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Tautu Sąjunga vėl neprieme Lietuvos
NaujasAirijossiulymas
Atidėjo Lietuvos priėmimą

Nepavyko surengti puolimą
ant Rusijos

Lietuvos priėmimas tauty 
sęjungon vėl atidėtas.

I^atvijos ir Estonijos priėmimas 
sąjungos užgirtas. Lietuvos 
reikale lauks išrišimo Vil
niaus klausimo.

GENEVA, nigs. 16. — Tau
tų sąjungos susirinkimas ir ta
ryba šiandie paskiro teisėją 
Beichmann iš Norvegijos, kai
po ketvirtą pagelbinį teisėją 
prie nuolatinio internacionali
nio teisingumo teismo.
* Ix>rdo Robent CeciI rezoliuci

ja, kad sąjungos taryba pla
čiau skelbtų apie savo dadmo 
tę, tapo priimta.

ČechoSlovakijos ambasado
rius Francijoje, Osuikp išdėstė 
susirinkimą ką jo šalis daro dėl 
tautinių mažumų Čecho-Slova- 
kijoj.

Lenkijos ambasadorius Ang
lijoje, prof. Askenazy uždarė 
rytmetinį posėdį išreiškimu sa
vo Šalies prijautimo atlieka
mam darbui šelpime Rusijos 
badaujančiųjų.

Abelni debatai apie sąjungos 
darbuotę prasidėjo, bet jie nė
ra įdomus.

Politinis komitetas nutarė 
užgirti Ijitvijos ir Estonijos 
priėmimą tautų sąjungon. 
Lietuvos aplikacija tapo atidė
ta į ša’į iki nebus išduota ra
porto apie tos šalies ginčą su 
I^nkija už Vilnių. Vengrijos 
aplikacija bus svarstoma seka
mą pėtnyčią.

Naujas Airijos prašy
mas taikos deryby.

Bet nori, kad jos butų nesu
varžytos jokiomis sąlygom^.

LONDONAS, nigs. 16. — Iš 
Dublino pranešama, kad Airi
jos prezidentas Eamann de Va
lerą telegrafavo Škotijon pre
mjerui Lloyd George, prašyda
mas naujos konferencijos, kuri 
nebūtų trukdoma ar aprube- 
žiota kokiomis nors sąlygo
mis.

Toks de Vale ros žingsnis ne
buvo netikėtas. Jis visą laiką 
prašinėjo tokių tarybųjį kurias 
airiai galėtų vykti nesurišto
mis rankomis.

Dabar nuo Lloyd George pri
klausys ar tarybos išrišimui 
Airijos klausimo bus atnaujin
tos, ar ne.

Nesitikima, kad premjeras 
ką-nors darys šiame dalyke ne- 
pasitar^s su visu Icti-
rį jis jau pakvietė į Tnverrtess.

“Jeigu norima turėti kokių 
nors pasekmių (iš konferenci
jos), derybos turi būti vedamos 
bo prietaringumo ir nesupan
čiotos kokiomis nors sąlygo- 
/ .................................... .
“Socialdemokratas”
Musu draugą savaitinis laikraštis 

iš Kauno. Skaitykit visi.
Gaunamas Naujienose.

Kaina 5c ’ 

mis,” telegrafavo de Valeru.
“Neturi būti jokių sąlygų, iš

ėmus Jas, kurias uždeda mums 
žinomi faktai.

“Aš stebiuos, kad jus (Lloyd 
George) nematote, kati jei mes 
priimtumėm konferenciją pa
matu jūsų notos'rūgs. 7 <1., ne- 
pareikšdami tiek aiškiai musų 
pozicijos, mes pradėtu mėm 
konferenciją esant musų pozi
cijai nesuprastai ir Airijos tei
sėmis pastatytomis pavojum”

Anglijos valdininkai nors 
pripažįsta, kad Airijos padėtyj 
įvyko krizis, visgi (tikisi, kad 
Airijos nuosakesnieji elemen
tai neprileis (pertraukti mūšių 
paliaubą ir privers pradėti tai
kos derybas naujais pamatais.

Laikė kabineto susirinkimą.
DUBLINAS, rūgs. 16. — De 

Valeru šiandie tarėsi su -sinn 
feinerių kabinetu, kad suradus 
išeitį iš tų keblumų, kuriuose 
atsidūrė Airijos taikos derybos.

Žinia, - kad premieras Lloyd 
George atšaukė proponuo j ūmą
ją taikos konferenciją Inver- 
ness delei sinn feinerių reika
lavimo pradėti tarybas pama
tu Airijos nepriklausomybės, 
pagimdė čia didelį susidomėji
mą. Vienok sinn feinerių vado
vai mano kad tuo nebus vis- 

S

kas nutraukta, bet kad dar bus 
apsimainyta naujomis notomis.

Atmetė Francijos ragi- 
ginimą pulti Rusiją.

Lenkija ir Rumunija atsisakė 
stoti karan prieš Rusiją, kaip 
to reikalavo Francija.

Trve transhtion filed with the r>ost- 
master at Chicago, III., Sept. 17, ’21 
%8 reęuired by the act nf Oct. 6. 1817

RYGA, rūgs. 15. — Paauk 
žinių iš Rygos, Francijos reika
lavimai, kad Lenkija ir Rumu
nija padarytų karinius spaudi
mus ant Rusijos dabartiniu lai
ku, kada Rusija yra užimta ko
va su badu ir ligomis ta|X) at
mestas itų dviejų šalių.

Pranešimas sako, kad sovie
tų užsienio reikalų ministerija 
gavo apie tai žinias iŠ pąitikė- 
tinų šaltinių.

Fransija įteikusi Lenkijai 
rugsėjo 3 <1. notą, kurioj sako
ma, kad Rusija yra užimta ko
va su badu ir ligomis ir kad to
dėl “išrodo, ikad atėjo geriau
sias momentas Lenkijai ir Ru
munijai pasiųsti ultimatumą 
Maskvai.”

Lenkijos taupjau buvo prašo
ma sustabdyti demobiflizaciją 
ir pavesti I^erikijos kareiviui ko- 

mandą Francijos generaliniam 
štabui.

