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True translation filed with the post-mastet at Chicago, Iii. Nov. 20, 1919 
as reųuired by the act of Oct. 6,191-7

dudenti armija pasida
vė bolševikams

Bolševikai aplaike svarbių 
laimėjimų

Nėra vilties greito Pabaltijos susi
taikymo su bolševikais

True translation filed wiih Uw post- 
master at Chicago, III. Nov. 20, 1919 
as required by the ąct of Oct. 6,1917
BOMBA MESTA Į KOLČAKĄ.

Bolševikai paėmė Kurską, taip
jau suėmė daug belaisvių.

LONDONAS, lapkr. 19. — Be- 
vielinė žinia iš Maskvos prane
ša apie pasikėsinimą užmušti 
adfnirolą Kolčaką, galvą visos 
Rusijos valdžios, kuri pirmiau 
buvo Omske. Į jį mesta kelios 
rankinės granatos, šeši kareiviai 
lapo užmušti ir 12 sužeista.

(Ši žinia panaši rūgs. 23 d. ži
niai iš Maskvos. Tada irgi bu
vo pranešta, kad į Kolčaką mes
ta bomba ir užmušta 6 kareiviai 
ir 12 sužeista.)

Žinia beto praneša apie bolše
vikų paėmimą Kursko, į pietus 
nuo Orei.

Paimant Tobolsk, IŠim, Petrą 
pavlovsk, Kokžetov ir Omską, 
bolševikai suėmė 28,000 belais
vių, jų tarpe 1,000 oficierių.
20,00 Judeničo kareivių perėjo 

bolševikų pusėn.

HELSINGFORS, lapkr. 17. — 
Čia gauta šiandie žinia, kad 20,- 
000 kareivių gen. Judenič šiaur
vakarinės Rusijos armijos, pe- 
ėjo bolševikų pusėn.

, .... .... ■■ J--------

True translatien filed with the post- 
ma$ter at Chicago, III. Nov. 20, 1919 
as reųuirtd by the act af Oct. 6,1917

SMERKIA ANGLIJOS POLITI
KĄ LINKUI RUSIJOS

ONFORD, Anglija. — H. H. 
Asųuith kalbėdamas Oxford u- 
niversileto liberalų kliube pas
merkė valdžios politiką linkui 
Rusijos. Jos pareiga, talkinin
kų pareiga* buvo apginti nepri
klausomybę ir apsaugoti augi
mą Lenkijos ir kitų naujų lais
vų valstybių nuo užpuolimo ir 
pavojaus, vokiečių ar bąlševikų^ 
kurių valdžia, sakė jis, net ka
da piešiama gražiausiai , išro
do jam tyronijos forma.

Jis užreiškė, kad valdžia ne
padarė nė vieno šių dalykų ir 
kartais kalbėjo dviem balsais. 
Asųuith sakė, kad jei pastačius 
pasaulio ateitį ant tvirtų pamatų 
neturi būti pasikartojimų tokio 
valdžios svyravimo ir tupčioji- 
mų ant vietos.

True trandatian tlad with the 
master at Chicago, Iii. Nov. 20, 1919 
as reųirired by the wrt of OcL t, IMf

AREŠTAVO VENGRIJOS SO
CIALISTŲ VADOVUS.

PARYŽIUS, lapkr. 18. — Tai
kos konferencijos vyriausioji 
taryba gavo telegramą nuo sa-

Šiandie—
LSS. 81-ma kuopa rengia 
svarbias prakalbas Liuo- 
sybės svetainėj, 1822 Wa- 
bansia Avė. Kalbės Dr. A. 
Montvidas. .. Pradžia kaip 
8 vai. vakare.

vo atstovo Budapešte, Sir Geor
ge Clerk, kad tvarka Vengrijos 
sostinėje palaiko Vengrijos na- 
cionalė armija. Tečiaus Sir 
Georgė buvo priverstas protes
tuoti prieš karinės valdžios areš 
tavimą kelių socialistų vadovų.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III. Noyf. 20, 1919 
as reųuired by the act of Oct. 0,1917
ANGLIJA KARIAUS SU MAIŠ- 

NINKAIS Iš ORO.

LONDONAS, lapkr. 19. — Iš 
Indijos gauta žinių, kad paliep
ta pradėti karę iš oro su Mahsud 
gente prie šiaurvakarinio Indi
jos rubežiaus.

Palliepimas išleista Mahsu- 
dams neišpildžius sąlygas ang
lų ui t ima|t ūmo, išleisto spalio 
Iiičn., kuriame bUvo pranešta* 
kad jei ta gentis nesustabdys sa
vo atakų ant anglų postų k 
konvojų ir darys užpuolimus 
Anglijos teritorijoje* ji bus 
smarkiai bombarduojama iš 
oro.

Anglijos aviatoriams dabar 
paliepta bombarduoti tris kai
mus. Wazirl gen t ė tame pa
čiame distrikte irgi sieko neat
sakė į ultimatumai kurio lai
kas išsibaigė šiandie.

Truo translation filed with the post- 
master at Chicago, III. Nov. 20, 1919 
as reąuired by the act of Oct. 6,19K 
MĖTO BOMBAS ANT KAIMŲ.

LONDONAS, alpkr. 19. —• 
Trįs Afganistano kaimai, tuoj už 
šiaurvakarinio Indijos rubežiaus 
lapkr. 13 buvo bombarduoti tri
jų Anglijos aviatorių, kurie nu
metė penkis tonus aprengsian
čių medegų. Aviatoriai tai da
rė kasdie su geromis pasekmė
mis ir visi aeroplanai sugrįžo, 
nežiūrint apšaudimo.

True translation filed with the poąt> 
master at Chicago, III. Nov. 20, 1919 
as roąuired by the act of Oct. ft, m?
VENGRAI PRIEŠINASI TALKI

NINKAMS

BUDAPEŠTAS, lapkr. 17. — 
Politinė situacija matomai pri
ėmė naują pobūdį rumunų spė
koms pasitraukus. Premieras 
Friedirch atkakliai priešinasi 
sudarymui koalicijos valdžios, 
kuri butų primtina talkinin
kams ir niiiitaristai atvirai tvir
tina, kad jie neklausys pasiūly
mų atiduoti vakarinę Vengriją 
Austrijai. Jie užreiškia, kad 
Vengrijai nereikia Versailles tai
kos sutarties.

POLICIJA ŠAUDĖ J STREIKIE- 
RIUS.

Y0UNGST0WN, C., lapkr. 19 
— Šiandie streikieriamd užpuo
lus ant ėjusių iš plieno liejyklų 
streiklaužių negrų, šerifo pa- 
gelbininkai pradėjo šaudyti į 

streikierius. Vienas negrų yra 
iigonbutyje, o kitas kiek leng
viau sužeistai.

(Kiek sužeista šaudyme strei- 
kierių, telegrama nepaduoda.)

True translation filed with the post- master at Chicago, III. Nov. 20, 1919as reąulred by the act of Oct. 6,1917

TAUTŲ LYGOS GYDYTOJAI

Prezidentas Wilsonas ir senatorius Lodge daro operaciją, kad pagydžius negyvą lavoną — 
tautų lygai. Bet Wilsonas sako, kad Lodge savo pastaboms jau “išrovė pačią lygos širdį“.

TrueJranslation filed vvith the post- 
master at Chicago, III. Nov. 20, 1919 
as required by the act of Oct. 6,1917

Kerenskis apie 
Rusijos padėtį

SMERKIA KOLČAKO IR DE- 
NIKINO VALDŽIAS.

Reikalauja, kad talkininkai ne. 
besikištų daugiau į Rusijos 

reikalus.

17. —LONDONAS, lapkr.
Gyvendamas užsidrayme mies
telyje už 40 mylių nuo Londo
no, buvęs Rusijos premieras A- 
leksandras Kerenskį akylai se
ka atsitikmus savo šalyje. Nors 
priešingas Leninui ir Trockini, 
jis neranda nieko gera ir pas 
Kolčaką, Denikinų tar Judenli- 
Čiu.

Pasikalbėjime su Daily News 
korespondentu, Kerenskį pasa
kė:

“Tik teroras ir anarchija su
tverti Kolčako ir Donikino val
džių išaiškina galutiną pairimą 
Kolčako spėkų, Denikino nepa- 
sekimus ir likimą Judeničo. A- 
pie tuos tris yra susirinkę visi 
įiekšai senosios valdžios. Ačiū 
Kolčakiu. viešasis ir ekonomi
nis gyvenimas Siberijojc tapo 
sunaikintas ir naujas ir sustip
rintas bolševikų judėjimas tapo 
sutvertas.

Nuplakė ištisus kaimus.

“Nėra tokios piktadarystės, 
kokios nebūtų papildę Kolčako 
agentai prieš gventojus. Pas 
mane esantįs dokumentai vaiz
džiai apibudina barbariškas są
lygas, kuriose gyvena žmonės 
po tais laukiniais valdininkais. 
Siberijoje yra netik pavieni atJ 
sitikimai nužudymų ar kanki
nimų, bet ištisi kaimai biivo nu
plakti, neišskriant mokytojus ir 
inteligentijos, šalies valdymas 
yra paverstas į begėdišką ir ne
baudžiamą sistemą plėšimų. Ko 
opera tyvės draugijos/ žemieti
jos (žemstvos) ir miestų tary
bos yra persekiojamos ir už
smaugiamos.

“Rezignavįmą’s gen. Dict- bus paskirta irtokinties. <

richs, puikaus oicierio ir žmo
gaus konservatyvio palinkimo, 
kuris mano štabe buvo genera- 
liu intendantu. yra prirodymu 
supuvimo Kolčako valdžios. Jis 
rezignavo, kadangi negalima 
sutverti armijos, galinčios ka
riauti su bolševikais, prie tokios 
valdžios.

Smerkia Anglijos politiką.

“Aš esu įsitikinęs, kad Kol
čako ir Donikino diktatorystė 
yra geriausiu budu užkietini- 
mui bolševizmo ir rėmimas tų 
reakcionierių yra platinimas 
bolševizmo netik Rusijoje, bet 
ir visame pasaulyje. Premie
ras Lloyd George kalbėjo apie 
sugrįžimą prie Prinkipo salų 
politikos, bet pirm negu Angli
jos va'ldžlia veiks kaipo taikyto
jas tarp Rusijos partijų. Angli
jos valdžia turi turėti užtekti
nai dąrsos užbaigti politiką, ku
ri naikina Rusiją ir nėra verta 
Anglijos žmonių. >

“Aš tikiuos, kad bus paskir
ta parlamentarė komisija tyri
nėjimui anglų veikimo Rusi
joje. Jei tas bus padaryta, iš
eis aikštėn tokie aktai, kurie tu
rės sugėdinti Miekvieną teisin
gą pilietį. Tie anglų aktai pa
dare Anglijos ir visų talkininkų 
vardą Rusijos žmonių akyse, 
kaipo stovintį už juodžiausią re
akciją ir tyroniją.

“Dabartiniu laiku tik vienati
nis dalykas yra reikalingas Ru
sijos žmonėms — palikti juos 
ramybėje patiems išrišti savo 
reikalus”.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III. Nov. 20, 1919 
as reųulrcd by the act of Oct. 6,1917

Turi visi išmokti skaityti.

LONDONAS, lapkr. 17. — Iš 
Maskvos bevieliniu pranešama 
kad Petrogrado 'sovietas {išlei
do parėdymą, kad visi analfabe
tai nuo 17 iki 50 m. amžiaus, 
turi išmokti skaityti ir rašyti 
bėgyje šešių m'ėsesių, kitaip jie 
bus prašalinti iš darbo ir padėti 
į žemesnę “maisto kategoriją”. 
Dvi valandos iš darbo laiko 

True translation lUod with the post- 
master at Chicago, III. Nov. 20, 1919 
as reąuUed br tae act of Oct. 6,1917
VLADIVOSTOKO SUKILIMAS: 

NUMALŠINTAS.

WASHINGTON, lapkr. 19. — 
Valstybės departamentas gavo 
žinių, kad sukilimas Vladivos
toke tapo numalšintas.

