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W. Va. paviete angliakasių 
unijai uždrausta veikti.

BLUFFIELD, W. Va., rugp

Chicagoje įsikūrė. Ku Klux 
Klan. Užsiginta prievartos.

Graikai sumušė Turkus
Uždraudė organizuoti angliakasius

Italija daro prekybinę 
sutartį su Rusija

Sutartis neužilgo busianti 
' pasirašyta.

RYMAS, rugį). 17« — Mes-

lektyvinės porcijos. Prie naujo
sios sistemos visai dirbtuvei 
skiriama tam tikra kiekybė 
maisto ir pinigų visam mėne
siui, jei dirbtuvė pagamins pa
žymėtą skaičių gaminių. Jeigu 
dirbtuvė gali pagaminti reika
laujamą kiekybę gaminių su 
mažesniu skaičium darbininkų,

BLUFFIELD, W. Va., rugp. CHICAGO. — < Chuliganų or- 
17.— Teisėjas I. C. Hera don,! ganizaci ja, Knights of Ku Klux 
prašomas Pocahontas Coal Co., • Klan -— pirmiausia įsikūrusį 
vakar išdavė nuolatinį injunc- pietinėse valstijose tuoj po ci- 
tioną, kuriuo angliakasių imi- vilinio karo ir baisiausiai per

organizuoti sekiojusi negrus, 
angliakasius ir veikti Mercer. įkurta ir Chicagoje. Ku Klux 
paviete. Tas pats teisėjas tą in- Klan po ilgos kovos, tapo pir- 
junetioną buvo išdavęs kiek iniau valdžios sutriuškintas ir 
pirmiau, tik jis buvo laikinis. per keletą desetkų metų nieko 
Dabar gi išduotasis injunetio- 
nas yra visam laikui.

ti ant jo organizacijos. Sayo 
uniformas nariai galį vartoti 
tik savo salėse ir parodose. Jis 
sekamai apibudina Ku Khix 
Klan tikslus:

i
“Pamatiniu Ku Klux Klan 

tikslu yra skelbti doktriną bal
tosios rases viršenybės ir išlai
kymą anglų-saksų civilizacijos. 
Mes esame griežtais amerikie
čiais dvasioje, nes musų dva
sia yra griežtai priešinga tyro-

Airija duosianti savus 
pasiūlymus Anglijai

Anglijos pasiūlymai busią 
mesti. Grūmoja karu.

jai uždraudžiama 
angliakasius

dabar tapo
nariai gali būti tik 
amerikiečiai krikščio- 
šaliname žydus, ka- 
nepripažįsta kirkščio-

Nuteisė už žaidimą

n I luno, IIIK". 11 • ------- Į 3IUIIUU1I1 uaiuiuumų,

sanggero sako, kad tarybos su ’ negu kad buvo apskaityta, per- 
Rusijos sovietų delegacija apie.viršis maisto irj)iniigų gali buti- 
ekonominę sutartį beveik jau 
yra užbaigtos. Laikraštis sako, 
kad sutartis, kuri neužilgo bu
sianti pasirašyta, užveria seka
mus punktus:

1. Rendras sutikimas pradėti 
tuojaus tarybas apie plačiausią 
ekonominę ir prekybinę sutartį 
tarp tų dviejų šalių.

2. Rusija suteiks Italijai tuos 
progas, 
kitoms

pačius patogumus ir 
kokias ji yra suteikus 
šalims.

3. Rusija atsižvelgs į 
reikalavimus kreditų,
nūs su Rusijai duodamais kre
ditais.-

išdalintas tarp darbininkų kai
po bonus.

Visos Rusijos unijų taryba 
išleido aplinkraštį, kuriame 
nurodo, kad pakėlimas algos 
pinigais Šiuo laiku yra nepato
gus, nes valdžia net ir dabar 
dar nespėja prispausdint pinigų. 
Valdžia ikišiol atspausdindavo 
|M) 200,000,0(X),000 rublių po
pieriniais pinigais į mėnesį lai
ko. Daugiau jau mašinos ndbe- 
pajiegia prispausdinti.

neveikė. Ta organizacija atsi
gaivino tik arti poros metų at
gal pietinėse valstijose, kur ji 
tuojaus pradėjo persekioti neg
rus ir kitus jai nepatinkamus 
žmones. Išsmalavimai ir apibė- 
rimai pluinksnomis nepatinka
mų žmonių pasidarė paprastu 

Valstijos prokuroras pasigriebė ( dalyku. Ku Klux
visus rekordus duonkepių tuose užpuolimuose vartoja 
unijos. >1 ; ypatingus drabužius — baltą

Italijos 
palygi- True translation filed with the post- 

master at Chicago, III., Aug. 18, 1921 
as required by the act of Oct. 6, 1917

. < > . • T. 1 • • • • Graikai vėl sumušė turkuskad jos delegatai Italijoje susi
laikys nuo kokio nors bandymo 
vesti propagandą toje šalyje. Pagavo juos neprisirengusius ir 

nustūmė 60 mylių.

Užpuolimas ant uijos 
raštinės

Klaniečiai

— baltą

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Aug. 18, 1921 
as reąuired by the act o< Oct. 6. 1917

Leidžia pirkti žemę Rusijoj
RYGA, rugp. 17.— Prohibi- 

cija tapo panaikinta Rusijoje 
ir daliar ten galima . vartoti 
lengvus vynus. Maskvos laik
raščiai praneša apie išleidimą 
dekreto, leidžiančio išdirbinėti 
ir pardavinėti gėrimus, turin
čius 14 nuoš. alkoholio. Ant 
tų gėrimų bus uždėti dideli 
mokesčiai. Bet vodkos ir kitų 
stiprių gėrimų ir toliau nebus

KONSTANTINOPOLIS, rug. 
17.— Graikų ofensivas, kuris 
prasidėjo rugp. 14 d. rytą iš 
Diledjik vėl užtiko turkus ne
prisirengusiais. Keturios div. iš 
Kaukazo neatvyks prieš pabai
gą mėnesio, o sunkioji artile
rija galės būti atgabenta tik 
pabaigoj rugsėjo. Graikai, ku

ja tapo įvesta pradžioj karo).
Tapo išleistas dekretas, dena- 

cionalizuojantis nekilnojamąją 
nuosavybę Rusijoje. Jis leidžia 
buvusiems savininkams ir ki
tiems žmonėms pirictis žemę 
ir namus iŠ valdžios. Apie tai 
praneša oficialinė bolševikų ži
nių agentūra Maskvoje Rosta.

manė 
pasi-

graikų

True translation •fileo with the post- 
master at Chicago, III., Aug. 18, 1921 
as required by the act of Oct. 6. 1917

Bando padidinti produkciją

mis, atsiekė gana žymaus pro
greso, paeidami 60 mylių į 
60 valandų ir paimdami Sivri- 
Hissar, svarbiausią turkų po
ziciją, kur Kernai Paša 
padaryti pirmą didesnį 
priešinimą. ‘

Iš priežasties greito
besiveržiino, nacionalistai pa
sitraukė už Persak upės. Grai
kai bando nustumti juos pietų 
link, į didelius tyrlaukius ties 
Kenya. Jie ten tikisi visai su
naikinti turkus. Pastaricm- 
siems štokuos vandenio, kuo
met graikams vandenį atga
bens kupranugariais.

Pasiaudodami ištraukimu 
turkų armijos iš Kaukazo, ar- 

užpuolė Kars-Ardahan 
Susisiekimas pertrauk-

Rusija griebiasi įvairiausių prie
monių padidinimui /produk
cijos. Nespėja spausdinti pi
nigų.

RYGA, liepos 27 (koresp.)

roma vedime Rusijos dirbtu
vių, kad kaip nors padidinus 
produkciją ir išdirbus daugiau 
gaminių mainiavai su valstie
čiais ant grudų. '

Tūlą laiką atgal įvesta darbą 
nuo štukių, pasitikint kad tas 
privers darbininkus dirbti 
sparčiau. Pasak Maskvos žinių, 
įsakyta visoms dirbtuvėms 
įvesti tą sistemą kuoveikiau- 
sia.

Daugelyj dirbtuvių .vieton 
senosios sistemos davimo pa
vienių porcijų tapo įvestos ko-

menai 
liniją, 
tas su Kars, kurį laiko apgulę 
armenai.Turkai prašo bolševi
kus ginti Turkijos interesus. 
Kemalistai mano, kad užpubli- 
mą sukurstė rusai.

Graikų laimėjimai.
ATHENAI, rugp. 17. — 

Graikijos spėkos, kurios pra
džioj šios savaitės pradėjo 
naują ofensivą prieš Turki
jos nacionalistus į rytus nuo 
Eski-Shehr, sulaužė turkų lini
jas Ir pasiekė Sakaria upę, sa
ko oficialinis pranešimas. 
Sivri-Hissar tapo paimtas ir 
nauja linija tęsiasi nuo Šios 
vietos iki Sakaria upės. Kai
mas, į vakarus nuo Hassar, taJ 
po paimtas rugp. 14 d. Tufrkai 
evakuoja Ismidą.

SKAITYKIT IR PLATINKTT

LINCOLN, Neb., rugp. 17.—
8 vaikai, kurie policijos tapo 

at- sugauti žaidžiant nedčldienyj
j Lincolno prieiniestyj Universi- 
į ty place, tapo nuteisti užsimo
kėti $5 pabaudos ir teismo lė
šas kiekvienas.

Miestelį valdo davatkos, tad 
net ir vaikams yra uždrausta 
žaisli nedčldieniais ant gatvės.

Mūšiai Maroko atsinaujino
MELILLA, rugp. 17. — 

Smarkus susirėmimas tarp Is
panijos spėkų ir sukilusių mau
rų įvyko į pietus nuo šio mies
to. Maurai aplaikę didelių 
nuostolių.

Maurai kviečiasi turinčius 
kanr patyrimus EurojMis avia
torius, siūlydami jiems 45,(XX) 
frankų į mėnesį algos už 
tarnavimą Morokos armijoj.

Ispanijos ir kitų šalių fir
mos aplaikė mažiausia už 
100,000,000 pesetų nuostolių iš 
priežasties karo su maurais.

“Musų 
čia gimę 
nįs. Mes 
dangi jie 
niškos religijos, ant kurios ty
mo musų civilizacija. Taipjau 
mes pašaliname katalikus, ka
dangi jie priklauso įstaigai, ku
ri yra svetima Jimgt. Valstijų 
valdžiai. Čia gimęs amerikietis, 
kuris yra nariu Anglijos baž
nyčios, ar kitos šalies protes- 
tonų bažnyčios, taipjau yra ša
linamas.

“Kad užtikrinus baltosios 
rasės viršenybę, mes likime į 
pašalinimą geltonųjų rasių ir 
atėmimą balsavimo teisių neg
rams. Tai buvo Dievo aktas, 
kad jis padare baltąją rasę 
augštesnę už visas kitas — tą 
mes žinome, tik nežinome ko
rei' jis tai padarė. Kad išlaikius 
musų likimą, mes turime pa
laikyti rasę lyrą ir nesumaišy
tą su žemesnių rasių krauju.”

ypatingus drabužius 
apsiaustą, kuris dengia ir gal
vą, kad juos niekas nepažintų, 
ir savo užpuolimus (Jaro nakti
mis. Todėl juos praminta “nak
ties raiteliais.”

Pirmesnioji ta chuliganų or
ganizacija veikė tik pietuose ir 

vaMjas 
nes pado- 
neapkente. 

Amerika tiek “nu- 
 , kad tos chuliga- 

duonkepių streikas didesnėsenų ' orgnnizacijos kllo|K)S pra. 
duonkepyklose, kurios sumanė; (|fjo kurtis ir šiaurf jc- New 
nukapoti savo darbininkams York(, be(gi jj ncra(į0 ,pritari. 
algas it panaikinti unijų. Kom-j mo jaj ne|e[s(a buvo įsikur- 
panijos bando dirbti skobais, i 
bet darbas neina sėkmingai. Chicagoje ji laimėjo.
Jos bando visomis priemone-. Jj nuo geniau čia slaptai 
mis sulaužyti streikų, bet dar-1 orį,anizavosi, kad ji išsyk fgy- 

jo virš 2,300 narių. Užvakar 
buvo tų narių “pašventinimas.” j guliarfiniai kareiviai užpuolė. 
Jau sutemus vakare, dideliame j Augšt. Silezijos parubežinius 
lietuje jie, pasirėdę savo 
forma,” nuvažiavo

CHIICAGO. — Valstijos pro
kuroro Crowe pasiųsti dėtekti- 
vai vakar užpuolė duonkepių 
unijos raštinę, 218 W. Oak St.', 
paėmė visus rastus ten užrašus, 
knygas ir dokumentus ir išsi
gabeno su savim. Taipjau su-

SUDEGĖ DIRBTUVĖS.

ėmė raštinėj buvusius 40 žmo- i žmonės į šiaurines 
nių. Juos areštuota atklausinė- neįstengė įsigauit, 
jimui. ’ "resni žmones jos 

. Bet dabar 
Jau nuo kelių mėnesių tęsiasi p)rogreSąVO

ti-
Bet Chicagoje ji laimėjo.

mis sulaužyti streiką, bet dar- ■ 
bininkai nepasiduoda, nors jų, • 
streiką apsunkina tas dalykas, 
kad organizuotieji duonos iš- 
vežiuotojai atsisakė prisidėti 
prie streiko. •

Taip ilgai tęsianties streikui, 
žinoma, visko pasitaiko, pasi
taiko ir tai, kad kuris streikie- 
rių kartais ir apmušti streik
laužį. Buvo kivirčių ir pačioje 
unijoje. Tuo viskuo pasinau
dojo samdytojai ir pa'siikvidtę 
talkon prokurorą, dabar padarė 
antpuolį ant unijos, kad nors 
valdžios persekiojimais ir teis
mais suardžius uniją, jei nega
lima jos nuveikti atviroje ko
voje.

