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Kolčakas pasitraukė; 
Semionov jo vietoj

Es ton i ja tebekariauja
■ I w I ■ ■■■ į

Socialrevoliucionieriai 
sukilo Irkutske

Japonija susirupinusi Siberijos padėtim.
Rengiasi kariauti su bolševikais

KOLČAKAS PASITRAUKĖ. 
VISA JO VALDŽIA 

PAVOJUJE.

Semionov vadovaus Kolčako 
kariuomene.. Socialrevoliucio
nieriai valdo Irkutską. Kolčako 

valdžia gal visai grius.

VLADIVOSTOKAS, gr. 24.— 
Admirolas Kolčakas, komanduo 
to jas visos Rusijos valdžios 
spėkų, kurios kariauja su bol
ševikais Siberijoje, dėlei nesvei
katos pasitraukė nuo aktyvio 
komandavimo ir paskiro savo 
vieton gen. Šėmio novą, pasak 
pranešimo vietiniams gen. Se- 
mionovo atstovui.

Socialrevoliucionieriai sukjlo 
Irkutske.

PARYŽIUS, gr. 27.—Pasak 
Francijos oficialiuose rateliuo
se gautų žinių, socialrevoliucio
nieriai sudarė valdžios komite
tą Irkutske, Siberijoj, kur adm. 
Kolčako visos Rusijos valdžia 
įsteigė savo buveinę po išviji
mui jos iš Omsko. Socialrevo- 
liucionieriai užėmė Irkutsko sto 
tį ant JTrans-Siberijos geležin
kelio.

Kolčako valdžios premieras 
Pepeliajev yra pasišalinęs iš Ir
kutsko ir važiuoja į vakarus, 
kad pasitarus su Kolčaku apie 
sudarymą naujos ministerijos. 
Užrubežinių reikalų ministeris 
Tretiakov taipgi yra išvažiavęs 
iš Irkutsko, kad pasimačius su 
kazokų, vadovu gen. Semionov 
Baikalo apygardoje.

Pasinaudodami nebuvimu vy 
riaušių valdžios narių socialre
voliucionieriai ir suorganizavo 
sukilimą.

Yra abejojama, ar Kolčakas 
ką nors ras iš savo valdžios, ka 
da jis galiaus pasieks Irkutską. 
Kur jis dabar yra nėra tikrai 
žinoma.
Kolčakas susikirto su čechais.

Pranešama, kad adm. Kolča
kas labai susikirto su čecho-slo 
vakų kareiviais, kurie važiuoja 
į Vladivostoką Trans-Siberijos 
geležinkeliu. Tie kareiviai sau
gojo dalis linijos ir jiems ne
pasisekė sugyventi geruoju su 
Kolčaku.

Bolševikų bandos dabar yra 
netoli Baikalo ežero. Tas vie- 
Hos diplomatiniuose rateliuose 
kelia klausimą kaip Japonija 
žiūrės į prospektą buvimo Le
nino kareivių gretimoj su Ja
ponijos įtekmės sferomis (ry
tų Siberiją).

Iš visur Kolčakui gręsia pavojus.

LONDONAS, gr. 27.—Pasak 
pranešimo jš Maskvos Kolčakui 

gręsia kritiška padėtis. Bolševi
kai eina palei Trans-Siberijos 
geležinkelį iš Omsko ir jau pa
ėmė Taiga ir Tomską ir daug 
•mažesniu miesteliu toje apygar 
doje.

Kolčakas su savo kabinetu 
nesenai išvažiavo iš Tomsko ir 
pasitraukė į rytus, bet gauto
sios žinios parodo, kad jo armi
jų pasitraukimas gali būti at
kirstas iš priežasties veikimo 
socialrevoliucionierių, kurie su
tvėrė naujų valdžia Čeremkove, 
apie 80 m. į šiaurvakarius nuo 
Irkutsko.

Toliau į rytus sukilimo centru 
pasidarė Amūro upės klonis, 
kur Blagovicščcnsk yra atkir
stas nuo viso pasaulio.
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Gen. Semionovas plėšia 
chiniečius.

TOKIO, gr. 27.—Karės ofisas 
paskelbė, kad japonų kareiviai 
Siberijoje yra pietrytinėj pusėj 
Baikalo ežero, kur laiko atdarą 
komunikaciją, kad pridengus 
pasitraukimą Japonijos valdi

ninkų ir gyventojų, jei butų rei 
kalas.

Anarchija viešpatauja trijose 
kraštinėse rytinėse Siberijos 
provincijose, ypač apie linkėję 
Irkutsko, kur dalis garnizono 
sukįlo kučiose, taipjau prie jų 
prisidėjo dalis gyventojų.

Sukilėliai dabar laiko kairįjį 
krantą Angara upės. Miesto li
kimas yra nuspręstas.

Abelna nuomonė Japonijoj 
yra, kad Kolčako ginkluotas įsi 
maišymas į zemstvų, delegatų 
konferenciją gruodžio 24 d. pa
žymėjo jo galą.

Semionovas skubiai verbuoja 
Kolčako dezertirus ir dabar tu-, 
ri arti 40,000 kareivių. Jis už
griebė Barbiną ir kelis kilus 
Manžurijos miestus palei gele
žinkelį, išvarydamas chiniečių 
geležinkelio sargybę ir valdiniu 
kus.

Chiniečiai okupuotose dalyse 
ir Siberijoje pranešė Pekinui, 
kad juos visur apiplėšiama ir 
žudoma, kuomet Rusijos val
dininkai neduoda leidimo išva
žiuoti.

Truc translation filed with the post- 
master at Chicago, III. Dec. 29, 1919 
as requlred by tho act of Oct. 6,1917

JAPONAI PAMAŽI APSI-
DRUTINA SIBERIJOJE.

Raportas sako, kad japonai tu
ri Siberijoje 83,000 kareivių; 

kolčakiniai jiems gelbsti įsigy
venti Siberijoje. 

......... stome karinio veikimo dalykus broliai ir seserįs ir tėvas su mo-
LONDONAS, gr. 27. (Rašo I su Amerika. Dar nepadaryta tina pavojingai susirgo paval- 

Chicago Tribūne koresponden- sutarties, bet mes pienuojame gę sriubos. Manoma, kad sriu- 
tas Arthur Mann).—Japonija eiti išvien su Amerika. Bet kas boj susidarė nuodų.

kareivių, nors Japonija oficia
liai pripažįsta tik 35,000. Kiti 
apskailliuoja, kad japonų ka
reivių ten siekia iki 200,000.

Oficierius sekamami užbaigia 
savo pastabas:

“Rytinėj Siberijoj, nuo Vla
divostoko iki Raikalo ežero. 
Amūro distriklc ir dalinai Man- 
žurijoj, japonai netik drutinasi 
save kariniai, visur statydami 
garnizonus, taipjau perka nuo
savybes, pirklybines įstaigas, 
laivus ir daro įtekmę į vertybę 
Rusijos pinigų biržoje.” 
daro plačiu? pienus ir vykdo 
juos gyvenunan, kad patapus 
vadovaujama spėka rytinėj Si
berijoj. Aš mačiau konfiden- 
cialį raportą vieno neutraliu 
oficidriaus- raportas dabar yra 
ir Washingtono karės departa
mento,—padarytas po ilgo va
žinėj imos po Siberiją.

Nors jis gerai atsiliepia apie 
patį Kolčaką, oficierius sako, 
kad kili du žymiausi generolai, 
Kalmikov ir Semionov, dau
giau yra užimti veikimu dėl Ja
ponijos naudos, negu dėl rusų.

Gal turi 200,000 kareivių.
Klausime skaičiaus japonų 

kareivių Siberijoje, jis tvirtina, 
kad jų yra mažiausiai 83,000

True translatio.ii filed wlth the post- 
master ai Chicago, III. Dec. 29, 1919 
as reųuired by the act of Qct. 6,1917

Japonija bijosi 
bolševikų

’ H——

JAPONIJA NELEIS BOLŠEVI
KŲ Už BAIKALO EŽERO.

Bijosi leisti bolševikus arčiau 
savo šalies. Japonija nepasisa- 

visianti Siberijos žemių.

TOKIO, gr. 26. (Rašo Chica
go Tribūne korespondentas 

Frazier I hmt).—Pasikalbę j ime 
Kalėdų dieną, premieras Kei 
Bara apibudino Japonijos atei
ties politiką Siberijoje sekamu 
jranešimu:

“Nors Japonija tikisi suhar
monizuoti jos karinį veikimą 

su Amerik. ir susiburti su abelna 
anti-bolšcvikų politika, prie jo
čių aplinkybių ji negali leisti 
raudonųjų įtekmės, kol ji te
dera pavojinga, pasiekti jos ru- 
ježius.”

Nors premieras paskelbė, kad 
dar nežinoma, kokių karinių 
žingsnių Japonija griebsis, jo 
pranešimas reiškia, kad pirm 
negu Trockio armija laimės ry
tinę Siberiją, ji turės išmušti 
dvi ar tris japonų divizijas, ku
rios dabar yra Siberijoje ir 
Mongolijoje, ir galbūt susikir
sti su visa Japonijos karine spė
ta.

“Japonai negali leisti pavo- 
ingai bolševikų įtekmei pasiek* 
i jos teritoriją ir mes turime 

apsisaugoti nuo jos, kaip nuo 
didžiausios rykštės. Kolčako 
valdžios žlugimas parodo, kad 
aponai ir talkininkai buvo pri- 

gaudinėjami apie bolševikų silp 
numą. Kas atsitiks, niekas ne
žino, negi negalima atspėti tal
kininkų ateities politikos linkui 
Europos Rusijos bolševikų, bet 
pačios Japonijos pozicija turi 
juti aiški. Maskvos valdžia, ku
ri yra nusisprendusi skleisti sa
vo doktrinas visame pasaulyje 
ir visur įvykinti revoliuciją, ne
turi paliesti musų rubežių.

“Dabartiniu laiku mes svar- 

nė atsitiktų ar talkininkų, tary
bose ar pačioje Siberijoje, mes 
turime apsaugoti save.”

Tai yra 'pirmas kartas, kad 
atsakom ingus viršininkas aiš
kiai pasakė, jog Japonija ka
riaus su bolševikais Siberijoje, 
pirm negu ji leis toli paeiti už 
Baikalo ežero apygardos. Tas 
ypač reikšminga dabar, kada 

tarp talkininkų pradeda apsi
reikšti noras atsikratyti nuo vi
so Rusijos dalyko.

Aš pareikalavau iš premiero 
tikro pranešimo ir autoritetin
go patvirtinimo apie menamas 
Japonijos iteritoriales ambicijas 
Siberijoje. Jo atsakymas buvo 
greitas ir neabejojantis:

“Japonija absoliučiai neturi 
teritorialių ambicijų Siberijoje. 
Mes nepaimsim^ nė vienos pė
dos teritorijos Ir kaip bolševi
kų pavojus praeis, mes tuojaus 
ištrauksime kiekvieną kareivį.”

Tai bus iškilmingas prižadas, 
surišantis Japoniją pasaulio aky 
se. Jis nepalieka jokio išsisu
kimo.
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True translatlon ’flled wilh the post- 
master at Chicago, III. Dec. 29, 1919 
as reąuired by the act of Oct. 6,1917 
ESTONIJOS-SOVIETŲ RUSI
JOS TAIKA V£L ATIDĖTA.

Iškįlo nauji nesutikimai ir 
pertraukimas kariavimo ne

įvyko. Bolševikai grąsina 
Estonijai.

