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Laukiama greito užsibaigimo 
angliakasiu streiko 

%

Nauji valdžios pasiūlymai

Ryto angliakasių viršininkai tarsis 
apie užbaigimą streiko

Vėl lokautas Ispanijoj; kabinetas rezignavo
ANGLIAKASIŲ VIRŠININKAI 
TARSIS APIE UŽBAIGIMĄ 

STREIKO.

Utarninke įvyks angliakasių - 
unijos pildomojo komiteto 

susirinkimas.

WASHINGTON, gr. 6.—Ge- 
neralis prokuroras Palmer šią
nakt paskelbė, kad valdžiai pa
sisekė padaryti susitarimą su 
United Mine Workers of Ame
rica veikiančiuoju prezidentu 
John L. Lewis ir tos unijos sek 
retoriu-iždininku William 

Green, sulig kuriuo pasiūlymas 
užbaigti angliakasių streiką bus 
apsvarstytas visų angliakasių 
unijos viršininkų susirinkime, 
kuris įvyks sekamą utarninką 
Indianapolis mieste.

Paskelbimas sako, kad Lewis 
ir Green raginsią priimti pasiu 
lymą.

Valdžia tikisi, kad viršinin
kai sutiks atšaukti streiką ir pa 
lieps angliakasiams grįsti į dar 
bą. Tečiaus kiti apie tai labai 
abejoja. Jie sako, kad nors 

viršininkai, prispirti teismų ir 
gali atšaukti streiką, bet abe
jotina, kad patįs angliakasiai 
paklausytų to atšaukimo. Jie 
gali streiką tęsti ir be viršinin
kų, kurie ir šiaip dabar nieko 
negalėjo gelbėti, nes streikas ir 
taip yTa oficialiai atšauktas.

PRIfiMfi VALDŽIOS 
PASIŪLYMĄ.

WASHINGT0N, gr. 6.—Jus
ticijos departamentas paskelbė, 
kad angliakasių unijos prezi
dentas priėmė valdžios pasiūly
tą naują susitaikimui.

TIKISI UŽBAIGIMO ANGLIA
KASIŲ STREIKO PfiTNY- 

ČIOJE.

WASHINGTON, gr. 7.—Val
džia tikisi, kad angliakasių 
streikas bus užbaigtas unijos 
viršininkų nutarimu, jų susirin 
kime utarninke Indianapolis. 
Jei valdžios pasiūlymas praei
tų be jokių kliučfu,, tikimąsi, 

kad angliakasiai sugrįštų į dar
bą bėgyje 48 valandų. Jie jau 
dirbtų pėtnyčioje.
Naujas pasiūlymas angliaka

siams.
Generalis prokuroras Palmer 

su savo pagelbininku šiandie iš
važiavo į Indianapolis, kad įtei
kus angliakasiams naują val
džios pasiūlymą. Kartu su jais 
išvažiavo Leftris ir Green, ku
rie jau priėmę tą pasiūlymą. 

Koks yra naujas pasiūlymas 
angliakasiams, laikoma pa
slaptyje, bet sakoma, kad tą 

pasiūlymą užgyrė pats prezi
dentas Wilsonas.

Valdžios kontrolė anglių ir 
niekurie suvaržymai pasiliks 
dar per kokias 30 dienų, jei an
gliakasių streikas ir butų su
taikintas.

FARRINGT0N AREŠTUOTAS.

SPRINt.FIELD, III., gr. 6.— 
Illinois angliakasių unijos pre
zidentas Frank Farrington

šiandie tapo areštuotas maršalo 
,ir yra kaltindamas peržengime 
teisėjo Anderson išduoto prieš 
angliakasius injunctiono.

NAUJAS INJUNCTION.

CHARLEST0WN. W. Va., gr. 
6.—Federalis teisėjas Keller 
šiandie išdavė injunction prieš 
540 angliakasių lokalų ir dis- 
triktų viršininkus W. Va., už
draudžiantį jiems ką nors dary
ti palaikymui angliakasių strei 
ko.

Vice prezidentas užjaučiąs 
angliakasiams.

NEW YORK., gr. 6.—Suv. 
Valstijų vice prezideiftas Mar- 
shall kalbėdamas, čia laike bau 
keto pasakė, kad jis užjaučia 
angliakasiams, kurie negauna 
tinkamo atlyginimo už savo 
sunkų ir pavojingą darbą. Jis 
pasakė, kad jis jokiu budu ne
sutiktų leisties į Indiana valst. 
kasyklas, net jeigu jam butų 
mokama vice prezidento alga. 
Jis taipjau tikįs į darbininkų 
unijas, kurios yra reikalingos 
evoliucijai Amerikos gyveni
me.

ISPANIJOS KABINETAS VfiL 
REZIGNUOJA.

Socialistai grąsina visuotinu 
streiku.

MADRIDAS, gr. 7.—Karaliui 
Alfonsui panedėlyj bus įteikta 
viso Toca kabineto rezignacija. 
Kiek pirmiau rezignavo karės 
ministeris gen. Covaro, kada 
kabinetas paskelbė garbės teis
mo nuosprendį pašalinti iš ar
mijos 23 oficierius.

Socialistai atstovai paskelbė, 
kad jei vieton Toca kabineto 
bus sudarytas kabinetas iŠ mi- 
litaristų, jie paskelbs visoje ša
lyje generalį streiką.

23 pašalintieji iš armijos ofi- 
cieriai šiandie streikuojančių 
spaustuvių darbininkų laikraš
tyj išspausdino ilgą protestą.

100,000 DARBININKŲ 
IŠMESTA Iš DARBO.

MADRID., gr. 6.—Visuotinas 
lokautas Katalonįjoj nuolatos 
plėtojasi ir jau 100,000 darbi
ninkų yra išmesta iŠ darbo.

šiandie Madride, neišėjo nė 
vienas laikraštis delei spaustu
vių darbininkų streiko.

TIKĖJIMAS EUROPOJE YRA 
MIRĘS.

Sako sugrįžęs iš Europos 
kunigas.

NEW YORK., gr. 6.—Orga
nizuotas tikėjimas Europoje 
yra miręs ir bažnyčia nebeteko 
pamato. Taip pasakė atvykęs 
iš Londono kunigas Netwton, 
buvęs (ten klebonu vienos di
džiausių bažnyČiųr Jis sako, 
kad 80 nuoš. jaunųjų žmonių 
Europoje nieko nežino apie 
krikščionybę ir nebesirūpina 
apie ją žinoti.

True translation filed with the post- 
mgster at Chicago, III. Dec. 8, 1919 
as reųuired by the act of Oct. (i, 1917
BOLŠEVIKAI TEBESIVERŽIA 

SIBERIJOJE.

Kolčako kareiviai bėga neban
dydami atsispirti prieš 

bolševikus.
-------- 6

IRKUTSKAS, gr. 2.—Bolše
vikai paėmė Barabinsk, pusiau 
kelyj tarp Omsko ir Novo Niko 
lajevsk. Siberijos kareiviai nė 
nebandė priešiniies. Novo Ni- 
kolajevsk yra evakuojamas.

Rustus maisto trukumas ry
tinėj Siberijoj pasidarė dar rū
stesnių delei susikirtimų su 

Chinija apie jurisdikciją ant 
Mongolijos. Delei to Chinija 
nebeduoda Kolčakui maisto.

True translation filed with the post- 
ni:(ster at Chicago, III. Dec. 8, 1919 
»s reųuired by the act of Oct. 6, 1917
VOKIETIJA BANDO UŽMEG- 
STI RYŠIUS SU DENIKINU.

LONDONAS, gr. 6.—Vokieti 
jos pirklybinė misija tapo slap 
ta pasiųsta į pietinę Rusiją (vai 
domą gen. Denikino), kad pa
darius sutartis, atnaujinančias 
pirklyfbi uitis ir dkonominius 
ryšius.

True translation filed with the post- 
mąster at Chicago, Ui. Dec. 8, 1919 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917

RUSIJA^ VfiL PASIŪLYS 
TAIKĄ TALKININKAMS.

LONDONAS, gr. 6.—Pasak 
pranešimo iš Maskvos, septin
tas Rusijos sovietų kongresas 
Maskvoje priėmė karštą rezo
liuciją, raginančią padaryti tai 
ką su talkininkais. Kongrese 
dalyvauja premieras Leninas, 
karės ministeris Trockis, taip
jau “varde Amerikos komuni
stų’*—Tom Paine.

True translation filed with the post- 
mafter a t Chicago, III. Dec. 8, 1919 
as rpcjuiied by ibe act of Oct. 6,1917
IFANNUNZIO RENGIASI UŽ

PULTI VISĄ DALMATIJĄ?

Norįs surengti černogorų ir 
albanų sukilimą ir Bulgarijos 

užpuolimą ant Serbijos.

LONDONAS, gr. 6.—Pasak 
privatinių žinių iš Dalmatijos 
šaltinių, Gabriele d’Annunzio ir 
jo šalininkai Italijoje išdirbo 

labai platų sumanymą, besisu
kantį apie ataką ant Spalato.

Dedamos yra pastangos su
kurstyti sukilimus Černogorijoj 
ir Albanijoj, kuomet tuo pačiu 
laiku Bulgarija yra rajginjama 
užpulti ant Jugo Slavijos. Jau 
Bulgarijai pristatyta kanuolių ir 
kares medegos.

Bet 30,000 jugo slavų, karei
vių Dalmatijoj yra prisirengę 
kariauti. Manoma, kad Serbi
ja yra pasirengusi panaudoti vi 
sus savo turtus karei už ką ji 
vadina savo teisėmis.

JENKINS VfiL BANDĘS 
PATEKTI KALfiJIMAN.

MĖXIG0 CITY, gr. 5.—Ame 
rikos konsulinis agentas Pueb- 
loje W. 0. Jenkins, kuris tapo 
paliuosuotas užstačius už jį 
$500 kaucijos, kaip pranešama, 
šiandie bandė vėl patekti kalė
jimam tečiaus teismas neleido 
jam tai padaryti. Jis reikalau
ja, kad jį paliuosuotų be jokių 
sąlygų.
Waahingtonas neužganėdintas.

WASHINGTON, gr. 6.—Džin 
gos yra labai neužganėdinti pa- 
liuosavimu už kauciją Jenkin- 
so ir tvirtina, kad dalykas su 
Meksika tuo neužsibaigė. Gir
di, Meksika turi Jenkinsą pa- 
liuosuoti be jokių sąlygų. Bu
vo įvairių pasitarimų tarp val
dininkų ir gal bus pasiųstas 
Meksikai naujas reikalavimas.

True translation filed with the post- 
niaister a t Chicago, IIL Dec. 8, 1919 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917

Grąsina Vokie
tijai ginklais

\ —rr
MANOMA, KAD VOKIETIJA 
PASIRAŠYS PROTOKOLĄ.

Taikos taryba pasiuntė Vokie
tijai naują notą. Grąsina 

pertraukti paliaubą.

PARYŽIUS, gr. 6.—Vyriau
sios tarybos šiandie priimta no
ta Berlinųi sako* kad jei Vo
kietiją nepadiija^ys protokolą, 

talkininkai panaikįs mūšių pa
liaubą, kas gali būti padaryta 
po trijų dienų pranešimui. Iš 
Bėdino reikalaujama atsaky
mo, b'et laikas atsakymui nėra 
aprubežiuotas ir todėl notos ne 
galima vadinti ultimatumu.

Nežiūrint priešingo atsineši- 
mo čia esančios Vokietijos tai
kos komisijos galvos von Lers- 
ner, manoma, kad Vokietija nu 
sileis ir pasirašys. Von Lers- 
nerio buveinėj patirta, kad ne
užilgo iš Berlino atvyks nauja 
komisija.

Von Lersner ankščiau dieną 
užreiškė, kad jei talkininkų ka 
reiviai pradėtų veržimąsi per 
Reiną, Vokietijos valdžia neda
rytų ginkluoto pasipriešinimo 
ir mestų visą atsakomybę ant' 
talkininkų už galinčius kilti su
mišimus.

True translation filed vdth the post- 
niąster at Chicago, III. Dec. 8, 1919 
as reųuired by the nei of Oct. C, 1917

Talkininkai ir 
Rusija

TIK SOCIALIZMAS AR 
BOLŠEVIZMAS GALIMAS 

RUSIJOJE.

Talkininkai tik tarp tų dviejų 
gali pasirinkti. Francijos viltįs 

apie Lenkija nyksta.

WASHINGT0N, (Rašo AUen 
White).—Washingtonas supran 
ta, kad karinis išrišimas nesu
tikimų tarp pasaulio ir Rusijos 
bolševizmo ginklų pagelba yra 
negalimas. Koks sutaikimas nė 
butų padarytas, karinis sutaiki
mas neveiks, žiema yra am
žina Rusijos talkininke ir žie
ma sutriuškino ataką ant Pet
rogrado.

žiema greitai surakins ir 
Kolčaką ir leis bolševikams vi
somis spėkomis užgulti ant De- 
nikino. Ir Rusija dabartinia
me talkininkų stovyje yra ne
išrišama karine problema.

Paskutiniai Anglijos kareiviai 
pasitraukė iš Archangelsko. 
Pasilieka tik keli liuosuoriai pa 
gelbėti rusams apginti Archan
gelską. Ir čia yra keistumų.