Šis antpuolis labai primena 
dar prokuroro Iloyne porą me
tų atgal padarytus antpuolius 
ant rubsiuvių ir' kitų unijų raš
tinių. Matyt, Crowe žengia 
Iloyne žingsniais. •

479, 765 rusai New Yorke.

•WASHTNGTON, rugp. 16.— 
Pasak cenzo biuro, New Yorke 
ir Philadelphijoj gyvena rusų 
daugiau negu kokių kitų atei
vių. Iš New Yorke gyvenančių 
1,991,547 baltųjų ateivių, 479,- 
765 yra rusai. Iš Philadelphijoj 
gyvenančių 397,927 ateivių, ru
sų yra 95,285. Pittsburgh, kuris 
turi 120,266 ateivių, taipjau tu
ri daug rusų — 13,837, bet ten 
juos viršija vokiečiai, 
Pittsburghe yra 16;028.

New Yorke po rusų seka ita
lai, paskui airiai, vokiečiai, len
kai, austrai, anglai ir tt. 
tsburghe daugiausia gyvena 
kiečių, lenkų, italų, airių ir 
sų.

kurių

žemės drebėjimas.

Lenkai užpuolė Sileziją?
Nepatvirtina žinia sako, kad 

lenkai tapo atmušti.

BERLINAS, rugp. 17.—.Pa
sak nepatvirtintos Wolf biuro 
paskelbtos žinios. Lenkijos re-

imi-į miestelius Sternowitz ir Dos-1 
automolbi- Į terlitz, bet tapo atmušti gyven- 

liais prie Zurich ežero ir ten tojų, 
prie liepsnojančių daryokšnių 
atlaikė savo ceremonijas: sus- Ii jos komisionierius gen. Mari- 
toję visi kryžiumi, pabučiavo uis, galva talkininkų komisijos 
Amerikos vėliavą, sudėjo pas-į Silezijoj gen. Lecomlc ir Ang- 
laptingą prisaiką ir keletą kilų lijos komisionierius Harold 
paslaptingų ceremonijų atliko.' Stuart, kurie lankėsi Paryžiuje 
Paskui užgesino savo darvokš- išduoti raportą vyriausiai tary- 
nius ir greitai išsiskirstė.

Ku K'lux Klan yra pusiau 
slapta organizacija, net ir na
riai vienas kito nežino, nes sa
vo suėjimuose jie visuomet bu- bus siunčiama į Augšt. Silezi- 
na užsidengę veidą. Net ir da- j ją iki ne bus būtinai reikalin- 
bar nariai nežinojo kur jie turi ga. 
važiuoti ir kur sustoti — vis
ką jiems rodė paslaptingi žval-' mas, tada bus prisiųsta dan
gai ir ženklai ant kelio. Chuli-'giau talkininkų kareivių ir Ang- 
ganams susiorganizavus gali t lija ir Franci ja kooperuos a.t- 
ma tikėtis prasidėsiant ir Chi
cago je užpuldinėjimų ant susi
rinkimų ir pavienių žmonių, jų 
išvogimų ir smalavimų. Tuo 
tie chuliganai yra jau pasižy
mėję.

Jų vadovu yra “imperial wi- 
zard” William J. Simons iš 
pietinių valstijų. Jis pats buvo 
atvykęs dalyvauti chicagiečių 
chuliganų “pašventinime.” Jis, 
žinoma, ginasi kaip įmanyda
mas, kad jo organizacija jo
kios prievartos nevartoja, o tie 
visi smalavimai ir užpuldinėji
mai buvę papildyti kitų žmo
nių, kurie tik kaltę nori sumes-

Breslau žinia sako, kad Ita

bai, galbūt sugrįš į Oppeln ket
verge.

Gen. Marinis pasakė, kad 
daugiau talkininkų kareivių ne-

“Jei ištiktų naujas sukili-

steigime tvarkos,” sakęs gan. 
Marinis.

Ginkluoti lenkų » kareiviai iš 
gen. Haller pulkų būriais trau
kia j Au'gšt. Sileziją.

Serbijos karalius mirė

kad
Airijoje pareikalavo 
ginklų,” sakė de Va-

negalimo ir nepriim-

DUBLINAS, rugp. 17.
Šiandie Airijos “prezidentais” 
Eamonn de Valeru vėl kalbėjo 
sinn feinerių parlamente. SAvo 
kalboj jis pareiškė, kad Ang
lijos taikos pasiūlymas bus 
atmestas. Vieton to parlameni-1 
tas patieks naujus pasiūlymus, 
kurie bus pasiųsti premjerui 
Lloyd George. ,

De Valeros pareiškimas, kad 
Anglijos pasiūlymas bus atmes
tas ir kad Anglija nėra pasiū
liusi Airijai tokios savyvaldos, 
kokią turi Kanada ar Australi
ja, sukėlė sensaciją.

Kiltu svariiiu įvykiu buvo 
išleidimas įsakymo sinn feine
rių armijai, būti pasirengusiai 
atnaujinti kariavimą ir dar 
labiau pasiaukoti, negu kad 
buvo daroma ikišiol. “Respub
lika gyvuoja Islandijoje dabar 
ir visuomet gyvuos,” sako įsa
kymas armijai.

“Aš žinau, kad Airijos žmo
nes nenusigąs dabar to, 
anglai 
daugiau 
lera.

“Mes
sime Anglijos taikos sąlygų. 
Airijos žmonės nebus šį sykį 
prigauti. Airijai nebuvo pasiū
lyta pilna savyvalda.

“Mes. esame prisirengę da- 
j ryti nusileidimų Ulsteriui, kad 
padarius Trlandiją vieną šalį ir 
nepriięįdu^ sHfitekaldHnęi.”

Tebesitiki susitaikymo.
LONDONAS, rugp. 17. — 

Nežiūrint karingų de Vale
ros prakalbų sinn feinerių par
lamente, j>atyrę politikai ir 
laikraštininkai mano, kad vis- 
tiek taika su Airja įvyks. 
Buvo pirmiau prižadėta padary
ti valdžios pranešimą atstovų 
bute Airijos klausimu, bet da
bar valdžia pranešė, kad padė
tis taip greit mainosi ir yna taip 
opi, kad negalima šiuo laiku 
daryti jokio pranešimo, bent 
iki nebus gauta nuo Airijos 
naujų pasiūlymų, ar atsakymo 
į paskučiausį Lloyd George laiš 
ką. Panaikinti musių paliaubą 
nebus bandoma. Kareivius gi 
atšaukta į puikus vien tik dėl 
atsargumo, bet ne pradėjimui 
kariavimo.

NEW YORK, rugp. 17. — 
Rrooklyne šiandie Williams- 
burgo dalyje sudegė 10 dirbtu
vių. Nuostoliai siekia $1,000,- 
000.

NEWP0RT NEWS, Va., rug. 
17.— Smithfielde, prie Pagan 
upės, gaisras sunaikino tris 
dirbtuves ir dvi prieplaukas, 
taipjau persimetė į rezidencijų 
distriktą. Nuoskditų siekiu ąrti 
$1,000,000.

5 ŽMONĖS NUŠAUTI.
AUGUSTA, Ga., rugp. 17. — 

Penki žmonės tapo nušauti ir 
8 sužeisti, iš proto išėjusiam 
negrui pradėjus be jokios ato
dairos šaudyti į žmones. Tas 
negras pirmiausia nušovė savo 
samdytoją, .paskui dar tris 
žmones nušovė ir kelis sužeidė, • 
pirm negu jį patį nušauta.

Delei to drąsino kilti rasinės 
riaušės (visi sužeistieji yra 
įkaltieji) ir jau buvo susirinku
si minia negrus žudyti, bet po
licijai pasisekė ją išvaikyti.

DENVER, Goto., rugp. 16.— 
400 pa tarnauto jų Denverio val
gyklose sustreikavo šiandie, 
protestuodami prieš 20 nuoš. 
nukapojimą algos.

Pi/t- 
vo- 
ru-

RYMAS, rugp. 61.— Iš 
lų kolonijos Eritrea, prie Rau
donųjų jurų, Afrikoj, praneša
ma apie smarkų žemės drebėji
mą. 4 žmonės liko užmušti ir 
daug sužeista. Keli namai sug
riuvo, o kiti apgriauti.

ita-

PINIGŲ KURSAS.
Vakar, rugp. 17 d., uųsienio pini- 

S kaina, perkant jų ne mažiau kaip 
25,000 dolerių, bankų buvo skai

toma Amerikos pinigais šiaip:
Angijos 1 svAras ■................... $8.65
Austrijos 100 kronų ............... 12c
Belgijos 100 frankų .........  $7.56
Danijos 100 kronų ............... $16.40
Finų 10'0 markių ............... $1.55

Francijos 100 frankų ........... $7.70
Italijos 100 lirų ................... $4.85
Lietuvos 100 auksinų ........... $1.20
Lenkų 100 markių ................... 5n

Olondų 100 guldenų .........  $30.85
Norvegu 100 kronų ............   $13.00
švedų 100 kronų ........  $21.00
šveicarų 100 kronų ............... $16.85 T . __ ,
Vokietijos 10 Otnarkių ........... $1.20 Jungt. Valstijų.

BIEJLG/RADAS, rugp. 17. — 
Serbijos karalius Petras jau 
mirė, po ilgos ligos, turėdamas 
76 m. amžiaus. Daroma priren- 
gimų jį palaidoti labai iškil
mingai.

Delei jo mirties Jugo Slavi- 
ios valdžioje nebus permainų, 
kadangi karalius jau nuo kelių 
metų nebevaldė šalies, valdy
mą pavedęs savo sūnui prin
cui Aleksandrui.

Laižybos už Amerikos-Japojni- 
jos karą.

SAN FRANCISCO, rugp. 17. 
—• Grįštantįs iš Chinijos amen- . 
kiečiai sako, jog Shanghai da- 
romą daug laižybų, ir tai 3 
prieš 2, kad dar šį rudenį iš
kils karas tarp Japonijos ir ■

Auksinai dar 
neina brangyn

IŠ pirmesniųjų metų galima matyti, jog Vo
kietijos markės ir Lietuvos auksinai atpinga va
sarą ir rudenį, o pabrangsta žiemos laiku. Kol- 
kas taip yra ir šiais metais, ir dabar vasarą auk
sinai yra labai atpigę. Todėl dabar yra geriau
sias laikas pinigams siųsti Lietuvon, nes už do
lerį dabar pasiusi daugiau auksinų negu pasių
stum žiejną.

Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius yra di
džiausia lietuvių pinigu siuntimo įstaiga Ameri
koje, ir Naujienų siunčiami pinigai greičiaus pa- 
sieka Lietuvos negu kieno nors kito. Naujienos 
duoda pilną gvarantiją už pinigus siunčiamus 
perlaidomis ir duoda paprastas gvarantijas už 
savo čekius. Naujienos išmaino didesnes pinigų 

pagal pigiausio dienos kurso, koks tik 
Yorke ar Chicagoie. Naujienos yra 

ondentu 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 i Naujienų Pinigų Siuntimo 
Skyrių.

s NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS 
1739 So. Halsted St., Chicago, m.

sumas pt 
yra New 
korespon
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Kditer P. Grigaitis
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Telephone Roosevalt 8500

S'ubscription Ratesi
18.00 per year in Canada.
$7.00 per year outaide of Chlcago.
$8.00 per year in Chicage.

8c per copy.
Entered as Second Clasa Matter 

March 17th, 1914, at the Post Office 
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Naujienos eina kasdien, Išskiriant 
aedėldienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St., Chlcago, 
UL — Telefonas! Roosevelt 8500.

Uiriaakomoji Kainai
Uhicagoje — paitu:

Matam*-------------------- ------- $8.00
Pusei meti —
Trim* mtaesiama , 2.85
Dviem mineeiame „ , , . ... 1.75
Vienam mineaiui .■» ...^ 1.90

Uhicagoje — per neilotejeai
Viena kopija-------- - ■ ■ - —- 08
Savaitei ..  ...... .—_ 18
Mtoosiui ■, ■■■—.».—— ....i 75

Ijuvienytoae Valetijeae ee Cbicafoj, 
Mitui

Metams--------------- --------$7.00
Pusei metą -------- . 4.00
Trims minesiams .... — 2.00
Dviem mėnesiams —............ - .. 1.50
Vienam minėsiu! —-— .75

Lietuvon ir kitur aisienteosei 
(Atpiginta)

Metams ....----- —.........  $8.00
Pusei metą -------- -—--------- - 4.50
Trims mėnesiams ..... - 2.25

Pinigus reikia siųsti paėU Money 
Orderiu, kartu su užsakymu.

Komunisto 
atsivertimas.

Vienas naujienietis susiti
kęs karštą komunistą, klau
sia jo: “Na, kap Tamstai 
patinka Jūsų Anupro Kara
liaus išpažintis, tilpusi ‘Nau
jienose’? Ar dar Jus vis ti
kite, kad bolševikai paliuo- 
savo Rusijos darbininkų kle- 
są?”