Rusijai paskiau buvo praneš
ta, kad Lenkija ir Rumunija 
neprielankiai pažiurėjo į Fran
cijos prašymą ir atsisakė sto
ti karan.

(Keletas dienų atgal buvo 
atėjusi iš Paryžiaus žinia, kad 
Lenkijos kabinetas (kurio da
bar nėra) rengiasi palsdųsti 
Maskvai ultimatumą. Gal ta

žinia buvo įkvėpta šituo Fran
cijos reikalavimu, iškalbo pa
sitikint, kad I .enki ja nedrįs at
sisakyti pildyti Francijos prašy
mų).

Šaukia bado kongresą.
True tiansl”tfon filed with the post- 
master at Chicago, III., Sept. 17, ’21 
as required by the act of Oct. 6, 1917

PARYŽIUS, rūgs. 16. — Vy
riausios talkininkų tarybos Ru
sijos šelpimo komisija nutarė 
sušaukti internacionalinį kong
resą Brusselyj, ■spalių 6 d., į 
kurį bus pakviestas Jungt. Val
stijos, Vokietija ir Rusijos pa
rabelio vaJstybčs pasitari nii^i 
apie bado padėtį Rusijoje.

Turės pačios importuoti 
maistą.

RYGA, rūgs. 16 — Amerikos 
šelpimo administracijos virši
ninkas pulk. Haskell ir 22 dar
buotojai atvyks į Rygą sekamą 
panodėlį ir tuojaus išvažiuos 
į Maskvą.

Tapo paskelbta naujas sovie
tų dekretas, kad kiekviena už
sieninė įstaiga, samdanti dau
giau kaip 250 darbininkų, turi 
pati importuoti maistą.

Maitina 10,000 vaiky.
PETROGRADAS, rūgs. 16.— 

10,000 Rusijos išbadėjusių vai
kų yra maitinami čia amerikie
čių. Tikimąsi, kad už dienos 
ar kitos ateis dar daugiau reik
menų.

Pagelibos laivas Gothenburg 
atplaukė į uostą seredoj su 
3,(XX) tonų maisto. Darbininkai 
iškrovė laivą be mokesnio.

UŽ 10 valandų po iškrovimui 
laivo prasidėjo veikimas šelpi
mo stočių ir išdavinėjimas vai
kams duonos ir karštos sriu
bos.

100,000 bedarbiu 
Vokietijoje.

BERLINAS, nigs. 16. — 
“Amerika turi 6,000,000 bedar
bių, o Anglija turi 3,000,000. 
Tokia jau likimo ironija, kad 
Vokietija dabar turi tik apie 
100,000 bedarbių.

“Tokia yra karo a/tgieža ant 
pergalėtojų, kurie bandė sunai
kinti Vokietiją politiniai, mo
raliniai ir ekonominiai.”

Taip pareiškė galva vieno di
džiausių Vokietijos bankų, svar
stydamas ruščią finansinę Vo
kietijos padėtį ir ekonomines 
sąlygas Amerikoje ir Anglijo
je.

“Ekonominė padėtis pasauly
je negali pagerėti iki nebus 
suprasta ir veikiama toje link
mėje, kad viena valstybė, jau 
iščiulpta penkių metų karo ir 
blokados, negali užmokėti kaš
tus pasaulinio karo;” pareiškė 
toliau įbankierius. “Tie kaštai 
turi būti padengti visų šalių.”

Areštavo indų a&itatOTlup.

BOMBA Y, nigs. 16. — Ang
lijos valdžia Indijoje areštavo 
:r atidavė teisman du brolius 
Mahomed Ali ir Shaukat Ali, 
kuriuos kaltina maište it kėli
me nepasitenkinimo tarp karei
vių. Tie du broliai yra šalinin
kai nckooperaVlmo judėjimo, 
vadovaujamo Mahatma Gan-’ 

din ir vedė agitaciją Indijoje 
per keletą metų.

Jau galima slysti j Rusiją 
laiškai ir pakietai.

AVASHINGTONAS, rūgs. 16.
Pašto departamentas paskel

bė vakar, kad nuo šio laiko 
Jungtinių Valstijų paštas pri
iminės jau laiškus ir šiaip pa- 
kietus (“parcel post”) adresuo
tus į Rusiją. Tuo bildu pašto 
susisiekimas tarp Amerikos ir 
Rusijos tampa atnaujinamas. 
Amerikos paštas kol kas nepri
ims tik apdraustų (registruotų) 
siuntinių. Visi siuntiniai iš 
Amerikos į Rusiją e’s per Ang
liją. Paklotams, kuriais siun
čiama daiktai (maisto, drabu
žių etc.) reikia mokėti 12 cen
tų arba daugiau nuo svaro, žiū
rint į kurią Rusijos dalį pakie- 
tas siunčiamas.

Bavarija glaudžia re
akcionierius.

Persergsti Bavariją, kad tokia 
jos elgęsis nebus toliau pa
kenčiamas.

BERLINAS, rūgs. 16.— Kan
clerio Wirth šiandie (kalbėda
mas prieš reichstago komite
tą padarė atvirą kaltinimą, 
kad Bavarija duoda paramą ir 
prieglaudą tiems žmonėms, ku
rie suokalbiauja nuversti res
publikoniškąją valdžią.

Tai buvo aštriausias pas
merkimas bavarų, kokis dar 
niekad nebuvo padarytas fede
ralinės valdžios nario.

Kancleris kaltino Bavarijos 
valdžią sutrukdymo gaudymo 
Mato Erzbergerio užmušėjų. 
Kancolris Wirth parėmė savo 
kaltinimą raportu, ikad Bavari
ja suteikė prieglaudą daugeliui 
oficierių, kurie dalyvavo Kap- 
po sukilime pereitų metų pa- 
vasaryj. ,

Viešojo saugumo komisio- 
nierius Weissmann sako, kad 
bavarai atsisakė tuos oficierius 
areštuoti, o kapt. Erhardt ir 
Municho policijos viršininkas 
Poehner dagi patapo dideliais 
draugais.

