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Karolis atmuštas
Visa Europa sujudus

Talkininkai grūmoja karu
Budapešto ardydami geležinke
lius, kad apsunkinus naciona
listų kariuomenės vi j imąsi, sa
Respublikonai atėmę iš jo Raab. ko gautos žinios.
Nepatvirtinta žinia skelbia,
Admirolas llorthy, kaipo re
kad Karolis likęs užmuštas.
gentas, išleido varantą areštuo
ti Karolį ir jau pasiųsta karei
BUDAPEŠTAS, sp. 21.
vių tai padaryti. Varantas bu
Vengrijos valdžios sjM-kos, ko
vo admirolo atsakymu į Karo
vojančios prieš ex-karaliaus Ka
lio, imt gen. UeuedeiLs, prašimilo bandymą atgauti sostą,
mą mūšių paliaubos.
laimėjo didelę pergalę ant Ka
Monarchistai paprašė iančių
rolio spėkų, sako valdžios pra
nešimas. Pranešimas sako, kad paliaubos, kada jie liko su laiRaab miestas, kuriame Karolis kyti ties Budaors ir juos ap
supo iš trijų pusių stipresnės
buvo, tajM) atimtas ir Karolio
spėkos.

Karolis tapęs atmuštas

Chicago,! III.,
ir

Rumunija,

taipjau ir su talkininkais, kad
visi galėtų veikti išvien ir su
tartinai.

Talkininkai moja Vengrijai karu

Karolio armija bėganti

VfiL KALBA APIE PALIUOSAVIMĄ DĖBSO.

Jis busiąs* paliuosuotas kada
bus paskelbta taika.

Padaręs su Francija tam tikrą
Francijos ir Anglijos amba
\VASI1INGTON, sp.
sutartį dar Šveicarijoj būdasadoriai prižadėjo, kad jų val
Pasak geari žinančių dalyką
’ mas.
džios rems pastangas išvengti
valdininkų, Eugene V. Ik'bs bu
karo ir kartu neleisti sugrįsti
siąs paliuosuotas neužilgo po
ant sosto Karoliui.
grafo ir telefono susisiekimas paskelbimui laikos. Preziden
Rumunija stoja prieš Karolį. su Budapeštu tapo visiškai per tas Ilardingas gi tikisi paskelb
trauktas vakar 3 vai. po pil t. ti taiką 'kada visi formalumai
BUCIIARESTAS, sp.
Susižinojimas tarp Budapešto ir bus užbaigti.
šiandie paskelbia, kad Rinnu
Bucbareslb pertrauktas jau 18
Generaliniš prokuroras Daugnijos kabinetas nutarė, kad jei
valandas.
herty jau turįs imi rengęs reko
Vengrija negalės pastoti kėlią
mendaciją prezidentui paliuoKaroliui, Rumunija, kartu su
Konservą Ii vų Deutsche Allsuoti tą seną socialistų darbuokitais nariais mažosios enten gemeine Zeitnng išspausdino
te, griebsis aštriausių priemo sekamą žinią:
nių neleisti “sulaužyti sutar
“Iš absoliučiai patikėtinų šaltis”, kuo butu Karolio atgavi linių mums pranešama, kad
mas sosto.
Francijos valdžia remia kaize
rio Karlo perversmą sekainoWASHINGTON, sp. 24.
<
Augščiausias teismas atsisakė
“L Vengrija turi vesti ne peržiūrėti bylą Nonpartisan
draugingą Vokietijai |>oliliką. League prezidento A. < lovvn“2. Vengrija turi p...-,.,.,
-----------------—
prisidėti.. Icy ............
ir tos lygos
vyriausio orgaprie mažosios cntent<\
|nizatoriaus Joseph Gilbert, ku“3. Vengrijos armija turi riuos Minnesolos teismas nu
Visa Europa sujudus. Gal pri
sieis atidėti ir nusiginklavi būti pavesta Francijos armijos teise kalėjiman neva už tą,
instruktoriains.
| kad- jie aitgitavę prieš stojimą
mo konferenciją.
“Karolis priėmė tas sąlygas kariuomenėn. AtsiisakydiįVmas
PARYŽIUS, sp. 21.
Visa ta pasirašė po jomis spalio 8 peržiūrėt i jų bylą, teismas ne
davė jokių paaiškinimų.
Europa yra sujudus delei exJų dviejų byla buvo tarp
kareliaus Karolio sugrįžimo ir
daugelio kitų bylų, kurias teis
bandymo atgauti
Vengrijos
inas irgi atsisakė peržiūrėti. Po
sostą.
to teismas pertraukė savo po
Pačioje Vengrijoje, kaip prasėdžius iki lupki*. 7 d.
nešama, eina mūšiai tafp val
džios kariuomenes ir Karolio

savo vadovų nuo ntReikalauja senatą išrišti
puo-li
Prieš \Virthui rezignuosiant
West Virginijos kivirčius sustojo
jį rėmus demokratų
gynimo
ga-leivių

Angliakasiu unija padavė savo
pasiuvimus kaip užbaigti se
ną angliakasiu kovą su mu
šeikomis.

Padėtis Europoje Karoliui
sugrįžus Wiion.

juo.

partija, Juos paskui pasekė ir
klerikalai, Delei to ir laimėjo
dešiniosios partijos, Dabar stovi klausimas ar ir monarchistai prisidės prie valdžios.

Kadangi Vokietija turi paWASH1NGTON, sp. 24.
Angliakasių unijos viče-prezi siųsti iki ketvergiu
dentas Philip Murray šiandie, deryboms su Lenkija apie Silcatsinaujinus senato
tvrineji- zijos padalinimą, manoma, kad
niflins Wesl Virginijos jiadė- kabinetas bus greitai sudarytas,
ties, pasiūlė pieną, kuriuo bu Platinasi nuomonė, kad talki-.
tų galima užbaigti jau senai ei 1 ninku reikalavimai bus priimti.
nančią smarkią kovą tarp an
gliakasių ir kompanijų ir jų
mušeikų. Jis įteikė komisijai
sąrašą .pamatinių principų šutai
kymui, su pasiūlymu, kad tas
komitetas
švietimo ir darbo
komitetas — butų talkininkų Darbo taryba tikisi, kad gele
ir taikintoju. Kada gi bus su
žinkeliečiu streiko nebus.
sitaikinta, paskirti vyriausį tei
sėją
Taftą administratorių
CHICAGO. Geležinkeliu
jukinti ir pritaikinti susi taiky
srgnalistų brolija, turinti 17,m o sąlygas.
000 narių, irgi nutarė nedaly
Tarp pamatinių principų yni vauti
geležinkeliečių streike.
užtikrinimas laisvės žodžio ir į Tą nutarimą padarė bniiijos
susirinkimų, apsaugojimais or Į viršininkai; apie lai gi paskelganizuotų angliakasių, kaip ir be brolijos prezidentas Holt.
neorganizuotų, pašalinimas m u Tokiu bildu streikuoti nutaru
šeikų ir sugrąžinimas visų pa sios yra tik penkios brolijos
šalintų, delei unijos, angliaka (inžinieriai, pečkuriai, švičinasiu,t
nai, konduktoriai ir trainmeAngliakasių advokatas Frank nai) ir telegrafistai. Visi kiti
P. JValsh pasakė, kad visi ki geležinkeliečiai, ar IdKrbantįs
virčai paeina delei teišėjo Ga- prie geležinkelių,, streike nedaTnjp translntion
with th*» nnptry tikėjimo į spėką ir kad viskas lwaus. Tą nedalyvavimą strei
master at Chicago, III., Oct. 25, 1921
ten įdaroma to Gary, plieno ke nutarė Itų unijų viršininkai,
as requireH by the act of Oct. 6. 1917
nes šiaip nariai visų geležinke
truslo galvos, ir J. P. Morga
LONDONAS, sp. 23.
Iš Bet jį galima bus gauti tik ap
lių darbininkų unijų milžiniš
no iisak *vmais.
Vienuos pranešama, kad ten
tiekose ir tik kaipo vaistą.
ka didžiuma balsu stojo už
gauta iš Varšuvos žinia, jog
streikų,
WA$HINGTON,
Sp.
24.
—
Iž