Iš žinios išrodo, kad sukili
mas buvo suorganizuotas ir va
dovaujamas gen. Gaida. Kada jį 
sužeistą, jis pasidav,ė su apie 
tuzinu savo oficierių ir galbūt 
bus deportuotas.

Viekais Amerikos jurininkas 
įtapo sužeistas paklydusios kul
kos.

Dalyvavusių sukilime skaičius 
neviršija 1,400 žmonių. Apie 
1,000 jų pabėgo, kiti tapo suim
ti belaisvėm

True translation filed with tlie post- 
master at Chicago, III. ^Nov. 20, 1919 
as reųuked by the act of Oct. 6,1917
ANGLIJOS KAREIVIAI ŽUDO 

EGYPTIECIUS.

šaudė minią laike demonstraci
jos.

CAIRO, lapkr. 19. — Vienuo
lika egyptiečių liko užmušta ir 
60 sužeista vakar anglų karei
viams pradėjus šaudyti į minias 
kuri laikė demonstracijos apgu
lę policijos stotį.

Dešimt iš sužeistųjų yra mir
tiname padėjime.

Demonstracijos tęsiasi 
šiandie, bet tvarkios.

ir

VĖL SUOKALBIAI IR BOM
BOS.

PHILADELPHJA, Pla., lapkr. 
19. — Jau daug valdžios prasi
manytų “raudonųjų” “suokal
bių” ir “bombų” neišdegė ir 
pats dalykas liko visai nudėvėtas 
bet vis dar nesustojama jo skel
bti. Šį sykį jį iškėlė vietos poli
cijas superintendentas Robin- 

son. Jis paskelbė, kad susekęs 
suokalbį pasiųsti visiems fede- 
raliems, valstijų ir miestų val
dininkams, kurie dalyvavo me
džioklėse ant radikalų, kalėdi
nius eksploduojančius pakiukus. 
Robinson turbut panorėjo, kad 
ir jo vardas butų laikraščiuose J zoliuciją, užvedančią penkioli- 
idėtas, kaipo “veikiančio”.

True translation filed with the post- 
niaster at Chicago, III. Nov. 20, 1919 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917

Lodgesumuš 
tas senate

- v-
Jo ratifikavimo 

rezoliucija 
atmesta

LODGE RATIFIKAVIMO RE
ZOLIUCIJA TAPO DU SYK SE

NATO ATMESTA

Taikos sutartis gal nebus ratifi
kuota šiame senato posėdyje.

WASHINGTON, lapkr. 19. — 
Antras balsavimas apie Lodge 
rezoliuciją prasidėjo senate 
9:48 vai. vak. ir dar sykį Lodge 
programas tapo atmestas.

WASHINGTON, lapkr. 19. — 
Republikonams tvirtai laikan- 
ties Lodge pastabų ir demokra
tams atsisakant pasiduoti, tai
kos sutartis ir tautų lygos san
tarvė vėl apsisitojo ant vietos se
nate.

Lodge ratifikavimo rezoliuci
ja, apimanti pastabas, kurias re 
publikonai skaitą suamėrikoni- 
nimu santarvės, o deųiokratai 
— pražūtingomis tautų lygai, ta
po atmesta 55 balsais prieš 39. 
13 republikonų ir 42 demokra
tai balsavo prieš priėmimą.

Įnešimas išnaujo apsvarstyti 
atmetimą rezoliucijos tapo pri
imtas ir demokratai prądfcio 8ten 
ties laimėti laiką, kad pasitarus 
su prezidentu ir kad išgavus iš 
republikonų galimų kompromi
sų.

Didžiumos vadovas Lodge ir 
administracijos vadovas Hitcho- 
cock ir kiti žymus senatoriai pra 
našauja, kad to pasekmė bus 
senato atsisakymas ratifikuoti 
dabar taikos sutartį.

Jie sako, kad tai nebus atme
timas, bet atsisakymas ratifi

kuoti ją šiuo laiku, paliekant su
tartį parlamentariame padėji

me tolimesniam svarstymui se
kamam kongreso posėdyje, bet 
be kokio nors tikro veikimo atei
tyje.
Wilsonas prašo atmesti Lodge 

ratifikavimo rezoliuciją.
WASHINGTON, lapkr. 19, — 

Prezidentas Wilsonas prieš pas
kirtąjį šiandie galutiną balsavi
mą, laiške administracijos vado
vui Hitchcock kuris tapo pers
kaitytas demokratų senatorių 
konferencijoj, ragina atmesti 
Lodge taikos sutarties ratifika
vimo rezoliuciją. Prezidentas sa 
ko, kad rezoliucija nėra ratifi
kavimu, “bet, greičiau, sunaiki
nimu sutarties“.

Kaip įtik prezidento laiškas 
paskelbta viešai, republikonų 

vadovas Lodge užreiškė, kad ne 
mano, jog senatas “klausys palie 
pimų“ prezidento, “kuris ban
do paliepti senatui ratifikuoti 
sutartį be pastabų, kurios sua- 
merikonizuoja ją ir padaro ją 
saugia dėl Suv. Valstijų”.

Taigi linijos aiškiai buvo už- 
briežtos, kada senatas susirin
ko šiandie vidurdienyj posėdin, 
kad apsvarsčius galutiną ratifi
kavimą ir užbaigti ilgą kovą už 
sutartį. <

* Prieš senatui susirinksiant de
mokratai atlaikė savo susirin
kimą, o Lodge pasitarė su pir
mininkų republikonų nacionalio 
komiteto W. H. Hays.

Susirinkus senatui Lodge tuoj 
formaliai įnešė ratifikavimo re-

ka pastabų, priimtų senato di

džiumos.
Atstovų birias užsidarė

WASHINGTON lapkr. 19. — 
Po šešių mėnesių susirinkimo 
kongreso specialiame posėdyje, 
atstovų butas formaliai užsidarė 
šiandie 4:02 vai. po piet, prezi
dentui su tuo sutikus.

Kongresas susirinks regulia
riame posėdyje gruodžio 1 d.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III. Nov. 20, 1919 
as reąuired by the act of Oct. 6,1917

Idar negreit bus pabal
tuos TAIKA SU BOLšE

VIKAIS.

Dabartinės tarybos yra tik pra- 
. dinės.

DORPATAS, lapkr. 17. — Iš
rodo iš sudėties bolševikų dele
gacijos, prisiųstos į čia pasitar
ti su Pabaltijos šalių atstovais, 
kad sovietų valdžia nemano nie
ko daryti dabar, kaip užvesti pra 
dines tarybas ir todėl greitos 
veikmės įvykiniinui paliaubos 
negalima tikėties.
’ Pulk , Tallants, Anglijos ko- 
misionierius Rygoje, kuris yra 
čia, pasakė, kad jie nemano da
lyvauti konferencijoje, negi kal
bėtis su Litvinovu, galva bolše
vikų delegacijos. Paklaustas ar 
Anglija daro daro spaurimą ant 
konferencijols, jis atsakė “Aš 

nemaniau”.

True translation filed wi1h the post- 
inaster at Chicago, III. Nov. 20, 1910 
as reųulrcd by tbe(act of Oct. 6,1917 
AMERIKOS TAIKOS DELEGA

CIJA GRISTA NAMO GRUO
DYJE.

Tuo pačiu laiku išvažiuos iš Pa
ryžiaus Ir Anglijos delegatai.

PARYŽIUS, lapkr. 19. — 
Šiandie patirta, kad Amerikos 
delegacija taikos konferencijoje 
išplauks į namus gruodžio 5 ar 
6 d.

Anglijos dclegac^a galbūt 
išvažiuos iš Paryžiaus irgi apie 
tą laiką, nors dar nėra oficialio 
paskelbimo.

Amerikos delegatai išplauks 
transportu America iš Bresto.

5;

Vokietija užmokės už areštuo
tuosius.

STOASBOURG, lapkr, 19. — 
5,000 Alsace gyventojų tapo areš 
tirtita ir internuota vokiečių val
džios laike karės. Dabar paskel
bta, kad Vokietijos valdžia prisi
žadėjo užmokėti už tą Franci jai 
$5,000,000 atlyginimo.

.......... ■ — '■ ■
PASIKĖSINIMAS ANT LEDE- 

BOUR GYVASTIES.
BERLINAS ,lapkr. 18. — šian 

Įdie padarytas tapo pasikėsinimas 
ant kito nepriklausomųjų soci
alistų vadovo — Georg Lede- 
bour — gyvasties. Ledėbonrui 
išeinant iš reichstago atstatyta 
revolveris, bet pasikėsintojas ne 
spėjo iššauti, kaip tapo suimtas 
ir nuginkluotas.

Virš mėnesio atgal įeinant į 
party^nentą įtapo pašautas ir 

delei to mirė irgi nepriklau
somųjų socialistų vadovas Hu- 
go Hhase.

_____________ i----------------- -
WINIPEG Man., lapkr. 18. 

— Vietos teismas šiandie apkal
tino aštuonis buvusio čia gene- 
ralio sitreiko vadovus. Jie kalti
nami yra maištingame suokal
byje.

V

Šiandie—
Keistučio Paš. Kliubas ren
gia svarbias prakalbas B. J. 
Vaužinskio svetainėj 3925 
So. Kedzie Avė., Brighfton 
Park. Kalbės Naujienų re
daktorius d. P. Grigaitis. 
Pradžia 7:30 vai. vakare.
m............................. i.—i i
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Užsisakomoji Kaina:
Chteagojk — pačtu:

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

Chieagoja — oer nešiotojai: 
Viena kopija ............... •.
Savaitei ............................... ..
Mėnesiui ........... .................... .

Suvienytose Valstijose, no Chicagoj, 
pacta:

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

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

Metams .....................................
Pusei metų ............................
TrlmS mėnesiams ...............

Pinigus reikia siųst Pačto Money 
Orderiu, kartu su užsakymu.

•6.00
3.50
1.85
1.45

.75

15.00
3.00 
1.65 
1.25

.65

•7.00 
4.00 
200

Rinkimų pasekmes 
Europoje.

trumpas, bet suvažiavimas tu
rk Įvykti, ir todėl kuopos nieko 
nelaukdamos tegul renka dele
gatus. Kuopa, turinti ne dau
giau* kaip 25 narius, gali rink
ti vieną delegatą; kuopa turinti 
50 narių arba netoli to, gali 
rinkti du delegatu, ir tt.

TMpjmžte 20,19
4— ----
tarpiniai visuomenės sluog- 
niai (smulkioji buržuazija), 
o ir žymi dalis pačių darbi
ninkų.

Taigi tie rezultatai visai 
nesutinka su jaivaizdinimu 
jžmonių, kurie manė, kad Eu 
ropa jau stovinti ant socia
lus revoliucijos slenksčio. 
Jie rodo, be to, kad visai klai 
dingą yra ir taktika tų žmo
nių.

Tikėdami, jogei kapitaliz
mas jau atgyvenę savo die
nas, tie žmonės sakė, kad 
darbininkų klesai jau nesą 
reikalo kovoti UŽ aavę bū
vio pagerinimą ir už savo 
teisių padinimą; jie sakė 
taip-pat,jogei darbininkams 
nesą reikalo jungti į daiktą 
savo jiegas, nes jų, girdi, 
jau pakanka pergalėt kapi
talizmą, ir atskirais bū
riais einant.