“Municho policija padarė 
viską ką ji galėjo, kad neleidus 
suimti žmones, kurie užmušė 
Matą Erzbergerj,” sake Wirth. 
“Bet bavarai turi būti persergė
ti. Mes netolleruosime ilgiau 
vilkinimo su panaikinimu ka
ro stovio.”

Kratos Belfaste.

BELFAST, nigs. 16. — Ka
reiviai pereitą naktį padarė 
daugybę kratų namuose prie 
Vere gatvės, kuri buvo centni 
pastarojo laiko riaušių. Kratos 
prasidėjo 10:30 v. v. ir dar ne
buvo užsibaigę 4 vai. ryto. Nors 
kratos buvo netikėtai padary
tos, bet policijos nužiūrimi 
žmonės, matyt, spėjo Saiku pa
bėgti, kadangi nieko nesurasta 
ir nieko nesuimta;''' 1 ———*——1 »

PTNTffOKTOSAS.
Vakar, rūgs. 16 d., užsienio pini

gu kaina, perkant ją ne maliau kaip 
už ?5,0Q0 dolerių, bankų buvo skai
toma Amerikos pinigais šiaip:

Anglijos 1 svaras ............... $3.71
Austrijos 100 kronų ............... 9c
Belgijos 100 frankų ........... $6.91
Danijos 100 kronų ........... $17.60
Finų 100 markių ................... $1.30
Francijos 100 frankų ........... $6.98
Italijos 100 lirų ................... $4.22
Lietuvos 100 auksinų ........ 96c
Lenku 100 markių ....................  3**
Olandų 100 guldčnų ........... $31.40
Norvegu 100 kronų ...........  $12.97
švedų 100 kronų ............... $21.69
Šveicaru 100 kronu ........... $17.22
Vokietijos 100 markių ........... 96c

80,000 streikuoja 
Francijoje.

PARYŽIUS, rūgs. 16. — Pre
mjeras Briand šiandie pranešė 
Roubaix Ir TurOcoiug streikie- 
rių delegacijai, vadovaujamai 
Generalinės Darbo Federacijos 
prezidentui Leonui Jouhaux, 
kad streiką svarstys kabineto 
taryba ryto. Streikas šiaurinėje 
Francijoje plėtojasi ir dabar 
s'trei’kicrių skaičius siekia 80,- 
000. Visos sankrovos, valgyk
los ir kavines yra uždarytos 
Roubaix ir Tuncoing, taipjau 
abejuose miestuose nėra švie
sų. Jokių sumišimų nebuvo.

Latviai dalinasi panaikini
mo karo padėtį.

WASHINGTONAS, rūgs. 14. 
(Liet. Inf. Biuras). Stalyg Lie
tuvos laikraščių pranešimo, 
Latvių vyriausybė nutarė dali
nai panaikinti Latvijoje karo 
padėtį. Karo padėtis pasilieka 
15 kilometrų zonoje (plote) 
visais pasieniais. Nors latviai 
karą senai yra užbaigę, vienok 
pri eš va įfe tybi ni am s gai valam s, 
daugiausiai '.svetingoms agen
tams, vedant agitaciją prieš 
naujai kuriamąją valstybę, lat
viai rado reikalingu ligi šiol 
palaikyti pas save karo padėtį.
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Del cenzūros Lietuvoje.
WASHINGTONAS, rūgs. 14. 

(Liet. Inf. Biuras). “Lietuvos 
Ūkininkas” atsakydamas į sa
vo skaitytojų paklaiDrimą dėl 
laiškų cenzūravimo, šiaip sa
ko: “Lietuvoje yra tiktai karinė 
laiškų cenzūra. Jeigu Tamsta 
gauni laiškus nuo kokio nors 
komunisto, tai gal jutos ir cen
zūruoja. Šiaip nei pašto, nei 
gelžkelio stočių tarnautojai ne
turi teisės atplėšti laiškus ir 
skaityti. Jeigu Tamsta matai 
taip darančius, tai slkųski Paš
to Valdybai Kaune.” Ddl laik
raščių, tai Lietuvoje taippat yra 
tiktai karo cenzūra, kuri, 
esant karo padėčiai, prižiūri, 
kad laikraščiai neskelbtų tolęitj 
žinių apie Lietuvos kariuome
nę, kurios butų reigtdingos ži
noti priešui.

INTERNACIONALINIS PRE
KYBOS KONGRESAS.

Francija ir Belgija nedalyvauja 
delei dalyvavimo Vokietijos.

AMSTERDAMAS, rūgs. 15.— 
Šiandie Amsterdame atsidarė 
internacionalinis laisvos preky
bos kongresas, kuriame daly
vauja daugelis šalių, jų taupė ir 
Amerika. Betgi Francija ir Bel
gija atsisakė priimti pakvietimą 
dalyvauti kongrese dėlto, kad 
kongrese dalyvauja ir Vokieti
jos delegatai.

Tyrinės West Virginijos 
landei J.

WASIIINGTON. rūgs. 15. — 
Senato kvietimo ir darbi sųb- 
komitetas, kaip skelbia jo pir
mininkas Kenyon, pradės ne- 
fonnalinius tyrinėjimus West 
Virginijos padėties panedėlyj. 
Tie bus laikomi dvi ar tris die
nas ir prasidės Williamsonė. 
Paskui gal prasidės ir formali
nis tyrinėjimas. Subkomiteto 
nariai išvažiuoja iš Washingto- 
no subatoj ir bus Williamsone 
nedėlioj.

Skelbs Vengrijai blokadą.
LONDONAS, nigs. 16. — Iš 

Viennos pranešama, kad talki
ninkai nutarė skelbti Vengrijai 
blokadą, jei jos kareiviai tuo
jaus nepasitrauks iš vakarines 
Vengrijos, kuri tapo taikos su
tartimi atiduota Austrijai. Ven
grija atsisako užleisti tą teri
toriją ir laiko ją pagelba gink
luotų vengrų savanorių, kurie 
puolinėją Austrijos žandarus.