Komunistui pasidarė ne
smagu. Bet pamikčiojęs 
truputį jisai sako naujienie- 
čiui: “Karalius šmeižia bol
ševikus —- lygiai kaip jus vi
si, buržuazijos uodegos. 
Šmeižia dėlto, kad negavo 
vietos pas bolševikus! Jiegu 
draugas Leninas butų pa
skyręs jį kokiu komisaru, 
tai jisai šiandie ,kitaip šne- 
ketų. Bet Rusijos komu- 
nistams tokių išdavikų ne
reikia!..”

Iš šito argumento' išeina, 
kad bolševikus giria tie, ku
rie gauna pas juos komisa
rų vietas! Tai yra nekoks 
komplimentas bolševikams.

Bet butų klaidinga ma
nyti, kad bolševikų šalinin
kai yra tiktai tie, kurie tu^ 
ri materialės naudos iš jų 
rėmimo; taip pat, kaip ne
tiesa butų sakyti, kad tik 
materialiai užinteresuoti 
žmonės priešinasi jiems. 
Žmonija dar nėra taip že
mai nupuolusi, kad joje bu
tų visai išnykęs pasiryžimas 
stoti už savo įsitikinimus, 
neveizint ar tatai neša ma
terialės naudos asmeniui, 
ar ne.

Bolševikuose, taip pat 
kaip ir jų pritarėjuose, be 
abejonės, randasi pakanka
mai nuoširdžių bei sąžiningų 
žmonių.

Kas dėl Anupro Karaliaus 
asmens, tai mes jį permažai 
pažįstame, kad galėtume 
spręsti, ar jisai yra sąžinin
gesnis žmogus, ar ne už di
džiumą tų agitatorių, kurie 
per keletą metų skelbė bol
ševizmo evangeliją Ameri
koje. . Faktai, rodos, liudija, 
kad jisai buvo atsidavęs bol 
ševizmui ne mažiaus už k i-

tus savo buvusius vienmin
čius.

žmonės, kurie atidžiaus 
' sekė Karaliaus veikimą 

Amerikoje, pasakoja, kad 
jisai net gana skaudžiai nu
kentėjęs čionai dėl savo agi
tacijos. Jisai buvęs vienoje 
vietoje (bene Massachusets 
valstijoje) smarkiai sumuš
tas; buvęs du kartu areš
tuotas ir padėtas po kauci
ja ($3,000 ar daugiaus). Nuo 
'kalėjimo bausmės tečiaus ji
sai pabėgęs Europon, o jo 
draugai užmokėję kauciją iš 
to fondo, į kurį komunistai 
renka aukas “apsigynimui” 
(kaip jie užmokėjo ir Sitl- 
sono kauciją)

Ir po visų šitų smūgių Ka
ralius dar vis buvo kupinas 
tikėjimo ir vilties, kuomet 
keliavo Sovietų Rusijon dirb
ti kartu su “draugu Leni
nu”. Tiktai savo akimis pa
matęs ir ant savo kailio pa
tyręs pasibaisėtiną komunis
tiškos “tvarkos“ tikrenybę, 
jisai atvirto.

Tegu skaitytojas pats 
sprendžia iš šitų faktų, ar 
dori ar nedori buvo tie mo
tyvai, kurie privertė jį per
keisti savo nuomonę apie 
bolševizmą. Mes, iš savo pu
sės, neturime drąsos mesti į 
jį akmeniu.

Vienok, kaip mes jau pa
stebėjome anądien, mums 
išrėdytų gražiau, 
Anupras suvaldytų savo 
keršto jausmus linkui tų 
žmonių, kurie da ir šiandie 
tebesilaiko tokios pat nuo
monės apie Rusijos komu
nizmą, kokios jisai laikėsi 
pirma. /‘Snukius išdaužyti 
gali bi kas, bet apšviest ir į- 
tikint yra sunkus dalykas.

Jeigu klydo Karalius, ku
ris ir mokyklas gana ilgai 
lankė, ir studentų socialisti
nėje draugijoje mokinosi 
socializmo, ir rusų literatū
rą galėjo skaityti, — tai ko 
norėt iš tokių žmogelių, kaip 
“komisaras“ Daubaras arba 
“kandidatas į visos Rusijos 
pirmininkus” Jukelis!

Yra pusė bėdos, kada 
žmonės per savo nežinojimą 
suklysta; tik per klaidas 
žmonės eina prie tiesos. Bet 
bloga yra, kada jie, savo 
nuomonę gindami, vartoja 
žemus, nedorus įrankius 
prieš tuos, kurie jai neprita
ria. Šito dalyko tečiaus Ka
ralius, matyt, dar iki šiol 
nesuprato.

Lietuviai komunistai (nu
sižiūrėdami į Rusijos bolše
vikus) skelbė kerštą ir ne
apykantą prieš visus tuos 
žmones, kurie laikėsi kito
kios, negu jų, nuomonės; 
ypatingai prieš socialistus. 
Per keletą metų jie kasdien 
savo laikraščiuose ir pra
kalbose darydavo moralį 
Lynch’o teismą savo oponen
tams, o kartais pavartoda
vo ir kumščią Kaip baisiai 
jie tuo budu demoralizavo 
žymią dalį lietuvių darbi
ninkų, tai tiktai ateityje bus 
galima apskaityti.

Su šita blogybe šiandie 
reikėtų kovoti daugiausia. 
Bolševikiškas komunizmas 
kaipo tam tikra idėja jau 
yra senai susprogęs; bet bol ii i 1 — —*sevikiska < 
(kuri palietė daugelį ne vien 
tiktai komunistinės partijos mąsi. 
narius) dar ilgai trukdys I “Snukių daužymas” nėra 
darbininkų judėjimo plėtoji- vaistas nuo šitos ligos.

jeigu

Komunistai Sugriovė Rusiją
ANTRAS KARALIAUS LAIŠ

KAS “NAUJIENOMS.”

“Naujienos,”
Chicago, III.
Gerbiamas Redaktoriau:
Tik-ką esu pasiuntęs Jums 

laišką ir straipsnį, bet man po 
pasiuntimo papuolė į rankas 
“Naujienų” No. 141, kur redak
cijos apžvalgoje yra parašyta 
apie ginčus Socialistų Partijoje 
dėl trečiojo Internacionalo. Tad 
pirverstas parašyti dar kelis 
žodžius į Jūsų laikraštį.

Bolševikų “atbudavojimas.”
Sugryžau iš Rusijos septy

nioliktoje Liepos šių metų, o 
joje išgyvenau nuo Rugsėjo pe
reitų metų. Per visą tą laiką 
teko daug išmokti apie vykdini- 
mų komunizmo ir bolševikų 
taktiką Rusijoje.

Bolševikams tik tiek sekasi 
atbudavoti šalį, kad jie kas me- 
nesis išduoda prisakymus apie 
suorganizavimų naujų komisi
jų, kurios išdirba naujus pla
nus ekonominio ūkio perorga
nizavimui — o tuo tarpu vis
kas griųva iš paskutinosios. Ru
sija prie komunistines tvarkos 
taip “atsibudavoja,” kad, ro
dos, ji visa sukasi užburtame 
rate. Įsakymai nepriverčia elek
trikus, kad ji šviestų, kada mi
nios dainuoja “Dubintiška sa
mu poidiot.” Ir taip visi klai-

Miestuose ir sodžiuje tveriasi vi
duramžių santykiai.

Sugryžęs, patyriau, kad Le
ninas bando įtikinti užsienį,'jo- 
gei jis, po didelio eksperimen
to “bolševikų laboratorijoje,” 
įsakė Rusijai gryžti atgal į ka
pitalizmą. Bet ji nei pirmyn ei
na, nei atgal gryžta. Tenai nė
ra galima nieko sutverti, kad

Red.), o griauti nieko nebeliko, 
kad žengus pirmyn. Šalis visai 
jra ekonominiai. Mažiukuose 
miestuose ir kaimuose išdirbi
nius ir padalinimas, nepaisant 
bolševikų įsakymų, tveriasi 
panašus į vidurinių amžių. Ti
kėti, kad po globa “proletaria
to diktatūros” gali išsivystyti 
stambioji pramonė, yra negali
ma.

Leninas dabar lx>lševikų su
važiavimuose skaito savo klai
das, bet jam prisieis prisipažin
ti. kad jie padarė klaidą, da
rydami savo revoliuciją.

TREČIOJO INTERNACIONA
LO TIKSLAI PRAGAIŠTINGI.

Jeigu išsipildytų tikslai tre
čiojo Internacionalo, tai civili-

Pasaulio Darbininkų 
Judėjimas.

KANADA.

[IŠ Federuotosios Presoą]
Wash'ingtoii. Iš Kanados 

ateina žinių, kad tos šaOics 
darbi trinkau kad’ kokios, gali 
nutraukti ryšius įsu Amerikos 
Darbo Federacija. Rugpjūčio 
23 d. Winnipegc įvyksta' dar
bininkų kongresas, kur tas 
klausimas bus pastatyta balsa
vimui. i <1

• • ■ ■ i

Kanados unijų viršininkai 
priešinasi tokiam atsiskirimui, 
nurodydami tą faktą, kad Ame
rikos Darbo Federacija kas 
metą vis labiau stiprėja ir da
rosi įtekmingesnė. Vienok tais 
argumentas ne labai imponuo
ja darbininkams, kurie linksta 
prie atsiskirimo. Taip daly
kams stovint balsavimo pada
rinių kol-kas labai sunku 
matyti.

AUSTRALIJA.

[Iš Federuotosios Presos]

KANADA.

nu

demoralizacija bosai ėmė kaltinti anglia

žarija ir kultūra pražūtų ant il
gų amžių. Darbininkai nieko 
neišlainiėtų, kaip tik naujus 
retežius, kuriuos nukaltų gyve
nimo aplinkybes, susidariusios 
iš pasekmių tvėrimo konūrniz- 
mo. Esu tikras, kad kas įvyko 
tamsioje Rusijoje, negali įvyk
ti augštai stovinčiose kultūros 
Šalyse. Bet gaila matyti, kaip 
nekurie amerikonai socialistai 
agituoja už rusų vyžas ir... ko
munizmą. i 1

Jeigu Amerikos Socialisto re
daktorius (tur-but norėta pasa
kyti “Chicago Socialist” redak
torius, Engdahl — kuris dabar 
jau yra atstatytas, Red.) dar 
nieko nežino apie Rusiją, tai te
gu, pasivertęs emigrantu, nuva
žiuoja tenai. Tada pagryžęs ga
lės papasakoti, kaip paskuti
nes kelines noše ant turgaus 
apmainyti ant akmeninės duo
nos. Bet turi Važiuoti taip, kad 
nieko nežinotų apie važiavimą 
trečias Internacionalas, 
tas viską nuo jo paslėps.

Bolševikai slepia tiesą nuo 
pasaulio.

Matyt, kad užsienyje dar 
mažai žino apie tikrą Rusijos 
padėtį. Mat, bolševikai visą sa
vo “komunizmą” slepia nuo 
pasaulio. Trečias Internaciona
las kontroljuoja įvažiavimą ir 
išvažiavimą iš Rusijos. Jis yra 
vyriausiu o’rganu ant visų Ru
sijos rubęžių. Aš taipjau su 
trimis draugais sąjungiečiais 
tapau areštuotas einant per ru- 
bežių. Bet šiaįp-taip iš jų išsi- 
krapštėme, ir tik per du mene
siu keliaujant pasiekėme (Lietu-

Apgauti sąjungiečiai grūmoja 
savo vadrtms.

Jeigu iš Busijos galėtų nors 
keli desetkai šugryžti į Ameri
ką lietuvių kotnunistų, tai iš 
komunistų sąjungos paliktų 
tik paminklas. Visi jie grūmo
ja sugryžę išdaužyti snukius 
tieihs/ kuriė agituoja už bolše
vikus. Ypatingai grūmoja ko
misarui Daubarai ir kandida
tui į visos Busijos pirmininkus, 
Jukeliui.

Bet iš to rauodnojo rojaus 
yra sunku išsikrapštyti. Visi 
įš Amerikos atvažiavusieji į So
vietų Rusiją keikia Leniną ir 
Trockį, — išimant trečiojo In
ternacionalo agentus ir delega
tus, kurie atvažiavę apie jos 
padėtį nieko negali sužinoti. 
Tai vis dėl bolševikų gudrybes.

Visus augščiau paduotus sa
vo išsireiškimus galiu prirodyti 
daugybe faktų. ‘

A. Karalius.

.. Nedarbo apdrauda.

[Iš Federuotosios Presosl
Winniipeg. — Rugpjūčio 22 

d. Winnipege įvyksta Kanados 
darbininkų kongresas. Pirmoj 
eilėj kongresai bandys įkurti 
atatinkamą biurą, kuris tyrinės 
darbininkų padėtį -a jų algas, 
darbo ir gyvenimo sąlygas, dar
bininkų skaičių, etc.

Tas tyrinėjimas bus daroma 
tuo tikslu, kad surinkus reikia
mų žinių dėl įkūrimo apdrau- 
dos nuo nedarbo. Vajus dėl įkū
rimo tokios apdraudos dabar 

labai plačiai varoma Kanadoj.