DORPATAS, gr. 26.—Pasku
tinėj valandoj iškįlo ginčai apie 
estonų teisę fortifikuoti dalį 
Narvos fronto ir ilgas posėdis 
Pabalti jos taikos konferencijos, 
prasitęsęs iki Kalėdui rytui, 
užsidarė be padarymo sutarto
sios “pradinės mūšių paliau
bos” ir visam taikos klausimui 
tebesant abejonėje.

Pasak estonų, bolševikų de
legatas Joffe išvažiavo s.u grą- 
sinimu, kad jis atsigabens dar 
daugiau divizijų kareivių, kadį 
privertus ėstomis pasiduoti bol
ševikų sąlygoms. Tuo pačiu 
laiku estonai salio, kad' jie aky
lai dabos, kad nusprendus ar 
bolševikai’išpildys savo susita
rimą ir ar galima yra su jais 
taika. .

Estonai yra gana pesimistiš
ki. Tečiaus daugelis jų mano, 
kad delegatai įstengs išlyginti 
nesutikimus ir pasiekti susita
rimą.

Dabotojai pranašauja, kad 
Estonijos pavyzdžiu paseks ki
tos Pabaltijos šalįs (Lietuva ir 
Latvija) ir galbūt Finlandija, 
nors Francijos įtekmė gali su- 
viikinti tą žingsnį.

Kiek galima patirti, nė An
glija, nė Amerika nebandė 
kliudyti estonų žingsniui, nors 
jos buvo labai užinteresuotos 
anti-bolševikoj armija, kurios 
likimas dar nėra išrištas.

True translatlon filed with the post- 
master at Chicago, III. Dec. 29, 1919 
as required by the act of Oct. 6,1917

GYVENTOJAI BĖGA Iš 
ODESOS.

LONDONAS, gr. 28.—Iš kon- 
stantinopolio pranešama, kad 
civiliai gyventojai ^vakuoja 
Odesą delei greito bolševikų be- 
siveržimo pietinėj Rusijoj.

CHICAGO.-—Helena Wilczek, 
1521 W. 18 St. mirė, o 4 jos 

True transintion filed with the post- 
miistcr at Chicago, III. Dec. 29, 1919 
as required by the act of Oct. 6,1917

NAUJAS PASIKĖSINIMAS 
ANT AIRIJOS VALDONO 

GYVASTIES.

DUBLI N, gr. 28. Ataka ant 
viskonto French, Airijos lordo 
namo pereitą naktį privedė prie 
smarkaus mūšio.

Vienas iš užmuštųjų, buvo an
glų oficierius, kuris vadovavo 
gynėjais ir vienas užpuolikų, 
kuris dar nėra indentifikuotas. 
Daug kraujo rasta Phoenix par
ke, kur mušis įvyko ir todėl 
manoma, kad ir daugiau iš Už
puolikų lapo užmušta ar su
žeista, bet jie liko nusinešti. Vė
liau parke areštuota 4 žmonės, 
bet prieš juos nėra prirodymų.

Daug kulkų užgavo vice-ka- 
raliaus butą, bet French išliko 
nesužeistas.

Pereitos nakties ataka buvo 
antru pasikėsinimu ant Fi’ench 
gyvasties. Pirmas buvo gr. 19, 
kada į jį mesta bombą, bot ir 
tada jo nesužeista.

Delei tokių užpuldinėjimų 
French pasidarė kaip ir kali
niu. Valdžios taryba dabar su
sirinkimus laiko valdono na
muose. Viskontas retai išdrį
sta išvažiuoti į Dubliną, bet ir 
tai su didžiausiu atsargumu ir 
slaptumu.

Nori arbitracijos 
tarybos

SIŪLO įsteigti arbitraci- 
JOS TRIBUNALĄ.

Industrinė konferencija ragina 
įsteigti įvairias arbitracijos ta
rybas rišti industrinius ginčus.

WASBINGT()N, gr. 28.—Pre 
zidento Wilsono sušauktoji an
troji industrinė konferencija 
dabar pertraukė posėdžius ir iš 
leido pranešimą apie budus, 
kuriuos ji rado sutaikimui gin
čų tarp darbo ir kapitalo ir su
mažinimui streikų.

Sumažinimui streikų ji ragi
na įsteigti, (1) nacionalę indus
trinę tarybą, kurią paskirtų pre 
zidentas ir kuri butų, apeliaci
jų taryba galutinam nuospren
džiui apie algas ir kituose gin
čuose, (2) 12 prezidento pa

skirtų apygardų pirmininkų, 
kurie sudarytų tarybas iš dar
bininkų ir samdytojų ryšimai 
niekučiu ginčų, (3) apygardines 
tyrinėjimų tarybas ištirimui tų 
ginčų, kurių viena ar abi puses 
nesutinka pavesti išrišti tary
bai, (4) arbitralorių, kuriam 
tarybos gali pavesti rišti ginčus.

Konferencija išnaujo susi
rinks sausio 12 d., kada ji klau
syti kritikos jos sumanytų bū
dų išvenigimlui streikų. Kada 
kritika bus peržiūrėta, bus iš
dirbtas ir perduotas prezidentui 
galutinis raportas su rekomen
davimais.

Konferencija sako, kad jokia
me atvėjuje ji nemano kesin- 
ties ant streikų laisvės ir siūlo
moji jų arbitracija nėra priver
stina. Konferencija pasmerkė 
policistų dejimąsi prie darbi
ninkų unijų.

NUTEISĖ 2 METAMS 
KALĖJIMAN.

WINNIPEG, Man., gr. 27.-* 
Vienas Winnipego darbininkų 
vadovas, vadovęs generaliu 

streiku, R. B. Russell tapo nu
teistas dviem metami A kalėj i- 
man.

Įvairios žinios.
WILM1NGTON, Del.—Gove- 

da pasigavo kaltinamą žmogžu
dystėj negrą Green, nutempė jį 
paskui automobilių dvi mylias 
ir paskui pakorė.

DETRO1T, Mich.—Vietos au
tomobilių alarbininkų unija už
draudė savto nariams prigulėti 
prie buvusimų kareivių juoda
šimtiškos organizacijos Ameri
can Legion. Ahigulintįs unistai 
turi tą legioną tuojaus apleisti. 
Už neklausimą skiriama $100 
pabaudos*

— .i, A..........

LONDONAS.—Didžiausias ži 
romas plotas aukso pasaulyje 
tapo rastas vakarinėj Australi
joj. Jis yra 60 mylių ilgio.

NEW YORK.—Tiek daug im- 
migrantų atvažiuoja į Ameriką, 
kad jų nebespėjamą egząminuo 
Ii ir nebeįstengiama sutalpinti 
ant Eitis salos, taip kad dalį jų 
priseina palikti ant laivų. Da
bartiniu laiku ant Ellis salos yra 
3,000 immigrantų, daugiausia 
italų ir graikų.

Laike pastarųjų 48 valandų 
atvyko virš 8,000 immigrantų.

WASB1NGT()N.—Atstovų bu 
to narys Walter Allen Watson 
iš Virginia pasimirė čia po ope
racijos.

• LON1X)NAS.—Amerikos ka
reiviai, būdami užjuryj apsive
dė su 1,725 Anglijos mergaitė
mis ir našlėmis.

PARYŽIUS.—Valdžia • nutarė 
pabudavoti Paryžiuje didžiausią 
salę pasaulyje žemdirbystės ir 
gyvulių parodoms. Ji bus pa
būdavote už 4 metų.

BERLINAS.—Reino upė ties 
Mannheim taip patvino, kad 
vietomis sustabdė traukinių 
vaigščiojimą. Tokio potvinio 
nebuvo nuo 1896 m.

DRAUDŽIANTIS STREIKĄ 
SKIRSNIAI BUS IŠBRAUKTI.

WASB,INGTON, gr. 28.—Die 
ną prieš prasidedant geležinke
lių brolių konferencijos apsvar
stymui kaip kovoti su Cum

mins bilium, draudžiančiu ge
ležinkelių darbininkams strei

kuoti, patirta, kad draudžiantis 
streikus skirsnys bus išbrauk
tas iš Cummins geležinkelių 
biliaus.

Konferencijos komiteto na
riai pasakė, kad nėra progos at
stovų butui užgirimo pilno Cum 
mins biliaus.

Senato komiteto nariai abe
joja, kad jie galėtų priversti 

priimti Cummins priedus. Te
čiaus jie mano j ieškoti kofm-j 
promiso, kad nors dalį priedo 
išgelbėjus. Tuo tikslu jie ma
no pasiūlyti arbitraciją ir pie
ną diioti 60 dienų perspėjimą 
pirm negu paskelbti streiką.

Rado lengviausį metalą.
Montreal, Kanados metalo 

kompanija skelbiasi radusi nau 
ją metalą, kuris yra lengvesnis 
už visus žinomus metalus ir 

yra lygus stiprumĮe plienui. Jis 
esąs du trečdaliu lengvesnis, 
negu aluminas.

Apie tokį metalą jau nuo se
nai svajojama, bet jo ikišiol ne 
pasisekė surasti, nors jau daug 
sykių buvo paleisti gandai apie 
jo atradimą.

93 žmonės nusi 
nuodijo

TAI PASEKMĖS KALĖDŲ 
ŠVENTIMO. ‘

Beto daug žmonių užsinuodijo 
ir apako.. Rengiamasi pradėti 

kovą su medžio alkoholio 
vartojimu.

CHICAGO.—Chicagoje ren
giamasi pradėti smarkią kovą 
su medžio alkoholio vartojimu 
ir pardavinėjimu. Kada šalyje 
prasidėjo karės laiko prohibici 
ja, žmonės vieton degtines pxa- 
dėjo vartoti visokius nuodus, o 
labiausiai medinį alkoholį. Me
dinis alkoholis nors yra labai 
reikalingas išdirbyslėje, yra ne 
tinkamas gėrimui ir nuodai. Jei 
jo išgėręs žmogus kartais ir ne 
numrišta, tai apanka.

švenčiant Kalėdas žmonės 
nebeturėdami geresnes degtinės 
gėrė ir medžio alkoholių. Pa
sekmėje to iki nedėlios jau 9 
žmones mirė, neskaitant dau
gelio tų, kurie dalinai ar pilnai 
apako. Tokių yra pilna ligon- 
bučiuose. Tarp mirusiųjų yra 
sekami panašiomis į lietuvių 
pavardėmis: Mrs. Mary Mose- 
nowski, 626 W. 18th PI. ir ten 
pat gyvenanti Mrs. Mary Si- 

mihski, ir Miss Mary Witort, 
429 S. Habited St.
J^iso nuo liepos 1 d. iki gruo

džio 27 d. Chicagoje nuo me
džio alkoholio jau mirė virš 30 
žmonių.

Kalėdose medžio alkoholių 
gerta ndtik Chicagoje. Iš 12 
miestų pranešama, kAd ir ten 
yra mirusių nuo medžio alko- 
holiaus gėrimo žmonių. Tuose 
miestuose jau mirė 84 žmonės, 
taip kad įskaitant Chicago, Ka
lėdų apvaikščioj imuose mirė 
93 žmonės. Daugiausia mirė 
Chicapee, Mass. Ten mirė 35 
žmonės. Po jo seka Hartford, 
Conn. su 13 mirčių. Neabejo
jama, kad yra mirę daugiau 

žmonių, tik iš kitų vietų, negau 
ta pranešimų.

I>abar bijomasi, kad apvaikš 
čiojant Naujus Metus dar dau
giau žmonių užsinuodins ir mirs 
nuo to alkoholio. Todėl ir sten
giamasi tai perspėti ir labiau
siai suvaržyti pardavinėjimą tų 
nuodų. Aptiekos ir kitos įstai
gos bus prašomos visai nepar
davinėti medžio alkoholimis, jei 
žmogus negalės prirodyti kam 
jis jam reikalingas.