Vengrai grūmoja atgieža.
VI'ENNA, nigs. 16. —- Ser

žantas Strohsehneider, vienas iš 
septynių Austrijos muitinės 
sargų, -kuriuose nesenai sucnič 
vingrai, šiandie atvyko su raš
tišku grūmojimu Vengrijos ne- 
reguliarinių kareivių vadovo 
lieut. Rott, kad bus grie-btąsi at- 
giežos prieš austrus belaisvius, 
jei visi austrų suimtieji veng
rai nebus paliuosuoti iki seka
mo utaminko.

Reikalauja gvarantijy.

BERN, rūgs. 15. — Ispanijos 
valdžia pareikalavo -politinių ir 
finansinių gvarantijų, pirm ne
gu ji leis Austrijos ex-karaliui 
Karoliui apsigyventi Ispanijoje. 
Karolis jau du sykiu buvo at
sikreips tuo dalyku į Ispanijos 
valdžią. Ispanija ypač rdkalau- 
ja aprubežiuoti dvaro išlaidas, 
nes dabar Karolis savo dvaro 
užlaikymui išleidžia į metus 
apie L2(X),000 Šveicarijos fran
kų.

Graikai dar daugiau kariuo
menės mobilizuoja.

ATHENIAI, rūgs. 15. — Ka
ralius išleido dekretą, pašau
kiantį stoti tuojaus į kariuome
nę 1922 m. k/lesos rekrutus. Vi
si tie, kurie priėmė Graikijos 
pilietybę 1921 m. ir dar neturi 
40 m. amžiaus, taipjau šaukia-* 
nri stoti kariuomenėn.

INVERN/EWS, rūgs. 16. — 
Karaliaus gydytojai? lordas 
Dawson tap pašauktas gydy
ti premierą Lloyd George, ku
ris dabar yra Gairloch ir serga 
šalčiu ir neuralgija. Taipjau 
pašaukta ir dentistą.

Auksinai nupuolė 
žemiausia

Vakar markės ir auksinai buvo nupuolę žemiaus 
negu kada nors pirma-
Iš pirmesniųjų metų galima matyti, jog Vo
kietijos markės ir Lietuvos auksinai atpinga va
sarą ir rudenį, o pabrangsta žiemos laiku. Kol- 
kas tap yra ir šiais metais, ir dabar 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 žiemą.

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 ^varantijas už 
savo čekius. Naujienos išmaino didesnes pinigų 
sumas pagal pigiausio dienos kurso, koks tik 
yra New Yorke ar CMcagoie. 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 į Naujienų Pinigų Siuntimo 
Skyrių.
naujienų pinigų siuntimo skyrius 
1739 So. Halsted Si, Chicago, UI.

Pilsudskis - Lenką 
Karalius?

Moku paskaityt,
Moku parašyt, 
Dėlto nori mane lenkai 
Karalium statyt!

Taip dabar gieda, ar bent 
gali giedot, buvęs “socialistas” 
Lietuvos dvarininkas Juozas 
Pilsudskis, kurs tečiaus nuėjo 
pas lenkus ir šiandie yra jų 
žeČposiMilitos prezidentas.

Laikraščio Forverts kores
pondentas Berline praneša, 
kad lenkų ponai monarkistai, 
kurie trokšta turėti karalių, kan
didatu j Lenkijos sostą statą tą 
patį Juozą Pilsudskį. Taip jis 
jiems užimponavęs. lyrikų 
monarkistų laikraščiai pradėję 
dabar stiprią agitaciją už kara
lių ir už Juozą Pilsudskį kaipo 
pirmąjį atgaivintosios Lenkų 
karalystės viešpatį.

VOKIEČIŲ LAIKRAŠTIS APIE 
GRJŽTANČIUS AMERIKON 

LIETUVIUS.

WASHINGTONAS, nigs. 14. 
(Liet. Inf. Biuras). Lietuvos 
vokiečių laikraštis “Litauische 
Rundschau” savo straipsnyje 
“Padėtis Lietuvoje” (“Die Lage 
in Litauen”) mini grįžtančius 
Amerikos lietuvius, kaipo žy
mų faktorį Lietuvos atstatyme. 
“Lietuvos atstatymui,” sako 
laikraštis, “turi didelės reikš
mės dabartinis grįžimas Ameri
kos lietuvių iŠ Suvienytųjų Val
stijų, kurie atsineša su savim 
netiktai turtingos praktikos ir 
žinių, ypatingai prekybos ir ra
cionalaus žemės ūkio vedimo 
srityse, 'bet ir suteikia šaliai 
naujų žymių lėšų.”

Padarytų viską bile nereikėtų 
mokesčių mokėti.

BERLINAS, rūgs. 16.— Gru
pė Vokietijos bankierių šiandie 
pranešė kancleriui Wirth, kad 
jie užstatys savo industrijas 
svetimose šalyse ir surinks 
l,5(X),000,000 auksinių 'markių 
užtikrinimui užmokėjimo se
kamos dalies kontribucijos, jei 
tik valdžia permainys savo tak
sų programą.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _______________ .____________________________________  _______________________________________________________  __________________________________________



NAUJIENOS, Chicago, D!

įame

šio banko turtas apie

NARIAI FEDERAL RESERVE SYSTEM
3% PELNO ANT PADĖTŲ PINIGŲ

Atdara panedeliais ir sųbatomis iki 8 vai. vak

Didelis Metinis

Milžiniškas

DRAUGYSTĖS APŠVIETIMO BROLIŲ

Pradžia 7:30 viilandsj vakare

Įnikome 
įrankių 

namieja,

Saugios Depozitu Dėžės
Mainomą Svetimšaliui Pinigai

DEL SUSISIEKIMO SU L
S.-D. P. KLAUSIMU.

piftiau-
$200.00
$135.00

Dantis ištraukiame be skausmo
Atdara vakarais ir ned&lioms. I
Te!.: Blvd. 9660

piano
___ U-
Specialė

Chroniškos Ligos 
Tikra Diognoza

Kraujo ištyrimas 
Elektros Instrumentai

J. VAN PAING M. D. 
2221 So. Kedzie Avė*

Vai. 1—2; 7—9 po piet.