Reformų reikavimus to
dėl tie žmonės atmetė; o vie
toje proletariato vienybės 
jie ėmė skelbti frakcijų ko
vą ir skaldyti darbininkų 
organizacijas,

Bet rinkimų rezultatai 
Francijoje, Italijoje ir Belgi 
joje rodo, kad ne tiktai at
skiri darbininkų klesos bū
riai, o ir visa JI dar nėra įgi
jus pakankamai Jiegų, kad 
apsidirbus ®u kapitalizmo

_ rėmėjais. Tas Jiegas todėl
Pereitą nedėldienj įvyko reįkja dar stiprinti, Ir tai ne 

parlamento rinkimai netik- akaWyTnu 0 yienijimu, 
tai Francijoje ir Italijoje, Bet paeekmlngal vienyt 
bet ir Belgijoje. Galutinai jų darbjninkų jiegas galima ne 
rezultatai dar nėra paskelb- žodžiais, p veikimu, naudin- 
ti, bet žinios, atėjusios iki gy darbininkų klesai, Tai- 
siol, jau rodo daug-maz ko- gį reikia kovot už tieslogi- 
kie jie bus. , nius darbininkų reikalus*

Francijoje ir Italijoje lai- Tie žmonė8, frakd. 
mėjo valdžios partija —* jag Btato augščiaus už dar- 
konservaty viski naciona is-Wninkų k]esJ lr atmeta vel

tai, stojantis uz impenalis- kim% del flarblninktj būvio 
tinę politiką. Francuos rin-Įapgerinim0) tarnauja ne re- 
kimų pasekmės bus bene^bloivoliucijai, o reakcijai* Jų 
gausios. Tojui net buržua- darbas llglnd - kapitalizmo 
žiniai radikalai tapo sumus- viešpatavimą.

- - - - - '“i Visokio plauko komunis-
žagareiviams. Sumušti tapo tai turėtų pagaiios nusileis- 
ir socialistai, prakisdami y g gavo 8Vajonių padangės 
gal apie kokias trisdešimt arįĮ žemės ir pagalvoti apie

U; daugybė jų vietų teko at Visokio plauko komunis-

vietų parlamente.
Italijoje socialistai tur

būt daug-maž atlaikė savo 
pozicijas arba gal šiek-tiek 
laimėjo, bet toli neatsiekė 
to, ko tikėjosi. „

Geriausia pavyko sociali- Saukiama L. S. S. su- 
stains Belgijoje. Girdėti, vn^inviirmc
kad jie laimėjo 27 naujas via VaZiaVimaS.
tas parlamente, daugiausia Liglaikinis Komitetas užva- 
jų atimdami iš klerikalų, kar pasiuntė į So. Bostoną se- 
Naujam parlamente sociali- ka^io h;ri^io telegramą:

turės netoli 70 vietų. 
Klerikalai-gi, kurie\ per il
gus metus viešpatavo parla- w .

mente, jau nebeturės did- po vjeną delegatą nuo 
zi urnos balsų atstovų bute, kiekvienos kuopos arba nuo 25

Kaip buvo “Naujienose narių, 
pastebėta pirmiaus, šitie 
rinkimai turės didelės reik- „ 'JI ■

LS.S. Reikalai

Lietuviu Socialistu Sąjungos 
suvažiavimas įvyks lapkričio 27, 

28 ir 29 d. d. Chicagoje. Kuo
pos privalo tuojaus išrinkti de-

Taigi nepaprastas L. Š. S. su
važiavimas įvyksta greičiaus,

šmės Europos politikai. Jie ne#11 buvo sumanyta 138 kp. 
parodė įvairių visuomenės 
klesų if partijų jiegas svar-

į nešime.
Šaukiamas jisai yra tuo tikslu

blausiose Europos •kontinen P““1 sutvarkius Sąjun- 
to salyse, ir nuo to dabar žy gos reikalus ir kjad atitaisius

.__ ! , . ... - L. S. S. santykius su Socialistmiam laipsnyje priklausys Party
valdžių politika ir atskirų g s. fur| tuoyaits išsirinkti 
partijų^ taktika. visus reikiamus organizacijai

Ką-gi sako tų rinkimų re- viršininkus, kad jie galėtų pa- 
zultatai? imti į savo rankas L. S. S. rei-

Pirmiausia jie rodo, kad kflly vedimą. Antra* ji turi 
kapitalizmo jiegos da yra kreipties prie Socialistų Partijos 
galingos Europoje. Jisai Į į pyeikalauti nuėmimu su- 
dar negriųva. Nors ir per
gyvendama sunkų krizisą, J

spendavimo, kuris tapo uždėtas 
ant jos už buvusiojo L. S. S. 
sekretoriaus, J. Stilsono, dar-■i • . -t « >v > • o v M L-Ik Ji JLcl llo* «/• kjlliolHHkurĮ atvedė ją pragaištin- bus> prie4jBgus pal.tijai.

gas kapitalistinių valdžių 
šeimininkavimas, . Europa 
vis dėlto dar nenori mest-j 
šalį senąją tvarką. Ji tikisi 
atsigaut, eidama imperia
lizmo keliu.

Darbininkų klesa pasiro
dė dar esanti persilpna nu- versti buržuazijos vi.ėp.t.-j J - J “J

ximą. Uz pioletariato par- aplikaciją dėl suspen- 
tiją, socialistus, dar stoja davimo nuėmimo. > , 
tiktai mažuma piliečių: reiš Taigi L. S. S. kuopos privalo 
kia, jai nepritaria ne tiktai: sukrusti. Nors laikas yVa labai

Lcgalė įstaiga, kuri Socialistų 
Partijos akyse, gali padaryti 

i tuos dalykus, yra suvažiavimas; 
todėl jisai ir tenka šaukti be jo* 
kio atidėliojimo. t

Socialistų Partijos Naclona- 
lio Pildomojo Komiteto susirin
kimas įvyks gruodžio 7 d. Iki 

I to laiko L. S. S. turi būt jau su-

Sumanymą, kad L. S. S. su
važiavimas butų šaukiamas tuo
jaus, padavė 19 kuopa. Jos laiš
kas, prisiųstas Liglaikiniain Ko
mitetui, skamba sekamai: :

ĮNEAIMAS-REIKALAVIMAS.
Imant domon, kad
(1) Buvusieji LSS-gos virši

ninkai verstinai jungia LSS-gą 
su Komunistų Partija;

2) {vykusis Brooklyn’e, N. Y., 
Rugsėjo 27—Spalio 1, š. m., 
nors ir pavadintas LSS-gos X-tu 
Suvažiavimu, tikrume visai ne
buvo musų organizacijos suva
žiavimas, p steigiamasis suva
žiavimas suorganizavimui LKS- 
gos;

3) Buvusieji LSS-gos virši
ninkai netik drąsiai naudojo 
įvairias LSS-gos įstaigas suor
ganizavimui jiems reikalingos 
organizacijos, LKS-gos, bet po 
sutvėrimui savo naujosios or
ganizacijos jie begėdiškai nori 
pasisavinti LSS-gos turtą;

v4) Atsisakius LSS-gos virši
ninkams ką-nors veikti, kad 
nuėmus nuo musų organizaci
jos bereikalingai užsitrauktą 
Socialistų Partijos suspendavi
mą, tai musų organlžacija vis 
da nėra pilnateisė Socialistų 
Partijos dalis.

5) Organizacijos reikalų su
tvarkymas ir užbriežimas musų 
tolimesnio veikimo mums labai 
reikalingas;

6) Tą organizacijos sutvar
kymą, užbriežimą, tolymesnio 
veikimo ir apsaugojimą LSS- 
gos turto nuo nusineŠimo per 
buvusius LSS-gos viršininkus, 
gali geriausiai altlikti Susiva
žiavimas:

7) LSS-gos X-tą Susivažiavi
mą sulig LSS-gos Referendumu 
II, 1918 (žr. įnešimą “Apžval
gos** 6,1918 m., pasekmes “Mu
sų. Tiesos” 4, 1919 m.) gali su
šaukti LSS-gos Pildantysis Ko
mitetas ant arba be kuopų ini
ciatyvos, todėl

LSS-gos 19-ta kuopa savo 
susirinkime, laikytame Lapkri
čio 9-tą, Š. m., nutarė paduoti 
LSS-gos Laikiniam Organizaci
jos Komitetui, kuris užima vie
tą pabėgusiojo P. K-to, sekantį 
įnešimą-reikalavimą:

§1. LSS-gos Laikinis Organi
zacijos Komitetas susidedantis 
iš drgg. M. Jurgelionienės, A. 
Liutkaus ir J. Yuknio turi su
šaukti LSS-gos X-tą Susivažia
vimą.

§2. Susivažiavimb vieta Clii- 
cago, Illinois.

§3. Susivažiavimo laikas Lap
kričio 27, i«" 80, metų.

Paaiškinimas: šį įnešimą-rci- 
kalavimą LSS-gos Laikiniam 
Organizacijos Komitetui paduo
dame vieton LSS-gos 138-tos 
kuopos įnešimo 4 LSS-gos re
ferendumui. Mat susivažiavi
mo laukti iki Vasarįp menesiui 
1920 metų, yra per ilgu. Susi
važiavimas nuftns reikalingas 
tuojaus. Jo sušaukimui nėra 
reikalingas referendumas: sulig 
LSS-gos Referendiim II, 1918 
m., jį gali sušaukti musų Pil
dantysis Komitetas, kurio vie
tą, pastarąjam pabėgus prie Ko
munistų Partijos, šiandien už
ima LSS-gos VlII-to Rajono 
Kuopų Komitetas. Taigi LSS- 
gos 138 kuopos įnešimas refe
rendumui reikale šaukimo LSS- 
gos Susivažiavimo nereikalin
gas Ir nepraktiškas^ Susivažia
vimą gali sušaukti musij Lai
kinis Organizacijos Komitetas ir 
jis reikalingas ne Vasario mė
nesyje 1920 metuose bet tuo
jaus. i

Pasitikime, kad sąjungic- 
Čiams bus aišku itš atigščiau til- 
pusio įnešimo, jog Susivažiavi
mas reikalingas tuojaus ir už- 
tad kiekviena kuopa arti ar toli 
pasistengs prisiųsti savo delega
tus jame. Ten reikės daug da
lykų atlikti tad reik ir kuodaii- 
giausiai spėkų turėti.

Draugai! Visi repgkimės 
prie LSS-gos X-tos Susivažiavi
mo!

LSS-got 19-tos kuopos;
Organizatorius K. Liutkus,

Sekretorhis Ag. Bandron, 
Iždininkas, M. Baltuškienė.

Liglaikinis Komitetas ptiemė 
tą L. S. S, 19 kp, •umafiymą ne 
kaipo pa taisymą prie referen
dumo, kadangi Įnešimai refe
rendumui jau buvp paremti 
ir buvo nutarta paleisti juos bal
savimui, p kaipo naują suma
nymą.

Jeigu referendumas ir nutar
tų, kad nepaprastas suvažiavi
mas turi būti šaukiamas vasario 
mėnesyje, tai tas neatima tei
sės Ligtaikiniain Komitetui 
šaukti suvažiavimą šiais metais, 
kaipo paprastą L. S. S. suvažia
vimą (kadangi Brpoklyne Įvy
kusia komunistų suvažiavimas 
yra be vertės L. S. S-ai),

Kasgi del suvažiavimo yietos 
ir greito šaukimo, tai tas išsi
aiškina netikėtomis aplinkybė
mis, Į kurias pakliuvo L. S. S., 
ačiū komunistų “pasidarbavi
mui.”

Suvažiavimas Chlcagoje, lap
kričio 27, 28 Ir 29 turi Įvykti; 
kitokio išėjimo nėra.

les tiesiog { L. S. S. centrą.
Tie sąjungiečiai, kurie davė

si suklaidinti komunistų lyde
riams ir balsavo už komunis
tus, skaitosi pasitraukusiai! iš 
LS3. Norėdami sugrįžt atgal, j it 
turės įstot kaip nauji nariai. Bet 
juo greičiaus jie tą padarys, tuo 
bus gerinus, šiendie jau yra 
aišku, kad iš tos komunistų par
tijos nieko neišeis. Politikoje 
ji neturi ir neturės jokios reikš
mės. Tai kam dar “monkiuo- 
tis’1 su ja?

Si vptos Gyduoles užlaiko 
šeimynos sveikatą.

Kaikurlos L. S, S. kuppps, iš- 
anksto perspėtos, kad suvažia
vimas gal turės būt sušauktas 
šio mėnesio gale, jau yra pri
sirengusios prie jo ir išrinko 
delegatus.

L. S, S. 19 kunph savo dele
gatu paskyrt ftrfl. C. A. Herma
ną. VI rajonu IMassachusetts 
valstijos) kuopos, kurios perei
tą nedėldlenj laikė konferenci
ją So. Bostone, paskyrė dele
gatu drg. St Mlchelsoną. De
legatų rinkimus atliko talp-pat 
ir kal-kurios kuopos Chicagoj e.