True translatlon filed with the post- 
tnaster at Chicago, III. Dec. 29, 1919 
as required by the act of Oct. 6,1917
SERBAI DEGINA ČERNOGO- 

RŲ NAMUS.

PARYŽIUS,—Karališkoji čer 
nogorijos valdžia vėl padavė 
taikos konferencijai protestų 
prieš serbų veikimą čerftogori
joj •

Tikrinama, kad ginkluotos 
bandos tapo pasiųstos į Černo- 
goriją, kad jos kooperuotų su 
reguliariais Serbijos kareiviais 
piešime ir deginime ištikimų 
Černogorijos karaliui žmonių 
namų.

Taipjau kaltinamą, kad ser
bų kareiviai rėdosi aWų, ame
rikiečių, franeuzų ir Italų uni
formose ir jiems paliepta per- 
sistatyti save didžiųjų valstybių 
pasiųstomis okupacinėmis spė
komis.
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Ekonominis plė
tojimąsi ir ko
munizmas.

Tik-ką parvažiavęs iš Eu
ropos Chicagos “Daily 
News” korespondentas, Isa- 
ak Don Levine, kuris siųsda
vo labai prielankias Rusijos 
bolševikams telegramas sa
vo laikraščiui, dabar ėmė 
skelbti seriją straipsmų apie 
ĮMt. ...... .

Pirmutiniame jų jisai ra
šo, kad Rusijos bolševikuose 
esančios dvi frakcijos—kon- 
servatyviška frakcija, vado
vaujama Lenino, Krassino, 
Čicerino ir Lomonosovo, ir 
radikališka, vadovaujama 
Trockio, Zinovjevo, Buchari- 
no ir Dzieržynskio. Pirmoji 
frakcija susideda iš žmonių, 
kurie jau neteko vilties, kad 
vakarų Europoje urnai kils 
socialė revoliucija; o antro
ji frakcija dar vis diena iš 
dienos laukia revoliucijos.

Lenino—Krassino frakci
ją korespondentas vadina 
“toJiaus matančia” ir “kons- 
truktyviška”. Ji, pasak jo, 
stoja už ekonominį Rusijos 
išplėtojimą pagelba užsienio, 
o ypač Amerikos, kapitalo. 
Šita frakcija, jo nuomone, 
tuojaus paimtų viršų ant 
Trockio-^-Žinovjevo pasekė
jų, jeigu tiktai užsienis nu
imtų blokadą nuo Rusijos ir 
pradėtų remti ją ekonomiš
kai.

Rusijos industrija, girdi, 
dabar suirusi, jos miestai ba 
dauja, darbininkai išvažinė
jo į sodžių ir visai neteko in
tereso prie politikos. Isaak 
Don Levine yra įsitikinęs 

tečiaus, kad, atgijus Rusijos 
pramonijai, bolševikai butų 
priversti sugražinti pilie
čiais laisvę ir teises, ir bol
ševikų priešai įgytų galią. 
Bet galutinai Rusijos val

džia turėsianti patekti į ūki
ninkų, smulkiųjų žemės sa
vininkę, rankas.

Tai taip rašo žmogus, ku
rio telegramas “komunistai” 
panaudodavo bolševikų gar-' 
binimui. Ne mažiaus įdo
mių dalykų apie juos pasa
koja ir vienas bolševikų va
dovų, Radek, kuris dabar 
važuoja į Dorpato konferen
ciją, išbuvęs devynis mėne

sius Berlino kalėjime, pa
sikalbėjime su laikraščio ko
respondentu Jisai pasakė:

“Aš esmi vienas tų, ku
rie neužsigina, kad Rusi
joje buvo teroras. Val
džia turėjo vartot aštrių 
priemonių suvaldyt milio- 
nus badaujančių, nepaten
kintų, pailsusių nuo karės 
žmonių.

“Tikrinimas kaikurių 
iš musų grupės, kad di
džiuma Rusijos žmonių 
pritarianti sovietinei val
džiai, yra neteisingas. U- 
kininkai yra priešingi so
vietų valdžiai: ištiesų, aš 
manau, jie yra priešingi 
visokiai valdžiai, kuri už
deda ant jų mokesčius. Po 
šimtmečių baudžiavos Ru
sijos ūkininkai yra taip 
palinkę įtarti viską, kad 
jie netikėtų ir Pačiam 
Viešpačiui, jeigu jisai a- 
teitų ant žemės.”
Šitokius dalykus mes gir

dime iš bolševikų po to, kaip 
jie per dvejetą su viršum me
tų “vykdino komunizmą” 

Rusijoje.
Bet tuos dalykus, kuriuos 

blaivesnieji • “komunistai” 
tiktai dabar pradeda matyt, 
socialistai skelbė visą laiką. 
Jie nurodinėjo, kad ekonomi 
nis Rusijos atsilikimas yra 
kliūtis, o ne paspirtis, soci
alizmo tvarkos vykdinimui; 
ir jiesakė, kad Rusijoje šian 
die "reikia ne “komunistiš
kus” eksperimentus daryti, 
o įsteigt kuodemokratin- 
giausią tvarką, idant šalis 
galėtų sparčiai plėtoties ir 
jos proletariatas laisvai 
augt ir kovot už galutiną pa- 
siliuosavimą.

Dveji suviršum metai ban 
dymų ‘‘peršokti” per kapita
listinio plėtojimosi gadynę 
itnešė Rusijos žmonėmsuie- 
apsakomų kentėjimų ir nus
tūmė jos ekonominį plėtoji
mąsi toli atgal. Dabar jai yėl 
reikės sunkiai kopti augštyn, 
kad pasiekus to laipsnio, ant 
kurio jau ji buvo pirma.

Pasaulio Darbininkų 
Judėjimas.

frue translntion filed with the post- 
nasler at Chicago, III. Dec. 29. 1919 
is require<| bj t hc act of Ocl. 6,1917

_ ' * FRANCIJA.

New Yorkas.—[Laike streiko 
buvo leidžiami tik du laikraš
čiu]. Ateinantįs iš Paryžiaus 
laikraščiai kuopuikiausia nu
šviečia to miesto spaustuvių 
darbininkų streiko padėlį. Pir
ma Ne(\v Yorko laikraščiai gau
davo mainais tuzinus įvairių 

Paryžiaus laikraščių ir žurna
lų. Dabar iš ten ateina vos du 
laikraščiu.

Vienas laikraštis yra įvardy
tas “La Fcuilie Commime.“ Jis 
yra (leidžiamas autorizuojant 
streikininkų komitetui ir jį re
daguoja redakcijos štabai seka
mų darbininkiškų laikraščių: 
“La Bataille,” “Bonsoir,” “La 
France Libre,” “Le Journal du 
Pęuple,“ “L’ Heure,” “I? Hu- 
manite,” “L' Oeuvre,” “Lc 
Pays” ir “Le Populaire.” Laik
raštis susideda tik iš vieno lapo. 
(Pirmas puslapis yra užpildytas 
įvairiomis žiniomis ir streiku 
ninku komiteto pranešimais. 
Ant antro puslapio talpo redak
torių, pastabos ir straipsniai.

Kompeticijos tikslais yra lei
džiamas ir “skobų“ laikraštis, 
“La Presse de Paris.” Ji leidžia 
susijungę 57 laikraščiai, kurie 
priešinusi <lut*l>iniuleų reikalavi
mams. Tarp jų randame New 

Yorko “Heroldą” (Paryžiaus 
lakia) ir Londono “Daily Mail.”

Laikraštis išeina keturių pus
lapių. Pirmas ir ketvirtas pus
lapis pašvenčiama žinioms ir 
biržos pranešimams, o antra
me ir trečiame puslapyj telpa 
redakcijos straipsniai. Re
daktoriai tvirtina, kad nežili- 

rint streiko, jie galėtų skyrium 
leisti tokio didžio laikraščius, 
bet nepadarę to tik todėl, kad 
norėję parodyti savo solidaru
mų.

MEKSIKA.
Mexico City.—[Išrinkta dele

gatai | Trečiąjį Internacionalų]. 
Meksikos Komunistų Partija 
išrinko sekamus delegatus į 
Maskvos Internacionalų: Geo. 
Barreda, Linu A. E. Gale ir A. 
P. Arą ujo.

Barreda yra internacionalis 
partijos sekretorius, Gale—“Ga- 
ie’s Magazine“ leidėjas ir Arau- 
jo yra revoliucionierius, kuris 
laike Diazo režimo buvo įka
lintas Fort Leavenworthe, Kan- 
sas.

ARGEĮNTINA.
Buenos Aires.—[Pagelbės

Jungtinėms Valstybėms gaudy
ti radikalus]. Kati nedavus pro
gos “raudoniesiems“ įsigalėti 
Pietinėj ir, šiaurinėj Amerikoj 
ir kad nuslopinus jų propagan
dų, Jungtinės Valstybės pasiū
lė Argentinai ir Uruguay ben
dromis spėkomis kovoti prieš 
raudonų j į pavojų.

Yra žinoma, kad pastaruoju 
laiku atvyko į Jungtines Val
stybes nemaža radikalų per Pie
tinę Ameriką. Tarp tų radi-, 
kalų buvo dauginusia ispanų ir 
turkų, bet taipgi ir rusų.
Tuo pąčiifnietu iš Jungtinių 
Valstybių vykdavo jvairio plau
ko radikalai į Pietinę Ameriką, 
kaipo jūreiviai.

Dabar manoma nuolat 
a psima i ny t i i n formacij om is
apie radikalų judėjimą,“ 
kad tuo budu butų su 
jais lengviau kovoti. Yra spė
jimų, kad tokį jau pasiūlymą 
Jungtinės Valstybės įteikė Bra
zilijai ir kitoms Pietinės Ame
rikos Valstybėms.

JUNGTINĖS VALSTYBĖS.
Centralia, Wash.—.[Prašoma 

pagelbos Central i jos kaliniams]. 
George Williams, sekretorius- 
iždininkas Apsigynimo KojnKe
to, 318 N. Wyoming St., Buttc, 
Mont., išleido atsišaukimą į 
Amerikos, darbininkus, kad jie 
padėtų vesti bylą 11 pramonie- 
čių, kurie dabar yra laikomi ka
lėjime.

Apie Centrą Ii jos riaušes atsi
šaukime kalbama sekamai:

“Genitalijos įvykiai, kur liko 
nukauta penki žmonės, buvo 

paskutinis aktas teroro ir sker
dynių ...

“Asmens, kurie be jokio dve
jojimo pakartų tuos žmones, 
tuos darbininkus, karės metu te
rorizavo šalį savo šauksmais 
linčiuoti pro-vokiečius. Jie yra 
tie patįs, kurie pasidarė sau 
milžiniški^ pelnų iš karės. Gi 
dabar jie organizuoja juodą
sias jėgas, kad sutriuškinus 
darbininkų judėjimų.”

L.D.L.D. Reikalai.
REORGANIZUOKIME LDLD. 

KUOPAS!

Visi žino kokiam tikslui bu
vo įkurta vicminllelė Amerikos 
lietuvių darbiu inkų kultūros or
ganizacija — Lietuvių Darbi
ninkų Literatūros Draugija. 
Bet nevisi tur būt žino, kur da
bar ją bandoma nuvesti. Būrelis 
gerai susiorganizavusių demago
gų, besidengdami slkambiomis 
revoliucinėmis frazėmis, pastvė 
rė į savo rankas draugijos vairų 
ir dabar (biro visa idant išard
žius ją, padalinus į “geruosius“ 
ir “negeidaujamus.“ Nors, su
lig draugijos konstitucija, tai 
tie ponai jau senai nebesiskaito 
LDLD. nariais, vis dėlto jie turi 
drąsoj spenduoti braukti iš or
ganizacijos netik pavienius jos 
narius, bet ir kuopas! šiomis 
dienomis “komunistų“ sekėjus, 
Į>. Steponavičius, teikėsi praneš
ti. kad kilti jo sėbrai nutarę sus
penduoti kuopų.