NAUJAS IŠRADIMAS
Labai naudingas kiekvienam vyrui, 

įsigykite Sj musų naują i&radimą, tai 
nereikės' tankiai pirkti tcaklaraikščio. 
Galima ilprosyti jūsų seną kakla- 
raikštj, nors butų ir labiau susiraukš
lėjęs. Išprosyt yra taip lengva, kad 
| tris minutes padarysite kaip naują 
kaklaraikfitj. Tą darbą gali atlikti 
vyras ar moteris vartodami paprastą 
prosą. Prisiųskite 30c. ,o mes ISsių- 
sime musų naują išradimą. Įrankis 
padarytas iš stiprios medegos, taipgi 
aiškus nurodymai kaip vartoti.

JUOZAPAS ATKOČA1T1S, 
1328 Heath Avė., Chicago, 111.

European American Bureau
' Fsbionas ir Mickiewicz 

vedėjai
Buvę A. Petratis ir S. L. JTsbionas
Siuntimas pinigų, laiva

kortės, pašportai ir tt 
NOTARIJUiAS 

lies) Estate, Paskolos, 
Insurinal ir tt.

809 W. 35th St, Kaaip. Halsted t*. 
Tel.: Boulevard 611.
Vai.: 9 iki 6 kasdieną

Vai.: Utar. Ket. ir Sub. iki 9 vai. 
Ned.i iki 8 po pietą.

nes

kasius tuo, kad jie padarą ne
daug darbo, esą angliakasiai tai 
darą tyčia, kad pakenkus biz
niui. Unijos viršininkai tuoj at
rėmė tą užmetimą. Remdamos 
statistikos žiniomis jie išrodė, 
kad Australijos angliakasiai sa
vo produktyvumu užima antrą 
vietą pasaulyj. Amerikoj kiek
vienas angliuką sis iškasa die
nai 3.81 donų, o Australijoj — 
3.67. Kasyklą įrengimai ir dar
bo sąlygos tose šalyse beveik 
vienodos. Tuo budu bosų kal
tinimai nupuola patys sava imi.

Bando įvesti 44 valandų 
darbo dieną. • ■ .

Sydney. — N. S. W. darbi
ninkiška valdžia paskelbė, kad 
visose įstaigose, kurios yra val
džios kontrolėj, bus įvesta 44 
valandų darbo diena. Kur ga
lima tos 41 valandos bus pa
skirstyta penkioms dienoms. 
Tuo budu subatemis ir nedė- 
liomis darbininkai bus paliuo- 
suojami nuo darbo. Tcčiau kur 
to nebus galima padaryti, tai 
subatomis buš dirbama iki pie
tų.

DR. A. MONTVID
Lietuvis Gydytojas ir Chirargas 

25 East Washington St. 
Valandos: nuo 10 iki 12 ryto.

Telephone Central 3362 
1824 Wubansia Avė.

Valandos: nuo 6 iki 8 vakare 
Rezidencijos tek Kedzie 7715

LINKSMI SVEIKI KŪDIKIAI 
NEVERKIA.

Jei tamistos kūdikis nesma
gus ir nuolatos verkia, tai daly
kas, kad jam duodamas maistas 
netinka jam ir nesuteikia atsa
kančio auklėjimo.

Ant puslapio 3 šio laikraščio 
yra pagarsinimas Borden’s Eagle 
Brand Kondensuota Pieno. Iš- 
kirpkit kuponą ir pasiuskit Bor
den’s Kompanijai ir ji prisius 
jums veltui nurodymus davime 
maisto, kurį tūkstančiai mote
rų atrado geriausiu savo kūdi
kiams.

Taipgi prisius savo “Kūdikių 
Gerovė” knygą, kuri yra labai 
naudinga auginimui kūdikių.

Telephone Boulevard 5052

Dr. A. Juozaitis
DENTISTAS

Valandos: nuo 9 iki 9 vai. vaka
re. Seredom 9 v. ryto iki 12. Va
karais G—9. Nedėl. pagal sutarimo. 
8261 So. Halsted SU Ckicago, 10.

KENTĖJO MOTERIS 
KOL GALĖJO.

Poni Meyer galutinai rodo 
pagelbą ir sveikatą Lydia E. 
Pinkham Vegetable Com- 
pounde.

Orangc, Cal. — 
“Aš visuomet jau
čiuosi labai dė
kinga Tamstai, nes 
apie dvidešimt me
tų atgal tr|s dak
tarai sakė, kad 
man reikės sunkios 
operacijos. Turė
jau sutinimus ir 
votis, kurios iškil
davo ir trukdavo. 
Turėjau nukrypi
mus taip blogus, 

kad sunkiai galėdavau sėdėt kaip ka
da ir atrodidavau, kad kentėjau vis
ką moteris begali kentėt. Tuomet 
kartais patarė man vartot Lydia E. 
Pinkham,' Vegetable Compaundą, ir aš 
vartojau jį iki išsigydžiau ir išsigel
bėjau nuo operacijos. Aš pasakojau 
moterims apie jūsų stebėtina vai.s'tą1 
nesuskaitomus kartus ir sutinku, kad 
vartotupi tuos faktus ir mano vardą 
jei nori. Aš taip jau vartojau jūsų 
Compound laike permainos, ii- galiu 
dirbti visus darbus namuose, apart 
sunkiųjų, ir galiu eiti per mylias kas 
diena kadangi pagelbsčiu mano vyrui 
ofise.”

Mrs J. H. Meyer, 412 So. Orange 
St., Orange, California.

Tai yra tikra tiesa kad tokie ne
sveikumai kaip poni Meyer turėjo ga
li pasiekti laipsnio kur operacija yra 
tik vienu išėjimu. Iš antros puses, 
didelis skaičius moterų liko sugražin
tos į sveikatą per Lydia E. Pinkham.’ 
Vegetable Compoundą.

PUIKUS PIKNIKAS!
GVARDIJOS D. L. K. VYTAUTO NO 1

Town of I>ake

Nedėlioj Rugp. (August) 21 d., 1921
A. Blintsrupfo darže, Leafy Grove Willow Springs
Pradžia 9-tą vai. ryte Įžanga 35c ypatai

Gerbiami Lietuviai ir Lietuvaitės! Kkviečiame atsilankyti į musų pik
niką ir laiką linksmai praleisti prie puikios muzikos ir pasimatyti su savo 
draugais ir pažįstamais.

Muzika bus Jazz Band Kviečia KOMITETAS

VELTUI!VELTUI! STEBĖTINA MUZIKA!!
— Naujausia Išradimas — 

Laikrodis padarytas taip tobulai, per savo
* rekordus, kaipo pasaulinė muzika.

Busi užžavėtu, apmonytu, kuomet išgirsi tokią stebėtiną muziką, iš nau
jai Išrasto laikrodžio. Jei nori turėti šią stebėtinai gražią muziką savo na
muose, nereikia jums aikvot sunkiai uždirbtų pinigų augštos rųšies instru
mentams, lųiipo pianui, phonographams, ant jų rolių ir rekordų ir tt., dėl
to šis laikrodis padarytas, kad jo muzika užima vietą augštos rųšies in
strumentų.

Grajina stebėnas melodijas, parūpintas beveik įžymiausių artistų ir gali 
turėt progą išgirsti jas, tik užsukant laikrodi ir paspaudžiant guziką. Jis 
grajįs taip gražiai, kad tamista ir tamistos draugai tik stebėsitės, šis laik
rodis grajina šmotą netoli 20 mihutų ir yra visiškai paslėpta.

Šis laikrodis tvirtai iš bronzo padarytas Ir storai apauksuotas. Jo gra
žus artistiškas išmargiųimas, priduoda didesnę vertybę ir bus tyku ir puoš
nu jūsų namuose. Vokiško išdirbimo viduriai ir taip sudėtas, kad ląikys 
laiką daug geriau, nei kuris kitas laikrodis, kada nors buvo padarytas.

Muzikališka laikrodžio dalis įsteigta apačioj, kuomi gali išduoti ir ty
kiausi balsą gana aiškiai, gražiai ir maloniai.

Šio laikrodžio didžiausia vertė kiekvienam, kadangi teisingai laiką lai
ko, bet kartu ir augštos rųšies muzikalia instrumentas ir gvarantuotas 
ant 25 metų.

Be abejonės vertas virš $25.00, bet, kol musų kaina tik per 80 dienų tik 
$8.00. Nepamirškite, kad Šis pasiūlymas yra tik ant trumpo laiko, o vėliau 
jo kaina bus $20.00. Todėl, VEIK DABAR!

Nesiųsk iškalno pinigų, tik parašyk aiškiai save antrašą ir prisiųsk kar
tu mums su 50 ceątų krasos ženkleliais, persiuntimo lėšų padengimui, o 
už laikrodį užmokėsi, kuomet atneš tau i stubą. Duodame šį laikrodį do- 
šimts dienų išmėginimui tavo namuose ir jei atrasit kokį neužsiganėdini- 
mą, sugrąžink, o mes sugrąžinsime juros pinigus. RAŠYK ŠIĄDIEN.

UNION SALES COMPANY,
Dept. 166 —- 673 W. Madison St., Chicago, III.

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

So. La Šalie St. Room 824 
Tek Central 6896

V ak.« 812 W. 38rd St., Chlcago 
Tek Yards 4681.

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

2201 W. 22nd St., kerti Leavitt St. 
Telephone Canal 2552.

Valandos: 4 iki 6 po piet, ir nuo 
7 iki 9 vakare.

Veda visokias bylas, visuose 
teisnvuose. Ekzeminavoja Abstrak
tus, ir padirba visokius Dokumen- 
tus, peik ant arba parduodant, Lo
tus, Namus, Farmas ir Biznius. 
Skolina Pinigus ant pirmo morge- 
čiaus ant lengvų išlygų.'

T9

S. W. BANES
/ ADVOKATAS

Vai.: 9 A. M. iki 5 P. M.
1311 Rector Building

West Monroe Street, Chicago.
Phone Central 2560

Rez. 3214 S. Halsted St.
Yards 1015. Vai.: 6 iki 9 vak.

i,fci . ........ ■
Tel. Haymarket 3669

JOSEI’H W. GRIGAL
Lietuvis Advokatas

Kambaris 306, Home Bank Bldg. 
Kam p. Milwaukee ir Ashland Avės 
Ofiso vai.: nuo 9 iki 5 ir nuo 7 

iki 9 vakare.
............. - -...... .........

Tel. Randolph 2898

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS .

Ofisas vidunr.destyji 
ASSOCIATION BLDG.

19 So. La Šalie St.
Valandos: 9 ryto iki 5 po pietą.

Panedėliais iki 8 vakare.
Namą Tel.: Hyde Purk 8895

Phone Boulevard 6301

ANTANAS GREDUŠKA
Generalis

Kontraktorius ir 
būdavo  to jas.

Budavojąme Ir taisome.
1401 W. 47tnSt, Chicago.

AR MANAI APIE NAMUS?
Ar nori gaut už prieš 

karinę kainą?
Bungalows, dviejų flatų, 

ofisams namų, teatrų, ligon- 
bučių arba garadžių.

Taupyk pats savo pinigus 
pasinaudojant nurodymu 
patarnavimu, perkant spė
ką ir auginant organizaciją 
Namų Budavojimo Draugi
ją

Niekados nebuvo pirmiau 
žmonėms siūloma panašus 
patarnavimas įsigijime ar
ba nusipirkime materijolo ir 
pasibudavojimo sau namo.

AR NORI NAMO?
Žengk prie telefono
Pašauk National Head- 

ąuarters, 5886 Randolph.
139 N. Clark St., Rooms 

1709-12 arba pašaukit Dis- 
triet Sales Manager,

Stanley Rubey,
4021 S. Maplewood Avė., 

Lafayette 965.

Turime taupymo skyrių.
Išmokės tamstai uždarbį, 

musų na/nų veikimas, kuris 
padaromas ant konservaty- 
vio pamato.

CHARLES MESKIS
Pardavėjas, 2116 B. 48th 

Ct. Cicero, III., Tel: Cicero 
1361.

Klauskit apie tai!
Ne ryto

THE HOME BUILDERS 
ASSOCIATION

National Headąuarters,
Rand. 5886,

Rooms 1709-12 City Hali 
Sęuare Bldg.

139 N. Clark St.



CHICAGOS
ŽINIOS

PAŠAUTA PLĖŠIKAS

(Sekh ant 4 puąl.)

Tel. Boulevard 6487

Kolektos nebus.Įžanga veltui
Telephonah

HamburgąNAUJA KAMPANIJA

Kaltina daktarus.

PRIVALO

daiktų ir kuomet juosBŪDAVO! SAVO NAMį

Vardas

Adresas

CHICAGO, ILL

BROLIU STRUMILŲ SVETAINĖJE 
107-ta gat. ir Indiana Avė., Roseland, III

Miesto ofisas 924 Stock Ex- 
change Bldg. 30 North La Šalie

Jei turi lotą ir nors 500 dole 
į, kitus mokėsi kaip rendą

Tūkstančiai 
Moterių

Dienoms, 9 ryto iki 9 vak 
Ned. 10 iki 12 piety.

Tel.» Yards 6666
Boulevard 8448

■■■■■■■■■■■■«■■■■«
i Telefonas: Boulevard 7042

Bandė pavogt lietuvio 
automobilį.

esą ne- 
tm

SEVERA’S 
REGULATOR

Areštavo automobilių vagiliu.
Vakar policijos dcpartamen- 

is gavo žinią apie areštavimą 
eorge Mansei, paskilbusio au-

RR1GHTŪN0 PARA 
CONTRACTORS.
3827 Archer Avė.

