedel-' 
dienį, gruodžio 8 d. Jame kai- Į 

melais ir kreivo-1 socializmo idėjai, negu pir-*Kair^» P° Stilsono “prakalbos”,*lbtl laikraštyje. Supaisysi, ką bis paskilbusi socialistų agitato-. 
STOnis bando na- Tna Tiera; bet ar pereitie- kreipėsi į mane: kas kartais nušneka! Kate Richards O’Hata, iš St.

Jeigu apie tai einasi, tai aš pa
sakysiu, jogei mudviejų ginčas 
ėjo visai ne apie bolševikus ar 
menševikus, kaip sako tas d. 
Kairis, o tik apie Stilsono “pra
kalbą”, kurią jisai pasakė mi
nėtame išvažiavime ir kur nie
kino Naujienas ir jų redaktorių.

Buvo maždaug taip. Tas d. į taip svarbus, kad jį Yertėtų ske-

Redakcijos Atsakymai ’ į
Antanui Garškai. — Tas pri- 

vatiškas pasikalbėjimas nėra

.... .......

Automobilių vagiliai darbuo
jasi. Per pastarąsias 24 valan
das (pavogta penkiolika auto

mobilių.

— AR TURITE SKOLININKĄ?
Mm iš j ieškome ir iškolek- 

JAjsg tuoj anie vipokias beraštiškas
.akolas nuo nentropių skoli- 

DB) ninku iš visų dalių Suvieny-
ADSJI tų Valstijų tiesiai ant nuo-

flHB šimčių. Nepaisomo kur ir
, kokiam mieste jus gyvenate,

nei kur juaų skolininkai ran- 
W daai. Musų būdas pasiekia

nkolininkus visur, nes tam 
tikslui turimo atsakančius 

kolektorius ir advokatus visose dalyse 
Suvienytų Valstijų ir Kanadoje. SU
TEIKIAME PATARIMUS DOVANAI. 
Reikalaudami tolesnių informacijų krei
pkitės pas mus ypatiškai ar laiškais 
įdėdami markę atsakymui ant sekančio 
antrašo:

INTERSTATE LEGĄL SERVICE
Chicago. III.3114 S. Halsted Sf

JOSEPH C. WOLON
LIETUVIS ADVOKATAS 

29 S. La Saite St.
Telephone Central 6393

Vakarais
2911 W. 22nd Street

Telephone Roękwtll 6993

CENTRAL MANUFAGTURIN6 
DISTRICT BANK 
1112 W. 35-ta gatvė 
(Tel. Drover 6310).

Yra atdara dėl biznio nuo 9 ryto iki 
3 po pietų. Sukatomis iki 1 po pietų. 

VAKARAIS
Seredomis ir Subatomia nuo 6 iki 

8 vai. vakare.
Mane galite matyti banke, bet rei

kalui atsiradus kreipkitės prie mi
nęs į namus.

3343 Lowe avė., 
(Tel. Boulevard 9983)

1 floras, užpakalyj. Nuo 6 iki 10 v.v. 
A. PETRATIfiL

Dr.A.Montvid
Gydytojas ir Chirurgas

1553 W. Madison st. 
Suite 600—612 

Phone Haymarket 2563 
Valandos: 10 iki 12 ryto

1739 So. Halsted St. 
Naujienų Name 

Valandos: 6 iki 8 vakaro 
Nedėldieniais tik Madison st. 
ofise. Šaukiant į namus tele- 

fonuoklte j rezidenciją.
V aU U26.



Utarnink., Gruodžio 3,1918. NAUJIENOS, Chicago, UI.

CHICAGOS
ŽINIOS

turi

Truę translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Dcc. 3, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917
SKERDYKLŲ DARBININKAI 
NEPATENKINTI.
Reikalauja didesnių algų.

Skerdyklų kompanijos
naujo nesmagumo. Skerdyklų 
darbininkų įgaliotiniai atstovau- 
jantįs apie 100 tūkstančių darbi
ninkų, vakar įteikė prašymą fe- 
deralės valdžios tarpinikui, tei
sėjui Samuel Alschuleriui. Rei
kalauja, kad butų padidinta al
gos nuo vieno iki dviejų ir pu
sės* dol. į dieną.

Rytoj įvyks darbininkų ir sam 
dytojų atstovų posėdis, kur pir
mininkaus teisėjas Alschuler.

Jon. Aleksiejus 
ilgą laiką negaliavo nuo vidurių už
kietėjimo; buvo pametęs apetitą 
prie valgio ir negalėjo naktimis ra
iniai miegoti.

Kas tai jam patarė, kad prieš ei
nant gulti suvalgytų tris saldainius 
PARTOLA, katras išvalo vidurius ir 
Čystija kraują.

Aišku, kad tas patarimas jam da
vė draugą, nes nėra geresnio žmo
gui draugo už PARTOLA. Jis paliuo- 
suoja nuo užkietėjimo vidurius ir 
prašalina visas ligas paeinančias nuo 
negero vidurių veikimo.

PARTOLA yra geriausias drau
gas vyrų, moterų ir vaikų. Kožnojc 
lietuvių šeimynoje privalo rasties 
dėžutė PARTOLA.

PARTOLA
PARTOLA rekomenduojąs! ir par

siduoda dėžutėse po 1 dol. kožna. 
Del didesnio praplatinimo mes 6 

dėžutes parduodame už 5 dol.
Užsakymus ir paklausimus siųski

te į

VELTUI
Graži ir naudinga dovanėlė kožnam 
prisiuntusiam užsakymą ir pinigus.

Laiškus ir užsakymus adresuokit:

APTEKA PARTOSA
160 Second Avė.

New York, N. Y. Dep. L. 1.
(6)

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliai!# Permaina.
Panedėlyj, Ketverge ir Subatoj 

Pirmas Floras 15c. Balkonas 10c 
Prie šių kainų priskaitoma ir 

1c ir 2c kariškos mokestis 
4 DIDELI AKTAI KASDIEN 
HALSTED ir 32-ra GATVĖS

Darbininkus atstovauja Chica
gos Darbo Federacijos preziden
tas John Fitzpatriokas ir Fran
cis J. Heney, iš Californijos; sam 
dytojus — advokatas James G. 
Gordon ir Carl Mcyer.

Re ikalavimas paliečia ne vien 
tik Chicagos skerdyklų kompa
nijas.

STATYS DAUGIAU 
MOKYKLŲ.
* Miesto valdžia pienuoja pasta
tyt visą eilę naujų mokyklų. 
Tam reikalui manoma išleisti 
apie 8 m ii. dolerių. Klausimas 
dabar eina tik apie tai, kur ga
vus tokią didelę krūvą pinigų,

True transtation filed wtth the post- 
inaster ut Chicago, UI., Dcc. 3, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917. 
GAL AREŠTUOS 
DEDEKTIVĄ.

