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True translation filed with the post- master at Chicago, III. Dec. 15, 1919 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917

Lietuvos delegaci 
ja jau Dorpate

vo nė prie vokiečių, nė prie bol 
ševikų okupacijos. Visos mo
kyklos ir dvasiškos seminari-

kalba liko uždrausta.
Lietuvos valdžia susekė lenkų 

suokalbį nuversti Lietuvos ne
priklausomybę ir uždėti Len
kijos protektoratų. Tai yra tik

LS.S. vėl Soc. 
partijoj

ti savo žinion kalinių šelpimo 
darbą, kurį vardo dabar atski-

kampanijos.

SOCIALISTŲ PARTIJA NU
ĖMĖ SUSPENDAVIMĄ NUO 

LIETUVIŲ SOCIALISTŲ 
SĄJUNGOS.

Tarybos laikinai pertrauktos

True translation filed with the post- 
mnster at Chicago, III. Dec. 15, 1919 
as requircd by the act of Oct. 6,1917

BOLŠEVIKAI PAĖMĖ 
POLTAVĄ.

Socialistą partija sparčiai auga 
nariais ir veda smarkią kapipa- 
niją už paliuosavimą politinią 

kalinių.

Denikinas vėl sumuštas
Tikisi greit užkariauti 

Ukrainą.
visą

Lenkai veržiasi Lietuvon ir kliudo taikai
BOLŠEVIKAI NORI UŽIMTI 

DALI ESTONIJOS.

Esą tai reikalinga strategišku 
žvilgsniu. Estonai nesutinka.

DORPATAS, gr. 13. (Rašo 
Chicago Tribūne koresponden
tas John Clayton).—Pasikalbė 
jime su Estonijos delegadijos 
prezidentu Poška pasirodė, kad 
svarbiausiu dalyku sovietų rei
kalavime karinės gvarantijos 
yni okupacija neaprubežiuo- 
tam laikui Estonijos teritorijos 
į šiaurę nuo Peipus ėžero, ku
rion Įeina visas Narvos frontas.

Bolševikai tvirtina, kad stra
tegišku žvilgsniu ta okupacija 
yra reikalinga kol neišnyks pa 
vojus veikimo svetimos armi
jos iš Estonijos teritųrijos.

Estonai nėra prisirengę pri
imti tokį reikalavimą ir šiame 
dalyke konferencija ir nesusi
taikė. Estoniją laikosi pozici
jos, kad tokia okupacija neap- 
rubežiuotam laikui yra lygi 
aneksavimui ir visiškai prieš
tarauja principui apsisprendi
mo, be aneksijų ar kontribuci
jų, paskelbtam iš Maskvos jos 
delegatams atvykus į Dorpatą.

Poška mano, kad po konfe
rencijos su Cičerinu tas sunkus 
klausimas bus kaip nors išriš-

COPENHAGEN, gi-. 
Maksim Ldtvinov gavo 
kad bolševikai atėmė iš gen. De 
nikino kareivių Poltavos mie
stą, apie 75 myl. į pietvakarius 
nuo Charkovo. Oficialis prane 
Šimas sako:

“Bolševikai triumfaliai mar- 
šuoja pietų link Ukrainoje, ku
ri neužilgo bus po sovietų val
džia.“

žinią

NEW YORK.—Lietuvių So
cialistų Sąjunga vėl yra pilna
teisiu nariu Socialistų Partijos. 
Tai pripažino šiomis dienomis 
čia People’s House laikytas So
cialistų Partijos nacionalio pil
domojo komiteto susirinkimas.

vimo išneštą rezoliudlją-užreiš 
k imą Socialistų part ijai ir nu
tarė nuimti nuo L. S. S. suspen 
davimą ir pripažinti ją dalimi 
Socialistų partijos, kokiu L. S. 
S. buvo, kol jos viršininkų dar 
bai neprivedė L. S. S. prie su-

savo

tebevadovauja 
ir reikalauja 

priimti jų

kon- 
pir- 

reika-

pavojun visą šalį.
Manoma, kad dabar bus leng 

viau susitarti su Maskvos val
džia apie karines gvarantijas.

Konferencija tarp Estonijos 
ir sovietų Rusijos užsidarė, kad 
davus Knisimu progą nuvykti 
į Pskovą ir pasitarti su 
valdžia.

Estonai 
ferencijoje 
minusiai

lavintus: nepriklausomybę (jau 
tai sutarta) ir jų pačių nusta
tytus rubežius. Bolševikai pa
staruoju dalyku nori pasinau
doti išgavimui karinių gvaran- 
tijų. Tuose dalykuose delega
tai visai nesusitaria.

Konferencijos likimas pri
klausys nuo to, ar Maskvos val
džia nusileis bėgyje ateinančių 
trijų dienų.

Suėmė 2,500 bolševiką.
LONDONAS, gr. 13.—Deniki 

no štabo žinia sako, kad pui
kiose gen. Denikino kazokų ata 
koše užpakalyj bolševikų spė
kų, Kamyšino apygardoje nuo 
1 iki 9 gruodžio tapo suimta 
2,500 belaisvių.

True translation filed with the post- 
niaster at Chicago, III. Dec. 15, 1919 
as reąuired by the act of Oct. 6,1917
SMARKUS MŪŠIAI ESTONL 

JOS FRONTE.

True trauslnllou fiUd wlih the post' 
master at Chicago, III. Dec. 15, 1919 
as reųuirod by aut tf Oc-L S, 1917

LENKIJA YRA DIDŽIAUSIA 
KLIŪTIM TAIKAI PABALTI- 

JOJE.

LONDONAS*. gr. 13.—šiandie 
gauti Estonijos ir bolševikų 
pranešimai skelbia apie smar
kius mūšius Narvos fronte. Es 
onai sako, kad smarkios ata
kos tapo atmuštos. Bolševikai 
vien tik pažymi musių buvi

mą.

pinties šelpimu streiJkierių ir 
ypač jų vaikų. *

Socialistą partijos augimas.
Nežiūrint šalyje siaučiančios 

didelės reakcijos ir kad socia
listų veikimas yra trukdomas 
netik visokių juodašimčių, bet 
taipjau ir visokių komunistų ir 
jų sekėjų, Socialistų partija la
bai sparčiai auga nariais. Cen
tro sekretorius Otto Branstet- 
ter pranešė, kad Socialistų par
tijom pastaraisiais mėnesiais 
įstoja vidutiniškai po 15,000 
naujų narių.

Socialistų savaitraštį Eye- 
Opener nutarta pervardyti į 
Socialist World ir padaryti jį 
dideliu savaitraščiu.

Hagel iš Oklahoma pranešė, 
kad nors ten socialistai laike 
karės labai nukentėjo, vienok 
nesustoja veikę ir net rengia lei 
sti savo dienraštį. Jau yni su
rinkta $160,000, nupirktas na
mas spaustuvei ir jau supirk
tos niekurios mašinos. 8 lino- 
type laikraščiui jau yra gabe
namos.

Reiškia, Socialistų partija vi
sur stiprėja ir veikia.

GRIFFITH IR AKTORIAI 
PRAPUOLĖ.

Išvažiavo laivu ir daugiau ne- 
besu randama; gal paskendo.

am

Nuolatos veržiasi Lietuvon ir 
ten nuožmiausiai elgiasi. Nori 

pasigriebti visą Lietuvą.
BIJOSI SVIETO PABAIGOS.

Bet jos nebus gruodžio 17.

True translation fHed with the post-master at Chicago, III. Dec. 15, 1919 
master at Chicago, Iii. Dec. 13, 1919

Anglai skerdžia indusus
Bolševikai siūlo taiką visiems

Italija nebesikiš į Rusijos reikalus
ANGLAI UŽMUŠĖ 500 

INDUSŲ.

Surengė skerdynę ir vienu 
kartu tiek žmonių išžudė.

LONDONAS, gr. 14.—Angli
jos komisija tyrinėjus'! sukili
mus Indijoj paskelbė kiekvieną 
sudrebinantį atsitikimą. Jis pa 
rodo, kad anglų generolas ty
čiomis paliepė 50 kareivių už
pulti ant 5,000 žmonių minios 
ir šaudyti kol visa amunicija 
tapo išaikvota. Komanda bu
vo išpildyta pilniausiai.

500 žmonių^ liko užmušta ir 
1,500 sužeista. Tai buvo vaka
rinių kareivių kruviniausią 
skerdynė civilių žmonių visoj 
moderninėj istorijoj.

Anglijos lieut. gubernatorius. 
Skerdynė įvyko Armistar perei 
tą balandį.

True translation filed xvith the post- 
master at Chicago, III. Dec. 15, 1919 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917

ITALIJA NEBESIMAIŠYS Į 
RUSIJOS REIKALUS.

Tai prižada Italijos premieras 
parlamente. Socialistai perspėja 

apie naują karę.

RYMAS, gr. 13.—Baigdamas 
kalbą apie atsakymus į kalbą 
nuo sosto, premieras Nitti šian 
die atstovų bute pasakė, kad 
Italija nebus dalininke kokios 

į nors internacionalės sutarties, 
surišančios Italijos politiką atei

Poška pasakė, kad pasitrau
kimas šiaurvakarinės Rusijos 
valdžios nepalietė konferenci
jos. kadangi estonai pripažįsta, 
kad sulig tarptautiniais įstaty
mais, jokios kariaujančios su 
Rusija spėkos negali būti ant 
Estonijos žemės po padarymui 
taikos. •
Lietuvos delegacija atvyko, bet 

dar nedalyvaus tarybose.

Lietuvos delegacija, vadovau
jama Dr. Šliupo, atvyko į Dor
patą pereitą vakarą. Ji užreiš- 
kė, kad ji yra oficialiai įgaliota 
daryti mūšių paliaubą su bolše
vikais, bet kol konferencija ne
padarys didesnio progreso, Lie
tuvos delegacija nedalyvaus jo
je oficialiai.

True translation filed with the po*t- 
masteij at Chicago, III. Dec. 15, 1919 
as required by the act of Oct. 6,1917
DORPATO TARYBOS LAIKI

NAI PERTRAUKTOS.

Judeničiaus valdžia turi aplei
sti Estoniją.

Rusijos 
išpildyti 
apleisti

Rusijos

DORPATAS, gr. 12.—Estoni- 
jos politiniai rateliai yra paten 
kinti šiaurvakarinės 
valdžios nuosprendžiu 
Estonijos reikalavimą 
tą šalį.

Nors šiaurvakarinės
armijos veik nėra ir pati val
džia yra diskredituota, neturin
ti žmonių, nėgi jokio mandato, 
tečiaus jos buvimas Estonijoj ir 
jos generolų nepaisymas Bolo
nijos valdžios paliepimų, stati

RYGA, gr. 14. (Rašo Chica
go Tribūne korespondentas Wal 
ter Duranty).—Amerikos Pa
baltijos komisionierius, koman 
duotojas Gade, kątik apsilankė 
Lietuvos sostinėje Kaune.

Lietuvos prezidentas ir val
džia širdingiausiai priėmė ko- 
nianduotoją ir surengė jo gar
bei bankietą. Gyventojai pada
vė jam šimtus prašymų, kad 
butų jiems leista knisa susiži
noti su savo giminėmis Suv. 
Valstijose.

Lietuvos maža armija—pri- 
gelbiama ir patarima Anglijos 
štabo oficierių—netik, kaip Lat 
vijos, kariauja su bolševikais 
viename fronte ir su Bermond- 
to vokiečiais kitame, bet ji dar 
labiau kenčia nuo lenkų, kurie 
yra didžiausia kliūtim taikai ry 
tinėje Europoje.

Nuo pradžios vasaros Lenki
ja nuolatos stūmėsi už talki
ninkų nustatytos tarp tų dvie
jų valstybių demarkacinės li
nijos, taipjau pasilaikė Vilnių, 
kurį ji pereitą pavasarį atėmė 
iš bolševikų, nors jis ekonomi
niai ir politiniai yra Lietuvos 
ir yra principialiu subėgimu 
Lietuvos geležinkelių.

Vilniuje lenkai daro viską 
kad atsikračius nuo lietuvių gy 
Ventoj ų ir kalbos ir kad sulen
kinus miestą. Bet elgimasis 
lenkų kareivių šalyje yra dar 
blogesnis; turtai yra plėšiami, 
su žtnon&nis nuožmiai apseina 
ma ir niekuriuoss ątsitikimud- 
se užmušami.