Už ką? Taigi už tą, kad ji nepa
klausė tokio Steponavičiaus ko- 
inandos,"kuris leidžia vieną refe
rendumą po kitam ir visus prie
šingus pamatinėms musų orga
nizacijos taisyklėms—jos kon
stitucijai.

Suprantama, kad tas p. Ste
ponavičiaus pasistatymas neturi 

jokios reikšmės: galų gale jis 
pats pasitrauks iš tos organiza
cijos, kurių dabar, savo sėbrų 
padedamas, nori nuvesti į lietu
vių “komunistų,“ kromelį. Bet 
ne tame dalykas. Svarbiausia 
yra Hai :ar daug narių duosis 
save suklaidinti? Nuo to, kur 
nariai links, priklausys tolimes
nis musų jatganizacijos veiki
mas. Jeigu didžiuma jų nuseks 
paskui tuos beprincipius šukau- 
tojus, dabartinius LDLĮ). Jjosus, 
aiškus dalykas, kad,JeTgu orga
nizacija ir nebus višiii pakrik- 
dyta, vis dėlto, josios darbas bus 
suparalyžuotas — ir p gali būt 
bent keliams metams. Tiems na 
riams nuėjus į “komunistų“ kro 
mėlį, nėra mažiausios abejonės, 
kad iš jo jie išeis galutinai nusi
vylę ir prie organizacijos tuo
met jų nebepritrauksi. Jie liks 
tik palaidi barščiai. Kad jie pa- 
jiegtų išlaikyti organizacija, kad 
ir komunistų sąjungos globoja
mų, apie tai nėra ko svajoti. 
Praeitis jau parodė, kad musų 
“komunistai” yra tikrai stebėti
ni meisteriai tik jau gyvuojan
čių organizacijų griovimui. 
Tverti,, užlaikyti jas jie ir ne
moka ir negali.

Taigi apie tai, kad LDLD. ga
lėtų išsilaikyti patekus lietuviš
kų “komunistų” kontrolėm ne
gali būt kalbos. Svarbu todėl yra 
tik tas, kad LDLD. išlaikius to
kia, kokia ji dabar yra. Bet kad 
jų išlaikyti tokia, reikalinga i- 
dant visi veiklieji rimtieji LDLD 
nariai urnai sukrustų. Kad jie 
gintų savo organizacijos teises 
nuo pasikėsinusių ant jos ko
munistų, kurie slepiami už pp. 
Petrikos ir Steponavičiaus nu
garų, kurie jiems diriguoja. 
Trumpai sakant, reikalinga, kad 
visų LDLD. kuopų narai, kurie 
liko ištikimi organizuotam j So 
cialistų Partijų lietuvių darbi
ninkų judėjimui, tuoj reorgani
zuotų kuopas. Kad jie pasektų 
draugus inikvauktėčius ir chi- 
cagiečius. (86-tos kuopos na
rius). Ne kitaip. Jeigu musų 
draugai neprižiūrės jeigu jie dar 
ko tai lauks, Hai musų komuni
stai padarys taip, kaip kad jie 
buvo padarę su Lietuvių Socia
listų Sąjunga. Lekcija, kurių 
gavo lietuviai socialistai-sųjun- 
giečiai, kartų ant visados turčių 
pamokinti LDLD. narius. — 
Musų “komunistai“ nesnaudžia. 
Jie ir slapta ir viešai tariasi, 
kad pasigrobs Ui vietnintėlę lietu 

vių darbininkų kultūros organi
zacijų ir išardžius jų. Tatai bu
dėkime, veikime ir mes ir juo 
greičiau tuo geriau: reorganizuo 
kime visas LDLD. kuopas!

— Socialistas.

KORESPONDENCIJOS
——r—

. - - -7

BEAR GREĘK, MONT. 
Kompanija turėjo užmokėti.

Kilus didžiajam} angliakasių 
streikui ir vietos darbininkai ne-
altsiliko — metė darbą. Į strei
kininkų vietą kompanija tuoj 
pradėjo verbuoti streiklaužių iš 
Billingso. Paskui juos atsekė 
kareiviai — “tvarkai ir raniu- 
niui išlaikyti,” kitaip sergėti 
kompanijos suverbuotus streik
laužius. O tie gaivalai (streik
laužiui) Hai elgėsi kaip tinkami. 
Badę streikuojančių darbininkų 
baksus, atlupinėjo juos ir išsi
ėmė visą ką rado. Kas jiems ne
tiko, tą sunaikino.

Bet tatai kompanijai neėjo į 
sveikatą. Kaip greit unija susi
taikė, darbininkai pirmiausia 
pareikalavo, kad kompanija 
jiems užmokėtų už sunaikintas 
savastis. Ir kompanijai neliko 
kas darylti, kaip tik išpildyti dar
bininkų reikalavimą. Ji moka 
kiek kuris reikalauja. Tūli gavo 
ytin gero atlyginimo kad ir už 
supuvusias “overauses“. Vadina
si, nors tiek įklimpo išdidus 
imisij Huiii.dytojui.

—— P. KuzinsKi.

KLAIDŲ PATAISYMAS.
Subatos numeryje per klaidą 

neuždėta antgalvio “Gruzijos 
Padėtis” ant paskutinio redak
cijos straipsnio, kuris praside
da antroje spalio j e žodžiais 
“Gruzija randasi senosios Rusi
jos. ..”

Draugiškas Vakarėlis
Rengia L. S. S. 4rta kuopa 

įvyks
Naujp Metu vakare,

Gruodžio 31-mą dieną, 1919 
lygiai kaip 7:30 vai. vakare 
MILDOS SVETAINĖJE 

3140 So. Halsted St.
Tikictųs iš anksto galima gauti pirkti Naujienų ofise ir 

Darbo žmonių Knygyne, 3238 So. llalsted St.
Inžanga 75 centai. Kviečia KOMITETAS.

GRAŽUS 

RAZBAININKAS
Tų tikrai gražų, p. Zolpio parašytų, 4 veiksmų dramų vaidins ' 
autoriaus sudaryta lošėjų trupa D-ro Vinco Kudirkos Draugi- I

I jos vakare, sausio 1 <1., taigi Naujų Metų dienų, p. MELDAŽIO I 
SVETAINĖJE, 2242 W. 23 PI. Pradžia lygiai kaip 7 vai. vak. [ 
Tikietų kainos įmanomos. Kiekvienas būtinai privalo ji pama- ! 
tyli. P. Zolpio veikalai visuomet yra geri, jdomųs. Po lošimo

I smagus balius-šokiai ir kiti jVųirųs žaidimai. Grieš p. Balako I 
i orchestra^ — KOMITETAS ;

Teatras ir Balius
Rengiamas L. K. S. 222 kuopos. Bus statoma vieno veiksmo drama 

“ SALIAMONO SAPNAS”

E Didelė Ristynių Kova J 
jvyks ■

J . MALINAUSKIO SVETAINĖJE
■ 1843 So. Halsted St.. arti kampo 19 ir Halsted St.)

KETVERGE, SAUSIO (JAN.) 1 d., 1020 m.1
Pradžia 2:30 vai. popiety

■ Tikietų kainos nuo 50c iki 75 centų ■
Sekančios atsižymėjusios ypatos dalyvaus: ■

J. BANCEVIČIA (Jaunas Zbyszko) su °‘JACK” HISSON, (vietinė ■ 
* stipri žvaigždė) 185 svarų. I užveikimų iki galo (In handicap Bout) ■ 
E $50.00 praradimui. .

JOHN GR1G1IEN, voki et ys su OTTO PROPOTNY, bohemmahu J 
BILE JApUS, lietuvis su J. BANDAS, bohimanu.

J . JUOZAS PlšNIUS, lietuvis su ANDY GOURLEY, slovaku.
Visi, tiktai svarbiausis Mboutas” bus iki pabaigos, 2 geriausiai įš-

■ trijų, šiose ristynėse bus labai žingeidi!, matyt lietuvius užveikė-
M jais ir jų neapsakomas išlavintas jiegas Tuomi yra svarbu visiems g 
0 atsilankyti ir persistatyti sau jų gabumus, nes tokių žmonių mažai |g 
ffl randame. ■
"■ ■H ■■■■■■■■■■■■■■■■ 11 ■■ ■ ■ B ■ ■ ■ ■■■■■■■■■■■

Puikus Laikrodėlis

Taipgi bus ir kiti pamarginimai.
SEREDOJ, GRUODŽIO 31 <1., 1919 m. J. MAČIUKEVIČIAUS SVETAINĖJ, 

1036 E. 93rd St. kampas Dobson Avė.
S v ei a i t s i d a ry s 6:30 vai. vak. Programas prasidės 7:30 vai. vakare.

Meldžiame atsilankyti koskaitlingiąusiai, nes tai pirmas yra toks va
karas šiame kampelyj, kur galėsite linksmai praleisti tų vakarų, palydė
dami senus melus, o pasitikdami naujus melus. Gal jis atneš mums švie
sesni ir laimingesnį gyvenimų šiame pasaulyje. Inžanga 35 ir 50c ypatai. 
Grieš puiki Bigelių orkestrą. — Kviečia KOMITETAS.

šitas laikrodėlis eina 8 dienas vienu 
užsukimu. Turi penkias rodykles, ku
rios rodo: 1. mėnesio dienas ; 2. savai
tės dienai; 3. valandas; 4. minutes; 5. 
sekundas. Padirbti labai tvirtai ir turi 
16 akmenų. Gvarantuotas 25 metams. 
Rcguliarė kaina yra $19.00, bet mes par
duosime j trumpų laikų, su puikiu pa
auksuotu lenciūgėliu tik už $12.95.

Nešiok šitų laikrodėli per penkias 
dienas ir jeigu jus esate ne užganėdin
ti, grųžinkit jį mums ir mes sugražin
sime jūsų pinigus.. Tik pamąstyk koki 
parankumų jus turėsite su šituo laikro
dėliu. Nesiųskit visų pinigų, siųsk $1.00 
su užsakymu, o likusius jus užmokėsi
te kada laiškanešis atneš laikrodėlį jū
sų namuosna. Daryk šiandien, tuojaus.

Agentų reikalaujama.
NATIONAL COMMERCIALTO.

107 E. 4lh St., New York, NrY.

Pinigai Lietuvon 
, GALIMA SIŲSTI

LIETUVIU PREKYBOS BENDROVĖ IŠMOKA LIETUVOJE

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

Mes esame po valdžios kontrole ir kaucija. Persiuntimas g va rantuoja mas.

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

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

Lietuvos Prekybos Bendrovė
120 Trcmąnt Street,

mes pasiųsime

Room 515 E.
Boston, Mass.

Kazimieras Gugis
, ADVOKATAS

Veda visokius reikalus, kaipkrimina nikuose 
taip ir civiliikuose teismuose. Daro 

visokius dokumentus irpopleras.
Namų Ofisas: 

1921 $. Halsted lt
Ant trakių lubų

Tai. Drover 1310

Miesto Ofisai:
127 «. Detftora lt.

111141 Haity IMs.
Tai. Central 4411

■ ■■I ..i Į -  ................ . i d .. TllliV

DR. A. MONTVID
CHICAGO

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
25 E. Washington St. 
Marshall Fleld Annex 

18th fl. Ruimas 1827 
Phone Central 8362

Valandos: nuo 10 iki 12 ryto

2121 North Western Ava.
Valandos; 6 iki 8 vakare. 

X-Splriduliai. Phone Armitage 2010 
Rezidencijos telefonas West 6126 \ , 

/.............  V
Telephone Drover 5052 

Dr. A. Juozaitis 
DENTISTA8 

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

Pinigais už

Laisvės Bondsus
150, 0100, 0500, ir (1,000.