Sanryšyj su prapuolimu vie
no foderalės valdžios investiga- 
toriaus, Milan M. Hitchcock, 
gali būt bus areštuotas tūlas 
privatinis detektivas, John R. 
Huntcr’is.. Jis esąs vienas tų, 
kur turėjo laimės matyt Hjch- 
cocką paskutinis, vadinas prieš 
pat jo nušapimą. Spėjama, kad 
jis gal bu t žino į katrą pusę ga-! 
Įėjo pasukt pons Hitchcockas.

SVARBIOS PRAKALBOS 
APIE LIETUVĄ.

Utarninkc, gruodžio 3 d., Mil
dos svetainėje, 3142 So. Halsted 
st., Chicagos Lietuvių Darbinin
kų Taryba rengia prakalbas ap
svarstymui Lietuvos klausimų. 
Kalbės “Naujienų” redaktorius, 
P. Grigaitis. Pradžia 7:30 vai. 
vakaro.

Kadangi dabar lietuviai labai 
interesuojasi Ino, kas dedasi Lie
tuvoje, ir tarp savęs diskusuoja 
apie tai, tai tegul kiekvienas pa
sinaudoja šita proga ir ateina 
pasiklausyt kalbėtojo. Išgirsi
te daug įdomaus.

Po prakalbos bus diskusijos.
Tokios pat prakalbos bus sc- 

redoj, gruodžio 11 d., Liuosy- 
bės svetainėje, 1822 Wabansia 
Avė. Kalbės drg. Grigaitis. Pra
kalbos prasidės 7:30 vai. vak.

AREŠTAVO LIETUVĮ.
Walter Peleckis, 4538 So Pau

lina gt., pateko bėdon. Policija 
jį areštavo reikalaujant p. Jonui 
Paulauskiui, saliunininkui, 333 
Kcnsngton gt., Rosclandc. Pau- 
lauskis sako, kad jis Peleckį pri
ėmęs “ant bui’do,” kuomet pas
tarasis neturėjęs ne sudilusio 
dvylekio. Bet po kelių dienų 
Walleris prapuolęs. Kartu su 
juo prapuolė apskrita tūkstan
tinė... Kada policija areštavo 
Peleckį, jis turėjęs naują šau
nų siūlą. Be to, kaip sako po- 

i

DRAUGAS NELAIMĖJE!
— Mainierlai, mechanikai, audėjai, fabrikus Ir siap visokio 

darbininkai, dirbanti viduj ir lauke, yra amžini draugai

1PAIN-EXPELLER
Jau nurlrA penkicdešiintys metu 
kaip Aitu piuki gyduole yru var
iuojama sn geriausioms pašok- 

1 menas, išgydymui rnmatizmo, 
skausmu krutinėjo, šonoso ir rau
menyse, neuralgijos, Birenu die- 
gimę, šalčio ir kosulio.

Neapsigauk pirkdamas pigius vaisins dideles# bnnkose. Reikalauk geriausiu. Kuomet pirksi 
Pfcin-£xpellor, persitikrink ar yra 1KARA, vaisbaženklis ant baksiuko. 35 centai Ir 65 centai ui 

bonkutę. Gaunamos visose aptiekose, ar tiesiog is labortorijos.
• F. AD. R1CHTER & CO., 74-80 Waahington St., New York, N. Y.

219 S.

Not old—būt new! Comprenez vous?

KORKO GALAIS EGYPTISKICIGARETAI
Klausykite, Žmonės! Dėžutėse

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 
mins akinius tikrai. Darbą at- 

! lieku belaukiant, užtikrintai.
! Jei jums akiniai nebus reika

lingi, mes tai jums pasakysime.
JOHN SMETANA

AKIU SPECIALISTAS
1801 So. Ashland Avė., Chicago, 

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

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

; vai. ryto iki 12 valandai dieną.

| Dr. A. R. Blumenthal

Aš esmi speciali- 
tas visų ligų

Ausų, Nosies, Gerkles ir Plaučių 
Kurtumas, Kataras ir Džiova
Gali būt prašalinta ir daugelyje atsitikimu iš

gydyta, jeigu gydys teisingai. Aš per daug me
tu gydžiau pasekmingai šias ligas.

Mano užrašas išgydytu ligoniu yra aiškus pri
rodymas mano gabumo.

Aš atitaisau kreivas akis be skausmo vienu 
gydymu.

Pritaikau akinius teisingai.
Pasitarimas nemokamas.

W. M. LAWH0N, M. D.
Si. <Prieš pačtą). Chicago, UJ.

—'1' 1 . ■ 'į. .1 l' JĮ ‘

Akis

DVIDEŠIMT
25 CENTAI

A Corporation

Jei jus ne pilnai užganėdinti 
po išrukymo puses dėžutės, 
sugrąžinkite likusius į 29 
West Kinzie St.. Chicago 
ir gausite mainais THRIFT 
STAMP. f
Kas pamėginsite?—Kokybę 
iš Seno Egypto!’

licija, jisai prisipažino turįs tris 
šimtus dol. Kensington Savi ngs 
banke.

NAUJAS EPIDEMIJOS 
PAVOJUS.

Sveikatos reikalų komisio- 
nierius vakar paskelbė viešą per
sergėjimą gyventojams. Ispa
niškoji epidemija išnrfujo prade
danti plėtoties. Vakar buvo 
net 257 nauji susirgimai. Svei
katos reikalų komisionicrius sa
ko, kad, jeigu žmonės neprisi
laikys sveikatos departamento 
patarimų, gręsia naujas ligos 
išsiplėtojimas.

VIEŠAS SUSIRINKIMAS.
Sekamą pėhiyčią, gruodžio 6 

d., Musicians* Hallcj, 175 W. 
Waslungton gt., įvyks didelis 
viešas telefono operatorių susi
rinkimas. Susirinkimą šaukia 
Central Labor Council of Elect- 
rical Industries.

Rusiškai—Amerikoniškas Biuro
CHICAGOJE

1. Skolina pinigus ant Laisvės Bondsų. Kam 
reikalingi pinigai, tegul atsineša į Biurą savo 1- 
mus, 2-rus ir 3-čius Laisves Bondsus ir gauna gry
nus pinigus.

2. Perka ir parduoda Rusiškas Obligacijas ir 
Rusiškus Rublius.

Didžioji Raštinė:

Russian-American Bureau
160 N. Wclls Street, Chicago, III.

Skyrius:

Russian-American Bureau
706 W. 12th Street, Chicago, III.

Į didžiąją raštinę galima nuvažiuoti kiekvienu gatvekariu, va
žiuojančiu Adown-town”. Skyrius randasi prie 12-tos gatvės, ne
toli Halsted St.

LIETUVĖ — AKUŠERĖ
Gerai supranta savo darbą ir malo
niai patarnauja moterims. Pabai

gusi mokslą Chicagoje.
2650 W. 39th Place, Chicago, III.

Prie Archer Avė. 
Tclephone McKinloy 4420.

Vyriškų Drapanų Darganai
Nauji, neatimti, daryti ant užsa

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

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

Pilnas pasirinkimas kailiu pamuš
tų overkotų.

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

S. G O R D O N
1415 S. Halsted Str„ Chicago, 111.

Gyvenimas yra 
tuščias, kada pra 
nyksta regėjimą.