Anglai manė, kad jie atvertė 
keletą tūkstančių bolševikų be
laisvių. Jie per savaitę laikė 
juos už spigliuotų vielų, apvilko 
juos anglų drabužiais, davė 
jiems anglų ginklus, taipjau 
kulkasvaidžius ir suorganizavo 
slavų-anglų legioną, dalinai ofi 
cieriaująnt anglams. Tas le
gionas, gavęs kulkasvaidžių ir 
amunicijos, tuojaus sukįlo. Tai 
butų buvusi komiška opera, jei 
jje nebūtų užmušę 11 anglų 

oficierių.
Denikino pozicija netvirta, 

užpakalyj1 veikiant bandoms 
ukrainiečių, kurie gręsia j d ko
munikacijoms. Ukrainos val
džia nėra prielanki Denikinui, 
kadangi Ukrainai, kaip ir vi
soms parubežinėms šalims de
speratiškai yra reikalinga tai
ka. Ne tai, kdd mėgtų bčl-

ševikus. Tos parubežinės šalįs, 
suprantamą, yra sočialistiškos.

Sunku išaiškinti amerikie
čiams, kad jie siunčią į Rusiją 
kareivius kariavimui (su bolše-

True translation filed wtlh the post-master at Chicago, UI. Dec. 8, 1919 
as reųuired by the act ofuct. 6,1917

Politinis streikas Rumunijoje
vikais, kad pagelbėjus socializ
mui. Ir tos socialistines val
stybės, nors neapkenčia bolše
vikų, turi įgyti taiką, kad ga
lėjus vykinti socializmą.

Taigi Ukrainoj Denikinas tu 
rėš nesmagius laikus. O šiau
rėje žiema surakins Kolčaką. 
Paibaltijos šafljs — Estonija, Lat 
vija ir Lietuva visą vasarą pra
leido bandymuose padaryti tai
ką su bolševikais ir dabar pa
siekė susitarimo.

Tos šalįs yra baisiausiai pa
vargę nuo karės ir tik baime 
talkininkų sulaikė jas nuo tai
kos su bolševikais.

Socializmas plėtojasi net 
Lenkijoje, kurią Franci ja su
tvėrė, kad ji butų katalikiš
ka pertvara tarp protestbniškos 
Vokietijos ir pravoslaviškos Ru 
sijos. Bet sunkus pokariniai 
laikai augina socializmą netik 
Balkanuose, bet ir toliau į šiau
rę—Estonijoj, Lietuvoj ir Len- 
kijoj.

Daug skelbiamas puolimas 
bolševizmo iš Kolčako rankos 
yra išnykęs. Didelės viltįs de
damos ant pavasario. „Tuo pa
čiu laiku Vokietija šienaujasi, 
kuomet talkininkai kariauja. 
Vokiečiai nepaiso apie politi
nius palinkimus rusų.

Vokiečiai pekliški žmonės. 
Jie supranta, kad jei bolševiz
mas yra blogas, jis numirs pats 
savaimi delei savo netinkamu
mo. Jei jis yra geras—šaudi- 
mas į jį jam nepakenks. Jie 
stengiasi pasigauti bolševikų 
pirklybą ir juokiasi iš talkinin
kų, kurie nori šaudyti geru švi 
nu į labai gerą pirkėją delei vi
sai menkos priežasties.

VEDA SMARKIAUSIĄ KOVĄ 
PRIEŠ BERGERĮ.

MILWAUKEE, Wis., gr. 7.— 
Su$vienij usios republikonu, 
demokratų ir “geros valdžios“ 
partijos veda smarkiausią kovą 
prieš Socialistų kandidatą į at 
stovų butą Victor L. Berger, ku 
ris jau kartą buvo išrinktas bu 
tau, bet tapo nepriimtas. Viso
kie šmeižtai taip ir pilasi ant 
Bergerio galvos ir tiems šmeiž
tams, melams, denunciacijoms 
panaudojama spauda ir pagrln 
dos. Tečiaus su Bergeriu sto
vi daug žmonių ir fuzionistai 
prisibijo, kad nežiūrint jų fu- 
zijos ir tokios atkaklios šmeiž
tų ir melų kampanijos, Berge
ris gali vėl tapti išrinktu kon
gresai!. Ryto bus pirmieji bal
savimai—nominacijos. Galuti
ni balsavimai bus gruodžio 19 
d.

2 ŽMONES UŽTROŠKO GASU.

CHICAGO.—Vakar gasu už
troško du žmonės, o 4 pritro- 
ško taip kad dabar guli ligon- 
bučiuose. Daugiausia nelaimių 
buvo delei netikusių gaso per
vartų.

2 žMONfiS UŽMUŠTI.

CHATTANOOGA, Ten., gr. 7. 
—Du žmonės tapo užmušti ir 
20 sužeista aeroplanui nukritus 
į minią žmonių.

Surado amžiną kalendorių.
Italijos kunigas Sca’tinga iš 

Bari provincijos tvirtina, kad 
jis surado “amžiną kalendorių,” 
kurį išrasti mokslininkai sten
gėsi per ištisus šimtmečius. 
Kalendorius susideda iš dviejų 
vienas ant kito uždėtų ledinu
kų.

Skaitykite ir Platinkite
"NAUJIENAS*

PIRMAS POLITINIS STREI
KAS RUMUNIJOJE.

*

Streikas gręsia sostui. Milita- 
ristų rinkimai sujudino 

socialistus.

BUCHARESTAS, gr. 7. (Ra
šo Chicago Tribūne korespon
dentas T. S. Ryan).—Didelė po 
litine partija Rumunijoj su
streikavo. Streikas prasidėjo 

rinkimuose lapkr. 2, 3 ir 4 d. 
ir buvo paskelbtas augančios 
socialistų partijos, prie kurios 
taipjau priguli sindikalistai ir 
ypač aliejaus darbininkai. Tai 
yra pirmas politinis streikas 
Rumunijoj. Ir socialistai grą
sina jį tęsti taip ilgai, kol lap- 
krityj išrinktas parlamentas 
veiks.

Šalis yra prasidalinusl į dvi 
priešingas grupes. Vienoj yra 
vadovaujama buvusio premiero 
Bratiano liberalų partija ir se
noji konservatyvų partija* taip 
vadinamųjų germanofilų, va
dovaujama Marghiloman, ku
ris buvo premieru prie vokie
čių okupacijos) Priešingoj pu
sėj yra demokratai, vadovau
jami gen. Avereseojr Take Ja- 
nescu ir sočialisrai. Ši frakci
ja ir priešinasi rinktiųains.
Nesusitaria taikos klausime. 

Degančiuoju klausimu, kuris 
skiria liberalus ir demokratus 
yra: ar Rumunija priima Pary 
žiuje parašytą taikos sutartį? 
Demokratai liepia ratifikuoti. 
Liberalai sako—ne. Demokra
tai sako, kad talkininkų drau
gingumas yra vertas daugiau 
negu kąsnelis žemės.

Rumunija nori visos Banal 
provincijos, kuri yra atiduota 
jai slapta 1916 m. sutartimi. 
Rumunija gi gavo tik du treč
daliu Banat, likusioji dalis te
ko Jugo Slavijai ir Vengrijai. 
Taipjau yra nedidelė dalis Tran 
sylvanijos, kurios reikalavo 
Rumunija, bet kuri tapo ati
duota Vengrijai.
Priešinasi ir mažumos teisėms.

Be teritorialių dalykų, Bumu 
nija priešinasi ir “mažumos 
skirsniui,“ kuris priverčia su
teikti speciales teises mažumos 
tautoms. Rumunijoj svarbiau 
šia mažuma yra žydai, bet taip
jau joj gyvena nemažai serbų, 
vengrų, lenkų, rusinu ir bul
garų.

Liberalai sako, kad viso pa
saulio įstatymai negali priver
sti valdžią elgties teisingai su 
savo mažumomis. Tas esą tu
ri paeiti nuo pačių žmonių.

“Mes turime pavyzdį taikiniu 
kų kontrolės komisijos Buda
pešte,“ sako liberalai. “Kiek
viena delegacija pritaria skir
tingai frakcijai. Amerika gelb 
sti socialistus, Anglija monar- 
chistus, o Italija nori padaryti 
Vengriją italų kolonija.

“Jei mažumos skirsniai yra 
teisingi, kodėl Amerika nesu
teikia jų savo negrams, o An
glija savo egyptieČiams ir in- 
dusams?“
Naminiai klausimai svarbiausi.

Bet naminiai klausimai su
kelia dar didesnius kivirčius, 
negu taikos sutartis.

Kada vokiečiams apleidus 
Marghiionuan neteko valdžios, 
Bratiano paleido konservatyvų, 
vadinamą pro-germanlšku par
lamentą ir valde šalį per kele
tą mėnesių be parlamento. Ka
da jam nepavyko gauti ką jis 
norėjo iŠ Paryžiaus, jis pasi
traukė nuo premierystės. Tada 
demokratai pareikalavo iš ka
raliaus pašaukti transylvanietį, 
kuris niekame nėrki įmaišytas 
į Rumunijos! politiką, kad jis 
sudarytų kabinetą iki pabaigai 

rinkimų. Ferdinandas atsisa
kė, parinkdamas gen. Vaitoia- 
no, Bratiano senąjį karės mi- 
nisterj, kuris iš savo pusės pa
rinko dar penkis generolus ka 
binetui, taip kad militarislų vai 
džia valdė šalį laike rinkimų. 
Politiniai prasikaltėliai buvo 
teisiami kaiįinių teismų, o ne 
civilių.

Karalius tuo sukėlė atvirą de
mokratų pasipriešinimą. Ka
ralius yra toleruojamas, sako 
jie, ant kiek jis laikosi nuoša
liai nuo politikos.

True translation filed wlth the post- 
manter at Chicago, III. Dec. 8, 1919 

reųuired by the act of Oct. 6,1917
50,000 KAREIVIŲ AREŠTAVI

MUI NEPRIKLAUSOMOS 
VALDŽIOS.

Rumunai nuvertė nepriklauso
mą Transylvanijos valdžią.

Z --------
VIENNA., gr. 4.—Pasak ži

nių iš Bucharesto, rumunai areš 
tavo visus narius nepriklauso
mos valdžios, kuri susitvėrė 
H.ermannstaarit, rumunų oku
puotame Transylvanijos dis- 
trikte. Viso 268 žmonės, jų tar 
pe daug kunigų. 50,000 Ru
munijos kareivių tapo atšauk
ti iš Besarabijos fronto ir pa
siųsti į Hermannstaadt distrik- 
tą.

SUMIŠIMAI ITALIJOJE.

8 žmonės užmušti ir 42 sužeisti 
Mantua.

RYMAS, gr. (i.—Laike visuo
tino streiko Mantua mieste se- 
redoj ir ketverge, iškįlo smar
kus sumišimai, kuriame strei- 
kieriai užpuolė kareivius, per
kirto telegrafo ir telefono vie
las, paliuosavo kalinius ir sude 
gino kalėjimą ir sustabdė trau
kinius. Tik atgabenus daug ka
reivių iš kitur su kulkasvai- 
vakižiais, pasisekė įvykinti tvar 
ką. Laike sumišimų 8 žmonės 
tapo užmušti ir 42 sužeisti.

Nors seimas ir atmetė, Pade
ra wsk i dar laikosi.

VARŠAVA, gr. 6.—Premie- 
ras Paderehvski šiandie dar ne
rezignavo, nors didžiausia f rak 
cija seime, vadovaujama Vai
tos ir turinti 110 atstovų, po ke 
lių tarybų, atsisakė įeiti val
džion.

PAKfiLfi JANITORIAMS 
ALGĄ. STREIKO NEBUS.

CHICAGO.—Pagalios didžių
jų gyvenamų namų savininkai 
nusileido ir sutiko pakelti al
gas janitoriams, tuo išvengda
mi streiko, kuris gręsč prasidė
ti jX) naujų metų. Virš 7,(MM) 
janitorių, po ilgų tarybų lai
mėjo pakėlimą algos nuo 10 

iki 20 nuoš. Susitaikinta kom
promisu.

Tečiaus dar su niekuriais ne
priklausomais namų savinin
kais nesusitaikinta ir gali kil
ti streikas apie 500 janitorių. 
Bet manoma, kad ir tie musų 
savininkai nusileis.

$117,000,000 viešoms įstaigoms.

NEW YORK.—Miręs plieno 
karalius Henry Clay Fick, ku
ris pasižymėjo žiauriu persekio 
j imu plieno darbininkų laike jų 
streiko Homestead, Pa. kelioli
ka metų atgal, paliko $117,- 
060,000 įvairioms labdarin

goms įstaigoms ir mokykloms. 
Keli dės e t kai milionų dol. pa
likti keliems universitetams. 
3aVo šeiminei jis paliko $25,-
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naujienos
fet UTHUANIAN DAILY NEM

nė to, kodėl tie “social-buržu- 
jai” randa pritarimo darbi
ninkuose, kodėl proletaria
to didžiuma eftia paskui 
juos, o ne paskui “gerus va
dovus.”

Be to, tasai aiškinimas 
prieštarauja visų matomam 
faktui, kad šiandie apskri
tai imant darbininkų minios, 
lybiai kaip ir darbininkų 
partijos, visame pasaulyje 
yra revoliucingesnės, negu 

buvo kuomet-nors. Jos sta
to daug didesnius reikalavi
mus valdžioms, jos yra daug 
aktyvesnės, jos skelbia daug 
drąsesnius obalsius.

Kur prieš karę darbinin
kų partijos nedaug kuo tesi
skyrė nuo buržuazinių libe- 
(kaip, pa v. Anglijoje ir Au
stralijoje), tenai jos šiandie 
yra priėmusios socialistinį 

programą; kur socialės re
voliucijos idėja turėjo pir

ma tūkstančius pasekėjų, 
tenai ji turi dabar milionus.

Proletariato mintis tapo 
žymiai revoliucionizuota bė
giu keleto paskutinių metų, 
ir ji revoliucionizuojasi vis 
labiaus kiekvieną dieną. Ko- 
del-gi tad proletariatas neat
siekė to, ko iš jo buvo tikėta
si, kuomet ėmė griūti seno
sios tvarkos pamatai?