Krause Valstijinis Taupymo 
BANKAS 

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

Arti Paulina gat.
Turtas virš $200,000.00.

Apskrita bankininkystė.

Ką kožnai moterei reikia
Tai garantuoto van
deniui nepersėstančio, 

prie namų žiursto 
Kuris yra iš vieno 

šmoto, mieros forma, 
kakliniu šniūreliu ir 
nusileidžia užpakalyj 

surišti. Ma
terijoms yra 
iš geriausio 
audimo rū
šies ir van
duo nieka
dos nepersės 
musų speci- 
ališku proce
su išdirbtas.

Lengvai išvalo- 
i mas ir laikys per 

metus.
SPEC1ALIS 10 

dienų pasiūlymas 
NAUJIENŲ skai
tytojams, $1.00,pa

siųsk pareikalavimų šiandie.
AGENTAI REIKALINGI

BUSH MERCHANDISING CO. 
BUSH TEMPLE, CHICAGO, ILL.

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 kitų 
matematikų.

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

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

___
Aušros Mokykla — seniausia ir 

geriausia, jos tikslas suteikti neat
būtinai reikalingų mokslų, kad su jo 
pagelba galima butų pagerinti gy
venimų.

Dėlei didesnės naudos sau ir pa- 
rankumo mokyklai pradėkite tuoj 
neątidėliodami visi sykiu.
3001 South Halsted Street
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PETRAS ŠARKA
Mirė Gruodžio 26 d., 1919, 9:15 
vai. ryto 41 metų amžiaus. Iš
gyveno Amerikoj 21 metus. Pa
ėjo iš Kauno gub., Raseinių 
pav., Svckšnių parap. šiulunin- 
ku sodos. Prigulėjo prie drau
gijų: Gvardijos Didžiojo L. K. 
Vytauto; šv. Antano, Sūnų Lie 
tuvos ir Susiv. Liet. Ameri
koj 122 kuopoj. Paliko dide
liame nubudime moterę Domi
cėlę ir 14 metų sūnų Petrą.

Laidotuves įvyks utarninke, 
gruodžio 30, 1919 iš šv. Kry
žiau* bažnyčios 9 vai. ryto j 
Šv. Kazimiero kapines.

Visi giminės ir pažįstami yra 
kviečiami dalyvauti laidotuvė
se po num. 4600 So. Marsh- 
field Avė..

Pasilieka nuliūdę
Moteris, Domicėlė šarkienė 
Sūnūs, Petras šarka 
Brolis, Kazimieras šarka.

Socialistu Partijoje
4-tos Wardos Socialistų 

Susirinkimas.

kliūties su svetaine teko atkel
ti į utarninką].

A. Lalis
S. P. 4-tos Wardos Sekretorius.

Utarninke, gruodžio 30 d., 
kaip 8:00 vai. vakaro Foliow- 
sliip House salėj, 831 W. 33rd 
Place, įvyks visų 4-tosios War- 
dos Socialistų bendras susirin
kimas kandidatui į aldemianus 
nominuoti. Kas tik priklauso 
Socialistų Partijai, taigi visi S. 
P. 4-4 o sius Wardos organizaci
jos, kaip ir LSS. 4-tosios kuo
pos nariai kviečiami būtinai at
vykti. Kartu reikia pasiimti ir 
savo nario knygelė. [Šis susi
rinkimas turejo įvykti nedelioj, 
gruod. 28, bet dėl pasidariusios

Lietuviai 
Tėvai ir Motinos

Ryto Chicagoj kalba d. V. 
Bergeris.

Ryto didžiulėj Asldand Audi
torium svetainėj, prie Van Bu
rei) ir Ashland gatvių, kalbės 
Mihvaukee’s socialistų kongres 
manas, d. Victor L. Bergeris. 
Prakalbas rengia Chicagos So
cialistų organizacija. Be d. Ber 
gėrio kalbės dar kitas milwau- 
kietis, gabus socialistų rašyto
jas ir kalbėtojas, d. Oscar Ame 
ringer, ir chicagietis, d.‘ $ey- 

mour Siedinau. Visi kalbės 
apie Mihvaukee’s socialistų per 
galę ir kaip ji buvo atsiekta. Ta 
tai visi 'tie, kur supranta anglų 
kalbą ir nori arčiau susipažinti 
su draugų mihvaukiečių veiki
mu bei jų kova prieš susivieni
jusias kapitalistų partijas, te
gul atsilanko. Svetainė atsida
rys kaip 7 v. vakare. Prakal
bos prasidės kaip 8 v. v. įžan
ga 25c asmeniui.

Ar turite dukterį šešiolikos metų amžiaus, ar senes
nę, kuri nori pati sau gyvenimą pasidaryti? Ar jus 
svarstotės nežinodami, kur gera ir saugi darbo vieta 
šitame mieste? Jei ji moka musų šalies kalbą, tai mes 
galime pasakyti jums atvirą jai vietą, kur ji galėtų už
dirbti gerą mokestį gražiose apystovose. Ji bus globo
je puikiausių moterų, kurios pagelbės jai išmokti biz
nio. Ji dirbs tik ašluonias valančias su pasilsio laikais 
to laiko bėgiu, kuriais ji gali gėrėtis parūpintuose jai 
paailsio kambaruosc. Čia, jei ji myli muziką, ji galės 
gėrėtis pianu ir viktrolomis, ji galės šokti ar dainuoti 
drauge su draugėmis, ar skaityti laikrąščius, knygas ir 
mėnraščius, kurie ten yra po ranka. Ji gali telcfonuo- 
ti, ir jei ji telefonuos, telefonai ten taipgi nemokami 
jai. Arba, jei ji pailsusi ir nori prisnusti, tai ji gali 
rasti ramų kambarį, kur sofos aprūpintos su prigal- 
viais ir užklodėmis. Jei ji pamirštų kaliošiais apsi
mauti, arba ją netyčia užkluptų lietus, tai ten yra iš
sidžiovinti drabužius ir jai bus paskolinta tai dienai 
sausi čcverykai ir sausos pančiakos. O užkandžio lai
ku ji ras puikiame užkandžių kambaryj gardžius už
kandžius pataisyta, kpr ji gali valgyti kiek tik ji nori 
nieko nemokėdama užtai.

Nėra tokios vietos mieste, kur jauna mergina butų 
geriau prižiūrimą kaip Chicago Telephone kompanijos 
ofisuose. Nuo tos dienos, kada ji įeina lavinimo sky
riui) iki ji pasitraukia sulaukus pensijos. Josios svei
kata yra rūpestingai prižitu-ima 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
tarnavimą. Susirgus, jei ji tarnavo kompanijai du 
metu, ji gauna ligos pašelpą. Ji turės dvi savaiti ato- \ 
stogų (vakacijos), su užmokesniu, išbuvus prie kom
panijos metus. Jai bus mokama kas savaitė gera 
mokestis, pradėjus jai besimokinant ir tolydžio pake
liant. Ji gali atsivesti savo drauges su savim ir gali 
jaustis kaip pas save namuose. Mes jau daug turė
jome lietuvaičių, kurios yra puikiomis telefonistėmis.

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

Jei norite knygelės, kur aprašoma apie visą šitą 
įdomią darbo vietą, tai ateikite, parašykite, ar patele
fonuokite, paprašydami knygutės — “Booklet I.”

CHICAGO TELEPHONE COMPANY

OPEKATORS’ TRAINING DEPARTMENT

9th FLOOR

311 W. Washington Street
1 i ’y

Telephone No. “OFFICIAL 300.

Mpkykla kirpimo ir 
siuvimo atsidarė

Mokiname pagal naujausios 
mados iš petrinų ir desainų 
kirpti ir siūti vyriškus aprėda- 
lus. Turime geras elektrines 
siuvamas mašinas, kur galima 
greičiau išmokti geriausi ir 

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

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

ypatiškai. Valandos nuo 8 ryto 
iki 9 valandai vakare.
WHITEf EAGLE GARMENTS 

PRACTICAL DESIGNING 
SCHOOL

3103 So. Halsted St., Chicago.

Nelaimė.
Gruodžio 24, apie 7:20 v. ry

to, darbininkai, dirbautįs So. 
Chicagos ship yard’uose, vyko 
darban. Bet gatvekariui užėjus 
ant geležinkelio bėgių ties 93 
g-ve, kare sedintįs pamatė, kad 
ant jų užbėgs Niekei plato ge
ležinkelio kompanijos garvežis. 
Žmonės šoko lauk iš gatveka- 
rio, bet prie durų visi taip su
sigrūdo ir pradėjo viens kitą 
stumdyti, kad daug žmonių per 
puolė aut žemės ir tuo budu ne 

Tuo Mar
gai vekarį 
Keli žmo

visi suspėjo išbėgti, 
pu garvežis smogė į 
ir išmetė jį iš bėgių, 
nės lengvai sužeista.

— Ten buvęs.

Mažas skandalėlis—bažnyčioj.
Aiulais Holy Name katedroj 

Chicagos arkivyskupas Mundc- 
lein laikė pamokslą. Be kita ji-

AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 
GERKLES LIGOS i 
Gydomos Specialisto

■—LnoBG metų patyrimas šiame užsič- 
hnime suteiks jums geriausias pasek-

1801

Dr. A. R. Blumentiial

kuomet raštas susibėga į krūvą, 
kuomet siuvate arba skaitote. Kuo
met jus esate arba trupiparegis arba 
toliregis, pasitarkite su manimi pir
miau negu eisite kur nors kitur. Ma-

ispardavims.
Didelis išpardavimas auksinių ir sidabrinių daiktų, kaip'. 

tai, laikrodžių, žiedų, branzaliętų ir kitokių daiktų už pi- ’l •t 
giausią kainą; tai yra už tą pačią kainą kaip 3 metai atgal 
kainavo.. N

Taipgi Turiu Pardavimui Rakandų S 

. Prieinama kaina parduodu 2seifus, 1 cash registei j, 2 wall cases, dziegornieis- *4 
terio penčių, kiubnaftų ir vieni) ofiso dvskq.'

Pasiskubinkite nusipirkti kuogreičiausia, nes tuo suččdysit keletą dolerių.

2128 West 22-nd St

Aš ADOMAS a. karaliauskas, sekančiai rašau.
Aš labai sirgau per 3 metus, nuslabnėjęs pilvelis buvo. Dispep 

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

Bet kada pareikalavau Sąlutaras 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 dirbu Inkstai atsigavo. Reu
matizmas pranyko diegliai nebebadė po krutinę. Vidurių rėžimas 
Išnyko po užmušimui visų ligų. Bėgiu 3 mėnesių išgerdavau kas sa
vaitė po buteli Salutąras, Bitteria, ir po 3 mėn. savo paveiksle pa
mačiau toki skirtumą ir 1000 sykių dėkuoju Salutaras mylistų ge- 
radėjistei ir linkiu visiems savo draugams ir pažįstamiems su to
kiais atsitikimais patariu nuoširdžiai kreipties prie Salutaras:

SALUTARAS
CHEMICAL INSTITUTION J. Baltrėnas, Prof.

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

Sveikam Kūne Stipri
Kam be reikalo kentėti? Mano spe

ciali* gydymo būdas išgydė jau daug 
žmonių nuo kaspinines'kirmėlės, kurie 
buvo nebetekę vilties pasveikti.

Tūkstančiai žmonių nežino, kad jie 
turi viduriuose kirmėlę, ir gydosi visai 
nuo kitokios ligos; dcltogi ir neišsigy
do.