Mes vartojam 
pagerintą Oph- 
thalmometer. Y- 
patinpa doma at
kreipiama į vai

kus. Vai.: nuo 9 rjdo iki 9 vak. 
nedčldien. nuo 10 iki 11 dieną. 
4649 S. Ashland av. kamp. 47 st 

Telephone Yards 4317 
Boulevard 6487.

------------------------ ■ Y

Telcphone Yards 5032

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

VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto 
ir nuo 5 iki 8 vakare

R*al(L BSS S. Aahlaad Blvd. Chleace Haxa*ark«t SM4

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIklTtGAl 

Specialistai Moteriška. Vyruką, 
Vaiką ir vii* chronišką ligą 

Ofisas: >354 S. Halsted 8L, Chlcaci 
Telepheae Dreves MtS

▼ALANDO8t 1»-11 ryto; S-S
T—S vakare- Nedaliomis lt—11 Alena.

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

3149 S. Morgan St., kertė 32 at.
Chicago, III. 

SPECIALISTAS 
Moterišką, Vyriškų ir Vaikų 

Taipgi Chroniškų Ligų 
OFISO VAIJ^NDOS: 

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

Telcphone Yards 687

DR. M. HERZMAN
Gerai lietuviams žinomas per 16 me

tų kaipo patyręs gydytojas, chirurgas 
ir akušeris.

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

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

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, Ir 
6—8 vikarais. Tclephone Canal 3110.
GYVENIMAS: 5412 S. Halsted Street 

VALANDOS: 8—0 ryto, tiktai.

DUNNINGE KAS NORS 
NEGERA...

Nesvdkapročių ligoninėj Du- 
1 nninge, yra kas nors negera, 
| taisytina. Pastaruoju laiku 
I ten labai pašoko skaitlius, t. v. 
“netikėtų mirčių.” Vienas mir
šta dėl įlaužimo šonkaulių, ki
tas — sutriuškinimo žandų, 
tręčias —■ kjtų! kokių “netikėtų 
priežasčių” ėtc.

Kas atlieka šitą šonkaulių ir 
žandų triuškinimo darbą, tuo 
tarpu tikrų žinių nėra. Gali 
būt, kad dalyką pradės tyrinėti 
koki nors atšakioji įstaiga. * »

sutriuškinimo žandų,

VIENATINIS REGISTRUOTAS RUSAS APT1EKORIUS ANT BBIDGEPOBTO

VYRAMS ir suaugiems
Akiniai aukso rėmuose nuo 13.00 ir au
kščiau. Sidabro rėmuose nuo 11.00 (r 
augščiau. Pritaikome akinius utdykų. 
Atminkit: Galvos sopėjimas, nervišku
mas, akių skaudėjimas, užvilkimas ir 
tt. yra vaistais įvairių Ilgų, kurios Ra
li būti prašalintos gerų akinių pritaky- 
mu. Ištyrimus uždyką, jei perėti ar 
skauda akis. Jei jos raudonos, jei gal
va sopa, jei blogai matai, jei akis silp
sta, netęsk ilgiau, o jibškok pagelboe 
aptickoj, kur kiekvienam pritaikoma a- 
kinial uždyką. Atmink, kad mes kot- 
nam gvarantuojam akinius ir kiekvie
nam gerai prirenkam.

8. M. MESIROFF, Ekspertas Optikas.
Jei jus sergate Ir reikalaujate patarimo arba vaistų, ateikit pas mano. Ai buvau ap- 
tlekoritis Rusijoj virė 10 metų, Amerikoj 1S metų. Al duodu patarimus DYKAI. Galiu 

; padaryti bile. kokius rusiškus vaistus., Aš rekomenduoju tik GERUS daktarus.'.Al esu 
‘ dcnuRęs tiponiu. , S. M. MESlltOVF. 3U9 SO. MORGAN ST., h CMTCAGO. lĮJU,

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS
ant Durų, Lentų, R3n<n ir Stogams Popiero

SPECIALIAI: Maleva malevojimin atąby iŠ vidaus, po 31,40 aš gal.
CARR BROS.

8. Halated St.
G CO.

 Chlef, OL

Tek Pullman 342 ,
Dr. D.J. Bagočius, M.D 

LIETUVIS GYDYTOJAS II 
CHIRURGAS

1*731 So. Mtehina Art, 
Roaeland, ĮU

Legalė rata 3J6% menesyje. 
Vyrui ar moteriai, dirbančiai 
ar užlaikančiai namą.

Ant rakandų, piano, vfctns- 
įos. sankrovos flgtorss. va- 
iimų, automobilių, Liberty 
Bonds ir Insurance Polkiee.

I
 karna, saHkelfo Ir Manio

versais ir .ubetembs tkl ė
vai. vakaro. Panedėlhis. se

I
redotnis ir pėtayčiomb iki
• vai. vakaro.

LOCAL LOAN CO.
r’ KB«WIN. M«r.

■ 4647 So. Halsted StmC
'i Po valstijos priežiūrą.
; ~e ’ 2116- 2-raa augštaa

Telephone Yards 5834.

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

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. Canal 4367.

■ ■ ■■   ■■ii. i h———m

Tel. Yards 3654. AKUšERKA

EW|Mrs.A.MIchnlewlcz 
gMfBaigiiR Akušerijos Ko- 

F ^^^VKlegija; ilgai praklika- 
^Hhvusi PcBMylTaniios

pelphijoj. Pasekmin- 
gai patarnauja prie 
gimdymo. Duodu rodą 
įvigokiose ligose mot* 
ims ir merginoms.

3113 So. Halsted Str.
I (Ant antrą Ubą) 

Chic4go>
Nuo 6 iki 9 ryte, ir 7 iki vėlo vak.



N A B J I B N O 8, Chicago, DL ■*^WP*»*1711 lynu n ti

darbiu Baze ras ir Balius
REIKIA DARBININKŲ

LIETUVIŲ MOTERŲ DR-JOS “APšVIETOS”

Subatoj, Gruodžio 7, 1918
MILDOS SVET., 3142-44 S.

Pradžia 7:30 vai. vakare 1 užauga 35c y pa tai (su kalės taksais).

alsted St

Muzika J. Grušo.
šiam vakarui pasamdyta abi Mildos svetainės, iš kurių vienoje • 

(ant 2-rų lubų) bus išpardavimas įvairių gražiausių rankų išdirbinių, 
padirbtų Liet. Mot. “Apšvietus” Dr-jos narių. Antroje svetainėje (ant 
3-čių lubų) bus pasilinksminimas, šokiai.

'taigi širdingai kviečiame gerbiamą visuomenę skaitlingai atsilan
kyti, nes apart pasilinksminimo, šokių kiekvienas turės puikią pro
gą ką nors nusipirkti ar tai sau, ar savo draugams už labai mažą kai
ną labai gražių išdirbinių, kurie labai tiks net ir Kalėdinėms dova
noms. Kiekvieno meldžiame nepraleisti šitos progos, nes po laikui 
gailėsilčs. • RENGIMO KOMISIJA.