Dabar reikia tiktai, kad su
krustų Ir kitos kuopos.

Nėra abejonės, kad nuo ryti
nių valstijų draugų, kurių de
legatams reikės keliauti šimtus 
mylių, kad pnšlekils suvažiavi
mą, neatsiliks Ir draugai iŠ Kc- 
noshos, Gary, Harvey Ir kitų ar
timų miestų

O jau chicagtečla! tai, žinoma, 
neapsileis. Jie ne tiktai daly
vaus suvažiavimo, D ir pasirū
pins tinkamu priėmimu svečių 
iš kitų miestų Liglaikinis Ko
mitetas nutarė kreipties į L. S. 
S. VIII rajono konferenciją, ir 
paragint jį parengt suvažiavimu 
delegatams draugišką vakarėlį. 
Kuopos, be to, pasistengs su
rengti Ir prakalbų rytinių valsti
jų delegatams.

L(« S. S. narių domal.
Socialistų Partijos Illinois 

valstijos sekretorius pranešė 
Liglaikiniam Komitetui, kad L. 
S. S. nariams, kurie del suiru
tės Organizacijoje, kilusios pe
reitą vasarą, užvilko savo duok
les partijai, nereikia mokėt ek- 
stra-mokesčlų, idant atgavus sa
vo teisės partijoj^

IJSS. ritiz-ini, V tu- Iii SI<5ii:il 1111-Vrt 
paliovę lankyties į kuopų susirin 
kimus, nenorėdami turėt kivir
čų su komunistais* dabar turi 
progos vėl sugrįžti į organizaci
ją, Jie visi gali ateiti į bent 
kurią persiorganizavusią L.) S. 
S. kuopą ir užsimpkėt užvilktas 
duokles: tuomet jie skaitysis se
nais partijos nariais ir jiems ne
reikės nei mokėt įstojimo, nei 
pildyt aplikacijų.

Jeigu kurioje kolonijoje nėra 
L. S. S. kuopos, tai sąjungic- 
Čiai lialikusieji ištikimais So
cialistų partijai, gali laikinai 
įstot į anglų socialistų kuopas 
arba prigulėt L. S. S-ai, kaipo 
pavieniai nariai ir mokėt duok

Geras Linimentas.
Rodos, kad n8ra reikalo aiškinti 
reikalingumu laikyti po ranka bon>* 

kokio—-nors gero linimento pa
viršutiniam vartojimui nuo visokių 
prietikių—ir rasi, kad tokiose atv9- 
jom nlra nieko geresnio už

Severa’s
Gothard 011

(Sevoros GothardiSką Aliejų), kurs 
yra žinomas kaipo galingas skau
dėjimams priešas. Jis rekomen
duojamas nuo rheumatizmo, strfin- 
dieglio, syatikos, tidinąo, strinų 
skaudėjimo ir sąnarių ir raumenų 
sustingimo. Parsiduoda visur ap- 
tiekose. Kainos: S0 et. ir 2 et, 
taksų, arba 60 et. ir 3 et. taksų.

W. F SEVF RA CO. 
CEDAR RAPIDS, IOWA

SPRINGFIELD, ILL.

Svarbus pranešimas Springficldo 
ir aplinkinių miestelių lietuviams.

Seniausia, tvirčiausia ir didžiau*- 
siu pušelpinč draugyste Lietuvos 
Sūnų.

Atpigino jsširašymą naujiems na
riams, ateinančiame susirinkime, 
kursai įvyks nedalioj, lapkričio 
23, 1919, 2 vai. po pietų.

Salėje Painter Hali, South 6-th St. 
' Lietuvos Sūnų draugyste susir
gusioms nariams pašalpos moka už 
savaitę — $6, $12 ir $18.

Draugyste turi įsteigusi phšelpos 
3 skyrius. '

Galima prisirašyti į blle kurį sky* 
nu* j

Kazimieras Gugis
> ADVOKATAS

Vtda viaokiiu reikalus, kaip krlminalilkuatt 
taip ir civiliikuose teismuose. Daro 

visokius dokumentus irpopierasi
Namų Ofisas:

1121 i. Halited St
Ant Itačlų lubų

Tel. Drover 1310

Miesto. Ofisas:
117 N. Deirbarn lt.

111M3 Unlly Bldg.
Tsl. Central 4411

DR. A. MONTVID 
CBICAGO

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
25 E. Washington St.

■ Marshall Field Annei 
18th fl. Ruimas 1827 
Phone Central 3362 

Valandos: nuo 10 iki 12 ryto

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

X-Snindullai. Phftne Armltage 2010 
Rezidencijos telefonas West 6126

PINIGAI | LIETUVA
JAU NUEINA

PRISTATYMAS CVARANTUOJAMAS 
Siųskite per Lietuvių (stalgų

EUROPEAN AMERICAN BOREAD
A. PJETRATIS & CO.

VgdOj; d 
3249 So. Halsted St, Chlcago, III.

Kreipkit&j raitu K kitų miestų.

žeititm kntnoi 
Atsakantis tavoraB 

Mandagus 
patarnavimai

P. K. BRUGHAS
Mes ažlaifeoDB pilnai viso
kių tavorų, atsakomų laik
rodėlių, 14 k. aukso, klubi
nių žiedų Ir visokiu auk
sų ir deimantu. Viskas yra 

parduodama viena per. 
Tinta žemiausia kaina.
Taipgi viena kaina vislenfe

Priimt* Liberty B»r4i M pilną t erti

P. K. BRUCHAS
irn So.tk Habted Btral CMe«o.

Atyflai kržhjfuvninkų ir šiaip įmonių, kurie norite pirkti BIČIŲ 
MEDAUS. Trumpu laiku pargabensiu į Chicagą daugybę ME
DAUS nuo farmų ir atvykęs patsai išvežiosiu kostumeriams(po kiek 
kas norės) į namus. Reikalaukite formų Medausi • svarų viedni- 
kas $1.80, didesnis orderis pigiauS.

Siųsdami orderius adresuokite:

STRYGAS, SPARTA, MICH.
Arba trumpa Įniktu
W, STRYGAS, G. D. E. 0. CHICAGO, ILL.

NAUJIENOS ATLIEKA VISOKIUS SPAUDOS 
DARBUS GREITAI GRAŽIAI IR PIGIAI

C»Z€3K1X*!P^. F.A.G-IEIZjBA
Silpnybes, paeinančios nuo penidirbitno, pailsimo, sąnariu ir raumenų 

sustingimo, skausmu strėnose, yra greitai prašalinamos, vartojant

PAIN-EXPELI.ERI
“Draugo Reikale1’

Šeimynos, kurios karto daftinojo jo veikianfiip danglans be jo neapsieina. 
Yra tik vienas Pftln-Expellerfs ir del jusu apsaugojimo, jis yra paženklintas 
musu vaizbaženkliu

& -A-NO H O R, (Įfcaras)
Jeigu ant pokelio nėra vaisbaženklio ikaro, tai jis nčra tikras ir jns tokio 

neimkite. Visose aptiekoss po 8&o. ir 65e. Taipgi galima gauti pas išdirbėjus:
F. AD. R1CHTER & CO., 326-330 Broadway, New York

— +——--------------- —    —-------------------------  —- - — ------------------------- - ---- ...  -----------

II A | RE1K1A SUKELTI 
“M1* LIETUVOS PASKOLĄ!

Lietuvos valdžia prašo Amerikos lietuvių kuogreičiausiai pas- 
kalint jai vieną milfoną doleriu ant dvieju metu ir dar prižada 
mokėt 5 ir pusę procento i metus.

Organizuokite Paskolos Platinimo KOMITETUS
Amerikos Lietuvių Taryba ir Amerikos Lietuvių Tautinį farybef priCmC se- 

kančią rezoliuciją*šiame reikale lapkričio 5 d., Pittsbufghe.
“Amerikos Lietuvių Taryba pripažįsta ir apsiima remti sutartį tarp Lietuvos 

valdžios ir Amerikos Lietuvių Prekybos Bendrovės sukėlime $1,000,000.00 pasko
los dvejiems metams ant 5^ nuoš.“

Ko Mums Dar Laukti Ilgiau? Pildykime
Savo Priedermes. Pirkime Lietuvos Bonusl

Visus pinigus nereikia dabar inešti. Dabar perkant bonų
Už
Už
Už
Už

$50.00 reikia inmokėti nemažiau $5.00
$100.00 reikia inmokėti nemažiau $10.00
$500.00 reikia inmokėti nemažiau $50.00

$1000.00 reikia inmokėti nemažiau $100.00
Sėsk tuojaus ir išpildęs aplikaciją prisiųsk tuojaus su reikalingu mokesčiu.

Tada galėsi būti ramus žinodamas, kad savo priedermę išpildei.

Lietuvos Bonų Iždas
120 Tremont St., Bostonu Mass.

Šiuomi užsirašau Lietuvos Bonų už $ 
čiu pirmą mokestį $.....................

Lai gyvuoja Lietuva!

Mano vardas ...............................

ir su šiuo laišku prisiun-

Gatvė

Miestas



CHICAGOS
ŽINIOS

Theodore Werner <flMk

Jd nori p»Rtibėt nelaimingiem flratnran tr gintinam

Mes siunčiame rublius ir vokiškas markes

Latviją, Lietuvą ir Estoniją

Vidutinės Kainos

Klausk tnformtdjoe

SOUTHWEST IRUSI and SAVINGS BANK
Lietuvių yaistijinis Bankas

DAKTARAS NAMUOSE

lu lotyniškais užvardijimais,

Didžiausia Lietuviška
Krautuve Chicagoje;

žada padidint tendas
Namų savininkų asociacija 

tariasi padidint rendas. Tai dėl
to, girdi, kad janitoriai reika
lauja didesnių algų.

Nubaudė lietuvę akušerį
Teisėjas Holmes priteisė užsi

mokėti 50 dolerių pabaudos lie
tuvei akušerei, Paulinai Urbo
nas už gydymų neturint daktaro 
laisnip. ^*\

Chicago and Milftvaukee elek
trinis traukinys vakar naktį ne
toli Chicagos užbėgo ant ėjusio 
skersai bėgių aSutomobiliaus. 
Vienas automJdbilUijus pasažie- 
rius, jūreivis Carrol, ant vietos 
užmuštas.*

i'.'JiUVL--

cčijj
, ,, lap- 

s bus nu-

_ ______ jo iki 
Nedalioje nuo 9 
i valan

valandos nuo 8 iki 
v. vak.

SMETANA 
.Akių specialistas 

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

3-čios lubos, virš Platt’o aptiekos 
• Temykite j mano pai 

Valandos: nuo 9-tos vai.
8 vai, vakaro

Prisaikintieji teisėjai vakar 
naktį nuteisė kaipo pirmo laip
snio kriminalistų tūlų Jack 0*- 
Brienų. Keituri mėnesiai atgal 
kaltinainjafcai nušovė policistų 

Burke. Nu teis tasai veikiausia 
bus' pakartas.

aus Gečio pn. 3036 S. 
Velionis padėjo 
balandžio 1 d. 

turėjo 33 mcĮus ani- 
"alstijij 
Jis pa

Nemokėsi Pinigų Be Reikalo
Musų krautuve—viena iš didžiausių Chicagoj

Parduodamo už žemiausią kainą, kur kitur taip be
gausi Mašinėlių laiškams drukuoti ir ofiso darbams yra 
naujausios mados. Užlaikom visokius laikrodžius, žiedus, 
šliubinius ir deimantinius; gramafonus lietuviškais rekor
dais ir koncertinų geriausių, armonikų rusiškų ir prūsiš
kų išdirbysčlU. Balalaikų, gitarų ir smuikų, kokių tik rei
kia. Dirbame visokius ženklus draugystėms, taisome lai
krodžius ir muzikalaus instrumentus atsakančiai.

skelbimus, užrašome la- 
pavieniais parduodame 
“Keleivi” ‘Kardą“! ir 

Mes padarėme musų

> manu / y <<
ėmė stipriai dirbt. Inkstai atsigavo. Reu-

o krutinę. Vidurių rėžimas 
mėnesių išgerdavau kas sa- 

> 3 mėn. savo paveiksle pa- 
Luoju Salutaras mylistų ge-

flo-
specialisto. U-

DR. I E. MAKARAS 
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
Hogelande: 10900 S. Michigan Avė. 
Telefonai, Pullman 342 ir 3180 
Chicagos ofisas: 4515 S. Wood St. 
Tik Ketvergų vakarais nuo 7—4) 

Telefonas, Yards 723.