bolševikai perėjo rtibežių ir jL
Gvležhua iiu • (rarbo tarvba
do sekretorius Mellon įsakė
si veržė į Lenkijos teritoriją.
vakar išleido savo pranešimą,
prohibieijos viršininkams, kad
kuriamai tarp kitko ji sako, kad
Koalicijon veikiauisa įeis
LIETUVAITĖ NUTEISTA
vra vilties išvengti streiko. In
Stinnes liaudies partija.
kaipo vaistą.
METAMS KALĖJIMAN.
žinierių brolijos prezidentas
Dar kovo 3 d. generalinis
BERLINAS, sp. 21. — Vokie Stone savo pa reiškime1 sako,
Trįs kitos merginos irgi nuteis-j prokuroras Palmer nusprendė,
tos kalėjiman už apiplėšimą kad alus gali būti pardavinėja ti ia dkbar laukia ateinant an
mas kaipo vaistas. Leidimą glių karaliaus Hngo »Stirxnes kas už tą bus kalta viena darbo
pašto.
turėjo duoti iždo sekretorius. valdžios.
P lietimas Wirtta> taryba, kuri visai nesirūpina
“Prašant tečiaus kongreso Va kabineto, kuriame dalyvavo de- su teiki m u streiko, bet vien ban
TOLEDO, sp. 24. — Jauna
neskelbti tokio pa ipokratai, katalikai (centras) ir do diktuoti geležinkeliečiams,
lietuvaitė Vanda Urbaitis liko dovams
visai tam neturėdama galių.
šiandie mrt’eista 7 Tortams tvirkimo, kad kongresas ga1* didžiumos socialistai, padaro
Geležinkelių kompanijos La
West Virginijos kalėjimo už tu formaliai uždrausti visišką tikru, kad sekamas kabinetas
alaus
pardavinėjimą,
iždo
sikbus daug konservatiškesnis, (ku bai džiaugiasi
susiskaidymu
dalyvavimą vietinio pašto api
i*etorius
jjatvarldimo
neskelbė.
riame svarbiausią rolę loš Hugo tarp pačių darbininkų ir sako,
plėšime. šeši kiti dalininkai
tame plėšime liko nuteisti nuo Bet kad kongresas visi) dalyku Stinnes /. vadovaujamoji liau kad jei streikas ir kils, jis bus
tuojaus sulaužytas.
18 men. iki (>14 metų' kalėji •yiivilkįno ir negali susitaikinti dies partija.
Liberąlinių respublikonų ra
man. Tarp pastarųjų yra dar tarp savęs, ir dar negalima
ir kitos trįs megrinos — Eamna permatyt i kada jis naujus įsta teliuose jaučiama yra susivi- SKAITYKIT IR PLATINKIT
“N A U .T T F N O S”
Marvin, Pearl Sommers ir He tymus priims, Mellon nuspren limas delei katalikų ir demo
dė paskelbti leidimą pardavi kratų partijų pastara ufltimo nuo
leri Furrier.
Vandos brolis Juozas Urbaitis nėti alų aptiekose, kaipo vaistą
daktaro receptu.
ir George pabėgo iš kalėjimo ir su Meliono
,>!« t-vr*rkymų Ix-txi
jau po jų Pylos iieųcrinejiimo kegalės kongresas atmainyti, pri
leti) mėnesių atgal ir dar nėra
imdamas jau senai svarstomą
sugauti.
Willis-Campb(‘ll biliy.

Signalistai nesidės prie
geležinkeliečiu streiko.

Townley eis kalėjiman

Admirolas Horthv
išleido se*
Sakoma, kad ataką veda ba- kainą proklamaciją armijai:
Fonas Pronay, vadovas Vakari“Armija prisie
nės Vengrijos maištininkų, ku- dėl turi klausyti mano įsaky
rie stojo valdžios pagelbon.
mų. Tik regentas gali pavesti
Kitos žinios rodo, kad mušis Vengrijos valdžią Karoliui,
rmikinėmis granatomis prasi- į “Padaryti tai šiuo laiku reikš
dėjo po vidurnakčio arti Tor- tu sugriuvimą šaliai. Todd aš
bagv. už 20 m. nuo Budapešto. tikiuos, kad visi armijos nariai
Valdžios rateliai labai džiau- pasiliks ištikimais prisaikai ir
giasi gavę žinią apie atsiėmi- klausys mano Įsakymų Im' jo
Čecho-Slovakija sutraukė ka
ma Raab ir barono Pronay kių sąlygų”.
riuomenę prie G ra n, ant Dunoveikimą.
• jaus upės, už 25 m. mm BudaPaskelbla Cecilijos vi
suotina mobilizacija. MinisteBudapešto, kaip kad buvo pir
ris Benes paskelbė, kad pilnas
miau pranešta, ir kad ji bando
' susi tarimas viešpatauja inožoma sulaikyti).
Sako, kad Karolio buvimas yra M cntmte ir kad visos valstyKarolis užmuštas.
priežastis karui. Mažoji en- bes veiks išvien, kad apgynus
LONDONAS, sp. 24. * Čia
tente mobilizuoja savo spė- snvo interesus.
Tris divizijos Jugo Slavijos
kad
,
gautu nepatvirtintu žinia.
___
kas.
kareivių ta|x> sumobilizuotos ir
ex-karalius Karolis liko užmuš-:
Iš Pasiųstos prie Vengrijos nd>eta«.
! IX)N!DONAS, sp. 24.
Karolis pasiskelbė Vengrijos Vionnos pranešama, kad Anpareiškė, I Ambasadorių susirinkimas įkaralium. L'lijos komisionierius a
,
v,
kapstoma
jog talkininkai skaito, kad bu-' ^ks šiandie
LONDONAS, sp. 23. - Daily rimas ex-karaliaus Vengrijoje kaiP turi nusistatyti didžiosios
Mail Viennos korespondentas yra cusus ludli (priežastis ka- valstybės apie Karolio sugrįžiteleorafuoja
mą. Amerikos ąmliasąidorhis
rui).
“Karolis inrsiskdUbė Vengri
Anglijos vaklžia
pranešė įtari cik pasiuntė NVashingtojos karalium IV. Jis ir kara Vengrijos valdžiai, kad pasta nim skubu paklausimą kaip
lienė Zita pareiškė, kad tik per roji turi griebtis visų galimų yra nusistačiusi Jungt. Valsti
galė ar įnirtis gali užbaigti io priemonių pašalinimui Karo jų valdžia šiame dalyke.
avantiūrą. Jie gyvais būdami lio iš Vengrijos.
Premjeras Briand kalbėjosi
nevažiuosią iš Vengrijos.
Anglijos gi ambasadoriui Pa-' telefonu su Lloyd George ir
“(Vcbd-Slovakija iindldlizuo- vyžiuje įsakyta dar šiandie su- galbūt jie atlaikys susirinkija kariuomenę puolimui ant šįukti talkininku ambasadariu ,n9* pasitarimui apie Europos
‘ . padėtį.
Vengrijos. Piety slavai rengia- tarvbos susirinkimą,
Karolio - suariamas
^įalOiit
si koojM’ruoti tame puolime”.
j
I.lov<l
George
-p,
,__
reJ-Skv
ntneleis
’
l
Joyd
(reorgui
ir
Briand
’ stovų bute, kad talkiniiikų.' val
džios griežtai priešinasi paso- išvažiuoti į niDsiginlklavimo
i dimimui amt Vengrijos sosto konferenciją. Italijos užsienio
kurio nors nario iš Hapfiburgų reikalu ministeris Tordtta jau
Monarcihstai antru kartu at šeimynos. Jis taipjau sakė, paskelbė, kad jis, delei Vengri
stumti netoli Budapešto.
kad Vengrijos valdžia prižadė jos krrizio, jau nclievažiuos
konferencija n.
jusi talkininkams rūpintis pa- NVashingtono
BUDAPEŠTAS, stp. 24.
šalinrmiM Karolio iš Vengrijos. Kalbama, kad didžiosios valsty
Karolio m<ynarchistirus judčji-. Sakoma, kad Karolis pareiš bės galbūt paprašys prezidento
mas pradeda žlugti.
kęs, kad jei talkininkai prieši Hardingo atidėti tūlam laikui
Ofocialmiai šiandie paskelb nasi “Vengrijos žmonių valiai”, tą konferenciją.
ta, kad Vengrijos nacionalistų tai jis, kaipo karalius, pertrauk
Vokietijos ambasadc|ie iš
kareiviai
vedami achnirolo siąs ryšius su talkininkais.
reikšta baimė, kad Lenkija ga
Horthv, sumušė Karolio moIš Viennos pranešama, kad li pasinaudoti Karolio žygiu ir
narchistų spėkas šonine ataka. čecho-Slovaki ja padavė Ven visuotinu •sumišimu, kad puo
Monarchistai tapo išvyti iš grijai 48 valandų ultimatumą lus Vokietija ir atėmus visą
Budaors. už 15 m. nuo Buda įšvaryti į tą laiką iš Vengrijos
pešto. Dabar miestą laiko na- ex-karalių Karolį.
Bavarijos princas Ruppręcbt,
cionalistai,
o
monarchistai
Kita Vengrijos žinia sako, kuris tankiai minimas, kaip
traukiasi.
kad mūšių paliauba tarp Ven galimas karalius katalikiškos
Gen. Nagy tapo išskirtas grijos valdžios kariuomenės ir i valstybes, sudarytos ir Bavarikariniu diktatorių, su įsakymu Karolio rėmėjų tai>o sutarta, ios, Austrijos ir Tvrclliaus, va
tuojaus išvaryti iš Vengrijos kad išvengus tolimesnio krau kar išvažiavo iš Viennos.
Karolį.
Bėrimo monarchistai mato
jo liejinio. Tečiaus kareiviai
tebesi priešina ėjimui Karolio Karolio siiwi-žjTn.e progą su
Nedaro mūšių paliaubos.
spėkų ir suėmė 120 belaisvių. gristi į Vokietiją kaizeriui WilVIENNA, sp. 24. — Karolis
helmiti ar kuriam jaunesnių
Jugo Slavija siunčia
ir jo 12,000 kareivių bėga nuo
kariuomenę.
Visose Europos sostinėse vaig
BIET.GRADAS, sp. 23. -- što sandų, kad viena ar dau giau
Trįs divizijos tapo pašauktos didžiųjų valstybių remia Karo
prie ginklo, kad sustiiprinus ka lio sugrįžimą. Pats Karolis
reivius prie Vengrijos rube- sakąs, kad jis sugrįš ant sosto
Žiaus ir visos geležinkelių li po protekciją niektirių didžiųjų
nijos į Vengriją tapo užimtos.* valstybių.
i

Francija remianti
Karolį

Valdžia daro susižinojimus su
čccho-Slovakija
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Riįševikai įsiveržė
Lenkijon?

