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Kariuomene New Yorke
Užima streikininku vietas
Padėtis Rygoje rusti

Kareiviai užima streikininkų 
vietas; darbininkai pasipikti
nę.

darbininkai pasirūpintų susiras 
ti darbų kitur, o dokus paliktų 
tiems naujiemsiems pribui- 

šams.

New York
ir miestan skubiai gabenama • --ASr* 
maistas.
Denikinas išvijęs bolševikus iš 

Kievo.
LONDONAS, sp. 20. — Kares ( Uždraudė vokiečiu operą; 300 

ofisas praneša, kad generolo De kareivių užpuolė teatrą, 
nikino kariuoUnrnė išvijusi iš 
Kievo bolševikus, kurie pereitą 
savailę buvo ten įsiveržę.

GRŪMOJA DARBININKAMS 
ATSTATYMU NUO... DARBO.

Sako, jeigu plieno darbininkai 
negryžšią darban, į ju vietas 
bus paimta kiti.

REIKALAUJA PALIUOSUOT 
AREŠTUOTUS STREIKI

NINKUS.

GARY, Ind., sp. 21. — Gary 
streikininkų advokatas, Paul 
Glasser, vakar čia pasuke, kad 
jis kreipsis į teismą reikalavi-

Taikos nebus
TAIP SAKO PLIENO KORPO

RACIJOS GALVA.

NEW YORK, sp. 21. — Vakar 
čia išsodinta penki šimtai ka 
reivių, kurie turės užimti strei
kuojančių prieplaukos darbiniu 
kų vietas. Išsodintu jie neva 
tuo tikslu, kad dirbus ant val
džios kontroliuojamųjų laivų. 
Jie ten turės atlikti visą tą dar
bą, lųirį iki streiko atlikdavo 
darbininkai — iškraut ir pri
kraut laivus. Jeigu gi streiki
ninkai bandytų daryti kokių 
nors trukdynuj, buk esą įsaky
ta nesigailėt šovinių. Pristaty
tieji prie darbo kareiviai bus ap 
rengti civiliais rūbais, o prie do
kų, kuriuose jie dirbs, busią pa
stai vta sargvbos.

True trnnsMtmi filed w»th the post- 
rnaster at Chicago, III. Oct. 21, 1919 
us requir**d by the act of Oct. (i, 1917

PADĖTIS RYGOJE — RUSTI.

Latvimas stoka kariuomenės ir 
ginklų.

PARYŽIUS, sp. 20. - 
žirnis 
sako, 
rodo, 
rusti, 
reikiamos spėkos, kad tinkamai 
atrėmus pulkininko Avalovo- 
Bermondto kariuomenės ant
puolius. Jai taipjau stoka ar
tilerijos ir kitą reikiamų karės

laikraštis Pdtit Parisien 
kad gautosios čia žinos

šią tik ant valdžios kontroliuo
ja imi laivų, vis dėlto, jų pasiro
dymas čia iššaukė didelio pasi
piktinimo, ypačiai tarpe streiki
ninkų. Vaikšto gandai, kad tai 
yra pradžia pastangų sulaužyti 
prieplaukos darbininką streiką. 
Delei to Ncw Yorko majoras 
Hytan net buvo priverstas kreip
ties į atsakomasis įstaigas 
Washingtone, idant jos nors lai
kinai sulaikytų siuntimą kariuo
menės į New Ybrką. Bet jo pra 
švinas buvęs atmestas.

Provokatoriai veikia.
Karlu su atvykimu kariuome

nės prie dokų pasklido ypatin
gų lapelių. Jų turinys esąs la
bai “revoliucioniškas“: raginąs 
prieplaukos darbininkus sukilti 
prieš savo bosus ir įsteigti... 
tarybų valdžią! Kas tuos la
pelius pagamino ir išplatino, ne
žinia. Streikininkai tečiaus nu
jaučia, kad tai provokatorių dar 
bas. Toks raginimas yra <tau.

True translntion filed with the post- 
master at Chicago, III. Oct. 21, 1919 
as reąuired by the act of Oct. 6,1917

Rusijoje
BOLŠEVIKAI ATSIĖMĖ KRAS- 

NOJE SELO IR GATčINĄ.

ginu negu žioplas. Manoma, kad 
tai tuo ti-

valdi- 
areštuoti

yra daroma 
idant davus 

ninkama progos 
organizuotų darbininkų vadus ir 
panaudoti prieš juos (strękinin- 
kus) brutalę sj>ėką. Iki šiol prie
plaukos darbininkų streikas ėjo 
kuopasekmingiausiai, ir visoks 
bandymas suardyti darbininkų 
vienybę iš vidaus nueidavo nie
kais. Todėl tų lapelių tikslas 
esąs diskredituoti streikininkus 
visuomenės akyse, kad paskui 
galėjus sulaužyti jų pasistatymą 
spėkos pagelba.

Bet neveizint visa to, streiki
ninku tariasi negrįžti darban 
tol, kol nebus išpildyti jų reika
lavimai. Vienas streikininkų 
vadas vakar be kita pasakęs, 
kad sulaužymui prieplaukos 
darbininkų streiko penkių šim
tų kareivių nepakanka. Sako, 
kad šito atsiekus jie turėtų ten 
pasiųsti bent keliolika tukstan- 
čią. Bet tokiame atsitikime

PARYŽIUS, sp 20. — Vakar 
naktį čia gauta bevielis prane
šimas iš Maskvos sakąs, kad 
raudonoji armija, kuri buvo pa
sitraukusi 'iš Krasnoje Selo ir 
Gatčinos, neužilgio ir vėl atsiė
musi tuodu miestu, ir kad so
vietų kariuomenė jau pradėju
si kontr-ofensivą, kuris žadąs 
gerų pasekmių.

Pranešimas dar pažymi, jogei 
Kronstadto kanuolės atmušu- 
sios Anglijos laivyno atakas.

Petrogradas atkirstas.
LONDONAS, sp. 20. -- Karės 

ofisas šiandie pranešė, kad ‘'Pe
trogradas tajio visiškai izoliuo
tas**^ įkirstas. Anti-bolševikišr 
ka kavalerija atkirto vyriausias 
geležinkelio linijas iš Petrogra
do . Vitebsk /Mask\a ir Volo- 
•,<rl'» Petrogra.\.-Vit'‘b; ko ge-

7:30 vai. vakare.

Ryto
Masinis protesto susirinki
mas, J. Neffo svetainėje, 
1500 So. 49th Avė, Cicero. 
Pradžia
Rengia Chieagos LSS. kuo
pos. Kalbės daug gerų so
cialistų kalbėtojų. Ateiki
te visi! Įžanga dykai.
Kviečia Chieagos LSS. kp. 

Komisija.

(?), o Petrogr.ido-Maskvos ge
ležinkelis — ties Tosna. Ši Vo
logdos linija perkirsta į pietus 
nuo ežero Onega.

Eksplozijos Petrograde.
KOPENHAGEN, sp. 20. — 

Speciialis pranešimas, kurį ap- 
laikė Berlyno laikraštis Berling 
ske Tidende, sako, kad gene
rolo Judeničo armija, atakuo
janti bolševikus, vakar naktį gir 
dėjusi didelių aksplozijų Petro
grade. Generolo Judeničo ar
mija randasi tik aštuonias ir 
pusę mylias atstu nuo Petrogra-' 
do ir .dienos laiku iš ten labai 
gerai matyt miesto bokštai. Pa-, 
liuosavimas Petrogrado esąs tik 

t va landos klausimas.
Sunaikino bolševikų diviziją.
LONDONAS, sp. 20. — Karės 

ofiso pranešimas sako, kad prie 
Krasnoje. Selo tapo sunaikinta 
visa bolševikų divizija, atsiųsta 
iš gilumas šakes ginti Petrogra
dą prieš Judeničo pasimojimusT 
Tai įvyko, kada gen. Judeničo 
kariuomenė užėmė tą miestą, 
gulintį tik keturiolika mylių ats
tu nuo Petrogrado. Sakoma, kad 
Petrogradas rengiasi prie apgu
los stovio. Ant visų žymesnių 
gatvių pristatyta kulkasvaidžių'

NEVY YORK, sp. 21 --Būrys 
buvusių ir dar esančių karinin
kų praeitą naktį čia už
puolė Le.vnngton teatrą, 

ren
gėsi duoti operą. Afcvykusi 
policija karininkus išvaikė, bet 

i teatrą atidaryti neleido, lai 
dėlto, kad duoti operą uždraudė 
pats miesto majoras Hytan. Sa
vo uždraudimą majoras pama
tuoja tuo, kad operos nenori pa- 

PEKINAS, sp. 19 (suvėlinta). į|s gyventojai. Jisai esąs gavęs 
l protestą, po kuriuo pasirašo 
( virš dvidešimts trjs tuksiančiai 
gyventojų. Protestantai dau
giausia lutos American Ligion 

Į organizacijos nariai, kuri jau 
I spėjusi pasižymėti nekenlimu 
visa, kas yra vokiška. |

Majoras Hylan sako ,kad vo
kiečių operą bus galimi duoti 
tada, kai to reikalaus patįs Ame
rikos žmonės, ir kada ji busian
ti duodauna pačių amerikiečių, 
o ne vokiečių. Bandžiusios 

duoti minėtą operą trupus nariai 
(esą vokiečiai ir ne šios šalies pi
liečiai.

True translatlon filt-d with the post- 
master at ( hieauo, III. Oct. 21, 1919 į. . - . . v .
as regiiircd by Ihr act of Oct. (>,1917 kmiaine vokiečių trupa

KOLČAKAS KĖSINOSI AREŠ
TUOT GENEROLĄ GUIDĄ.

čekai pagrūmojo areštu — Kol- 
čakui.

Vladivostoke Kolčako valdžia 
nesenai kėsinosi areštuot čekų 
generolą Guidą. Šitas nepapras
tai sujudino keturis tūkstančius 
čekų kareiviu, kurie sergsti tal
kininkų misijas Omske ir gina

kelio, be kurio Kolčakas negalė
tų apsieiti.

Kolčakas mat, apkaltino Gul
dą darant kontrrevoliucinių su
moksiu. Guldo traukinį tečiaus 
sergėjo čekai kareiviai, kurie jį 
laiko geriausiu savo vadu. Kada 
Omsko čekai išgirdo apie Kolča- 
ko kėsinimąsi ant Gaidos Vla
divostoke, tai jie tuoj persergė
jo valdžios galvą, būtent: jeigu 
iGuida bus suareštuotas Vladi
vostoke, tai čekai areštuos Kol- 
čak i - Omske.

Juodašimčiai veik a

Triie Iranslntinn filed with the pnst- 
master at Chicago, III. Oct. 21, 1919 
us reti u i reti ly the act of Oct. (>. 1917

FANCIJA APRENGSIANTI 
LENKŲ ARMIJĄ.

GAUJA JUODAŠIMČIŲ UŽ
PUOLĖ IR SUMUŠĖ

SOCIALISTĄ. |

Dabar reikalauja, kad jis apleis
tų miestą.

PARYŽIUS, sp. 20. — Nors 
ir buvo kreiptasi j Jungtines 
Valstijas, kad jos pampintų len
kų armi jai reikiamų drabužių j Čia užpuolė vietos socialistų vei- 
ir avalines, šiandie vyriausios ta - kėją, John E. Steigerį ir misive- 
rybos posėdy j paaiškėjo, jogei žūsi jį į girią baisiai sumušė ir 
Jungtinės Valstijos negalinčios ! grūmojo visai nužudyti. Vis del- 
savo armijos reikmenų perviršį į to, pasitarę, jie savo auką pa
duoti Lenkijai be speefalio įga- liko gyvą. Vėliau praeiviai ra- 
liojimo kongresu. Pareikšta, 
kad tuo budu pareiga aprūpinti 
lenkus išpuola — Francijai.

Trtte translutinn filed with tb*» pred- 
master at Chicago, III. Oct. 21, 1919 
as required by the act of Oct. 6. 1917
BERLYNO GYVENTOJŲ SKAI

ČIUS PUOLA.