Šeiniuose, kur lenkai apgalė
jo nedidelį Lietuvos garnizoną,< kimas nutarė panedėlyj paskelb 
kaip gyventojai sako, įvedė te-Ji streiką, jei nebus pakeltos ai- 
rore viešpatavimą, kokio nebit- gos.

tikrai

Daugelį laukia susivilimas 
gruodžio 17 d. Iš daugelio vie
tų pranešama, kad žmonės yra 
nusigandę pranašaujama svieto 
yaDaiga ir jos su nisiminimu 
aukia.

Oklahomos indionai
laukia svieto pabaigos ir kas 
naktį muša bugną.

Bet ne vieni prietaringi ir 
tamsus indionai tiki svieto pa
baigai. 500 St. Juan universi- 
eto studentai paprašė, kad 
uos paleistų kelioms dienoms 
jrieš svieto pabaigą iš moky
klos, kadangi jie tą dieną nori 
niti su tėvais. Jie tiki, kad bus 
svieto pabaiga ir jų tikėjimo 
neišblaško jokie užginčijimai.

Bet “svieto pabaigos“ taip ir 
nebus. Tai pasakė garsiausi 
šalies astronomai. Tą patį sa
ko ir garsus Francijos astrono
mas Flammarionas. Jis sako, 
kad tie visi pranašavimai yra 
didele kvailystė ir kad susigru 
pavilgas planetų yra labai tan
kus ir nieko ypatingo delei to 
negali atsitikti. Kitas astrono
mas sako, kad planetos tarp že
mės ir saulės pereina kas 28 die 
nas.

Taigi kas laukia, kad seredoj 
bus pabaiga svieto ir ateis 
‘^udna dienia,“ labai ir ^labai 
apsivils. Jis jos nesulauks.

PROFESORIAI SUSTREI
KUOS.

PEKIN, gr. 14.—Valdžios uni 
versitetų, kolegijų ir mokyklų 
profesorių ir mokytojų susirin-

Socialistų partija dabar veda 
smarkią kampaniją už amnes
tiją visiems politiniams kali
niams. Visur laikomi dideliai! 
si susirinkimai ir visur jie lan
komi didelių minių žmonių. Ta 
kampanija ypač smarkiai yra 
vedama rytinėse valstijose. Pil 
domusis komitetas daug kalbė
jo apie tą kampaniją ir kaip pa 
stūmėjus tą darbą priekyn, kad 
jis butų dar pasekmingesnis ir 
greičiau atsiektų savo tikslo. 

Tapo nutarta kovą už amnesti
ją perkelti į Washingtoną ir 
ten spirti šalies valdžią kuogrei 
čiausiai paliyosuoti visus poli
tinius ir klesinius kalinius.

Reakcijos siautimas.
Besikalbant apie vedamą

nestijos kampaniją ir nariams 
išduodant apyskaitą apie tą kam 
paniją savo valstijose, pasiro
dė, kad buvusiųjų kareivių or
ganizacija American Legion ir 
kitokie juodašimčiai užpuldinė
ja ir ardo socialistų susirinki
mus. Taip Elvvood, Ind., ku»į 
valdo socialistai, buvo sureng
tas amnestijos susirinkimas. 
American Legion užprotestavo 
prieš tai ir atsikreipė prie gu
bernatoriaus, kas tas jį uždrau 
stų. Gubernatorius visaip mal
davo mayoro, kad tasis neleistų 
susirinkimo, bet majoras (so
cialistas) atsisakė tai padaryti 
ir pareikalavo kariuomenės ap
saugoti susirinkimą. Tada juo 
dašimčiai atsikreipė į teismą ir 
ten gavo injunetioną prieš so
cialistų susirinkimą. Susirin
kimą nužymėtą dieną dėlei to 
negalėjo įvykti, bet jis įvyko 
vėliau ir buvo labai pasekmin
gas. Už kelių dienų po to le
gionininkai buvo užpuolę ant so 
cialistų svetainės ir bandė su
naikinti rakandus ir knygas, 
bet nepasisekė, tik pasigriebė 
kareivių paveikslą.

Legioninkai veikia ir kituo
se miestuose ir keliose vietose 
liko užpultos ir sunaikintos so
cialistų svetainės ir daug socia
listų susirinkimų tų juodašim
čių liko išardyti.

Iš Massachusetts pranešta, 
kad ten vienas biznierius tapo 
nuteistas penkiems metų kalė
jimai!, kadangi pardavinėjo 

(atvirutes, vaizdinanČias užmuši 
mą Mrs. Seilins, kuri tapo už
mušta anglių kompanijos mu
šeikų Pennsylvanijos valstijoje.

Komitetas nutarė išleisti pa
skelbimus apie legionininkų ir 
kitų reakcionierių persekioji
mus Socialistų, taipjau atkreip 
6 į tai generalid prokurorė Pa! 
mer atidą.

MIAMI, Fla., gr. 14.—Garsus 
krutomųjų, paveikslų išdirbėjus 
David Wark Griffith, išleidęs 
keletą geriausių paveikslų viso
je Šalyje, seredoj išplaukė iš čia 
į Nassau, Bahamas, kad ten nu 
ėmus tropiškų vaizdą. Kartu 
su juo išvažiavo būrelis akto
rių, kurie ten turėjo vaidinti. 
Viso ant laivo buvo 37 žmonės. 
Jis turėjo pasiekti vietą tą pa
čią dieną, bet jis ikišiol dar ne
atvyko ir nesurandama jokių 
pėdsakų.

Laivas buvo nedidelis ir trįs 
inžinieriai atsisakė jį valdyti, ka 
daugi laivo motoras buvo per- 
sūlpnas, kad atlaikius dideles 

audras, siautusias šiame pakra 
štyje keletą paskutinių dienų.

Dabar laivai ir aeroplanai vi
sur j ieško žuvusio laivo, bet 

negali surasti. Kitos žinios 
ateina, kad tūli laivai matę to 
laivo laužus, užėjusius ant sek
lumos. Jei kur jie ir butų pa
sislėpę nuo audros, tai, mano
ma, kad jie pritruko maisto. 
Jieškantįs laivai turėsią sugrį
sti, kadangi artinasi dar dides
nė audra.

True .translation filed with the po*d- 
iiaster at Chicago, III. Dec. 15, 1919 
is reąuircd by the act of Oct. C. 1917
BOLŠEVIKAI PASIŪLĘ TAI

KĄ VISAM PASAULIUI.

Tai padarę jie Copenhageno 
konferencijoj. Anglijos valdžia 

jau turinti tą pasiūlymą.

PLIENO DARBININKŲ 
STREIKAS TĘSIS.

Permatomas greitas laimėjimas 
plieno darbininką streiko.

WASHINGTON, gr. 14.— 
Plieno’ darbininkų streikas ir 
toliau. Taip nutarė šiandie 
plieno darbininkų unijų virši
ninkų konferencija. Tik du 
unijos viršininkai balsavo už 
užbaigimą streiko. Visi virši
ninkai sako, kad ji permatoma 
greita plieno darbininkų perga
lė.

Plieno trustas prisigabeno ne 
mažai akeKų, bet kad patyru
sių darbininkų neturi, tad su 
streiklaužiais negali atlikti jo
kio darbo ir bus priverstas nu- 
sileisti.

Colorado galutinai ratifikavo 
moterų balsavimą.

DENVER, Colo., gr. 12.-~Co- 
lorado senatas ratifikavo mote
rų balsavimo priedą prie fede- 
ralės konstitucijos. Atstovų 

butas priedą ratifikavo vakar. 
Colorado yra 23 valstija, Mti-r

GOPENIIAGEN, gr. 13. (Ra
šo Chicago Tribūne korespon
dentas Arthur E. Manu) 
žiūrint nuolatinių užginčijimų, 
kad Rusijos sovietų pasiuntinis 
Litvinov konferencijoje su an
glais Copenliagene neąitaria 
apie nieką kitą kaip apsimainy- 
mą belaisviais ir užstovais, aš 
tikrai žinau, kad Litvinov atsi
vežė Su savim iš Rusijos jo 
džios taikos sąlygas netik 
Pabaltijos šalių, bet taipjau 
viso pasaulio.

Niekurios bolševikų sąlygų.
Niekurias tų sąlygų man pa

sisekė patirti:
Sovietų valdžia prisiima se

nosios Rusijos skolas sveti
moms valstybėms. (Litvinov 
užreiškė, kad jis visuomet ma
nė, jog bolševikų atmetimas 
skolų buvo klaida).

Bolševikai atiduos sovietų 
valdžios karinius laivus, jei tal
kininkai sutiks neutralizuoti 
Baltijos jurą. Iš kitos pusės, 
sakė Litvinov, bolševikai atsi
sakys sugrąžinti konfiskuotus 
rusų turtus, nėgi sutiks jiems 
už tą turtą atlyginti. Jis už
reiškė, kad to padarymas butų 
pripažinimu jų teisės prie to 
turto, ką sovietų valdžia atsi
sako pripažinti.

Kaip bolševikai užmokėtų 
skolas.

Paklausus Litvinovo kaip so
vietų valdžia užmokėtų savo 

skolas svetimoms šalims, jis at 
sakė, kad koncesijomis Rusijo
je. Jis pridūrė, kad jo valdžia 
leistų naudoties tomis koncesi
jomis dėl pelno “kapitalistiniais 
pamatais.”

Priešingumas šio jo praneši
mo jo pozicijai linkui konfis
kuotų rusų turtų, parodo, kad 
sovietų valdžia yra palinkusi 

elglies su išlaukiniu pasauliu 
senoviniais biznio principais, 
bet pačioje Rusijoje ir toliau 
bandys vykdinti savo principus.

•Ne-

val
dėl 
dėl

Jis užginčijo, kad Italija ne
mano dėties prie ginkluotos in 
tervencijos Rusijoje ir pasakė, 
kad buvimas dviejų grupių par 
lamente, socialistų ir populia- 
rės, sustiprins patį parlamentą.

Atsakymas buvo priimtas 
vienbalsiai.

Premicro prisiminiams apie 
Rusijos reikalus buvo pakeltas 
kaUxi kapt. Giulietti, sekreto
riaus jūreivių federacijos ir 
pri tariančio karei socialisto.

Po kapt. Giulietti kalbos pre 
mieras Nitti pasakė:

“Jus, socialistai, turite vieno 
kią nuomonę apie Rusiją, o mes 
turime kitokią, bet aš noriu, kad 
jus supraatmneh kad mes ne
manome maišyties į Rusijos vi 
dūrinius reikalus.“

Atstovas Cichotti kalboje 
perspėjo, kad Italija nebandytų 
užimti Amerikos vietos susivie 
nSjime, taikomam gvarantavi- 
inni Franci jos teritorijos. Jis 
saly?, kad tai gali “priversti 
prie karės su Vokietija, kadan
gi ta šalis negali leisti save nu
marinti.“ \

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III. Dec. 15, 1919 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917

PREMIERAI IŠRIŠĘ SVAR
BIUOSIUS KLAUSIMUS.

TRIEST, Italijoj, gr. 13.- 
Neoficialiai paskelbta, kad Ga
briele d’Annunzio ir Italijos vai 
džia susitaikė. D’Annunzio tuo 
jaus apleisiąs Fiume, taipjau ir 
jo kareiviai. Jų vietą užims 
federalė. kariuomenė.

LONDONAS, gr. 13.—Angli
jos premieras Lloyd George ir 
Estonijos premieras Cllemen- 
ceau šjanakt užbaigė trijų die
nų konferenciją svarbiausiuose 
paliečiančiuose taiką klausimuo 
se, ypač Turkijos dalyke. Ame 
rikos, Japonijos ir Italijos am
basadoriai ir Anglijos ir Fran
ci jos ekspertai buvo pašaukti 
kartais, taipjau dalyvavo Itali
jos užrubežinių reikalų mini- 
steris Scialoia.