Leidžia pardavinėti alti

Stinnes valdys Vokietija.

Turės eiti kalėjimai!.
Augščiausias teismas atsisakė
peržiūrėti 5 I. W. W. nartą
bylą.
yVASHINIGTON, sp. 24, —
Penki I. W. W. nariai, kuriuos
fcderailinis įteisinąs Kansas nu
teisė ilgiems mietams kalėjimai!
neva už ^suokalbį peržengti
špionažo įstatymus, turės eiti
kalėj ima n, nes augščiausias ša
lies teismas atsisakė jų bylas
peržiūrėti.

PINIGŲ KURSAS.

DE VALEROS NOTA KENKIA
TAIKAI.

Taip sako Lloyd George.
LONDONAS, sp. 24. — Pre
mjeras Lloyd George šiandie
atstovu bute pareiškė, kad Eainonn de Valero telegrama po
piežiui Benediktui yra rustus
pasipriešinimas taikos derybų
•ai Airija.
De Valeru savo telegramoje
tvirtino, kad Airija nesustos
reikalavusi nenriklausoimybes.
“Valdžios pozicija buvo gan*
aiški”, sakė delei to premjeras.
“Valdžia nemano nuo jos atritolinti. Konferencija negali
tęstis toliau jokiais kitais įmii na tais”.
Taika ar karas priklausys
nuo šiandieninio posėdžio. PreČa žiuri į derybas pesimistiniai.

Vakar, Spalio 24 d., užsienio pini
gu kaina, perkant jų ne mažiau kaip
už 25.000 dolerių, bankų buvo skai
toma Amerikos pinigais Šiaip:
Anglijos 1 svaras.................. $3.93
Austrijos 100 kronų ................... 6c
Belgijos 100 kronų ,.............. $7.12
Danijos 100 kronų ............... $19.30
Finų 100 markių ................ $1.60 Su $10 gali likti milionieritfm.
Francijos 100 frankij .
I MASKVA, sp. 23.
OficiaItalijos 100 lirų.......
Lietuvos 100 auksinų .
.... 60c linčj mainoj ketvefrgc dolerio
Lenku 100 markiu ......
......3c vertė pasiekė 105.000 rublių.
Olttndų 100 guldenų ...
$33.92
$18.15 Taigi už $10 gailimą gauti 1,Norvegų 100 kronų .w...
$23.67 050,000 rublių ta patapti rusiš
Švedų 100 kronų ....
$18.50
šveicarų 100 kronų
Vokietijos 100 markių
.... 60c ku milionicrium.

. i

'

'N-S

Didžiausias
markių atpigimas

Dabar Vokietijos markės ir Lietuvos auksinai
nupuolė taip žemai, kaip dar niekad nebuvo. Už
dolerius dabar galima pasiųsti keturis syk dau
giau® auksinų negu pereitais metais. Ar dar žemiaus kada nupuls auksinai, nežinia, bet prie
šito auksinų pigumo, kam reikia siųsti pinigų
Lietuvon, tegul tas geriau pasiunčia nesilei
džiant j spekuliaciją.
Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius yra di
džiausia lietuvių pinigu siuntimo įstaiga Ameri
koje, ir Naujienų siunčiami pinigai greičiaus pasieka Lietuvos negu kieno nors kito. Naujienos
duoda pilną gvarantiją už pinigus siunčiamus
perlaidomis ir duoda paprastas gvarantijas už
savo čekius. Naujienos išmaino didesnes pinigų
sumas pagal pigiausio dienos kurso, koks tik
yra New Yorke ar Chicagoje. Naujienos yra
korespondentu didžiausio Lietuvos banko—-Lie
tuvos Prekybos ir Pramonės Banko Kaune. Nau
jienos siunčia pinigus ne tik Lietuvon, bet ir j vi
sus kitus svieto kraštus. Siųsdami pinigus, vi
suomet kreipkitės j Naujienų Pinigų Siuntimo
Skyrių.

NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS
1789 So. Halsted Si,

ęhlcago, m

..........

■

NAtĮ-nENOR

......................... ..T!„.

m.

■■'■"g1".1""
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galviu: Herrn Eugen Duehrings
braižytais brėžiniais ir planais, rencija įstengs sumažinti apsiŠVEDUOS SOCIALISTŲ
NAUJIENOS
Umwaelzung- der Wissenschaft”
LAIMftJIMAS.
primenančiais “saulinę sistemų”, ginklavimo lėšas pusiau, — tai ĮZUROPEAN AMERICAN RUREAU
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70-uosius metus pereitojo šimt na. Septintadieniais ir šventė paskaidymas. Kiekvienas “pra neša apie $40,000,000,000, bet parūpino ir man. šis Vegetable čom“DRAUGO” NESĄŽININ
stebėtinas ir daug man pagel-1
mečio, dar buvo jaunas ir nenu mis vakarienės nėra visai, nes sižengimas” turi savų aparąth, šitos galima išmokėti tįk apie su pbund
bėjo,
taip,
kad daugiau savo perio- Į
GUMAS.
kreipldtės
p.w
sistovėjęs, tai buvo pavojaus, “darbininkai” ilsis. Jei prie to vadovaujamų tyrinėtojo “spejq’ $15,000,000,000 grynų pinigų.
duose nesirgau nei snaudulys neėmė.
mus arba telefokad * tas drąsus literatas gali pridėjus nebuvimų pusivaikščio- su visa virtine padėjėjų. Speku Pav., jei Vokietija užmoka Pasakiau daugeliui merginų apie junuoldte, o mes su
<sų gyduolę ir buČia linksma pagel
Chicagos katalikų laikraštis įncšli į .jį suirutę; loddl Vokieti- įimų, išvėdinimo ir pakankamos liantai, apsivogusieji^ komunis
teiksime
apkaina_ .
. ; inesil J Jį SUUUię, ūmui »
Franci j ai $1,000,000,000 — tai bsti kitai, kuri kenčia panašius ne
vimą.
Darbą
vi
nuolatos mėgina apdumj akis
go^^^^okratų vadai ėmė šviesos (langai užtepti dažais), tai, baltagvardiečiai,
eserai, Franci ja užmoka jį Anglijai, o smagumus. Jus galite panaudot ma
suomet
gvaran
paliudymą, kaip kad jus norite”.
tuojame.
savo skaitytojams, versdamas
senį Engelsą pakritikuot 0 taipgi visiškas nebuvimas kny- menševikai ir tt, ir tt. visi turi Anglija, savo keliu, užmoka jį no
— STELLA LINXWILER, 6 Second
Jiolscvikų nusidėjimus ant sočia- py^ringą.
St., Evansville, Ind.
Duehringą. Markso draugas, pa- gų jr kokio nors užsiėmimo per savus atskirus “globėjus”, išsi
Taipgi, laikome
listų galvos. Taip, vakarykščia į klausęs tų raginimų, parašė eilę visą dienų, tai bus suprantamas lavinusius savo “darbo” šakoj. Jungtinėms Valstijoms.
Tūlos merginos leidžia gyvenimą u—
’
»
elektr.
įrankiu
krautuvę ir taisome viską namieja
Tokiu
budu... karo
--------------. skolos buslabai linksmai, kuomet kitos kovoja
me savo numeryje, jisai rašo straipsnių centraliniam partijos baisus skaičius susirgimų, fizi-i r Žinoma, daugiausia domės pa- užmokėta $3,000,000,000, o tik b1u, visokiais nesmagumais, bet patsai k asų kainos prieinamos.
—_ •
•
.m
1
1•
•
/k/ ■ ......
dalykas, kaipo pbysikališkų teisių lie
apie terorų, skurdų ir darbinin organui, kur jisai parodė,
jogei nių ir dvasinių, tarpe kalinių, 'švenčiama socialistams, čia su- su $1,000,000
pinigų.
čiamas, kenčia pagal proporciją tei
kų verguvę sovietinėje Rusijoje Duehringo “naujasis mokslas” ''uberkulosas ir skorbutas ne-1 spiestos “geresnėsės čekistų paTelephone Boulevard 5052
sių
laužymo. Kuomet panašus sympTokiu jau budu kiekvienas do
įr sako:
tomai išsivysto kaipo j nereguliariš---- j----- TIr
„ tų, iko
----neįstengia
..
yra mišinys iš visur,surankiotų pervedama.
(jįCg0S iv ‘<^arĮ)as” nustatytas leris, kurį Europos šalys sutau kumą,
Dr. A. Juozaitis
galvos ir strėnų skaudėjimą
ty-|
„
t
DENTISTAS
! “mokslo” kojon.
pys, padės sumažinti karo sko-,
ir mėfyaes, tad mer- Valandos:
“Ta socialistų vergija senai ir dažnai gerai nesuprastų sve- padaryti čekistinė tiesa,
nuo 9 iki 9 vai. vaka
ginos turi pasinaudok panelės* Linxbuvo pramatoma. Visuomet timų minčių. Tie Engelso straip- Hai ir tikrai pivdaro “izoliacinis”
/Atitinkamo tyrinėtojo kabine- las dviem ar trimi
dolerinis.
re.
Seredom
9 v. ryto iki 12. Va. ................................... YJler patyrimu, ir gerai išmėgint Lybuvo takoma, kad kur socuu sniai paskui išėjo knyga, po ant- režimas “vidiniame” kalėjime:
sienos išpuošta rūsčiai išpagal sutarimo.
Pinkliam Vegetable ComTodėl, jei bailkiamoji konic- f,,a
8261 So. Halsted 8tn Cklcago, m
listai gaus viršų, tenai žmonėa susilauks baisios vergijos.
Gal kai-kam iš tokio tvirtinimo buvo ir juoko. Tad tie visi lai šiandie pasidžiaugia socialistų bolševikų laimėjimu
Rusijoje”.
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Rusijos komunistine žvalgyba
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Lietuvoj
ŠIAULIAI.