L. S. S. Pildomasai Komite
tas savo posėdy, rugpiučio 16 d. 
1921, pasitaręs delei Waterburio 
progresyvių draugijų Sąryšio 
kvietimo 
syvės srovės 
skaito esant reikalingu pareikš

Išdirbame pui
kiausius ir len 
gviaysius Acc- 
ordian (armo- 
nikus) 
arba cromatiš 
kus 
atida taisyme 

gvarantuoti.

Dr.Yainish.O.D
Lietuvis Akių Specialistas

akių įtempimą, 
priežastimi galvos

kaip situacija paaiškės, 
klausimu bus padaryta 

už ar

dalyvauti “progre
suvažiavime —

Kadangi motivai, delei kurių 
tas suvažiavimas ruošiama, L. S. 
S. Pildomajam Komitetui nėra 
pakankamai aiškus, nes kvietė
jai sumini tiktai tą, būtent, kad 
jisai reikalingas “delei nuosek
lesnio veikimo prieš klerikališ- 
kos srovės atžagareivišką veiki
mą Lietuvos reikaluose ir Jung
tinių Valstijų lietuvių reikaluo-

Kadangi, beto, dar nėra aišku 
su kuo ir kaip tame suvažiavime 
mums teks tartis ir, pagalios,

Kadangi šitokį žingsnį darant 
—pasisakant už suvažiavimą — 
Pildomasai Komitetas pirmiau
sia turi pačių musų organizaci
jos narių atsiklausti—

Nutariama, kad nuo pasisa
kymo už tokį suvažiavimą tuo 
tarpu susilaikyti.

Kartu nutariama, kad šis L. 
S. S. Pildomojo Komiteto pasi
sakymas nėivii galutinas: taip 
greit, 
šituo 
atatinkamas tarimas 
prieš.

L. S. S. Pildomasai Komitetas 
Rugpiučio 16, 1921.

“PROGRESYVUS SROVfiS
SUVAŽIAVIMO KLAUSIMU.

j: “Dra- 
rogrumo šokiai 

Su godone, visus kviečia KLIUBAS.

SU TRUMPU PROGRAMŲ 
parengtas

S. W. BANES 
ADVOKATAS

Vai.: 9 A. M. iki 5 P. 14. 
1311 Rector Building 

79 West Monroe Street, Chicago.
Phone Central 2560

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

Ant šio vakaro yra pakviesti kalbėtojai!: 
Dr. Biežis ir Dr. Cherry. Bus ir kitokių pa- 
marginimų, atsilankę nesigailėsit, busit visi 
užganėdinti. Užprašom pirmiausia jaunus ir 
senus, žodžiu tariant, visus. Po programo —- 
šokim lig vėlumui. Įžangos kainos 35c ypatai.

Kviečia KOMITETAS.

Dr. W. Yuszkiewicz
GYDAU visokias ligas ▼yri ir mo

terų; galvos, akių nerviškumą, nusil
pimą, narių silpnumą, reumatizmą, 
paralyžių ir kitas visokias vidurią li
gas. Kaipo lietuvis savo tautiečiams 
patarnauju kuoteisingiausia. Visas li
gas gydau gamtiškais budais.

Valandos nuo 9 ryto iki 9 vakare. 
Nedėliomis nuo 9 iki 1 po pietų.
1407 Milwaukee Avė., Chicago, UI.

Phone: Humboldt 5849

Tel. Randolph 2898

A. A. SLAKIS 
ADVOKATAS

Ofisas vidurnriestyji 
ASSOCIATION BLOG.

19 So. La Šalie Si.
Valandos; 9 ryto iki 5 po plet> 

Panedėliaiu iki 8 vakarę.
Namą Tel.: Hyde Park 8895

Rudeninis BALIUS

v. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

21 So. La Šalie St. Room 124 
Tel. Central 8390

Vak.: 812 W. 33rd Chicago 
Tel. Yards 4681.

Phone Boulevard 6801
ANTANAS GREDU&KA

Generolu
Kontraktorius ir 

budavotojas.
Budavojame ir taisome.

1401 W. 47th St, Chicago

Tel. Haymarket 3669 **
JOSEPH 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.

KAD PINIGAS GULINTIS NAMIE ARBA ĮDĖ
TAS I NETIKUSI BIZNI — “GEŠEFTĄ” — YRA 
PRAŽUVIMO PAVOJUJE. APSISAUGOKIT KOL 
DAR NEVĖLU. GERIAUSIA, KAD GAVUS RA
MUMĄ IR SAUGUMĄ SUNKIAI UŽDIRBTIEMS 
PINIGAMS, VISADOS PASIDĖKIT I 

UNIVERSAL STATE BANKA.
DIDŽIAUSIĄ IR STIPRIAUSIĄ LIETUVIŲ FI
NANSINĖ INSTITUCIJA AMERIKOJE
Banke padėtus pinigus galima atsiimti visados ant 
pirmo pareikalavimo su nuošimčiais. Šimtai Lietu
viškų Draugijų CHICAGOS MIESTO VALDŽIA ir 
keliolika tūkstančių lietuvių laiko savo pinigus ir da
ro visokius reikalus tiktai UNIVERSAL STATE 
BANKE.

Ačiū gydytoju 
išgydymą”.

Mano ofisas ir

Palengvins 
kuris esti, 
skaudėjimo, svaigulio, akių ap
temimo, nervuotumo, skaudamą 
akių karštj, atitaiso kreidas 
akis, nuima kataraktą, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. 
Prirenka teisingai akinius. Vi
suose atsitikimuose egzamina
vimas daroma su elektra, paro
dančią mažiausias klaidas. Spe- 
cialė atyda atkreipiama į mo
kyklos vaikus.

Valandos nuo 12 iki 8 vaka
re. Nedėldieniais nuo 10 ryto 
iki 1 po piet. 1558 W. 47th St.,

L. S. S. Pildomasai Komite
tas savo posėdy, rugpiučio 16 d. 
1921, pasitaręs delei Lietuvos 
Socialdemokratų Partijos Centro 
Komiteto laiško iš gegužės 13 
d. š. m., suranda, kad musų 
draugų (Lietuvoj) partijos 
Centro Komiteto įrodymai pilnai 
atitinka dabartinį Pildomojo 
Komiteto nusistatymą “laisvės 
paskolos klausimu. Tą, būtent, 
kad dabartinė Lietuvos valdžia 
yra pasiturinčiųjų sluogsnių 
reiškėją, kuri sistemačiai klasi
nį Lietuvos darbininkų judėji
mą puola ir, kaipo tokia, Ame
rikos lietuvių darbininkų para
mos nėra verta.