Konferencija svarstė daug da 
lykų ir trumpas oficialis pra
nešimas sako, kad “užganėdi
nantis susitarimas padarytas vi 
suose svarbesniuose dalykuo
se.“ v-

Reto komitertae hutais Akavusi tą priedą.
Skaitykite ir Platinkite 
"NAUJIENAS”

True translation filed wUh the post- 
master at Chicago, III. Dec. 15, 1919 
as reąulred by the act of Oct. U, 1917

JAPONAI AREŠTAVO 3,000 
KORĖJIEČIŲ.

HONOLULU gr. 14.—Vietos 
korėjiečių laikraštfls gavo ži

nią, kad nuo 1 iki 15 d. spalių 
japonai areštavo Koerjoje 3,000 
vyrų, moterų ir vaikų. Japonai 
korėjoje turi 100,000 kareivių 
ir policijos.
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Kalėdinis fondas šelpimui 
plieno streikininku.

Linksmų Kalėdų ir laimingų 
Naujų Metų Gary’s plieno strei
kininkams!

Tai yra generalio pašalpos 
komiteto planas.

Kalėdų dovanos turi būt su
teiktos kiekvienai streikininko 
šeimynai. Visi streikininkai 
privalo turėti maisto, b jų vai
kai saldainių, riešutų ir žaislų. 
Ir jie tatai turės, jeigu tik pa
šalpos komitetui pasiseks įgy
vendinti savo planus.

Esamų fonde pinigų nepakan
ka tam, kad komitetas galėtų 
suteikti linksmų kalėdų streiki
ninkų šeši m ynoms. Pašalpos 
komitetas kas dieną teikia paj 
šalpos streikininkams. Ir jeigu 
neįplauks fondan daugiau pini
gų, lai streikininkai gaus Kalė
doms tik lai, ką jie gauna ir pa
prastą dieną.

Strciko vadai apskaitliuoja, 
kad vietos plieno pramonėj te- 
bestreikuoja 10,000 dari). Ant 
Garys dalies išpuola 6,000 strei
kininkų, kurie nebedirba ir ne
begauna algos nuo rugsėjo 22 
dienos.

Diduma jų turės labai liūdnas 
Kalėdas, jeigu fondan neįplauks 
(langiaus pinigų.

Mes kreipiamės į bendruome
nę ir prašome teikti paramos 
streikininkams. Palinksminki
te juos, jų žmonas ir jų vaikus 
Kalėdų dovanomis.

Komiteto svarbiausi kontora 
1209 \Vashington st., Phone 

1091. Komitetininkai visuomet 
randasi kontoroj ir dalina mai
stą streikininkams . irf jų šei
mynoms.

Bet reikalinga turėti daugiau 
pinigų, kad galėjus Kalėdoms 
palinksminti streikininkus.

Tą judėjimą remia kai-kurie 
žymus Gary’s piliečiai, kurie 
asmeniškai nėra užinteresuoti 
streiku. Tečiaus jiems yra ne 
visvien, ar streikininkai ir jų 
šeimynos bus alkani, ar ne.

Kalėdos yra vienintėlč diena 
metuose, kurią kiekvienas pri
valo praleisti linksniai.

Nė vienas GaiVj negali jaus- 
ties laimingas, kuomet jis ^ino, 
kad lankstančiai šeinivnu ken
čia skurdą.

Iš kilos pusės. kiekvienas 
žmogus kuris aukaus streikinin 
ko šešlpimo fondan, jausis pa
tenkintas, nes jis žinos, kad jo 
auka suteiks kam nors laimės.

Aukos, nežiūrint jų didumo 
ar mažumo, yra pageidaujamos.

Yra vilties, kad Garys pilie
čiai prielankiai atsineš į šį at
sišaukimą ir parems streiknin- 
kus. ‘ ' '

Prie pašalpos komiteto jau 
prisidėjo Plieno Darbininkų Ta 
ryba ir Moterų Draugija.

Aukos, nežiūrint to, ar jos 
susidės iš 25 centų ar iš $25 bus 
maloniai priimamos. Tos au

kos palinksmins streikininkus ir 
jų šeimynas Kalėdų dienoj.

Aukas reikia siųsti šiuo adre
su: Mr. Z. J. Kerhin, Washing- 
ton st., Gary, Ind.

Siunčiant aukas galima para
šyti tokio turinio laiškų:

1. (pavardė), desire to help 
the Gary striking Steel Workcrs 
and their families enjoy a Merry 
Christmas and a Happy New 
Year.

Enclosed please find $.......
to be used by the relief commi- 
ttec in ex temti ng relief to the 
needy strikers families.

( Parašas)--------

Po geležine kurka.
Aršiau nei kuomet nors pir

ma VVashingtono šalyje nūnai 
veikia geležinė kurka.

Ji bando sutriuškinti visa, 
ka žmonės vadina asmens ir j- 
sitikinimų laisve.

Geležinė kurka težino vieną: 
valdyt ir triuškini. \

Ir ji triuškina. Triuškina, vi
sa, kas josios nemalonėn paten
ka.

Spaudos bei žodžio laisvė mi
nai yra pagailę! imi popieros 
skivytu. Piliečių susirinkimuose 
veikia geležinės karkos diktatū
ra. Net ir tokį nekaltą piliečių 
darbininkų pasistatymą prieš 
savo naudotojus, kaip streikai, 
geležinė kurka stengiasi sutriu
škinti. Matai, ji naikina “bolšc-
vizmą!

Nuo Atlantiko iki Barniojo 
vandenyno pakraščių nūnai čer
ška geležinės kinkos diktato
rių šposai... Jie veikia. Nonai 
jų gatvėje jomarkas jšėhisios re 
akcijos jomarkas. Jie stengia
si nugniaužti įsisiūbavusį Amerį 
kos proletarijų judėjimą — už 
didesnį kąsnį duonos, už savo, 
kaipo piliečių, teises!

Geležinei kurkai visa tai yra 
svetima. Vienintelis ir vyriau
sias josios principas yra: valdyk 
ir triuškink!

Amerįkos pro teta riją laukia 
sunkus laikai. Pakvaišiusieji re- 
ikcininkai negreitai užbaigs sa
vo puotą... Jų apetitus apmal
šins tik stiprus, organizuotas 
ir gerai disciplinuotas darbinin
kų judėjimas, toks judėjimas, 
kuris bus atsikratęs demagogin- 
gojo gompersizmo.

Bet tokiam judėjimui dirvą 
jau ruošia patįs geležinės kar
kos diktatoriai. Jų suruoštoji 
puota duoda gerą lekciją lengva 
manei Amerikos proletariįai.

— Genių^pėdė.

Pasaulio Darbininkų 
Judėjimas.

True translation filcd wilh the post- 
niaster at Chicago, III. Dec. 15, 1919 
;s reųnired by the act of Oct. 6,1917

AUSTRIJA.

Vienna.—[Ubagų tauta], Vo 
kiečių Austrija, pasak “Arbei- 
ter Zeitung,” yra niekas dau
giau, kaip tik ubagų tauta. Prieš 
karę kronos vertė buvo 20 cen
tų; gi dabar jos vertė yra tik 
1 centas. Net milionierius, k u 
ris investuotų savo pinigus 5 
nuoš., gautų palūkanų lik $500 
metams.

Valdžios įstaigose dirba apie 
10,Q00 darbininkų, kurie gauna 
mėnesiui po 500 kronų ($5.00). 
Net geriausi amatninkai uždir
ba nedaugiau, kaip 2,000 kronų 
mėnesiui, kas padaro Amerikos 
pinigais $20.

Pasak “Arbeiter Zeitung,” ta 
tai pareina nuo to, kad Enteri
te neleidžia Austrijai dėties 
prie labiau ekonominiu atžvil
giu išsivysčiusios šalies, saky
sime, Vokietijos. Enlentė nori 
stačiog izoliuoti (atskirti) Aus 
triją. šiuo tarp’j Austrija ne
turi “nė maisto, nė anglių ir jos 
flfdustrija yra galutinai suiru
si.

Kad Austrija ištikrųjų mi- 
biednėjo, apie tai kalba jos ne- 
ųisakomai žemu pinigų valiu
ta. Bet šalia to nubiednėjimo 
Austrijos žmonės visai nupuolė 
ir moraliai. Jų atsi.V‘»imas į 
Ententę yra ubagiškas. Bied- 
numas pakrikdė Austrijos žino 
nes.

MEKSIKA.

Montorrey.*— [(kupta koopera 
tyvė sankrova], čia įsikūrė ko
operatyve valgomų daiktų san 
krova. Prisidėjo jau 65 daliniu 
kai.’

Sankrovos reikalus veda Dmi 
tri Nikitin, Nncionalio Komuni
stų Partijos Komiteto narys. x

Tokių sankrovų ketinama kur 
Ii ir kituose Meksikos miestuo
se.

VOKIETIJA.

Berlina?.—[Noske nesiliauja 
terorizavęs darbininkų]. Kad 
įtikinus pasaulį, jog revoliucija 
ne^ernininė Vokietijos darbi
ninkų padėties,—Noske, revoliu 
cijos sukaktuvių priešdienyj, 
areštavo Bėdino plieno darbi
ninkų vadus ir išleido patvar
kymą sulig kuriuo panaikina
ma Darbininkų Tarybos. Tasai 
naujas Noskės suvaržymas nei 
kiek nenustebino darbininkų. 

To jau senai laukta. Dabar dar 
bin inkams prisieis stvefrties 

“nelegalių” priemonių-—veikti 
slapta.

Iš visko matosi, kad revoliu
cijos laimėjimai Vokietijoj pra 
deda nykti, kaip kamparas be 
pipirų. Dalykų padėtis butų vi 
sai beviltinga, jeigu ne ekono
minis Vokietijos suįrimas, ku
rio Noske’s militarine diktatū
ra negali nieku bildu pataisyti. 
Todėl anksti ar vėlai šalies tvar 
ka turės persimainyti."

JUNGTINĖS VALSTIJOS.
Bronx, N. Y.—[Namų spėkų 

liatoriai]. Didžiajame New Yor 
ke siaučia namų spekuliątoriai. 
Sulig teisėju Bobilzck, kas mė
nesį paduodama 8,006jškmidų. 
Namų rendos kįla pasakiškai. 
Ir tą padėlį pagimdė kokie 400 
spekuliatorių, kurie stengiasi 
supirkti kuodaugiausia namų, o 
paskui nustato tokias rendas, 
kokios jiems patinka.

Teisėjas sako, kad padėtis 
esanti ylių rusti. Esą spekulia
torių savavaliavimas duoda pla 
čios dirvos socialistams vedi
mui savo propagandos. Perei
tais rinkimais už socialistų kan 
didatus Didžiajame New Yor- 
ke balsavo 30,000 žmonių. O 
socialistų augimas esąs “bai
sus” pavojus New Yorkui.

Detrofit, M ich.—[Policija nu 
sileidžia Amerikos Legionie
riams]. Amerikos Legionieriai 
griežtai pareikalavo, kad butų 
uždrausta kalbėti William D. 
IlayNVoodui. Priešingame at- 
vėjyj, jie grąsino kelti skanda
lą. Ir Detroito policija išleido 
pa tvarkymą, kuriuo liko už
drausta Haywoodui kalbėti Spa 
lių 30 d.

Ir tasai patvarkymas išleista 
po to, kaip policijos komisio- 
n torius ir miesto majoras vie
šai pareiškė, kad IIaywood ga
lėsiąs kalbėli. Matoma, Ameri
kos Legionierių grąsinimas pri
vertė miesto viršininkus almai 
nyti savo nuosprendį.

Ir ištikrųjų spalių 30 d. 500 
legionierių susigrūdo į salę, ku 
rioj rengėsi kalbėli Haywood. 
Ir jeigu Haywood butų pradė
jęs kalbėli, tai be abejonės le
gionieriai butų surengę riaušes.

Žmonės baisiai yra įniršę ant 
tų juodašimčių. Gruodžio 21 
d. rengiama Haywood(fi prakal 
bas. Darbininkiškos organiza
cijos žada dėti visas pastangas, 
kad ųebepa veli jus chuliganams 
ardyti jų prakalbas.

Skobai desėtkais apleidžia 
Duponto dirbtuvę. Streikinin
kai yra pasiryžę kovoti ligi ga
lo. Manoma, kad neužilgio 
kompanija turės nusileisti.

Darbininkai nepatenkinti.