švietimas Šiaulių apskrity.—
Šiaulių apskrity pernai buvo
165 liaudies mokyklų ir Šiaulių
mieste 7 mokyklos, šiemet gi
tokių mokyklų apskrity
yra
175. ir mieste 8. Iš bendro tų
mokyklų skaičiaus pernai ne
veikė dėl mokytojų stokos 35
mokyklos, šiemet gi neveikia
dėl tos pačios priežasties 24
mokyklos. Tarp šių metinių
visų mokyklų yra: viena nišų,
trys latvių, 8 žydų (4 kultūros
lyges ir 4 Bendruomenės) ir
171 mokykla lietuvių. Pernai
buvo mokytojų apskrity 171 ir
mieste 2, šiais gi motais mokyto
jų apskrity yra 195 ir mieste t
29.
Bėgamais metais Šiaulių
apskrity priimta fnokytojauti
53 mokytojai,
iŠ kurių skai
čiaus 5 ankščiau mokytojavę, o
kiti visi tik pradedu mokyto
jauti; paliovė mokytojavę 23
mokytojai, kurių trys išėjo to
liau lavintis, trys mokytojaus
vidurinėse mokyklose,
penki
mokytojauti liaudies mokyklo-*
se kitų apskričių,
3 atleisti,
kaip nesugebą darbo atlikti, 5
atleisti dėl neJankymo privalo
mų vasaros kursų ir kitų priežasčių ir 4 atleisti dėl nežino
mų priežasčių.
I*raeitais me
tais liaudies mokyklas lankė:
apskrity:
5,051 berniukas ir
3,800 mergaičių ir mieste 590
skrilys su miestu turi du švie
timo Ministerijos Inspektorius.
—š. m. rugsėjo 22 d. Šiau
lių Valdyba pradėjo statyti tiltų
per upę Mušą ties Pamūšio
dvaru. Lygumų valsčiaus. Til
to ilgumas apie 32 sieksnius.

š. m. rugsė
jo 1 d. III žvalgų punktas pada
rė kratų pas darbininkų Verbylą ir siuvėjų Vincų Janušauskų,
kuriuos areštavo, nors krata jo
kios kaltinimui medžiagos neda
vė. A. Verbyla žvalgybos kal
tinamas už tai, buk davęs kam
tai skaityti “Rankpelnį”, Angli
joj leidžiamų. Abudu suimtuo
ju iki Šiam laikui buvę laikomi
žvalgybos žinioj Mariampolės
kalėjime. Rugsėjo 12 d. išve
žami Kauno kalėjiman.
... MARIAMPOLĖ.

.lAiiurrin:!,
. i *... J ■ 11 g.. i USD
■_
GVARANTUOJAME DAUGIAU
KIAUŠINIŲ.

LIETUVON

Pirmas paaažieriams patarnavimas iš New York© iki LIEPOJ AUS
per Gothenburgą, Švediją. Pasažieriai bus transperuojami ant jūrių
tiesiai į Liepojų.

S. S. STOCKHOLM............................
S. S. DROTTNINGHOLM................

“HEN PEP“ tai yra VIENINTĖLIfi?
tonikas kuris NIEKAD NESUMILL
NA padaugint kiaušinių ir su virš
Sarantija neimi jokio riziko. Parsioda po $1.00 už baksą, arba musų
•ECIALIS SIŪLYMAS $2.00 dide
lis, baksas, tur|s tris kartus daugiau
nei mažieji baksai (pilnas sezono
reiknvuo). National Formula Co., 1729
Westmitoster Bldg., Chicago.

LAPKR. 12
GRUOD. .3

Trečios Klesoa Kainos
| Hamburgą ......................... .................
$125.00
I Piliau, Koeningsberg ir Danzing ...
$135.00
„i Liepojų ...... .................... .....................
$145.00
ir $5.00 taksų.
Trečios klesos pasažieriai talpinami | kabinus turinčius 2-4 lovas.
Švedų vizos nereikia.
Kreipkitės į vietinius agentus.

SWEDISH AMERICAN LINE,
24State St., New York,

jlcbe?

70 E. Jackson St., Chicago.

Kuomet kenti
galvos' skaūdoj imą
strėnų gkaudejimą
dantų skaudėjimų
neuralgijos
Arba kitokį skausmą,
mėgink

STREIKAS UŽBAIGTAS
Susivesk elektros dratus j savo narni į dabar. Kaina stebėtinai
žema. Pagabus išmokesčio planas suteik amas, jei norite. Mielai
spkainavimą suteikiame.

9r. Milės Anti-Pain Pilis

Nervoutos,
Sunaikintos
Notarės
kentančlos nuo skausmo rfUgaroi,
strėnos!, tampymo jausmą ir sun
kumą papilvei, galvos skausmo bei
netvarką gamtiškos priedermes,
gal aplaikyti pegelbą per vartojimo

Severa’s
Regulator
(Severo Regulatoriu). Kuris yra
rekomenduotas dėl gydymo tu ypa
tingu nusilpnr” u, netvarkų ir neregulariSkumi . kuremis moterys
kenčia. Gaubite pas sava Aptiekoriaus iianden.
Prekė $1.25. . a
W(. F. SEVERĄ CO.
CEDAR RAPIDS, IOWA

8101 S. Halsted St., kampas Šios gat.
Ofiso Tel.: Boulevard 9708.
Naktimis: Yards 8654.
_____ Baigusi Aku
Serijos kologi
g Jų; Ilgai prak
į tikavusi Fenu

K'ls '

*

Q
TSB

aUvanijoA hos
pltallML
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sėkmingai pa
tarnauja pri«
gimdyme. Duc
<ia rodą vis®
klos®
ligom
moterims ir
merginoms.

J^DR.HERZMAN-^1
H RUSIJOS

PeraiklU nuo 8412 So. Relsted St.
po Na 8818 So. Halsted St.
Herai lietuviams tinome* per 21
metu kaipo patyręs gydytojas, ehirjivm ir akušeris.
Gydo aitrias ir < roniikaa Ilgas,
vyrą, motorą Ir vi ką, pagal aaejausies metodas I-Ray ir HUMos
elektros prietaisus.
Ofisas ir libaratorijai 1025 W.
18th St., netoli Visk St.
VALANDOS! Nuo 10—12 plotą,
i? ana 6 iki 8 vai. vakarais.
Dienomis: Canal
8110 arba 857
Raktimfs i Danai
958 * Drovor 1186
YVENIMAS: 8313 S. Halsted St.
ALi 9—10 ryto Ir 8—9 vai vak.

DR. A. R. BLUMENTH AL

T. Pullman 1489

A.SHUSHO
AKUŠERIU

Akių Specialistas
4649 S, Ashland Avė,
Kampas 47th St.

One or two and the paln stopa

THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO.. I h c.
1619 W. 47th St. Tel Boulevard 1892 Chicago, ūl.

Tariu patyrimą
moterų ligose: rū
pestingai
prižiū
riu ligone b budi-

Contaln no hablt-formlng druga

Have you trled Dr. Milės’ Nervine?
JleA vot<r

Pradėk dieną teisingai
gamtišku budu. Gauk Naturee Lawlax mėlyna .dė
žutę už 25c.

Dienoms, 9 ryto iki 9 vak.

Ned. 10 iki 12 piet*.

DR. CHARLES SEGAL

Tel. Boulevard 6487

Praktikuoja 15 metai
Ofisas
1729 So. Ashland Avė., 8 labos
Chicago, Illinois.

Specialistas džiovos

Daugelis žmonių šitaip užklausia banke.

Atsakymas yra

Kada tik norit
JUS GALIT GAUTI SAVO PINIGUS ŠIAME SENAME TVIR

TAME BANKE PO VALDŽIOS PRIEŽIŪRA.
AR JUS KALBATE ČIA LIETUVIŠKAI?

ir šitaip žmonės užklausia banke. Atsakymas yra

Beabejones kalbame Lietuviškai šiame Banke
JUS ATEIKITE TIK VIENĄ KARTĄ IR RASITE, KAD JAU
SITeS KAIP NAMIE ŠIAME BANKE,

AR GALI KUR BŪT GERESNIS BANKAS

Išplaukia kas savaitę
Samland)
New York į
(Lapkr. 30
Hamburgą.
Kroonland)
New York
(Lapkr. 26
Lapland)
Hamburgą
(Gruod. 3
Finland ..................................... Lapkr. 5
Zeeland..................................... Lapkr. 19

American Line
Mongolia)
New York ’ (Gruod. 1
Minnekahda
į
(Lapkr. 5
Manchuria) Hamburgą (Lapar. 23
Tikietai tiesiai į Pilavą
INTERNATIONAL MERCANTILE MARINE CO.,
120 laivų
1,300,000 tonų
Chicago: F. C.. Brown, VVest. Pass.
Agent, 14 North Dearborn St;.