L. S. S. Pildomasai Komitetas 
todėl musų organizacijos narius 
ir pritarėjus dar kartą ragina: 
Draugai, kur ir kaip galėdami 
remkite tiktai Lietuvos darbinin
kų judėjimą 
litinį, 
dėjimo 
draugų partija 
cialdeinokratų Partija.

Pildomasai Komitetas, supras
damas, kad tuo klausimu jam 
nekartą dar teks pasisakyti, nu
taria padėkoti L. S-d. P. Centro 
Komitetui už jo įrodymus ir 
kartu paprašyti jo, kad visais tų 
dviejų organizacijų — Lietuvių 
Socialistų Sąjungos Amerikoje 

Socialdemokratų 
reikalais susisieki-

European American Bureau 
FfibloDM ir Mickiawicz 

vedėjai
Būvą A. Putratie Ir S. L. Fablonje
Si<uitiaiftg pinigų, laivą* 

korte*!, pašportai ir tt. 
NOTARU DBA 6 

Kcal Katate, Paakolot, 
Insurinai ir U.

809 W. 35tb St„ Kamp. Halsted 8L 
Tel.: Boulevard 61L 
Vai.: 9 iki 6 kasdieną

Vak. i Utar. Ket. ir Sub. iki 9 vak. 
Ned.i iki 8 po pietą.

Kursas Markiy (Auk- 
siny) Šiandien 
prigulintis permainai 

1,000 Markių $10.60 
5,000 Markių $50.75

10,000 Markių $101.50
Ant didesnių sumų duodame spe- 
ciališkai žemas kainas. Pinigai yra 
pristatomi Lietuvon į trumpiausi 
laiką. Atsišaukite ypatiškai arba 
laišku j

RUSSIAN-AMERICAN 
BUREAU,

160 N. Wells Street, 
CHICAGO, ILL.

Valandos Biuro: Kasdiena iki 7tai 
vai. vakaro. Nedėliomis iki 
Imai vai. po piet.

Musų Accordians
North American Accordian Mfg C

NORTH AMERICA 
ACCORDION MFG., CO.,

772 De Koven St., Arti Halsted St.
Tel.: Haymarket 8777.

PAMINĖJIMUI 20 METŲ SUKAKTUVIŲ, 
kuris atsibus ,

Subatoje,
Rugsėjo 17, 
= 1921 =

Waukegano 
Lietuviai—
Norėdami SIŲSTI PINIGŲ 
savo giminėms LIETUVON, 
kreipkitės j J. E. Bruževb 
čiaus aptiekų:

WAUKEGAN 
PHAJRMACY,

1005 Marioji Street, 
Waukegan, III.

— Parengė —
AUKSO RYKŠTES MERGINŲ KLIUBAS

Subatos vak. Rugs.-Sept. 17/21 
New Paradise Hali svetainėje,

Prie Robey St., tarpe 51-os ir 5-os gatvių.
MUZIKAk FRANKO, JAZZ ORCHESTRA 

Pradžia 8 vai. vak. Įžanga 50 centų

ir Lietuvos
Partijos —
mas butų vedamas ne per atski
rus asmenis (Amerikoje), bet 

(Tąsa ant 3 pusi.)

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

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

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

-Veda visokias bylas, visuose 
teismuose. Ekzeminavoja Abstrak
tus, ir padirba visokius Dokumen
tus, perkant arba parduodant, Lo
tus, Namus, Fannas ir Biznius, 
Skolina Pinigus ant pirmo morga- 
člaus ant lengvų iUlygų.

ASHLAND OENTISTS
Gera sveikata, reiškia ilgą 

gyvenimą. Prasti dantys, reiš
kia vidurių neveikimą ir silpnu 
sveikatą. Prastai pataisyti 
“platės” ir “bridgos”, reiškia 
prastą maisto virinimą ir per
degintą pilvo. Gvarantuojame, 
kad galėsi kramtyt kieciausį 
maistą su musų uždėtomis 
“platės”.

SPECIALISTAI
. , Platės ir Bridges

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

AR ŽINAI?
Kad UNIVERSAL STATE BANKAS yra paran
kiausia visiem vieta SIUNTIMUI PINIGŲ LIETU
VON, nes išduoda čekius ir money orderius, kurie 
yra išmainomi PILNOJE SUMOJE Kiekviename 
Lietuvos miestelyje, sulig dabar padaryta musų su- 
tarčia su Lietuvos Bankais. PASINAUDOKIT DA
BARTINIU ŽEMU KURSU.

Universal State Bank
3252 So. Halsted Street, Chicago, III.

Garfield Park y* W Tį-y TO
Didelis 5-kią Metų Sukaktuvių JEZjb ^,_j< O

Parengtas Lietuvių Janitorių Vyrų ir Moterų Pašelpinio Kliubo 
perstatymu . pu.kiu “£je<je Atvažiavo”

Nedėlioję, Rugs.-Sept., 18 d., 1921 m.
M. Meldažio Svet., 2212-44 W. 23rd Place

Gerbiamieji ir Gerbiamosios: — Nepraleiskit šios progos pamatyti 
Šią komediją kuri bus viena iš jokingiausių, ir taipgi bus daugiau ant 
programo. Nei vienas nepraleiskit šio puikaus vakaro, ir visi iš vieno, 
kaip dideli taip ir maži, nepamirškit susijuosti su diržais, kad pilvas 
netruktų iš juoko, ši puiki komedija bus lošta geriausių artistų 
matiško Ratelio”. Programas prasidės 6 vai. vak. Po pi 
Įžanga visiem prieinama

PIRTIS.
Turkiška elektrikinė maudynė 
Hotelis su 100 kambariu 

Lankant musų pirtį, galima apsi- 
saugot nuo sekančių ligų: Reumatiz
mo, violetiniai spinduliai, nerviškumo, 
šalčio, strėnų dieglio, paralyžiaus, 
inkstų ir kitokių elektra gydymą.