BERLYNAS, sp. 20. — Tik- 
ką užbaigtas gyventojų surašąs 
rodo, kad spalių 8 dieną gy
ventojų skaičius Berlyne buvęs 
viso 1,897,000. Palyginus 
šitas skaitlines su surašu už 
gruodžio mėnesį 1910 metais 
pasirodo, kad gyventojų skai
čius Berlyne sumažėjo apie 178- 
000 žmonių.

True translMion filed with the pr^t- 
master at Chicago, UI. Oct. 21, 1919 
as reąuired by the act of Oct. 6,1917

RUMANŲ ŽVALGAI ŠAUDĖ Į 
ANGLIJOS LAIVĄ.

BUDAPEŠT, sp. 20. — Vakar 
ištiko apsimainymas šūviais tar
pe Rumunijos žvalgių ir Angli
jos karinės valties. Sako, kad 
rumunų žvalgai pirmieji pradė
ję šaudyti į Anglijos kairinę val
tį Dunojui ir pastarieji tuo pa
čiu atsimokėjo rumunams.

Pranešama, kad dviem ruma- 
nų divizijom, kurios dar vis te
bėra Vengrijoj, įsakyta urnai 
kraustyties į savo šalį.

ŠAUDYMASIS SINDIKALISTŲ 
KONVENCIJOJ.

GARY, Ind., sp. 31.
So. Chieagos ir kitų aplinkinių m u paliuosuoti septynios streik- 
miestelių plieno kompanijos va-Įninkus, kurie kaltinami 
kar teikėsi paskelbti rustų pa- tengiinu nuversti valdžią*’. Ad- 
grumojimą visiems streikuojan- voką tas be kita pareiškė, jogei 
tiems darbininkams. Girdi, jei- daromi prieš juos kaltinimai 
gu ryto rytą jie nesugrįž į dar- yra grynas prasimanymas. Vi
lią, tai jie nebeteks savo vielų, 
į jų vietą kompanijos pasisam- 
dysiančios tokių darbininkų, ku 
rie “nori dirbti“.

pasis-

sas jų nusižengimlas yra tartie, 
kad jie buvo veiklus unijistai ir

darbininkų streikas butu laimė-

atsakė į šilą grūmojimą Ga
ry streikininkų komiteto sekre
torius. Esą, lolkių kur “nori 
dirbti“, kompanijos negauna. 
Visame Chieagos distrikte strei 
kuoja virš trjsdešimts tūkstan
čių darbininkų. Tuo tarpu iki 
šiol jos pajiegusios susiverbuoti 
vos ketvertą tuklsauč'ij. Jų 
tarpe esą 3000 negru, iš kurių 
2,250 yra suverbuoti iš kitų in
dustrijų. Taigi viso sugrįžę dar
ban vos 1750 darbininku. De
lei to streiko komitetas rengta
si išle's* specialių lapelių, ragi
nančių negrus nebūti streiklau
žiais ir neužimti baltųjų darbi
ninku vietas, kurie kovoja už 
didesni kąsnį duonos.

Areštuotieji tariama deportuo 
ti kaipo negeistini šiai šaliai 
žmonės. Keli jų esą piliečiai, o 
vienas dagi buvęs Jungtinių 
Valstijų karininkas, ilgą laiką 
tarnavęs užjūry j.

Belo, advokatas griežčiausiai 
užginčijo visus laikraščių ir ku
rių nekuriu asmenų Jaidžiamus 
paskalos, buk Gary j dabar da
roma dideliausių sumoksiu. 
“Visas sumoksiąs yra tame, kad 
Gary‘ės darbininkai svarsto kaip 
pasekmingiau ir greičiau užbai
gus streiką ir visomis tomis 
įmonėmis kurias jiems garan
tuoja Jungtinių Valstijų konsti
tucija“ — pasakė advokatas.

ILLINOIS DARBO I^EDERA-
* GIJOS KONVENCIJA

IŠGELBĖJO 255 PASAŽIERUS.

Visi išsodinta New Yorke.

Federacija turinti 250,000 na
rių.

HAMILTON, ()., sp. 21. —
“Kieno nors“ sukurstyta gauja | 
juodašimčių praeitą nedėldienį .konvencija 
v? x_ i- _ • t...._______..„I 1 iivirit'ii

Vėliau praeiviai ra
do jį gulintį be sąmones ir par
gabeno į miestą.

si namą laišką, kur reikalauja
ma, kad jis bėgiu sekamų de
šimts dienų visai apleistų Ha
miltoną. Priešingame tesieki
me, su juo busią pasielgta “daug 
griežčiau“, vadinas — jis busiąs 
nužudytas.

Delko jisai buvo sumuštas? 
Ve delko. Nesenai vietos socia
listai nutarė išleisti tam; tikrų 
agitacinų lapelių. Juos parašy
ti ir atspausdinti apsiėmęs — 
Stdigeris. 1 Ja poliuose, sako, 
kritikuota tūli valdininkų, žy
giai. “Kas nors“ pasirūpino su-

yra Stegeris, ir nutarė atsimo
kėti.

Užpuolikai nežinomi, kadangi 
jie buvę apsimaskavę. Bet vie
tos socialistai nujaučia kas jie. 
buvo do vieni. Ką darys sumuš 
tasai, dar nežinia. Bet veikiau
siai jisai turėsiąs išsikraustyti, 
nes atsakomosios įstaigos dėl to 
juodašimčių pasimlojiinų nė ne
kvaršinančios galvų. 
Hand, Taikos nebus.

y

True translatioii filed with the >ost- 
niasler at Chicago, III. Oct. 21, 1919 

reąuircd by the act of Oct. tt, 1917
521 ŽMOGUS ŽUVO DEL 

VOKIEČIŲ ATAKŲ.

a s

O 1224 sužeista kanuolių 
viais ir bombomis.

ŠU-

PARYŽIUS, sp. 20. — Pary
žiaus nuostoliai žmonių gyvas, 
tirais delei vokiečių orlaivių 
atakų ir didžiųjų kanuolių šo
vinių yra: 521 žmogus užmuštas 
ir 1224 sužeisti. Tokias skaitme-

BILBOA, sp. 17. — Vakar čia 
prasidėjo angliakasiu, sidikato 
konvencija, kurioj bediskustio- 
jant tūlą klausimą kilo kruvinų 
muš/tyniųy. Perdu axLgfliak|asiai nis vakar čia paskelbė miesto
delgatai tapo pašauti. tarybos pirmininkas, M. Evain.

NEW YORK, sp. 20. — Va
kar rytą čia atvyko Jungt. Vals
tijų pirklybinis laivas Chicago.

PEOpJA, III., sp. 21. — Va- Kartu su savim jis atsivežė du 
kar čia prasidėjo Illinois Dar-j šimtu penkiasdešimts penkis 
bo Federacijos konvencija. De-, pasažierius ir visą įgulą franeu- 
legatų suvažiavo labai daug, dau zų laivo Vonezia, kuris praeitą 
ginu negu kitais metais.

Svarbiausi klausimai, kuriuos 
i turėsianti išrišti,

’yra užvirimas Illinois Darbo 
Partijos ir plieno darbininkų 
streikas. Iš visa ko esą aišku. J •
kad Darbo Partija bu; užgirta.

Federacijos iždo ir nariu, sto
vis e uis geras. Praeitai* metais 
Federacija gavusi septyniolika 
tukst.imiu naujų narių . Viso 
Illinois Darbo Federacija dabai 
turinti 250,000 nraių.

• panedčlį užsidegė netoli Ne\v- 
fonudlando. Kada Chicago už-

to neveizint vikrus amerikiečiai 
dar spėję išgelbėti ir jo pasažie- 
rius ir pačią laivo įgulą. Laivą 
gesinti nė nebandyta, kadangi 
jo gesinimas jau buvęs nebega- 
limu. Todėl jisai palikta savo li
kimui. •

KONFISKAVO 125,000 SVARŲ 
MĖSOS.

True transMion filed wilh the pnsf- 
niaster at Chicago, III. Oct. 21, 1919 . v -
us reųuired by the art of Oct. ti, 1917 ksčiausias teismas vakar UZgyre 

| Ohio valstijos valdininkų pasi
elgimą užgriebiant 125,000 sva
rų kiaulienos mėsos, kuri buvo 
laikoma sandėliuose tikslu iš
kelti kainas mėsai. Mėsa pri
klausė Cohimbia Packing kom
panijai.

WASHINGTON, sp. 21.—Au-

ANGLIJOS KUNIGAIKŠTIS 
VALDYS VENGRIJĄ?

PARYŽIUS, sp. 20. — Pasak 
laik.aščio Ttransigenant, speeia 
lė talkininkų komisija Budapeš
te šiomis dienomis turėjo pasi
kalbėjimą su monarc’iistų par 
tijos pasiuntiniais, reikalavu
siais suteikti jiems teise pasi-‘as
skirti Vengrijai valdoną. Jie 
pasisakę neturį tikslo susigrą
žinti by vieną Hapsburgų dinas
tijos narį, ir nesipriešintų pa
skyrimui tūlo Anglijos princo, 
ypačiai paskyrimui karaliaus 
Jurgio dėdės, Kamilo Kunigaikš
čio.

žiurkės darančios milžiniškų 
nuostolių — $200,000,000 į 
metus.
LONDONAS, sp. 20. — Pa

sak artymiausiai galinių apskait 
Ravimų, įvairios rūšies žiurkės 
Didžijai Britanijai kas metais 
vidutiniškai pridarančios po du 
šimtu milijonų (200,000,000) 
dolerių nuostolio. Jeigu tuos 
nuostolius padalinti sulig jos gy
ventojų skaičiaus, tai ant kiek
vienos galvos išpultų netoli po 
penkis dolerius nuostolio.

Prieš karę tų nuostolių būda
vo vidutiniškai už 75,000,000 
dolerių kas metais. Delei to ne
senai tapo įkurtas specialia agri
kultūros skyrius, kurio užduotis 
bus suratsi tinkamų žiurikų nai
kinimui įmonių .

įTrue translatlon filed with the post- 
j inaster at Chicago, III. Oct. 21, 1919 

~ » rcąaircd by the act of Obt. <», 1917
GRAIKŲ KARIUOMENĖ 

BULGARIJOJ.

Užima vakarinę Trakiją

• SALONIKAI, sp. 20. — Grai
kų genenalio štabo kvatiera 
šiandie pranešė, kad, pildant tai
kos sutarties i>atvarkymus, grai
kų kariuomenė pradėjusi žygį į 
vakarines Trakijos teritorijas, 
kurias Bulgarija turi apleisti ir 
įsivesti Graikijai.

ŽADA IMTI NAGAN CUKRAUS 
SPEKUIJATORIUS.

WASHINGTON, sp. 21. — 
Justicijos departamentas vakar 
svarstė klausimą, kokių įmonių 
stvertis prieš išbėgusius cuk
raus spekuliatorius, kurie tyčia 
laiko savo prekes sandėliuose ir 
laukia kada bus patogesnė pro
ga parduoti jas kaip galima 
brangiau. Valdininkų many
mu, kaina cukrui turėtų būt 
nedidesnė kaip 10 centų už sva
rą. Todėl jie žada daryti visa, 
kad cukraus spekuliatoriai sa
vo tikslo neatsiektų.

Darbo ir Kapitalo konferencija, 
tur būt, pairsianti.

WASHINGTON, sp. 21. — 
Jungtinių Valstijų plieno korpo
racijos galva, Ne\v Yorko teisė
jas Elbert H. Gary, vakar čia 
griežtai ir galutinai pareiškė, 
jogei jis nė nemanąs taikinties 
su streikuojančiais plieno indus
trijos darbininkais. Šitą pareiš
kimą jisai davė Darbo ir Ka
pitalo konferencijoj, kuri čia 
sušaukta tikslu “sušvelnyti san
tykius tarpe Darbo ir Kapitalo“. 
Bet plieno korporacijos šutas 
manąs, kad bandymas užbaigti 
plieno darbininkų streiką arbi- 
tracija esąs netik bergždžias, o 
ir kenksmp.g’jfs. Tatai, girdi, 

suvaržytų “asmens laisvę“ ir 
tuo budu pajkenkti vi
sai plieno industrijai. Jeigu 
darbininkai norį taikos, tai jie 
galį pasitarti su juo be jokių 
tarpininkų, kitaip sakant pavic-, 
ni-ais. 'Tai visa. Gi jeigu kon
ferencija to neveizint imtų ir 
nutartų, kad streikas turįs būt 
užbaigtas arbitracija Gary į 
tai nekreipsiąs domos.