IĮR. TUSU
1900 So. Halsted St
Tel. Canal 2118
Ofiso valandos! nuo 10 ryta iki
8 vakare.
Rezidencija: 2811 W. 63rd St. ♦
Tai. Prospect 8466

PACIFIC

CANADIAN j
STEAM5HIPS

BANKAS ANT KAMPO

Lietuvis Gydytojau ir Chirurgą*
25 Best Washingtun St.
Valandos: nuo 10 iki 12 ryto.
Telephone Central 3362
1824 Wabansia Avė.
Valandos: nuu 6 iki 8 vakaro
Rezidencijos tel. Kedzie 7715

KALĖDOS ARTINASI, NEUŽMIRŠKITE SAVIŠKIU LIETUVOJE NAUDOKITĖS
PROGA, SlįlSKITE PINIGUS KOL MARKES PIGIOS ATEIKITE) ŠIĄ BEN
DROVE KUR GAUSITE NURODYMĄ
kaip siųsti pinigus PATIEMS, kad pinigai butų išmokami ant artymesnio pašto, ir nurodysime
jums, kaip lengviausiai Jūsų giminės galėtų gauti pinigus Lietuvoje.

PINIGAI PARDUODAMI ŠIOJE BENDROVĖJE PAGAL PIGIAUSI KURSĄ.
Jeigu manote važiuoti Lietuvon, tai kreipkitės į šią Bendrovę, nes čia Jus gausite pigiausias lai
vakortes. Jūsų bagažai paimami nuo namų ir pristatomi iki laivo; bagažai inšiurinti ir Jums duo
dame visus patarnavimus. .

MES ATGABENSIME JUSĮJ GIMINES IŠ LIETUVOS

.

LIMITED

NAUJA
TIESI KELIONĖ IŠ MONTREAL
IKI DANZIGO. *
Pagabiausis susinešim as su Pilava,
Kaunu ir Karaliaučium.
VISA VANDENIU KELIONĖ
BE PASIVĖLAVIMO,
BE PERSĖDIMO.
Dideliais, smarkiais ir populiariais
laivais “Scandinavian”, 12,100 tonų ir
“Corslcan” 11,500 tonų.
Šie garlaiviai sustos prie HARVE
ir SOUTHAMPTON.
KAINOS IKI DANZIGUI pigiau
sios kabinete ............................. $200.00
Trečios klesos ............................. $110.00
Kaina iki Pilavos.
Trečia klesa............................
$135.00
Atsišaukite prie artimiausio laiva
korčių agento, arba
THE CANADIAN PACIFIC
Railway Trafiko agentas
40 N. Dearborn St.,
Chicago, III.
Dirbijas ir Importuotojas ge
riausių armonikų pasaulyj.. Viso
kių gatunkų. Pigiau parduosiu ne
gu kiti. m kai lekcijos pirkliams,
■Ralykt angį likai dėl informacijų.

Telephone Yards 5032 I

DR, M. STUPNICKI
8107 So. Morgan St.,
Chicago, III.
VALANDOS! Nuo 8 iki 11 ryto
ir nuo 5 iki 8 vakare.
■

DR. M. T. STRIKOL’IS

Visus patarimus, duodame dykai. Kreipkitės.

Ofisas atviras kiekvieną dieną nuo 9 ryto iki 6 vai. vakaro, Utarninkais ir Subatomis iki 8 valandai
vakro, Nedėliomis nuo 10 iki 2 dienos.
r*41? •.

BALTIC STATES DEVELOPMENT CORPORATION
Chicago, Ilinois

- People Teatro Narna,
1616 W. 471 k St„ Tai. Boa!. 160
VALANDOS!
6 iki 8 vak. NedU. 10 iki 12 ryto
Ree. 2914 W. 43rd Street
Telephone McKinlay 268

Canal 257
Naktinis Tel. Canal 2118

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
4631 So. Ashand Avė.
Tel.: Yards 994
Ofiso vai.: 8 iki 10 v. ryto, 1 iki 3
ir 7 iki 9 v. Naktimis ir nedėlioj po
pietų.
Tel.: Oakland 1294

Tat Austin 787

DR. MARYA
DOWIATT—SASS.
Kątik sugrįžo 1$ Californljos ir •
vii tęs savo praktikavimą pa No.
8208 W. Harrisoa St.
Valandos! 8—11 kasdieną ir 6—9
vakaro išskiriant nodUdianiua.

DR. M. STAPULIONIS
Gydau be gyduolių Ir be operaciją
3347 Emerald Avė.
9 iki 11 ryte ir 9 iki 10 vakare
Tel.: Boulevard 9397
711 W. 18-ta gat.
2 iki 8 vak.
Tela Canal 279

DR. R Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Valandos: 10 iki 12 ryto; 1 iki < po
piet. 6 iki 9 vakare,
■•diliomis nuo 9 iki 12 ryta.
1821 S. Halsted St.:
Kampas 18 ir Halsted SU

DR. P. ŠIMAITIS
Naprapath
Gydau be vaistų, be operacijų
2418 W. 45th St.
Priėmimo vai. nuo 3 iki 7 vai. vak.
10737 So. Michigan Avė.
Priėmimo vai. nuo 8 iki 12 pietų
Chicago, Iii.

Tel. Boulevard 2160

Dr.A.J.KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgai
VALANDOS: 9—12 fyto
2—9 vakaro.
1801 So. Morgai Street,
Chicago, UI.

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS
1821 So. Halsted Stn Chicago* HL
kampas 18th St.
Valandos! 9—12 ryto ir 1—9 vak,
Phono Canal 257

Telefonas Pullman 856

DR. P. P. ZALLY8

LIETUVIS

Lietuvy* Dentistas
10801 So. Michlgaa Av„ Reoeland.
Valandos: 9 ryto iki 12 dienų
Nao 1 pe pietų iki 9 vakare.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Telefonas i Boulevard 7042

Ruatta & Serenelli
817 Blie Island Ava.

Darbininko Draugas

PAIN-EXPELLER
Valzbaženklis užreg. 8. V. Put. Ofise.

už pigausių kainą ir atsakančiai.
Jeigu norite, kad Jūsų pinigai atneštų legališką ir gerą nuošimtį, tai pirkite pas mus aukso bonus.
Mes taipgi parduodame bonus ir ant išmokėjimo.

Vaikų Ligų.
OFISO VALANDOS!
Nuo 10 fld 12 vai. i
nuo 2 iki
6 vai. pe piet ir nuo
8180 vai.
vakaro,
Nedėliomis nuo 10 vaL
valandos ryto iki 1- vai. po pie*.
Telefonas Drezel 2880

■■■■■■■■■■■■■■■■■■J

Lietuvys Gydytojas ir Chirurgas

Chicago.

DR. A. MONTVID

Į LIETUVĄ
žieminės numažintos kainos galėjo
Arčiausia pasiekimui Lietuvos vie
ta. Geras maistas, ir užtektinai. Di
delė pasivaikščiojimui vieta. Visi parankumai, moderniško laivo.

V1 Red Star Line

47tos ir Ashland Avė

35 South Dearborn Stret

> iniynos sveikatą.

“Po davmui **HEN PEP’ savo viš
toms per 30 dien
OMINIŲ, nei
nededa DAUGI A
kad, pirmiau, nepaisant kokį maistą
ąr toniką vartojai, sugrq link neišnau(lotą dali ir mes urnai sugrąžinsime
kiekvieną įmokėtą centą.
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AKUSBRKA

voros Gyduoles užlaiko

Garsus per daugiau kaip
50 metų.

Tčmyk Ikaro (Auohor) ViiizhnZeųklĮ

Chroniškos Ligos
Tikra Diognoza
Kraujo ištyrimas
Elektros Instrumentai

J. VAN PAING M. D.
2221 So. Kedzię Avė*
Vai. 1—--2 j 7-—-9 po piet.

DR. C. I. VE2ELIS
Telephone Van Buren 294
Rea. 1189 Independence Blvd. Chicage

DR. A. A. RDTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGĄ?
Snecialistae Moteriiką, Vyriiką,
Vaiką ir viaą chroniiką ligą
Ofisas: 3354 So. Halsted St. Chicago.
Telephone Drover 9698
0—11 ryto; 2—8 po piet,
Nedlliomis 10—12 dieną

DR. G. M. GLASER
Praktikuoja 86 metai
Ofisas i
8149 S. Morgan St., kerti 88 SI.
Chicago, Illinois.
SPECIALISTASl
‘ Moterišką ir Vyrišką
Taipgi Chronišką Ligą.
driSO VALANDOS)
Nuo 10 ryto iki 8 po pietą, 6—8
vakare. Nedėliomis nuo 10—2
po piet.
Telephoae Yards 687

Lietuvis Dantistas

8712 South Ashland Avs^

arti 47-tos gatvfe

DRABUŽIAI.

Vyrams, vaikinams ir vaikams
Mes ir vėl savo senoj vietoj ir ma
loniai užkviečiame savo senus drau
gus ir tfmėjus.
Turime puikiausią pasirinkimą nau
jų drapanų aękainuotų, tinkančiai
kiekvieno kišenini.
Siutai ir overkotai nuo $12.50 ir
augičiau.
Kelinis nuo $2.50 ir augščiau.