Antanas Laucius, kurs

akių įtempimų, 
priežastimi galvos

Dantis ištraukiame be skausmo 
Atdara vakarais ir nedalioms. 

Tel.: Blvd. 9660

Akių Specialistas
4649 S. Ashland Avė. 

Kampas 47tb St.

(Severo Regulatoriu). Kurie pri
duoda stiprumą, praialin skausmą 
ir regulųjo moterių priedermę. Per 
keturios dešimtys metu davė užga
nėdintą pasekmę. Prekė $1.25, 
Gaukite pas sava Aptiekoriaus ar 
rašykite pas

Dr.Vaitush,O.D
Lietuvis Akių Specialistas

silpnų, nervuotų, su nudėvėtą svei
katą ir kentanciu vargingais ir ne- 
regulariikais'perjodais, aplaika pa>- 
gelbą per vartojimo

Daktaras Petras Šimaitis 
Napraputh 

Gydau be vaistų b& operacijų.
Priėmimo vai. 8:00 ryto iki 12 vai. 

2:00 iki 5:00 vai. vak. kasdieną, išski
riant ketvergus.

Vakarais pagal susitarimą. 
2418 W. 45th St.

Prie Western Avė., Chicago.

, J- P. WAITCHES
LAWYER Liet u vys Advokatas 

Dienomis: Room 511 —
127 N. Dearborn St.
Tel. Dearborn 6096

Vakarais: 4509 S. Ashland Avė. 
Tel. Yards 1053

UNION SALES CO.
673 Madison St., Dept. 230.

JŪSŲ Buvęs SENAS 
Prietelius Patarėjas 

H.LEIBOWITZ
Dabar yra naujame biz

nyje visokios rųšies 
INSURANCE 
APDRAUDA

Valandos nuo 10 ryto 
iki 8 vai. vak. kasdien.
Persikėlė atgal j savo 

seną vietą.
1652 W. Van Buren St. 

Chicago, III.

Telefonas Pullnuan 856
DR. P. P. ZALLYS 

Lietuvy# Dantistas 
10801 So. Michigan Av., Roseland. 

Valandos: 9 ryto iki 12 dieną 
Nuo 1 po pietą Ud 9 vakare.

Dienomis: Ganai 
8110 arba 857

Naktimis: Drevei 
GYVENIMAS: 33^8.^£ 

•VAL.I 9—10 ryto ir 8—9 vai rak.

DYKAI musų knygų, KŪDIKIŲ 
, kuri paaiškins, kaip užlaikyti 

Taipgi Kausi maitinimo in- 
0106

Canal 257
Naktinis Tel. Canal 2118
DR. P. Z. ZALATORIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Valandos: 10 iki 12 ryto; 1 iki 4 pc 

piet. 6 iki 9 vakare.
Nediliomis. nuo 9 iki 12 ryte. 

1821 S. Halsted St., 
Kampas 18 ir Halsted St

DR. M. T. STRIKOL’IS
Lietovys Gydytojas ir Chirurgas

People Teatro Name, 
1616 W. 47th St., Tel. Boal. 160 

VALANDOS:
6 iki 8 vak. Nedėl. 10 iki 12 ryto 

Rea. 2914 W. 43rd Street 
Telephone McKinley 263

Tel. Pullman 842
DR. L E. MAKARAS

10900 Michigan Avė., Roeeiande, 
▼aL II iki 12, 2 Ud 4 ir 6iM 

iki 8i80 vak.

Bus geri lietuviški ir angliški kalbėtojai. Kalbės apie svarbius 
gyvenimo reikalus. Taipgi bus geras olandų choras. Prie to dar bus 
ir solo su kitoniškais gražiais pamarginimais. Užkviečianve visus lie
tuvius ir lietuvaites atsilankyti. — Komitetas.

Tel. Austin 787
DR. MARYA 

D0WIATT—SASS.

Kątik sugrįžo ii Californijos Ir 
vėl tęs savo praktikavimą pe No. 

5208 W. Harrison St.
Valandos! 8—12 kasdieną ir 6—9 

vakare iiskiriant nedildienius.

DR. C. K. KLIAUGA 

DENTISTAS 
1821 So. Halsted St, Ckicage, III 

kampas 18th St. 
Valandos: 9—12 ryto ir 1—9 vak 

Phone Canal 257

Iškirpk šį kuponų DABAR — ir prisiųsk ŠIANDIEN 

ir gausi 
GEROVĖ 
kiulikj sveiku 
Htrukcijas jhsų kalboje

DR. G. M. GLASER 
Praktikuoja 30 metai 

Ofisas i
1149 S. Morgan St., kerti 82 St. 

Chicago, Illinois.
SPECIALISTAS!

Moteriškų ir Vyrišką 
Taipgi Chronišką Ligą. 

OFISO VALANDOSl
Nuo 10 ryto iki 8 po pietą, 6—8 
vakare. Nedėliomis huo 10—2 

po piet.
Telephone Yards 687

dr. toka
1900 So. Halsted St 

Tel. Canal 2118
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 

, 8 vakare.
Rezldeecija: 2811 W. 63rd St. 

Tel. Prospect 8466

31 g-vej, turėjo ir baimės ir 
pykčio, kada kažin koki vagi
šiai bandė išjoti jo puikų, 3500 
dolerių vertą automobilį.

Seredos rytą jis sugrįžo na
mo apie pusę trijų ir atsiminė 
palikęs automobilį “neatsvi- 
čiuotą.” fijo atsvičiuoti, ir čia 
jam pasirodė, kad kažin kas 
garaže triusiasi apie automobi
lį. Tat vietoj eiti savo garažan 
jis šoko j ieškot policisto; radęs 
vieną ant kampo 31-mos ir 
Emerald avė., pasikvietė jį pa
galbon. Vagišius, pamatęs pa
vojų, dūmė laukan, bet į jį bu
vo paleista porą šūvių ir pa
taikyta j koją. Bandydamas 
pasislėpti vagišius, kiek pabė
gęs, palindo po vienų namų 
priedu rio laiptais, bet buvo su
sektas ir ištarabanytas laukan. 
Sugautasis gynėsi, kad jis esąs 
nekaltas, kad ėjęs namo, bet 
policistas nebepaleido. Pašauk
ta pa t rolė nugabeno sužeistąjį 
plėšiką kur reikia.

Reikia pastebėti, kad toje 
apielinkej bomų be galo privi
sę. Jie vienok gražiai apsitai
sę jauni vaikinai, taip ka<FŠun- 
ku ir pamanyti, kad tokiais blo
gais darbai užsiimtų.

—Nepažįstamas.

•Reikalauk šiandien ant šio paveikslo parodytų
?ausi, parodyk savo kaimynams, draugams ir kitiems, tegul jie sprendžia 
apie jųjų vertę.

Jeigu nori įsivaizdint didelę vertybę $ių daiktų, buk pirmutinis ir nau
dokis proga iŠ šio puikaus pasiūlymo, o tada tu busi musų reprezentantas.

Šis pasiūlymas taip aiškus, kad jums nereikia jokio abejojimo. Tik iš
kirpk šitą paveikslėlį, parašyk aiškiai savo vardą ir adresą, idėk 50c. stam- 
pomis delei persiuntimo lėšų ir mes pasiųsime jums tuos daiktus, kurie čia 
ant paveikslėlio parodyti. 7 .

1. Augštos vertės Gegutės Laikrodis, padarytas iš brangaus medžio, pui
kus rankų darbo išpjaustymai. Viskas geriausio darbo ir užtikrintas, kad 
laiką rodys teisingai ir taip yra, nes laikas nustatomas pagal vogas. Gva- 
rantuojainas, kad laikys visą jūsų gyvenimą.

2. Automatiškas plaukų kirpėjas. Nusikirpsit sau plaukus, taip kaip jie 
yru šukuojami.

3. Gelžkelio mados laikrodėlis pasidabruotuose nikolio lukštuose, gra
žiai išpjaustytas. Užtikrintas jogei teisingai rodys laiką ir gvarantuotas 
ant daugelio metų.

4. Paauksuotas žiedas su jūsų vardo pirmomis raidėmis.
5. Barometras, naujausiu išradimo, kurks parodo atmainas oro, koks bus 

ar už kelių dienų. Jis panašus į namelį, kuriame gyvena vyras ir mote
ris; kada gražus oras, tai išeinu laukan lėlė moteris, jeigu bus lietus, tai 
moteris pasislepia namelin, o išeina vyras su lietsargiu. Argi nebūtų įdo
mu turėti savo name tokį nepaprastą daiktą?

6. Puiki Užrašams Knygelė, skutos apdarais, su veidrodžiu ant viršelių. 
Kiekvienam naudinga turėti.

Nei vienas iš šių šešių daiktų neparsiduoda atskirai, nes tik sykiu par
duodami mes galime atiduoti juos taip pigiai. Kuomet aplaikysi tuos daik
tus; jeigu nerasi, kąd jie yra du sykiu tiek verti, mes‘sugrąžinsim jums pi-

EAGLE BRAND
(CONDENSED M ILK)

ir jos kūdikis paaugo vogoj suvirš pusantro svaro 
pirmoj savaitėj, ir miegojo gerai pirmu sykiu, iš vi
so suvirš mėnesio laiko gyvenimo”.

DR. J. KULIS
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Gydo visokias ligas moterų, vai
ką ir vyrų. Specialiai gydo lim

pančias, senas ir paslaptin
gas vyrą ligas.

3259 So. Halsted St., Chicago. ■■■■■■■■■■■naivi

DEL TŲ, KURIE JAU ŽINO.
Kad Sen-Rayto Plaukų Toni

kas tiktai jo vienintėlė pasekmė 
išnaikinimui pleiskanų, sudruti- 
nimui plaukų.

Kad Sen-Rayto Plaukų Toni
kas skiriasi nuo visų kitų toni
kų savo gerumu. Bet nežinote, 
kad mes delei priežasties bedar-I 
bes pasirūpinome, kad jūsų bran
gintini Sen-Rayto Plaukų Toni
kas jums butų visuomet pirma 
pagelba pasipuošimui kiekviena
me reikale. Kad delei brangumo 
nebūtų nesmagumo. Mes pada
rėme pastebėtinai žemos kainos 
paprasta kaina 8 unc. bonka $1.- 
00, 4 unc., 60c. Dabar 8 unc. 
bonką parduosime už 75c., 4 unc. 
po 45c., 5 bonkos, kiekviena po 
75c. $3.75, mes parduosime už 
$3.50; 12 bonkų, kiekviena po 
75c. $9.00, už $6.00. 24 bonkos, 
kiekviena po 75c $18.00, mes 
parduosime už $10.00. Tokis iš
pardavimas nesitęs ilgai, nes 
nedaug teturime, todėl pasirū
pinkite greitai nusipirkti. Ku
rie reikalausite per paštą, reikia 
extra pridėti po 10c ant kiek
vienos bonkos.

Adresuokite taip:
S. R. PLAUKŲ TONIKAS 

3238 So. Halsted St.
Chicago, III.

1553 W. 47th St„ kampas So. Ashland 
Klauskit Dr, Vaitush

ASHLAND DENTISTS
Gera sveikata, reiškia ilgą 

gyvenimą. Prasti dantys, reiš
kia vidurių neveikimą ir silpną 
sveikatą. Prastai pataisyti 
“platės” ir “bridges”, reiškia 
prastą maisto virinimą ir per- 
degimą pilvo. Gvarantuojame, 
kad galėsi kramtyt kiečiausį 
maistą su musų uždėtomis 
“platės”.

SPECIALISTAI
Platės ir Bridges

Palengvins 
kuris esti, 
skaudėjimo, svaigulio, akių ap
temimo, nervuotumo, skaudamą 
akių karštį, atitaiso kreivas 
akis, nuima kataraktą, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. 
Prirenka teisingai akinius. Vi- 
suose ittsit-ilci m uose 
vimas daroma su elektra, paro- 
dančią mažiausias klaidas. Spe- 
cialė atyda atkreipiama į mo
kyklos valkus.

Valandos nuo 12 iki 8 vaka
re. Nedėldieniais nuo 10 ryto 
iki 1 po piet. 1553 W. 47th St.,

HT’l B— * r'i T"> Zh JCZalLuJlLjJL Tm.jHL
šviesų ir pajiegą suvedame J senus ir naujus namus, taipgi 

dirbtuves. Cash arba ant išmokėjimo.
Pirmutini Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje

THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., Ine.
A. BARTKUS, Prea.

1619 W. 47th St. Tel. Boulevard 1892 Chicago, III.

klasės. Mes 
jiems teises 
receptus, — 

sako Kjellander. Tai reikėsią 
investiguoti kiekvienaą vaisti
nę valstijoj. . T

Jis mano didžiumą daktarų 
esant teisingais. Bet, anot jo, 
daktaras, kuris rašo degtinės 
receptą žmogui žinomadas, 
kad tai nereikalinga, daro tikslu 
pasipelnyti. Jis turi būti aštriai 
baudžiamas įstatymais.

Raportai rodą, kad daug dak 
tarų peržengtą ribas įstatymų, 
rašydami receptus. Tai 
leistina. 4 U V

ORKESTRĄ—BENĄ
JJ/į VsK Parūpina visokiem.

^DR.HERZMAH'^ 

Iš RUSIJOS
Penikėli nuo 3412 So. Halsted St. 
po No, 3313 So. Halsted St.