Toks teisėjo jmireiškimas la
bai užgavo net ir Amerikos Dar
bo Federacijos prezidentą, Šu
lniui Gompersą, kuris visą lai
ką kiek gaiėdajnas stengėsi švel
ninti santikius tarp Darbo ir ka
pitalo. Todėl ir jisai buvo pri
verstas pareikšti, kad1 “taip da
lykams susidėjus darbininkų 
dalyvavimas šioj konferencijoj 
darosi bergždžių ,dalyku”.

Darbo ir kapitalo rateliuose 
čia dabar vaikšto gandai, kad iš 
tos didelės konferencijos vei
kiausia išeisianti tik tokia ne
gudri komedija. Ji — pakrik
sianti.

ANGLIAKASIŲ STREIKAS 
NEBUS ATŠAUKTAS.

Taip sako unijos prezidentas.

WASHIN(iTON, sp. 21. — 
“Angliakasių streikas nebus at
šauktas tol, kol samdyt<xiai nepa 
reikš nuoširdaus troškinio už
baigti jį gražumu išpilsiant tei
singus angliakasių irikalavi- 
mus“. Taip čia vakar pareiš
kė United Mine Workers unijos 
prezidentas, John. L. Lcwis. Ji
sai sako, kad iki šiol pas juos 
tokio nuoširdnimo nebuvo. Ka
syklų savininkai norį atsiekti 
vieno: pratęsti derybas iki pava
sario, o paskui, kada reikalavi
mas anglių nebus taip didelis, 
atsisakyti nuo visokio taikymo
si.

Angliakasių streikas, jeigu jis 
nebus atšauktas, prasidės spa
lių 31 kaip 12 valandą naktį.

Henry Travato, 4 m., 721 S. 
La Šalie Si. susidegino bežaizda- 
nnas apie ugnegurą. Vakar jis 
mirė.

Nedėlioj pavogta 13 automo
bilių.

Pėtnyčioje
Protesto masintas susirinki 
mas. Rengia Chieagos LSSr. 
kuopos. Bus Roselande, 
Stančiko svetainėje, 205-7 
E. 115th St. Pradžia 7:30 
vai. vakare.

Kalbės daug gerų socia.- 
listų kalbėtojų. Ateikite vi
sli ! Įžanga dykai.
Kviečia Chieagos LSS. kp.

Komisija.
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mime; pranešimas apie ang- puolimui ant Rygos, kad ji- 
mthuaniah Daily jy laivyno paėmimą Kronš- sai yra atkreiptas prieš Pa-

--------  'tadto iki šiol nepasitvirtino, baltijos tautų taikymąsi su 
Pubiished Daily eseept Sunday by Talkininkai tečiaus šelpia a* bolševikais, 
the Lithuanian News Pub. Co., Ine.

Editor P. Grigaitla

1739 SO. HALSTED ST..

įĮPHM

municija bolševikų priešus. 
Bet kareivių bolševikai, be 

ov. o*., be abejonės, turi daug dau-1
CHICAGO, ILLINOIS. !giaus, negu Judeničas. (

| Taigi ta karė dar gali už
sitęsti.

$6.00
3.50.
1.85 1

.75

02
12
50

Kontr-revoliucio 
nieriai Pabalti
jos krašte.

Vienok jisai gali turėt vi
sai priešingų pasekmių. Pa- 

ivojus iš vokiečių-rusų pusės 
įgali priversti tas tautas dar 
greičiaus susivienyti tarp 
savęs ir padaryti taiką su 
centraline Rusija.

[Apžvalga
1   ■  -   . —M

Truc translation filed with the post- 
master at Chicago, III. Oct. 21, 1919 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917

Vokiečių-rusų armija dar 
tebeatakuoja Rygą. Bet jai 
nekaip sekasi. Latviai at
ėmė iš jos tvirtovę Duena- 
munde, į šiaiirę nuo Rygos,

KAIP ĖSTAI RIŠA ŽEMĖS 
KLAUSIMĄ SAVAM STEIGIA

MAJAM SEIME.

■ JMI l1. Ui J'

višką sąjungą; konferencija 
pripažįsta, kad pasekmingiau- 
sis ginklas prieš tokią sąjun
gą butų demokratinė Busija, 
reikalauja, kad sovietų Rusi
jos taikos pasiūlymas butų 
priimta^, ir geidžia, kad butų 
padaryta visa kas galima, i- 
dant įvykinus taiką, kuri už
tikrintų nepriklausomybę, 
saugumą ir ramų plėtijimąsi 
Pabaltijos valstybėms.

Utarninkas, Spalio 21, 1919

Telephon« Canal 1506
Naujienas eina kasdiena, išskiriant 
nedėldienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 S. Halstcd St., Chicago, 
III. —. Telefonas: Canal 1506.

Užsisakomoji Kaina: 
Chicagoje — pačtu: 

Metams .......................
Pusei metų ....................
Trims mėnesiams ...........
Dviem mėnesiams .........
Vienam mėnesiui ...........

Chicagoje — nėr nešiotojus 
Viena kopija ........... .
Savaitei ............................
Mėnesiui .............................

Suvienytose Valstijose, ne C hieagoj, 
pažtu;

Metams ......................V........
Pusei metų ................................
Trims mėnesiams'................
Dviem mėnesiams ..............
Vienam mėnesiui ..............

Lietuvon ir kitur užsieniuose: 
(Atpiginta)

Metams ............ .*.................
' Pusei metų ......... ................

1 rims'mėnesiams ...............
Pinigus i
Orderiu, kartu su užsakymu. 'padeda latviams ir kenkia 
• »-r-. i L -t į vokiečiams - rusams, ka-
Necitskiria tikėjimo dangi latviams į talką eina 
nun nnlitikn? estai su lietuviais ir teikiaJIUO pOLUlKO^. ’pagelbą anglai su ameriko

nais; o vokiečiai-rusai, ku
rie pirma gaudavo žmones, 
amuniciją ir pinigus iš Vo
kietijos, dabar dėl talkinin
kų uždraudimo nebegauna 
jų tenai.

l Ta Vokietijos ir Rusijos 
monarchistų avantura tuo 
budu gal pasibaigs visišku 
fiaseo. Bet kodėl tie gaiva
lai, sukrovusieji savo lizdą 
Latvijos ir Lietuvos žemėje, 
pasirinko šitą momentą už
puolimui ant Rygos? Išro
do, kad buvo trįs priežastįs 
paskatinusios juos prie to.

Viena tie gaivalai manė,

O.UU • • • £1 11.65 ir, perėję per Dviną, atka- japtį žemes.
: įj5 riavo miestą Bolderą.1.25

Vakar “Naujienose” buvo iš
spausdinta žinia iš Rcvelio apie 
tai, kad ėstų Steigiamasis Sei
mas priėmė įstatymą, konfiskuo 

Idant skaitytojai 
galėtų gerinus įsigilinti į tą

įs ta tymai nei kiek nepalengvino 
plieno liejyklų darbininkų padė
ties.

Darbininkai, ir tik darbinin
kai, gali pagerinti savo būvį or
ganizacijų pągelba. Jie gali pa
gerinti savo būvį įkurdami to
kią organižaciją, kuri sutrauk
tų krūvon visus plieno liejyklų 
darbininkus. .Jie privalo kont
roliuoti tas išdirbystes, kuriose 
jie dirba. Kitokios išeities nė
ra. — Scott Nearing. 

f

Užrubežių ir Vidaus Komerci
jos Biuras išdėsto Jungtinių 
Valstijų pirklybos veikiiiną su 
užrubežių tautomis, už rugpiu- 
čio mėnesį, 1919 m. Įvežimų 
rugpiu&o mėn. buvo už $307,- 
331,232, sulyginus su $273,- 
002,914, rugp. 1918 m. Įvežimų 
už aštuonius menesius, baigian
tis rugi>. mėn. 1919, buvo už 
$2,261,842,133, sulyginus su 
$2,060,884,606 per tiek pat lai
ko pereitais metais.

600 markų ukiui duotų nau 
ją ekonominiai feodalinį su/ 
rėdymą, kuriame atsirastų ne j 
vien Vokiečiai baronai, bet ir 
ėstai “baronai.”

Krigščioriįs demokratai 
priešinasi prieš tai, kad vic- 
nolynų ir bažnyčių, žemės bu
tų valdžios konfiskuojamos. 
Jie prirodinėja, kad šias že
mes bažnyčioms dovanoję pri 
vatiniai asmens, ir jos yra 
parapijų nuosavybė.

Darbiečiai (liaudininkai) 
su tuomi nesutinka, kadangi | 
tos žemės dvarininkų veltui 
yra gautos, patys dvasininkai 
jųjų nedirba, o vien tiktai 
naudoju. Dvarininkai, norin 
tieji patys žemę dirbti, kaip 
ir kiti, gali gauti žemes nusta
tomąja norma.

Krikščionys demokratai 
duoda pasižadėjimų darbie- 
čiums bendrai balsuoti ta sl}- n"u‘s7il7,me7teado‘‘streike “'jie 
lyga, kad šie nekliudytų baž- )iko ,ulguiati; jų unijos galia 
nytinių zeimų. )puolE ir jų išdirbystėj unijos

Žinant Ėstų Steigiamojo lik() visai lxinaikintt>s. Tuoj liko 
Seimo sąstatą lengva yra nu-; pai|gilllos darbo valandos, nu
manu h, koks bus galutinas 1UU^(OS algos; darbo sąlygos 
nm niOB kln.iKimn iž. pasWarč llei>akcniįžmtos. Prie

Yra galimybių spė- Vartų visuomet stovėdavo virti- 
ti, kad darbiečių projektas su nč darbillinkUi _ ir ^jų sin_ 
tam tikromis atmainomis, į- patįzai()riai be atžvalgoą buvo 
neštomis sorialdemokratų, §a]inil311į darbo. Tiesa, amat- 
praeis, kadangi šiedvi partiji 
visa ką lemia Ėstuose.

Ėstai arti \prie vykinimo 
gyveniman ghn radikalės a- 
grares reformos. Ėstuose ar
ti 100 naujįų iki 40 tūkstan
čių ūkių nuo 40 iki 70 margų, 
neimįant į tą skaičių balų, 
nusausinti kurias jau rengia
masi.

Prisiminus ir tai, kad pas 
mus Lietuvoj socialistai liau
dininkai demokratai (ėstų 
darbiečiai) taip pat daugiau
sia yra pasidarbavę realiai že
mės klausimą Lietuvoj rišti 
(prisiminkime Albino Rim
kos šioj srityj darbus) didžiu s°j šalyj, 
pasitenkinimu žymime, kad hurg Sur . , 
naujai atgimstančioje estų ; S*U laktų apie tah kokiose sąlj- 
valstybėje mums artima l. 
net gimininga partija pateikė 
pagrindinius žemės klausi- 
iUM) rišimo dėsnius, tolygius 
mūsiškiams. Nekantriai lau
kiame savo Steigiamojo Sei
mo, kur ir mes pateiksime at 
atinkamą būdą šitam klausi
mui rišti, tikėdamies, kad jis 
Lietuvos liaudžiai bus tinka
miausias ir geriausias.

Plieno liejyklų darbiniu 
kai.

Apie tris dešimtis metų atgal 
Jungtinėse Valstijose plieno 
lejyklų darbininkai turėjo stip
riausią organizaciją. Bekovoda
mi per inetų eiles, jie iškovojo 
tokias algas ir tokias darbo są-

101
GAUK 8LOANO PALENGVINIMUI 

SKAUSMO.
Vieno pabandymo užteks įtikinimui, 

kad Sioano. Li n i mentus pa* 
gelbsti nuvaryti reumati

ni us skausm u s.
Kam kentėti skausmą, kuomet ži

nai, kad Sioano Linimentas greitai 
jį palengvins? Jis negalėtų būti Pa
saulio linimentu per 38 metus, jei jis 
nepagelbėtų nuo reumatinių skaus
mu, sustirusių sąnarių, skaudamų 
raumenų, skaudėjimo strėnose, ne
uralgijos, perėmimo, nusibrau|dino, 
oro pakenkimo. •

Susigeria nebraukius, nesutepda
mas odos, neužkimšdumas odos sky- 
leliŲ, nesutepdamas. Tai yra lini
mentas nuo skausmo ir gėlimo, ku
ris vienas padaru tą, kam jis yra 
skiriamas. Gaug bonkelę šiandien 
ir laikyk po ranka. Gaunamas vi
sose aptiekose. Trįs dydžiai — 35c.. 
10c., $1.40.