Todėl, kad proletariato 
jiegos neaugo kartu su re-| 
voliuciniu jo upu.

Revoliucinis ūpas yra pats 
jiega. Be jo proletariatas 
negalėtų nieko žymesnio nu
veikti. Bet jisai nėra vienin
telė proletariato jiega, ir nė
ra net svarbiausioji jiega.

Darbininkų klesos stipru
mo pamatas yra ekonomi

niame jos būtinume. Ji y- 
ra galinga todėl, kad be jos 

negali apsieiti pramonija, 
gaminanti šalies turtus ir 

" palaikanti jos gyvybę.
Juo šalies industrijos einal 

sparčiau, .tuo yra reikalin
gesni darbininkai, tuo darbi- 

Nepavyko ir revoliucija | ninku klesos reikšmė yra di- 
Vokietijoje. Nežiūrint dide- desnė.
lio jos darbininkų susiprati- 0 jeigu industrijos sustos, 
mo, jie nepajiegė paimti vai- jeigu ateina pramonijos kri- 
džią į savo rankas. Didžiu Įzisas? Tada tūkstančių tuk-| 
Ina jų remia partiją, kuri 
eina išvien su buržuazija ir 
gina kapitalizmo tvarką. 
Reakcija stiprėja. Junkeriai 
daro pienus su užsienio re
akcionierių pagelba sunai
kinti revoliucijos laimėjimus... , . ,
ir sugrąžinti senąją prieš- Jie#as- , , 
paudos sistemą. ' Bet tokl suirimą kaip tik

Susmuko revoliucija ir ’.r pergena šiandie kone 
Vengrijoje, Lenkijoje ir Pa-Ivlsaa P?*^; ’r visU-pirma 
baltės šalyse. Revoliucinė tos, sa £’ ku"os 

Austrija ką tik gyvuoja. nukenteJ0 dėl karės.
Kodėl tokie nepasiseki- L . _ . .. .. , .ma|9 r saukė jose revoliuciją, bet su

. ... smukimas ju industrijų ne-žmones, kurie mato tik- Lg jų proletariatui išplėto-
1 v) < F 1 , . JurMti visas savo jiegas ir atsiek-
lengvą atsakymą į šitą klau- ti savo tikg^
Simą. Jie sako, kad visų ne- Ką gali> pavyzdžiui) pada. 
pasisekimų priežastis yra rytj Rusijos darbininkai 

darbininkų vadovų !sda-lprieš Lenino komisarų dik- 
taturą, kuomet didžiuma 

girdi, Rusijoje fabrikų tenai yra uždaryta,

0*11 y wreept 8vn4«y by 
Llthuanlaa N*wa Pub. C<k» Ine.

Bditor P. Grigaite

1739 SO. HALSTED ST< 
CHICAGO, ILLINOIS.

T«lephon« Canal lfrO<

Naujienom eina kasdiena. Išskiriant 
nedfihlienius. Leidžia Naujienų Ben
drove, 1739 S. Hnhted St., Chlcago, 
UI. _ Telefonas: Canal 1506.

U iaf Rako m o ji Kaina:

Chieagoje — pačiu
Metams ...............................
Pusei mėty ........................
Trims mėnesiam! .............
Dviem mėnesiams ............
Vienam mėnesiui ..............

Chicaroje — per neCtotofao:
Viena kopija .....................
Savaitei ................................
Menesiui ............................. .

Suvienytose Valstijose, na Chicagoj, 
pačtu: \

Metams ...................................
Pusei metą .......... ..............
Trinia mėnesiams ...............
Dviem mėnesiams ................
Vienam mėnesiui ................

Lietuvon ir kitur užsieniuose:
(Atpiginta)

Metams ........... .......................
Pusei metą ...........................
Trims mėnesiams ................

Pinigus reikia siąst Pa&to Ifoney 
(^rderiu. kartu su užsakymu.

Darbininkų 
ūpas ir jiegos.

•6.00 
S.50 
1.M 
1.45 
.75

02
12

15.00 
3.00 
t.65 
1.25 

.65

17.00 
4.00 
200

Europos revoliucijos nėjo 
iki šiol taip, kaip mes būtu
me geidę.

Rusijos revoliucija, sukė
lusi pradžioje didžiausį en
tuziazmą pasaulyj, įklimpo j 
pilietinės karės pelkes, iš 
kurios ji taip ir neįstengia 
išlipti. Darbininkų organiza 
cijos suskilo, sovietai tapo 
suardyti, ir valdžia pateko į 
rankas partijos, kuri panai
kino piliečių teises, suvar
žė žodžio, spaudos ir susi
rinkimų laisvę ir įsteigė ša- 
TVjrlOT^^'crfkfinurą.

tančiai darbininkų netenka 
darbo; tada ir pasitikusiems 

fabrikuose darbininkams 
pasidaro sunku atsilaikyti 
prieš savo samdytojus. Eko
nominis šalies gyvenimo su
irimas pakerta proletariato

vystė je.”
Jeigu, 

menševikai ir kitokie “&oci-|ir darbininkams prisieina 
alburžujai” nebūtų susidė- 
dėję su buržuazija, tai jos 
proletariatas senai butų iš
kovojęs visa, ko jam reikia. 
Vokietijos revoliucija irgi 
nebūtų buvusi pralaimėta, 
jeigu ne Scheidemannų ir 
Noskių parsidavimas darbi
ninkų klesos-priešams. Taip 
|>at esą ir su kitomis šali
mis, kuriose kilo revoliucija.

Šitos nuomonės šalinin
kai, be to, sako, kad ir šalįs, 
kuriose dar nekilo revoliu
cija (Francija, Anglija), bu

tų pasekusios revoliucinio 
Rusijos ir Vokietijos prole
tariato pėdomis, jeigu ne 
jų “socjal-buržujų” išsiža

dėjimas revoliucinės idėjos.
Bet protaujantį žmogų 

toks aiškinimas negali pa
tenkinti. Jisai neišaiškma

bai galingesnė negu buvo ki
tados, nes jau ir jos protas 
bus persisunkęs revoliucinė
mis idėjomis. Tada ji bus ne
pergalima.

Pasaulio Darbininkų 
Judėjimas.

True trun.slation filed wiih the post- 
maskr at Chtcago, III. Dec. 8, l'JIO 
as r<jqu1rcd tey lh« act of Oct. tt, 1917

ANGLIJA.
Londonas. [Skandalas]. Pas

kutiniuose dabatuosę delei Ru
sijos klausimo išėjo viešumon 
labai įdomių dalykų. Pasirodė, 
kad Anglija rengiasi skolinti Dc 
n ik i n u i $15,000,000 tuo tikslu, 
kad tasai avanturistas slopintų 
Rusijos žmonių laisvę. Maža to. 
Valdžia pareiškė, kad jinai ne
begalėsianti ilgiau teikti pašal
pos bedarbiams. Tatai baisiai su 
kiršino žmones.

Dabar, labiau negu kada nors, 
yra vilties, kati Rusiijos avantu- 
rai bus padaryta galas (ne todėl, 
kad valdininkų nuomonėse butų 
įvykę kokių nors permainų, o 
todėl, kad Sovietų armijos griau 
na monarchistų planus). Danų 
laikraščiai skelbia, kad neužil
go prasidėsiančios tarybos tarp 
Rusijos ir talkininkų Raudono
jo Kryžiaus narių, žinoma, An
glijoj pasiskubihta pareikšti, 
kad tos tarybos neturėsiančios 
politinės svarbos. Tečiaus yra 
ženklų, kurie rodo, jog Angli
jos valdžia yra labai susirūpinu
si dalykų padėtimi. lYaskutinį 
miestų rinkimai jai buvo vienas 
skaudžiausių smūgių. Del tos 
priežasties ji pradeda mainyti 
savo politikos kursą.

NORVEGIJA.

New Yorkas. — [52 socialis
tų pateko tariamentan]. Seka
me Norvegijos parlamente bus 
52 socialistai. Paskutiniais rin
kiniais už socialistus jiaduota 
250,000 balsų.

Norvegų Socialistų Partija 
simpatizuoja Rusijos bolševi
kams ir nesenai pasiuntė Mask
von Egede Nissen, vieną žy
miausių socialistų vadą.

Norvegijos socialistai griežtai 
priešinasi mi 1 i t a r iznn u i.

JUNGTINES VALSTIJOS.

Detroit, Mich. — [Legionie
riams suduota smūgis], Ameri
kos Legionui nesiseka. Jo prie
vartos ir anarchijos planas ne
randa paramos. Nesenai Detroi
to legionieriai pareiškė, kad jie 
ardys Ilayvvoodo prakalbas. Te
čiaus miesto valdžia pasiskubino 
paskelbti, kad niekas neturi tei
sės ardyti susirinkimų, jeigu 
jie yra vedami teisotu budu.

Maža to. Legionierių begėdiš
kas pareiškimas sukėlė didžiau
sių audrų. Kareivių ir Jurininkųnukentėjo dėl karės.

Karės pralaimėjimas iš-l Legionas griežčiausia užprotes
tavo prieš juodašimčių kėsini- 

! mąsi ant žodžio ir susirinkimų 
laisves. Rezoliucijoj, tarp kita 

Į ko, sakoma: “Mes negalime pa
velyti, kad toji laisvė — dėl ku
rios me\ aukavome savo gy
vastis ir dėl kurios nemaža mu
sų draugų žuvo Francijos lau
kuose, — butų mindžiojama 
pi u tok ra tų bernais.”

Duponto Inžinierystės Darbų 
streikas tęsiasi. Yra ženklų, kad 
kompanija rengiasi nusileisti.

Darbininkų Unijos visais ga
limais budais remia plieno strei
kininkus. Tik vieną unija pasky
rė $10,000 streikininkų fondan.

Chicaga. — [Įsikūrė Nacibna- 
lė Darbo Partija], Nesenai įvy
kusioj Darbo Partijos konferen
cijoj dalyvavo 1,200 delegatų. 
Delegatai buvo labai įvairaus 
plauko: pradedant nuo interna- 
diona^ių 'unijų prezidentų ir 

bajig^ant paprastais darbinin
kais.

Konferencijoj pareikšta seka
mi reikalavimai:

Nacionalizavimas geležinke-, 
lių, kasyklų, miškų, telefonų 
gyvulių skerdyklų, sandelių,

bėgti iš pramonijos centrų į 
sodžių, kad tik susiradus 
duonos kąsnį? Ką gali pada
ryti Vokieti; ?s proletarai 
prieš No^kę ir Erzbergerį, 
Kuomet riihonai jų net vie
tų dirbtuvėse negauna?

Ekoh.) uinis krizisas pa 
Į šaulyje nors ir didina prole
tariato nepasitenkinimą, aš
arina jo protasima, aug’.rn 
revoliucini jo ūpą, bet kartu j 
paraližiuoja jo spėkas. Štai 
kame priežastis nepasiseki
mo Europos revoliucijų.

Bet tasai krizisas kažin 
kol negali tęstis. Pramani ja I 
turi susitvarkyti, nes be to 
pasaulis negalėtų gyventi. 
0 susitvarkius pramonijai, 
atsigaus it darbininkų klesa. 
Kada tečiaus ji sustiprės e-

svarbesnių industrijų.
Panaikinimas Jungtinių Vals

tijų Senato. *
Panaikinimas špiegystės įsta-

konotniškai, tai ji bus d vigu-1 tymų ir konskripcijos. Atsteigi-

___________

mas žodžio, spaudos ir susirin
kimų laisvės. Neleidimas įvesti 
priverstino kareiviavimo.

Suteikimas moterims balsavi
mo teisių.

Atėmimas iš prezidento vėla
vimo galios.

Federaliai teisėjai privalo bū
ti 'renkami balsavimais ketu
riems metama.

Priimta daugybė rezoliucijų, 
kuriose reikalaujama išnešti 
papeikimas teisėjui Andersonui, 
nuipiti nuo Rusijon blokadų ir 
paskelbti visuotinų amnestijų po 
litikoa prasikaltėliams. Refkalau 
ta naujo peržiūrėjimo Tom. 
Mooney bylos. Išnešta griebtas 
protestas prieš Hniduso ir kitų 
deportavimų. Reikšta jMisipikti 
nimas Wall stryčiui, kuris ry
žusi pulti Mexikų.

Po ilgų svarstymų priimta 
konstitucija. Tarta sudalyti Na- 
cional| Komitetų, kurin įeis po 
du nariu—vienas vyraš ir viena 
moteris — nuo kiekvienos 
valstijos. Bepartyvė Lyga, So
cialistų Partija ir kitos radika
lės organizacijos galės prisidėti 
prfe Darbo Partijos. ^Pečiaus jų 
prisidėjimas visai nereikš susi
liejimų. Tai bus tik Sųjunga 
kai-kurių bendrų tikslų atsieki
ami.

Konvencijoj kalbėjo Anglijęs, 
Kanados ir Indijos atstovai, o 
taipgi socialdemokratų lygos 
Bepartyvės Lygoą ir Populerės 
Valdžios Lygos atstovai.

Darbo. Partija nutarė seka
mais rinkimais stalyti kandida
tų j prezidentus.

prakalbų. Vadinasi, pirma jis 
buvo aklas parapijonas, o dabar 
įpuolė į kitą kraštutinybę- liko 
nepaprasto uolumo komunistas. 
Visuos tuos, kurie nesutinka 
su juo, jis dergia ir kolioja pas
kučiausiais žodžiais.