REIKALAUJAME keletos gerų, pri
tyrusių agentų. Uždarbis geras ir 
darbas nuolatos. Proga išsidirbti ir 
išmokti gerą biznį. Atsišaukite tuo- 
. au ypatiškai ar laišku.

Peoples Investment Co., 
220 S. State st. Tel. Harrison 2024. 
1422 Consumers Bldg., Chicago, III.

PARDAVIMUI

r
L-.-’J. I -..........1 --- --------------

Chicago ir Apieiinke
vo labai primelavę. Už kelia- 
tos minučių du polieistai sugrį
žo į svetainę. Bet ir šį syk jie

PRAKALBOS APIE 
LIETUVĄ.

Šiandie Mildos svetainėj ren
giama labai svarbios prakalbos. 
Kalbės Naujienų redaktorius, d.

jos dabartinį padėjimą, 
prakalbos bus diskusijos, 
džia 7:30 vai. vakare.

Įleistai ir pareikalauja permito. 
Paiškinta, kad neturime ir jis 
mums nereikalingas. Polieis- 
tai pasiteiravę kas čia do prakal
bos, išeina. Neužilgio tečiaus 
atėjo visas tuzinas ir atsivedė 
lietuvį tulką. Pastarasis aiški
na jiems Mockaus prakalbą ir

tik Viliaus, popiežiaus ir keliū
tą kitokių paveikslų. Pastovė
ję jie mandagiai atsisveikino su 
rengėjais ir išėjo.

LMPS. 9-tos kuopos choro repe
ticija po vadovyste p. Gugienės, į- 
vyks seredoje, gruodžio 4, lygiai 8 
vai. vakare, Mark AVhite Sųuare sve
tainėje. Visos Choro narės atvyki
te laiku, taipgi malonėkite atsives
ti naujų narių. F. S. K.

Roseland. — LMPS. 25 kp. eboro 
repeticija įvyks gruodžio 4 d., Pal
mei* Parko svet., 7:31) vai. vakare. 
Dainininkės malonėkite visos atsi
lankyti — slengkitės ir naujų atsi
vesti. —Komitetas

^REIKIADARBININKŲ
VALSTYBINIAI NEMOKAMI DAR

BO PRIRODYMO BIURAI

NORTH SIDE
Kėsinos išardyt laisvamanių
prakalbas.

va
liau atėj’o ir pats kapitonas.

Buvo nubėgę skustu.

Buvo atsiusta “patrulka
Kada paskutinį kartą policija 

apleido svetainę, patyrėme, kad 
lauke stovėjo policijos vežimas, 

uis, policija buvo prisiren- 
Bet pasirodė,

skundikai ją suvadžiojo.

Harvey. — SLA. 289 kp. priešme
linis susirinkiniiis įvyks pėtnyčioj, 
gruodžio 6 d„ Gonciiirz svet., 15713 
So. Halsted st. Pradžia 8 v.v. Na
riai ir norintįs įstoti kuopon prašo
mi atsUankyti. Be to šiame susirin
kime reikės išrinkti naują kuopos 
valdybą sekantiems 1919 melams.

—Fin. Raštininkas.

Šiuomi pranešu, kad Chicagos Liet. 
Vyrų Choro vakaras, kuris turėjo 
įvykti spalių 20 d., M. Meldažio sve
tainėj. bus vasario 11 d. Kurie turi
te nusitikę to vakaro tikietų, jie 
lnw geri*vasario 11 d.

Chic. Liet. Vyrų Choras

gus prie visko, 
kad

Brighton Park. — Liet. Laisvama
nių Fed. 5 kp. susirinkimas Įvyks 
gruodžio 5 d. Liberty svet., 3925 So. 
Kedzie avė. Pradžia 7:30 v. vak. 
Draugai ir draugės, malonėkite visi 
atsilankyti j susirinkimą ir atsives
ti naujų narių. —T. K.

Roseland. II1. — Lietuvių Scenos 
Mylėtoju Ratelis stato scenoje dide
lį veikalą “Kerštas”, spalio 5d. “K. 
of P.” svet., 11037 Michigan avė. Mel
džiame kilų progresyvių draugijų, tą 
dieną nerengti panašių pramogų 
šioje apielinkėie. Komitetas.

Tie gaivalai, kuriuos žmonės 
vadina klerikalais, padarė dar 
vieną ncf)asėkmingą žygį. Po 
to, kada jiems gerai uždrožė 
Cicero laisvamaniai, jie dabar 
stengėsi atsimokėt ebieagie-
činms.

Praeitą subatą liet, laisvama
niai surengė prakalbas Liuosy- 
|>ės svetainėj. Kalbėti buvo 
pakviestas “kunigų kirvis.“ M. 
X. Mockus. Bet jam pradėjus 
kalbėti į svetainę įeina Irįs po-

klausės M. Mockaus prakalbos 
ir teiravosi apie rengėjus. Suži
nojęs, kad prakalbas surengė 
laisvamaniai, kapitonas piktai 
misis,>iovė ir pasakė, kad čia y- 
ra negražus blufas. Policijai 
mat buvo pranešta, kad prakal
bas rengia kokie ton bolševikai, 
kurie kėsinasi pridaryt “baisiu, 
daiktų“ (Vėliau ,>atyrėme, kad 
klerikalai buvo nubėgę skųstų). 
Taigi kapitonas, pasakęs laba
nakt išėjo su visu savo buriu.

Cbicagos policija, šiaip ar 
taip, yra daug gudresnė negu Ci
cero. Ji netiki begėdžių skun-

Roseland, Iii. — Lietuvių Scenos 
Mylėtojų Ratelio priešmelinis susi
rinkimas įvyks ularninke, gruodžio 
3 d., S. Daujoto svet., Michigan avė.,

(U. S. Free Employment Service)
J ieškantieji 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 — į fabrikus, į ka
syklas, į ūkius, į šiaip įvairias įstai
gas — kaip vyrų, taip motery ir vai
kų, kaip amatininkų, taip papra
stiems darbams.

REIKIA patyrusių shearmanų dėl 
Scrap Iron Yard. Gera mokestis, pa
stovus darbas.
1632 AV. Kinzie Avė.

PARDUODU anglių išvežiojimo 
expreso vežimą, pakinkius ir arklį. 
Priežastis pardavimo — nesveikata. 
Atsišaukite greitai.

Rokas Stuporas, 
3159 Emerald avė. Tel Yards 975 
—11 1 i ■    

PARSIDUODA duonkepykla, krau
tuvė su gerais ihtaisais, geroj vietoj, 
apgyventa lietuvių ir lenkų. Norin
tieji pirkti kreipkitės šiuo adresu:

Juozas Labėikis,
4938 Melvelle avė., East Chicago, Ind

RAKANDAI

Dar sugrįžo.

Maotina, juodieji gaivalai bu-

GERB. LESLIE M. SHAW
Buvusis Prezidento Kabineto Viršininkas Kaip

Iždo Sekretorius
Taipgi Buvusis Iowo Gubernatorius 

“ Rekomenduoja Nuxated Iron 
Po ypatiško jo vartojimo.