Vaikams drabužiai, trunka! ir valyzos.
Gausi savo pinigų vertę, arba gau
si pinigus atgal.
Atdara kas vakaras
ned. iki 6 vai.

iki 9

S. GORDON,
U1B S.
Št.
Fhonei Cinai 947

vai.,

r

NAUJIENOS, Chicago, 111
■ .■

j

r <".!» t 1 .rase

Utarninkas, Spalio 25, 1921

!RSHHBBB9T

\ Į streikuoti lapkričio 1 d., jeigu
bučeimių savininkai bandys nu
kapoti jiems algas $8 savaitei,
kaip kad yra nularę padaryti,
šis streikas paliestų kiekvie
ną bučernę ir šiaip mėsos tur
gavietę Chieagoij. Vakar bučeriai turėjo konferenciją su buGelžkelių patarnautojai išsisa černių savininkų asociacija. Ir
kė pradėti prie gelžkedių
sako, kad kaipo to pasekme
streiko.
streiko nebusią.
Praeitą septintadienį atstovai
Dabartiniu laiku bučeriai
reprezentuojanti 335,000 gpU- įgauna mokėti $40. savaitei. Jie
kelių patarnautojų (klerkų) ir dirba 9 vai. kasdien ir vienuo
stočių darbininkų savo susirin lika ir pusę vai. šeštadieinais,
kime didžiuųta balsų nubalsa Įlenkiąs dešimts šešias valandas
vo neprisidėti prie gelžkeliečhi savaitei.
streiko.
Bučerniy navininkai pranešė,
kad
kuomet dabartine jų sutar
Delegatai nuo 25,000 perku
riu ir aliejuotojų taipgi atsisa tis pasibaigs, po 1 d. lapkričio
men. jie mokės tik $32 savai
kė prisidėti prie streiko.
Dabar dar eina balsavimai tei.
Smidt, vietinio 516 skysignalų darbininkų, būtent, ar*
dėtis prie gelžkeliečių “Big riaus prezidentas, pareiškė, kad
five” streiko, ar ne. Bet yra jis yra įsitikinęs, jog bučęrnių
permatoma, kad ir tie nelabai savininkai1 geruoju susitaikys
noriai desfe prie streiko.
ū. buferiais. Jis sake, kad šis
tad prisiris vieniems gelzke- streikas, jiegu įvyks, tai palies
lių darbininkams už pagerini- vien tik Chicago.
nią sau būvio kovoti. Ką pa-! Buferių vietinis unijos predaryti, kad dar nėra darbiniu- zidentas C. Shiidt pasakė, kad
kų tarpe susiklausimo bendrai bučeriains algos negalii bllti
ginti savo reikalus.
nukapotos, jie 1už penkiasde
šimts šešias ir pusę valandos
3,000 buferių nubalsavo strei- negali dirbti už $32 savaitei.
kuoti.
Atidengė politikierių juodus
Praeitų
septintadienį
darbelius.
lakstančiai buferių susirinkę
Carmeno svetainei nubalsavo
Vakar buvo vit*šai pranešta
*

CHICAGOS
ŽINIOS

juodieji miesto potli-tikierių ar nę-Saiknuskienę, Gugienę-Lekatas tris kiunutes,
policijos darbai. Daugybė vi- ‘ viečiene
rųšies blogų namų, kur dėl burdlngicrio Maikiosokios
smuklių, gamblerių namų, kai’- Makaro varžosi savo vynus apAnlaną-PtųšĮ,
čiamų ir 1.1, buvo iki šiol poli ga uiti nedurnos,
tikierių ir policijos tųmngoja- Vadą pey rubežių—Ad. MiceVima ir dideli užtai kyšiai ima čių, žydą-Uktverį, Guzą-Kvede] bu ixl i ngierius-Pet rait į ir
ma. Tų politikierių ir polici rą.
visi jie savo
jos buvo sutverti taim tikri kliu- Bernotavičią
bai ir kas norėjo koki nors ne vaidmenis išpildė kaip geriau
Publikai,
matyt,
legali šmugelį varyti, tas turė galėdami.
jo prie šio kliubo prisirašyti, ypatingai patiko “buvęs ameri
mokėdamas duokles nuo $25 konas” Jenčius, kurs sugrįžęs
net iki $200 ir daugiau savai Lietuvon pasakoja stebuklus
apie Ameriką.
tei.

APSIVEOIMAI.

PARDAVIMUI

NAMAI-ZEME

JIEškAV APSIVEDIMUI MERGTnos arba našlės, kad Ir su vienu vai
ku, ne jaunesnės kaip 30 metų. Esu
38 metų. Turto nereikalauju
aš tu
riu. Taipgi, mano draugas jieško sa
vo pažįstamos Petronėlės Paleklenės,
ji turi du sunu. 1918 m. gyveno pas
švogerį prie Tnlman Avė. Chicago. Jis
yra skolingas ir nori atsiteisti. Priduokit savo antrašą7. R. Yonaitis, R.
1, Box 72, Herrin, III.

PARDAVIMUI RUčERNė is
grosernė, lietuvių kolonijoj. Biz
nis geras, nuo senai išdirbtas.
Kreipkitės į “Naujienas” num.
420.

PONO RANDAUNINKO ATIDAI
$5 iki $10 į mėnesį nupirks U arba
% akerio vištoms vietos, mes pasko
linsim iki $2,000 pasibudavoti namą.
Kreipkitės 5850 Archer Avė. nedėiioms, arba 1620 Ashland Block, 155
N. Clark St. Daugelis namų subdivizijai. Imkit Archer Av. karą. Kreip
kitės arba rašykit.

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

PARDAVIMUI

GROSERNĖ

PARDAVIMUI
AKMENS
ir bučernė lietuvių ir kitų tau
tų apgyventoj vietoj. Parsi priekiu namas, 2007 Blue Island
duoda greitai ir pigiai, 2956 Avė., krautuvė ir 6 flatai. Priei
nama kaina. Pašaukite Mr. SusS. Union Avė.
sman, Randolph 6624.

REIKIA MOTERS AR MERGIPARDAVIMUI BARBERNĖS
nos
namų darbui.
šeimyna maža,
Dirigavo
p.
A.
Olia,
prie
pia

PARDAVIMUI 60 AKERIŲ paukš
Vififlcam yra galas, priėjo
rakandai
pigiai.
Kreipkitės
dievaikų
nėra.
Su
užmokesčiu
susitai

čių
farma. Žemė labai gera. Trioliepto galų ir visoki Chicagos no (vietoj orkestfos) p. J. Bi- kys im.
bos ir visi žemes darbui įrankiai geri.
nomis
arba
vakarais.
•
Atsišaukite
politikieriai bei šmugelio ištai janskas.
Parduosiu labai pigiai, arba mainysiu
w.
VIDIKAS,
1036 E. 93r<l St..
ant prapertes Chieji{<oj.
Norinti tos
Šis
Birutes
vakaras
dar
kar

gų palaikytojai ir dabar turės
Tel.: Bumside 2822.
ūkės pasiskubinkit. Savininkas ran
5706
So.
Morgan
St.
prieš valdžią už tokius savo tą panelė, kad vaidinimams ar
dasi Chicagoj.
VILKAS & KAZANAUSKAS
darbelius atsakyti. Bet doleris koncertams Piihuskio daUžinė
REIKALINGA
MERGINA
2242 W. 23 PI.
Tel.: Canal 10G8
netinka.
Jokios ar moteris prie namų darbo ma.yra galingas, gaj pagelbės jiems absoliučiai
BARGENAS.
ir dabar sveiką savo kailį iš akustikos. Penktoj šeštoj eilėj ža šeimyna, su mokesčiu susitai PARDAVIMUI GROSERIS ir
confectionery,
4
pragyvenimui
Pardavimui
arba išmainymui ant
nešti? Mat tokioj suirusioj vos gali sugaudyti žodžius nuo kysime. Atsišaukite J. G. 2855
biznio
4
pagyvenimų
mūrinis namas su
kambariai — pigi renda.
kapitalistiškoj tvarkoj viskas pagrindų, o galutinėse kėdėse W. 39th*St., Ist floor.
aukštu beizmantu. Namas taip geras
2800 Emerald Avė.
kaip ir naujas po 5 ir 6 kambarius.
sėdintiems atrodo, kad scenoj
galima daryti.
Randasi netoli lituviškos bažnyčios.
eina pantomima. Del to publi
C. P. SUROMSKI CO.’
REIKIA PATYRUSIŲ MO- PARDAVIMUI SALIUNAS GEROJ
334G So. Halsted St.
kos neramumas ir užimąs.
apgyvento} vietoj ant Town
terų sortavimui popierų. Gera lietuvių
Ligoninė neprisiėmė biedno
of Lake . Parduosiu labai pigiai, ba
<—Geiša.
alga, Rdpublic Waste Paper Co., rai, boliniai (pool tables) stalai ir kiti PARDAVIMUI ARBA MAINYMUI
žmogaus.
įrengimai. Savininkas turi kitą 2 pagyvenimų medinis namas po 6
1039 W. Congress St., Tel.: Ilay- visi
biznį
kambarius, viskas įtaisyta pagal vė
Aną dieną motorcyklinis po
market 856.
4547 S. Ashland Avė.
liausios mados. Rendos neša $70 j mė
licistas Gorham radęs sužeis
Tel.: Boulevard 1152
nesį. Namas ant 2 lotų pastatytas,
puikioj vietoj, arti 68-os ir Kedzie
tą besąmonės žmogų gatvėj
PARDAVIMUI SALIUNAS, Avė. Įnešt $1,000, o kitus ant išmoprie Washiugton blvd. ir Laflin
kesčio. Arba mainysiu ant mažo
visokių tautų kolonijoj. Biznis groserio
ar mašinos. Atsišaukit greit,
gat. nuvežė jį Į Jefferson Patik Liet. Darbininkų Tary
kas norit puikioj vietoj gyvent. J. Na
senas
10
metų.
Parduodu
todėl,
VYRŲ
Ligoninę. Gi ligoninės gydyto
bos Konferencija.
3452 So. Halsted St., 2-os lubos.
kad susižeidžiau. Kreipkitės į mon,
Nedėlioj
galima mątyt iki 4 vai. po
jai netik ką atsisakė priimti šį
REIKIA AGENTŲ, PILNAM “Naujienas” num. 421.
pietų.
Chicagos Lietuvių Darbininkų laikui ar atliekamam, kbmišinas
nelaimingų autoniolriiiaus su
PARDAVIMUI 100 AKERIŲ FARžeistą žmogų, bet ir pirmąją Tarybos konferenciją įvyks ne- ir alga. Dideli pinigai ir proga
ma Michlgane. Pusė dirbamos, pusė
jam pa geibų suteikti detilo, kad dėlioj, Gruodžio 11 dianą, 10 vai. teisingam žmogui. Kreipkitės.
miško, jaunas sodas, geri budinPARDAVIMUI SALIUNAS, gero
kai. per farmą eina geležinkelis, pusė
na s vargšą nei kiek pinigų ne ryto, Meldažio sevtainėje, 2242 Rm. 1103 — 79 W. Monroe St.
biznis išdirbtas gerai. Atsišau mylios nuo stoties, arti mokykla, prie
surado ir negalėjo sužinoti ar West 23 Place.
State kelio. Verta $3,500; parduosiu
kite,
ar mainysiu ant namo.
Geriausia
galės kas nors už jį užmokėti.
Draugijos ir kuopos priklau
•
919
W.
20th
St.
žeme
bulvėms,
bet
ir
taip
viskas
au
VYRŲ
REIKIA
ĮSTOJIMUI
Į
Di