Kirmėlės ženklai

Dvasia

mes.
Gydymas visų akių, ausų, nosies 

ir gerklės ligų.. Pancdėliais, Seredo- 
mls ir PėtnyČiomis nuo 7 iki 9 vai. 
vakare. Nedaliomis nuo 9 iki 12 die
ną. ___ _

JOHN SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS

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

3-čios lubos, virš Platt’o aptiekos. 
Tėmykite į mano parašą.

Valandos: nuos 9-tos vai. ryto iki 8 
vai. vakaro. Nedėliomis nuo 9 vai. 

ryto iki 12 valandai diena.

f"........ .  1 —...

'J

Alus Degtine Vynas
Pilna formula ir pilnas pamoki

nimas, apimantis padarymą nami
nio distiliuotuvo ir veikimą su juo, 
už 91.00. Ruginė, tikrasis alus, pa- 
rinktiniai vynai užtikrinama.

TIKROS PREKĖS
Ne kokie nudavimai. Mes

— Ačiū augščiausim ir mu
sų prezidentui Wilsonui—dabar 
ši šalis patapo sausa.

Urnai pasigirdo piktas balsas l
— Kur, kur tas—prezidentas 

Wilsonas? Aš noriu su juo pa
sikalbėti... Kokių teisę jis tu
rėjo padaryti šių šalį sausa?

Kilo mažas skandalėlis, kurį 
užbaigė atvykusi policija—nu- 
sivesdama nepaklusnųjį para
pijoj šaltojon.

Daktaras pateko bėdon.
Jauna, 16 metų amžiaus mer 

gaitė, p-lė Mary Robbins, vakar 
išėmė varantą areštavimui vie
no įžymiausio Springfielde dak 
taro, O. Deichinano. Kaltina jį 
nederamu elgimosi. Policija 
turės pristatyti jį į Chicagą.

Detektivas pašovė žmogų.
Brevoort viešbuty subatos 

naktį tapo pavojingai pašautas 
tūlas John Duggan. Sako, kad 
jį pašovęs viešbučio sargas-de- 
tektyvas. Pašautasai tečiaus jo 
neišduoda.

Lenkiškas skandalėlis.
Paskilbusi Chicagos lenkų 

panytė, Emily Napieralska, trau 
kia atsakomybėn dvi* žymi Ame 
rikos lenkų įstaigi. Reikalauja 
sugrąžinti vieną milionų dole
rių, kuriuos ji padėjusi joms 
susikolektuoti neva Lenkijos 
žnipuių šelpimui, bet kuriais da 
bar nederamu budu naudojasi 
suktųs lenkų politikieriai.

W V v 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
likų.

Mes taipgi turime ke 
lėtą bugštos klcsos 
phonografų^ kuriuos 
mes parduosime už 
bile pasiūlytą kainą 
už tai kad mes turi
me pratuštinti viętą.

JEI GYVENATE UŽMIESTYJE MES 
PRISIUSIME C. O? D. LEIDŽIAME 
APŽIŪRĖTI, ši yrą stebėtina pro
ga. Ateikite arba rašykite tuo jais. 
PRISIUNČIAME Už DYKA.

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

liomis nuo 10 iki 4

Žmonės sergantis taja biauria liga 
paprastai skundžiasi dideliu pilvo 

skaudėjimu: jiems rodos, tartum kas 
j gerklę kjla, vemt verčia, valgyt ne
turi noro, galva skauda, viduriai sukie
tėję, ausyse ūžia, skauda po krutino.

Kas tokių simptomų turi, tegul atei
na pas mane: išgydysiu visai trumpu 
laiku.' <. . įl> •

Gydau taipjau- ir kitokias ligas kaip 
vyrų taip ir moterų. Patarimai dykai.

DR. DICKSON
1645 West 47th Street.

Tarp Marshfield ir Paulina gat. Ofiso valandos nuo 10 ryto iki 8 vai. vakare. 
Nedėliomis nuo 10 iki 12 dieną.

DR. F. O. CARTER
Iškaba besisukanti šviesa

iir- 
miaus darėmė alų ir degtines, For
mules jstatymiškai galimą^siųsti pač 
tn. Veik greitai. Pajausime gavę 
$1.00 Moncy Orderiu hr pinigais.

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

Taupyk Laiką ir Pinigus

Ar jus panūslijote nors kada kiek pinigų 
ir laiko jus galite sutaupyti skusdamas pats 
namie.

Vidutiniškai jus praleidžiat ant skutimo 
apie $20.00 į metus, arba $100.00 į penkis 
metus. Mes patariame jums nusipirkti šitą 
britvą, kur mes išaiškinam žemiau. Jus ma
tote britvą ant šito paveikslo, ji yra padaryta 
iš labai gero plieno, ją vartoja daugiausia 
barberiai vi&pje šalyje. ReguliariSka kaina šitos britvos lik $8.00 
su gvaranuja er 10 motų, ir priedų mes duosime jums 5 laibai 
vartojančius iktus dykai: pusią, mašinukę plaukams kirpti, 

žirklc^, šukas ir skutimo brušclę.
Tik pamąstyk, tie visi šeši dalykai tik už $8,00. Mes gvarantuo- 

jame, kad jus busite užganėdinti visapusiškai arba mes grąžinsi
me jūsų pinigus. Siųskite tik vieną dolerį su jūsų užsakymu, o li
kusius užmokėsite kada jus priimsite tavorą. Ncatidėliok, bet 
tuojaus, išsikirpk šitą apgarsinimą, prisek vieną dolerį prie jo ir 
siųsk pas.

NATIONAL COMMERCIAL CO., 107 E. 4th St., New York City

Mes perkame Pergalės Bondus pilna parašyta- A S JHI
ja verte, ir Laisvės Bondus pilna pinigfne verte. * U H

J. G. SACKHEIM & CO.
1335 MILWAUKEE AVĖ.
tąrp Paulina ir Wood Sta.

ja verie, ir Laisves Bondus _ 
Atneškite arba atsiųskite i ’ 

‘ Atdara kasdien nuo 9—6 
Utarninkais, Ketvergais 
fr Subatomls 9—9

.......  . UI. lilUli1 .!

- ----------

LAISVES BONDSAI
Mokajne Grynąis:

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

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

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

Subatomls iki 9 vai. vakare.

Rez. 933 S. Ashland Blvd. Chicago
Telcpbope Haymarket 25*4 w

DR.A.A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistas Moteriškų, Vyriškį, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų •

Ofisas: 3354 So. Halstęd St. Chicago 
" Telephone prover 9693 *

Valandos: 10—11 ryto; 2į*8 po piet

KIŲ SPECIALISTAS 
Akis Egzaminuoju Dykai 

Gyvenimas yra 
tuščias, kada pra 
nyksta regėjimas 

Mes vartojam 
pagerinta Oph- 
thalmometer. Y- 
patinga dorua at 
kreipiama i vai

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

Telephone Yards 4317 
Boulevard 6437

Ar Jus Akiniai pritaikyti Okulisto 
Jūsų akjs gali rei
kalauti gydymo ar
ba akinių. Kaipo 
oktrtisrid 'nies gali

me jums patarti. 
Kainos nebrangios, 
10 metų paauksuo
ti, $4, $5, $6, $7, $8, 
$9, $10. Tikro auk

so $6, $7, $8, $9 
$10, $11, $12.

Specialė (loma atkreipiam į mo 
) kyklą lankančius vaikus. Jei jus 

turite galvos skaudėjimą arba 
dryžuotas akis, ateikite pas išti
kimą okulistą gyvenantį 22 metu 

prie State gatvės. Pritaikoma 
dirbtiniai akiniai. Atitaisoma krei 
vos akys. Gydoma visos akių li
gos.
FRANKLIN O. CARTER, M. D. 

120 So. State St., 2-ras augštas 
•Chicago.

Valandos: 9 ryto iki 7 vakaro. 
Nedėliomis 10 iki 12 dieną.

Dr. Charl0fr Segal
Persikėlė į savo naują ofisą 
pn. 4729 So. Asland Avė. Jis 
gydo ligas vyrų, moterų ir vai
kų. Ofiso valandos nuo 10 iki 
12 rytmetyj, nuo 2 iki 5 va
kare. Specialistas džiovos ir 
moterų ligų.

Tel. Dresel 2880.
z|

Dr. W. Yuszkiewicz
Gydo visokias ligas, kaip vyrų 

taip ir moterų gamtiškais budais. 
Nežiūrėkit kaip jūsų ligos yra se
nos, bet atsilankykit pas mane.

VALANDOS:
Nuo 9 iki 10 valandai vakare. 

Nedėliomis nuo 9 iki 6 po pietų.
DR. W. YUSZKIEWICZ 
1407 Milvvaukee Avenue, 
 Chicago, III.

DR. JOHN N. THORPE 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1687 W.51 St. kampJVfarshfield av
Valandos: Iki 9 ryto; nuo 3 iki 

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

Telefonas Pullman 856,
DR. P. P. ZALLYS

Lietuvis Dentistas 
10657 Michigan Ave^ Roseland.

Valandos: 9 iki 9 vakare.

DR. C. K. KLIAUGA 
Dentistas. 

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

vakare Phone Canal 257

✓ /

DR. G. M. GLASER
Praktikuoja 28 metai
Gyvenimas ir Ofisas * 

3149 S. Morgan st., kertė 32 st.
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

daliomis nuo 9—2 po piet.
» Telephone Yards 687 .

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

DR. M. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 16 me
tų kaipo patyrus gydytojas, chirurgas 
ir akušeris.

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

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

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų. Ir 
8 vakarais. Telephone Canal 8110. 
GYVENIMAS: 8412 S. Hal.ted Street

VALANDOS: 8-9 ryto, tiktai. -

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 268

Telefone 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.*

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

VALANDOS: 9—12 ryto 
2—9 vakaro 

8303 S. Morgan SL Chicago, III.

*•>

Telephone Yards 5032

Dr. M. Slupnicki
3109 S. Morgan st. 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, 111 

Tel. Cinai 21G9.
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ATSARGUMAS YRA
MOTYNA GUDRUMO.

Tolminoje, provincijoj Uni- 
dos, gy’veno garsus žmogus, ku
ris tvirtino, kad visas ligas ga
lima pažinti išegzamihavus šla
pumą. Sako, kad jo diagnoza

šimto atsitikimų. Reikia at
kreipti atydą jeigu jauti skau
dėjimą besišlapinant; jeigu šla
pumas yra nečistas, išrodo kaip 
pienas ir išduoda nemalonų 
kvapą ir jei plaukioja jame 
siūleliai.

Tie yra persergianti ženklai, 
kad yra kas tai netvarkoje. Ar
bata prirengia iš Parfoherb, su
maišyta iš gydomų žolių ir šak
nų iš Vengrų lygumos ir iš 
Karpatų kalnų. Vartojant ry
ta ir vakare, valo inkstus, ke
penis ir pūslę stebuklingu bu
du. Vienas didelis puodelis kai
nuoja $1.00; šeši puodeliai $5.00, 
pirmaklesėj aptiekoje Partosa, 
160 Second Av’e., New York

Puikus Paauksotas Laikrodėlis

NATIONAL SALES CO

Ar jus jieškote gero laikrodžio? Jeigu taip, 
tai pirk tuojaus šitą laikrodį, kurį mes pa
aiškiname šitame apgarsinime, šitas yra la
biausia viliojantis lakrodėlis, kurį jus turėsi
te ant visados. Jis yra padirbtas labai tvirtai, 
turi 17 tikrų akmenų. Vidutinio didumo. Lai
ką laiko punktuališkai ir yra gvarantuotas 
20 metų. Reguliarė kaina $21.00, bet mes 
trumpu laiku parduosime jį kartu su puikiu 
paauksuotu lenciūgėliu tik už $11.85.