Dr. James Francis Sullivan, buvusis gydyto
jas Bellevue Ligonbutyje (Išlaukiniame Dept.), 
New York City, augštai stato veikimą sekreto
riaus Shavv. Sako, kad yra tūkstančiai silpnų, 
nervuotų, suirusių žmonių, kurie pageidauja 
kaip tik tokio sutaupymo kaip Nuxated Iron, 
(tel pagelbėjimo jų sutaisymo, bet kurie nežino, 
ką paimt1, ir kad šis veiki
mas iš pusės Sekretoriaus 
Shaw bus be abejo ge
ru patarimu tiems 
žmonėms, kurie to rei
kalauja.

\iškii)<lani;is veik-
mę buvusio iždo sek- \ ■ i
reloriaus l.esie M.
Shaw įgaliodamas spa- •>*(£>■*'• /
udąudą jo rekomenduojamos Nux- 
ated Iron, Dr. James Francis Sulli- 
vau, buvusis gydytojas — Bellevue Ą
Ligonbutyje (IŠIąukiniamc Dept.), 
New York ir AVestchester County ... ,
Hospital sako: kl 1 savo PCHly.vęntus sešiasdešimts

i
“Yra tūkstančiai silpnų, nervuotų, lūs, pilnas gyvumo, s 

suirusių žmonių, kurie reikalaują ”....... —-:|-
kaip tik tokio sutaisymo kaip Nux- 
ated Iron pagelbėjimui subudavoti, 
bet kurie nežino ką imti ir Sekre
toriaus Shaw perstatymas šio įžy
maus produkto be abejo bus daugu
mui žmonių patarimu kurie to nori”, 
sako Dr. James Francis Sullivan bu
vęs gydytojum Bellevue Ligonbuty
je (Išlaukiniame Dept.), New York, 
ir AVestchester Pavieto Ligonbuty
je. *Sekretorius Shaw plačiai yra 
žinomas, ir apie jo gerą vardą negali 
būt klausimo. Todėl jo rekomen
davimas viešai per spaudą Nuxated 
Iron turi turėti didžiausią užsjtikė- 
jinią daugumos žmonių ir tarnauti 
pertikrinančiu prirodymu tikro už- 
sitarnavimo šios gyduolės.

“ši formula, iš kurios susideda 
Nuxated Iron dabar yra plačiai iš
garsinta ir atsargus peržiūrėjimas 
gydytojų arba aptiekorių turi 'jį per
tikrinti, kad ji yra didelės užsitar
navusios vertės, ir tokią, kurią mes 
gydytojai turėtume nuolatos užrašy
ti dėl naudos musų ligonių”.

“Moderniškas virimo būdas ir gre
itas gyvenimas šios šalies žmnių 
didžiai sumažina geležį kraujuje 
Amerikoniško vyro ir moters. Rei
kalaudami geležies jus galite būti se
nas vyras trisdešimties metų, bukus 
išsivystyme, menkos atminties, ner- 
vuotas, greitai pykstantis ir visas 
“suiręs’’ kuomet 40 arba 50, su už
tektinai geležies jūsų kraujuje ir 
prašalinus bile kokią organišką ne
galę, jus galite būti jaunas jaus
muose, pilnas gyvenimo,, pilnas c- 
nergijos ir spėkos.

“Kaipo to prirodymą, imkite pa
vyzdį iš buvusio Suvienytų Valstijų 
senatoriaus Charles A. Towne, ku
ris pragyvenęs 58 metus yra iki šiol 
tvirtas ir nepailstančios energijos. 
Senatorius Towne sako: “Aš radau 
Nuxatcd Iron didžiausios pagelbos 
vaistą ir reguliuotoją. Todėl aš be 
jos negaliu būti”.

“Tuokart buvusis sveik Mos ko- 
misionierius Kerr sakoj kad. jis ti-

metų, būdamas iki šiol tvirtas, veik- 
, spėkos ir ener

gijos. Buvusis sveikatos koniisio- 
nierius Kerr sako, kad jis tiki pats 
savo ypatiškam veiklumui paeinan- 
čiatn šiandien daugiausiai jo varto
jimui Nuxated Iron ir kad jis tiki, 
kad ji turėtų būti užrašoma kiek
vieno gydytojaus ir vartojama kiek
vienam ligonbutyje šioje šalyje.

Buvusis iždo sekretorius Leslie 
M. Shaw sako: “Aš ėmiau Nuxated 
Iron per trumpą laiką ir jaučiu bu
siąs teisingu rekomenduoti ją, kai
po labai vertingą vaistą”.

Geležis visai reikalinga yra pri- 
gelbėti jūsų kraujui permainyti ma
istą j gyvus audinius. Be ‘jų, 
žiūrint kiek ir ką jus valgysite 
sų maistas daugiausiai pereis 
jus nepadaręs jums nieko gero. Jus 
negausite nuo jo stiprumo ir kaipo 
pasekmė, jus lapsite silpnas, išbalęs 
ir ligotu atrodąs, taip kaip augmuo 
mėginantis augti žemėje, kurioje nė
ra geležies. Jeigu ijųs esate ne stip
rus arba ne sveikas, jus patįs turi
te padarytį sekantį mėginimą. Pa; 
tėmykite kiek ilgai jus galite dirbti 

• ir kaip toli, jus galite nueiti nepail- 
sęs. Tuokart imkite du penkių gra- 

[ nų pleškeliu paprastos Nuxated I- 
' ron tris kart Į dieną po valgio per 

dvi savaiti laiko. Tuokart išmėgin
kite jūsų stiprumo išnaujo ir pama
tykite kiek jus pasitaisėte. Daug 
nervuotų, suirusių žmonių, kurie vi
są laiką negalįavo, p a d i d i “ 
savo stiprumą ir pakantrumą į 
savaiti laiko priimdami geležį 
sakančioje formoje.

Išdirbėjų Pastaba:—Niixaled Iron, 
kurįs prirašinėjamas ir rekomen
duojamas per gydytojus, neyra pas
laptinis vaišias, bet gerai visiems ap- 
tiekoriams žinomas. Nepanašus se
nam Inorganic Iron’ui, jis yra leng
vai asimiliuojamas ir neužgauna da
ntų, nepajuodina jų, nė nesugadina 
vidurių. Jo išdirbėjai gvarantuoja 
pasekmingas ir čielai užganėdinan
čias pasekmes kiekvienam pirkėjui, 
arba jie sugrąžins jums pinigus. Jos 
yra parduodainrfs pas*visiis getus ap-* 
tiekorius.

ne-
JU- 
per

n o 
dvi

Prakalbos užsibaigė tvarkiai.
Po visų “trobelių“ prakalbos 

tesėsi tvarkiai net iki 1 vai. nak- v
lį. Žmonių susirinko daug ir 
visi buvo patenkinti. Skirstan
tiems, girdėjau, daugelis piktinosi 
klerikalų begėdyste. Piktinosi 
dargi patįs parapijonai!