Naujausiais musų Įtaisymais, gva- 
rantuojame geriausią gydymą.

Moterą dienos tik Utarninkaie 
dieną ir naktį.

Dienos dėl vyrų — atdara kiekvie
ną dieną ir vakarą išimant Utarnin- 
kus nuo 9:30 ryto iki 7:30 vakaro.

A. F. CZESNA, 
1657 West 45-ta gatvė, Chicago, III.

" Telef. Boulevard 4552 
Plunksnos P ypatingai 

žemą kainą.
Tik-ką — atspausdinom 

“direct from factory”.
Bargeno knygą, naujų 

/ iU sanitarių plunksnų lovoms
& paduškoms ir palaidų

plunksnų, parduodame s va 
rais. Jei nori geriausių 

' plunksnų, prisiųskite atvi
rutę reikalaudami pinigų 

taupymo knygeles ir sampelių; viską 
išsiųsime veltui. Rašyk šiądien.

American Feather & Pillows Co.
Desk F—15 Nashville, Tenn.

prefesinį ir po- 
Priešaidnėse to ju- 
eilėse stovį musų 

Lietuvos So-

3,000,000.00
DOLERIŲ

vimą.
i Kuomet

jį ; tuojame
Taipgi 

elektr.
Krautuvę ir taisome viską 
Musų kainos prieinamos.

Tel. Boulevard 1969
' P. K. MALELO, 

Elektriko Kontraktorius
Suvedame dratus į senus ir nau
jus namus, sudedam fikčerius ir 

įstatom motorus.
Užlaikau elektriškų reikmenų

Krautuvę ir taisymo dirbtuvę.
i 3336 So. Halsted St., 

Chicago, III.

SERGANTI VYRAI
Už visai mažas lėšas, suteikiama geriausia gydymas, kokis tik medici 
nos mokslui yra žinomas. Tai yra vieta, kurioje tūkstančiai pasigelbė 
jo, todėl, gali būt gera

KONCERTAS IR BALIUS
RENGIAMAS PER

Liet. Rubsiuviy Skyrių 269
A. C. W. of A.

. Rugsėjo-Sept., 18 d., *21
Wicker Park Salėje

2040 W. North Avė.
Durys atdaros nuo 6:30. Programas prasidės 7:30 

Įžanga 50c ypatai
šis vakaras yra rengiamas Amalgameitų Skyriaus, dėl pasilinksminimo 

ir artymesnio susipažinimo su visais nariais priklausančiais prie minėto 
skyriaus. Koncerte dalyvaus: Laisvės Kanklių L. K. Vyrų Choras ir Pirmyn 
Chorai, kurie palinksmins gražiom*s dainoms. Prie to bus ir kiti dalykai. Po 
Programo bus Rožiniai šokiai. Nepamirškite atsilankyti, nes WickeT Park 
slidžioje salėje bus galima daug žmonių sutalpinti. Kviečia KOMITETAS.

vieta ir tamistai.
Vyrai kenčianti nerviškumą, vidurių ir jaknų 
nesmagumą, reumatizmą, kraujo užnuodin.i- 
mą, inkstų, pūslės, urinariškumą ir privatiš- 
kas ligas, gali vengti sunkaus sirgimo ir pa
ilgint savo gyvenimą tik tikru gydymu. Žmo
gus gali jaustis tvirtu, kuomet jo liga yra 
pažinta ir laipsniškai patirsta jo protišką ir 
fyzišką tvirtumą.

pasiekia kiekvieną. z.
Kiekvieną sergančią ypatą kviečiame ateiti ma
no ofisan išegkam'inavimui. Tas neverčia jū
sų, kad turėtumėt ir gydytis, bet tai (tuos 
progą patirti stovį tavo ligos ir kaip gali at
gauti sveikatą.

Geriausia medikalis patarimas kuris 
pasitarimo kambariai puikiausiai įrengti patogumui 

ir geriausiam gydymui, žinomų chroniškų gydynių, nervų ir kitų ligų.
ŽMOGUS SU LIGA.

Nevilkink savo ligos iš atžvilgio pinigų, nes man atlyginimas yra 
sąžiningas, nei nedaugiau kiek manai mokėt už atsargų su atida ir są
žinišką gydymą. Jei turi by kokią ligą gydykis urnai, kol ne yra 

įsisenėjusi; arba jei abejoji, paliuosuok savo mintis tuojaus, ateidamas 
pasikalbėjimui ir egzaminavimui.

PASITARIMAS VISAI SLAPTAS. PRIVATIŠKI GYDYMUI KAM
BARIAI.

Nepamirškite, draugiškas pasikalbėjimas nieko nekainuos.
DR. B. M. ROSS’, SPECIALISTAS.

Kvalifikuotas ir kompetentiškas. Mokslą baigęs gydytojas ir turi 
tinkantį leidimą nuo Illinois Valstijos.

35 South Dearborn St., kampas Monroe St. Crilly Building; Chicago, 
Illinois. Imkit elevatorį iki penktam florui.

OfiįK) vai.: Kasdieną nuo 10:00 ryto iki 5 p. p. Ned. 10:00 
ryto iki 1:00. Taipgi vakarais: pan. ser. ir sub. 5:300 iki 8 v: v.

INSTEIGTA DVIDEŠIMTS AŠTUONI METAI TOJ PAT VIETOJ.

Meldažio svet
2244 W. 28rd PI.

Metinis Išpardavimas
Perdirbtų uždaro ir atdaro modelių.

Per savaitę pradedant su rugsėjo 17 iki 23. At
dara nedėliomis ir vakarais iki 9 vai. vak.

KAINOS APIE KURIAS MĄSTĖT VISUOMET.
Bet pateikime musų lengvomis išlygomis. Mes 
vartojame savo locnas notas, kas mums daleidžia 
priimti visai žemų cash įmokėjimų, likusi suma 
ant mėnesinio išmokesčio, ne ilgiau kaip meto laiko 
Laike šio išpardavimo
NEROKUOSIME UŽ VARTOJIMĄ.