Gerai lietuviams iinomaa pąr 22 
metu kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

Gydo aitrias ir chroniikas ikras, 
vyrų, motorų ir vaiką, pagal nau
jausias metodas X-Ray ir kliokiąs 
elektros prietaisus.

k Labaratorijai 1025 W. 
18th St., netoli Fiak St.

VALANDOS! Nuo 10—12 pietų,

g J.JAUKAS
/ 1414 So. <»th Goąrt 

Cicero, I1L 
Tel. Cicero 2116

Telephone Van Buren 294 
Ros. 1189 Independenco Blvd. Chicag*

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialistas Moteriškų, Vyrišką, 
Vaikų ir visą chronišką ligą 

Ofisas: 3354 So. Halsted St. Chicago 
Telephone Drover 9693

Valandos: 10—11 rjto; 2—8 po piet, 
7—8 vak. Nedėliomis 10—12 dieną

DR. CHARLES SEGAL 

Praktikuoja 15 metai
Ofisas 

4720 So. Ashland A<re>.. 
Cfcicago, Illinois.

Specialistas džiovos
Moteriiką, Vyrilką Ir 

Vaikų Lin.
OFISO VALANDOS.- 

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 
• vai. po piet Ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 vai 

valandos ryto iki 1 vak po pieu
Tęlefonss Dread 2880

JŪSŲ KŪDIKIS
TURĖTI GERIAUSI MAITĄ

Lietuvė motina iš Philadelphia rašo:
“Kad jos kūdikis buvo išblyškęs, plonas ir nei 

kiek nepasunkėjo per kelias savaites. Po išbandymo 
daugelio visokių maistų, jai gydytojas užrašė

DR. M. STAPULIONIS 
NAPRAPATH'

Gydau be gyduolių ir be operacijų 
3347 Emerald Avė., 

9 iki 11 ryte ir 9 iki 10 vakare
"ei.: Boulevard 9397.

731 W. 18-ta gat. .2 iki 8 vak. 
lel.: Canal 279.

New Peoples Electric Co
(Not Ine.)

L. DAMBROWSKIS 
savininkas

1711 W. 47th St.
TeL; Yards 413

Tarpe Hermitage ir Paulina.

T. Pullman 5489

A.SHUSHO 
AtDSERKA
Turiu patyrimų 

moterų ligose; rū
pestingai prižiū
riu ligone ir kūdi
kį laike ligos. 
10929 8. State SI. 

_____ Chicago, III.
nmwnnw n ■ ■ ■ n<gg>

The Bdrden Company
Borden Building New York

Tel. Boulevard 2160

Dr.A.J.KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgai 
VALANDOS: 9—12 ryto 

2—9 vakaro.
8301 So. Morgan Street, 

Chicago, III.

lietuvis gydytojas, Chirurgas 
Akuttras

8208 So. Halsted St., Chicago. 
Valandos: 10-12 v. r., 1-8, 6-8 

▼. v. Nedaliomis 10-12 lyto.

Didelės Prakalbos
— ĮVYKS —

Pėtnyčios ir nedėlios vak., Rugp. 19 ir 21 d:, 1921

Pradžia 8 vai. vakare.

AKUŠERKA 

Mra. A. Michniewicz 
.3101 S. Halsted St., kampas Šios gat. 

Ofiso Tel.: Boulevard 9708.
Naktimis: Yards 8654.

Baigusi AJro
[ I Serijos kolegi

B ilgai prak

, . M tikavusi Penn
Hj Bilvanijos hoa 

Pk*llf»e. Pa 
hŠO- it. Ui .

4; sėkmingai pa
tarnauja prk 

f ginjdyrno. Dm
° da rodą viso

^ose ligose 
* ra°terim» ir

merginoms.

“ . “ “ * Rūgs. 22
T^k 3-čia klesa

Now York .(Rūgs, 17. 
į (Rūgs. 10 

(Rugp. 27 
Rugp. 27

American Line
Mongolia) per Cherbourg (Rūgs. 8 
Nf itmekn h<l<O i HamburgfH 
IVla nekuria) ir X>anzi££Q 25

INTERNATIONAL MERCAN- 
TILE MARINK, CO., 

116 laivų — 1,250,000 tonų. 
Chicago: F. C. Brown, West. Pass.

Agent, 14 North Dearborn St., 
Arba prie vietinio agento.

Tel. Monroe 2804
DR. W. F. KALISZ

Specialurnas: Moterų ligos ir Chirurgija.
1145 MILWAUKEjE AVĖ. CHICAGO.

tomobilių vagiliaus, 1201 So. 
Westem gatvės. Tai esąs lyde
ris automobilių vagilių gengės.

Ilansel sako, turėjęs mieste 
kelioliką garažių, kur pavogti 
automobiliai būdavę pristato
mi. Jis pannaliavodavęs 'pavog
tus automobilius, pamanyda
vęs jų numerius ir pardavinėda- 
vęs. Sako, jis parduodavęs nuo !

DR. C. I. VE2ELIS
Lietuvis Dentistas 

4712 South Ashland Avtu, 
arti 47-tos gatvls 

■■■■■■■■■■■■■■H

■■■■■■■■■■■■■■■■■■£
Telephone Yards 5332 ■

DR. M. STUPNICKI J 
8107 So. Morgan SU 

Chicago, III.
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto E 

ir nuo 5 iki 8 vakare.
■n ■ ■■■■■■ ■■■■nnn

Arčiausia pasiekimui Lietuvos vie
ta. Geras maistas, ir užtektinai. Di
delė pasivaikščiojimui vieta. Visi pa
rankamai, moderniško laivo.

VRedStarLine
Išplaukia kas savaitę

Pier 58-62 North River, New York 
Sainland) Tiesiai į Danzigą (Rūgs. 1 
Gothland)

Kroonlan)
Zeeland)
Lapland)
Finland)

H
 Suvedame d ratus 

ir sudedame fixtu 
res į 6 kambarių 
namą už $69.00. 
Persitikrinimui 

kreipkitės pas 
mus a>ba telefo- 
nuokite, o mes su 

i teiksime apkaina- 
i vimą. Darbą vi- 

* suomet gvaran 
tuoj ame.

Taipgi, laikome 
elektr. įrankių 

krautuvę ir taisome viską namieje. 
Musų kainos prieinamos.

jos 
direktorius, rengiasi naujon 

kampanijon — sumažinti bei 
atimti teises daktarams rašyti 
degtinės receptus savo paccn- 
tanis. Tai esą reikalinga vykdi- 
nimui prohibicijos įstatymų ir 
sumažinimui girtuoklių skai
čiaus.

—Daktarai nesiskiria nuo ki
tų kriminalistų 
sieksimės atimti 
rašyti degtinės

Sustok! Temyk ir Klausyk!
ŠIO PATRAUKIANČIO PASIŪLYMO 

už $6.00

Seyeros Gyduoles užlaiko 
ueimynos sveikata.

W. F, SEVERĄ CO. 
CEDAR RAPIDS, IOWA



Tąsa nuo 3 pusi.)

trijų iki penkių automobilių 
dienoj.

žmonės — jo 
taipgi areš-“kosturu erini

tuoti. Manoma, busiu areštuo
ta ir daugiau. Kaikurie žmonės, 
nuo kurių buvo pavogti auto
mobiliai, pašaukti liudyti su
rado savo mašinas. Busianti 
padaryta platesnė investigacija.

Areštavo sukčių bedarbį.
Roy Ray, 516 Wabash gat

vės, kai kurį laikų buvo bedar- 
bo. Nenorėdamas leisti laiko 
veltui, sugalvojo naujų triksų. 
Jis, važinėdamas po miestų 
automobiliu siutinėjo kitiems 
darbų aliejaus dirbykloj Tulso- 
je, kokios visai nesiranda. At
sirado nemažai lengvatikių, ku
rie tam įtikėjo. Dvidešimt žmo
nių užmokėjo jam po du dole-* 
riti kiekvienas iš anksto. Jiem 
buvo liepta patikti jį ant R. & 
O. stoties užpereitų naktį. Bet 
pollcistas Walter Jablonskį 
informavo juos, kad jų “darb
davio** tapo areštuotas ir užda
rytas belangėn. Tai įvykę, ka
dangi jis negalėjęs užmokėti 
“taxi bilos.”

Pavogė 13 automobilių. ,
Laike pastarųjų dvidešimts 

keturių valandų C.hicagoj pa
vogta trylika automobilių. Tuo 
pačiu laiku policija suradusi 
keturiolika automobilių, (kurie 
buvo pavogti pirmiau. Taigi 
policija su vagiliais išėjo beveik 
lygiomis.

Butų gerai gauti divorsų.
—Mes gyvename kartu Čiehis 

dešimt metų. Mudu turiva du 
vaikučiu ir namų. Aš manau, 
mudu apsivedėva pagal 
rastų įstatymų.

Taip pasakojo poni 
Schmaus Keller, 532 E.
gatves, savo advokatui, Roy 
Juul. Jinai pareikalavo perski- 
rų su savo vyru dėl nepildy
mo prižadų. Taipgi reikalauja 
$15.000 aliinonijos.

pap-

Clara
9-ros

Neteko šernuolės.
Poni W. Sheridan, 66 Schil- 

ler gatvės, neteko šernuolės, ku
rioje buvo šešiolika doleriu pi
nigais ir keturi deimantiniai 
žiedai, vertės $800. Tai įvyko 
užpereitą naktį prie Division ir 
Franklin gatvių. Tai bandito 
darbas.

Paliuosavo policistus.
South Parko policistai, B. A. 

Redmond ir Hery F. Speaker, 
kurie buvo areštuoti ir kaltina
mi dėl ‘išvaikymo žmonių iš 
Washington parko, paleisti.

Tai padaryta delei nąatsi- 
lankymo kaltintojų, kurie vei
kiausia paklydo, nežinodami 
kas nagrinės bylų, nes ji buvo 
perėjusi j>er kelių teisėjų ran
kas, kurie atsisakė tų bylų tar-

Pranešimai
Roseland. — Lietuvių Evangelikų 

Draugijos rūpesčių, pėtnyčios ir ne
dėlios vakarais, Rugp. 19 ir 21, 8 vai., 
orolių Strumilų svet., 107ta ir India
na Avė., bus gražios 
ir lietuvių kalbomis, 
rą bus taipgi graži 
ka. Kviečiame vietos 
atsiankyti.

prakalbos anglų 
Pėtnyčios vaka- 
orkestros muzi- 
lietuvius gausiai 

—Komitetas.

Birutiečių domesiui. — Labai svar
bus “Birutės” susirinkimas bus Ket- 
vergo vak. 8 vai., rugp. 18 d., Mark 
White Sųuare svet. 30 ir Halsted gat. 
Kiekvienas birutietis privalėtų atsi
lankyti, ir išgirsti svarbią naujieną.

“Birutės pirm. B. Digris.

L. S. S. VIII Rajono konferencija 
įvyks nedėlioj, rugpiučio 28 d. Auš
ros svet., 3001 So. Halsted St. Prad
žia 10:30 vai. ryto. Kuopos malonė
kite išrinkti delegatus į konferenciją 
ir iš anksto prirengkite naudingų su
manymų musų organizacijos labui.

J. J. Čeponis, Sekr.

L. S. S. 4 Kp. susirinkimas bus 
nedėlioj, rugpjūčio 21 d., 10 vai. ryto 
Fellovvship House svet, 831 W. 83 PI. 
Draugės ir draugai, malonėkit pribut 
laiku, nes turim daug svarbių reika
lų.— Org. J. M. Vainauckas.

ASMENŲ JIESKOJIMAI
OPULSKIS Leopoldas, paeinąs iš 

Daubarių kaimo, Tirkšlių valsčiaus ir 
ką tik čion atvykęs iš Korėjos, — 
jieško draugų, giminių ir pažįstamų. 
4901, Eddy Street, Chicago, III.

NAUJIENOS, Chicago, III

ASMENŲ JIESKOJIMAI I AUTOMOBILIAI I AUTOMOBILIAI
DIDELIS IŠPARDAVIMAS

ANT LAUKO, VARTOTŲ AUTOMOBILIU
Ateikite ant tuščių lotų

2340 Wabash Avė.
Pėtnyčioj, Subatoj ir Nedėlioj

Atvažiuok savo senu karu, o gausi cash, ap- 
kainuota tuojaus. Nereikės laukti. Šeši apkai- 
nuotojai ant vietos visų dienų

100 automobiliy
Willis-Knight 4 cylinderių, Maxwell 
Dodges 
Grant 
King 8f . 
Paige Speedster 
Buicks, 
Overland Roadsters 
Overland Touring 
Lexington Sport 
Mitchell Chummy 
Elgin,

JIEŠKAU Vinco Masteikos, Plokš
čių valsč., Kubilių kaimo .Yra labai 
svarbus reikalas, kreipkis šiuo adresu: 1 

JOE ANDRUNAS, 
K. I. Works, Me.v----------------- ------------------------ „

JIEŠKAU brolio Antano Rimkaus, 
10 metų atgal gyveno Pawnee, III., 
vėliau išvažiavo į pietus; Taura
gės apskr., Šilalės valsč., iš Kilpiny. 
Jis pats malonės atsišaukti, arba jį 
žinanti, teiksis pranešti adresu:

JOE RIMKUS,
R. R. A. 9, Box 146. Springfield, III. 
—J---------------—  ------------ i—i 

REIKIA stenografės, katra moka 
gerai lietuvišą ir anglišką kalbas. 
Gera mokestis; atsišaukit šiądien.