Bireikalo musų klerikaali 
taip dūksta. Jie turėtų žinoti, 
kad dabar jau nebe tie laikai, 
kada jie galėdavo daryti kaip 

Šiandie — progreso 
Žmonės jau spėjo al-

tinkami 
gadynė.
-sikratyti nuo senovės prietarų.
Klerikalų dūkimas tik dar la
biau juos paskatina — išardyt 
pastarąsias klerikalizmo tvirto
ves. —Komitetinininkas.

NAUJIENŲ DISTRIKTAS

Prakalbos.

surengė prakalbas Malinauskio 
svetainėj, kertė Halsted ir 19 
gt. Po prakalbų rinkta aukos i 
LSS. Apsigynimo Fondą. Au
kojo sekami asmens: Iz. Domi- 
kas — $2; J. Armonavičius, J. 
Dovidaitis, J. Prucevičius — po 
$1.; V. Gurskis, F.M^ilius, J. Do

F. Stasiukelis —■ po 50c. Smul
kių aukų surinkta $7.00. Viso 
Ino bildu suaukota $15.50. Pi-

mo Fondą.
Kuopon įstojo keturi nauji 

nariai. —F. Stasiukelis

T0WN OF LAKE

Mirė lietuvis biznierius.

noinas šioj apielinkej lietuvis 
biznierius, Vincas Vischulis.

Savo laiku aa. Vischulis buvo 
pažangus žmogus, bet kuomet 
užsidėjo biznį pasidarė visiškai 
kitokiu. Kitaip sakant, likęs 
biznierium jis kartu liko kleri
kalų rėmėju. —Ten buvęs.

Pranešimai
LSS. VIII Rajonas rengia masinį 

susirinkimą, kuriame kalbės gabiau
si Chicagos lietuviai ir anglai kal
bėtojai. Susirinkimas įvyks nedalioj, 
gruodžio 8 d., M. Meldažio svet., 2244 
W. 23 PI. Pradžia 11:30 vai. iš ryto. 
Inžanga dykai, šiuoini kviečiame at
silankyti vįsus darbininkus ir dar
bininkes, o taipgi ir visus LSS. kuo- 
piečius. Kviečia Komitetas.

Liet. Soc. Dainininkų 1 Apskričio 
generalė repeticija įvyks ketverge, 
gruodžio 5 d., M. Meldažio svetai
nei, 2242 AV. 23rd PI. Pradžia 7:30 
vai. vakare, 
kviečiami atvykti 
laiku.

Visų chorų nariai 
' i lygiai paskirtu 

—J. Gustaitis.

Roseland. — Lith. Imp. and Bene- 
fit Chib’o priešmelinis susirinkimas 
įvyks seredoje, gruodžio 7:30 vai. 
vakare, M. Kukuraičio svet., 10613 
Edbrooke avė. Nariai atsilankyki
te paskirtu laiku, nes bus- renkama 
nauja valdyba. Prot. Rast. J. Lašas.

Repeticija veikalo “Du Keliu” ku
rį stato draugystes d-ro Vinco Ku
dirkos, įvyks ketverge, gruodžio 5 
d., 7 vai. vakare, M. Mcldažio svet.,

ųorintįs įstoti “Rateliu” prašomi at
silankyti. Beto šiame susirinkime 
reikės išrinkti naują Ratelio valdy
bą sekamiems metams (1919). “Ker
šio” repeticija įvyks gruodžio 4 <1., 
taigi ant rytojaus po susirinkimo. 
Visi lošėjai būtinai turite būti.

Pirm. J. M. P.

REIKALINGA moteris arba mer
gina prie abelno namų darbo Tokia 
kuri mėgtų vaikus. Gera mokestis. 
Moderniškas namas ir graži apielin- 
kė. Mrs. B. Hasselson,
221 So. Monroe avė., Dixon, III

PARSIDUODA dėl apmokėjimo 
storage rendos sekantieji daiktai: 
graži, didelė Victrola su brangiais 
rekordais; puikus, tikros skuros par- 
lor setas, kuris turėjo kainuol $150; 
puikus septynių šmotų dining room 
setas, taipgi 4 aliejaus piešiniai, šie 
rakandai ir Victrola yra praktiškai 
nauji ir vėliausios mados, naudoti 
tiktai penkis mėnesius. Pirmas pa
siūlymas nuperka. Mes taipgi par
duosime tuos daiktus atskirai. Mes 
jiriimsime Liberty Bondsus kaipo 
užmokesnį, ir pristatysime daiktus 
bile kur dykai. Atdara iki 9 vai. 
vakaro. Nedaliomis iki 4 vai. p. p. 
Ateikite tuojaus.

WESTERN STORAGE HOUSE, 
2810 W. Harrison st., Chicago

kilę susirinkti paskirtu laiku.
M. Churbis

Brighton Park. — IJšS. 174 kuo
pos priešmelinis susirinkimas 
seredoje, gruodžio 4 d., 7:30 
vakare, A. Maženio svet., 3834 
Kedzie avė. Draugai ir draugės, 
lonėkite susirinkti laiku, nes 
daug svarbiu reikalų. Nepamirškite 
atsivesti naujų narių.

A. J. Balt užkiš.

bus

ma-

SLA. 212 kp. priešmetinls susirin
kimas Įvyks gruodžio 7 d., 7:30 vai. 
vakare, “Schtitz Hali”, Malonėkite 
visi ateiti i ši susirinkimą, nes bus 
renkama nauja valdyba 15)19 me
tams. Be to, kurie esate dar neuž- 
simokėję, Imtinai turite užsimokėti, 
nes kitaip busite suspenduoti. Or
ganizatorius skundėsi, kad kaikurie 
nariai vis žada užsimokėti, bet ne
užsimoka. Todėl nepamirškite at
eiti i susirinkimą gruodžio 7 <1. ir 
užsimokėti užvilktas mokestis, ’l'uo- 
jaus po SLA. 212 kp. susirinkimo at
sibus TMD. 119 kp. susirinkimas, 9 
vai. vakare. Kuopos nariai yra taip
gi kviečiami ateiti ir atsiimti kny
gas. Kaz. Brazevįčius.

LSS. 22 kp. susirinkimas įvyks ke
tverge, gruodžio 5 d., 8 vai. vakare, 
M. Mcldažio svet., 2242 AV. 23 Place. 
Kiekvienas narys privalo atsilanky
ti, nes yra daug svarbių dalykų ap
tarti. ..—Valdyba.

Darb. Literatūros Dr-jos 45 kp. su
sirinkimas atsibus ularninke, gruo
džio 3 d., 8 vai. vak., M. Meldažio

nepamirškite atsilankyti paskirtu 
laiku, nes turim daug svarbių rei
kalų aptarti. Valdyba.

Lietuvių Kriaučių Kliubo Sav. P. 
metinis susirinkimas įvyks seredoj, 
gruodžio 4 d., Knygyno svet., 1822 
AVabansia avė. Pradžia 7:30 vak. 
Draugės ir draugai nepamirškite at
silankyti, nes yra daug svarbių rei
kalų palikta šiam susirinkimui. 'Kai
pgi bus renkama valdyba 1919 me
tams. Valdyba.