Siparis
LinimcntKrep h Įumdy

išdirbysčių darbininkai. Paga-

Pinigais už J

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

Krause V alstijinis T aupy mo$55 nupirksi gražų $200 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 kę 
lėtą augštos klesos 
phonografų, kuriuos 
mes parduosime už 
bite pasiūlytą kainą 
už tai kad mes turi
me pratuštinti vietą.

JEI GYVENATE UŽMIESTYJE MES 
PRISIUSIME C. O. D. LEIDŽIAME 
APŽIŪRĖTI, ši yra stebėtina pro
ga. Ateikite arba rašykite tuojau. 
RRISIUNCIAME Už DYKA.
WESTERN FORNITUBE STORAGE 
2810 W. Harrisnn St. Chicago, Ui. 
Atdara nuo 9 ryto iki 9 vai. Neda

liomis nuo 10 iki 4

A klausimą, perspausdiname čio-
| Nors latvių padėjimas nais tūlo VI. Parausvinio straip- 
dar yra kritiškas, bet tiki- 8nj uipllsį 6_m “Darbo,” Lictu- 

uu masi, kad jie atsilaikys prieš vos socialistų liaudininkų de- 
2 00 buvusiuosius Von der Golt-1 inokratų organo, numeryje. No- 

rcikia siųst Pačto Money ZO kareivius. Laikas dabar rinxe pastebėti čia, kad straips
nis yra parašytas partyviškoje 
liaudininkų dvasioje, todėl skai
tyti jį reikia kritiškai.

Straipsnis seka:
Krrtp visur, taip ir pas ės

tus žemės klausimas 
ginčų ir kalbų sukelia, 
pas mus Lietuvoje jo 
imi išrišimai visi labai ( 
rupinę, taip ir pas ėstus. Ka- ‘ 
rus yra įnešęs didelių perver- 
sinų socialinėje .padėtyje, i 
tiek didžiulėse valstybėse, 
liek ir naujakurėse.

Šit ėstų Steigiamojo Seimo 
4 posėdžiai jau buvo pašvęsti Į 
žemės klausinio rišimui ir ■ 
dar nepriimtas liko pirmas 
paragrafas. Patys pagrindi
niai dėsniai žemės klausimui 
rišti įstatymo projekte yra pa 
teikti ėstų darbįečių (juos 
vadina dešiniaisiąh^ socialis
tais, maždaug atatinka musų 
socialistams liaudininkams 
demokratams.)

Šio projekto laikantis turi 
būti be išmokėjimo imamos 
valdžios žinion visos valdiš
kos žemes, ma joratai, vienuo
lynų ir bažnyčių žemės. Pri
vatiniai dvarai priverčiami 

išperkami. Pati didžiausia 
žemes valdymo norma galė
siant būti ligi /UJO margų aria 
mos žemės.

Žemės turi teisę gauti ir 
amžinai jąją naudoti tie, ku
rie verčiasi žemes darbu. Par
duoti arba išnuomuoti žemę 
draudžiama. Kad žemdirbiai 
galėtų kaip reikiant sutvar
kyti ūkį, steigiamas tam tik
ras bankas, kuris duosiąs pa
skolų gyvenimo pradžiai gan 
ilgam laikui.

Miškai, kad ir kažkokiam 
tikslui butų skiriami, privalą 
būti Ėstų respublikos nuosa
vybė.

Kaip pas mus, Lietuvoje,, 
taip ir Ėstuose visos frakcijos 
laikosi tos nuomones, kad 
stambiam žemes valdymui 
turi turi būti galas padarytas, 
kas be abejo, turi estams 
didžios ekonominės ir politi
nes reikšmės.

Socialdemokratai nori, kad 
be iiimokejimo butų valsty
bės perimami savininkių dva
rai, o vokiečių frakcija siū
lo tiktai vieną trečdalį dvarų 
išpirkti, kitus palikti, kaip da
bar yra. Dešinieji (krikščio
nys demokratai, žemdirbių 
sąjunga ir liaudies partija) 
nori, kad dvaruose žemės ba
rai iki 64)0 margų apie trobas 
su invetoriumi butų palieka
mi stambiems savininkėms, 
bet tam prieštarauja socialis
tai. Darbiečiai, socialdemo
kratai ir socialistai revoliuci
onieriai prirodinėja, kad pa
čios sodybos turį būti smul
kiems žemdirbiams pavyzdi n 
gaiš nkiais, kuriuose hutų pie 
ninės, bandymų laukai ir tt.

Dvnirininkų gi namai turė
tų esą būti suvartojami ūkio 
ihokyklonis, šiaip mokyk
loms, draugijoms, kasoms...

$7.00
4.00

snį tilpusi 6-m “Darbo,” Lietu-
pas juos žemės klausimo iš
rišimas. pasidarė nei>al<cn<įiaim'os. Prie

Chicagos “Draugui” labai 
nemalonu, kad ne koks- 
nors “tėvas Olšauskas” už
ėmė ministerių pirmininko 
vietą Lietuvoje, o socialis
tas liaudininkas/ E. Galva
nauskas; ir todėl jisai mėgi
na atsigriebti bumbėjimu 
ant “Naujienų”.

Pirmiausia, jisai stengia
si prirodyti, kad “Naujie
nos” neteisingai džiaugiasi 
Lietuvos valdžios “susocia- 
listėjimu”. Bet kada-gi 
“Naujienos” sakė, kad Lie
tuvos valdžia susocialistė-: 
jo? Vienas ministerių pir- kad jau atėjo valanda, kada 
mininkas tai juk ne visa vai- Kolčako — Denikino — Ju- 
džia, o apie kitus ministe- deničo jiegos nuvers bolše- 
rius šiandie juk dar nieko vjkus jr užijns Petrogradą 
tikra nežinia. 'ir Maskvą. Pabaltijos kraš-

Paskui, ^kunigų organas te susispietusioji kontr-re- 
išvadžioja, kad naujoje Lie-,voliucionierių gauja, be abe- 
tuvos valdžioje (kurios sąs- jonės, susižino su tais gene- 
tatas dfcr nėra žinomas) iš- rolais ir ji tikėjosi turėt 
tisą eilė ministerių esą “ka- progos prisidėt prie Rusijos 
tulikai”; net, girdi, ir p. Vai- “sutvarkymo”, pergalėjus 

/demaras viename laiške, ku- jiems bolševikus.
S-io originala turinti “Drau-; Kita priežastis, paskati- 

go” redakcija, vadinąs save nusi tą gaują užpulti ant 
kataliku.
galvoje, 
tikėjimą!
bame apie politiką, o ne apie tuvių valdžių atstovų kon- 
reiitriią. ferencija, kurioje buvo ta-

Katalikai nėra politiška riamasi apie įsteigimą pas- 
partija, ir kaipo tokie, jie tovios kariškos, politiškos ir 
nėra nė blogesni, nė geresni ekonomiškos tų tautų uni- 
socialistams už liuteronus, jos; buvo taip-pat Pabalti- 
kalvinistus arba kitą kokią jos šalių * socialdemokratų 
sektą. Su kuo socialistai ko- partijų konferencija ir, be 
voja, tai su tais gaivalais, abejonės, kitokių susineši- 
kurie varo atžagareivišką mų, kurių rezultate turėjo 
politiką, no religiios skrais- neužilgio užsimegsti stiprus 

Tie gaivalai vadinasi ryšys tarpe tų šalių ir jų 
Ar 4‘Draugas” gyventojų, šitas susivieni

jimas tečiaus taip sustiprin- 
;tų Pabaltijos tautas, kad 
vokiečių-rusų kontr-revo- 
liucionieriai turėtų krausty- 
ties iš jų žemės.

Bet ataka ant Rygos galė
jo turėti tikslą ne vien su
trukdyt Pabaltijos tautų 
vienijimąsi, o ir sulaikyt jų 
taiką su Rusijos bolševikais. 
Taiką pasiūlė Rusijos “so
vietų valdžia”. Estai, lat
viai ir lietuviai nutarė pri-

Bet kas mums Rygos, buvo Pabaltijos tau
kus išpažįsta kokį tų mėginimai susivienyt.

Mes juk čia kai- Jau įvyko ėstų, latvių ir lie-

te.
klerikalai.
to nežino?

Ataka ant 
Petrogrado
Truc translation filed with the pnet- 
master at Chicago, III. Oct. 21. 1919 
as rwiuir.’d by the act of Oct. «. 1»17

Kaiktirios žinios sako, 
kad bolševikai atmušė Jude- 
ničo jiegas pietuose nuo Pe
trogrado ir atėmė iš jų Gat- 
činą ir Krasnoje Selo. Jos 
tur-but vra teisingos, ka- imti jos pasiūlymą, ir dery- 
dangi jo®. išaiškina, kodėl iki bos greitai butų prasidėju
sio! neivyko “pranašauta- sios Dorpate, šita taika Hu
sai” telegramose Petrogra- tų uždengusį vakarinį bolše- 
do puolimas. .vikų frontą, ir vokiečiu-

Bet ar šis bolševikų pasi- rusų kontr- - revoliucionie- 
sekimas galutinai sustabdys riams butų dingusi viltis 
dabartinį Tudenišo ofensy- kuomet-nors prieiti prie Pe- 
vą,tai dar reikia pažiurėti.A trograclo iš šitos pusės. To 
ngliia, kaip matyt, aktyviai dėl veikiausia ii* Francijos

daug 
Kaip 

linka- 
susi-;

ninkai palaike savo uniją. Bet jų 
buvo nedaug. Tuo tarpu didelė 
didžiuma darbininkų neturėjo 
jokios organizacijos. Daugiau
sia tai buvo ateiviai. Bosai su 
jai elgėsi nuožmiausiai.

Bet štai prasidėjo karė. Visur 
buvo jaučiama darbininkų sto
ka. Darbininkai pasijuto galin
gi esą, ir krizis prasidėjo, šian
dien šimtai tuksiančių plieno 
liejyklų darbininkų organizuo
jasi ir reikalauja geresnių gyve
nimo sąlygų.

Po 1892 m. plieno industrija 
buvo budriausiai saugojama vi- 

1909 m. “The Pitts- 
y” paskelbė baisiau-

ir 1 gose gyvena Pittsburgo ir apie- 
linkiniu miestų plieno liejyklų 
darbininkai.

; a ‘ f •..s

■ BCgld pastarųjų dešimties 
metų valstijos legislaturose liko 
pagaminta šimtai įvairių įstaty
mų apsaugojimui darbininkų 
nuo įvairių priepuolių. Bet tie

PABALTIJOS ŠALIŲ SOCIA
LISTŲ KONFERENCIJA.

Truc translation filed with tbe posi- 
master at CUicago, 111. Oct. 21, 1919 
•is i eguired by the act of Oct. 6,1917

Rugsėjo 12 dieną š. m. Bcrli- 
no “Frciheit” rašė, kad 15 d. to 
paties mėnesio įvyksianti Rygo
je visų Pabaltijos valstybių so
cialdemokratų partijos konfe
rencija, į kurią esą pakviesti ir 
finų bei baltgudžių atstovai.

Ta konferencija įvyko ir apie 
ją pranešama “N. Y. Volkszei- 
tung’c“ korespondencijoje iš 
Basclio, datuotoje rugsėjo 29 
d. Konferencija priėmė seka
mo turinio rezoliuciją:

mokratų partijos konferen
cija atranda, kad karė su so
vietų Rusija yra apsigynimo 
karė, kad šios šalįs deki at
sitikimų paskutinių metų yra 
nusilpnėjusios ekonomiųiškai 
ir fyziškai, kad šios tautos, o 
ypač darbininkai, atmeta vi
sokių karišką intervenciją Ru
sijoje, nes ji gali tiktai įtei
gti kariškos reakcijos dikta
tūrą, kad rusų-vokiečių atža
gareiviai nori įsteigti Latvijos 
ir Lietuvos žemoje atžhgarei-

Kazimieras Guges

Veda visokius reikalus, kaipkriminali'kucsc 
taip ir civiliškuose teismuose. Daro 

visokttis dokumentus irpopieras.