Akyvaizdoj to, ar galima pra
vesti liniją hwp darbų fanatikų 
klerikalų ir darbų fanatikų-ko- 
munistų? Skirtumo dienos 
šviesoj ir su žiburiu sunku su
rasti. — F. J. Lavinskas.

Iš Įvairių Sričių
Rašo ŠERNAS.

KAIP AUGŠTAI GALIMA 
PAKILTI ORLAIVIU?

Sveikatos Skyrius

KOSERĖS UŽDEGIMAS.

Skaitytoju Baisai
[Ui fšretkitas itame skyriuje 
nuomones Redakcija neatsako.}

------\—-

Iš JŲ DARBŲ PAŽINSI JUOS.

Taip, apie žmones reikia 
spręsti iš jų darbų, o ne žodžių. 
Pavyzdin, imkime komunistus 
ir jų sekėjus. Tie gaivalai nuo
lat kalba apie padorumą ir ki
tus genis dalykus. Bet jie patįs 
neprisilaiko nė padurtimo nė 
doros, fr jie tiek nusmuko, kad 
net giriasi tuo.,

Brooklyno socialistai surengė 
Bagočiui prakalbas. Ir komunis
tai visais galiniais budais ryžo
si suardyti tas prakalbas. Gi 
“Laisvės” korespondentas su 
pasididžiavimu apie tai rašo. 
Girdi, kada Bagočius pasirodė 
ant pagrindų, mes jį pasitikome 
su didžiausiu triukšmu — švil
pdami, Šaukdami, kojomis tryp
dami. Tolinus kiekvieną jo žo
dį sekėme, keldami triukšmą ir 
neleisdami jam liuosai kalbėti...

Na, ar bereikia didesnio nu- 
smukimo! Reikia paabejoti, ar 
laukiniai žmonės įstengtų “su- 
bityti” musų komunistus?

Kažin kas butų, jei tie sutvė
rimai paimtų valdžią į savo ran
kas? Tąsyk kitaip manantįs žmo 
nes negalėtų pasirodyti nė gat
vėj. O apie žodžio ir susirinki
mų laisvę negalėtų būti ir kal
bos. — XXIX.

—2. .. L--------

KOMUNISTAI.

Ta kvėpuojamo aparato dalis, 
per kurių oras iš nosies eina į 
kvėpuojamųjų gerklę, vadinasi 
koserė. Jos vardas rodo, kad ji 
turi ryšį su koloj imu.

Kosėjimas gali paeitt iš plau
čių, (1(4 širdies ligos ir 11., bet 
jis neretai paeina vien tik dėl 
negerumų koserėj. Koserės su
žeidimas, joje augimas mėsų, 
jos džiova, sifiliniai ant jos išsi- 
vertimai gali pagimdyti sausų 
kosėjimų ir atmainas, balse bei 
pilnų balso netekimų. Tečiaus ne 
visuomet yra dideli blogumai, 
kad koserėj įvyksta betvarkė. Už 
tenka paprasto staigaus arba 
chroninio uždegimo šitoj anato- 
miškoj dalyj, kad turėjus tokius 
symptomus, kaip kutenimų ger
klėj, norų kosėti, sausų kosėji
mų, karkiantį bei išgverusį bal
sų, balso užkimimų bei jo pilnų 
netekimų. Rūkymas, ypač stip
raus tabako, kvėpavimas erzi
nančių garų ir gazų, įtemptas 
balso vartojimas, ypač dainuo
jant bei kalbant į minių, nosies 
plėvių uždegimas yra tankiau
siom priežastim koserės uedegi- 
mo. Kad išvengti jo reikia ven 
gti priežasčių. Gavus jį, reikia 
gydyties duodant pilnų pasilsį 
koserei (reikia nevartot balso, 
nekalbėt), sustojant rūkyti, jei 
kas ruko, vengiant gazų, garų ir 
dūmų. Jei noises liga yra prie
žastim reikia jų tinkamai gydyt. 
Apkrapljimas koserės tinka
mais antiseptikais arba aptepi- 
mas jos jais keliatų kartų pa
prastai veda prie ligos pašalini
mo.

Kosėjimas, paeinantis iš ko-< 
serės ligos, yra kenksmingas, 
nes jis ištąso plaučius ir nuvar- 
gžna, o naudos jokios iš jo nėra. 
Jis turi būt sustabdytas.

Dr. A. Montvidas.

Apie tai, kaip augštai orlai
viai gali pasikelti, ir ar aeropla
nai, ar balionai, ar Zeppelinai 
augščiau pAkįla, paprasti laik
raščių skaitytojai neturi tikrai 
teisingo supratimo. Apie tai vo
kiečių laikraštyj “Tcchnik fuer 
Alio” inžinierius specialistas 
Rolaiųl Eisenbohr išspausdino 
visų laikraščių skaitytojų žiniai 
tam tikrą straipsnį. Sulig jo 
paaiškinimais, aeroplanai augš- 
Čiausiai pasikėlė iki 8000 metrų 
(metras lygu 3.3 pėdoms), kuo
met balionai ne kartą pakilo 900 
metrų su viršum, tik tokioj au- 
gštumoj pastoviai laikyties ne
įstengė. Du vokiečių profesoriai, 

.oro sluogsnių tirinėtojai, 1896 
metais specialiai lakstymui aug- 
štybėse prirengtame balione 
‘Preussen* pakilo iki 10,500 met
rų. Jie yra žmonės, kuriems pa
sisekė aukščiausiai oran pakilti, 
augščiau, kol-kas, niekas dar 
neiškilo. Net didžiausi besi- 
stengimai franeuzų orlaiviniji- 
kų iškilti augščiau, negu tuodu 
vokiečių profesoriai pasikėlė, 
buvo be pasekmių. Nors kartais 
orlaiviui ir pasisekė augščiaus 
iškilti, bet tose augštybėse jie 
ilgai laikyties negalėjo. Bet ir 
tokios augštumos pakanka, kad 
perlėkus dagi augšeiausį žemes 
kalną, kaip Gaurizankarą, Hi
malajų kalnuose, Azijoj, kurs 
turi 8800 metrų augštumo, kuo
met didžiausia jūrių giluma 
prie4laponijos krantų turi 9640 
metrų, taigi daugiau negu aug- 
štis augščiausio žemes kalno.

Pietinėj <Amerikoj taip ilgos 
upės rodos nėra,-bet užtai Ama
zonės upė yra daug platesnė, 
tai ir ji jūrėms gali suteikti ne 
kiek mažiau vandens. Didžiau
sios Afrikos upės, kaip Nilas,, 
Zambczė; Azijos upės — Aust
ralijoj tokių, didelių upių nėra, 
tai suprantama, kad jos jūrėms 
suteikia ir vandens daug ma
žiau. Rct Vis tik sulyginus su 
kitomis didelėmis Europos upė
mis Lietuvos Nemunas atrodo 
tik kaip mažas upelis.

PADĖKOS ŽODIS.

Draugams vvaterburiečiains, 
draugui Prusclaičiui ir Nai
niui, kurie Progrcsisčių sureng 
tame vakare, Žemaitės naudąi, 
savo uždarbį už grimiravimą ir 
už kostiumus gavę po $3.00, iš
viso $6.00, tiedu draugai man 
prisiuntė.

Nors vakaro pelnas kitam tik
slui nuėjo, vienok geri draugai ir 
manęs neužmiršo... Ačiū jums, 
draugai, už jūsų atmintį, ir ge
rą širdį, nuoširdžiai ačiū! Drau 
giškai. žemaite.

Kazimieras Gugis

Miesto Ofisas f
127 N. Desrborn lt. 

1111-11 Valty M*.
Tel. Central 4411

Veda vUokitu reikatva, kaip krlmbiallHazote 
taip ir civlliikuoae teismuose. Daro 

visokias dokumentus Ir popieras.
Namų Ofisas:

1223 S. Halsted St
Ant trečių lubų

Tel. Drover 1310

DIDŽIAUSIA JUNGTINIŲ 
VALSTIJŲ UPE.

DR. A. MONTVID
CHICAGO 

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
25 E. Wa»hington St. 
MarshaH Field Annei 

18th fl. Ruimas 1827 
Phone Central 3362

Valandos: nuo 10 iki 12 ryto

2121 North Western Avė.
Valandos: 6 iki 8 vakare.

X*Spinduliai. Phone Armitage 2010 
Rezidencijoj telefonas West 6126 |

Aš visai nemanau kalbėti aį)ie 
komunizmų, o tik apie tuos žmo 
nes, kurie vadina save komunis
tais. i

Jeigu man reikėtų pasirinkti 
musų komunistų skelbiamų 
“mokslų” arba tų mokslų, kurį 
skelbia dvasiškiai, — aš netu
rėčiau pasirinkimo. Kaip vieni, 
taip ir kiti yra tyriausio van
dens fanatikai. Dvasiškiai vadi
na bedieviais, heretikais, paleis
tuviais, etc. visus tuos, kurie ne
tiki jų sapaliojimams. Gi musų 
komunistai vadjina buržujais, 
niekšais, parsidavėliais, etc. tuos 
kurie nesutinka su jų išvadžio
jimais. \

Ligi šiol jų laikraščiuose nie
ko kilo nebuvo rašoma, kaip 
tik šmeižtai apie Naujienas ir 
Grigaitį.

Kad skaitytojai turėtų supra
timų apie tai, kokios rųšies gai
valai plakasi prie komunistų, aš 
nurodysiu į Minersville. čia gy
vena extra-komunistas J. Rama
nauskas. Savo laikais tasai ko
munizmo “apaštalas” pateko 
šaltajan už ardymų Dr. šliupo '

—I

Didžiausia Jungtinių Valstijų 
upė yra Mississippi. Ji ne tik 
ilgiausia, bet ir daugiausiai jūrė
ms vandens suteikia, daugiau 
neg kuri nors kita ant žemės li
pė. Savo tekėjimu Mississippi 
upė kas sekunda atgabena jū
rėms po 2 milijonu kubinių pė
dų vandens. Taigi per 24 valan
das ji suteikia jūrėms ne tik vie
nų kubinę mylių vandens, bet 
lieka dar jo pakankamai pripil
dymui rezervuarų didžiausių 
Jungtinėse Valstijose debesis šie 
kiančių triobų, ir tai tuksian
čius tokių rezervuarų.

Telephone Drover 5052

Dr. A. Juozaitis
DANTISTAS

Valandos: nuo 10 iki 8 vai vaka 
re. Nedaliomis pagal sutarimo. 
3261 So. Halsted St. Chicaro, III.
RAŠOMOJI POPIERA " 

( (Bond)
Pigiau kaip opto (olselio) 

kaina 
-Parsiduoda svarais

po 16c svaras. 
Pardavimui yra tik keli 
šimtai svarų. Pasiskubin • 
kitę,-kol neišparduota.
Kreipkitės į NAUJIENAS

P. K. BRUCHAS
3321 So. Halsted St.

JUBILIERINĖ KRAUTUVĖ
Dabar yra laikas daryli šventėms užsisakymus ko! pasirinki

mas didelis. Tamista nupirksit dovanas tikros vertes musų 
krautuvėj. Ir bukit užtikrinti, kad jus nupirksite naujausios 
mados ir geriausią tavorą žemiausia gaunama kaina. Atsilankiu
siems, užtikrinam užganėdinimą ir teisingą patarnavimą..

Išsiskyrimas
Deimanfinią žiedų,

Lavolerią - auskarių,
Laikrodėlių - lenciūgėlių, 

Branzelietų ir tt.
Priimame Liberty Bond.

Krautuvė atidaryta kožną vakarą ir nc- 
dėliomis iki Kalėdą.

Puikus kalendorius visiems dykai.

Biiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Lietuva, Latvija ir Estonija
Ar nori pagelbėti draugams ar giminėms vargą vargstan- 

' tiems LIETUVOJE? Pirk vokiečių ar lenkų markes.
Ar esi skolingas kam LIET UVOJE? Užmokėk dabar že

mu kursu. Pirk lenkų ir vokiečių markes.
Mes siunčiame lenkų ir vokiečių markes tiesiog pačta ar 

kabeliu per Varšavos Disconto Banką ir Berlino Deutsche 
Bank i visas LIETUVOJ DALIS 
kis pas

Artesnėms žinioms kreip
*..if f’.**7 H-i Ik, •»..-.įšS?'. .*•

South WestTrust &SavingsBank
.VALSTIJOS BANKAS

35th St. and Archer Avė. -Turtas $3,000,000.00

1 Atdara panedėlio ir pėtnyčios vakarais nuo 6 iki 8.
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Laiškai Iš Lietuvos.
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Iš Bažnytgirio, Jankų vaL 
Šakių apskr.

Jonas Endziulis rašo Vaclo
vui Tulauckui, 9323 Rhodcs 
avė., Chicago, III.