UNITED THR1F ASS’N 
INCORPORATION, 

3249 So. Halsted St.

JIEŠKAU savo Petro čepulio ir 
dukters Tedesės čepulytės po vyru 
Matuliauakienės. Kadaise gyveno šiuo 
adresu: 418 N. Canallton (ar Car- 
rollton?) Avė., Baltimore, Md. Jau 
penki metai kaip žinios apie juos ne
gaunu, nors daug laišku esu siuntęs. 
Geri žmonės, kas žinote ką apie juos, 
malonėkite pranešti man Šiuo adresu: 
Lithuania, Šiauliai, Šiaulių Valstybės 
Iždinė, Tamošiui čepeliui.

SIŪLYMAI KAMBARIU
KAMBARIS ANT RENDOS vaiki

nui ar merginai: garu šildomas, elek
tros šviesia, maudynė, telefonas.

LAURINAITIS,
3252 S. Halsted St.,

3 lubos priekis.

KAMBARYS ant rendos vedusiai 
porai, arba 2 merginoms. Atsišaukite 
po 8 vai. vak.

MRS. DANKERS, 
8356 S. Lowe Avė.

ANT RENDOS 2 kambariai; visais 
naujais įtaisymais — be valgio. Ga
ro šiluma, elektro šviesa, ant pirmų 
lubų.

4853 Champlaim Avė.
------------ --____________________________________ ■■

įieško darbo
JIEŠKAU darbo į bučemę; esu pa

tyręs ant to darbo per 5 metus; kal
bu 4 kalbas ,esu^ nevedęs. Kam tok
sai darbininkas reikalingas, atsišau
kite šiuo adresu: ‘ «

P. G.
106 W. 5th St., St. Charles, III. 
Tel.: St. Charles 214 M. •

JIEŠKAU darbo į bučemę; esu pa
tyręs tą darbą, per 9 metus, kalbu 3 
kalbas ,esu nevedęs, kam toksai dar
bininkas reikalingas ,atsišaukit šiuo 
antrašu:

P. W.
121 W. Main St., St., Charles, III.
Tel.: St. Charles 432

REIKIA DARBININKU
VYRŲ

GERA PROGAR.
Štai gera proga keliems su $50.00 

ant 3 mėnesių Special Investment; 
proga pelnyti $7Ų.OO ir daugiau kas 
mėnuo arba savo pinigą galima išsi
traukti kas panorės paskirtame lai
ke su didžiu nuošimčiu. Ištirkite dėl 
savęs.

Reikalaujame keleto gerų vyrų re- 
presentuoti mus; geras atlyginimas 
geriems vyrams. Savo visą arba liuo- 
su laiku .

GARY BROKERAGE CO. 
1538-127 N. Dearborn St. Chicago.

REIKIA agentų. Patyrimas 
nereikalingas, jokio mokslo ne
reikia. Mokame savaitinę algų 
ir komišin. Lengvai uždirbsite 
$10,000.00 į metus. Kreipkitės 
į Naujienų ofisų 370, prisiųs- 
dami savo antrašų, ir kur ga
lima bus pasimatyti.

REIKIA pavienio patyrusio 
bučerio, žinančio savo darbų ir 
mokančio lietuviškai ir lenkiškai 
kalbėt. Gera alga.

J. P., 2316 So. Hoyne Avė.
į:—t ----------- ' ' 1 ’

REIKIA vyrų kaipo agentų ir ko
lektorių prie vienos iš didžiausių svei
katos ir atsitikimų insurance kompa
nijų Chicago. Mokėsime algą ir ko- 
mišlną pagal kontraktą ir vyrai no
rinti dirbti, gali lengvai uždirbti nuo 
$6 iki $20 į dieną ir trumpame lai
ke tapti superintendentu. Jei esi 
darbščiu ir nori padaryti didelius pi
nigus, matykit musų agentų superin
tendentą, tarpe 9 ryta ir 1 po pietų 
kasdieną.
CHICAGO

481

MUTUAL CASUALTY 
CO„

S. Dearborn St.
Room 911-912.

REIKIA pardavėjų parduoti siutus, 
overkotus, rainkotus, stuba nuo stu- 
bos; patyrimas nereikalingas; norin
ti dirbti gali padaryt gerus pinigus. 
Ateik greitai) nes dabar nnrho Tal
kas. Atdara nuo 7:30 ryto iki 7:30 
vak.
AMERICAN RAINCOAT MANU- 

FACTURING CO., 
1837 W. Chicago Avė.

Tel.: Seeley 7474.

REIKIA kriaučaus prie 
prosinimo ir taisymo kastu- 
mersko darbo.

121 W. Main St
St. Charles, III.

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI saliunas geroj 

vietoj, lietuvių ir kitų tautų ap
gyventa. Pardavimo priežastį 
patirsite ant vietos.

724 W. Slst St. ir 
Emerald Avė.

PARDAVIMUI bučerne ir gro 
šerne lietuvių ir kitokių tautų 
apgyvento) apielinkėj; biznis į- 
dirbtas per daug metų. Turi bū
ti parduota greitai— savinin
kas išvažiuoja Lietuvon.

4104 So. Campbell Avė.

NAMAI-ŽEMĖ
Ketvergas, Rugp. 18, 1921

NAMAI-ZEME.
PARDAVIMUI PIGIAI 

mūrinis namas su dviems 
pagyvenimais, 5 ir 6 kam
bariais, su skiepu visokiam 
padėjimu randasi

545 W. 82nd St.
PARDAVIMUI mūrinis ant 3 pa

gyvenimų G šeimynų namas su ša
itanu. Užpakalyj didelis garadžius. 
Pardavimo priežastis išvažiavimas, 

Parduosiu labai pigiai. Atsišaukite 
pas savininką

AND. SOBEY,
1838 S. Miller St.

t

BRIGHTON PARK 
BARGENAI.

Davis 
Chandlers 
Chalmers 
Studebaker z 
Reo 
Chevrolet 
Oldsmobiles 
Elcar 
Jeffery 
Dixie Flyer ir t.t.

Turi būt parduoti ar išmanyti.
TUŠČIAS LOTAS 

2340 Wabash Avė. 
Kaina $100 ir augščiau 
Lengvi išmokėjimai 

Tiems, kurie turės gerus liudijimus 
Išmokesčio Planas

aina Auto
mobilio

Įmokėjimas Mėnesinis 
mokestis

$200.00 $75.00 $25.00
300.00 100.00 30.00

400.00 . 150.00 35.00
500.00 175.00 40.00
600.00 200.00 45.00
700.00 250.00 50.00
800.00 300.00 55.00
900.00 350.00 . 55.00

1,000.00 400.00 60.00
ATEIKITE ANKSTI.

Imsime jūsų senų automobilių į mainus, (ne senesnį 
1912). Parinkti automobiliai eis pirmiau.

Nepamirškite tuščio loto vietos 
Pardavimas vedamas 
MITCHELL AUTO GO. 
2340 Wabash Avė.

Pėtnyčioj, Šubatoj ir Nedėlioj
t Lis ar giedra bus

Pardavimas prasidės 9:80 iš ryto.
AUTOMOBILIŲ BARGENAI
Reo — Studebaker — Max- 

well ir Overland touring karai 
$100.00. Cash, likusius ant 12

PARDAVIMUI automobilius, Chan 
dler, 7 sėdynių, 1919, kaina $6,50.00 
ir limosinas Cunningham 1916, kaina 
$800.00. Abu yra pirmos klesos pa-_ - ~ •. . •* 1 .
dėjime. Turi būt parduoti į labai 'Menesių išmokėjimo, nupirksi
trumpą laiką — savininkas išvažiuo- Bile kurį iŠ VISU. Pirmos kleSOS 
metLiCtUV°"' G“'ima matyt visu°' mechaniSkam padėjime, gva-

3222 So. Halsted St.
Tel.: Boulevard 2186 .

rantuoti. v
AJAX AUTO CO. 

832 E. 43rd St. 
Tel. Oakland 2791.

PARDAVIMUI E. H. Nelson 1920, 
5 pasažierių automobilius. 3 extra 
tajerai ir kiti reikalingi daiktai. Pas 
siskubinkit, nes gera proga pigiai 
pirkti. Pardavimo priežastis — be
darbė; nemokantį važiuot išmokysiu.

P—SKIS,
4533 So. Wood St., 

1-as augštas — užpakalis.

AUTOBOBILIŲ BARGENAS.
Nash, touring automobilius, 

važiuota tik 500 mylių, aprūpin
tas biflex bumperiu ,extra taje- 
ris, transmission lock ir nuo vė
jo uždangalai. Automobilius 
kainavo keli mėnesiai atgal ne- 
mažiu $1,775.00, dabar $1,875. 
Cash nupirks .

AJAX AUTO CO.
882 E. 48rd St.

Tel.: Oakland 2791.

RAKANDAI
RAKANDŲ BARGENAS.

Puikiausia proga jaunai porai; 5 
kambarių vėliausios mados rakandai 
turi būt parduoti už bile sąžiningą 
pasiūlymą. Vėliausis ir puikiausis 
seklyčiai setas, valgomajam kamba
riu setas, miegruimio setas, kaurai, 
pastatoma ant grindų lempa daven- 
port, langams uždangalai etc. Viskas 
nauja; parduosime ant syk, arba at
skirai. Taipgi, puikiausis grojiklis 
pianas su šėpute ir roliais ir didelis, 
dubeltava springsa phonographas su 
rekordais ir daimanto adata. Viskas 
gvarantuota. Nepraleisk šio barge- 
no.

Rezidencija 1922 So.’Kedzie Avė.

PARDAVIMUI 2 grojikilai 
pianai ir 3 upright pianai. Par
duodame už bargeną už štorage 
lėšas — yra suoleliai ir roliai. 
Galima matyt pas

RAPP’S MOVING CO. 
5130 S. Ashland Avė.

PARDAVIMUI Handerson 4 
derių m 2 z motorcycle.

STANLEY PLARPA
4015 W. Van Buren St.’, 

Tel,: Kedzie 3810.

PARDAVIMUI

cilin.

PARDUODU karčiamą ir fix- 
tures geroj vietoj, apgyventa vi
sokių tautų, biznis gerai išdirb
ta; pagyvenimui 4 kambariai.

Priežastis pardavimo — noriu 
greitu laikų važiuoti Lietuvon.

358 Kensington Avė.
■________ ............................................... IŠ

PARDAVIMUI saliunas, lietuvių ir 
airių apgyventoj apielinkėj, biznis nuo 
senų laikų. Turi būti parduota grei
tai. Priežastis pardavimo—liga.

558 W. 37th St.

DIDELI FARMŲ BARGENAI
120 akerų, 50 nuvalyta, budinkai, 3 

karvės, 3 telyčios, 2 arkliai, 30 vištų, 
4 mylios iki miestui, geras kelias. 
$3,500. Pirmas įmokėjimas $2,0'00.

80 akerių, 25 akeriai nuvalyta, 4 
kambarių namas ,tvartai, 5 karvės, 2 
arkliai, mašinerijos, javai, V/2 mylios 
nuo miesto, $4,000; pirmas įmokėji
mas $2,000.

80 akerių, 75 akeriai nuvalyta, 15 
karvių, 3 arkliai, 10 kambarių na
mas ,soda,s mašienrijos, javai. $11,- 
000. Pirmas įmokėjimas $5,000. Far- 
ma 2 šeimynoms.

J. F. RADŽIUS,
668 W. 18th St.,

A

PARDAVIMUI bučernė ir grosemė, 
gražioj lietuvių apgyventoj vietoj, 
biznis įdirbtas per daugelį metų. Prie
žastį pardavimo patirsite ant vietos.

36 Avė ir Lake Street 
Melrose Park, 111.

PARDAVIMUI bučernė ir grosemė 
labai bizniškoj vietoj, ant kampo, vi
sokių tautų tirštai apgyvnta. Biznis 
didelis—cash. Bučernės fixtures di
deli, nauji ir gražus. Norinti didelį 
biznį turėt, atsišaukite greitai, nes 
savininkas važiuoja į Lietuvą. Nau
jienos 377.

Special Bargenas
Pardaviihui Kauno restau- 

rantas, biznis išdirbtas per 15 
metų. Atsišaukite

821 W. 14tli $t.

NAMAI ŽEME.
2 pag .namas: 5 ir 5kambarių, elek

tros šviesa; kaina $3,000. Įmokėt 
$500, ir po $30 į mėnesį.

8šeimynų namas .cemento pama
tas, visi įrengimai ir apmokėti. Kai
na $2,750. Įmokėt $500 ir $50 į mė
nesį. Rendos neša $75 į mėnesį.

Turime puikiose vietose lotų ir prie 
geros transportacijos. Parduodam pi
giai ,tik po $195 ir augščiaų.

Jei turi $100 ar daugiau, pastatysi
me 3 ar 4 kambarių namelį su ma
žais išmokesčiais ant mėnesio. Platės 
nes informacijas aplankysite, atsišauk 
darni pas Wm. Murdock & Co., 4400 
S. Kedzie Avė., Pie-vak. kampas Ar
cher Avė.

PARDAVIMUI saliunas su 
barais lietuvių apgyventa vie
ta. Pardavimo priežastį patir
site ant vietos.

2310 S. Hoyne Avė.

PARDAVIMUI saliunas, geroj vie
toj, visokių tautų apgyventa. Gali
ma pirkti visą arba pusę. Pardavimo 
priežastį, patirsite ant vietos.