Namų Ofisas:
8323 S. Halltsd $1.

Ant trečių lunų
Tel. Drover 1310

Mleoto Ofisas:
*?./ H. Dearborn St. 

Ull-tlltalty Ulds.
Tel. Central 4411

'DR. C. K. KLIAUGA
Dentištfts.

NAUJIENŲ NAME i
1739 So. Halsted Si , * hu iro, III.
Vahuidos: 9 — 12 ryto ir 2 — 9

vakare Phone Canal 257

Nuo visokiu skaus
mu raumenyse 

Pain-Expeller 
yra pagelbingiausis. 

žiūrėkite, kad bu
tu su INKARO žen
klu !

Galima tnut visose 
aptlokose uz 35c ir 65c 
arba išsiaiuzdint nuo

F. AD. R1CHTER A CO., 
326-330 Broadway, New York

DR. A. MONTVID 
CHICAGO

Lietuvis Gydytojos ir Chirurgas 
25 E. Washington St. 
Marshall Ficld Annex 

18th fl. Ruimas 1827 
Phone Central 3362

Valandos: nuo 10 iki 12 ryto
2121 North Western Avė. 

Valandos: 6 iki 8 vakare.
X-Spinduliai. Phone Armitage 2010 
Rezidencijos telefonas West 6126

Telephonc Lawjidale 961.

DR. WOEHLCK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofisas: Atlantic Teatro namuose 
3946 W. 26th St.

Valandos nuo 1 iki 3 v. po piet 
ir nuo 7 iki 9 v. vak., 
išskiriant ketvergi; vakarus.

Gyveninio ofisas: 4314 W. 22 St.
Viii. 12—4 po piet ir 6—7 vak.7 vak.

PRISIŲSK SAVO ADRESĄ
Amerikos Lietuvių Adresų kny 

gai. šita knyga bus išsiuntinėta į 
visas dalis Lietuvos. Taip kad Lie
tuvoje tavo giminės ir pažįstami at
vers šitą knygą ir žinos, kur jus 
gyvenate, ir tokiu budu galės susi
žinoti su jumis.

Reikalaukite visų informacijų, at
sakymui .dėkite 2c. krasos ženkleli. 

SIRUPAS and CO.
92 \Varwick St. Nevvark. N. J.

HOFFMmi 
MOKYKLA

' prirengs jus Kolegijon trum
pu laiku. Mes taipgi turime j

; klcsas anglų, kalbos, kur jus | 
• galite išmokti anglų kalbą nuo 
prityrusių mokytojų. Dr. A. 
Montvidas mokina pas mus 
lietuvių gramatikos klesą. 
ATEIKITE ši VAKARĄ pasi
žiūrėti.
1537-39-41 North Robey St. 

Arti Milvvaukee Avė.

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

Arti Paulina gat.
Turtas virš $200,000.00.

Apskrita bankininkystė.

iiiinuM
I

Or. F. 0. Carter
SPECIALISTAS.

Akių, Ausų, Nosies 
Ą ir Gerklės. Atitai-

1* sau žvairas akis be
mbJ skausmo ir chloro-
S] formavimo savo o-
i į fise. Išpjaunu mig-

dalinėk giles (tonsi 
lūs) ir specialiais 
budais gydau ausų 
ligas.

Akinius pritaiko daktaras viduti
nėmis kainomis. Akiniai specialiai 
už $4.00.

Egzaminavimas su spindulit; 
pagelha.

D11. F. O. CARTER

120 So. State St.
Besisukamų šviesų iškaba per 22 

melu prie State gatvės. Valandos: 
Nuo 9 iki 6 kasdien. Septintadie- 
niais nuo 10 iki 12. Atdara šeštadie
niais po pietų ir scplintadieniais.

VDENAT1NIS BKQ£STKUOTA8 RUSAS APTIEKOKIU8 ANT BRIDGBPORTO 

VYRAMS IR SUAUGIEMS
Akiniai aukso r4muoe« nuo 68.M ir ea- 
g/jii.vji. Si<L".bro rčmuoso nuo 51.00 ir 
rn«a«iau. Pritaikome akiniu* atdyką. 
Atminkit: 'Galvos eopĄjūnuna, nervŪku- 
naim, akių okaudejim&s, uivUkimae ir 
tt. yra vaisiais įvairių Hku, kurioa ga
li būti pratalintoa »rerų akinių pritaky* 
uiu. Ubrimaa uidyką, jei periti ar 
skauda akis Jei jon raudonoe, jei Kal
vu appa, jei blogai matai, jei akie eilp- 
•ta, netęrk ilgiau, o jiekkok pagalboe 
aptiekoj, kur kiekvienam pritaikoma »■ 
kiniai ■ ufcdyką Atmink, kad rnea ko*- 
nam pvarantuojam akiniu* ir kiakria- 
nani Kerai prirenkam.

B. M. MES1ROFF. Eksperte* Optikas.
3et Jųe eergate ir reikalaujate patarimo arba vaistų, ateikit pac mane. Ai buvau ap- 
tiekorius RubIj'oJ viri 10 metų, Amerikoj 16 metų. Ai duodu patarimui DYKAI. Galiu 
padaryti biū kokiua ruaidkuji vaiatua. Ai rakomonduoju tik GERUS daktaru*. Ai ara 
draugu įmonių.
S. M. Mesiroff, 31S. Morgan St, Chicago, III. |



Utarninkas, Spalio 21, 1919

Protesto Gyduoles užlaikoF

■s*

Prakalbos
Inkstu Betvarkės

reikalauja pridabosimo, nes neprl- 
dabojimas ilgainiui priveda prie be
sitęsiančių ir įkyriusių ligų, kurios 
nelengvai gydymuisi pasiduoda. 
Tad, nelauk ilgiau. Gydykis tuoj aus 
— išpradžių. Imk

įjrieš plieno trusto žiauru-

Rengia
Pas Pram. Darb. 604 skyrius 

MALINAUSKO SVET. 
kamp. Halsted ir 19 gat.

Utarninke
Utarninke, Spalio 21 d. 1919

Severa’s
Kidney and Liver Remedy

(Severo# Gyduolę nuo Inkstų ir 
Kepenų), jeigu kenti nuo inkstų ar 
pūslės uždegimo, susilaikymo ar 
pertirlto šlapumo, skausmingo šla
pinimosi, geltligės ir skilvio rūgštu
mo, ištinusių kojų ir skausmo strė
nose paeinančių nuo inkstų betvar
kių. Parsiduoda visur aptiekose. 
Kainos: 76 et. ir 5 et. taksų, arba 
$1.26 ir 6 et taksų.

Pradžia 7:30 vai. vak.
Kviečia visus Komitetas W. F. SEVERĄ CO. 

CEDAR RAPIDS. IOVVA

Vincas Babijonas

Lietuvos Atstatymo Bendroves 
Kalbėtojo Maršrutas

Inžinierius Ę. J. Žiuris važinė
ja Lietuvos Atstatymo Bendro
ves reikalais po Vakarines Val
stijas. Jis sakys prakalbas šiose 
lietuvių kolonijose:

Spalių 23, Daylton, Ohio.
Spalių 25, Toledo Ohio.
S p. 26, Grand Rąpids, Mich.
Spalių 28, Gary, Ind.
Lapkr. 2 iki 8, Clucaįp, 111.
Lapkr. 8 Waukegan, Wis.
Lapkr. 11, Sheboygan, Wis.
Lapkr. 13, Madison, III.
Lapkr. 15 iki 20, Chicago, III.
Lapkr. 22, Rockdale, III.
Lapkr. 28, ,Sioux City, la.
Lapkr. 30, Omaha, Nebr.
Gruod. 6, Pitteburgh,

Alleghetny.
Gruod. 7 popiet, Pitsburgh, 

South Side.
Gruod. 7 vakaru Pitteburgh, 

Solio.
9, MacKeesport,
10, Wilmington,

rami
Puse

KAD įtikinus visus Chi- 
cjagoje, jog Narių San
krovose galimu pirkti 
drabužiai pigiau^ negu 
kur kitur atiduodame da
lį sandėlio musų ploš- 
čių ir dresių moterims 
puse kainos.

Ploščiai iš puikių ma
terijų visokių spalvų ir 
padirbimų, paprasta ver-
t ė.
$26 .lliai tik *13

tik *1$
40 -niai tik *20

Gruod.
Gruod.
Gr. 13,

vakare, Chcster,

Pa.
Pa.
Pa.
Pa.

šilkinės dresės didelia
me pasirinkime spalvų ir 
kokybių. Parduodame 
taipgi sumažinta kainu«g
Vertės *16 už

Vertčs *20 už *10

&

!>3<

E

šiandie, Spalių 21 dieną suėjo lygiai metai kaip pasimirė 
dėl karės baisenybių Vincas Babijojjas. Jis atvyko iš Lietuvos 
1913 m. Stojo Suv. Valstijų kariuomenėn 1918 m. ir išbuvo 
joje 5 mėnesius; vieną mėnesį kares lauke tapo sunkiai 
sužeistas ir po visų kančių pasimirė. Tebūnie jam lengva 
svetima Franci jos žemelė. Jis paėjo iš Suvalkų gub., Mariam- 
poičs pav., Pilviškių parap. Višakjškių kaimo. Lietuvoj paliko 
tėvus ir dvi seseri, Amerikoj vieną seserį. Visi giminės lig 
šiol negalį jo užmiršti ir darome jam bent šitą menką atmintį

S. M. J. KUTROS
■-

Mes perkame Pergalės Bondus pilna parašytą
ja verte, ir Laisvės Bondus pilna pinigine vertę. 
Atneškite arba atsiųskite i 
Atdara kasdien nuo 9—6 
Utarninkais, Ketvergais 
ir Subatomis 9—9

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

z

D

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

SPECIALIAI: Malė v a malevojimui stabu iš vidaus, po $1.50 už gal.
CARR BROS. WRECKING CO.,

3003-3029 SOUTH HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS.

VISŲ ŽINIAI!
Progresą Shoe Mfg. Co., 

šiuonii paskelbia visų žiniai, 
kad P. J. žiuris, buvęs minė
tos firmos vedėjas, atsistaty
ti no nuo savo parejgų, todėl 
Progresą Shoe Mfg. Co., atsi
sako bitli atsakomybėje, jei 
P. J. Žiuris bandytų ką-nors 
veikti Progress Shoe Mfg. Co., 
vardu.

V. A. Milchius, Skr. 
PROGRESS SHOE CO., Ine. 

Montcllo, Mass.
•t-

IAi

Ketvergo vakare
Spalio (October) 23 d., 1919 m.
..... MILDOS SVETAINĖJE 

3142 So. Halsted St. 
Prasidės 7:30 vai. vakare. 
Muzika Alexanders Jazz Band.

ONA VASILIAUSKIENĖ
Persiskyrė su šiuo pasauliu, išgy

venusi 40 m., palikdama dideliame 
nubudime savo vyrą su ketvertą vai
kų, kurių vyriausias sūnūs 10 metų 
ir tris mergaitės: 8, 4, ir 3 metų. 
Nabašninkė paėjo iš Lietuvos laikės 
parap. Telšių pav., Kauno gub., po 
tėvais vadinosi Paulauskutė.

Velionė gyveno Rockdale; laido
tuvės buvo spalio 16 d. 1914) m. Pa
laidota tapo su bažnytinėmis apei
gomis Šv. Petro kapinėse Joliet, III.

Gerbiamieji gimines ar ir šiaip 
mielaširdingi žmonės, neturėdami 

vaikų, arba turintis juos malonėkite 
apsiimti už tėvus tom dviem mergai
tėm arba vieną paimti auginti su ap- 
sirašymu ant visadųs, arba taip. Jos 
yra viena 4, kita 3 metų senumo. 
Tėvo adresas toks: Pranciškus Va
siliauskas, 217 Davis Avė. Rockdale, 
III.

Pranešimai
Cicero. — Masinis Protesto susi

rinkimas įvyks seredoj spalio 22 d., 
J. Neffo svetainėje, 1500 So. 491h 
Avė., Cicero. Pradžia 7:30 vai. vak. 
Kalbės daug gerų socialistų kalbėto
jų. Ateikite visi į šitą protesto susi
rinkimą. Inžanga dykai.