Gerbiamas Drauge!... Kaip 
tik karas prasidėjo, taip apie ru
giapjūtę, tai rusai smarkiai ėjo 
į Vokietiją. Kada nuėjo netoli 
Karaliaučiaus, tai vokiečiai ru
sus labai sumušė ir parvijo fat- 
gal. Net Griškabūdy, Sintau
tuos, Šakiuos, Pilviškiuos buvo 
pilna vokiečių ir plėšė žmonių 
turtus, kiek tik jie norėjo. Pa
skui rusai pradėjo po biskį spau
sti ir varyti vokiečius atgal, tai 
šiaip taip nustūmė vėl į Vokieti- 

, ją. Sulaukus Užgavėnių vokie
čiai neva negalėjo plėšt Lietu
vos, tai jų darbą rusai varė. Vis 
tik rusai nebuvo toki nepriete
liai plėšikai, kaip vokiečiai, bet 
daugelyje vietų pasielgdavo biau 
riau ne kaip žvėrįs. Musų gyve
nimas tais laikais buvo apverkti
nas. Baimė, vargai, ašaros, 
kanuolių griausmas nenustojo 
per dienas ir naktis. Naktimis 
pažiurėjus į pozicijas šiurpas 
kratydavo. Dangus raudonas. 
Miestai ir kaimai liepsnose de-

Stanislovas 
Čepaitis

Persiskyrė su Šiuo pasauliu 
pėtnyčioj, gruodžio 5 d., 4 v. 
ryto Oak Forcst ligoninėj. Tu
rėjo 29 metus amžiaus, buvo 
nevedęs. Amerikoje išgyveno 
apie 10 metų. Palijo iš Kauno 
gub., Panevėžio pav., Smilgiį) 
vals. Kiaužcrių kaimo. Lietu
voje paliko gyvais tėvus, du 
brolius Mikolą • ir Į^oviją, ir 
vieną seserį, Amerikoj vieną 
brolį Kazimierą. Palaidojimas 
jo kūno buvo nedėltoj, gruo
džio 7 d. Tautiškose Kapinėse.

Brolis Kazimieras Čepaitis.

Kazimieras Petrila
persiskyrė su šiuo pasauliu 

gruodžio 6 d., palikdamas di
deliame nubudime pačią ir tris 
vaikus, vyriausia duktė Agnie
ška 13 metų, sūnūs Kazimieras 
10 metų, Amelija 5 met ir du 
broliu, Juozą ir Pranciškų.

Velionis paėjo iš Sakinos pa- 
rapiįos, Gedvydžių kaimo, 
Šiaulių apskričio. Jis išgyveno 
49 metus ir dabar nuėjo į am
žiną gyvenimą. Palaidojimas 

įvyks utarninke, gruodžio 9 d. 
8:30 vai. ryto. Jo kūnas bus 
nulydėtas i Dievo Apveizdos 
pmapįjDs bažnyčią, o iš ten 
į Sv. Kazimiero Kapines. Pra
šom draugų ir pažįstamų da
lyvauti laidotuvėse.

Brolis Juozas Petrila

ga. žemė dreba nuo patrankų, 
kulkasvaidžių ir šautuvų. Gy
ventojai turėdavo važiuoti 
stuikas, į pozicijas vežt amuni
ciją, duoną, arkliams pašarą ir 
11. Paskui vėl vokiečiai rusus 
sumušė ir atstūmė j Griškabūdį, 
ir tai visu frantu. Vokiečių 
žvalgai atjodavo į Paluobius, o 
rusai taipjau buvo Paluobiuose, 
tai tuojau imdavo pyškinties. O 
jeigu rusai nueidavo slaptai kur 
į Smilgius, ar į Vidgirius, vokie
čiai laukia. Tai jau tada gy
ventojams labai bloga. Kada ru
sai vėl pasitraukia, tai vokiečiai 
atėję gyventojus uždegdavo; lik
davo ugny gyvuliai ir visas tur
tas, tiktai žmonės išbėgdavo. 
Taip dobėsi iki šeštinių. Paskui 
rusai pasitraukė daug kareivi- 
jos, kazokų. Jau, sakėm, vokie
čius sumuš. Bet visai kitaip išė
jo. Rusai vos tik biskį už Griš
kabūdžio nyėjo, kaip vokiečiai 
pradėjo duot, ir rusai ėmė bėg
ti. Kas tada buvo vietiniams gy 
vertfojams! Kulkos ūžia pro au
sis, žemės eina į padanges, o 
triobos liepsnomis apsuptos. Ru
sai bėgo, o vokiečiai degino gy
ventojus, iš armotų sierinėmis 
granatomis šaudydavo, triobas 
ugnim liete aplieja. Kad rusai 
nubėgo, vokiečiai darė pozicijas, 
kasė okopus, grabes per Paluo
bius ant Bagotosios, o. kitas ga
las ant Ragiškės ėjo tolyn iki 
Nemunui. Per Sekmines prie
šai grabėse per du-tris viorstus 
išdegino visus gyventojus. Žmo
nes išvarinėjo, gyvulius atėmė. 
Maistas visas ugnyj pražuvo. 
Vokiečių buvo visur pilna; jie 
šeimininkaudavo: viskas buvo 
jų. Jeigu kas ką gerai pasika- 
vbjo, tai tas buvo jo, o šiaip tai 
viską ėmė dykai. Jei kartais 
kiek mokėdavo, tai tik trečdalį 
kiek daiktas vertas, o dažniau 
šiai tik šautuvu pagrūmodavo.

Kaip vokiečiai nuėjo ant Kau
no, tai šičia ėjo rubaunininkai: 
imdavo, kas tik jiems pasisuk
davo, plėškės, vežimus, nočy- 
nas, čeverykus, čebatus, mėsą 
grūdus — viską. Žmonės liko 
taip nuvarginti, kad jau dides
nio vargo ir būti negali. O dar 
čia bijok, kad negautum Į spran
dą, arba neperšautų. Tai koks 
buvo musų gyvenimas. Paskui 
vokiečiai surašinėjo visus gyvu
lius. Nevalia buvo nieko par
duot nei pjauti. Kada jiems rei
kia, atėjo ir atėmė. Paskui jau 
pradėjo neva mokėti; kad ark
lius imdavo, mokėdavo po šim
tą, o žmogui reikėdavo mokėti, 
jeigu nori nusipirkti, po 1000 
ir daugiau. Žmonės liko be ar
klių, be vežimų; negalėjo lauką 
apdirbti tinkamai. Daugumas 
akėdavo savimi, žmonės turėjb 
mokėti pagalves, pirmais mettns 
po 7 markes, antrais po 14 mar
kių, o trečiais metais mokėda
vo net po Šimtą ir po daugiau. 
Jei katras nemokėjo, tą varė 
prie darbo ir neduodavo valgy
ti. Tai žmogus, jeigu ištrivojo 
tris mėnesius, tai jau vos tik 
gali paeiti, o katras silpnesnis, 
tai nuėjo į Abraomo prieglobs-

Taip vokiečiai ir mučijo mu
są Salikę. Melnyčios visos buvo 
uždarytos, tiktai viena da buvo 
atdara, tai į tą visas valsčius tu
rėjo vežti, ir dar reikėjo gauti

. 1 i

Mokykla kirpimo ir 
siuvimo atsidarė

Mokiname pagal naujausios 
mados iš petriny ir desainy 
kirpti ir siūti vyriškus aprėda- 
lus. Turime geras elektrines 
siuvamas mašinas, kur galima 
greičiau išmokti geriausį ir 

lengviausį amatą pasaulyje, 
nes dabar siuvėjai lošia didelę 
rolę pasaulyje.

Taigi LIETUVIAI nepraleis
kite tos geriausias progos, ei
kite į tą mokyklą, nes mes mo
kiname dienomis ir vakarais; v 
musų mokykloje mokinasi vy
rai ir moters. Visas informaci
jas suteiksime laiškais arba 

vpatiškai. Valandos nuo 8 ryto 
iki 9 valandai vakare.
WHITE EAGLE GARMENTS 

PRACTICAL DESIGNING 
8CHOOL

3103 So. Halsted St., Chicago.
■ ■■ ■— ....... ..........II II I IMlZ

•j . <.......................■ ■

NUO 1-MOS RUGSĖJO

E PINIGUS
Visas Svieto Dalis

IšrupinamelPasportus i Lietuva 
"Lietuvos atstatymo bendrove
Lithuanian DevelopmentCorporatiori

320 Fifth Avenue, New York, N. Y.

F». CONRAD
LIETUVIS FOTOGRAFAS

3130 So., Halsted Street. Phone Drover 6369.
Kurie turite Lietuvoj tėvus, gimines ar pažįstamus, 

siųsdami laišką, pasiųskite ir savo paveiksią, kuris suteiks 
jiems didį džiaugsmą. Jeigu jo netur nusitrauk tuojaus. 
Męs padarome parankiausius siuntimui Lietuvon. Per
imame senus, padarome didelius, visokiose spalvose, su
dedami aut vieno: iš kielių skirtingų. Pritaikome re
nius visokiems paveikslams. Traukiame: pagrabus na
muose, prie bažnyčių, ant kapinių, sueigas, familijų gru
pes, veselijas, pavienius ir 1.1.
Atidarą Pancdėliais ir Pėtnyčiomis nuo 8 ryto iki 6 vakare.

Utarninkais, Seredomis ir Ketvergais nuo 8 ryto iki 9 vakare.
Suimtomis nuo 8 ryto iki 10 vakare. Nedėliomis nuo 8 ryto 

iki 6 vakare.

Dr. F. 0. Carter
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR GERKLĖS 

Daktaro patarnavi- 
nins Jūsų akims dasi- 
rcnKant akinius.
22 m. ant State St. 

prityrimas 
Gaivos skaudėjhvas 

LpflHBkų nerviškumas, insom- 
nia ir nervišku- 

mas tankiai ątsiranda 
nuo silpnų akių ir 
reikia tuojaus eiti pas 

<lakt irą. Kreivos akys pataisomos. 
Atdara subatej /o pietų ir nedalioj.

FRANKLIN O. CARTER, M. D.
120 So. State St. (2 lubos) Chicago. 
(Vienos durys i žiemius nuo Fair) 
Valandos: 9 iki 6; Nedėliomis 10 

iki 12. Telefonas Central 837,

| Saugokite Savo Akįsj

Teisingai pritaikytais akiniais, 
kuomet iys kenčiate galvos skau
dėjimą, kuomet raštas susibėga j 
krūvą, kuomet siuvate arba skai
tote. Kuomet jus esate trumpa
regis arba toli regite pasitarkite 
su manimi pirmiau negu eisite 
kur nors kitur. Mano 26 metą 
patyrimas šiame užsiėmime su
teiks jums geriausias pasekmes.

Gydymas visu akiu, ausy no
sie* ir gerkles ligą. Po priežiūra 
' • . , ’ specialisto. U-
tarninkais ir pėtnyčioms nuo 2 
iki 5 po pietų.

' JOHN SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS 

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

3-čios lubos, virš Platt'o aptiekos 
• Tėmykite' j 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

Ų SPECIALISTAS 
Akis Egzaminuoju Dykai 

Gyvenimas yra 
tuščias, kada pra 
nyksta regėjimas 

Mes vartojam 
pagerinta Oph- 
thalmometer. Y-

reipiama į vai
kus. Vai.: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
nedėliomis, nuo 9 iki 12 dieną 
4649 S. Ashland av. kamp47 sL 

Telephone Yards 4317 
Boulevard 6437

Mes perkame Pergalės Bondus pilna parašyta- f* A H- 
ja verte, ir Laisvės Bondus pilna pinigine verte. lt
I!*™kik»srtien Suo«-fi° * j. G. SACKHEIM & CO. 
Utarninkais, Ketvertais 1335 MILWAUKEE AVĖ.
ft- Subatomis 9—0 tarp Paulina ir Woad Sta.

leidimą, 
daugiau 

žmogaus 
buvo vi-

nuo vokiečių žandaro 
Bet malti nebuvo valia 
kaip pusę svaro ant 
dienai, o namie malti 
sai uždrausta. Tokios tai buvo
mums gerybės. Dabar jau 
mums akįs nušvito. Eik kur no
ri, be baimės, niekas tavęs ne
kliudo; tiktai Dievas kad padėtų 
nuo neprietelių atsilalikyli, tai 
tada butume laimingi. Lietuvių 
valdžia yra demokratinga, ne 
monarkija, visą valdžią palaiko 
krikščionių demokratų partija 
ir darbuojasi labai gerai. Žino
ma, šmeižimų visokių yra, ale 
kiekvienas gali suprasti, kad y- 
ra labai sunku dabar tvarką į- 
vestįi Pinigų nėra, o visa ko rei
kia. Jau rusus lietuviai išvijo 
iš Lietuvos, bet da taikos nepa
darė. Lenkai taipgi nor lietuvius 
pavergti. Nežinia, ar bus sunku 
nuo lenkų atsimušti, ar ne, bet 
ne kitaip, kaip per kraują. Mu
sų broliai labai narsus kareiviai.

Dabar labai prašau, parašyki
te apie Amerikos kareivi ją, 
kaip reikėjo kam eiti, ar prievar 
ta, ar savu noru. Žinau, kad 
daug iš Čikagos jau yra žuvusių
Franci joj ant f rimto. Mažu ir 
mano broliaj gavo kariaut su 
franeuzais prieš vokiečius.

Pragyvenimas pas mus labai 
brangu. Lašinių svaras 10 rub. 
prie miesto, duonos svaras pusė 
rubliq; rugių kartis pernai buvo 
50 rub. ir daugiau, o šiemet jau 
atpigo, gauna už 30 rub.; čeve- 
rykai tokie kur Amerike moka 
3 doleriai, tai pas mus 100 rub.; 
čebatai pusantro šimto; taippat 
visoki drapana labai brangu.—/ 
Likit sveiki, jūsų draugas, Jo
nas Endžiįdis.

Prierašas: — Jonas Endziulis

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

sija,nevirinimas pilvelio, nuslabnėjimas. Kraujo, inkstų, Nervų ir 
abclnas spėkų nustojimas viso kūno, ir buvau nustojęs vilties, kad 
begyvensiu. Visur jieškojau sau pagelbos, nesigailėjau visoje Ame
rikoj ir už rubežių, bet niekur negavau savo sveikatai pagelbos.