Aurora, Elgin and Chicago 
elevatoriaus kompanijos darbi
ninkai—motormanai įr konduk 
toriai -nepatenkinti. Andais 

teisėjas Evans nusprendė, kad 
jų algos turinčios būt mažesnės 
ne kad Chicagos gatvekarių 
darbininkų. Unijos .valdyba sa 
ko, kad teisėjo nuosprendžiui 
jie nesipriešins, bet sekamą bir 
želio mėnesį, kada užsibaigs se 
našai su kompanija kontraktus 
—jie žinosią kas daryti.

Skaitytoju Balsai
tf/4 tbreikitas šiame skyriuje 
nuomones Redakcija neatsako.}

KOKS GI SKIRTUMAS, TARP 
JŲ IR JŪSŲ?

■ /

Chicagos lietuvių anarcho-ko- 
munistų lapelyje, 27 dieną lap
kričio p. J. Baltrušaitis štai ką 
rašo apie Sąjungos griovikus?

“Apie vienuolika metų atgal 
musų (LSS.) Sąjungoje kėlė 
šturmą anarchistuojantįs gaiva
lai, susimetę tai į maksimalistų 
(didžiu m iečių) grupę, tai į radi- 
kališką frakciją. Prisiėjo man 
daugiau, negu kitiems sąjungic- 
čiams ginti marksinio socializ
mo principus. Ir, žinoma, tuo- 
mi baisiai įsipykau tiems be 
principiams rėkautojams.”

Tuos rėkaulojus p. J. Baltru
šaitis vadina anarchistais. Jie 
buvo susispietę į Lietuvių Soci
alistų Sąjungos 13 kuopą ir kėlę 
lermą prieš Sąjungos organo re
daktorių: šmeižtais ir melagys
tėmis norėjo sudemoralizuoli 
sąjungiečius, už griebdami jųjų 
organą Kovą, o visą jos LSS-gos 
paversti anarchistų kuopa. 
Tuolaikinis organo redaktorius 
smarkiai gynęs Sąjungą nuo 
“maksimalistų’’ ir kitokių “ra
dikalių” frakcijų. Ticgi gaivalai, 
kur kėlė “revoliuciją” tarp są- 
jungiečių, taip susmuko, kad vi
suomenėje nei pėdsako jųjų nelb 
ko. Lietuvių Socialistų Sąjun
ga augo ir tvirtėjo, apsivalius 
nuo skaldytojų darbininkų spė
kų. Bet tas anarchistų nurimi- 
mas neilgai tęsės. Badosi vėl to
kių gaivalų kurie ėmė skaldyti 
LSS. j frakcijas tai kafriaspar- 
nių, tai komunistų ir šalinti iš 
Sąjungos Inos narius, kurie drį
so pasipriešinti jųjų savavalia
vimui. Ir negana, kad išmes
tuosius narius juodina, savoj 
spaudoj, bet sykiu ėmė atakuoti 
ir Socialistų Partiją, kuri už tai 
visą LSS-gą suspendavo.

Pasakyk, p.v J. B-ti, koks gi 
skirtumas tarp tų anarcihstuo-1 
jančių gaivalų kur vienuolika 
metų atgal varė pragaištingą) 
darbą lietuvių, darbininkų judė
jime, ir dabartinių?

Žinome, kad senieji ir da- 
bartinieji tą patį darbą veikia: 
šmeižia tuos asmenis, kurie drį
sta nurodyti jų klaidas. Jie sa
vose “prakalbose” arba leidžia- 
inoj “komunistiškoj” literatū
roj vien Voliojimus ir melus 
ant socialistų skelbia.

Jus giriatės kad vienuolika 
melų atgal gynėt marksinio so-| 
cializmo principus; o šiandie} 
palįs juos sumynėte, eidami sy
kiu su tais žmonėmis, su ku
riais vienuolika metų atgal 
“smalkią kovą” varėt.

Ar čia yra koks skirlumasi 
senųjų ir dabartinių anarchistų-j 
komunistų? Begis, kad nė jo
kio. — S. A. Dementis.

laiškai iš Lietuvos.
Iš Vištovienų, Plungės vals. 

Telšių apskr.
^Liucė Liaudanskaile rašo sa

vo sesutei Petrei Liaudanskai- 
tei-Kazlauskienei, 3247 Emerald 
avė., Chicago:

Spalių 5, 1919. — Miela sesy
te! Sveikinu tamstą su išsilgu- 
sia širdim ir linkiu labų dienų 
tamstos vyrui ir jaunam sūnui. 
Laimingi jus esat. O mums iš 
musų gyvenimo trūksta dviejų 
draugių, Barbutės Kazlauskai
tės ir sesytės Nastytės. Ilsisi 
amžinai, šaltų kapų veleną pri
slėgtos. Barbute sirgo keturis 
mėnesius ir mirė gegužės 30, 
1915, o Našlylė pabaigė savo gy
venimą gegužės 21 «d. — nusi
skandino Minijoj nuo Judeikių 
tilto. Nelaimingoji Našlelė daug 
vai'go, daug kentėjo dėl meiles 
Volado, nuo kurio ją karas at
skyrė. Per trejus ir pusę metų 
kankinosi. Norėjo išvažiuot, ne
galėjo, dėlto.ėmė labai nerimau- 
li, nervuoties. Mes visaip ją Ta
ni inom, ale niekas nepadėjo, ir 
galų-gale ji nebeiškentė...

Šiaip mes visi gyvenam neblo
giausiai. Dirbam sunkiai, 

nedirbsi, neturėsi. Tėvelis inen- 
kos sveikatos; mudu su broliu 
dar nevedusiu. Laiką praleidžia
me irgi neblogiausiai.

Apiei bolševikus nerašysiu; 
karas nors ir išteriojo ir nuostof 
lių pridarė, bet kad praeitis, tai 
ir užmirštis. Brolis Pranas kare 
tebuvo devynis mėnesius. Vokie
čių kariuomenei užėjus Lietu
von, į trečią dieną jis parbėgo 
namo, kareiviškas drapanas nu
metė ir taip laimingai visą lai
ką pergyveno namie. — Na, li
kit sveiki; bučiuoju tave, tavo 
sesytė — Lucija.

Iš Mikališkių valsč., Mariam- 
polės apskričio.

Bašo Jurgis Gruodis Elzbie
tai Seibutienei:

Duodame žinoti, kad mes esa
me gyvi, tik netekome Mariukės. 
Ji mirė tada, kada mes buvome 
išvaryti iš pozicijų.

Pas mus buvo didžiausia Vai
na — jncmožna apie tai ir žmo
gui pasakyti. Suduos dienos da
rėsi ant žemės. Vieniems sudegi
no triobas, kilus valdžia varė. 
Išbėgant motka pasiėmė vaiką, 
aš karvę, o Mariukė duonos 
kampą. O šiaip viskas liko. Per 
du metu noliuėjomc nė kopūs
tų, nė mėsos. Būdavo susėsime 
valgyti prie tvoros be šaukštų, 
be puodų. Gi dabar visko turime 
iki valios.

Mariukė numirė tą melą, kaip 
buvom išvaryti. Ant Sasnavos 
kapinių pakavojom.

Jei būtum neženota, tai grą
žint umėm namo. Antanas svei
kas, kaip akmuo.

Dabar duodame žinoti, kad 
Strolių visi numirė; Estrakių 
kaimą visą išdegino,' — liko 
tik Bariukų troba. Kulkos ir 
granatos puolė, kai lietus, — 
Sūdąs Dievo darėsi ant žemės. 
Pilni laukai duobių; iš kitos 
nei išlipti negalima. Negalėjo
me nė j bažnyčią nueiti: neturė
jome kuo apsiauti. Dabar turi
me visko. Valgome avižinę duo- 
ną visą metą.

Molkos šilkinės germanams 
teko ant autų, o mums nieko ne
liko. / i.uiiir,? <

Baidų močiutė gyvena, turi 
94 m. Dobilų Andrius Konstan
tinų Antanas papuolė į vaiską.

Pasilikite sveiki. — Jurgis 
Gruodis;

Taip sakant.
ANDAIS Brooklyno Laisvė 

buvo paskelbus, kad šį gruodžio 
menesį, sulig Portos pranašavi
mu, gal įvyksianti svieto pabai
ga. Ir tuo apsidžiaugė: dabar lai 
busiąs galas visam prakeiktam 
kapitalizmui!

Bet dabar ta pati Laisvė vėl 
praneša, kad svieto pabaigos 
gal dar ir nebusią.

Koks nusivilimas! Prakeiktas 
kapitalizmas taip ir pasiliks dar 
nenušluotas nuo žemės pavir
šiaus.. .

PRAKALBOS! PRAKALBOS!
Apie Pabaiga Svieto

Šitame paveiksle parodoma kaip planetos susidurs su saulę, sulyg prof. Porto 
pranašavimo

Rengia LIETUVIŲ LAISVAMANIŲ FEDERACIJA, Panedėlyj, \ Gruodžio 
(Dec?) 15 d., 1919 MILDOS SVETAINĖJE, ant Bridgeporto. Pradžia 7:30 v. vak.

Utarninkc Gruodžio (Dcc.) 16 d., M. MELDAŽIO SVETAINĖJE, 2242 W. 23
PL Pradžia 7:30 vai. vakare. t

Draugai, nepamirškite šių prakalbų, nes bus rodomi paveikslai apie pabaigą 
svieto ir prie jų platus paaiškinimai. Aiškins bei kalbės drg. DUBICKAS.

Inžanga 25 centai Kviečia KOMITETAS.

KAI-KAS stebisi, kur mūsiš
kiai “komunistai” ir jų organai 
semiasi tįek purvo socialistams 
drabstyti.

Ar maža surpaipėse purvo? O 
ten juk vienas ^paskui kitą visi 
jų lyderiai lenda.

REIKIA pripažint, kad jei ne 
kuo kilu, tai bent kalendoriumi 
“komunistai” toliau priekyn pa
žengę negu visas kitas pasaulis. 
Pas mus dar pčtnyčia, o pas ko-» 
munislus jau panedėlis.

Tatai liudija brooklyniškė ko
munistiškoji Laisvė, kurios pėt- 
nyčios laida ateina Chicagon 
pažymėta panedėlio data.

'Panedėlis, Gruod. 15, 1919
■_

o vyrams nuo $1,100 iki $1,199.
Vyrai, kurie išlaikė kvotimus 

į teisių klerkus, bus Karės Ap
saugos Biuro pasamdyti su al
gomis nuo $1,200 iki $5,500; bet

JONAS Bagdžiunas sako, kąd 
jau Dievas išgirdęs lietuvių bal
są ir suteikęs Lietuvai laisvę.

Labai malonu girdėt. Gaila 
tik, kad dar tos gerTJJo Dievo va 
lios nežino šventoji Vilson- 
Džordž-Klcmanso trejybė.

— Slapukas.

MOTERIMS VALDŽIA MOKA.
MAŽIAU N1EGU VYRAMS.

Kad Jungi. Valstijų vyriausy
bė moka vyrams daugiau negu 
moterims už tą patį arba toly
gų darbą, parodo oficialis J. 
Valstijų Darbo DepartUmcnto, 
Moterų Biuro raportas.

Sulyg tuo raportu pirmais dve 
jais mėnesiais 1919 m. 86 nuoš. 
iš 4,689 moterų tinkamų savo 
darbui, pradėjo dirbti gaudamos 
nuo $900 iki $1,299 per metus, 
o tiktai 36 nuoš. iš 3,270 vyrų 
pradėjo dirbti už tiek algos.

Moterims stenografėms buvo 
mokama nuo $1,000 jki $1,099,

VAKARINĖ ANGLŲ KALBOS 
MOKYKLA LIETUVIAMS.
Lekcijos privačiai ir klcso- 

mis. Mokestis kiekvienam pri
einama.

L. T. NARMONTAITĖ, 
Mokytoja

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

NUO 1-MOS RUGSĖJO

“Aušros”
Mokykloj

Prasidės žieminis sezonas, 
bus šie skyriai:

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

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

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

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

Delei didesnes naudos sau ir pa- 
rankumo mokyklai pradėkite tuoj 
neatidčliodami visi sykių.
3001 South Halsted Street

moterįs tas pačias vietas užėmė 
ir joms te buvo mokama liktai 
nuo $1,100 ikį $2,000.