Rez. 933 S. Ashland Blvd. Chicago
Telephone Haymarket 25<4 *

Tik keli
net pačiuose ar-

GAL GAUSIME 1EŠIŲ CENTŲ 
TRANSFERJ 

Gatvekarių kompanija turi mil
žiniškų pelnų.

Apie pabaigų šios savaitės chi- 
cagiečiai, turbut, gaus šešių cen
tų transferj, Public Utilities ko
misija dabar laiko čia nepapras
tų posėdį ir svarsto apie atųiai- 
nymų pirmesniojo savo patvar
kymo. Mat pasirodė, kad bėdi
noji gatvekarių kompanija turi 
milžiniškų pelnų, jo patarnavi
mas publikai .visai nepagerėjo. 
Tai pasakė dagi ne koks darbi
ninkų draugas, bet generalis val
stijos prokuroras. Skaitlinėmis 
jis priparodė, kad šiemet gatve
karių kompanijos įplaukos kone 
dvigubai padidėjusios, kuomet 
josios išlaidos padidėjo tik ne
pilnais 40 nuoŠ. Jo manymu to
dėl '‘gatvekarių kompanijai pil
nai užtektų, jeigu transferio kai
na bus šeši centai”.

Miesto valdininkai teČiaus spi
riasi, kad butų sugražinta senoji 
kainų skalė, taigi penkių centų 
transferis.

RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 

Vaikų ir visų chroniškų ligų 
Ofisas: 3354 So. Halsted St. Chicagfc

** Telephone Drover 9693 
Valandos: 10—11 ryto; 2—3 po plet 
7—8 vak. Nedalioms 10—12 dieną.

S. D. tACHAWICZ
Lietuvys Graborius

Patarnauju, laidotuvėse kuopi 
ginusia. Reikalo, meldžiu atsi 
šaukti, o mano darbu busite už 
ganėdinti.
231,4 W. 23 Placp, Chlčago, III 
_______ Tel. Ganai 2199.

MOTERS — STREIEAUžfiS
Patriotingųjų verteivų mo

terį Evanstone laužo! bučemių 
darbininkų streikų. Apie dvi
dešimts tokių streiklaužių va
kar jau dirbo įvairiose Evan- 
stono bučernėse.

TIKTAI ŠI MfiNESI.
Gerlausis 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. 
AVESTERN FURNITURE STORAGE 

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

daliomis nuo 10 iki 4 vai. Telephone Boulevard 2160 
DR. A. J. KARALIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VALANDOS: 9—12 ryto 
2—9 vakaro

S303 S. Morgan St Chicago, III.

Mes perkame Pergalės Bondus pilna parašyta 
ja verte, ir Laisvės Bondus 
Atneškite arba atsiųskite į 
Atdara kasdien nuo 9—6 
Utarninkais, Ketvergais 
Tr Subatornis tK—9

Rado moters lavonų.
Andais ežere policija rado se

nyvos mbters lavonų . Vėliau pa 
sirodė, kad tai butą tūlos Mary 
Duke. Saužudybės priežastis 
nežinoma.

Tik ką išėjo iš spaudos nauja kny- 
fta: Daktaras Namuose. Knygutėje 
aprašoma visokios vaistiškos žolės, 
šaknis, žiedai, lapai ir tt., nuo ko
kių ligų yra vaistai ir kaip vartoja
ma. Si. * T _ ““
taip, kad kiekvienas gali juos gauti 
bile aptlekoje. Boto yra ‘daugybė 
gerų pamokinimų, slaptybių ir re
ceptų. Tokia knygutė yra reikalin
ga kiekvienam. Kaina $1.00.

M. ZUKA1TIS,
451 Iludson Avė., Rochester, N. Y.

Steponas P. Kazlawski
4632 SO. ASHLAND AVĖ., CHICAGO, ILL.

Telefonas: PROVEH 7309

Paklausykite musų pa
tarimo ir nepirkite sau < 
siuto ar overkoto pir-'-'? 
ma nepamatę musų di
džiųjų sandėlių. Apei- r 
moka būti atsargum it*; 
apsidairyti š| sezonų, 
kadangi galima apsivil- įj 
ti su kaina, kokybe ir 
padarymu, ypatingai, į 
jei jus nepalyginsite H, 
pirma nusipirkimo. 1

e Praktikuoja metai 
Gyvenimas if ufisas • 

8149 S. Morgan at? 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- 

dėliomis nuo 9—2 po piet.
> , Telephorte Yards 687 •

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS 
and Darų, Lentų, Rėmų ir Stogams Popierų.
CARR BROS. WRECKING CO.,

3093 3929 SOUTH HALSfED STREET, CHICAGO, ILŲNOIS

Telephone Yards 5834

Dr. P. 0. Wiegner 
Priėmimo ’_
12 iš ryto ir nuo 7 
3325 So. Halsted St., Chicago.

Dr. Charles Segal
Persikėlė į savo bau jų ofisų 
pn. 4729 Sd. Arianti Avė. Jis 
gydo ligas vyrų, motetų ir vai
kų. Ofiso valandos nuo 10 iki 
12 rytmetyj, nuo 2 iki 5 va
kare.

Tek Drexel 2880.

Pinigais už

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

Krause Valstiiinis Taupymo
\ BANKAS

1341 Mihvaukee Avė., 
Bankas atdaras subatornis iki 8 vai.

Arti Paulina gal.
Turtas virš $200,000.00.

Apskrita bankininkystė.

Telefonas Pullman 856.
DR. P. P. ZALLYS

DENTISTAS
10657 Michigan Avė., Roseland.

Valandos: 9 iki 9 vakare,

ALUS DEGTINE VYNAS.
Pilna formula ir pilnas pamoki

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

TIKROS PREKES
Ne kokie nudavimai. Mes pir- 

miaus darėmė alų ir degtines, For- 
niulos Įstatymiškai galima siųsti pač 
ta. Veik greitai. Pasiųsime ga
vę $1.00 Money Orderiu, pinigais 
ar pačtos ženkleliais.

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

Ai labai sirgau per 3 metus, nuslabnėjęs pilvelis buvo. Dispep 
sija.nevirinimas pilvelio, nuslabnėjimas. Kraujo, inkstų, Nervu ii 
abelnas spėkų nustojimas viso kūno, ir buvau nustojęs vilties, kad 

eškojau sau pagelbos, nesigailėjau visoje Ame- 
bet niekur negavau savo sveikatai pagelbos.

DR. M. T. STRlKOLIS 
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. 
Nedėliotais 9 iki 12 dieną.

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

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

tine adata, groja visokio padarymo 
. rekordus, vartotas JHMr tik 30 dienų.

Mes taipgi turl- 
me tikros šikšnos UlMlMln svetinei eilę Ir ki- 
)h"u'

Mes taipgi turime ke 
■ IMI! I ,ct£t augštos klcsos | phonogrnfų, kuriuos IH JI mes parduosimo už 

H F—M* Mlo. pasiūlytą kainą f U*****|L už tai kad mes turi- Jf U nie pratuštinti vietą.
JEI GYVENATE UŽMIESTYJE MES 
PRISIUSIME C. O. D. LEIDŽIAME 
APŽIUjRETI. Sf yra stebėtina pro
ga. Ateikite arba rašykite tuofaus. 
PRISIUNCIAME UŽ DYKA.

Mes priimame Laisvės Bondus.
WESTERN FURNITURE STORAGE 
2810 W. Harrison St. Chicago, IĮL 
Atdarą nuo 9 ryto iki 9 vaL Neda

liomis nuo 10 iki 4

DR. C. K. KLIAUGA 
Dentistas.

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

vakare Phone Canal 257

EZuropean American Bureau
! A. PETRATIS & CO. Managera
3249 SOUTH HALSTED STREET, CHICAGO, ILL>

SIUNČIA PINIGUS I LIETUVĄ ir visas svieto dalis. Par
duoda LAIVAKORTES ir parūpina pašportus į tas šalis į kurias 
jau galima važiuoti.

Perka Liberty Bonds po dienos kursi! kaina. Padaro viso
kius NOTARIJALISKUS raštus. Suteikia patarimus žodžiu ar 
raštu DYKAI.

VALANDOS: Kasdien nuo 9 ikt 6 po pietų. Utarninke, Ket
verge ir Subatoj nuo 9 ryto iki 9 vai. vakare. Nedėliomis nuo 9 
ryto iki 3 po pietų. Telefonas Boulevard 611.
__________ A. Petratis, S. L. Fabijonas.

Mokykla kirpimo ir 
siuvimo atsidarė

Mokiname pagal naujausios 
mados iš petrlnų ir desainų 
kirpti ir siūti vyriškus aprėda- 
lus4 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 arba 

ypatiškal. Valandos nuo 8 ryto 
iki 9 valandai vakare.
WHITE EAGLE GARMENT8 

PRACTICAL DESIGNING 
SCHOOL

3103 So. Halsted St., Chicago.

Lietuvis Fotografas
Naujausios mados darome viso

kius paveikslus siuntimui į Lietuvą, 
darome paveikslus pasportams iš 
senų pardirbame naujus, imamo 
bildingus, šapose mašinerijas sve
tainėse draugijas, vestuves, pagra- 
bus ir tt. xVisoki darbą atliekamo 
gerai ir garantuojame. Ateikite ir 
įsitikinkite

STUDIO •
L. YAKUBOWSKI, 

614 West 18th SU Chicago, I1L

Gal jus žinote, kad mū
šy įstaiga išaugo di
džiausia savo rūšies pie 
tinėj dalyj ačiū savo 
vardui kaipo pilnai tei
singa ir pasitikima, vi
same turinti pasitikėji- 
mį žmonių per

DR. m: herzman 
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviama linomas per 18 Mė
tų kaipo patyręs gydytojas, chirurgas 
ir aku&erlSs

Gydo aštrias ir tehroftBkas ligas, vy
ra, moterų ir vaikų, pagal naujausias 
metodas X-Bay ir kitokius elektros prie
taisus.

Ofisas h* tabaratorijal H25 W. 18th 
BL netoli Fisk St.

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

VALANDOS: &-9 ryto, tiktai. į.

MOTIEJAUS KAZLAUSKO 
kūnas parvežtas iš Sibiro ran
dasi pas graborių Masalski. 
Palaidojimas bus Iš namų 
Franci; 
Union Avė. 
savo gyvastį 
1919 m.; f 
žiaus ir išbuvo Suv. 
kariuomenėje du metu 
ėjo iš Vilniaus gub., Trakų p.; 
Amerikoje išgyveno apie 20 
metų ir paliko dideliame nu- 
lliudlnie brolį Vladislovą, se
serį Paulina ir švogerį 

Laidotuves bus sųbati 
kričlo 22 d 7 . \ v„_. 
lydėtas į šv. Jurgio parapijos 
bažnyčią ir i,š ten į šv. Ka
zimiero kapines. •

Pamaldos bus apie 8:30 va
landą ryto.

F. GEčIAS.

TrisIngriTpritaik^taisY akiniais, 
kuomet JUs kenčiate galvos skau
dėjimą* kuomet raštas susibėga į 
krūvą* kuomet siuvate arba skai
tote. Kuomet )ųs esate trumpa
regis arba toli regia, pasitarkite 
su manimi pirmiau negu eisite 
kur norą kitur. Mano 26 metų 
patyrimas šiame užsiėmime su
teiks jums geriausias pasekmes. 
, Gydymas visų akių, ausų. 
ę!ei lt gerkles ligų. Po prieži
tarninkals iF pėtnyŠioim nuo 2 
iki 6 po

Telephone Yards 5032

Dr M. Stupnicki
3109 S. Morgan st Chicago

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

igfne verte. C A S H

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

tas ulganėdinimas. Vyrų ir vaiki
nų neatsišaukti, padaryti uint 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 augščiau.
Vaikų siutai $5.00 Ir aukščiau.
Pirkite sau ©verkautus dabar pa

kol prieš ateinančią Žiemą nepaki
lo kainos.