,Ą. Ų,SKLIS,
3564 S. Halsted St.,

PARDAVIMUI saliunas, per daug 
metų išdirbtas, apielinkėj daug šapų. 

• Randasi arti 18os ir Ctfnalport Avė. 
i Cash, arba mainysiu ant automobi

lio.
1864 S. Seward St.

PARDAVIMUI bučernė ir groser- 
nė, lystas ant 5 metų. Cash biznis, 
parduoda tuojaus. 
3146 So. 48th Ct., 
Tel.: Cicero 2133

Cicero.

PARDAVIMUI čystijimo, prosinimo 
ir taisymo krautuvė. Antrų rankų 40 
siutų, 25 overkotų, 15 taisymui siutų, 
2 metų lystas ir $20 renda. Visas 
biznis $300, kadangi turi apleisti mies

i - D. MAYELEFSKY,
3703 S. Halsted St.

PARDAVIMUI saliunas su barais, 
pigiai geroj vietoj arti teatro, visoikų 
tautų apgyventa vieta. Priežastį par 
davimo patirsit ant vietos. Atsišau
kite greit.

CHAS BAŠKIS,
307 Kensington Avė.

PARDAVIMUI saliunas su
barais ir visai įtaisymais labai I tautll apgyventa, senai išdirbtas biz- 

- - - ’ nis ir gerai eina; savininkas privers
tas apleisti greitai šią šalį.

1034 W. 14th PI.
geroj vietoj, prie pat švento 
Kryžiaus bažnyčios. Pardavi

mo priežastis, važiuoju Lietu
von.

4547 S. Hermitage Avė.

PARDAVIMUI saliunas viso
kių tautų apgyventoj vietoj. Tu
riu parduoti greitai. Parduosiu 
pigiai—už pirmų pasiūlymų.

927 W. 54th St.

PARDAVIMUI saliunas geroj 
vietoj, lietuviais, rusais ir len
kais apgyventoj. Biznis nuo se
nų laikų. Pardavimo priežastį 
patirsite ant vietos.

828 W. 14th St.

PARDAVIMUI PAVEIKSLŲ 
GALERIJA.

Labai puikioj vietoj, pačiam viduryj 
miesto. Biznis išdirbtas per daugelį 
metų. Vestuvių atsibuna gana daug, 
lietuvių kolonija 4 tūkstančiai su vir
šum. Biznio vieta žemai su Storu iš 
fronto. I 
tuvą. Sužinojimu reikale, kreipki
tės per laišką ar ypatiškai.

JONAS ANDRIUŠIS, 
184 E. Main St/, 

Amsterdam, N. Y

PARDAVIMUI * saliunas visokių

N AM AI-2EME
PARDAVIMUI MURO STUBA.

$500 įmokėti, ir likusius po $50 į mė
nesį. 2 flatų, 5 ir 5 kambarių, elektros 
šviesa; bargenas greitame pardavime. 
Atdara 2-os lubos 4 iki 7 kas dieną.

3722 S. Union Avė.

PARDAVIMUI 2 pagyvenimų 5 ir 
6 kamb. muro namas, viskas naujau
sios mados; cemento skiepas, elektra, 
gasas,, maudynės, garu šildomas, ga
radžius 2 automobiliams; lotas 36^x- 
126. 3 mėnesiai statytas. Randasi 

puikiausioj Chicago vietoj, 63rd ir 
klioštorius. $4,000 įmokėt, likusius 
ant išmokesčio, o kas turi mažesnį 
namuką, mainysiu ant jo. Norinti 
gero namo, atsišaukit tuojaus pas J. 
Namon,

8452 S. Halsted St.
2-os lubos .

PARDAVIMUI groseris ir prapertė 
su pagyvenimui kambariais užpakalyj, 
lietuvių kolonija, graži apielinkė, nau- 

mo vieta žemai su storu ib i muro namas, naujas gai adžius už- 
Savininkas išvažiuoja į Lie- Pakalyj. Turi būti parduota greitai 

......‘ ir už prieinamą kainą. 
3965 Archer Avė.

PARDAVIMUI 5 kambarių medi
nis namas su dviem lotais; taipgi 
rakandai ir gyvuliai. . Atsišaukite pas 

n.nntvnrm V U a • savininką 5417 S. Kolin Avė.sliun*’ . ietu,v,5' Imkite Areher-Cicero kartis; iSlip- 
apielinkėj, biznis (dirbtas per ilga lai- kjte t Kfld paeikite 1>A blo- 
ką, priežastį pardavimo patirsite ant į.o į vakarus.
vietos. ' | Taipgi .medinis namas su 5 kamba-

4802 So. Westem Avė. rjajs be rakandų >su 2 otais. Cash,
-------- ------ 5415 S. Kolin Avė.

f

TIKRAS BARGENAS. $6,700 nu
pirks naują mūrinį namą 4 ir 5 kam 
barių. Elektros šviesa, maudynė, aukš 
tas cementuotas basementas ir pasto
gė. Namas randasi gražioj vieto. 
Brighton Parke. Atsišaukite tuojaus, 
nes pardavimo priežastis yra labai 
svarbi.

SZEMET & LIjCAS, 
4217 Archer Avė.

Naujas 3 ir 5 kambarių flatų muro 
namas: elektra, kietmedžiu baigta 
etc 27 pėdų lotas, arti 41-os ir Fran- 
cisco Avė. Kaina $9,500.00.

2 flatų medinis namas, 5 ir 5 kam- 
jarių, eonerete pamatas, elektra ir 
t,t., garadžius ir 3 kamb. flatas už
pakalyj. Rendos $65 į mėn. Arti 39- 
os ir Califomia Avė. Kaina $5,000.00

7 kambarių cottage prie 39-os, augš 
tas skiepas, elektros šviesa, 36 pėdų 
otas. Kaina $4,500.00; $1,600 įmo- 
cėt, likusius po $35 į mėn., talpinusi 
nuošimtis.

2 flatų medinis namas 5 ir 5 kam
barių ,arti 38-os ir rFancisco Avė. Di
delis bargenas, už $5,500.

REYNOLD BROS.
« 38th St .ir Archer Avė.

Tel. Lafayette 74.

PARDAVIMUI naujas mūrinis na
mas 3 pagyvenimų po 6 kambarius, 
geros vanos ir kiti parankumai. Prie
žastis pardavimo — einu į biznį Kai
na $6.500.00, įmokėt pusę. Namas 
randasi ant Lowe avė., tarpe 37 ir 
38 st. Savininkas

CHĄS MOCKUS* 
839\W^’34th P! .

. PARDAVIMUI medinis 2 flatų, 4 
ir 4 kambarių eonerete pamatas, 6 
metų senas namas, toiletas, gasaš. 
Rendos $40 į mėnesį Automobiliui 
bamė. Kaina $3,500.00. Pusė bloko 
nuo bulvaro ir pusė bloko nuo parko.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
Ar norit, kad Jūsų pinigai 

nueitų į Lietuvą greitai ir butų pil
nai išmokėti? Pinigai pasiųsti per 
musų ofisą yra pilnai išmokami į ma
žiaus kaip keturias savaites laiko. P. 
M. Kaltis Pinigų Siuntimo Skyriaus 
vedėjas.
8301 So. St.. Chicago, Dl.

ROSELAND
Chutro ir Savickas

Siuntimas pinigų, laivakortės, pas- 
portai ir t. t. Real Estate, paskolas, 
insurinai, ir t. t.

10715 S. Michigąn Avė. 
Phone: Pullman 3499.

Vai.: Nuo 9 ryto iki 9 vai. vakare.

PARDAVIMUI 40 akerių ūkė, pu- 
šė mylios nuo miestuko, arti mokyk
la, upelukas bėga per lauką; 5 nau
ji budinkai, 5 kambarių stuba, gyvu
liai ir apsėti laukai; 2 arkliai, 10 gal 
vijų, 2 kiaulės ir 80 vištų. Už viską 
$3,700, tik už vieną farmą $2,500. Pir
kit dabar, nes galite matyt, kas au
ga. Kreipkitės^ ,

Box 8, Irons, Mich.

Nuolatinis rėmėjų skait- 
liaus augimas parodo, kad LIBERTY 
LAND & INVESTMENT CO. ofise 
visi reikalai yra atliekami teisingai, 
gerai ir greitai. Pasakysiu kodėl.

P. M. KAITI S, ofiso vedėjas, 
8801 So. Halsted Str., Chicago, III.

ĮRENGIAME.
Jei turi savo latą nepaisant kurioj 

miesto daly ar priemiesty ir turi iš
mokėtą ir nori pasistatyt namą ant 
jo. Atsakyk ant šio pagarsinimo. Bu 
davojame bungalows, namus, 2 flatų 
apartmento narinis. Mažas jmokė- 

jmas, likusi suma mėnesiais. Naujie
nos 368. l

PARDAVIMUI — 4628 Wentworth 
Aye. Krautuvė ir flatas, gerame pa
dėjime; kietmedžio grindys ir elek
tros šviesa. Kaina $4.000.00 .

DRAPER & KRAMER 
6707 Stony Island Avė.

UKfi.
43 akeriai, visa dirbama, vertės 

$8,000.00. Pardavimo priežastis, mo
teris nenori būt ant ūkės. 1% mylios 
nuo Hart, Hich. miestelio, prie pat 
boulevaro. Arba mainysiu ant namo 
Chicagoj. Kreipkitės

PETER KARNECKAS,
E. R. 4, Hart, Mich.

_ , . - l --

BUDAVOJU jr taisau namus pri
einamomis kainomis, kontraktu arba 
valandomis.

t ------ ------— >
ADOLPH POVILAITIS,

Dailydė ir budąvotojas,
3149 So. Halsted St., 

Phone Yards 7282.

Kas nori biznio vietos.
Pardavimui 2 augštų muro nams, 

tinkantis bile kokiam bizniui: kepyk
lai, štorui, bowling alley pool room 
ir saliunui, arba krutamu paveiksų 
teatrui. Didžiausioj lietuvių koloni
joj. Parduodama pigiai ant lengvų 
išmokėjimų.

3 augštų mūrinis 5 pagyvena 
mu namas su Storu, biznio vie
toj; parduosime arba mainysi
me ant mirinio namo be Storo. 
Mylėtume Noi’th ar West Side. 
Kaina $7,500. Mainysime ant 
$10,000 verto narni).

3251 S. Halsted St.
Klauskite Bružo ir Kriščiūno A. 

Olszewskio ofise. s

PARDAVIMUI 3 flatų ir krautuvė 
muro namas. 4 metų senas ,rendos 
neša $1,800.00 į metą. Pardavimo 
priežastis — mirtis. Kaina $19,500.- 
00. Pusę įmokėti, kitus pagal suta
rimą.

Taipgi medinis namas, augštu skie
pu su fumace, karšto vandens šilu
ma, aržuoliniai trimingai, 11 kam

barių. Kaina $8,500.00. Pusę įmo
kėt. Kreipkitės.

2554 W. 69th St.
Tel.: Prospect 6218.

TIKRAS BARGENAS.
2 augštų, 4 pagyvenimų po 4 ir 5 

šviesius kambarius mūrinis namas ant 
Bridgeporto. Parduosiu už pirrfcą 
teisingą pasiūlymą. Kreipkitės pas sa
vininką

1731 S. Union Avė.

MOKYKLOS
X". J '"i R l - n.....................  ' 1

VALENTINE DRESMAKING
COLL^GES

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

187 Mokyklos Jungt. Valstijose.
Moko Siuvimo, Patternų Kirpi

mo, Designing bizniui ir namams. 
Vietos duodamos dykai, Diplomai. 
Mokslas lengvais atmokSjimais. 
Klesos dienomis ir vakarais. Pa- 
reikalaukit knygelės.-

k
SARA PATEK, pirmininką.

. - -....................... *

REIKIA vyrų mokintis barberio 
amato, dienomis ar naktimis. Galima 
išmokti į labai trumpą laiką — už
tikrintas darbas ir gera alga. Kreip
kitės ypatiškai arba rašykite.

MOLLER BARBER COLLEGE, 
105 So. Well8 St.

MOKINKIS

PARDAVIMUI FARMOS.
Vištų farma netoli Lemont, 

cementinio kelio ir gatvekariu 
jos. Taipgi 70 akerių pienininkystės , 
farma apie 2Va mylios nuo Chicagos 
ir Joliet gatvekariu ir cementinio ke
lio. $130 už akerį.

E. H. WINDURLICH,
307 Glenwood Avė. Joliet. III.! 
\ .......           —• i

PARDAVIMUI naujas mūrinis na 
mas, krautuvė ir flatas, prie 45-os ir 
So. Westem Avė. Gera vieta saliu- j 
nui arba ir kitam bizniui. Didelis bar \ 
genas. Tik $4,000.00 — cash, ba
lansą mėnesiais.

F. MATOUSEK & CO., 
2255 W. 47th St. ‘

arti 1 
lini- ;

Design ir pasisiūti sau 
drapanas.

Mokiname: patrinų padarymui, 
kirpimo, - pritaikymo ir siuvimo; 
klesos. dienomis Ir vakarais.

Specialia skyrius mokinimui ope
ruoti siuvama mašiną. Mašiną va
ro augšta elektros spėka, kaip kad 
kriaučių šapose.

Master Sewing School
Principalas 

JOS F. KASNICKA 
190 North State St. 

Kampas Lake St. 4-fl.