Moterįs, užmimiančios statis
tikų darbo vietas turėjo turėti 
kolegijos mokslą ir praktikos 
patyrimų, bet jų algos buvo tik
rai $1,200, o vyrai už tą patį dar 
bą gavo $1,800, $3,000 ir $4,000. 
Tiktai viena moteris iš penkio
likos paskirtų prie prižiūrėjimo, 
ofiso organizavimo arba rašti
ninkių vietų gavo tiek, kiek vy
rai, būtent $2,000 ir daugiau. 
Kitos gavo tiktai $1,200, $1,400 
ir $1,600.

DR. A. MONTVID
CHICAGO

Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgu 
25 E. Wuhington St. 
Marsjhall Field Annex 

18th fl. Ruimas 1827 
Phone Central 3362

Valandos: nuo 10 iki 12 ryto 

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

^-Spinduliai. Phone Armitage 2010 
Rezidencijos telefonas West 6126 

v............  . i i .... ............ -, z

Telephone Drover 5052

Dr. A. Juozaitis
DENTISTA8

Valandos: nuo 10 iki 8 vai vaka 
re. Nedėliomis pagal sutarimo.
3261 So. Halsted St. Chicago, III z

Pinigais už

Laisves Bondsus
$50, $100, $500, ir $1,000.

Krause V alstijinis T aupy mo 
BANKAS

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

< Arti Paulina gat.
Turtas virš $200,000.00.

Apskrita bankininkystė.

$35 nupirksi gražų $125 fonogra
fą drauge su 24 rekordais, deiman

tine adata, groja visokio padarymo 
rekordus, vartotas 

tik 30 dienų.
Mes taipgi turi • 

me tikros šikšnos 
svetinei eilę ir ki
limų.

Mes taipgi turime ke 
lėtą augštos klesos 
phonografų, kuriuos 
mes parduosime už 
bile pasiūlytą kainą 
už tai kad mes turi
me pratuštinti vietą.

JEI GYVENATE UŽMIESTYJE MES 
PRISIUSIME C. O. D. LEIDŽIAME 
APŽIŪRĖTI. Si yra stebėtina pro
ga. Ateikite arba rašykite tuoj aus. 
PRISIUNČIAME UŽ DYKA.

Mes priimame Laisvės Bondus. 
WESTERN FURN1TURE STORAGE 
2810 W. Harrison St. Chicago, III. 
Atdara nuo 9 ryto iki 9 vai. Neda

liomis nuo 10 iki 4
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Lietuviu Rateliuose
NAUJIENOS, CBIąa.i^ UL

WBST SIDE

Šiandie visuotinas 11 wardos 
socialistų susirinkimas.

Šiandie, kaip 7:30 v. vakaro 
įvyks visuotinas vienuoliktos 
wardos socialistų susirinkimas 
jaunųjų socialistų organizaci
jos svetainėj, kampas 24 ir Oak 
ley gatvių. Todėl visi LSS. 22- 
ros kuopos nariai raginami da
lyvauti jame. Susirinkimo tik
slas yra: nominuoti vienuolik
tai wardai aldermaną. Taigi

LAISVES BONOSAI
Mokame Grynais:

1-mas 350 Bondsas .... $50.25 
5-tas 350 Bondsas ............ 850.25

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

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

Subatomis iki 9 vai. vakare.
■ ..... ■ ....... ■■■

DR. C. K. KLIAUGA 
Dantistas. 

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

vakare - Pitone Canal 257

kiekvieno socialisto pereiga at
silankyti. Belo, po bendrojo 
susirinkimo nies (22 kp. nariai) 
turėsime pasitarti dėl tūlų svar 
bįų reikalų. Tad bukite vjsi.

— Kuopos Valdyba

NORTH SIDE

Komunistai prakišo.

Praeitos seredos vakarą, 
gruodžio 10, Liuosybčs svetai
nėj įvyko LDLD. 86tos kuopos 
susirinkimas. Susirinkime da
lyvavo ytin skaitlingas būrys 
draugų.

Kaipir visuomet, lietuviškieji 
musų “komunistai” jau iškal- 
no buvo susitarę padaryti kuo
poj savo rųšies “revoliuciją,” 
kitaip tariant ryžosi “išėsti” iš 
jos socialistus. Tik jų žygis bu 
vo bergždžias, jie prakišo. Mat 
nusimanydami, kad jų yra mažu 
ma, “komunistai” atsivedė visą 
pulką naujų rekrutų—“kandi
datų” į LDLD. Bet kadangi pa 
tyrimas jau parodė, būtent: ko- 
kiuo tikslu jie tų naujų “kandi
datų” verbuojasi, tai socialistai 
su jais ceremonijų nebedarė, 
Tuoj tapo nurodyta atatinkami 
draugijos konstitucijos skyriai

ir naujųjų “kandidatų” paklau
sta: Ar sutinkate? Vienas jų 
^kandidatas” pradėjo mikčioti 
ir galų gale pasisakė, kad su so-J 
cialistų Partija ir LSS. jisai ne 
sutinkąs. Gerai. Jis gavo at- 
stavką. Su kitu buv<\ tas pat. 
Tai pamatę kiti naujieji, “kan
didatai” savo “kandidatūrų” 
jau nebestatė. Tuo budu kuo
pa apsivalė nuo ^besikėsinusių 
ją užvaldyti griovikų.

Tąip jr reikia. Į musų orga
nizaciją jie lenda ne todėl, kad 
ją sustiprinus, o todėl, kad iš 
jos padarius savo komunistiš
kos sektos “brenčiu.” Neabe
joju, kad draugai mokės tin
kamai apsidirbti ir su esančiais 
kuopoje “komunistais.” Musų 
organizacijos konstitucija mat 
aiškiai sako, kad asmens, prie
šingi organizuotam j Sociali

stų Partijos lietuvių darbininkų 
judėjimui organizacijos nariais 
būti negali. Todėl tegul tie jo
sios priešai eina kur tinkami! 
Savo organizacijos reikalus mes 
sugebėsime tvarkyti taip, kaip 
mums išrodys esant geriau. 
(“Komunistiški” trukšniadariai 
mums nereikalingi. — Narys.

BRIDGEPORT

Komedija.

Lietuviai 
Tėvai ir Motinos

Ar turite dukterį šešiolikos melų amžiaus, ar senes
nę, kuri nori pati sau gyvenimų pasidaryti? Ar jus 
svarstotės nežinodami, kur gera ir saugi darbo vieta 
šitame mieste? Jei ji moka musų šalies kalbų, tai mes 
galime pasakyti jums atvirų jai vietų, kur ji galėtų už
dirbti gerų mokestį gražiose apystovose. Ji bus globo
je puikiausių moterų, kurios pagelbės jai išmokti biz
nio. Ji dirbs tik astuonias valandas su pasilsio laikais 
to laiko bėgiu, kuriais ji gali gėrėtis pampintuose jai 
pasilsio kambliuose. Čia, jei ji myli muzikų, ji galės 
gėrėtis pianu ii’ viklrolomis, ji galės šokti ar dainuoti 
dtauge su draugėmis, ar skaityti laikraščius, knygas ir 
mėnraščius, kurie'ten yra |>o ranka. Ji gali telefonu©-, 
ti, ir jei ji telefonuos, telefonai ten taipgi nemokami 
jai. Arki, jei ji pailsusi ir nori prisnusti, tai ji gali 
rasti ramų kambarį, kur sofos aprūpintos su pagal
viais ir užklodėmis. Jei ji pamirštų kaliošiais apsi
mauti, arba jų netyčia užkluptų lietus, tai ten yra iš
sidžiovinti drabužius ir jai bus paskolinta tai dienai , 
sausi čeverykai ir sausos panČiakos. O užkandžio lai
ku ji ras {taikiame užkandžių kambaryj gardžius už
kandžius pataisyta, kur ji gali valgyti kiek tik ji nori 
nieko nemokėdama užtai.

Nėra tokios vietos mieste, kur jauna mergina butų 
geriau prižiūrima kaip Chicago Telephone kompanijos 
ofisuose. Nuo tos dienos, kada ji įeina lavinimo sky
riui! iki ji pasitraukia sulaukus pensijos. Josios svei
kata yra rūpestingai prižiūrima ir jei ji susirgtų, ji 
esti po malonia priežiūra puikiai išlavintos slaugės, 
kuri pagelbsti jai visame. Gydytojai, kiti geriausieji 
visame mieste, visuomet yra pasirengę suteikti jai pa
tarnavimų. Susirgus, jei ji tarnavo kompanijai du 
melu, ji gauna ligos pa šelpę. Ji turės dvi savaiti ato
stogų (vakacijos), su užmokesniu, išbuvus prie kom
panijos motus. Jai bus mokama kas savaitė gera 
mokestis, pradėjus jai besimokinant ir tolydžio pake
liant. Ji gali atsivesti savo drauges/su savim ir giali 
jaustis kaip pas save namuose. Mes jau daug turė
jome lietuvaičių, kurios yra puikiomis telefonistėmis.

Atsilankykite į musų lavinimo skyrių pn. 311 W. 
Washingto4i St. ir pasižiūrėkit patįs, kokios pagei
daujamos vielos yra atviros jūsų dukterims. Ofisai X 
yra visuose miesto kraštuose ir ji išbuvusi lavinimo
si skyriuj gali gauti vietą arti namų.

Jei norite knygelės, kur aprašonui ai>ie visij »itiį 

įdomią darbo vietą, tai ateikite, parašykite, ar patele
fonuokite, paprašydami knygutes — “Booklct I.”

Gruodžio 7 d. Mildos svetai
nėj vietos komunistai ir aida- 
blistai surengė diskusijas. Bu
vo didelės diskusijos—komedi
ja. Kovą laimėjo aidoblistai, o 
komunistai iš jų išėjo nesužino-, 
ję “kame čia šuniukas yra pa
kastas.” Buvo taip. Bedisku- 
suojant vienas komunistas atsi
stoja ir sako: “Ištikrųjų gi aš 
komunistas ir aidpblistams ne
pritariu, bet nesuprantu kame 

čia šuniukas yra pakastas... 
Musų revoliucingoji komunistų 
partija vieną kartą sako, kad ji 
nepripažįsta parlamento arba 
balotbakso, bet atsisukus ji ir 
vėl sako: mes pripažįstame... 
Yra ir daugiau man navatnų da 
lykų, kuriems aš nepritariu. 
Hm, pas mus esama didelių, slap 
tybių...”

Atrėžęs tokį vožnų spyčių mu 
sų komunistas dar vožniau aU 
sisėdo. Bet čia prie jo “prisi- 
muvina” naujasai komunistų 
šefas Andriulis ir rėžia pamok
slų: “Kaip tu drįsti, kaip? Ši
taip sakyti, kas tai matė! Apsi
stojai ginti komunistų pozici
jas, o gini tų ai dobliu dobliu?” 
—W-w-well, kad—nežinau ką 
sakyti”—teisinasi šefo padonas. 
“Aš ai dobliu dobliu pritariu 
daugiau kaip komunistams”...

Taip buvo ne su tuo vienu ko 
munistu. Sumuštieji komunis
tai visi jautė, kad jų “pozicijos” 
yra tokios, kurias gali užimt 
netik aidoblistai, o by kas. Jie 
stovi pelkėse. Maža to. Ir pa
tįs šefai dabar mato, kad jų pa 
donai krinka yt tos Grigo

Taip esti visuomet, kai aklas 
bando vesti—aklų.

* — Gvaizdikas.

Aukso laikai—Chicaga bą 
dauja!

CHICAGO TELEPHONE COMPANY

Ol’ERATORS’ TRAINING DEPARTMENT

9th FLOOR

311 W. VVashington Street

Telephone No. “OFF1CIAL 300.