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

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

Atdara kas vakaras iki 9 vaL Va*, 
Nedaliomis iki 6 vai. vak. SuhntO 
mis visą dieną iki 10 vai. vak.

S. GORD0N, *
1415 So. Halsted St., Chciafa 

įsteigtą I9i)Z

AKIŲ SPECIALISTAS 
Ąkis Egzaminuoja ^Dykaf 

Gyvenimas yra 
. tuščias, kada pra 

nyksta regėjimas 
aUHMV/ vartojam Klr pagerinta Oph- 

thalmometer. Y* 
patinga domų at 

■ * kreipiama
kis. Valt tino 9 ryto iki _____
fedėliomls, nuo 9 iki 12 dieną 

649 S. Ashland kamp.47 eL 
Telephone Yards 4317 

Boulevard 6437

Naujas gydymas reumatiz
mui išvaryti.

73c. skrynelė dykai kiekvienam, 
sergančiam.

Syracuse’je, N. Y. tapo surastas 
vaistas nuo reumatizmo, kurį šimtai 
vartotojų vadina stebėtimij papasa
kodami apie atsitikimui 
rodo tikrai stebublingais 
panaudojimai, net pačiuose ar
šiausiuose atsitikimuose padaro ste
buklus net ten, kur kiti vaistai vi
sai negelbėjo.^ Jis, matomai,, neut
ralizuoja šlapiminę rūgšti ir kalki
nių druskų nuosėdas kraujuje, vary 
dainas visus nuodingus išmetamus 
dalykus laukan iš sistemos. Opu-, 
mas, skausmas, sustirimas, suputi- 
mas tartum tirpte sutirpsta ir pra
nyksta.

Gydymas, kurį pirmu kartu įvt- 
dė p. Dclano, yra toks geras, kad jo 
savininkas nori, idaąt kiekvienas, 
kuris serga reumatizmu, arba ku
ris turi draugus juomi sergančius, 
paimtų nuo jo 75c vertės pakutį dy
kai vien tik, kad parodžius be įmo- 
kėjimo jokio cento, ką jis gero pa
daro. P-nasi Delano sako: “Kad 
parodžius, jog Dclano gydymas vi
siškai išgydo nuo reumatizmo, ne
žiūrint to, kaip smarkus, nepasi
duodantis ir ilgai stovėjęs jis (ne
būtų ir net po to, kaip visi vaistai 
nieko gero nepadarė, as pasiusiu, jei 
dar niekuomet jo nėsate vartoję, 
pilno didumo 75c. vertės pakelį dy
kai, 'jei jus, iškirpę šitą pranešimą, 
prisiusite man su savo vardu, pra
varde ir adresu ir 10c. padengimui 
siuntime, lėšų”,

T. H. Dclano, 1248 Griffin Sąuare 
Bldg., Syracuse, N. Y. Aš galiu pa
siųsti tik vieną pakutį dykai vienu orluncil

begyvensiu. Visur jieškojau sau pagelbos, nestgaiiejau, visoje a 
rikoj ir už rūbežiųi bet niekur negavau savo sveikatai jiagelbos.

Bet kada pareikšlavau Salutaras vaistų, Bjttejia,_hraujojFalytO' 
Jo, Nervatoiia, Inkstų ir Reumatizmo 
minėtos gyduolės pradėjo mano nilva 
Kraujas išsivalė. Nervai <--------
matizmas pranyko diegliai nebebadė 
išnyko po užmušimui visų ligų. Bėgiu 
vaitė po buteli Salutaras, Bitterla, Ir 
mačiau tokį skirtumą ir 1000 sykių c------- .. .
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, I1L

Apdegė mergaitė.
Devynių metų amžiaus mer

gaitė, Viola Lifka, 4601 Pros- 
pest Ave.t užvakar pavojingai 
apdegė bežaisdama prie gatvėj 
sukurto ugniakurio. Mirė.

Imsią nagan cukraus speku- 
liatorius.

Valdininkai pradeda kalbėti 
hpie naujų “kryžkarę/* prieš — 
cukraus spekuliatorius. Tai dėl
to, kad “gerumu jie jau nebesu
valdomi“. Kelių kairias cukrui ir 
gana.

and Company
11140-44 Michigan Avė., Itaseldirfk

Akių, Ausų, Nosies, Gerklčs 
ir Tonsilų žinovas. . 

BRONCHINIŲ TAKŲ LIGOS

8
 Palikus jnfluenzą 
nesustabdyta ji nuei
na žemyn Į bronchi
nius takus ir po tūlo 
laiko užpuola plaučius 

pagiindydama bron
chitą. Jei bronchitas 
nėra dar Išsivystęs, 

tai Dr. Carter nauju 
būdų visuomet išgydis 

Ar turi kosulį? 
Ar nyksti? ' 
Ar kosti naktimis?

Ar skauda šone?
Ar kosti pasikvengždčdamas?, 
Ar esi kartais nuliūdęs?
Ar spiauni geltonais skrepliais^ 
Ar kosti guldamas?

‘ Ar kosti rytmetyj? >
Ar spjaudai sukepusiais šmotais? 
Ar biauriesi riebiais maistais?

. . Ar 4ut&na gomuryj! i > 
Ar skauda po krutinę? 
Ar jautiesi einąs silpnyn? 
Ar degina gerklėj?
Ar kosti labiau nakčia kaip’ ryte? 
Ar nakčia reikia atsisėsti, norint 

atsikvėpti?
Jei turi galvos skaudėjimą, ateik 

pas gydytoją. Nelauk, nes inflųenza 
apveiks.

DR. F. O. CARTER ' 
Akių, Ausų, Nosies ir Gerkles 

120 S. State St., Chicago.
Besisukamų šviesų iškaba per 

23 metus prie State gatvės.
Valandos 9 iki 6. Nedėldieniais 10 
iki 12. Atdara Subatornis po pietų.

Tel. Boulevard 8329 

Darbo Žmonių 
Knygynas

3238 So. Halsted St, Chicago 
Užlaikome knygų krautuvę, par* 

duodame įvairaus turinio knygas, 
kaip tai: beletristiką, ekonomiją, 
sociologiją, politiką, gamtos ir ki
tų mokslų; hygieną, istoriją, etnolo
giją, biografiją, kalbamokslius, po
eziją ir teatrams knygas. Taipgi 
priimame p 
ikraščius ii 
“Naujienas1 
“Dilgėles”.
knygų naujus katalogus; reikalauda
mi katalogo prisiųskitę sykiu už 6c 
krasaženklių.



NAUJIENOS, Chicago,, III

Pranešimai
Brighton Parko Visų šventų Drau 

gijos nariai ir rėmėjai, ėmusieji se
rijų Lietuvos Raudonijo Kryžiaus 
naudai, malonėkite kaip likusius ti- 
kietus taip ir surinktus už parduo
tuosius tikietus pinigus sugrąžinti 
ne vėliau kaip subatoj, lapkr, 22, 8 
vai. vakare, T. Mazenio svet., 3834 
So. Kedzie Avė. nes draugija turi 
padaryti sąskaitas. Pasirūpinkite 
tatai padaryti būtinai.

— Komitetas*

ASMENŲ JIESKOJIMAI
Pajieškau apsivedimui vaikino ar 

ba našlio nuo 30 iki 40 metų senu 
mo be vaikų, kuris butų pamoky
tas. Aš esu našlė, turto turiu 
$13,000 (trylika tūkstančių), esu 31 
metų senumo, vaikų neturiu. Kas 
mane nori Chicagoje pamatyti, te
gul pasiskubina, nes greitai išva
žiuoju. Marė Masiulionlenė, 4150 S. 
Artesian Avė., Chicago, III. Greit 
išvažiuosiu į sekančia vietą, 320 
Plum St., Carlinville, 111.

Roseland. — Lietuvos Sargų Orga
nizacijos susirinkimas įvyks nedė- 
lioj, lapkr. 23, kaip 12:30 vai. po 
pietų, Visų šventų parapijos svetai
nėj. Kviečiame jaunimą, kuriam 
rupi Lietuvos gynimas, atvykti ir 
stoti musų organizacijom

—< Liet. Sargų Narys*

Kenosha, Wis. — LSS. 58 kp. mė
nesinis ir kartu lavinimosi susirin
kimas įvyks nedėlioj, lapkričio 23, 
Socialistų Svetainėj 321 Prairto Ąve. 
kaip 9 v. ryto. Visi nariai būtinai 
privalo atsilankyti , nes yra daug 
svarbių reikalų: balsavimas Soc. 
Party konstitucijos ir Liet. Soc. Są
jungos klausimai.

LSS. 58 kp. sekr. J. M.

LSS. 81 kp. extra susirinkimas į- 
vyks Liuosybės svet., 1822 Wabansia 
Avė., subatos vakare, 22 d. lapkr., 
Pradžia lygiai 7 vai. vakare. Drau
gas ir draugai malonėkite susirinkti 
paskirtu laiku, nes po susirinki
mo daug kuopos narių turės daly
vauti kitame susirinkime. Visi na
riai privalote būti susirinkime, nes 
yra labai svarbių reikalų

LSS. 81 kp. sekr. P. Miller.

LSS. 88 kp. nepaprasas susirin
kimas įvyks subatoj, lapkr. 22, Mel
dažio svetainėje lygiai kaip 8 vai. 
vakare. Visi kuopos nariai ir no
rintis įstoti LSS prašomi atvykti’ 
laiku. Turime daug svarbių rei
kalų dėl LSS. suvažiavimo ir kt.

—* Organizatorius.

Cicero. — LSS. 138 kp. mišraus 
choro veikalo Revoliucionieriai ge- 
nerališka repeticija įvyks nedėhoj, 
lapkr. 23, Meldažio svetainėj, kaip 
8:30 v. ryto. Visi lošėjai prašomi 
susirinkt laiku. — Komitetas.

Sus. Liet. Soc. Dainininkų I aps
kričio mišrių chorų generalė repe
ticija įvyks nedėlidj, lapkr. 23, Mil
dos svet. Choristai prašomi ateit 
kaip 12:30 vai. dieną. Visi choris
tai būtinai privalo atvykti, nes rei
kalinga prisirengti prie musų kon
certo. — Org. J. Urbonas.

Toleston, Ind. —• LSS. 209 kp. mė
nesinis susirinkimas įvyks nedėlioj, 
lapkr. 23, A. Mališausko svet. 1520 
Grant St. kaip 11 vai. ryto. Draugai 
ir draugės, būtinai atsilankykite ir 
Easkirtu laiku. Turime daug svar

ių pranešimų nuo I.SS. Pildomojo 
Komiteto. Atsiveskite naujų narių.

Fin. rašt. A. Nanartonis.

Roseland. — LMPS. 25 kp. mėne
sinis susirinkimas jvyks ketverge, 
lapkr. 20 d., 7:30 v. v., Aušros kam
bariuose, 10900 Michigan Avė. Vi- 
sds narės prašomos atsilankyti.

— Sekretorė.

Sma. Liet. Kareivių susirinkimas 
įvyks ketverge, lapkr. 30, 8 vai. va
kare, p. Juraškos svet.f 4415 So. 
Wood gatvės. Visi nariai ir norin
tieji prisirašyti, malonėkite atsilan 
kyti. Gali ia ne nariai ateiti pa&i 
žiūrėti. Valdyba.

Cicero. Susiv. Am. Lietuvių ka
reivių susirinkimas įvyks ketverge, 
lapkr. 30., 7:30 vai. vak- J- Neffo 
svet. 1500 So. 49th Avė. Visi nariai 
bukite ir naujų draugų atsiveskite.

— Valdyba.