Kviečia Chicagos LSS. kuopų
Komisija.

LSS. 37 kp. mėnesinis susirinki
mas įvyks seredoj, spalio 22 d. kaip 
8 vai. vakare, Malinausko svet., 1813 
So. Halsted St. Draugai ir draugės 
būtinai atsilankyki!. Organizatorius.

Dramatiško Ratelio repeticija vei
kalo ‘Ui burti turtai” bus seredoj, 
spalio 22 u., Meldažio..svet., 8 vai. 
vakare. ‘ — Valdyba.

ertės *26 u/13

I BmS
Kainos

tik vieną savaitę. Pasiskubinkite kol

Gerkles kliutįs
Gali paeiti nuo 

nesveikumo migdą 
linių gilių (tonsi- 
lų), o kartais nuo 
užsikrėtimo gerk
lės tuštumos. Gal turite slogas ir tas 
padaro gerklės 
kliūti. Nosis yra 
labai svarbiu orga

nu ir jei ji yra užkimšta, tai gali 
padaryti kliūtį. Dabar yra pats 
tas laikas atitaisyti iki pavasariui 
Leiskite man su atsidėjimu išegza 
minuoti jums nosį. Tą aš padary
siu nemokamai. Atsiduokite Nosies 
specialisto priežiūrai, kurs pasi
naudoja vėliausiais moksliniais bu 
dais ir yra išgyvenęs per 22 metu 
prie State gatvės. Aš užtikrinu sa
vo sugebumą. Jus gal pažįstate kai 
kuriuos šitų žmonių. Paklauskite 
manęs jų pavardžių.

Dr. F.0. Carter
Akių, Ausų, Nosies ir Gerkles

120 So. State St. 2 lubos. Antros

durjs j šiaurę nuo Fair sankrovos. 
Valandos: nuo 9 iki 6. Septinta* 
dieniais nuo 10 iki 12.

| Saugokite Savo Akis j

Teisingai pritaikytais akiniais, 
kuomet iųs 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 visu akiu, ausų, no
sie* Ir gerkles Hgn. Po priežiūra 

specialisto. U- 
tarninkais ir pėtnyčioms 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 
t Tėmykite į mano parašą. • 

Valandos: nuo 9-tos vai. ryto iki 
8 vai. vakaro. Nedėlioję nuo- 9 
vai. ryto iki 12 valandai dieną.

4

šitas išpardavimas tęsis 
yra didelis pasirinkimas.

SAVAS PAS SAVĄ! DARBININKŲ PINIGAI — I DARBININKŲ 
RANKAS.

Piršlybos Korporacija 
Palatine

1112-1114 Milwaukee Avė. ir 1701-1703 W. 47 gat.

5000 Dalininkų
2 DIDELĖS SANKROVOS

4000 Mokinių.
Pirkly bos kursai visoj Amerikoj

Pranešu Visiem
Kad Salute Stomach Bittcrs yra 

pripažintas Washingtone, D. C. už 
tikrą ir geriausią gyduolę dėl kiek
vieno, katras tik jaučias vidurių ne
sveikatą, skauda po krutinę, vidu
rių užkietėjimą, skilvio nedirbima 
neskanaus atsirūgimo neturint ape
tite, galvos skausmą strėnų ir inkstų 
ir taip toliau. Salutes Stomach Bit
tcrs viską prašalina Ir palieka lai
mingu, taigi kurie jaučiatės nykstat, 
tai persitikrinkite, o busite užganė
dinti. Kaina bonkai $1.50, 2 bonkos 
$3.00, 4 bonkos, $5.25, 6 bonkos $7.50 
12 bonkų $14.00.

Salute Bitteris iš Šaknų žievių, 
žolių sėklų ir žiedų, ir nėra pripa
žintas svaigalu, bet gyduolė.

Galima gauti kiekvienoj aptiekoj, 
o jeigu negali gauti tai prisiųsk mo- 
ney orderiu pinigus, o mes gavę pi
nigus ir užsakymą kiek rcikalaunat 
tai prisiusime dėl tamistų.

Pasarga: Reikalaudami prisiųskit 
tikrą ir aišku savo antraša ir rašy
kit taip:

SALUTE)MANUFACTURE 
P. A. BALTRANAS CO.,

616 W. 31st St., Chicago, III.

Dr. A. R. Blumenthal

AKIŲ SPECIALISTAS 
Akis Egzaminuoju Dykai

Gyvenimas yra 
tuščias, kada pra 
nyksta regėjimas 

Mes vartojam 
pagerintą Oph- 
thalmometer. Y- 
patinga doma at 
kreipiama į vat- 
9 ryto iki 9 vak.kus. Vai.: nuo 

nedėliomis, nuo 10 iki 11| dieną 
4649 S. Ashland av. kamp.47 st.

Telephone Yards 4317 
Boulevard 6437

DR. M. HERZMAN

Rytmetinės Žvaigždes Pašelpinio 
ir Pasilinksminimo Kliubo

Subatoj, Spalio 25, 1919

SERGANTI ŽMONES
Užsisenčjusios ligos gydomos be Operacijos. Serum dėl pri- 
Skų ligų. Francuziškų daktarų gydymas dėl Kraujo ligų.
■a G BJF'am 2221 So. Kėdzie Avenuer. “aing Val< 1 3; 7 9 po piety

£

BECK’O DEPARTMENT 
SANKROVA

Didelės RiMynės bus rmdilioj, 7 
«!., gruod,.;o šv. Jurgio parap. svet. 
prie 33 gat. ir Auburn Ave‘. I’ridge- 
porle. Pradžia bus lygiai 3 vai. po 
pietų. Risis šešios poros. Te.rp ris- 
tikn bus š’ coas John Frecburg, Juo
zapas Panccvičius, Karolis Sarpa- 
iius ir Ji ozas Pišnius.

Roseland. — Masinis Protesto Su
sirinkimai rengiamas Clncagos LSS. 
kuopų bus pėtnyčioj, spalio 24 d., 
Stančiko svetainėj, 205-07 E. 115th 
St. Pradžia 7:30 vai. vakare. Kalbės 
daug gerų socialistų kalbėtojų. Atei
kite visi! Inžanga dykai.

Kviečia Chicagos LSS. kuopos

Sietyno mišraus choro repeticijos 
bus šiandie vakare, 7 v. v., Meldažio 
svet., 2211 W. 23rd PI. Visi nariai 
ir narės atsilankykite paskirtu lai
ku. Yra daug neužbaigtų reikalų.

1 — Valdyba.

Roseland. III. — L. M. P. S. 25 kp. 
veikalo “Prisikėlimas Gyvųjų” re
peticija įvyks utarninke, spalio 21 
d. 7:30 vai. vak., Aušros kambariuo
se, 10900 Michigan Avė. Visi lošė
jai ir lošėjos, kurie dalyvaujate ta
me veikale, malonėkite susirinkti 
paskirtu laiku. Komitetas.

Susiv. Liet. Soc. Dain. Am.. 1 aps
kričio mišraus čhoro generališkos 
repeticijos įvyks nedėliojo, spalių 
20 d., 1' v. p. p., M. Meldažio svet., 
2212 W. 23 PI., Chicago. Visos dai
nininkės ir dainininkai prigulintįs 
prie L. S. S. D. ATI apskričio, ma
lonėkite susirinkti pažymėtu laiku.

Org. J. Urbonas.

Wa('erbury, Conn. — Socialistų 
prakalbos. Kalbės “Keleivio” re
daktorius dg. St. Michelsonas. Ren
gia Lietuvių Socilaistų Sąjungos 34 
kuopa. Įvyks nedėlioj, spalių-Oct. 
26 d., svetainėje prie 103 Grccn st. 
Pradžia 7:30 v. v. Įžanga 15c. ypa
tai. Draugai darbininkai, nei vie
nas nepraleiskite Šių prakalbų.

Kviečia Komitetas.

Vyrišky Drapanų Bargenai
Teisingas apsiėjimas. Garantuo-
Teisingas apsiėjimas. Garantuo

tas užganėdininias. Vyrų ir vaiki
nų neatsišaukti, padaryti ant užsa
kymo siutai ir overkotai vėliau
sios stailės ir konservatyvi mode
liai, $20,00 iki $45.00.

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

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

kol prieš ateinančią žiemą nepaki
lo kainos.

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

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

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

S. GORDON, 
141a So. Halsted St., Chciago.

įsteigta 1907

3323-25 So.. Halsted Street 
Chicago, III.♦

Parduoda plunksnas 
už mažiau

žąsų plunksnos .... 79c
Jaunų žąsų
Geriausi balti pūkai 1.89 lb

Gerai lietuviam* tinomas per 16 me
tų kaipo patyręs gydytojas, chirurgas 
ir akušeris.

Gydo aitrias 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: Nifo 10—12 pietų, ir 
8 vakarais. Telephone Canal 8110. 
GYVENIMAS: 8412 S. Halsted Street

VALANDOS: ^-8 ryto, tiktai.

lb.
$1.39 lb

Vynuoges, Vynuoges!
Vynuogės valgymui, vaisių koše 

lei ir kitoms naminėms vartončms, 
Californijos, New Yorko, Michiga- 
no kas kokiomis apšliinis nori gur- 
beliais, kvailelėmis ar vogonais. Tel.

f

Main 2835, Klausk Dan Coyne'o.

Coyne Bros.,
119 So. yVatet St. Chicago,

Rez. 933 S. Ashland Blvd. Chicago 
Telephone Haymarket 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. NedėHoms 10—12 dieną.

Telephone Yards 5032

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

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

III.

DR. I E. MAKARAS 
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
Roselande: 10900 S. Michigan Avė. 
Telefonai, Pullman 342 ir 3180 
Chicagos ofisas: 4515 S. Wood St. 
Tik Ketvergų vakarais nuo 7—0 

Telefonas, Yards 723.

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

VALANDOS: 9—12 ryto 
2—9 vakaro

3303 S. Morgan St. Chicago, 111.

Waterbury, Conn. — L. Š. S. 34 
kp. mėnesinis susirinkimas įvyks 
nedėlioj, spalių 26 d. kaip 9:30 v. 
ryto, svetainėjb^prie 103 Green st. 
Kuopos nariai, malonėkite visi atsi
lankyti laiku ir naujų narių atsi
vesti, kurie nori įstoti Socialistų 
Partijom —Organizatorius.

DR. G. M. GLASER
Praktikuoja 28> metai
Gyvenimas ir Ofisas w 

3149 S. Morgan st., kertė 32 st.
Chicago, Illinois.
SPECIALISTAI:

Moteriškų ir Vyriškų. 
Taipgi Chroniškų Ligų.

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

dėliomig nuo 9—2 po piet.
Telephone Yards 687

— Phonc Pullman 621
DR. LEWIS H. LIPPMAN 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
• ■ — ofisai ---------------

319 Kensington Avenue 
10737 So Michigan Avė.

Kalbu lietuviškai

r
DR. M. T. STRIKOLIS 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

2914 W. 43 St. Tel. McKinley 263 
OFISAS: 1757 W. 47 St.

Valandos:—10 ryto iki 2 po piet; 
6:30 iki 8:30 vakarais. Nedėliomis 
9—12 rytais. Tel. Boulevard 160. 
>.ii ■■ ■ i z

Telefonas Pullman 856.
DR. P. P. ZALLYS

DENTISTAS
10657 Michigan Avė., Roseland.

Valandos: 9 iki 9 vakare.

Telephone Yards 5834

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

Schoenhofen Svetainėje
Kampas Milwaukee ir Ashland Avė.

------------------------ ------------------------------ ...........................—,
Pradžia 7:30 vai. vak. Inžanga 50c ypatai

(Išanksto perkant tįkietą, 35c.).