Mes perkame Pergalės Bondas pilna parašyta- PAS IHT 
Ja verte, ir Laisvės Bondas pilna pinigine verte. /u. aZz H U
Atneškite arba atsiųskite j 
Atdara kasdien nuo 9—6 
Utarninkais, Ketvergals 
fr Subatomis 9—9

J. G. SACKHEIM & CO.
1335 MILWAUKEE AVĖ. 
tarp Paulina ir Wood Sts.

Sakoma, kad dabar žmones 
nežiną kur bedėti pinigus. Visi 
esą pertekę, sotus. Bet tai yra 
klaida. Pertekusioji Cliicaga -- l>a<laujčt! TL'uksta'niSiai 
nuomenės šeimyną kenčia šal
tį ir alkį, šiakite jums pavyz
dėlis. Didžiūnuose Chicagos 
dienraščiuose praeitą subatą 
buvo išspausdinta žinutė:

“Čia pat, Chicagoj, randasi 
tūkstančiai mažų pagailėtinų 
vaikų ir nusenusių senelių, kur 
kenčia alkį. Jų vargas dar pa
didės sulaukus smagių, bet šal 
tų Žiemos Švtenčių (Kalėdų), 

jeigu nesiras geros širdies žmo- 
n|ių, kurie juos sušelptų. Ar 
tamsta, skaitytoji, nenorėtum 
pabūti jiems geruoju, laukia
muoju Žiemos Švenčių diedu
ku—ar negalėtum sušelpti juos? 
Ve, N. gatvėj gyvena 61 metų 
amžiaus senukas su savo palie
gusią persidirbusia moterim. 
Jiedu badauja. Jų vaikai irgi 
badavo ir mirė. Sušelpk juos.

(Seka ant 4 pusi.)] k

Pinigai Lietuvon
GALIMA SIŲSTI

LIETUVIŲ PREKYBOS BENDROVĖ IŠMOKA LIETUVOJE

100 Auksiną Už 5 Dolerius
t. y. 20 auksinų už kiekvieną dolerį.

Mes esame po valdžios kontrole ir kaucija. Persiuntimas gvarantuojamas.

Persiuntimą Jus Patįs Kontroliuosite
Mes išduosime Tamstai čekį, kurį Tamsta pasiųsį pats lašfcu į Lietuvą. Su tuo 
čekiu Lietuvoje gaus pinigus. Šis būdas yra greičiausis ir teisingiausis. Nieks 
pinigų negalės sulaikyti.

Siunčiant pinigus dėl persiuntimo siųskite čekiu arba Money Orderiu pa
duodami aiškų antrašų to,\kam norite kad pinigai butų Lietuvoje išmokėti, 
taipgi pats paduok savo aiškų antrašą. Už persiuntimą nieko nereikia extra 
mokėti. Už kiekvienų dolerį kurį mums prisiusite, mes pasiųsime Lietuvon 
20 auksinų. s

Lietuvos Prekybos Bendrovė
Room 515 E.

120 Tremont Street, Boston, Mass.

| Saugokite Savo Akis

į r ’ 1 r m

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

Gydymas visų akių, ausų no
sies įf gerkles ligų. Po priežiūra

■< . . ' specialisto. U-
tarninkais ir pCtnyčioms nuo 2 
iki 5 po pietų.

' JOHN SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS 

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

3-čios lubos, virš Platt’o aptiekos 
« Temykite 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

JUBILIERINE KRATUVE
3321 South ftalsted Street, v

Išsiskyrimas.
Deimantinių Žiedų, la- 
volierių auksinių, lai
krodėlių, lenciūgėlių, 
branzaletų, albumų ir 

c taip toliau.

Priimamu Liberty 
Bonds.

KrautHvė atidaryta 
kožną vakarą ir ne
dėtomis iki Kalėdų.

' Puikus kalendorius vi 
sičius dykai.

P.K.BRUCHAS
Musų krautuvė yra pripildyta puikiausiu ir naujau

sios mados tavorų Kalėdų dovanoms. Tomistą nupirksite 
dovanas tikros vertės musų krautuvėj. Ir bukit užtikrin
ti, kad jus nupirksite tavorą už žemiausią gaunamą kai
ną. Gvarantuojam ir už viską atsakom. Atsilankiusiems 
užtikrinam užganėdinimą ir teisingą patarnavimą.

JIKIŲ SPECIALISTAS 
Akis Egzaminuoju Dykai 

Gyvenimas yra 
tuščias, kada pra 
nyksta regėjimas 

Mes vartojam 
pagerinta Oph- 
thalmometer. Y- 
patinga doma at 
kreipiama į vai

kus. Vai.: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
nedėliomis, nuo 9 iki 12 dieną 
4649 S. Ashland av. kamp.47 et.

Telephone Yards 4317 
Boulevard 6437

DR. G. M. GLASER
* Praktikuoja 28 metai 

Gyvenimas ir Ofisas *
3149 S. Morgan st., kertė 32 st.

Chicago, Illinois. 
SPECIALISTAS:

• Moteriškų ir Vyrišky. 
Taipgi Chroniškų Ligų.

OFISO VALANDOS:
Nuo 9—10 ryto, nuo 12—2 po 
pietų ir nuo 6—8 vakare. Nc< 

deltomis nuo 9—2 po piet.
p Telephone Yards 687

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

sija,neviriuimas pilvelio, nuslabnėjimas. Kraujo, inkstų, Nervų ir 
abelnas 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 rėžimap 
išnyko po užmušimui visų ligų. Bėgiu 3 mėnesių išgerdavau kas sa
vaitė po butelį Salutaras, Bittcria, ir po 3 mėn. savo paveiksle pa
mačiau tokį skirtumą ir 1000 sykių dėkuoju Salutaras mylistų 
radčjistei ir linkiu visiems savo draugams ir pažįstamiems su 
kiais atsitikimais patariu nuoširdžiai kreipties prie Salutaras:

. S A L U T A R ’A S
CHEMICAL INSTITUTION J. Baltrūnas, Prof.

1707 So. Halsted StM Telephone Canal 6417. Chicago,

ge- 
to-

III.

I

DR. I E. MAKARAS 
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
Rogelande: 10900 S. Michigan Avė. 
Telefonai, Pullman 342 ir 3180 
Chicagos ofisas: 4515 S. Wood St. 
Tik Ketvergi! vakarais nuo 5:30

7. Tel., Yards 723.

Mokykla kirpimo ir 
siuvimo atsidarė

Mokiname pagal naujausios 
afa mados iš petrinų ir desainų

kirpti ir siūti vyriškus aprėda- ■Z” ' lūs. Turime geras elektrinesX siuvamas mašinas, kur galima
% MįlpūRMi greičiau išmokti geriausį ir

lengviausį amatą pasaulyje, 
nes dabar siuvėjai lošia didelę 

I* liO ik jUHuH ro^ pasaulyje.
ttmBBR Taigi LIETUVIAI nepraleis- 

kitę tos geriausios progos, eiti įSį kito į tą mokyklą, nes mes mo-
B/vS Pnufftf kiliame dienomis ir vakarais;JBUįtts musų mokykloje mokinasi vy-

rai Inoters" Visas informaci- 
Jas nuteiksime laiškais arba 11 ypatiškai,. Valandos nuo 8 ryto

|| [įĮĮ iki 9 valandai vakare.
llFi SS W H IT E EAGLE GARMENTS.... SPL. PRACTICAL DESIGNING

SCHOOL
............ . So. Halsted St., Chicago.

Alus Degtine Vynas
Pilna fonnula ir pilnas pamoki

nimas, apimantis padarymą nami
nio distiliuotuvo ir veikimą su juo, 
už $1.00. Ruginč, tikrasis alus, pa- 
rinktiniai vynai užtikrinama.

TIKROS PREKĖS
Ne kokie nudavlmai. Mes pir- 

miaus darėme alų ir degtines, For
mules įslatymišffai galima siųsti pač 
a. Veik greitai. Pasiųsime gavę 

81.00 Money Orderiu ar pinigais. 
William Klaes Institute, 

Dep. 85. Milwaukee. Wis.

Rez. 933 S. Ashland Blyd. Chicago 
Telephone Etaymarket 2544 *

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. Ncdėlioins’ 10—-12 dieną.

'DR. M. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

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 5 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. ~

Krutinęs Kliutįs

Telefonas Pullman 856.
DR. P. P. ZALLYS

Lietuvis Dcntistas
10657 Michigan Avė., Roseland.

Valandos: 9 iki 9 vakarę.

DR. JOHN N. THORPE 
GYDYTOJAS JR CHIRURGAS 

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

4 ir nuo 7 jki 8 Vakare. 
Tel. Prospect 1157

L Kartais paeina nuo 
A nesveikos Nosies ar 
nj gal jos paeina nuo blo 
Si gų migdolinių gilių — 
“T tonsilų, kurios pagim- 

do Bronchitą ir. Kosu- 
]j. Kokia nebūtų kliu 

UI tis, jums reikėtų atei- 
ti pas mane, kad aš su 

_ atsidėjimu ir prityri
mu išegzaminuočiau ir pasakyčiau, 
kaip galima pasveikti. Jei kas blo
ga pasidaro su krutinę, tai reikia 
apšiziurėti, nes gali prisimest ir kas 

1 (langiaus. Pasiteiravimas pas mane 
dykai. Aš esu Ausų, Nosies ir Ger
klės specialistas, gydau Chicago j c 
per 22 metus prie State gatvės ir 
galiu nurodyti i šimtus išgydytų 
žmonių. Gal jus pažįstate kitus, 
beskaitydami surašą. Ateikite ir 
pasimatykite, su manim, jei reika- 
jaule gydytojo patarnavimo.

DR. F. O. CARTER, 
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLĖS.
120 So. State St. 2 augštas, Antros 
duris į šiaurę nuo Fair sankrovos. 
Valandos 9 iki 6. Ncdėklicniais 10 
iki 12, '

PLUNKSNOS
Geriausios, (kokias tik 

gali pirkti
Patįs geriausi i pūkai $1.89
Geriausios žąsų) \

plunksnos - 1.39
Jauniklių žąsų ...................... _

BECK’S DEĘT. STORE j 
3323 S. Halsted St, Chicago 

Reikalaukit sampelių.

DR. M. T. STRIKOLIS 
Lietuvis 

Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas: 1757 W. 47 St.

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

po piety; 6:30 iki 8:30 vak. 
Nedaliomis 9 iki 12 dieną. 

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

< .r ..Ui— ..... Iii.

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 SU Chicago.'

Vyrišką Drapaną Bargenai
Teisingas apsiėjimas. Garantuo

tas užganėdinimasM Vyrų 
nų ncatsišaukti, p«daryli> 
kymo siutai ir (p'Yepkmgj 
sios stailės ir k< * 
liai, $20.00 iki $45.00.

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

Vyrų kelinės $3.00 ir augščiau.
Vaikų siutai $5.00 ir aukščiau.
Pirkite sau overkautus dabar pa

kol prieš ateinainčią žiemą nepaki
lo kainos.

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

FulI dress, /tixxėdo, frock siutai, 
ir tt. $10.00 ič aukščiau.

Atdara kas vak;aras iki 9 vaL vak. 
Nedėliomis iki 6 vai. vak. Sukato
mis visą dieną iki 10 vai. vak.

S. GOBDON, 
1415 So, Halsted SL, i Chciago« 

..... įsteigta 190Z.J

Telephone Boulevard 2160

DR. A. J. KARALIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VALANDOS: 9—12 ryto 
2—9 vakaro 

3303 S. Morgan SU Chicago, III.

jr vaiki* 
,nt užsa* 

yvericotrri vėliau- 
onservatyyl mode-

Telephone Yards 5032

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

VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto 
ir nuo 5 iki 8 vakare 9D

L......----- : .  ' . -

I s. d; lachawicž
Lietuvys Graborius

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

Tel. Canal 2199.
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(Tąsa nuo 3-čio pusi.)

“Našlė Q. mums rašo: Esmi 
senyva liguista moteris. Turiu 
užlaikyti tris mažus vaikučius. 
Bet mano algos jiems perina- 
ža, ir aš pati ir jie—badauja
me.

“Jaunutė, keturių metų tner 
gyte Mary K. skundžiatei: Aš 
likau našlaitė. Mama ir papis 
mirė. Jie dažnai eidavo pas 
daktarus. Bet daktarai prašy
davo pinigų... Papis mirė. Ma 
ma ilgai ilgai verkė. Mes ne
turėjome duonos... Kai geros 
ciocės jos atnešdavo—mes grei 
tai jų suvalgydavom, ir vėl ne
turėdavome, ir vėl mama ver
kė. Dabar aš gyvenu pas ge
rus dėdes, bet ir jie nedaug tu
ri duonos. Mano mamytė jau 
mirė, ir ąš norėčiau, kad kas 
nors mane nuvestų pas jų"...