Socialistų Partijos 4tos Wardoe 
Organizacijos susirinkimas jvyks 
Ketverge, lapkr. 20 d., kaip 8 vai. 
vak., Fellowship House svetainėj, 
831 W. 33rd Place. Visi nariai bū
tinai atvykite. Yra svarbių reika
lų. — Sekretorius.

-r — „ -

L. M. Dr-ja Apšvietoa. Virimo lek
cija bus kas ketvergą Mark White 
Sųuare 30 ir S. Halsted St. Meldžiam 
skaitlingai atsilankyti.

— Komitetas.

St. Meldžiam

Roseland, III. Rosclando Liet. 
Namo Statymo kort>oracijos draugi
jų delegatų susirinkimas ivyks ket
verge, lapkričio 20 d., 7:30 vai. va
karo Aušros kambariuose, 10900 
Michigan Avė. Visi delegatai kvie
čiami atsilankyti.

A. Grabelis, Raštininkas.

Frank Harris, Pearson’s Magazine 
žurnalo redaktorius, iš New Yor- 
ko, Workers’ Institute pakviestas, 
laikys du referatu: 1) SeredoJ, lap
kričio 19, 8 v. v., East End Hali so- 
lėj, kampas Clark ir Erie gt., refe
ratas apie Bernard Shaw; 2) Ket
verge, lapkr. 20, 8 v. š., West Side 
Auditoriume, Racine ir Taylor gt., 
referatas apie Oscar Wilde.

Pa j ieškojimai
ASMENŲ JIESKOJ1MAI
Pajieškau savo pažįstamos Mari 

jonos Daugirdienės, ji pirma gyve
no ant Devynioliktos, o paskui per 
sikėlė ant Bridgeporto. Ji pati, ar 
kas žino apie ją malonėkite pranešti 
adresu:

Mary Jankauskienė, 
1236 S. Newberry Av., Chicago, III.

Pajieškau savo pusbrolio Stanislo
vo žabarausko; paeina iš Suvalkų 
rėd., Vilkaviškio apskričio, Pajavot 
nio valsčiaus, Sausininkų kaimo 
Daržininkų. Pirmiau gyvenome kar 
tu Anglijoje, dabar girdėjau gyvena 
Amerikoje. Svarbus reikalas iš Lie
tuvos. Jis pats ar kas apie ji žino 
malonėkite pranešti adresu:

Joe žabarauskąs,
712 E. 95th St., Chicago, III.

RAKANDAI. (REIKIA DARBININKŲ REIKIA DARBININKŲREIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

REIKIA DARBININKŲ
III II IUI..H I ĮIĮĮĮĮI! ||>*W I III  ĮRII ■■

MOTERŲ

>1 s.

MERGINŲ IR MOTERŲ

* VYRŲ
l

VYRŲ EXTRA BARGENAS
Penkių kambarių vėliausio sti

liaus rakandai bus parduoti už bi- 
le kokį 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.

III.

at-

at
jos

v?

r f

OFISO 
SIUNTIMO

Saldainiai
VAIKŲ ir 
JAUNŲ VYRŲ

Pajieškau Jdlijos Misiūnaitės, gir. 
dėjau buk ji vedus, vyro pravar
dės nežinau, pirmiau gyveno Cice
ro), III., paeina iš Kauno gub., Novo- 
Aleksandrovsko pav., Papilio para
pijos, Kubilių kaimo. Jai yra 
siųstas laiškas iš Lietuvos nuo 
tėvo. Atsišaukti:

Jonas Burčikns, 
1331 So. Avers Avė., Chicago,

Pajieškau Vaclovo ir Franciško 
Janauskių. Pirmiau jie gyveno 
Bridgeport, Conn. Yra laiškas iš 
Lietuvos nuo Antano Janauskio. Ma
lonės jie patįs atsišaukti.

John Sukovricz, 
4517 So. Wood St., Chicago, III.

ir

Perskaityk su atsidėjimu
DARBININKŲ 
TROKININKŲ

PREKIŲ 
SKYRIUS

PREKIŲ

SIUNTIMO SKYRIUOSE

Prityrimas nereikalingas

OFISO DARBININKES

Prie darbo musų prekių Ir siunti
mo skyriuose, pakuoti, vynioti ir 
dėstyti prekes užsisakytas musų Ko- 
stumerių. Sverti pačtinius pake
lius ir tt.

Mes galime sunaudoti
Kelis gerus sukėjus
Paviršių ir ybiškės (marshnjaloiv)
darbininkus
šokolado liejlkes (merginas) 
ir kitus darbininkus ir darbininkes, 
šviesi naujovinė dirbtuvė 
Geriausios darbo sąlygos 
Augščiausia mokestis
Bonusai ir nuolatinis darbas, 
tinkamiems darbininkams.

i VERAUSININKŲ 
PAKUOTOJŲ

Pastovios vietos. Gera mokestis 
pradžiai. Puiki proga pakėlimui.

i PajieŠkau savo brolip Vincento 
Sptudvilo pirmiau gyveno Drogin 
Putrin, Škotijoje. Meldžiu atsišauk
ti adresu. •

John Sptudvilas,
330 North 5th St., Springfield, III.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
Išduodama kambarys šiltas ir švie 

sus. su valgiu ar be valgio vienam 
vaikinui, prie mažos šeimynos.

Tel. Yards 3111, A. Donila, 471 W. 
31st St.

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

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

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

REIKIA moters popieroms 
skirstyti. Gera mokestis.

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

REIKALAUJA MOTERŲ SKUDU
RAMS SKIRSTYTI.

P. GOLDMAN, 
1017 So. Fairfield Avė.

MERGINŲ
Moglių darbininkių . Rankomis 

irosytoių, nereikia patyrimo; svei
kas darbas; geros apystovos.

BROOKS LAUNDRY CO., 
East Avė. and North Blvd., 

2 blokai nuo Oak Park etevątorio

REIKIA MOTERŲ IR MERGINU 
Lengvas darbas išskirstymų. Ge

ra mokestis.
TEONARD SEED CO., 

228 W. Kedzie St.

Reikalauja moterų prie švaraus, 
lengvo pastovaus darbo prityrusių 
vilnas skirstyti. Mokestis $18 savai
tei. Valandos nuo 7 ryto iki 5 va 
karė. Subatornis iki pietų.

Gumbinsky Bros Co., 
2261 Sa Union Avė.

Saldainiai

Mes galime sunaudoti
25 šokoladines lieji klės

Taipgi pakuot o jų, ir tt.

Kelių saldainių dirbėjų 
ir kitų darbininkų ir darbininkių 
Sviesi naujovinO dirbtuve. 
Geriausios darbo sąlygoj

Augščiausia mokestis ir nuolati
nis darbas užtikrinama tink 
darbininkėms.

WARDWAY FOOD FACTORIES 
Hobbia ir Crosby gat.

MOTERŲ

Aslai plauti dirbtuvėje, 
kestis, lengvas darbas, 
liekama su mašina.

Gera mo- 
Darbas

Atsišaukti

UNION SPECIAL MACH. CO.
311 W. Austin Avė.

■■ ■ m *
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Reikalauja moters ir jaunu mer
ginų virš 16 metų amžiaus prie leng 
vo nardo dirbtuvėje nauiovinėje 

Pastovuidienos šviesa dirbtuvėje. 
darbas, gera mokestis $15 savaitėje.

Olson Rug. Cd., 
1508 W. Monrtfe St.

Ar moki gerai skaitliuot?
moki
moki
moki

———r

A' '' »■

ar
ar 
skirstyti 
raštinės

aiškiai rašyti;
mašinėlė rašyti;
perrašinėti; ar nori 
popierius ir laiškus musų 
Skyriuose?

Mes galime duoti jums pastovias 
vietas su gera užmokestimi ir puikia 
proga pakėlimui.

Prityrusioms darbininkams moka
me pagal jų mokėjimą.

SIUNTIMO KAMBARIO 
DARBININKES

Gera mokestis 
proga pakėlimui.

pradžiai. Puiki
Pastovios vietos.

WARDWAY FOOD FACTORIES 
Hobbie ir Crosby gat. 

Superior 8400

Sears Roebuck 
and Co.

Valandos 8:00 ik;i 4:45 
Subatornis iki pietų

Homan Avė. ir Arthington St.

Savininkas ati
duos su nuo

stoliu sau
Trišmotį tikros šikšnos seklyčios 

setą, pirktas už $200. Vartotas 15 
dienų. Parduos už geriausį pasiuly 
mą. Taipgi $125 gražus, didelis šė- 
pinio dydžio fonografas kaip nau
jas, su rekordais su 24 pasirinkimų 
ir deimantiniu galu adata už $38. 
Taipgi kaurai. Būtinai pamatyki
te su mumis pirma pirkimp kur ki
tur. Priimame laisvės bondeas.

SOUTH SIDE FURN1TURE 
STORAGE ' 

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

Sears . Roetmck APMUŠĖJŲ

and CO. APTAISYTŲJŲPRIE NAUJ0 IR TAISOMO AU- 
Valandos 8:00 iki 4:45 TOMOBILINIO DARBO; PASTO- 

Subatornis iki Pietų vus DARBAS; GERIAUSIA MOKĖ/
Homan Avė. t & Arthington St. sTIS MIESTE.

WM. J. HUGHEY 4 SONS 
2518 S. MICHIGAN AVĖ.

-----------  - ■> » ’——------ --- REIKALAUJA dailydžių prie ka-
VYRŲ reikalauja — Gera mokės- rų, darbas nuo stukių prie freitinių

tis. Pastovus darbas, I karų taisymo.
National Lead Co. THE STREETS CQ,

900 West 18-th Street, W. 48 4 S.. Morgan Sts

Tvirtos veiklios, sumaningos mer REIKALAUJA 10 VYRŲ TUO-ivirtos, VC1KIIOS, sumaningos mer reikalaują tanitoriau. pagel- JAUS 60c. j VALANDĄ, 
ginos ir moteris pakavimui, vynioJ bininko Gora mokestis, kambarys) PEOPLES IRON 4 METAL CO.

x . . . .. a , |ir valgis. Ataišaakite pn. 6222 Har- M35 So. Loomis St.
jimui, svėrimui ir skirstymui pašti- per A’to. 3 pafyveaimas iš užpakalio ------------------- --------------------------------
nių pakelių ir ekspresinių užsisa-| I REIKAIAUJA PRITYRUSIO PUN

ų 1 y 1 ų ------ —----- ------------------------ --—— DUOTOJO l ŠLAMŠTŲ ŠAPĄ.
kymų. 4 u | ........- T I P- GOLDMAN,

1017 So, Fairfield Avė.-

■vr

PREKIŲ DARBININKES
VAIKŲ

< Reikalingi trekių darbininkai 45c 
į valandą. Atsišaukti

Pulhnan Railroad Co., 
111 ir Lan<e^ Av.*, Pullmaa, 111,

DARBININKŲ PRIE 
VARSTOTO IR SIURBSTOKO

Mes galime panaudoti kelis dar
bininkus dirbančius su pielyčia prie 
smulkaus darbo

Atsišaukti

UNION SPECIAL MACH. CO.
311 W. Austin Avė.

1 '-!■ ..............

Eesu priverstas parduoti puikią 
Victrolą, taipgi Grojiklj Pianą; se
klyčios, valgomo kambario ir mie
gamo kambario setus, kilimus, lem
pas, misinginę lovą ir k. d, pigiai. 
2106 So. 56 Avė., Cicero, III.

BARGENAS
Parsiduoda pigiai rakandai (fur- 

niture) 4850 So. Elizabeth St., iš 
fronto, Vi bloko į vakarus nuo Ra 
cine Avė. Atsišaukit subatoj Nov. 
22, nuo 6 iki 10 vai. vakare.

AUTOMOBILIAI
EXTRA PARDAVIMAS

Parduodu arba mainau ant troko 
žieminį automobilių 1917 m. Visai 
naujas, mažai važinėtas su extra va
sariniu viršum, geromis ratlankė- 
mis ir visais kitais pritaisymais. Tu
riu parduot trumpu laiku. Pardavi
mo priežastis — einu į biznį, reikia 
pinigų, 2009 So. Hasted St.