Jaunų Vyrų Draug. ir Pašaipiųjų 
Kliubo mėnesinis susirinkimas bus 
ketverge, gruodžio 5 d., 8 vai. va
kare, Malinausko svet., 1813 S. Hal- 
sled st. Draugai visi malonėkite kuo- 
skillingiausiai atsilankyti, nes turi
me daug svarbių reikalų aptarti.

Valdyba.

Roseland, III. — Roselando, Ken- 
singtono, AVest Pullmano ir Burnsi- 
dės Naujienų Bendrovės dalininkų 
susirinkimas įvyks seredoje, gruod
žio 4 d., Aušros kambariuose, 10900 
Michigan avė., 7:30 vai. vakare. 
Draugai šėrininkai, malonėkite Imti
nai atvykt, nes yra svarbių reikalų 
reikalu rengimo koncerto naudai 
Naujienų Bendrovės Namo, kuris 
bus nedėlios vakare, gruodžio 15 d., 
Reiks išrinkti darbininkus. Ateikit 
visi laiku, ypatingai rengimo to kon
certo komisija.

Cicero. — LSS. 138 pk. mišraus 
choro repeticija įvyks utarninke, 
gruodžio 3 d., M. P. Jankaičio svet., 
4837 W. 14 st Dainininkai ir daini
ninkės malonėkite susirinkti laiku, 
nes turėsime gerai prisirengti prie 
Chicagos Sus. Dainininkų {koncerto, 
kuris bus gruodžio 8 d., Meldažio 
svet. Org. A. Rudinckas.

Chicagos Langų Plovėjų Unijos lo- 
kalo No. 12865 mėnesinis susirinki
mas įvyks seredoj, gruodžio 4 d., 
svetainėj 156 AV. AVashington st. Pra
džia 8 vai. vakare. Nariai kviečia
mi atsilankyti laiku.

Fin. seki*. Jbhn Clark
Lietuviškos Teatrališkos Draugy

stės No. 1 priešmetinis susirinki- LSS. 37 kuopa laikys extra susirin- 
mas įvyks seredoj, gruodžio 4 d., G. Ikjiną utarninke, gruodžio 3 d., 8 vai. 
Chernaucko svet., kertė 19 ir Union vakare, Malinausko svet., 1843 S. Jla- 
gatyių. Pradžia 7:30 vai. vakare. J Isted st. Draugai ir draugės, visi ma- 
Visi- įtariai kviečiami atsilankyti,' lonėkite sūsfi ihkti kuoskaitlingiau- 
nes- turime daug labai svarbių rei- šiai, nes turime daug svarbių reika- 
kalų. —J. Doveika, lų aptarti. < Rašt. Kazlauskas. I

LSS. 37 kuopa laikys extra susirin-

Bridgeporfo Liet. Laisvamanių Fe
deracijos 12-tos kuopos priešmeti- 
nis susirinkimas įvyks ularninke, 
gruodžio 3 d„ 8 vai. vak. Aušros sve
tainėje, 3001 S. Halsted st. šis susi
rinkimas bus vienas iš svarbiausių, 
bus rinkimai 
1919 metams 
reikalų, ši n 
pos nariai ir 
įstoti kuopon

REIKIA 2 moterų indų plovėjų— 
dienomis, $10 į savaitę.

Harry Block, 
135G S. Halsted st., Chicago, III.

valdybos ateinantiems 
ir daug kitų svarbių 
susirinkiman visi klin
tie, kurie pasižadėjote 
— privalote atsilankyt 

—Valdyba.

REIKIA priežiūrai merginos.
Svvcickley Valley Hospital, 

Sweickley, Pa.

LSS. 234 kp. rengia didelį koncer
tą Pulaskio svet., Ashland ir 18 gat
vės, sausio 19 <1., 1919 m. Meldžiame 
kilų progresyvių draugijų tą (liepą 
nerengti panašių pramogų šioj apic- 
linkėje. —Komitetas,

ASMENŲ JIESKOJIMAI
Pajieškau brolio Juozapo Poškaus 

ir Petro 'l'emošauskio, abu Kauno 
guli., Telšių pav.; J. Poškus Kantau
čių par., Vilkaičių sodos. G. Temo- 
šauskas Alsiedzių par., Gelindienų 
sodos. J. Pošktiš' permiaus gyveno 
Pleasant Prairie, Wis. Aš jiems ra
šiau du laišku ir abu sugrįžo. Kas 
juos žino arba jie patįs prašomi at
sišaukti. Julius Poškas,
P. O. Box 48, Minden, AAr Va..

('.h i rago, III.

Pajieškau merginos arba moters 
prižiūrėti 6 mėnesių mergelę. Gera 
mokestis ir užlaikymas.

J.
1457 AV. 471h si.,
Julijona Beriackiutė pa įieško savo 
dėdžių- Juozapo ir Kazimiero Juo
zapavičių, Kauno guli., Raseinių p., 
Jurbarko parap., Bandžium.! kai
mo. Meldžiu jų pačių atsišaukti 
arba kas juos žinote praneškite jų

J. Meilūnas,
2290 Milvvaukee avė., Chicago, III.

PAJIEŠKAU senos moters arba 
ženotos poros, kad pridabotų 2 me
lų mergaitę. Kambarį duosim dėl 
prižiūrėjimo mergaitės.

3258 Union A ve Chicago

JIEŠKO KAMBARIŲ
PAJ1 EšKAU kambario vienas vai

kinas, Town of Lake apielinkėje, 
prie blaivų žmonių ir mažos šeimy
nos. Geistina su valgiu.

P. Urbutis,
4532 S. Hcrmitage avė., Chicago, III.

PAJIEŠKAU kambario pas gerus 
žmones aplink Douglas arba Gar- 
field parkus. Turi būti šiltas ir te
lefonas. Turintis tokį kambarį pra
neškite laišku. Naujienos, No. 15, 
1739 S. Halsted St., Chicago

PAJIEŠKO kambario Bridgeporto 
apieliiikėje du vaikinai, po vieną, 
prie laisvi; žmonių. Garu apšildomo, 
arba kad ir pečiu. Butų gerai, kad 
šeimininkė pagamintų valgį. Kas 
turite, malonėkite atsišaukti.

C. S.,
3405 S. Halsted st., Chicago, III.

RANDAI
ATIDUODAMA rendon 6 kamba

riai. Atsišaukite greitai.
658 AAr. 31 st., kampas Union avė.

ANT BANDOS 6 kambarių fialas, 
dentisto išgyventa 11 metų. Geisti
na Imtų, kad atsilankytų lietuvis de- 
ntistas. Atsišaukite pas

Dr. Glaser,
3149 So. Morgan st., Chicago

REIKIA DARBININKŲ
REIKALINGAS bučeris. Pastovus 

darbas. Mokestis $30 Į savaitę.
Illinois Market Co., 

3432 So. Halsted st., Chicago, III.

REIKALINGAS darbininkas prie 
balnų arklių. Mokestis $90 į mėne
sį.
4129 Emcrald avė. Phonc Yards 107G

REIKIA 2 anglių Dcnuetėjų, $55, 
kambarys ir valgis.