Po to policistas buvo privers sančios arba norinčios priklausy delę Taxi kompaniją. Uždarbis $100
ga: 743 S. LarAmie Avė., Chicago.
tas sužeistąjį į pavieto ligoni ti Ch. L. D. Tarybai, malonėkite iki $150 į savaitę, nuolatinis darbas.
PARDAVIMUI 2 AUGŠTŲ NAUnę vesti. NehrimingAjam bu išrinkti atstovus į konferenciją Išmokinsime ’ viską. $300 kapitalo
jas
namas su krautuve dėl duonkcpradėsi biznį. Buk pats bosu. Ateik
PARDAVIMUI SALIUNAS, APvo sulaužyta koja ir šiaip pa (po vieną atstovą nuo kiekvienų šianden prisirengęs dirbti. Atsišau gyventa tirštai maišytų tautų, Biz- pyklos. Brighton Parke. luotas kam
išdirbtas per daug metų, Prie- pinis 39x129 6 kambariai ant augšto.
vojingai sužeistas.
50 narių arba dalies) ir prisi kite 82 W. Washington St., Room 525. nis
žastis pardavimo, važiuoju Lietuvon. krautuve ir 2 kambariai ant piimo
Tai mat kiek žmoniškumo dėt prie to didelio judėjimo, ku
augšto. Garų šildoma. Kaina $22,000.
Atsišaukite
REIKALINGAS
DARBININ$7000
pinigais, o kitus išmokėjimais.
2444
W.
46th
PI.
esama civilizuotoj ir demokra- riam vadovauja Lietuvių Darbi
F.
Woznlak,
2703 West 47 St., Phonc
kas prie arklių balnojimui. Geis
ninkų Taryba. ..
Lafayette 4607.
tina jaunas, nevedęs, StockPARDAVIMUI SAŲIUNAS,
Ch. L. D.T. Pildom asai Komitetas,
PARDAVIMUI 2 LOTAI,
men’s Saddle Horse Livery, gražioj vietoj, lietuvių, rusų, poPolicistas nušovė vaikiną.
liokų, taippat ir airių. Parsiduo Parduosiu pigiai. Randasi tar
4129 Emerald Avė.
ChicagOH ir apielinkių Paskolos Sto
da pigiai. Priežastis pardavimo pe 44 ir 45 PI. prie Francisco
Stanley G angie r, 15 ‘metų čių domei. Paskolos darbas dar ne vi
sur užbaigtas. Reikia skubėti, kad
VYRŲ REIKIA. GALI PA- patirsite ant vietos, 3750 South Avė. Atsišaukite A. Bachus,
amžiaus, 819 Aktine Avė., ta- neatsilikus nuo kitų koonijų, kad savo
2253 So. Oakley Avė.
šventą — lietuvio valstybinę pareigą daryt $10 į dieną. Gera proga Kedzie Avė.
su kaupu atlikus .
tų Patrick Connor ir John Wet- Dėlto Paskolos Stočių Komiteto na .vyrui turinčiam $300 kapitalo.
ter nušnuitas, kada jis jiem riai teplatina agitacinius Komiteto la Pinigai saugus. Patyrimas ne
pelius, telanko uoliai šeimynas, teren- reikalingas. Kreipkitės, 105 N.
PARDAVIMUI SALIUNAS,
dviem paprašius lupusiojo.
gia prakalbas. Nežiūrint savo kalbė
yra 4 kambarių pragyvenimui.
Gangier nušovė, kad jis ir toju, prašoma kreiptis į Apskričio Pa Clark St., Room 525.
DIDŽIAUSIA
Stočių Centro Valdybą, o ji pa
Randos $30.00, 5 metų lysas.
dar trys jo draugai bandė įmi- skolos
Mokykla Chicagoj
rūpins kalbėtojų.
3750
WallaCe
St.
REIKIA
Visais tuo klausimu reikalais pra
šoma kreiptis į Chicagos Paskolos
BUČERIO.
Centro pirmininką, J. A. Mickeliuną,
PARDAVIMUI SALIUNAS,
Atsišaukite
Didžiausis bankierius kalbėjo 3140 S. Wallace St.,Phone Yards 2652.
visas ar pusė su cigarų, cigaretų
3651 So. Wallace St.
• vakar Chicagoj.
krautuve. Biznis išdirbtas per ii-:

Pranešimai

REIKIA DARBININKU

MOKYKLOS

Debatai prof. Scott Nearingo su
Ear Dean Howardu,.. įvyks nedėlioj
spalio 30 d., 2:80 vai. po pietų. Ash
land Auditorium1, 338 So. Ashland
Blvd. Tikietus galima gauti Naujie
nų ofise po 35c. Prie kasos bus 40c^

Reginald McKenna London
Joint City ir Middlamd Bank of
London, didžiausio, sakoma,
banko pasauly, pirmsėdtis, kal
bėjo vakar vakare Cliicagos L. S. S. VIII Rajono Konferencija
Prekybos kliiibo snsiri/nlkaine jyyks septintadienyj, lapkričio 27 - d.,
Tauosyben avet., po num. 3925 So.
Drake viešbutyj.
Kedzie avė. Pradžia 10:30 vai. ryto.
• --------------------------
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Lietuviu Rateliuose
BIRUTĖS

Koncertas ir Šokiai

Specialistas Ligų &

PARDAVIMUI
GERIAUSIAME
padėjime auto-trokas, diktas, uždary
tu viršum ir šonais, tinkąs prie viso
kio biznio; bučemes, grosemės ir ki
tokiam bizniui. Parduosiu labai pi
giai kaip ir uždyką, nes prie šiam na
Visos kuopos malonėkite išrinkti de rni) bizniui netinka. Atsišaukite
1606 So. Halsted St.
legatus, nes ši konferencija turės iš
rinkti naują Centralinį Komitetą
1922 m. ir daug kitų svarbių reikalų
aptarti.
— J. J. Čeponis, sekr.

RAKANDAI

VAKARAS.

Birutės” vakaras praeitą
nedėldienį, kur jį sitatė scenoj
St. Šimkaus taip vadinamą me
lodramą “Išeivį”, turėjo gero
pasisekimo — bent vakaro pa
jamų žvilgsniu. Publikos, kaip
paprastai į Birutės vakarus,
buvo susirinkus pilna didžiule
Puflaskio sale.
Pats vaidini
mas išėjo irgi neblogai, neblo
giau kaip kad teko matyt vai
dinant pačiam Šimkui vedant.
Ir aktoriai svarbiausiose rolė
se buvo, su mažais iš&mimias,
Rengia
tie patys ir savo vaidmenis jie
S. L. D. A. 1-as APSKRITIS
kiekvienas stengėsi
išpildyti
Įvyks Seredoj, Spalio-October 26 d., 1921
kuogenausiai. Jono rolę šiuo
kartu turėjo p. Kastas Sabonis.
M. MELDAŽIO SVETAINĖJE,
Kur čia teko jaim dainuoti, jis
2244 W. 23rd St.
pasirodė turįs neblogą barito
Programas prasidės 7:30 vak. šiame programe dalyvaus S. L. D. A.
no balsą ir buvo geresnis dai
l-mo Apskr. šeši chorai ir Darb. Stygų Orkestrą. Visas pelnas šio vakaro
skyrlamas sušelpi m ui Rusijos badaujančių žmonių.
nuotojas, kaip aktorius. Jo
Įžanga ypatai 25c.
>
KOMITETAS.
judėjimai kiek stangus, stoko
ja gyvumo. Gaila, kad “Išei
TeL Monroe 2804
vis” taip šykštus dainomis ir
p-*lei Marijonai Rakauskai tei
DR. W. F. KALISZ
B*eda!unaa: Moterų ligoa ir Chirurgija.
nebuvo kur daug pasirodyti.
1145 MILWAUKEE AVĖ.
CHICAGO.
Bet kur reikėjo dainuot, ji dai
........ *------------------------------------------------------------------------------------ —■
navo ne “kaip paprastai, gerai”,
bet parodydama, kad ji rimtai
I
Venerališkų, kraujo, odos, kroniškų, inkstų
atsidavus savo menui ir padasPKiirųi8ka3 Kydym“ “pagel' rius dar geroką žingsnį pridkiin.
Neturiu tikslo minėt ką nors
atskirai apie kitus vaidintojus
Ofisas
s
Ofisas
5100 S. Ashland Avė. ir vaidintojas: p-lę Staniuliutę
Novako Vaistinė
ant viršaus Banko
1724 S. Ashland Avė.
Va!.:
1
—
2:80
ir
6:30—8:80 P. M. Jono motinos rolėj, p-lę žemai
Va!.: 2:80—5 ir 8:80-10 P. M.
Nedaliomis iki 2:80 P. M. čiu tę Gužienės giminaitės rolėj,
Nei: 2:80—4:^0 P. M.
Telephone: Republlc 805 Ranplienč-Zdllpienč, BarŠkaOieTelephone: Cą ai 464