Nešiok šitą laikrodėlį per 15 dienų ir jei; 
gu jus busite neužganėdinti, grąžinkite jį 
mums, o mes sugrąžinsime jūsų pinigus at
gal iki cento. Nesiųsk mums visų pinigų iš 
kalno, siųsk tik $1.00, o likusius jus užmokė
site, kada laiškanešis atneš laikrodėlį į jūsų 
namus. Nevėluok, bet tuojaus, išsikirpk šita 
apgarsinimą, prisek vieną dolerį prie jo, ir 
pasiųsk pas:
Sta. D. Box 90, New York, N. Y.

Pranešimai
Draugišką vakarėlį rengia LSS. 

4 kp, Naujų Metų vakare, gruodžio 
31 d., 7:30 vai. vakare, Mildos svet. 
3140 So. Halsted St. Inžanga 75c Ti- 
kietus iš anksto galima gauti pirkti 
Naitjienų ofise ir Darbo Žmonių 
Knygy ne, 3238 So. Halsted St.

— Komisija.

Lietuvių laisvamanių Federacijos 
1 kp. susirinkimas įvyks utarninke, 
gruodžio 30 d. Kardo ofise, Lę43 N. 
Paulina St. kaip 8 vai. vakare. Visi 
nariai susirinkite yra labai svarbių 
reikalų. — Komitetas.

“Birutės” Choro visuotina repe? 
licija bus utarninke, gruodžio 30, 
kaip 8 vai. vakare, Mark YVliitc Squ- 
are salėj. Visi dainuotoiai ir dainuo
tojos malonėkite atvykti. Bus dalina
mi bilietai "Birutės” Maskarado va
karui, kurs įvyks Pulaskio salėj se- 
redos vakare, Naujiems Metams pa
sitikti. — Valdyba.

Brigeportas. — Liet. Krlkšč. Litę- 
rat. Dr-jos prakalbos su kintamais 
paveikslais įvyks utarninkc, gruo
džio 30, 7:30 vai. vakare. M i klos sve
tainėje, 3112 So. Ilalsted St. Kalbės 
Dr. (’.ernauskas, Dr. Graičiunas ir 
prof. H. S. NViilet, ir kiti. Inžanga 
dykai. — Valdyba.

Liet. Gelb. Drljos 3 skyriaus susi
rinkimas bus seredoj, gruodžio 31, 
8 vai. vak. D. šiemaičio svet. 1750 
So. Union Avė. Visi lietuviai ir lėtu- 
vės atsilankykite. — Valdyba.

Pajieškojimai
ASMENŲ JIEŠKOJIMAI

PAJIEŠKAU savo sesers Onos 
Juozaitienės ir Onos Zulpienės. Paei
na iš Kauno girt)., Šiaulių pav., iš 
Kuršėnų miesto; 9 metai kaip ma- 
čiaus, turiu svarbių reikalų, atsigau
kit ar kas žinot praneškit

JONAS JUOZAITIS
2025 Canalport Avė., Chicago, III.

PAJIEŠKAU draugo Franciškaųs 
Sesollikio. Paeina iš Kauno gub., 
Telšių pav., Kartinų vol., Zadeikos 
dvaro. Turiu labai žvarbų reikalą, 
meldžiu atsišaukti.

Tapigi jieškau S. Laurinavičiaus, 
Kauno gub., Telšių pav,. iš Kartinų 
miestelio, meldžiu atsišaukti, svar
bus reikalas.

JOS. GAUDIS, 
Box 115 Phelps, Wisc.

PAJIEŠKAU A. Pilipo. Jis gyve
no Michigan City, Ind. Buvo kariuo
menėn išvežtas. Buvo laikraščiuose 
minėta, kad jis yra užmuštas. Bet 
ve) girdėjau pagrįžęs gyvas. Tuomi 
meldžiu atsišaukti ar kas žino pra
nešti. Svarbus reikalai, gavau laišką 
iš Lietuvos nuo jo brolio.

J. M. J. P.
1934 — lOth St., Moline, III.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
PARANDAVOJIMUI šviesus ir 

patogus kambarys, šiltas, didelis, i- 
taisytas moderniškame name su vi
sais parankamais. Kreipkitės 
3538 So, XVallace St, ant 1 lubų

Vyrišky Drapanų Bakenai
Teisingos apsiėjimas. Garantuo

tas užganėdinimas. Vyrų ir vaiki
nų neatsišaukti, padaryti ant užsa
kymo siutai ir overkotai vėlinu
sios stailės ir konservatyvi mode
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 ateinančią žiemą nepaki
lo kainos.

Mes užlaikome taipgi pilną sandė
li nežymiai vartotų siutų ir over- 
kautų $8.50 ir augščiau.

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

Atdara kas vakaras iki 9 vai, vak. 
Nedėliomis iki 6 vai. vak. Sukto
mis visą dieną iki 10 vai. vak.

S. GORDON, 
1415 So. Halsted St., Chciaąo* 

įsteigta 1907

PLUNKSNOS
Geriausios, kokias tik

gali pirkti
Patįs geriausi pūkai 
Geriausios žąsų

$1.89

plunksnos ........... .. 1.39
Jauniklių žąsų............. ...69c

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

Reikalaukit sampelių.

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

MERGINŲ MOKINT1ES

Galima vartoti merginų 
ir moterų, kurios gali 

paprastą rankų siuvimą pne 
mokiirimos Įvairiose šakose 
rankų darbą prie kautų ir 
bruslotų. J J O'

Gera mokestis mokama 
mokinau ties.

HART SCHAFFNER & MARX

FLAPŲ DIRBĖJŲ

Pastovus darbas 
Gera mokėsits
Geriausiuos darbo sąlygos*.

THE HOUSE OF 
KUPPENHEIMER

Polk Street ir Karlov Avenue
(Arti Crawford Avė.)

KNYPSKYLIŲ DIRBĖJŲ

PASTOVUS DARBAS
Gera mokestis

Geriausios darbo sąlygos

THE HOUSE OF 
KUPPENHEIMER

Kreipkitės į arčiausią 
savo namų šapą

Polk Street ir Karlov Avenue
arba

2352 West 22nd Street

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

REIKIA PATYRUSIŲ MERGI
NŲ VILNOMS SORTUOTI.
DARBO VALANDOS: NUO
7:30 A.M. IKI 4:50 P.M-; SUBA-
TOMIS IKI 12:30 M.
MOKESTIS NUO $18.00 IKI
$20.00 SAVAITĖJE.

FELSENTH AL-SI.t'.Pf I 
COMPANY

755-759 W. TAYLOR STREET.

MOTERŲ IR MERGINŲ

AR JUS JIEŠKOT NAUJOS 
VIETOS? ATEIK IR PAMATYK 
MUS. ATSIVESK SAVO DRAUGŲ.

MES NORIME MERGAIČIŲ IR 
MOTERŲ DEL DIRBTUVĖS 
DARBO. PATYRIMAS NEREIKA
LINGAS. VISUOTINAS DARBAS. 
PUSĖ DIENOS SUBATOMIS PER 
APSKRITUS METUS. GERA MO
KESTIS IR GREITAI DUODAME 
AUGŠTESNES VIETAS. TURI 
KALBĖTI ANGLIŠKAI.
TAIPGI PATYRUSIŲ MOTERŲ 
PRIE SULIEJIMO SU GELEŽIA. 
DARBAS PASTOVUS. PUSK DIE
NOS SUBATOMIS PER METUS. 
GEROS DARBO SĄLYGOS.

ATSIŠAUK.
IMPERIAL BRASS MFG. CO. 

524 SO. RACINE AVĖ.

Merginos—Moters PUSĖ DIENOS SUBATOMIS.

Ar jus nepatenkintos dabartiniu 
savo užsiėmimu? Kodėl nepradėjus 
Naujus Metus geriau?

Geriausia vieta dirbti tai švari, 
šviesi ir gerai ventiliuota dirbtuve.

Siūlome jums geriausios progos 
prasisiekti, su gera inokesthn 
pradedant.

Patogios darbo sąlygos ir ambitin- 
gos merginos ir moteris gali veik 
gauti brangesnę mokesti sulig savo 
gabumais.
Nuolatinis darbas per ištisus metus. 
Elgiamės su savo darbininkais tei
singai ir sąžiningai.

Ateikite ir patirkite.

Barnlhart Bros
& Spindler
Monroe & Troop Street

MERGINŲ IR MOTERŲ PRIE 
OPERAVIMO PUNCH IR KIKER 
PRESŲ. TAIPGI PRIE VARSTOTŲ, 
DEL LENGVAUS IR SVARAUS 
DARBO. PATYRIMO NEREIKIA.

MES JUMIS IŠMOKYSIME 
GREITU IJUKU, GERA MOKESTIS 
MOKINANTIS. PATYRUSIOS 
PADARO $30 SAVAITĖJE DIRB
DAMOS NUO STUKIŲ. EXTRA 
BONUS MOKAMA KAS SAVAITĖ 
NUOLAT LANKANČIOMS DARBA.

VALANDOS: 7:30 Iš RYTO, 4:30 
VAKARO; SUBATOMIS IKI U:45. 
MALONIOS DARBO APLINKYBĖS 
NAUJAME DIENOS ŠVIESA NAME.

VICTOR MANUFACTURING 
& GASKET CO 

5750 Roosevelt Road

REIKIA
STUOMENIMS IR KAKLARYŠIŲ 
PROSYTOJŲ. FYDERIŲ IR LANK
STYTŲJŲ: KITA PATYRUSIA PA- 
GELBA LAUNDRESE.

ORIENTAL LAUNDRY 
1222 XV. Madison Street

PRIE KRAKMOLINIMO IR KITO
KIŲ LAUNDRES DARBŲ. PATY
RUSIOMS $16 SAVAITĖJE. TAIP
GI NEPATYRUSIŲ MOKINTIES.

XVE1DMAN BROS. LAUNDRY 
4352 Cottage Grove Avenue.

Bruslolų šapoje pagelbetojų

Musų naujame
Bruslotų fabrike

Dabar atidarytas ir mes 
rtikalaujame koletais šimtų 
darbininkų iš karto

Operatorių
Beisterių prie pamušalų
Moterų pre prosinimo siūlių 

Knypskylių bjLiigejų ir 
merginų prie mašfhų

Kredpkitėls tuojaus 
HART SCHAFFNER & MARX 

Kam p. Wood it Blucher 
arba

2303 W. Saint Paul Avenue 
(Arti Westem Avė.)

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

MERGAIČIŲ IR MOTERŲ 
reikia prie operavimo punč ir 
kiker presų, lapgi pagelbai prie 
varstotų, lengvam švariam dar
be. Patyrimo nereikia. Mes iš
mokysime jus į labai trumpą 
laiką. Geru alga mokama besi
mokinant. Patyrusios mergai
tes gali uždirbti $30 į savaitę 
dirbdamos nuo štukių. Mokama 
extra bonus kas savaitė už nuo
latinį lankymosi darban. Valan
dos — nuo 7:30 vai. ilki 4:30 vai. 
subatomis iki 11:45 vai. Malo
nios aplinkybės naujoj dienos 
švesds dirbtuvėje. Kreipkitės: 
VICTOR MANUFACTURING 

f & GASKETa CO.
Roęsev0!! Road.5750

REIKALINGA MERGINŲ

DEL LENGVAUS DIRBTUVĖS 
DARBO. PATYRIMAS NEREIKA

LINGAS. GEROS DARBO SĄLY
GOS IR GERA MOKESTIS.

Tite PIANO & ORGAN SUPPLY Co. 
2100 N. Racine Avė.