Merginos ir moteris virš 16 metų 
amžiaus sudėstymui, pažymėjimui- _ .. .
peržiūrėjimui ir pakavimui pačtinių kalingą#, $A4.Q0, 49 valandų 
užsisakymų musų prekių akyrnuose. va^atomig

/
Puiki proga pakėlimui

Virš 16 metų amžiaus mokintis 
n erei-1 
į sa

inę.ita **

ii. J, KIttrodge 4 Co. 
Green nad We#t 

Superior St.

*▼

VY'AV laitfįffls kraustyti. 
AtsiSaukti 7 vai, ryto. 
Išmokestis kasdien.

LORD and BUSHNELL Co. 
2424 S. Laflin St.

Sears Roebuck
šutu d C o» Į   ...un m,..-.-.. m..... ..[

Valandos 8:00 iki 4:45 I REIKALAUJA
Subatornis iki pietų I x Mokterių prie vąrstotinio, naašž- Į J

Htaman Avė. & Arthington St ninio ir aslinio darbą; kaita ir pil- Įiąh-nj. dhrtias _ Ika geležis. i*ou*uo t«uuaq.
| Atsišaukti pas 12619 W. Van Buren St

----------------- Į IlBnofc Malteabte Iron Co.,
• Į 1809 Diversey Pfcwy.

Reikalauja darbininkų—nuo 
___ ____ — Atsišauktį

T

T TV

*

PRITYRUSIU PAJIEGINES 
MASINOS OPERATORIŲ

Prie naminių dresių.
Patyrusios gali uždirbti iki 125 i 

savaitę ir daugiau.
ATSIŠAUKTI

A. MELTZER, 
1056 N. Wood St.

MERGINŲ
i

Dirbtuvės darbui; $14 j savaitę 
kuomet mokinasi. Nuo štukų dar
bas $17 iki $20 i savaitę.

American Insulated Wire ąnd 
Cable Co., 

954 W. 21st St.

Reikalinga moteris ar mergina, 
prie cigarų tabakui stiprinti.

4337 So. VVood St.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

VAIKŲ a

16 metų amžiaus

REIKALAUJA DARBININKŲ 
Prie darbo didelėje gurno dirbtu 

▼ėję West«idĄ.
ATSIŠAUKTI 

MECHANICAL RUBBER CO., 
2639 W. Grand Avė.

šitos vietos gėrdš su pakėlimo Į 
proga atsakantiems vaikams'. 1

Mes reikalaujame daugybės val- 
kų musų prekių ir raštinės sky- 

I prie visokio darbo, prityri-
nms uereikalingaa.

I . Mi.i

4 MAŠININIŲ MOLDERIŲ

—------- - GERA MOKESTIS ir
Pastovios vietos, getą mokestis! PASTOVUS DARBAS.

pradžiai' • HURLEY MACHI^E COMPANY
1 54 Avė. ir 22 St.i .t n~<

Sears Roebuck 
and Co.

Valandos 8:06 iki 4:15 
Subatornis iki pietų

Homan Ąye. ir Arthington St.

REIKALAUJA DARBININKŲ; 
pastovus darbas; gera mokestis 

THE STREETS CO., 
W. 48 4 S. Morgan Sis.

. i . i
■štai MM

■ ........ u.M.

VYRAI PASISAVINKIT SAU GERBS GW"
NI GYVENIMĄ PADARYDAMI Ktina kad kalbėtu angliškai Ir len 

SAVO LIUOSA LAIKA kRk"<d Ka,not,J angusuai 
BRANGIU. K18Kai- 10742 Michigan Avė.

Mes turime suorganizavę Lietuvių ™ *
Skyrių ir reikalaujamą keleto ito-l — ■ I ub». i.l.Ai»-i .... * .. .I.,.* .... I I
teltgentUku iitikimu vyru dirbti su pgjįrfk.u . , nat Janitoriaus 
mumis kelM* valandų kasdien ar- pag^bininko, kurs moka darb*. Ge
ba keletą dienu kas savaite p*r vi-Įram vyrui geras užmokestis ir už-l 
s;’ Kb'JS” M A^^‘mi!nuoiaus-

?.?p“"1 P&“m.*’ PolkSU ?!h1Cago, RI.Į

venimė. Atsišaukite nuo 10 vai. ry- ” ' 1 r Jr'* 'lTI" |
to iki t vai. po piet, arba nuo 6 iki KOTŲ SAPA. į
9 vai* vakare. Klauskite! Adam Mar- Reikia 3 kišenių dirbėjų prie k o-l
kūnas, Lietuvių Skyrių Vedėjas,! tų ir 3 tankinių guzikams skilių! 
Room 847 First National Bąnk Buil-idirbėjų. I

... Moriroė Street, Cfcici- Royal Tailotą, 1
J ur Hh l 731 So. Wėl!s St| '•CMeM III*

Reikalauja darbininkų $4.50 į die
ną pradžiai senfeležių kieme. 

Sam Cohn Sons, 
52 Avė. ir 16ta gat.

REIKALAUJA MEDŽIO dirbėju, 
gerai išlavintų prie automobilių tai-

Astišaukti 
Magnetic Motors Corp., 

2521 Calumet Avė.

ding, 68 W. 
go, iii.

REIKALAUJA 
MOLDERIŲ 

ASLINIŲ 
VARSTOTINIŲ 

MAŠININIŲ 
Kalamoji ir pilka geležis 
Gera mokestis nuo stukių; 
geros darbo sąlygos.

ATSIŠAUKTI 
ILLINOIS MALLEABLE IRON 

COMPANY
1800 Diversey Pkvy.

Reikalauju čeverykų taisytojo, ku 
ris supranta savo darbą. Darbas 
ant visados ir gera užmokestis.

Wni. Sabaliauskas
2337 So. Leavitt St.. Chicago, III.

IŠRENDAVOJIMUI
-------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------

Išduodu svetainę susirinkimams 
laikyti, taipgi išduodu du kambariu 
garii apšildomus ofisui, ar gyveni
mui: Atsišaukite pn. 731 W. 18th 
St. Joe Martin.

NAMAI-žEMk

.... n_.r
REIKALAUJA 25 MOTERŲ ar 

merginų, arba gabių vyrų pardavi
nėjimui real ėst ate. Matysit ės su 
sales manadžeriu John A. Walulas.

WM. D. MURDOCK AND CO., 
4980 Archer Avė.

į rytus nuo Crawford Avė. 
nuo 9 ryto iki 6 vakare.

'V

BRIDGEPORTO BARGENAI
2 pagyvenimų mūrinis namas už 

$2,000 mažais įmokėjimais; namas 
yrą prie Union Avė. ir 34 gat.

Dviėjų pagyvenimų mūrinis na
mas, garu apšildomas, su maudy
nėmis, elektros šviesa* užpakalyj 
garadžius 2 automobiliams, kampu 
uis namas, lotas 35 pėdų platumo, 
parduodama už 38 šimtus. Namas 
yra prie 32 gat. netoli nuo Halsted 
Street.

C. P. Suromski Co., 
3346 S. Halsted St., Chicago, IU.

REIKAIAUJU 1 retušuotojo, 1 
spaudėjo (printerio) ir vienos mer
ginos štoran. Retušavimą duodu j 
namus.

P. CONRAD, 
3130 So. Halsted St. 

Tel. Drover 6869

PARDAVIMUI
Parduodama player piano, visa, 

mažai vartotas. Kam reikalingas 
atsišaukit pn. 4238 So. Campbell 
Ave„ 1 lubos.

Parsiduoda grosernė ir bučernė 
maišytų tautų apgyvento^ vietoj; 
parsiduoda visai pigiai; priežastis 
pardavimo patirsite ant vietos. At
sišaukti į Naujienų ofisą, pažymint 
No. 4.

Pardavimui buėernė ir frosernė, 
lietuvių ir lenkų apfrventdj vietoj. 
Biznis išdirbtas. Priežastis parda
vimo — vienai neguliu apsidirbti. 
Parduosiu urnai. Kas pirmesnis, 
tas geresnis.

1247 — 50th Ct. and IStH St. 
Cicero, III.

Parduodama: 0825 So, 'Emerald 
Avė. keturi pagyvenimai 4 ir 3 kam
bariais ant pirmo augšto ir 5 ir 3 
ant antro. Gazas, ir tt. Geros rau
dos. $2000 grynais. Kaina ,, $3650

743 W. 49 PI. Du pagyvenimai po 
6 kambarius. Gazas ir tt. Pigiai 
tiktai už........................  $2100.00.

619 W. 46 St Du pagyvenimai 
po 6 kambarius ir 6 kambariai apa
čioj. Maudynė, gazas ir elektra. 
$500 įmokėti. Kaina .............$3000.00.

442 W. 46 St. Keturi pagyveni
mai po 4 kambarius. Inmokėti 
$300. Geros randos. Kaina $1600.

J. McDONNELL SYSTEM 
3517 Archer Ąvą.

Parduodama medinis namas ketu
riais kangiariais ir keturi kampi
niai lotai; namas gerame stovyje, lis 
tuvių apgyventoje vietoj*. fiauklts 
Teb Columbus 7382.

Parduodu kriaučių šapą. Vieta 
gerai išdirbta laba iapgyventa lie
tuvių, gera proga kiekvienam, prie
žastis pardavimo nenoria laikyti 
dviejų niznių.

N. Lidius,
141Q So. 49 Ct., Cicero, III.

Parduodama bučernė ir grosernė 
drauge su namu, kuriame ji yra; 
namas vieno augšto, naujoviniai į- 
taisymai. Pigiai.

Anton Praszky, 
2856 Emerald Avė.

Parsiduoda bučernė ir grosernė la 
bai geroj vietoj, nėra jokių parda
vinėjimų ant kredito. Randa pigi, 
$18.00 mėnesiui; parduosiu arba mai 
nysių ant Farmos ar ant pranertės. 
Priąžastis — nėra kam dirbti atsi
šaukit greitai.

J. Bagdon, 
5718 So. Kedzie Avė., Chicago, III.

Tel. Prospect 8277

Pardavimui judomų paveikslų te
atras. Iš priežasties kito užsiėmi
mo. Biznis išdirbtas seniai. Kas 
nupirks, uždirbs pinigų.

4151 W. Madison St.

RAKANDAI
Parsiduoda rakandai, visi gerame 

stovy.), pigiai.
Atsišaukti

1238 W. Washburn Avė., kampas

. MOKYKLOS 
w*^**zww***Ri**iRr “ " —"

Mokykla Kirpimo ir Deaigning 
Vyriškų ir Moteriškų Aprėdalų.

Musų sistema ir ypatižkas mokini
mas padarys jas šmova į trumpą 
laiką.

Mes turima didžiausias ir pariaa- 
sius kirpimo-designing ir siuvimo 
skyrius ,kur mes suteiksime praktiš- 
kąT patyrimą kuomet jus mokysitės.

Elektra varomos mašinos musą 
siuvimo skyriuose.

Jus esate užkviečlamf aplankyti ix 
Samstyti musų mokyklą bile laiku— 

ieną ir vakarais ir gauti apaštališ
kai pigią kainą.

Petrenoe daromos pagal Jura mie> 
rą —* bile stallėe arba #dMo. iš M- 
le madų knygos.
MASTRR DRSIGJTIRS BCHOOL

J. F. Kasalcka, Perdėtiais 
190 N. STATE STREET, CHICAGO.

Kampas Lake St. ant 4 lubų

__ ___
Racine Avė., 3 lubos iš pryšakid. 

Tol. Canal 7270.

’ VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGE8

6205 So. Haleted «t, 2407 W. Ha- 
diion, 1850 N. Welle et.

137 Mokyklos Suv. Valstijose. 
Siuvimas, Petrenų Kirpimas, De- 
signlng, dėl bisnio ir namų. Vie
tos duodamos dykai. Diplomai. 
Lengvi išmokėjimai. Gvarantuo- 
ta Išmokinti jus pasiūti suknes ui 
$10. Phonė Seeley 1643

SARA PATEK, Pirmininkė