Chicago Beach Hotel, 
51st st. ir Gomeli avė., Chicago

REIKIA vyro pavienio arba ve
dusio dirbti į Junk Yard Jokio, kuris 
turi prityrimą prie karpymo žirk
lėmis mašinos labiau pageidauja
mas. Gera mokestis ir pastovus da
rbas visą metą. Jeigu vedęs, mes 
turime tuščią namą, kurį paranda- 
vosime labai pigiai. Gesas ir ele
ktros šviesos. Dixon puikus ir svei
kas miestas. Del platesnių žinių ra
šykite angliškai į B. Hasselson, 609 
AV. Third St., Dixon, III. Aš galiu 
atvažiuoti į Chicago ir susitarti su 
jumis. B. HASSELSON,

Dixon, III.

EXTRA BARGENAS
Vėliausios mados seklyčios setas, 

valgomojo ir miegamojo kambarių 
setai; parduosiu už bile teisingą pa.- 
siulymą. $200 kabinetas, phonogra- 
phas ir rekordai už $55, taipgi $800 
Player pianas, mados 1918, už $230. 
Visi tiktai biskį vartoti. Liberty 
bondsai priimami. Atsišaukite gre
itai.
1922 So. Kedzie avė Chicago

PARDAVIMUI G kambarių puikus 
rakandai, geras pianas ir victrola. 
Didelis bargenas. Paskambinkite pi
rmą varpelį.
3842 AV. 12 st., Chicago

NAMAI-ŽEMĖ
REIKALINGI vyrai, kurie gerai 

yra apsipažinę ant South Side. Pri
tyrimas inusų biznyje nereikalin
gas. Vyrai, kurie gerai padirbčs, 
pasidarys $25 iki $50 į savaitę. Jus 
galite padaryti tą pat ir laikyties sa
vo dabartinio darbo; bet vyrai, kurie 
dirbs pilną laiką, pasidarys daugiau 
pinigų. Atsišaukite į room 846 First 
National Bank Building, 68 AV. Mon
roe st., Klauskite Mr. Stone, Parda
vimo manadžerio.

rei KIA prityrusių langų valyto
jų-Chicago Windovv Cleaning Co.,
62 AV. AVashington st., Chicago

REIKALINGI vyrai ant burdo. Ge
ra viela pakeleiviams.

LIETUVIU HOTELIS, 
1606 So. Halsted st., Chicago

REIKIA 25 moterų rinkt popie- 
ras, 3 vyrų, 1 driverio, 1 truck man 
ir 1 kuris gali Važinėti cleveitoriu.

Appliance Paper Stock Co.
729 So. Clifton si., Chicago

RėlKIA moterų prie mašinų. Gera 
užmokestis.

KARPEN BROS.
22nd and Union avė. Chicago.

REIKIA merginų dirbt prie dresių 
ir andarokų, ir merginų prie užbai
gimo. .

II. Trechman , I, 
3706 W. 12 st. Room 305

REIKIA opereitorkų prie drošiu 
II. Trechman , ,

3706 AV. 12 st. Room 305
ir andarokų.

REIKIA 10 iki 15 gerų vyrų. 
B. Cohen and Son.

1244 S. Union avė., • Chicago

REIKALINGAS bučeris, kad galė
tų užimti pirmininko ar kasieriaus 
vietą. Užmokestis gera. Atsišaukite 
laišku j Naujienų ofisą pažymėdami

PARDAVIMUI naujas 2 fialų, mu
ro, 4 ir 4 kambariai— attika, $500 
cash, $45 į mėnesį, priskaitant nuo
šimčius. Arti bažnyčia.

Mc. Donnell, 
2630 AV. 381h St., Chicago

PARDAVIMUI naujas 3 flatų mū
rinis, attika, $6000, išmokėjimui. 
Graži apiclinkė.

Mc. Donnell, 
2630 AV. 38th St., Chicago

DIDELIS BARGENAS

Parsiduoda farma AVisconsįno val
stijoje 43’Zi akro žemės. Budinkai 
geri. Stuba 4 ruimų ir dar visai 
nauja. Gyvuliai, mašinos 
stakas, kas tiktai yra ant šios far- 
mbs. žemė beveik visa 
Graži vieta, prie pat upės, kur žu
vų yra į valės, o % mylios nuo gel- 
žkelio stoties ir netoli nuo miesto, 
arti mokykla. Žemė gera ir derlinga, 
auga viskas, ką tik pasėsi. Parduodu 
pigiai, teisingas pasitilyinas neims 
atmestas.' Meldžiu kreiptis laišku 
arba ypatiškai kur gausite visas in
formacijas kas link šios fanuos.

J. AV. McNaughton, AVis.
P. O. Box 82.

MOKYKLOS

ir visas

išdirbta.

VALENTINE DRESSMAKING
COLLEGES / 

6205 So. Halsted sL, 2407 W. |Ia- 
dison, 1850 N. Wells St. \ 

137 Mokyklos Suv. Valstijose.
Siuvimas, Petrenų Kirpimas, De- 
signing, dėl biznio ir namu. Vie
tos duodamos dykai. Diplomai. 
Lengvi išmokėjimai. Gvarantno- 
ta išmokinti jus pasiūti suknea ai 
$10. Phone Seeky 1643

BAKA PATEK, PirmiaUkl

REIKIA šoferių, automobilių plo
vėjų, kalvių ir pagelbininkų, kar- 
penterių, kolektorių, drill, punch 
screw ir milling mašinų operuotų
jų. Apysenių vyrų prie lengvų dar
bų, vyrų prie elevatorių, sargų, vai
kų 14 metų ir senesnių prie įvairių 
darbų. Pečknrių ir pagelbininkų 
$125. Janitoriaus $85 — 8 vai. dar
bo. Pečknrių į hotelį, $65, kamba
rys ir valgis. Įvairių darbininkų į 
butelius ir restoranus, aliejuotojų, 
leiberių 45c į valandą, mašinistų ir 
pagelbininkų, tekorių, dailydžių, 
yvelderių, pinnerių.

MOTERŲ REIKALAUJAMA j ho- 
telius ir restoranus prie įvairių da
rbų. Gera mokestis. Moterų reika
laujama 35c. Į valandą. Moterų j 
virtuvę, $15 • į skalbyklą $2.35 iki 
$2.60 į dieną. Ofiso valytojų, tru
mpos valandos, naktimis ir dieno
mis.

SOUTH PARK EMPLOYMENT
................   AGENCY • 

4193 S. Halsted st., 2 ... ___
Viši darbai South North ir West ' Atsišaukit ant 4-to augšto. 

pusėje. (Kalbama lenkiškai).

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

mas padarys jus žinovu į 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 
siuvinio 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- 
be madų knygos.
MASTER DESIGNING SCHOOL

J. F. Kasnicka, Perdėtinis
2-ras augštas.1118 N. La Šalie gat., prieš City Hali