REIKALINGA jaunos inteligentiš
kos moteriškės biznio patyrimu, 

pagelbėti dentisto ofise. $25 į savai
tę. Telefonuok dėl sutarties, (amai

DR. ZIPPERMAN
1401 So. Halsted St., Chicago. III.

MERGINŲ prie klejavimo ir 
lipdymo; gera mokestis ir pašto 

vus darbas.
Kreipkitės

14 Sheldon St., iš užpakalio.

REIKALINGA moteris arba mer
gina prie namų darbo; geros sąly
gos ir gera mokestis.

VVEINBURG, 
3645 Douglas Boulevard, Chicago.

REIKALINGA 20 moterų prie po- 
perių sortavimo. Mokama geriausia 
mokestis.
REPUBLIC WASTE PAPER CO. 
626 XV. Taylor St., ir kampas Des- 
plaines St., Chicago, III.

ALYVŲ PAKUOTOJŲ 
Augščiausia mokestis mokama pa
tyrusioms akstinų pakuotojoms.

Kreipkitės kuogreičiausiai. 
jSHERER — GILLET CO.

1709 So. Clark St.

FINIŠERIŲ
PATYRUSIŲ RANKOMIS

SIUVĖJŲ

THE HOUSE OF 
KUPPENHEIMER

Kreipkitės į arčiausią 
savo namų šapą

Polk Street ir Karlov Avenue
411 So. Sangamon Street
218 W. Conkress Street

PAMUŠALAMS SIUVĖJŲ

PATYRUSIŲ
PRIE KELINIŲ

THE HOUSE OF 
KUPPENHEIMER

Polk Street ir Karlov Avenue
(Arti Crawford Avė.)

REIKIA DARBININKŲ
i I IIĮJI» K ■ III     i ■ ■!■■■    

VYRŲ’IR MOTERŲ

REIKALINGA 
PATYRUSIŲ 

MAIŠŲ 
LOPYTOJŲ 

VYRŲ IR MOTERŲ 
M. S. GOLDBERG 

1508 So. Newberry Avė.REIKALINGA MOTERŲ prie sor
tavimo išmestų popjerų ir skudurų.

Kreipkitės: *
1039 XV. Congress St., Chicago.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ ir MOTERŲ

PAGELBOS KRIAUČŲ ŠAPOJ 
THE

HOUSE OF KUPPENHEIMER 
^itJLO GREITO 

NUSAMDYMO
GERA MOKESTIS 

MALONIOS APLINKYBĖS
DEL

KRIAUČIŲ ŠĄPOS
. DARBININKŲ

KAUTŲ ŠAPOSE, /
Pirmo beisterio 
Atlapų dirbėjų 
Kraštams dirbėjų
Rankovių AViganų siuvėjų 
Kautų siuvėjų

Rankovių prisegiotojų ir 
beisterių

Žemutinio kišeniaus 
pažymėtojo

Rankovėms pamušo siuvėjų 
Pažasčių siūlių siuvėjų 
Žemutinių kišenių dirbėjų 
Užpakalių dirbėjų 
Pla m u ša I ų dirbė j ų 
Paipoti siūlių
Rankovėms beisterių

Knypskylių dirbėjų

Nuprosytoji;
KELINIŲ ŠAPOJE 

Rankoms siuvėjų 
Susiuviąėtojų 
Rankomišsguzikų siuvę j ų 
Kampų sags ojų 
Pamušalų siuvėjų 
Valytojų 
Mašinų opetruotoijų 
Apačių beisterių (rakomis) 
Kišenių dirbėjų
Polk Street ir Karlov Avenue

(Arti Cravvford Avė.)

KIŠENIŲ DIRBĖJŲ

PATYRUSIŲ 
PIRE KELINIŲ

GERA MOKESTIS 
PASTOVIOS VIETOS

THE HOUSE OF 
KUPPENHEIMER

Polk Street ir Karlov Avenue
(Arti Crawford Avė.)

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

DREXEL VIEW APARTMENTS 
4358 Drexel Blvd.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

REIKIA DARBININKŲ 
FABRIKO DARBUI 

KREIPKITĖS T
STEIN-HALL MFG. CO. 

2841 So- Ashland Avė.

REIKALAUJA
Geležies dirbėjų ir pagelbininkų, 

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

2849 XV. Lake St.

Brustatų šapoje pagoibos

7 ©
Guzikaine skylučių dirbėjų

Finišerių

Beisterių

st.

Kreipkitės tuojaus
HART SCHAFFNER & MARX

Kmmp. Wood ir Blucher 
arba

2308 W. SL Paul St. 
arti Westem Avė.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

RĘJKALINGA 
Pirmos klejos VARIO MOLDE 
R1Ų, prta' kulbihi ir pagrindų 
darbo./ 
Piriųtbs klesos suolo nmkij prie 
va/fo darbo. Taipgi patyrusio 

o prie lenkimo varinių dū
dų. Reikia kalbėt angliškai.
Pirmos klesos metalo šukėj ų. 
Reikia kalbėt anglų kalba. 
Kreipkitės 
IMPERIAL RRASS MFft. 

524 So. Racine Avė.
CO.

DARBININKŲ (Leiberių). 
Pastovus darbas. Galiu sunaudo
ti.50. Kreipkitės

23-čios ir Racine Avė.

VYRŲ prie flufavimo rogsų, 
audimo, ir staklių darbo. Paty
rimas nereikalingas. Gera mo
kestis pradedant. Pastovus dar
bas per apskritus metus.

OLSON RUG CO.' 
1508 W. Monroe St.

GALIMA sunaudoti keletą tvirtų 
vyrų prie pastovaus darbo. Gera 
mokestis.

Kreipkitės tuojaus.
E. SELMON

700 XV. Erie St., Chcago, III.

REIKALINGAS žmogus važioti 
vežimu ir 2 vyrai dėl paprasto dar
bo išmestų ptopierų šapoje. Gera 

mokestis tikram žmogui. 
REPUBLIC >XVASTE PAPER CO. 
626 XV. Taylor St., ik kampas Des- plaines St., vchieago, 111.

VYRŲ reikalauja —4 Gera mokes
tis. Pastovus darbas.

NATIONAL LEAD CO.
900 XVest 18-th Street

Ra rikomis Siu ve j ii MA5T 
5YSTE

Mums reikia tuojaus patyrusių 
rankomis suyjėjų prie kautų 
ir bruslolų

(Kautų Šapoje pageJbininkų 
Ii’ skylių rankovėms beisterių. 
Finišerių ir knypskylių dirbėjų

Kreipkitės bile sekančiose 
vietose.

520 So. Wells Street
1922 So. Halsted Street
823 So. Tripp Avenue
2303 W. Saint Paul Avė.

(Arti Western Avė)

REIKIĄ VAIKŲ

AUGŠTOS MOKESTIS
PRADEDANT

PROGA IŠMOKTI AMATO
KLING BROTHERS & CO.

1753 N. ROBEY STREET

PARDAVIMUI
EXTRA BARGENAS

PARSIDUODA grosernė pigiai. 
Biznis geras nuo senai išdirbtas. 
Lietuvių apgyvento] vietoj.
3245 So. Parnell Avė., Chicago.

PARSIDUODA bučernė ir grosernė iš priežasties kad savininkas 
trumpu laiku turi apleisti miestą. 
Biznis cash ir gera vieta, apgyven
ta visokių tautų. Norintis geros pro
gos atsišaukite greitai.
1736 N. Hoyne Avė. Chicago.

Fhone Humboldt 2315

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI Grosernė, cigarų, 

tabako ir visokių smulkmenų krau
tuvė. Biznis išdirbtas per ilgus me
tus. Lietuvių apgyventa vieta. Par
davimo priežastis: cinu į kitą biznį. 
3537 So. XVallacc SL, Chcago, III.

PARSIDUODA saldainių krautuvė; 
priežastis, savininkais turi kitą krau
tuve.
3302 So. Halsted St. Chicago.

PARSIDUODA — Delicatessen što 
ras — laikoma groscriai, cigarai, 
kendės ir’ taip mažų daiktų. Prie
žastis pardavimo patirsite ant vietos 
524 West 33rd St. Clijcagįp.

^.1... ..-I.l !■—H .....I. .. , I , ,

RAKANDAI
EXTRA BARGENAS

Penkių kambarių vėliausio sti
liaus rakandai bus parduoti už bi- 
le koki priimtiną pasiūlymą sykiu 
ar atskirai Vėliausio stiliaus sekly- 
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.

Ar Jos Norite 
Bargeno?

Aš turiu ant rankų puikų $200 ver
tės didelį (kabinetas) vidutinio di
dumo fonografą, 12 rekordų, dei
mantinė adata, NEMOKAMAS PRI
STATYMAS, už $60.00. z

Taipgi dideli aržuolo sveklyčios 
setai, rašomas stalas, gražių karpe- 
tų, geriausis pasiūlymas. Priimame 
Liberty Bondsus.

SOUTH SIDE FURNITURE 
STORAG£__ _

2102 XV. 35th St., kmap. Archer Avė. 
Atdara nuo 9 ryto iki 9 vai. po pie

tų; taipgi Nedaliomis.
TIKTAI ŠI MĖNESI.

puikų 
varto- 
esame

Geriausia pasiūlymas gaus 
tikros skuros seklyčios setą, 
tą 30 dienų, vertas $175. Mes 
priversti taipgi pratuštinti daug ki
tų seklyčios setų vėliausios stailės. 
Mes taipgi turime visokių divonų, 
fonografas. PRISIUNČIAME U'Ž- 
DYKA. Priimame Liberty BonJ^s.
WESTERN FURNITURE STORAGE 

2810 XV. Harrison St.
Atdara nuo 9 ryto iki 9 vak. Ne- 

dėliomis nuo 10 iki 4 vai.

FORNYčlAI—NAMŲ RAKANDAI, 
parsiduoda pusdykiai. Savininkas iš
važiavo i kitą miestą ir paliko an( 
pardavimo už bile kokia kainą. Visus gerus 5 kambarių daiktus. Taip
gi gali randavoti tuos pačius 5 kam
barius ant Morgan St. netoli 33. 
Kas norite bargeno pasiskubinkite.

LIBERTY CO.
3416 So. XVallace St., Chicago.

MOKYKLOS

Vyrų ir Moterų Rūbų Kirpi
mo ir Designing Mokykla.

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

Mes turime didžiausius ir geriau
sius kirpimo, designing ir siuvimo 
skyrius, kur kiekvienas gauna geros 
praktikos 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 inieros, 
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. XVells St.

137 Mokyklos Jungt. Valstijose.
Moko Siuvimo, Patternų Kirpi

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

SARA PATEK, Pirmininkė.

AMERIKOS LIETUVIŲ

MOKYKLA
Mokinama: angliškos ir lietuviš

kos kalbų, aritmetikos, knygvedys- 
tės, stenografijos, typewriting, pir- 
klybos teisių, Suv. Valst. istorijos, 
abelnos istorijos, geografijos, poli- 
tikinės ekonomijos pilietystės, dal- 
Jiarašys a

Mokinimo valandos: nuo 9 ryto 
iki 4 vai. po pietų. Vakarais nuo 6 
iki 10 valandai.
8106 80. HALSTED ST.. CHICAGO

DRABUŽIŲ KIRPĖJAI IR 
DESIGNERIAI

uždirba augšČiausias algas už visus 
amatninkus. Musų mokykloje jus 
galit išmokti tą amatą greitai. Mes 
turime dienines ir vakarines klesas, taip mokinant ir per laiškus.

Ateik arba Rašyk
THE NATIONAL SCHOOL 
OF GARMENT DESIGNING

74 XV. XVashington St.
Kambzarys 611

Ofisas vakarais atdaras nuo 6 Iki 8.