Gerbiama visuomenė! Užkviečiame visus, be skirtumo, 
kaip jaunus ir senus, vaikinus ir paneles, vyrus ir moteris, 
žodžiu sakant, visus be skirtumo pažvalgų ir amato, o busite 
visi užganėdinti. Bus geriausia proga praleisti puikiai vakarą 
tarpe puikaus jaunimo ir prie puikios muzikės dailiai pasi
šokti. . Kviečia KOMITETAS.
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Paj ieškojimai
ASMENŲ J IEŠKOJIMAI
PAJIEŠKAU Adomo Genevičiaus, 

girdėjau gyvena Chicagoje, jeigu no
rit susižinoti su savo moterim yik- 
tose Genevičiene tai ji dabar atsišau 
kia Helen Dambrauskienė ir sakosi, 
kad

Genevičiene tai ji dabar atsišau

21

vra našle
P. STALIERONHįA

Cardoni Detroit, Mich.
PAJIEŠKAU savo pusseserės Ma

rės Ambroziukčs, po patėviu \ uš- 
kauskas. pirmiau gyveno Clynton, 
Ind. Ji pati ar žinantįs apie jų duo
kite žitdą sekamu adresu:

Miss AGNĖS RAULUŠAITIS 
3313 So. Halsted St., Chicago, III.

PAJIEŠKAU Kazimiero Šilko (Ši
leikos) kuris nesenai sugrįžo iš An 
glijos. Jeigu Chicagoje gyvenate, tai 
malonėkite, atvažiuoti pas mane 

. LOUIS SILKINIS
831 W. 33 St., Chicago.

PAJIEŠKAU Rudienės, kuri buvo 
priglaudusi Kaziutę Grigaliunaitę ir 
kitąsyk gyveno 2147 W. 23rd pi.,, o 
paskui persikraustė į pietinę (.ht- 
cagos pusę kur tai apie Brighton 
Park. Praneškite p. M. Jurgelionie- 
nei 824 So. Halsted St.

PAJIEŠKAU savo brolio Jurgio 
Kriauklio, iš Šiaulių miestelio, arba 
jo pačios giminių Bagdanskų. Ji» 
gyveno Philadelpijoj ir dirbo cuk
rinėj. 8 metai kaip nesusirašiau su 
juo. lis pats, ar kas žino apie jį 
meldžiu pranešti adresu:

ONA KRIAUKLIS, No. 16 
1739 So. Halsted St. Chicago.

PAJIEŠKAU Ignaco Urbo ir An
tano Giliu. Paeina iš Kaupiu para
pijos.
4313 YVinthrop Chicago.

ISRENDAVOJIMUI
PARANDAVOJIMVI

Savininkas nori parandavoti 3 
kambarių flatą garu apšildomas, e- 
Ivktros šviesa, maudynė ir išeinamo
ji lietuviui su maža šeimyna. $15.00 
remkis. O 'jei namą prižiūrės, tai 
duosiu kambarius dykai dar ir pri
mokėsiu, nepraleiskite šios progos.

JOS. RUCHINSKAS
3130 So. Halsted St. Chicago. 

Telephone Yards 1196

JIEŠKO PARTNERIŲ
PAJIFŠKAU PARTNERIO, gara- 

džiaus biznyje, kuris mokėtų auto
mobilius taisyti. Išlygos prieinamos 
ir geros. Atsišaukti tuojaus pu. 3249 
So. Halsted St., Tel. Bouievard 611.

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

MOTERŲ ir merginų virš lo 
metų pastoviam darbui. Gera 
mokestis pradžiai, pakels prity
rimų įgijus. Geros valandos ir 
darbo sąlygos. Anksti uždaro 

subatomis.
PRICE BAKING

POVVDER FACTORY 
1001 Independence Blvd.

MOTERŲ

MERGINŲ

Tai yra puiki proga merginoms 
padaryti

GERUS PINIGUS
Pirmesnių prityrimo nereikia 

. Puikios apystovos
Šviesus, oringi, dideli dirbamieji 

kambariai.
ATSIŠAUKITE TUOJAUS
RATIIBORNE HAIR AND 

R1DGWAY CO. 
1418 West 22nd Street

REIKALAUJA
MERGINŲ

Užrašams klijuoti ant popierinių 
skrynučių.

RANDOLPH BOX and LABEL CO.
843 W. Van Buren .Street

REIKIA moterų ir merginų dėl 
lengvo dirbtuvės darbo. Gera mokes
tis, darbas ant visados. Atsišaukti 

NATIONAL LEAD CO.
900 W. 18th St., Chicago, III.

i^v '"^lĮ^1^ WW^'WW^,W’
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REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

MERGINŲ 
16 IKI 24 METŲ 

LENGVAS ŠVARUS DIRBTUVES 
DARBAS 

PRITYRIMO NEREIKIA 
$13 I SAVAITĖ PRADŽIAI 
$1 BONUSV Už IšDIBIMĄ 

VISOS SAVAITES 
VA N DOS 7:30 IKI 4:30 

PROGA PAKĖLIMUI 
KENNEDY BISCUIT WORKS 

1001 W. RANDOLPH ST.

REIKALAUJA merginų operatorių 
prie pajiega varomų mašinų kūdi
kiams drabužius siūti. lik prity

rusios teatsišaukia. Lengvas dar
bas ir gera mokestis.. x

A. OGUS CO.
904 \V. 12th St., antros lubos.

REIKALAUJA merginų, prityru
sių ir neprityrusių prie darbo skal
bykloje.

AAGAARD’S LAUNDRY 
600 Root St., Chicago.

MAŠINA RAŠYTOJŲ

AR

ĮPRATUSIŲ

GALIJAUNOS MOTERIS
ĮCATI PRITYRIMĄ ČIA BIZ

NYJE IR (JAUTI GERĄ MOKĖS

TĮ BESIMOKINANT.

PASTOVUS DARBAS.

IDEALĖS DARIU) SĄLYGOS.

GERA UŽVAIZDĄ

LENGVOS VALANDOS

PAKĖLIMAS UŽTIKRINTAS
TURI TURĖTI MAŽIAUSIAI

PRADINĖS MOKYKLOS AP-'

ŠVIETIMĄ TURI IR KALBĖTI 
IR RAŠYTI ANGLIŠKAI.

SAMDYMO OFISAS

PIRMAS AUGŠTAS
CHICAGO AVĖ. IR

LARRABEE ST.

Montgomery 
Ward <& Co.

REIKIA DARBININKŲ REIKIA DARBININKŲ REIKIA DARBININKŲ REIKIA DARBININKŲ RAKANDAI
MOTERŲ

MERGINŲ

ir
- i

JAUNŲ MOTORŲ

Su prityrimu ar be

prityrimo

Reikalaujama

Mašinėle rašyti

Kainom dėti

Elliot-Fisher 
operuoti

Laiškams atidaryti

Surašau traukli

Raides blekulėse 
pjaustyti

Failiuot.

žodžiu, mes galime priimti 
pradines ir augštesnės mokyklos 
merginas prie Ly kokio raštines 
darbo. Turi mokėt skaityt, 
kalbėt ir rašyt „angliškai.

Mokestis gera

Mes esame patogioj vietoj 
Chicago ir Larrabee gal. 
truputį į šiaurę nuo 
vidurmiesčio.

Ateikite ir pasimatykitc 
su p. Weaver 

Samdvmo ofise v
Pirmas augštas.

Montgomery 
Ward Co.

REIKALAUJA merginų langų už
laidų dirbtuvėje. Gera mokestis. 

Pastovi vieta,, 6-tos lubos, 320 Polk 
Street.

REIKALAUJA tyOTERŲ
IR MERGINŲ

Sinti vienadate mašina 
dienines dresės, prityrę 
ratorės gali uždirbti'

kas
ti po

li uo $25

A. MILTZER
1056 No. Wood St.

Tel. Humboldt 1812

SEARS ROEBUCK & CO

MERGINŲ

VYRŲ VYRŲ VYRŲ

Pakavimui

ir

Užsisakymų 
Dėjimui

Mes reikalaujame

Nuo 17 iki 21 metų

Musų

Prekių ir Pakelinės 
Krasos 
Skyriuose

Gera mokestis ir 
Nuolatinis durims.

Nesuskaitomos progos pakėli
mui, taigi tas priklauso nuo 
kiekvieno darbininko.

Turi mokėti kalbėti, skaityti 
ir rašyti angliškai ir turi turė
ti bent pradinės mokyklos ap
švietimų.

Atsišaukite j Samdymo Ofisą

Chicago avė. ir Larrabee St.

Montgotaeiry 
Ward Co.

REIKALAUJA
Vaikų 16 iki 18 metų kenavi- 

inožtekyriuri; gera mokestis pra
džiai, pakels prityrimą įgavus. 
Geros valandos ir darbo sųly- 
kos. Subatomis uždaro anksti.

TRICE BAKING
f POWDER FACTORY

1001 Independent blvd

DARBININKŲ

LENTŲ KIEME

NUOLATINIS DARBAS

SEARS ROEBUCK & CO
SIUNTIMO SKYRIAUS 

DARBININKŲ
Darbininkų ir Trokerių prie 
darbo musų siuntimo 
skyriuje.
Skirstymui ir kilnojimui 
freitinių ir ekspresinių 
siuntinių.
Gera mokestis. Valandos 8:00 iki 
4:45. Subatomis iki pietų.

SEARS ROEBUCK & CO.
Homan Avė. & Arthington St.

REIKALINGAS kriaučius prie vy
riškų naujų drabužių. Gera mokes
tis ir darbas ant isados. Atsišaukti.

■ J. A. Liaukos,
216 E. Main St., Collinsville, III.

REIKALINGI PIRMOS KLE- 
SOS ŠEŠI KOTMEIKERIAI.

ATSIŠAUKITE TUOJAUS 
J. RUZGAITIS, 
3103 SO. HALSTED ST., 

2 FL. ROOM 1.

VYRŲ reikalauja Gera mokes
tis. Pastovus darbas.

National Lead Co.
900 West 18-th Street,

DARBININKŲ REIKALAUJA šal- 
dvkloj. Gera mokestis.
CALUMET REERIGERATING CO.

ARCHER & STEVVART AVĖS.

REIKALAUJA DARBININKO 
SENADAIKčIŲ KIEME.

5.835 So. LOOMIS ST., 
CHICAGO, ILI.

REIKIA tuojaus atsakančio buče- 
riaus, kuris greitu laiku galėtų užim
ti manadžeriaus vietų. Gera proga 
žvalam vyrui. Atsišaukti Subatoj po 
pietų arba šiaip vakarais po 5 vai.

pas J. JONIKŲ 1630 So. 49th CL, 
Cicero.

ALFRED DECKER & COHN

Draugystinės Rūšies 
Drabužių Dirbėjai.

suvartoti

Viršutinių apikaklių dirbėjus 
ANTRUOSIUS BE1STERIUS
DROBIŲ ĘĘISTĘBIUS

SAMDYMO SKYRIUS

Piet-vak. kampas Franklin 
Van Buren.

SEARS ROEBUCK &

VAIKŲ 
JAUNŲ 
VYRŲ 
JAUNŲ

VYRŲ

Vaikų

Orderių

Dėjimui

Vyniojimui

Amžiai 16 iki 18 metu.
š*

Čia ne “tik darbai“
Čia tikra ateitis 
Kiekvienam vaikui, 
kuris bus vertas. Tos priklausis 
nuo jo — prityrimo nereikia.

Mokestis gera

mokėti kalbėti, skaityti ir 
i angliškai ir turėti bent 

pradinės mokyklos apšvietimų. 
Vietos — pastovios vietos — yra 
daugeliui vaikų ir jaunų vyrų.

Turi

Samdymo ofisas
Pirmame augšte.

Chicago Avė. ir 
Larrabee St.

Ffontgomery 
Wfflrd C®.

ir

CO

VYRŲ
16 iki 25 metų amžiaus

PREKIŲ IR SIUNTIMO SKYRIUJE 
Darbui musų prekių ir siunti
mo skyriuose; sudėjimui ir pa
žymėjimui užsisakymų; vynio
jimui, pakavimui ir svėrimui pa

kinės krasos siuntinių.
VAIKŲ

16 iki 17 metų
RAŠTINĖS DARBININKŲ

Apskritam ofiso darbui musų 
raštinės ir prekių skyriuose.

VYRŲ
Ptkkuotojų, Trokerių, Darbinin
kų ir Krovėjų. Pastovios vietos. 
Proga pakėlimui. Gera mokes
tis pradžiai. Valandos 8:00 iki 
4:45. Subatomis iki pietų.

SEARS ROEBUCK & CO.
Homan Avė. & Arthington St.