Laikraščiai, suprantama, ra
gina žmones šelpti tas perteku
sios Chicagos aukas. Bet visų 
ijų nieks nesušelps. Daugelis 
jų jau mirė ir dar mirs—badu!

Aukso laikai, ar ne?

Chicaga atsikvepia.

Šiandie kaip dvyliktų balan
dų visos didžiulės dirbtuvės 
pradės dirbti “pilnų laika," kaip 
kad dirbdavo prieš didįjį an
gliakasių streikų. Toks yra ata 
tinkamų įstaigų pertvarkymas.

Vis dėlto, tos dirbtuvės, ku
rios neturi reikiamo ištekliaus 
kuro, turėsiančios jo palūkėti. 
Kuro Chicagoj visai maža ir 
jis bus duodama tik ten, kur jo 
labiausia reikalinga, būtent: to 
kioms įstaigoms, kurios skaito
ma būtinai reikalingos žmonių 
gerbūviui ir šalies industrijai.

Biednuomenė, kuri iki šiol 
nemaža prikentėjo delei kilusio 
streiko, irgi turės pakentėti— 
bent dieną-kitą, kol ateis pirmie 
ji traukiniai su kuru.

Akuratnųs banditai.
■4

Daktaras Isidore E. Kohn, 
1511 Garfield g-vė, užvakar nak 
tį turėjo ytin keistų prietikį. Ji
sai savo automobiliu važiavo 
pas sunkiai sergantį ligonį. 
Ant Garfield ir Western gatvių 
kampo jį sustabdė keturi jauni 
vyrukai ir, grasindami revolve
riu, paliepė lipti lauk iš auto- 
mobiliaus. Daktaras jiems pa
reiškęs:

— Vyrai, aš važiuoju pas 
mirštantį ligonį. Jeigu jus pa
vagiate mano automobilių— 
kartu pavagiate ir to žmogaus 
gyvybę.

Banditai pradėjo svyruoti. 
Vienas jų atsiliepė:

Gerai. Automobilius mums 
būtinai reikalingas, bet jeigu 

tamstos reikalas toks svarbus 
—-sutinkame tamstų nuvežti 
pas rti žmogų.

Taria—padaryta. Banditai 
nuvežė jį pas ligonį ir išlipus 
jam iš automobiliaus pareiškė:

•— Pons daktare, nesisku
bink: už valandėlės mes tam
stai patelefonuosime ir nurody
sime vietų kur randasi automo
bilius. Lik sveikas!

Taip ir buvo. Apiplėšę ke- 
liatą krautuvių banditai jam 
patelefonavo, kad jo automobi
lius randasi ant 29 ir Lo^ve gat
vių. Daktaras savo automobi
liu rado sveikų sveika lėlį,

Akuratnųs banditai, ar ne?
Išgėrė nuodų.

esate įmokėję, neatkreipia į jū
sų patarimus ar reikalavimus 
(lomos ir nepasiaiškina, arba ne
parodo priežasties delko taip, o 
ne kitaip pasielgiama, tai žen
klas, kad centro valdyba nekom 
petentiška; bet tas anaiptol ne
ženklina, kad centralizuotas kū
nas nereikalingas.

Tik žvilgterėkim, prie kokių 
pasekmių mes, vadovuudamies 
augščiaus paminėtu pasielgimu, 
prieisime:

So. Omaha, Nebr., spalio 18 ir 
25 dd., 1919 turėjo “Tag day.” 
Surinkta $1,500.00 ir pasiųsta 
Lietuvos valdžiai.

Cliicago, III., Draugystė 
Saldž. Širdies Viešp. Jėzaus su
rinko tarp savų narių $80.00 ir 
pasiuntė Taikos Delegacijai Pa
ryžiun.

Bostone, Norvvoode ir dauge
ly) kitų lietuvių kolonijų lyginai 
tas pat darosi.

Renka aukas vardu Lietuvos 
Roudonojo Kryžiaus, o siunčia 
pinigus Lietuvos valdžiai. Visai 
kifiepis tikslams!

Nors Lietuvos Raud. Kryžius 
yra Lietuvos valstybės įstaiga, 
bet toji įstaiga remiasi grynai 
No 11 M S 
filantropija, labdarybės pama
tais. Ji bepartinė, bešališka, ne 
sriovinė įstaiga.

Lietuvos valdžia yra-gi poli
tinis kūnas ir ji, kaipo tokia, 
be galo kitu reikalų turi; ir nors 
tieji reikalai jos remtini, tai vis
gi didelis skirtumas tarp Lietu
vos Raudonojo Kryžiaus ir val
džios begalinių reikalų.

Tad gerbiamieji vadovai prie 
gyveninio vairo, meldžiu jūsų, 
liaukitės bemaišę, bedarę krati
nį tarp Lietuvos Raudonojo 
Kryžiaus ir Lietuvos valdžios 
reikalų!

Kas Lietuvos Raud. Kryžiaus 
reikalams sukolektuoja pini
gų, tas privalo tuos pinigus tai 
įstaigai ir atiduoti.

Kas Lietuvos valdžios reika
lams kolektuoja, tas privalo Lie-, 
tuvos valdžiai atiduoti. Bet vi- 
liugingai suvilioti plačiąja liau
dį, — meldžiu, liaukitės!

Dar sykį pažymiu: nesvarbu, 
ar kas per Amerikos L. G. D. 
Centrų siųstų pinigus, ar tie
siai Lietuvos Raudonajam Kry
žiui, adresu: Dr. Rokas šliupas, 
Laisvės alėja No. 7, Kaunas, 
Lithuania, ar per kitas kokias 
įstaigas, bet svarbiausia, kad 
gautumėt pakvitavimų nuo Lie
tuvos Raudonojo Kryžiaus, o ne 
nuo Lietuvos valdžios valdinin-

V Dr. A. L. Graičiunas,
Am. Liet. Dakt. D-još sekr.

PRANEŠIMAI
, Sus. Liet. Am. kareivių pirmos kp. 
susirinkimas įvyks panedėlyj gruo
džio 15„ 7:30 vai. vak. p. Ezaskio 
svet. kamp. 46 ir S. Paulina gat. 
Visi nariai ir norintis prisirašyti, 
malonėkite atsilankyti. — Valdyba.

REIKIA DARBININKŲ REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ MOTERŲ

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

REIKIA DARBININKŲ 
” VYRŲ

MERGINŲ į knygų rišyklą pa
duoti į linijuojamą mašiną, arba 

tuščias knygas siūti
H. H. Hoffinan and Co. 

712 Federai St.

Pa j ieškojimai
ASMENŲ JIESKOJIMAI
PA.IIEŠKAU savo giminės Jono 

Vitaičio; 8 metai atgal gyveno Ka
nadoje, paeina iš Kauno rėd., Kė
dainių apskr., SkamaiČių kaimo. 
Turiu prie jo labai svarbų reikalą 
iš Lietuvos. Atsišaukti adresu:

Antanas Svetika, 
6628 S. Talman Avė., Chicago, III.

P/UIESKAU merginos linksmaus 
budo ir dailios išvaizdos, nesenes- 
nės kaip 28 metų. Aš esu vaikinas 
30 metų, turiu savo dailius rakan
dus; jieškau merginos už gaspadinę 
kuri norėtų gyventi poroje. Atsišau
kite į Naujienas po num. 81.

PAJIEŠKAU puseserės Agės Sa
kaitės: turiu reikalą, gavau laišką 
iš Lietuvos. Ir aš išvažiuoju į Lie
tuvą. Prašau atsišaukti.

Adolph žauga,
534 W. 18th St., Chicago, III.

$100 DOVANŲ-TAM
Kas suims ir paduos į policijos ran

kas Kazimierą Vaitkų, kuris šio 
mėn. 4 d. po pietų 5:30 vai. sušau
dė ir sunkiai sužeidė Juozą Adomai
tį gatvėje ties jo paties namais pn. 
3336 Lowe Avė Chicago, III. jam be
einant į darbą Jis Kazys Vaitkus 
rodos slapstosi Chicagoje. šitą $100 
užmokės pats sužeistasis Juozas A- 
domaitis, kuris randasi Peoples li
goninėj, ties Archer Avė ir 22 gat.

PRAPUOLĖ
Prapuolė šuo taksys, baltas su juo

domis dėmėmis ant nugaros, didelio 
ūgio. Kas suras, gaus . dovanų nuo 
$5 iki $10. Šaukite Drover 2489.
3210 Union Avė., Chicago.

REIKIA DARIMNINKŲ* 
MOTERŲ

MOTERŲ ir merginų virš 16 metų 
amžiaus prie lengvo darbo dirbtu
vėje. Smagios apystovos, $15 į sa
vaitę pradžiai. Pastovus darbas.

OLSON RUG CO, .
1508 W. Monroe St., Chicago.

MERGINŲ IR MOTERŲ išmokti 
viršelius dėti, lankstyti, lapus sudė
ti, susinti, auksuoti knygų rišykloj, 
švarus lengvas darbas.

A. J. COX & CO.
521 W. Monroe St.

I

REIKIA moters popieroms 
skirstyti. Gera mokestis.

FRANCIS HUGHES CO., 
1405 W. 21 St., Chicago

MOTERŲ

MOKYTIS PLYNAI

Rankomis siūti

Moterų norinčių mokintis viso
kių šakų rankinio darbo i Vy
riškų kriaučių, atrasit puikią 
progų išmokti gerai apmokamą 
amatą musų modemiškoj dirb
tuvėj.

Gera mokestis apmokama 
kimiuos laiku.

Patyrusių rankų siuvėjų.

mo-

Taipgi reikalo u jkune tuojaus 
prie kotų ir veskių.

Rankovių skylių beisterių.
FINIŠERKŲ

IR SKYLINIŲ

Aj/Iikaeijo/ gal būt išpildytom 
Dile kurioje dirbtuvėje.

Hart, Schaffner
& Marx

520 S. Wells St.
1922 S. Halsted St.
2303 St. Paul St.

REIKALAUJAMA

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ ir MOTERŲ

REIKALINGAS darbinin
kas į Naujienų ofisų. Turi 
mokėti gerai angliškai ir 
lietuviškai. Reikia dirbti 

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

PAGELBININKŲ Į KRIAUČŲ 
DIRBTUVE

Žilos kalamosios geležies ir 
plieno molderių.
ATSIŠAUKTI

Western Steel Car & 
Foundry Co. 

HegeMisch, 111.

Paimk 5 num. karą iki dirb
tuvės.

REIKALAUJA DARBININKŲ

Nauja dienos šviesa dirbtuvė 
Įstok jūsų draugai teuai.

KOTŲ DIRBTUVĖJ

Edge beisterių ant mašinos
Skvernų dirbėjų
Kraštų dirbėjų
Rankovių dirbėjų
Skylinių
Ekszaminierių (ant sekcijų)

KELINIŲ DIRBTUVR-I

Lopų sa gi o tojų
Saulinių
Si ulinių stičiuolojų
Pamušalų siuvėjų
Pirmutinio viršaus preserio
Klynytojų

POLK ST & KARLOV AVĖ. 
(Netoli Cnvwford Avė.)

REIKALAUJA į šeimyninį viešbu
tį prityrusių kambarinių; mokesties 
$52.50; taipogi prityrusių tarnų. At
sišaukti į namo užveizdą

DREXEL VIEW APARTMENTS 
4358 I)rexel Blvd.

RANKOVIŲ SIUVĖJŲ

RANKOVIŲ SIUVĖJŲ

Pastovias vietas 
su

Pliikiauisia užmokestimi
iriusų

Naujoj dienoj šviesa 
dirbtuvėj.

70c. valandai pas

GERHARDT F. MEYNE 
Wrighttwood & Hermitage Avė.

VYRŲ reikalauja Gera mokes
tis. Pastovus darbas.

National I^ad Co.
900 VVest 18-th Street,

REIKIA DARBININKŲ į lentų 
kiemą. Išmokestis kas vakaras.

TIIEO. FATHAUER CO.
1428 Cherry Avė., Goosc Island.

REIKALINGAS žinantis visą dar
bą barberys; subatomis, vakarais; 
nuo 12 vai. dieną iki 10 vai. vakare.