Bet kada •pareikalavau Salutaras vaistų, Bitteria, Kraujo valyto
jo, Nervatona, Inkstų ir Reumatizmo gyduolės, tai po suvartojimui 
minėtos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėt, gerai dirbt, 
Kraujas išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbt. Inkstai atsigavo. Reu
matizmas pranyko diegliai nebebadė po krutinę. Vidurių rėžimas 
išnyko po užmušimui visų ligų. Bėgiu 3 mėnesių išgerdavau kas sa
vaitė po butelį Salutaras, Bitteria, ir po 3 mėn. savo paveiksle pa
mačiau tokį skirtumą ir 1000 sykių dėkuoju Salutaras mylistų “ 
radėjistei ir linkiu visiems savo draugams ir pažįstamiems su 
kiais atsitikimais patariu nuoširdžiai kreipties prie Salutaras:

SALUTARAS
CHEMICAL INSTITUTION J. Baltrūnas, Prof.

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

Rez. 933 S. Ashland Blvd. Chicago
Telephone Haymarkct 25*4 *

DR.A.A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialistas Moteriškų,. Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų

Ofisas: 3354 So. Halsted St. Chicago
Telephone Drover 9693

Valandos: 10—11 ryto; 2—3 po piet 
7—8 vak. Nedalioms 10—12 dieną.

DU 8. M. DUSEI
# Praktikuoja 28’* metai 

Gyvenimas ir Ofisas • 
3149 S. Morgan st., kertė 32 et 

Chicago, Illinois. 
SPECIALISTAS:

Moteriškų ir Vyriškų. 
Taipgi Chroniškų Ligų. 

OFISO VALANDOS!
Nuo 9—10 ryto, nuo 12—2 po 
pietų ir nuo 6—8 vakare. Ne

dėtomis nuo 9—2 po piet.
0 # Telephone Yards 687

♦

DR. M. HERZMAN
ge
to-

III.

DR. JOHN N. THORPE 
ČYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1637 W.51 St. kamp.Marshfield av
Valandos: Iki 9 ryto; nuo 3 iki 

4 ir nuo 7 iki 8 vakare.
Tel. Prospcct 1157

kitų

“Aušros”
Mokykloj

Prasidės žieminis sezonas, 
bus šie skyriai:

1) Anglų kalbos.
2) Lietuvių kalbos.
3) Geografijos, Istorijos.
4) Aritmetikos.
5) Algebros, Geometrijos ir 

matematikų.
6) Braižymo (plianų pažinimo).
Mokytojai: Anglų kalbos — P. G. 

Luomons; Lietuvių kalbos — Konst. 
Augustinavičiug; Matematikos — V. 
Mišeika.

Aušros Mokykla — seniausia ir 
geriausia, jos tikslas suteikti neat- 
butinai reikalingą mokslą, kad su jo 
pagelba galima butų pagerinti gy
venimą.

Delei didesnės naudos sau ir pa- 
rankumo mokyklai pradėkite tuoj 
neatidėliodami visi sykių.

3001 South Halsted Street

fą drauge su 24 rekordais, deiman
tine adata, groja visokio padarymo 

y———. rekordus, vartotas 
tik 30 dienų.

Mes taipgi turi 
’ me tikros šikšnos

jHįrilMHHr svetinei eilę ir ki-
"V iį ; Urnų.

I Mes hirime ke
| lėtą augštos klesos

lllIlilMl I Phonografų, kuriuosįflj mes parduosime už
n^l kilę pasiūlytą kainą
« Ir1----- p už tai kad mes turi-

U, me pratuštinti vietą.
JEI GYVENATE UŽMIESTYJE MES 
PRISIUSIME C. O. D. LEIDŽIAME 
APŽIŪRĖTI. Ši yra stebėtina pro
ga. Ateikite arba rašykite tuoja’js. 
PRISIUNČIAME UŽ DYKA.

Mes priimame Laisvės Bondus. 
WESTERN FURNITURE STORAGE 
2810 W. Harrison St. Chicago, III. 
Atdara nuo 9 ryto Iki 9 vai. Nedė- 

Įlomis nuo 10 iki 4 x

S.IU'J v

DR. I E. MAKARAS 
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
Ępąelande: 10900 S. Michigan Avė. 
Telefonai, Pullman 342 ir 3180 
Chicagos ofisas: 4515 S. Wood St. 
Tik Ketvergų vakarais nuo 5:30 
—7. Tel., Yards 723.

DR. M. T. STRIKOLIS 
Lietuvis 

Gydytojas Ir Chirurgas 
Ofisas: 1757 W. 47 St.

Tel. Boulevard 160. 
Ofiso valandos: 10 ryto iki 2 

po pietų; 6:30 iki 8:30 vak. 
Nedėliomis 9 iki 12 dieną. 

Namai: 2914 W. 43 St.
Tel. McKinley 263

Gerai lietuviams iinomas per 16 me
tų kaipo patyręs gydytojas, chirurgas 
ir akufieris.

Gydo aitrias ir chroniškas ligas, vy
rų, moterų ir vaikų, pagal naujausias 
metodas X-R*y ir kitokius elektros prie
taisus.

Ofisas <r Labaratorija: 1025 W. 18th 
St. netoli Fisk St.

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, ir 
8 vakarais. Telephone Canal 8110. 
GYVENIMAS: 8412 S. Halsted Street

VALANDOS: 8—9 ryto. tiktai.

Telefonas Pullman 856.
DR. P. P. ZALLYS

DENTISTAS
10657 Michigan Avė., Roseland.

Valandos: 9 iki 9 vakare.

Telephone Yards 5834

Dr. P. G. Wiegner 
Priėmimo valandos nuo 8 iki 
12 iš ryto ir nuo 7 iki 9 v. vak. 
3325 So. Halsted S U Chicago. ‘

DIDŽIAUSIS PASIRINKI- 
MAS DOVANŲ KALĖ

DOMS.
Moterims šilkinės j akutės
Vyry aprėdalai
Vaiky drabužiai 
Numažintomis kainomis.

BECK’S DEPT. STORE
3323 S. Halsted St., Chicago.

savo laiške dar manęs firašb apie 
jo brolius, Juozapą ir Antaną 
Endziulis. Jie paeina iš Paluo
bių kaimo, Griškabūdžio para
pijos. Tatai meldžiu j'ų, ^tfsi- 
licpti šiuo adresu: Vaclovas Tū
la nekas, 9323 Rhodcs avė., Chi
cago, III.

Alus Degtine Vynas
Pilna formula ir pilnas pamoki

nimas, apimantis padarymą nami
nio distiliuotuvo ir ’veikimą su juo, 
už 81.00. Ruginė, tikrasis alus, pa- 
rinktiniai vynai užtikrinama.

TIKROS PREKĖS
Ne kokie nudavimai. Mes pir- 

iniaus darėme alų ir degtines, For
mules įstatymiškai galima siųsti pač 
ta. Veik greitai. Pasiųsime gavę 
$1.00 Money Orderiu ar pinigais.

William Klaes Institute,
Dep. 85, Milwaukee, Wis.

VAKARINĖ ANGLŲ KALBOS 
MOKYKLA LIETUVIAMS.
Lekcijos privačiai ir klcso- 

mis. Mokestis kiekvienam pri
einama.

L. T. NARMONTAITĖ, 
Mokytoja

3223 Parnell Avė., Chicago
Telef.: Boulevard 9923:

Telephone Boulevard 2160
DR. A. J. KARALIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VALANDOS: 9—12 ryto 
2—9 vakaro 

8303 S. Morgan St Chicago, III.

Telephone Yards 5032

................ ....... . ................. 11

DR. C. K. KLIAUGA
Dentistas.

NAUJIENŲ NAME
1739 So. Halsted StM Chicago, Iii.
Valandos: 9 — 12 ryto ir 2 — 9

vakare Phone Canal 257

LAISVES BONDSAI
x Mokame Grynais:

1-mas $50 Bondsas .... $50.25
5-tas $50 Bondsas ......... $50.25

2, 3 ir 4 augščiausia kaina
J. S. JURIK & CO.

2003 W. 47 St. arti Robey.
Atdara panedėliais, Ketvergais ir

Subatoinls iki O vai. vakare.

Vyriškų Drapanų Bargenai
Teisingas apsiėjimas. Garantuo

tas užganėdinimas. Vyry ir vaiki
nų neatsišaukti, padaryti ant užsa
kymo siutai ir overkotai vėliau
sios stailės ir konservatyvi mode
liai, $20.00 iki $45.00.

Vyrų ir vaikinų gatavai padaryti 
siutai ir overkaytai $1.00 iki $28.00

Vyrų kelinės $3.00 ir ąugščiau.
Vaikų siutai $5.00 ir aukščiau.
Pirkite sau ©verkautus dabar pa

kol prieš ateinančią žiemą nepaki
lo kainos.

Mes užlaikome taipgi pilną sandė
lį nežymiai vartotų siutų ir ©ver
kautų $8.50 ir augščiau.

Full dress, tuxedo, frock siutai, 
ir tt. $10.00 ir aukščiau.

Atdara kas vakaras iki 9 vaL vak. 
Nedėliomis iki 6, vai. vak. Sutato- 
mis visą djeną iki 10 vai. vak.

S. GORDON,
1415 So. Halsted St.. Chciaf», 

įsteigtą 180Z

Dr.4l. Stupnicki
3109 S. Morgan it. Chicago

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

S. D. LACHAWICZ
Lietuvys Graborius

Patarnauju, laidotuvėse kuopi- 
giausia. * Reikale, meldžiu atsi
šaukti, o mano darbu busite už
ganėdinti.
2314 W. 23 Place, Chicago, III 

Tel. Canal 2199.

KOSTUMERIŲ DOMAI.
Skaitau sau garbe pranešti nau

jiems ir seniems kostumeriams, kad 
aš atpirkau tą pačią bekernę ką pir
ma turėjau; todėl geros, šiltos ir 
skanios duonos malonkite pirkti pas 
mane. Su pagarba

J. PEI’RAUSKAS,
3548 So, linicrąld AVe., Uliicagv, m,



NAUJIENOS, Chic<j|»
»■

Lietuviu Rateliuose negali. Janitoriai, kukoriai ir 
kiti augšto stono žmonės labai 
susirūpinę.—Kas bus? Uti-ti-

BRIDGEPORT
Anglų kalbos pamokos.

Nemokantiems anglų kalbos 
šioje šaly vis kebliau ir anks
čiau darosi. Lietuviai, kurie 
nemoka angliškai, arba visai 
menkai temoka, jau gerokai tų 
keblumų gauna patirti kaip dar
be, taip dar labiau, jeigu jiems 
tenka susidurti su kuriomis 
nors viešomis ar valdžios įstai
gomis, teismuose etc. Todėl ne
nuostabu, kad paskutiniuoju 
laiku jie, ypač jaunesnieji, su
bruzdo mokinties anglų kalbos. 
Bridgeporte tatai ypatingai ma
tyt. Vakarinės mokyklos, ku
rių čia keletas yra ir kurių tar
pe “Aušros” mokykla užima pir
mą vietą, gausiai lankomos no
rinčiųjų anglų kalbos pasimo
kinti. Dabar dar vieną anglų 
kalbos vakarinę mokyklą atida
rė savo namuose 3223 Parnell 
avė., p-lė L. T. Narmontaitė, 
Chicagos Universiteto studentė. 
Be abejo, kad ir ji turės gausų 
būrį mokinių. P-lė Narmontaitė 
seniau mokytojavo kurį laiką 
Aušros mokykloje. — R.

Bet 
ji dėl 
nariai 
dirba 
ne po 
dirba,

užtai LSS. 4ta kuopa— 
visa to nesirūpina. Jos 
jauni, energingi vyrai ir 
išsijuosę. —šaltis mums 
kam—sako jie. Je, kas 
tai ir šalčio nesibijo.

— Gvaizdikas.

Jeigu tik prof. Partos prana
šavimas neišsipildys, tai chica- 
gieČiai šiemet ir vėl turės pro
gas pasigirėti rateliečių Vaka
rais, — Senas socialistas.

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI REIKIA DARBININKŲ
Panedėlis, Gruodžio 8, 1919
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REIKIA DARBININKŲ
e

RAKANDAI.

S. L. A. Savaitė.
S. L. A. 36 kuopa šią savaitę, 

utarninke, ir petnyčioje, gruo
džio 9 ir 12 d., Mildos svetai
nėje rengia du vakaru. Tuose 
vakaruose bus aiškinama S. L.
A. tikslai ir reikalas visiems 

lietuviams prigulėti prie šios 
ganizacijos. Kalbės adv. .
Jurgelionis, Dr. A. L. Greičiū
nas ir kiti kalbėtojai. Taipjau 
bus gražus nvuzikalis progra
mas, kuriame be kitų, dalyvaus 
šie pagarsėję ir chicagiečių my 
limi dainininkai: p-lė Rudau- 
skaitė. p. Stogis ir p. Juzavi- 
tas. Bcto visi atsilankusieji 
gau» dykai didelį S. L. A. Ka
lendorių *1920 metams. Visi lie 
tuviai ir lietuvaitės kviečiami 
atsilankyti į tuos vakarus. Pra
džia 7:30 v. v. — L.

žmonės stokoja kuro.
Kuro-anglių stoką pirmiausia 

pajuto biednuomepe. Daugelis 
šeimynų jau ir dabar turi gy
venti nešiklomluotse butuose. 
Kol kuro dar buvo užtektinai, 
biednuomenė negalėjo jo nusi
pirkti. Neturėjo to, kas reika
linga—pinigų. Visa, ką tos 
šeimynos išgalėdavo, tai nusi
pirkti tik tam kartui—bušelį- 
kitą. Dabar daugelis jų ir to 
nebegauna. Vaigštd, žmone-

PA.IIEŠKAU Jono Pociaus, paei
nančio iš Kauno gub.. Raseinių pav., 
Kvėdarnos parap., Sauslaukio kai
mo, apie 50 metų senumo. Turiu 
labai svarbų reikalą. Jis pats, ar
ba kas apie jį žinote, praneškite se
kančiu adresu, už tai gausite atly
ginimą.