PARDAVIMUI

L.
I > MERGINŲ IR MOTERŲ 

Popierinėms skrynutėms dirb
ti, lengvas darbas, prityrimas 
nereikalingas, šviesus ir ma
lonus dirbamieji kambariai. 

SCHULTS PAPER BOXF.S 
531 W. Superior.

REIKALAUJU senos žmonos, arba 
vedusios poros pridabojimui dvie
jų mergaičių, viena 6 metų, kita tri
jų. Atsišaukite F. J. 3246 So. Union 
Avė. Tel Yards 4610.

JAUNŲ MOTERŲ
OFISO VIETOMS

Pastovios vietos, ofisuose mu
sų raštinės ir prekių skyriuose 
yra šildomos prityrusioms ir 
be prityrimo merginoms bei 
jaunoms moterims, kurios mo
ka aiškiai ranka rašyti, skait
liuoti, užsisakymus pažymėti, 
mašinėle rašyti ir tt.

PREKIŲ IR SIUNTIMO SKYRIUOSE 
Geros vietos yra siūloma mer
ginoms ir jaunoms moterims, 
kurios sutinka užsisakymus dė-• V*V pi IV <

*ti, vynioti ir pakuoti pirkinius Į musų 
everykų, t tovus 

‘ l te

MOTERŲ

HERMAN H. IIETLER

2G01 ELSTON AVĖ.

ATEIK TUOJAUS

REIKIA VYRŲ

REIKALINGAS SIAUČIUS
ATSIŠAUKITE

ANTANAS LAUČIUS 
714 W. 31st St., Chicago.

50 MERGINŲ reikalauja tuojaus.
Gera mokestis ir bonusai, šviesi 

švari dibtuvė, karštas šokoladai už
kandžiui dvkai, pastovus darbas.

HUMP HAIR PIN CO 
1918 Prairie Avė. Kamp. 20-tos gat.

REIKATxAŲJ/\ lietuviu pardavėjų 
moterų, turi mokėti anglu kalbą. 
Platesnėms žinioms atsišaukti — 
1809-13 So. Loomis St. kertė Blue 
hland Avė. L. G. Zavadil, vedėjas.

REIKALAUJA moters indams plau 
tj nakčia. Atsišaukti

WO()DLAWN RF.STAURANT 
6319 So. Halsted St., Chicago.

MERGINŲ
yra puiki proga merginoms 

padaryti
GERUS PINIGUS

Pirmesnio prityrimo nekeikia Puikios apystovos
šviesus, oringi, dideli dirbamieji 

kambariai.
ATSIŠAUKITE TUOJAUS
RATHBORNE HAIR AND 

RIDGWAY CO.
2279 So. Union Avenue.

Tai

musųž,aislų, vaistų, č< 
brangmenų, šilkų ir nėrinių 
skyriuose. Sverti, pakuoti ir 
skirstyti pakinės krasos siun
tinius.

DIRBTUVĖS SKYRIAUS 
DARBININKŲ

Lengvas švarus, įdomus dar
bas, musų skrynelių dirbtuvė
je, valyzų dibluvėje ir sieninės 
popieros fabrike.
Pastovios vietos. Pradedamoji 
alga pamatuojama prityrimu. 
Proga pakilimui. Valandos 8:00 
iki 4:45. Subatomis iki pietų.

'■ '■ i

prie abelno darbo visuose skyriuose 
dirbtuvės. Gera mokestis, pas- 
darbas visus metus. Atsišauki-

REIKALAUJA janitoriaus pagelbi- 
ninko.
6226 Harper Avė.

1 augštas iš užpakalio

OLSON RUG CO 
1508 W. Monroe St 
Tel Monroe 3095.

PAGABUS VYRAS
Su šiokiu tokiu račiaus prityrimu. 

Nuolatinis darbas.
CONLON ELECTRIC WASHER Co.

19 gat ir 52 Avė., Cicero, III

Sears Roebuclk 
amidl Co.

REIKALINGAS ZECERIS.
KREIPKITĖS I NAUJIE-

Homan Avė. & Arthington St. NŲ OFISĄ.

TIKTAI ši MENESI.
Geriausią pasiūlymas gaus puikų 

tikros skuros seklyčios setą, varto
tą 30 dienų, vertas $175. Mes esame 
priversti taipgi pratuštinti daug ki
lų seklyčios setų vėliausios stailės. 
Mes taipgi turime visokių divonų. 
fonografas. PRISIUNČIAME Už- 
DYKA. Priimame Liberty Bonds. 
VVESTERN FURNITURE ŠTORAGE

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

daliomis nuo 10 iki 4 vai.

PARDUODAMA barbernė; gera 
proga padaryti, nuo $85 iki $100 | 
savaitę. Dvi maudynės ir keturi 

venami kambariai užpakalyj, 
sišauk 1726 So. Halsted St.

DIDELIS BARGENAS

“SAVININKAS ATIDUOS SU NUOS
TOLIU’’

Trišmotį tikros šikšnos seklyčios 
setą, pirktas už $200. Vartotas 15 
dienų. Parduos už geriausį pasiūly
mą. Taipgi $125 gražus, didelis Šė- 
pinio dydžio fonografas kaip nau
jas, su rekordais ir deimantiniu ga
lu adata už $39. Taipgi kaurai. Bū
tinai pasimatykitc su mumis pirma 
pirkimo kur kitur. Priimame lais
vės bondsus.

SOUTH SIDE FURNITURE 
STORAGE 

2102 W. 35 St.
Kampas Archer Avė.

Atdara nuo 9 v. ryto iki 9 v. vak. 
Nedaliomis nuo 10 iki 4 v. po piet.

NAMALžEMe
NORINTIEMS FARMŲ

PARSIDUODA 40 akrų žemės su 
budinkais, padarais ir gyvuliais lik 
pusantros mylios nuo miesto ant 
dailaus ežero kranto, visa aptveria 
dratine tvora. Kaina tik .$1,800.00. 
Norintįs pirkti greitai atsišaukit 
šiuo adresu

K. M. GADLIAUCKAS
Eagle River ,Wis. Box 268

4814 Lowe Avė. Du pagyvenimai 
po 4 kambarius iš pryšakio ir užpa
kalio, maudynė, gazas. Ramios $13 
ir $11. Tuojaus perkant $1,500.00.

3730 Lowe Avė. Mūrinis namas 5 
pagyvenimais po 5 kamabarius. Ge
ras bargenas. $500 įmokėti. Kaina 
$2,300.00.

T. McDONNELL SYSTEM
3517 Archer Avė., Chicago.

ID
AI-

PARSIDUODA bučernė ir gro- 
sernč labai geroj vietoj, biznis yra 
cash, nėra nei jokio pardavinėjimo 
bargan (ant kredito). Randa pigi, 
$18 i mėnesį. Parduosiu arba išmai
nysiu ant farmos arba ant proper- 
tės. Priežastis pardavimo patirsite 
ant vietos.
5118 So. Ke.dzie Avė., Chicago, III.

NORI PIRKTI

ŠVARKŲ ŠAPĄ

Mokės pinigais už švarkų
pų ir samdys dabartinį savinin

kų kaipo formanų.

H. N. MARX & CO.
900 W. JACKSON BLVD.

RAKANDAI
EXTRA BARGENAS
Penkių kambarių vėliausio sti

liaus rakandai bus parduoti už bi
te kokj 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-

I sus rekordus, parduos už .$55 su re-,

REIKALAUJA siuvėjų, apibąigė- 
jų ir pagelbininkių prie šlebių. 

JOS. ROTIISCHILD 
30 N. Michigan Avė., Chicago. 

REIKALAUJA vyro prityrusio at
matų kieme, kurs moka su žirklė
mis karpyti geležį ir skirstyti ją; 
pastovus darbas atsakančiam vyrui. 
96 mylios nuo Chicagos, gražus mies
tas gyventi. Platesnėms žinioms ra
šyk angliškai šituo adresu: DIXON 
TRON MEIAL CO., 609 \V. Ihird St., kordais ir deimantine adata.
Dixon, III. Nepraleiskite šitos progos, 

Rezidencija
1922 So. Kedzie Avenue.

Platesnėms žinioms ' pARŠTbuODA didelis ’ Phonogra- 
fas verjės 175.00, 1 seki, setas, L val
gomojo kambario setas, 2 komodos, > 

‘2 karpetos, 2 knygų šėpos, 1 lova ir 
REIKALINGAS barberis dirbti daug kitų stubos daiktų; pigiai. Krei

ptiną laiką ar tik vakarais; gera pkitės vakarais.
mokestis; atsišaukit greitai. 3044 So. Union Avė., Chicago.
10722 So. Michigan Avė., Chicago. ant antrų lubų iš fronto.

REIKALAUJA lietuviu pardavvė- 
jų. Gera mokestis. Turi mokėti 
anglu kalbą, 
ateikite Į Room 4, 1809-13 So. Loo
mis St., L. G. Zavadil, vedėjas.

FARM V PIRKĖJAI.
Pirmiau negu pirksite FARMA 

gaukite platesnius paaiškinimus iš 
Lietuvių Bendrovės apie Lietuvių 
kolonija Wisconsine, kur jau daug 
lietuvių gyvena ir dar tūkstančiai 
apsigyens, nes ten žemė labai gera, 
ant kurios nepaisant kokie metai 
nebūtų, visada geras užderėjimas. 
Dabar geriausias laikas važiuoti ir 
pamatyti, kokie javai Šįmet yra, 
kad iš kitų valstijų žmones atvažia
vę stebisi. Dauguma nuo bendro
ves pirkusieji buvo išvažinėją po 
visą Ameriką, be geriau negalėjo at
rasti kaip Wis. lietuvių kolonijoje, 
kur išlygos yra prieinamos ir bied- 
niausiam žmogui, o prekė perpus 
pigesnė už žemes negu kitur. Gra
žios (leikos) ežerai dabina visą a- 
pielinkę, miestas arti, Su visais pa
rankamais dėl farmerių. Taip-gi ir 
keliai visur geri, kad ir blogiausiam 
ore galima išvažiuoti.

Kas norite nupirkti gerą farmą 
pigiai, linksmoj vietoj ir tarp sa
vųjų.

Tai prisiųskite savo adresą, o mes 
jums prisiusime knygelę su plates
niais paaiškinimais, paveikslais ir 
pienu.
LIBERTY LAND INVESTMENT 

COMPANY,
3301 So. Halsted St., Chicago, III.

MAINOM
Farmą ant miesto propertės. 115 
akrų netoli (’hieagos su budinkais 
gyvuliais ir mašinomis.

UNITED I.AND 
INVESTMENT

117 N. Dearborn St.,
AND 
co. 
Chicago, III.

NEPAPRASTAS BARGENAS
Kas turite lotą arba mažą nameli, 

ir norit gero muro namą, ateikit pas 
mus, mes priimsime jūsų lotą, arba 
namelj, kaipo pirmą įrnokėjimą li
kusią sumą ramiomis išmokėsite.

AUGUST SALDUKAS
4411 So. California Avė

Arba Geo. Lucas, 3429 S. Union Avė.

MOKYKLOS

Mokykla Kirpimo ir Deaigning 
Vyriškų ir Moterišką Aprėdalų.

Musų sistema Ir ypatiškas mokini
mas padarys jus žinovu į trumpą 
laiką.

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

Elektra varomos mašinos musų 
siuvimo skyriuose.

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

Petrenos daromos pagal Jūsų mie
tą — bile stailės arba dydžio, ii bi
le madų knygos.
MA8TER DESIGN1NG flCHOOL

J. F. Kasnicka. Perdčtlnls 
190 N. STATE STREET. CHICAGO.

Kampas Lake St. ant 4 lubų

' VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES

6205 So. Halsted et., 2407 W. M«- 
dieon, 1850 N Wel1e «t.

137 Mokyklos Suv. Valstijose. 
Siuvimas, Petrenų Kirpimas, De- 
signing. dėl biznio ir namų. Vie
tos duodamos dykai. Diplomai. 
T.enavi išmokėjimai. Gvarantuo-

Išmokinti jus pasiūti suknes uH 
$10. Phone Seelev 1643

SARA PATEK, Pirmininkė

MOKYKIS BARZDASKUTYSTftS 
AMATO, geriausia proga, kodėl?

Klausk pn.
625 W. MADISON STREET