JUOZAPAS TREINIS, 
603 \Vest 47th St.

PARDAVIMUI

REIKALAUJA gero, pastovaus 
darbininko į sengeležių kiemą; tu
ri būt dirbusiu prie žirklių ir mo
kėti apskritą darbą sengeležų kie
me; reikalaujama paliudijimas iš 

paskutinės darbo vietos; vedusiam 
yra geras namas septyniais kamba
riais su gazu virti ir elektros švier 
sa; gražus miestas gyventi; jęi ne
vedęs, gali rasti vietą būti ir gauti 
valgį nebrangiai. Ateik prie darbo 
tuojaus. >

DIX ON-IRON METAL CO.,.. 
f DIXON, 1LL.

EXTRA!
Barberys Galinis parduoda savo 

barzdaskutyklą, nes po Naujų Metų 
išvažiuolja į Lietuvą, gavęs iš val
džios leidimą. Kas nori pirkti, ka- 
dir nemokantis barzdaskučio darbo, 
lengvai gali išmokti. Yra 4 skutami 
krėslai ir visokie elektriniai įtai
symai. Visa bus parduota labai pi
giai, gera proga ypatingai lietuviui, 

nes apielinkė apgyventa lietuvių. 
Taipgi parduoda klernatus ir smui
kus; kam šitie instrumentai reika
lingi, tegul nepraleidžia progos. At
sišaukti tuojaus.

. I). GALINIS
311 W. 4th St., So. Boston, Mass.

ni-REIKALAUJA plieninių karų 
tuotojų, lankstytojų, kaitintojų; dar
bas nuo Mukių, pastovus, visai 
mai. Atsišaukti

THE RYAN CAR CO. 
Hegewiscb, III.

REIKALAUJA darbininkų 
į lentų kiemą. 
Pastovus darias. 
Gera mokestis.

ATSI&AUĘTI:
2815 Ek^TON AVĖ.

žie-

PARSIDUODA labai geras muzi
kos instrumentas alto sexefonas; 

geriausis, kokis tik galima padirbti. 
Jis yra žemo tono. Kas norite ma
tyti ateikite vakarais nuo 6 iki 8 se
kančiu antrašu:

S. J. MEIžIS, 
3202 Auburn Avė., Chicago, III.

RAKANDAI

^avminilkais fflti- 
(fa©8 so nuo©- 

stoliim sau
Trišmotį tikros šikšnos seklyčios 

setą, pirktas už $200. Vartotas 15 
dienų. Parduos už gerinusį 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 pirkinio kur ki
tur. Priimame laisvės bondsus.

SOUTH SIDE FURNITURE 
STORAGE 

2102 West 35 St.
Atdara nuo 9 v. ryto iki 9 v. vak. 
Nedėliomis nuo 10 iki 4 v. po piet.

Turtinga panytė, Mary AL 
wart, vieno Chicagos anglių 
magnato duktė, vakar naktį iš
geltę nuodų. Vargiai bepa- 
sveiks. Meilės dalykai.

(Atsiųsta)
L. G. D. NARIŲ IR RĖMĖJŲ 

DOMAI.

Nuo kaikurio laiko pastebi
ma, kad skiepijasi visuomenėj 
mintis ir išdalies pradeda pri
gyti čiepas decentralizacijos. Ku 
rfoje tik eentralinėj .organizaci- 
jejd tai neatsitiktų, das nėra 
sveika.

DeltMgi L. G. D. nariai ir re
gėjai bukite atsargus. Jei kokia 
(ifĮntmlinė valdyba, kuriai pri
klausote ir pilnai savo duokles

ROCKEFELLER NENORI 
MOKĖTI MOKESČIŲ.

NEW YORK, gr. 12.—John 
D. Rockefeller šiandie užpuolęs 
tavo prieš Ne\v Yorko uždėji
mų ant jo $5,000,000 mokesčių. 
Jis nori, kad jo mokesčiai bu
tų sumažinti iki $2,000,(XX), nes 
jis taip kasmet dovanodavęs 
miestui po $3,(XX),(XX) mokes
čiais. Jis tvirtina, kad visas jo 
turtas Nexv Yorke nesiekia mi- 
tiono dol.

Pranešimai
Panedėlyj, gruodžio 15 d., LLF. 

rengia prakalbas su paveikslais a- 
pie “pabaigi! svieto” Mildos svet. 
Pradžia 7:30 vai. vakare.

Utarninke, gruodžio 16 d., LLF 
rengia prakalbas su paveikslais a- 
)ie “pabaigą svieto’’ Meldąžio svet. 

2242 W. 23 PI. Pradžia 7:30 v. vak.

Sus. Amerikos Liet. Kareivių 72 
cp. susirinkimas įvyks gruodžio 16. 
J aukščio svetainėje, 2158 W. 23rd

7:30 vai. vak. —* Valdyba.

Susiv. Am. Liet, kareivių 3-čios 
kp. susirinkimas bus Šv. Jurgio 

jarap. svet. utarninke, gruodžio 16, 
7:30 vai. vakare. Kviečiame visus 
atsilankyti. — Valdyba.

LSS. 37 kp. nariai yra prašomi 
atsilankyti į 20 wardos Socialistų 
’artijos skyriaus susirinkimą, delei 
nominavitno aldermano. Susirinki
mas įvyks panedėlyj gruodžio 15 d.

vai. vak. 1843 So.Halsted St.
— Valdyba.

“Birutės” Draugija rengia didelį 
maskaradą pasitikimui naujų metų, 
gruodžio 31 d., Pulaskio svet. Ash
land ir 18 gatvių. Bus daug dovanų.

— “Birutė”.

REIKALAUJAMA moterų mazgoti 
padlagas; $2.50 į dieną nuo 7 ryto 
iki 1 vai. po pietų.

CHICAGO WINDOW 
CLEANING CO.

. Room 41
62 W. Washington St.,

4

REIKALAUJAMA merginų į iš- 
dirbystės departamentą; lengvas 

darbas; pastovi vieta; gera mokes
tis laike mokinimosi.. Puiki proga 
dėl ateities. Atsišaukite.

MESS1NGER PAPER CO., 
180 W. Randolph St.REIKIA MOTERŲ

IR MERGINŲ
Lengvas (kirbas išskirstymų.
Gera mokestis.

LEONARD SEED CO.
228 W. Kedzie St.

PUNCH PRESS OPERATORIŲ 
Tik merginos

Patyrusių darbininkių gera mo
kestis pradžiai ir stukinis dar
bas. Taip# pagelbininldų dėl 
abelno dirbtuvės darbo., 

kiausia proga dėl ateities.

5y2 dienų savaitėje

Plti-

Atsiškuk Samdymo Skyriui!

KABO CORSET CO.
740 N. Morgan St.

Netoli Chicago Avė.

THE HOUSE OF 
KUPPENHEIMER

Polk Street Ę Kariov Avė 
arba

218 W. Congress Street

SEKIA DARBININKŲ
(ĮLBUJ-gLI!.1! l.'.'JL1.1—!-------" "l'Jl 'J....f.'WVrirM

VAIKŲ

PIRMO BEISTERIO <

APAČIOJ KAUNIERIŲ 
LOPYTOJŲ

Ar jus norite pastovaus dar
bo; su puikia užmokestim?

Atsišaukite tuojaūs

RANKOMIS
The House of 
Kupjpenheimer

Prityrusių: ant geriausio darbo, 
nuolatinis darbas su puikiausia 
užmokcsUim. Geros darbo sų- 
lygos. Atsišaukite tuojaus.

411 So. Sangamon * Street 
arba

218 W. Congress Street 
(Netoli Franklin St.)

REIKALAUJA prityrusios 
noters skudurams skirstyti 
WALLACE IRON & METAL > 

CO.
548 W. 63rd St.

REIKALINGA 17 — 18 metų 
pastovi mergina.

WESTERN UNION POST 
68 W. Randolph St.

REIKALAUJAMA 2153 So. Kedzie Avė.

REIKALAUJA pirmos klesos au
tomobilių taisytojo, taipgi, kad su
prastų ir kaip kitus mokinti to ama
to.

Platesnėms žinioms belefonuokit: 
Yards 4427 vakariais ar nedėlidĮj:

Klauskit: John Grakauski.

TIKTAI SI MENESI.
Geriausis 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. PRISIUNČIAME Už- 
DYKA. Priimame Liberty Bonds. 
WESTERN FURNITURE STORAGE 

2810 W. Harrison St.
Atdara nuo 9 ryto iki 9 vak. Nc- 

dėliomis nuo 10 iki 4 vai.

REIKALAUJAME žmogaus dėl pir 
mos pagelbos į West sido geležies 
dirbtuvę: paduok amžiaus patyrimą 
k reikalaujamą mokestį Rašyk į 

Naujienas, 333.

EXTRA BARGENAS
Penkių kambarių vėliausio sti

liaus rakandai bus parduoti už bi
te kokį priimtiną pasiūlymą sykiu 
ar atskirai. Vėliausio stiliaus sekiy- 
činė eilė, valgomojo ir miegamojo 
kambario eilės, aksominiai kilimai, 
lempa, 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.

Merginų dėl lejbejiavimo ir 
pakavimo kavos, f r ūktų, šakne
lių, hotelių tavoro, eto.

HENRY HORNER CO.
571 W. Randolph St.

T

LEIBERIŲ

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

LORD and BUSHNELL Co. 
2424 S. Laflin St.

REIKALAUJAMA 
Molderiaus ant metamos 
nos; gera užmokestis ir 
darbo sąlygos.

Atsišaukite

maši- 
geros 

t-.

; AMERICAN BRAKE SHOE
& FOUNDRY CO.

26th and Keniton Avė.

MOKYKLOS

REIKALINGA
Moteris ar mergina prižiūrėjimui 

trijų vaikų, 3 metų, 10 metų ir jau
niausias dviejų metų; kambarys, 
valgis ir gera užmokestis. Kas ant
ros nedėldlenis ir ketvergais po pie
tų liuosi. Susitarimui rašykite pas:

V. B. VICTOR,
337 S. Euclld Avė., Oak Park

GERA MOKESTIS
1 -—■$

z PASTOVUS DARBAS

2250 S. RACINE AVĖ.

REIKALAUJAMA VYRŲ

TRIMUOTI SKLIAUTUS

PASTOVUS DARBAS

PATYRIMO NEREIKIA
REIKALAUJAMA patyrusių 

moterų prie sortavimB vilnonių 
skudutį. Atsišaukite: 
1510 Sb. Peorią St.,

J. Chapmąn & Son.

REIKALAUJA vyfB (daigi
niams gręžti tuojaus.

INDTVTDUAL T0WED AN6
CABINET SERVICE CO.

2741 Archer Avė.

Ton rašyt ir skaityt angliškai.
Afci&ukite H. J. Finn

412 So. WeUfa St.

Vyrų ir Moterų Rūbų Kirpi
mo ir Designing Mokykla.

Musų sistema ir mokymo budii 
jus trumpu laiku išmoksite viso a- 
mato.

Mes turime didžiausius ir geriau
sius kirpimo, designing ir siuvimo 
skyrius, kur kiekvienas gauna geros 
pilaktfkos besimokindamas.

Visuose siuvimo skyriuose maši
nos varomos elektros jiega.

Kviečiame kiekvieną ateiti by-ku- 
riuo laiku, dieną ar vakarais, pasi
žiūrėti ir pasikalbėti dėl sąlygų.

Patterns daromos sulig mieros, 
visokio stiliaus ir dydžio iš bet ku
rios madų knygos.

MASTER DESIGNING SCHOOL
J. F. Kasnicka, Vedėjas 

190 N. STATE STREET, CHICAGO.
Kampas Lake St., ant 4-tų lubų.

VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES

6205 S. Halsted, 2407 W. Madison, 
1850 N. Wells St.

137 Mokyklos Jungt. Valstijose.
Moko Siuvimo, Patternų Kirpi

mo, Designing bizniui ir na
mams. Vietos duodamos dykai. 
Diplomai. Mokslas lengvais at- 
atmokėjlmais. Garantija už $10 
išmokinti siūti moteriškus rubus. 
Telef. Seeley 1643.

SARA PATEK, Pirmininkė.