Juozapas Stasitis, 
3202 So. Auburn Avė., Chicago, III.

MOTERŲ
REIKALAUJA 
KAMBARINIŲ

ATSIŠAUKTI Į NAMŲ UžVEIZ- 
DO OFISĄ CONGRESS VIEšBUTYJ. 
CONGRESS ST. IR MICHIGAN AVĖ.

VYRŲ

°Z 'les, nuo vieno “jardo” prie ki- 
, to, ir veik visur gauna vieną

atsakymą: “anglių

jeigu dar kurį lai- 
didysis [angliakasių, 
Darbini nkų-anglia-

ir tą patį
nėra”...

Kas bus, 
ką užsitęs 
streikas?
kasių reikalavimai teisingi. Ir 
jie nori žmoniškai gyventi. Bet 
kasyklų baronai to nepaiso. Ji(? 
dar spiriasi. O delei to pirmoj 
vietoj turi nukentėti beturčiai.

Numetė tris bombas.

F. A. POŠKA, prašant jo broliui 
karininkui iš Kauno, pajieško Sta
nislovo Lingvevičiaus (Lingvys) iš 
Kubiluinų sodos, Grinkiškiu parapi
jos; jj|s pats arba kas apie ji žinote 
malonėkite pranešti adresu:

F. A. POŠKA,
3101 So. Morgan St., Chicago, III.

PAJIEŠKAU Jono Mikolaičio, jis 
paeina iš Kauno gub., Šiaulių apskri 
cio, Pakruojo vals., Daukšgalų kai
mo, pirmiau gyveno New Yorke, o 
dabar gyvena Clevelande, O. Atsi
šaukti adresu:

JULIUS GILDĄ, 
1933 Adams St., Gary, Ind.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
IŠDUODU kambarį vedusiai porai 

ar dviem motei-im arba mergi
nom, Ruimai dailiai ištaisyti, aš c- 
su visai vienas vaikinas, šeimynos 
nėra, ateikit ir gyvenkit ir bukit 
ant savęs gaspadoriais ir gaspadi- 
nūmis, atsisaukit laišku arba ypa- 
tiškai nuo 5 vai. vakare.

W. Tardavičius.
1123 So. Clinton St., Chicago, III. 

4-tas augštas iŠ fronto.

REIKIA DARBININKŲ

REIKALAUJA moterų mokančių 
skudurus skirstyti. Mokės nuo $20 
iki $23 į savaitę.

M. KAPLAN,
2014 So. Federal St.

REIKALINGAS darbinin
kas į Naujienų ofisą. Turi 
mdkėti gerai angliškai ir 
lietuviškai. Reikia dirbti 

vakarais. Gera mokestis. 
Darbas ant visados. Kreip
kitės į Naujienų ofisų.

REIKALINGA mergina arba mote
ris prie darbo hotelvj.

THE NEW DOBER HOTEL 
4167 S. Halsted St.

DEŠRELIŲ DIRBĖJŲ SUJUNGTI 
IR SUSUKTI 

AGAR PROVISION CO.
310 N. Green St.

VYRŲ reikalauja — Gera mokes
tis. Pastovus darbas.

National Lead Co.
900 West 18-th Street,

Savininkas ati- 
dlmias tu mioo- 

stoliun sau
Trišmotį tikros šikšnos seklyčios 

setą, pirktos už $200. Vartotas 15 
dienų. Parduos už geriausį pasiuly 
mą. Taipgi $125 gražus, didelis šė- 
pinio dydžio fonografas kaip nau
jas, su rekordais su 24 pasirinkimų 
ir deimantiniu galu adata už $39. 
Taipgi kaurai. Būtinai pasimatyki- 
tc su mumis pirma pirkimo kur ki
tur. Priimame laisvės bondsus.

SOUTH SIDE FURNITURE 
STORAGE 

2102 Wcst 35 St.
Atdara nuo 9 v. ryto iki 9 v. vak. 
Nedaliomis nuo 10 iki 4 v. po piet.

BEIKALINGA prie namų dar
bo sena moteris. Darbas lengvas 
ir pastovus. Atsišaukti

J. BALTBĖNAS.
1707 So. Hnls/ted St., Chicago.

REIKALAUJA 10 patyrusių mote
rų išmetamoms popieronis skirstyti. 
Mokama geriausia alga ir gera vieta 
dirbti.
REPUBLIC WASTE PAPER CO. 

026 W. Taylor St.
Kertė Desplaines St.

Taip sau pastabėlės.
Uti-ti-ti! šalta... Anglių nė

ra, šaltis lenda visur. Uti-ti-ti..
Kad šalta—bėda visiems, bet, 

sakytom, ketvirtajai partijai 
dabartėlios tai tikra beda. Nuo 
šalčio ar ko nors kita ketvirto
ji partija kad traukiasi tai trau 
kiasi... Anais gerais laikais, 
kada joje veikė socialistai, na
rių skaičius buvo didelis; vie
nu kartu ji turėjo apie keturis 
šimtus narių. Bet dabar? Da
bar juos lengvai “surokuoja” 
kadir sakytom Kairis ir dabar- 
telios Zanė. O rokuoti visai ne 
sunku: išbrauktas, išbrauktas... 
suspenduotas.

Je, uti-ti-ti...
Bet dar blogiau su degtu

kais ir žarijoms. Smalinis blu 
alinės institutas tuščias tuštu
tėlis. Sako, nė vienos anglies. 
O kad nėra anglių, tai, supran 

tarnas žarijos ilgai išsilaikyti I

Musų Draugijose.
DRAMATIŠKAS RATELIS.

Šalin Su Degtine.
Visa Amerika yra sausa, bet jei 

jus norite sustiprinti, tai nenusi
minkite, nes mes dirbame sunk^, 
su kurios pagelba jus galite pasi
daryti sveikus ir stiprius gėrimus, 
kurie, mes užtikriname, užganė
dins kiekvieną. Jei norite išsi
gerti prieš pusryčius, arba po dar
bui, arba vestuvėse, krikštynose ar 
šokiuose, tai lengvai galite pasida
ryti labai pigiai kelis galonus. Pa
kutis, iš kurio bus 6 galionai tik 
$2.00. Tikrai verta pamėginti. 
Rašyk šiandien, tuojaus pas

WALTER NOVElTY CO. 
1117 N. Paulina St., 

Dept. 252, Chicago, III.

Pinigais už

Laisvės Bondsus
150, J100, 1500, ir 01,000.

Krause ValstijinisTaupymo 
BANKAS

1341 Milwaukee Avė.,
Bankas atdaras subatomis iki 8 vai.

Arti Paulina gat.
Turtas virš $200,000.00.

Apskrita bankininkystė.

A R TAMSTA GAVAI 
MUSŲ LAIŠKĄ?

Mes Jau išsiuntėm lai
šką, kuriame pranešam, ‘ 
kad Jau pinigu? galima 
siųsti Lietuvon ir nuro
dome kaip reikia pasiųs
ti. Jeigu Tamsta dar ne
gavai to laiško, meldžia
me mums pranešti Ir mes 
prisiusime. x

Lietuvių Prekybos B-vd
120 TREMONT STREET

ROOM 610 E
BOSTON. : : MASS.

1.39 
69c

Iš visų lietuvių socialistų or
ganizacijų laimingiausias yra 
Dramatiškas Ratelis. Ačiū jos 
narių, jos palaikytojų sumanu
mui, draugija išliko nepaliesta 
audringosios musų frakcijų ko 
vos. Kuomet kitose draugijo
se jų nariai nieku būdu nebe
galėjo išsitekti, kuomet jie pa
galios ėmė jas ardyti, skirsty
tis į “geruosius” ir “negeruo
sius” tai Dramatiško Ratelio na 
riai veikė, veikė petys į petį. 
Jeigu vienas-kitas narys ir už
simanydavo pasekti “naująją 
madą,” tai kiti draugai jį per
tardavo, nurodydavo, kad tai 
“ne į sveikatą,” ir visa eidavo 

I “senomis vėžėmis.” Nariai ir 
vėl susitaikindavo ir, visi kar
tu, veikadavo tani, kam drau
gija įsteigta—scenai.

Ir rateliečių veikimas visuo
met būdavo sėkmingas. Jų pa
rengimai visuomet buvo skait
lingi publika. Ne be reikalo. 
Rateliečiai niekuomet nesivarė, 
kad “uždirbti.” Vyriausias jų 
siekinys buvo—geras vaidini
mas. O kad jame yra susiba
rusios visos gabiausios Chica
gos lietuvių lošėjų spėkos, tai 
rateliečių vaidinimai visuomet 
būdavo geri. Nebereikalo to
dėl įvairios Chicagos lietuvių 
draugijos gaudyte gaudydavo 
rateliečius lošėjus. Be ratelie
čių nepasieidavo nė viena pa
žangioji Chicagos lietuvių drau 
gija. Svarbiausias, sunkiausias 
roles visuomet vaidindavo-loš- 
davo—rateliečiai. Suprantama, 
kad vienas-kitas ratelietis ten 
visa “isvešti” negalėdavo. Ge
rai būdavo “išveštos” tik tos ro 
lės, kurias vaidindavo rtatelie- 
čiai. Bet užtai, kada jie visi 
susiburdavo į daiktą—savo Ra
telyje—būdavo ko pasižiūrėti.

Dramatiško Ratelio ainžis 
yra ilgokas. Jisai siekia 1907 
metų. Bet niekuomet jisai ne
buvo taip gerai susitvarkęs, 
kaip dabar. Ir gerų narių-lošė 
jų skaičiumi ir savo vidurine 
tvarka jisai yra tvirčiausia ir 
pavyzdingiausia lošėjų-mylėto
jų draugija netik Chicagoj, bet 
visoje dėdės Šamo šalyje. Kuo
met kitos tos rųšies draugijos 
įsikurdavo, išsiplėtodavo ir, ve 
liau, pakrikdavo, tai Dramatiš 
kas Batelis tolydžio darėsi vis 
stipresniu ir stipresniu. Šian
die Dramatiškas Ratelis yra to 
kia spėka kuriai gali didžiuotis 
neŲk Cliicagos lietuviai socia
li 
drau 
lietuvių srovė neturi tokių ga
bių lošėjų, kokių turi socialis
tai. x

Šią žiemą Dramatiškas Ra
telis rengia du vakaru. Pirmą— 
Meldažio svetainėj gruodžio 21 
d. Vaidins “Užburtus Turtus.” 
Antrą—CSPS. svetainėj—gavę

Nežinoini iiiktadariai pėtny- 
čios naktį numetė tris bombas. 
Dvi prie McLaughlin, turtingo 
kon traktoriau s namų—ant 43 
ir Hyde Park gatvių, vieną prie 
Ilobbs and Grubb kompanijos 
rastinės—4.5 gatvėj.

Piktadariai ištruko.

Jauniausias Chicagos banditas.
Andais policija areštavo jau

ną, trijų metų amžiaus, bandi
tą, Charles Stasiak. Areštuo
tas kartu su savo tėvais tūloj de 
parlamentinėj krautuvėj. Vai
kas, sako, tėvų primokintas, 
vaginėjęs įvairius mažmožius.

Kadangi tas “jauniausias Chi 
cagos banditas” tikrosios savo 
biznio reikšmės dar nenusima 
nąs, tai dėlto turėsią atsakyt jo 
tėvai.

Vai, bus, bus jiems!
Valdininkai ir vėl pradeda 

šnekėti. Jie padarysią naują 
medžioklę, kad suvaldžius kiau 
šinių, cukraus ir sviesto speku- 
liatorius. Trumpai sakant, ei
sią daryt tų spekuliatorių san
deliuose reviziją. Ir kad kaip, 
gal užgriebsią visą juose rastą 
maistą, z

Taigi bus, bus jiems, tiems 
spekuliatoriams!

O tuo tarpu, pons pirkėjau 
mokėk tiek, kiek tie spekulia- 
toriai reikalauja.

Norėjo užmigdyti savo kūdi
kius—gazu!

Ir tokių žmonių dar yra. Len
ke Marė Kowalczyk, 4936 Wood 
gatvėj, negalėdama užmigdyt 
savo kūdikių, ėmė atsuko ga- 
zo pervadas ir išėjo. Laimė, 
kad, apie tai sužinojo kaimy
nai. Pašaukė policistą, jis— 

daktarą. Vaikus pavyko atgai 
vinti, o abudu tėvai patupdyti 
kalėj iman. Sako, kad jie—abu 
du nesveikapročiai.

Pranešimai
North Side. — LDLD. 86 kuopos 

susirinkimas įvyks seredoje, gruod. 
10 d., 7:30 vai. vakare. Liuosybės 
svetainėje, 1822 Wabansia, Avė. Na
riai malonėkite būti visi, nes yra la
bai svarbių reikalų.

— Sekr. J. Galvidia.

MOTERŲ

REIKALAUJA

MERGINŲ IR MOTERŲ

(

REIKALAUJA merginų ir moterų 
BE PRITYRIMO. $12 į savaitę pra
džiai. PRITYRUSIOMS $14 į savai
te pradžiai. Dvi pertraukos pasil
siu! kasdien; subatomis pusė die
noti.

KING’S MODEL LAUNDRY CO., 
2215 W. .Madison St., Chicago.

REIKALINGAS šoferis duonai iš
vežioti.

NEW PROCESS PAKERY
949 W. 34 St., Chicago.

REIKALAUJA prityrusių darbi
ninkų sengeleŽių kieman. Gera mo
kei,lis.
.UNITED IRON & METAL CO.,.
711 W. 15th Place, Chicago.