Chicagos Lietuvių Socialistų Vyrų

Choras rengia šaunų vakarą nedėlioj,
lapkričio 27, Meldažio salėj. Bus gra
žus koncertas, o taipjau Dramatiško
Ratelio aktorių suvaidinta komedija
“Aš Užgimiau”. Tikimės publiką
gausiai atsilankysiant.
— Komitetas.

DIDELI DEBATAI, Prof. Scott
Nearing prieš Prof. Earl Dean Hovvardą, Nedėlioj, Spalio 30, 2:30 vai.
po pietų, Ashland (Boulevard) Auditoriume, kampas So. Ashland Blvd. ir
W. Van Buren g-vė.
Debatuojama Klausimas:
“Ar vadžios aparatą bei industri
jos nuosavybę ir administraciją turi
paimti darbininkų klesa į savo ran
kas, idant jos interesus išlaikius ir
išgelbėjus civilizaciją, nuo susmuki
mo?”
Įžangos mokesnis, perkant biletą
išanksto, 35c. Prie kasos 40c., įskai
tant karo taksus.
Biletus galima gaut: Naujienų ofi
se. Kurie supranta angų kalbą, pri
valėtų dalyvauti šiuose debatuoseKoncertas ir šokiai.
S. L. D. A.
1-mo Apskr. įvyks seredoj, spalio 26
d. Meldažio salėj. Pradžia 7:30 v.t v.
Programe dalyvauja 6 chorai ir
Darb. SJygų Orkestras.
— Komitetas.

išvažiuoju iš Chicagos. Atsišau
kite
924 W. 31st PI.

>

PARDAVIMUI

SALIUNAS

NAMAI-2EME.

PARDAVIMUI
3186 ir 8188 Wallace St. 2 aukštų
ii* skiepas mūrinė krautuvė ir flatai ir
barnė, įsteigta duonos stotis. 2 auk
štų medinis pragyvenimui namas su
PARDAVIMUI PIRMOS kle- muro cottage užpakalyj. Priimsime
$4,000 cash, likusi suma išmokesčiais.
sos barbemė maišytų tautų ap- Kaina $18,000 . Kreipkitės prie savi
gyventoj vietoj. Biznis išdrbtas ninko, 1-os lubos 3136 Wallace, arba
Koch & Co., 2608 So. Hasted St.
gerai prie Ashland ir 46th St. 2807 W. 38th St., netoli Crane Co.,
dirbtuvių, 2 aukštų muro krautuvė ir
Atsišaukite 1551 W. 46th St.
flatai. Rendos $75 į mėnesį, kaina
$5,500.00. Kreipkitės prie savininko
REIKIA BUČERIO, KURKS Marx, 7546 S. Peoria St., arba prie
& Co., 26th & Halsted Sts
mokėtų atsakančiai savo darbą. Koch
2540 Emerald Avė., kampinis 6 flaNemokantis tegu! neatsišaukia. tų muro namas. Kaina $7,000.00.
2538 Emerald Avė. 3 aukštų muro
2009 S. Halsted St.
namas 6 flatų. Kaina $6,000.00. Kreip
kitės prie savininko 2603 S. Halsted
-------------------- 4-----------------PARDAVIMUI GROSERNĖ Street.

PARDAVIMUI

ASMENĮ! JIESKOJ1MAI

JIEŠKAU CICILIJOS LUPEIKIEnės, po pirmu vyru Vaizgelienė, kuri
gyvena Chicago.
Turiu laišką nuo
motinos iš Lietuvos, norėčia persių
sti.
v
JOS. POŠKEV1ČIUS,
12 Spring St.,
Union City, Conn.

PARDAVIMUI SALIUNAS,
geroj vietoj, visokių tautų apgyventoj.
626 W. 18th St.,
Tel., Canal 2964.

5 KAMBARIŲ VĖLIAUSIOS MAdos rakandai, turi būt parduoti už bi- geroj vietoj. Biznis išdirbtas.
lę sąžiningą pasiūlymą. Seklyčios se
Atsišaukite
tas, valgomajam kambariui setas,
1448 W. 15th St.
iniegruimio setas, kaurai, davenport,
etc. Parduosime ant syk, arba atski
rai. Taipgi, puikiausia grojiklis, pi
PARDAVIMUI SALIUNAS. Prie
anas ir didelis, dubeltavų springsų žastis
savininkas išvaphonographas su ‘rekordais ir dai- žuoja į pardavimo;
kitą
miestą.
Parduosiu labai
nvanto atada, 1922 So. Kedzie Aye. pigiai, Labai gera vieta.
Atsišaukitę
W. McCUE,
PARDAVIMUI 3 KAMBARIŲ
424
W. 31st St.
rakandai. Parduosiu pigiai, nes

PARENDAVOJU LYBERTY
salę mitingams, vakarams,' ba
liams ir veselijoms. Kam bus
reikalinga, kreipkitės, N. B. ir delikatasen krautuvė. Biznis
3000 So. Union Avė.
išdirbtas per daug metų. Lysas
ilgas, renda pigi. Atsišaukit
524 W. 33rd St.

DR. J. W. BEAUDETTE

J■■

AUTOMOBILIAI

gus laikus. Norinti gerą vietų
gauti atišaukite, 5059 So. Ash
land Avė.

PARDAVIMUI GROSERNĖ ir
bučernė su namu ar be namo.
Pinigų darymui vieta. Parda
vimo priežastis, turiu kitą biznį.
7301 S. Western Avė.

ANT RENDOS.
8188 Wallace St. Rendos $75 į mė
nesį. Krautuvė ir skiepas su moder
nišku 6 kambarių fatu ir barne, mu
ro namas. Insteigta duonkepykla su
pečium.

PARDAVIMUI KAMPINIS MURInis namas su saliunu. Viąi naujos
mados įtaisymai . Biznis / išdirbtas.
Parsiduoda labai pigiai. Priežastis —
liga. Atsišaukite greitu laiku.
3661 S. Lowe Avė.,
Tel.: Yards 1833.

Designing, kirpimu, fiUvimo, ir
siuvimo vyriškų ir moteriškų drapanų.
Musų sistema yra geriausia.
mokiname atskiruose departamentuo 
se pilną siuvimo amatą. Mokiniai
aktuališkai kerpa, mieruoja ir siuva
drapanas, prie geriausiai Įrengtų sa
ly gų. Išmoki n am Į trumpą laiką ir
už labai prieinamą kainą. Išmokęs
amato, be darbo nebusi.
Ateikite pasiteirauti, tas nieko neprekiuoja.
Atdara dienom ir vakarais.
MASTER SYSTEM
DESIGNING
SCHOOL,
190 N. STATE STREET, CHICAGO
Kampas Lake StrM ant 4 lubų.

Mokinkis dressmaking.
Braižymo, siuvinio — Dienomis ar
vakarais.

Specialės vakarinės klesos bizniavoms merginoms, pasisiuvimui
sau dresės.
VALENTINE
DRESSMAGING COLLAGE
2407 Madison Street,
6205 S. Halsted St.

Kreipkitės ypatiškai arba rašy
kit išlygų paklausdami.
S'ara Patek, pirmininkė.
■
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Vakarinė Mokykla
Mažos klesos ir gera priežiūra, užtik
rina kiekvienam greitą progresą.
Mokinama anglų ir lietuvių kalbų,
aritmetikos, istorijos, geografijos ir
visų high school šakų.
Sunaudokite liuosus vakarus pasimokinimui. Mokestis prieinama.
Waitches Preparatory School,
4509 So. Ashland Avė.,
Chicago, II.

P lės E. KAZLAUSKAITĖS

Siuvimo ir Kirpimo
MOKYKLA
Mokina: kirpti, siūti, pritaikyti ir
desinuoti drabužius moterims ir
vaikams.
KLESOS:
Dienomis: Išskiriant Subatas nuo 9
ryto iki 8 po pietų.
Vakarais: Utaminke, ketverge ir
pėtnyčioj nuo 6 v. v. iki 9 v. v.
Specialės instrukcijos pagal
sutarimą.
EVELYN ACADEMY OF
G0WN DESIGNING
Room 402, 59 E. Adams St.,
Tel:. Harrison 1421.
Chicago,