REIKALAUJA
Geležies dirbėjų ir pagelbininkų, 

gera mokestis ir pastovus darbas. 
GUARANTEE IRON & STEEL CO.

2849 W. Lake St.
REIKAIJMJA darbininkų prie 

anglių.
Atsišaukti.

811 W. 18th St., Chicago.

REIKIA DARBININKŲ į lentų 
kiemą. Išmokestis kas vakaras.

THEO. FATHAUER CO.
1428 Cherry Avė., Goose Island.

PARDAVIMUI
* PARDUODAMA grosernė ir bu
černė pigiai. Gera proga žmogui 
kalbančiam lietuviškai ir lenkiškai.

4544 S. California Avė.

Parsiduoda bučernė ir gro- 
sernė, biznis gerai išdirbtas, 

3743 So. Albany Avė.

AUTOMOBILIAI
REIKALAUJAM pirkti mašiną 

Ford Touring car 5 sėdynių. Kas no
ri parduoti greitai atvažiuokit ar
ba atsišaukti.

CHARLES PATKUS 
4667 Archer Avė., Chicago.

NAMAI-žEMe

o ir visos pažangiosios 
os. Nė viena Chicagos

Cicero. — Lietuvių Liuosybės Na
mo Bendrovės rengiamas balius su- 

batoje, sausio 10 d., Lauterbach 
svetainėj, iš priežasties pavertimo 
minėtos svetainės i kriaučių šapą, 
tapo atmainyta. Balius įvyks nedė 
lioj, sausio 4 d., 1920, J. Juk n i aus 
svetainėje, 4837 W. 14th St. Išleisti 
tikietai bus peri tie patis. Tikietų 
pardavinėtojai, pasistengkite tikietus 
išparduoti ir pinigus arba tikietus 
sugrąžinti iki Naujų Metų.

—' Komitetas.

Cicero. — LMPS. 43 kp. susirin
kimas jvyks panedėlyj, gruodžio 8, 
kaip 8 vai. vakare. Onos Tamulio, 
nienės svetainėj, 1447 — 49th Avė. 
Viso® narė* praštomos atsilankyti, 
reiks rinkti naują valdybą 1920 me
tams. Valdyba.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ IR MOTERŲ

REIKALINGAS patyręs savo dar
be duonos išvežiojiinui dreiverys; 
atsišaukite greitai.

J. Petrauskas,
3548 Emerald Avė.

PLUNKSNOS
Geriausios, kokias tik 

gali pirkti
Patįs geriausi pūkai $1.89
Geriausios žąsų

plunksnos
Jauniklių žąsų
, BECK’S DEPT. STORE
3323 S. Halsted St., Chicago. nioj. Vaidins istorinį veikalą— 

Reikalaukit sampelių. “Marijos Magdalietę”

Draugystė Vienybė rengia gražų 
vakarą gruodžio 31, kad naujų metų 
sulaukus. Bus lošimas, dainos dėklą, 
klamacijos ir prakalba. Kalbės Nau 
jienų redaktorius P. Grigaitis. Vė 
liau šokiai. Vakaras rengiama Mel
dažio svetaine). .— J. Vidislauskas.

Pupelėms* rinkti, gražus, švarus 
kambarys, $15 —$18 savaitėje pra
džiai.
Paimk Clearing karų ties Archer 
Limits ir Austin Avė. karu važiuokir Austin Avė. karu važiuok 

iki galui linijos.
Hart, Schaffneir

& Marx
DEŠRELIŲ DIRBĖJŲ SUJUNGTI 

IR SUSUKTI 
AGAR PROVISION CO. 

310 N. Green St.

DIDELIS BARGENAS
PARSIDUODA labai gražus 2_jų 

luby augščio mūrinis namas 2 pa- 
gyv. po 4 kambarius su beismentu, 
7 pėdy Prie 3204 So. Wallace St. 
namas turi būti greitai parduotas, 
taipgi persiduos pigiai, nes savinin
kas perka didesnį namą. Kaina tik 
$3500. Įmokėti $800, o likusius kaip 
randa.

FIRST NATIONAL REALTY
& CONSTUCTION CO

840 W. 33 St. Tel. BOULEVARD 2437 
Wm. Kazlauskas.

THE KIMBALL MARTINDALE CO.
6556 So. Ogden Avė.

REIKIA moters popieroms 
skirstyti. Gera mokestis.

FRANCIS HUGHES CO., 
1405 W. 21 SU Chicago

Atidaro

dar vieną liemenių dirbtuvę

REIKIA MOTERŲ IR MERGINŲ 
Lengvas darbas išskirstymų. Ge

ra mokestis.
LEONARD SEED CO. 

228 W. Kedzia St.

REIKALAUJA —- merginų į Švie
sią rankdirbystCs dirbtuvę. Prityri
mus nereikalingas, $14 į savaitę me
džiai, greitas pi.Lė'imps. Atsišaukti.

C. E. BARRI'TT and CO. 
538 So. Clark St.

, r-.
100 MERGINŲ

Reikalauja tuojaus
turinčių prityrimą šilkinius dang

čius sinti.

Geriausia mokestis

Geriausios darbo sąlygos

INTERNATIONAL IAMP MFG.
533 So. VVabash Avė. 

7 lubos.

GUZIKŲ PRISIUVAU

GUZIKŲ PRISIUVAMŲ

PASTOVIOS VIETOS 
Puiki mokestis.

CO

The HOUSE OF 
KUPPENHEIMER 

411 S. Sangaman St. 
ar

218 W. Cougress St.
t)

DURKŠLINIO PRESO 
OPERATORIŲ

Mes galime pastatyti kelias 
merginas ar moteris skyles mu
šti plonuose metalo lakštuose. 
Darbas nuo štukių duoda gerą 

uždarbį, o valandines kainas 
užtikriname pradedančioms. 
Priims kebas be prityrimo. 
Subatoj po pietų nedirbama, 

48 valandos savaitėj, dirbtuvės 
valgykla užčMins pinigus 
užkandžių.

EDISON ELECT. APPI 
Ine.

5660 u. Taylor St.

^4*

ant

CO.

pn. 2303 W. St. Paul Avė.
(100 pėdų j vakarus nuo 

Western avė.)

Ir reikalauja tuojaus.

Prityrusių pagelbininkų 
liemenių visuose skyriuose.

TRIMERIŲ 
OPERATORIŲ 
BEISTERIŲ 
PROSYTOJŲ 
GUZIKINIŲ SKYLIŲ

BĖJŲ, 
IR APIBAIGĖJŲ.

prie

DIR-

Puiki proga merginoms iš
mokti mašinų ir rankų darbą. 
Mokama gera mokestis besimo
kinančioms.

Paimk Logan Sųuare ar 
Humboldt Parko viršutinius ka
rus iki Western avė., arba Mil- 
waukee ar North avenue žemu
tinius karus.

KRAŠTŲ BEISTYTOJŲ i _________
Mokančių dirbti su mašina

Pastovios vietos.
Puiki mokestis.

The HOUSE OF 
KUPFENHEIMEK

SAMDYMO SKYRIUS

Polk St. and Karlov Avenue 
(Arti CnnvfoTd Avė.)

PERPEČIŲ SUSIUVAMŲ

DIRBUSIŲ PRIE
PALAIDŲ KOTŲ

PASTOVIOS VIETOS 
Puiki mokestis

The HOUSE OF 
KUPPENHEIMĖR 

Polk St. and Karlov Avenue 
' (Arti Crawfo’rd Avė.)

i p j ' [■»■*

REIKALINGAŠJbiičeris, kuris 
moka darbą; kad, butų nevedęs. 
Duodu kambarį ir valgį. Atsišaukit 
tuojaus. įeiti galima nevėliau 7 
vai. vakare
2611 So. 44 St. Brighton, Park.

REIKALAUJA 2 tvirtų vyrų prie 
apskrito) darbo išmetamųjų popierų 
šapoj.
REPUBLIC WASTE PAPER CO., 

626 W. Taylor St.
Kertė Desplaines St.

VYRŲ lentoms kraustyti.
Atsišaukti 7 vai. ryto.
Išmokestis kasdien.

LORD and BUSHNELL Co.
2424 S. Laflių St.

VERTAS $8,500 Už $7,300 
PARSIDUODA naujas 

namas, 3 metai kaip bud 
pagyvenimais po 6 kan 
kieto medžio aptaisymais, knygoms 
šėpa pakura ir bufetai indams vis
kas ištaisyta pirmos klesos. apšildo
ma šiltu vandeniu, 2 boileriai nerei
kia duot anglių ir janitoriaus, pa

tįs randauninkai apsišildo. Beis- 
mentas visas išeimentuotas, ice box 
ir pečiai priguli prie namo, lotas 30 
pėdų pločio, visos gatvės ištaisytos 
ir išmokėtos. Randasi Brighton Par
ko apiclinkėje, 2 blokai nuo gražaus 
McKinley Parko, iš visur labai pa
ranku privažiuoti; randos neša $720 
į metus, Kas dabar pirks, užteks 
$1000 įmokėti, o kitus pačios ran
dos išmokės. Nepraleiskite šitos pro
gos, kas norit uždirbti $1,200. Mi
nėtas namas turi būt parduotas bė
giu 5 dienų, paskui kaina bus 
$8 500
LIBERTY LAND INVESTMENT CO 
3301 So. Halsted St., Chicago.

'mis 
a\ 2 

rius. Su

MOKYKLOS

REIKALINGAS vargonininkas, 
Tautinėj Katalikų Bažnyčioj; jo ti- 
kčjiniminiai įsitikinimai mus nea
peina. Galintis vesti chorą ir mylin 
tis su jaunimu veikti, tegul tuojaus 
atsiliepia. Nereikalaujame jokių pa
liudijimų. Kreiptis laišku į 

K J ALSIS
1^3 Rock St.. Rockford, III.

Reikia janitoriaus pagelbi- 
ninko; mokestis $25 į mėnesį, 
valgis ir kambarys.

J. Jonės,
6034 Kenwood Avė.

Chicago.

REIKALAUJA daFbininkų 
j lentų kiemą. 
Pastovus darbas.
Gera mokestis.

r ATSIŠAUKTI:
2315 EUSTON AVĖ.

RAKANDAI
TIKTAI SI MfiNESL

Gerlausis pasiūlymas gaus puikų 
tikros skuros seklyčios setą, varto
tą 30 dienų, vertas $175. Mes esame 
priversti taipgi pratuštinti daug ki
tų seklyčios setų vėliausios stailės. 
Mes taipgi turime visokių divonų. 
fonografas. PRISIUNCIAME UŽ
BYRA. Priimame Liberty Bonds. 
WESTERN FURNITURE STORAGE 

2810 W. Harrison St.
Atdara nuo 9 ryto iki 9 vak. Ne

daliomis nuo 10 iki 4 vai.

EXTRA BARGENAS
Penkių kambarių vėliausio sti

liaus rakandai bus parduoti už bi
le kokį priimtiną pasiūlymą sykiu 
ar atskirai. Vėliausio stiliaus sekly- 
9nė eile, valgomojo ir miegamojo 
tambario eilės, aksominiai kilimai, 
empa, gulima sofa paveikslai ir tt. 

visi kaip nauji. Taipgi $200 dvigu
ba sprendžina fonografas, groja vi
sus rekordus, parduos už $60 su re
kordais ir deimantine adata.

Nepraleiskite šitos progos, 
Rezidencija

1922 So. Kedzie Avenue.

Mokykla Kirpimo ir Deaigning 
Vyriškų ir Moteriškų Aprėdalų.

Musų sistema ir ypatiškas mokini
mas padarys jus žinovu i trumpą 
laiką.

Mes turime didžiausius ir leriaa- 
sius kirpimo-designing ir siuvimo 
skyrius Jcur mes suteiksime praktii- 
ką'patvrimą kuomet jus mokysitės.

Elektra varomos mašinos musą 
siuvimo skyriuose.

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

Petrenos daromos pagal Jūsų mle- 
rą — bile stailte arba dydžio, iš 1>F 
le madų knygos.
MASTEI DE8IGNING gCHOOL

J. F. Kaanleka, Parditinla190 N. STATE STREET, CHICAGO.
Kampas Lake St. ant 4 lubų

g^w^ww^^^^^*^**^^^*^w^w*^*w***^*********»^*w«aR^| 

’ VALENTINE DRE8MAKING
COLLEGES

6295 So. Halsted st, 2407 W. Ma- 
dison, 1850 N. Wells st.

187 Mokyklos Suv. Valstijose. 
Siuvimas, Petrenų Kirpimas, D«- 
signing, dėl bianio ir namm Vie
tos duodamos dykai. Diplomai. 
Lengvi išmokėjimai. Gvarantuo- 
ta išmokinti jus pasiūti suknes uŠ 
810. Phone Seeley 1648

s:
AMERIKOS LIETUVIŲ

MOKYKLA
Mokinama: angliškos ir lietuviš

kos kalbų, aritmetikos, knygvedys- 
tės, stenografijos, typevvriting, pir- 
klybos teisių, Suv. Valst. istorijos, 
abelnos istorijos, geografijos, poli- 
tikinės ekonomijos pilietystės, dai- 
liarašys a

Mokinimo valandos: nuo 9 ryto 
ki 4 vai. po pietų. Vakarais nuo C 

iki 10 valandai.
8106 SO. HALSTED 8T., CHICAGO

VYRŲ BARDASKUTYSTftS 
MOKYTIS.

Buk neprigulmingu už kelių sa
vaičių. Vietos laukia. Didelis parei
kalavimas ir didelės algos. Ateik, ar 
išrašyk klausdamas katalogo.

MOLER BARBER COLLEGE 
105 S. Wells SI.