ŠI YRA JŪSŲ PROGA
įsigyti perdirbtų, permalevotų automobilių su nau
jo automobilio gvarantįjų. REO uždaryto ir atdar 
ro modelių. x .
JŪSŲ SENĄ AUTOMOBILIŲ imsime į mainus.
Taipgi turime ir kitų išdirbimų populiariškus au
tomobilius kaipo: Nash, Oldsmobile, Hudson, 
Oakland, Studebaker, Maxwell, Dodge ir Ford. 
Tokie pat prieinami išmokėjimai bus užtikrinta 
ir ant šių išdirbysčių.
šis išpardavimais bus laikomas didžių jam išsta
tymo kambaryj,
Abiejuose, kaip kad didžių j am parodos kambaryj,

Apsauga Padėtiems Pinigams 
SECURITY BANK 
amHmaamBMHmi of chicago amammummmiMm

New Peoples Electric Co.
(Not Ine.)

L. DAMBROVVSKIS 
savininkas

1711 W. 47th St.
Tel.: Yards 413 

Tarpe Hermitage ir Paulina.
gjju Suvedame dratus 

*r sudedame fixtu 
rcs i b kambarių 

. S namą už 869.00. 
Persitikrinimui 

kreipkitės pas 
rr.Tis arba telefo- 
nuokite, o mes : u 

■ U'iksiim’ apkum.
vimą. Darbą vi- 

gvaran

NAUJA 
TIESI KELIONfi Iš MONTREAL 

IKI DANZIGO.
Pagabiausis susinešimas su Pilava, 

Kaunu ir Karaliaučium.
VISA VANDENIU KELIONfi 

BE PASIVfiLAVIMO, 
BE PERSfiDIMO.

Dideliais, smarkiais ir populiariais 
laivais “Scandinavian”, 12,100 tonų ir 
“Coreican” 11,500 tonų.
. ^l^r,aiviai 8UKtos Pric KARVE 
ir SOUTHAMPTON.

KAINOS IKI DANZIGUI 
«ios kabinete ...........................
Trečios klcsos...........
_ , Kaina iki Pilavos.
TrSa.? ei8*.............................. $135.00

8tt' te prie artimiausio laiva- 
Kerčių agento, arba

THE CANADIAN PACIFIC 
Raihvay Trafiko agentas 

40 N. Dearborn St., Chicago, III.

Reo Motor Car Co 
of Chicago, Ine.,

2501 So. Michigan Avė.
Telephone: Calumet 6050 

ir brenčius Evanston

1561 Sherman Avė.
Telephone: Evanston 6194

DABAR YRA GERIAU, 
SIS LAIKAS.

Atsikviesti savo gimines į Ameri
ką. Mes suteiksime smulkmeniškai 
nurodymus apmokėjimo plano. Nebus 
suvėlavimų ir visas reikalingas pa
tarnavimas užtikrintas.

Platesnių informacijų kreipkitės 
prie pono Shaffer

T. & S. TOURS COMPANY, .
Kelionės Architektai.

103 W. Jackson, Chicago.
Tel.: Harrison 3559 
Laivakortes visur.

CIFIC
raviu



Subata, Rūgs. 17 d., 1921
— —1,, , IIIMĮgHI. .
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DIDŽIAUSIS TURTAS KIEKVIENOS MOTERS 
TAI GRAŽUMAS VEIDO

J (Tąsa seka nflu 2-ro pusi.)

Pildomojo Komiteto sekretorį.
L.S.S. Pildomasai Komitetas.

Rugpiučio 16, 1921.

NAUJIENOS. Chicago, m 
_____■■III™. Į J .J..■‘11 B!-IĮ_____ L ...f,

Jei norite tu
rėt gražią ir 
skaisčią išvaiz- 
d ą nepulsiant 
ant amžiaus, tu
rėt jaunystes pa 
sigėrėjimą ir pa 
traukianti v y- 
rus, jūsų oda 
Švelni kaip ak
somas, aiški 
kaip marmuras 
ir jei nori, kad 

tavo išvaizda atro 
(lytų gerus sveika
tos ir jaunumo žen 
klus, jei rūpiniesi 
ūmai nuimti šla
kus, spuogus, sau
lės nudegimą, inkš
tirus, riaukšles ir 
kitas odos ligas, 
kurios taip kenkia,

kad gadina išvaizdą, 
naudok savo odai kas

dieną pirm gulsiant vie
nintelę pasekmingiausią 
gyduolę, 
“VERVENA JAUNIMO 

BALSAMAS” 
įžymus “Vervena Baisu
mas” yra prirengiamas j- 
žymaus chemisto, kuris 
pašventė visą savo lai
ką mierui mėgindamas

prirengti ką tokio, kuris palaikytų jaunumą ir viliojimą moterų. Šis bal- 
sam-as buvo vartojamas vien tik turtingų moterų, kuomet visoms nebuvo 
prieinamu pagal savo brangumą, kad negalėjo kiekviena moteris nu
sipirkti.

Dabartiniu laiku, prirengėme daugelį šios stebėtinos gyduolės, todėl 
galime pardavoti už prieinamą kainą, tuomi suteikiame kiekvienai mote
riai progą nusipirkti, nepaisant, kaip biedna yra. Iš šios priežasties mu
sų baisumas įsigijo populiariškumą ir pagarbą, nes tūkstančiai moterų 
vartoja jį kas dieną ir priegtair?, aplaikome po kelioliką padėkos laiškų 
ir apvertinimų kas dieną, nuo vartotojų musų balsamo, kurios vadina 
‘*stebėtinu” kurių liudijimai jo palyginamos vertės ir jaunos moterys 
mėgina musų jaunumo balsamą.
IR MES PATARIAME KIEKVIENAI MOTERIAI 
pirmiaus nei kad pirksi kitokį, o persitikrinsi šias stebėtinas pasekmes 

Į ir busi labai mums dėkinga. Jis nedalies plaukams augti ant odos. Kaina 
didelio puodo yra $2.00. Klausk savo vaistininko šiądien, arba agento, 
bet jeigu negalės suteikti, išpildyk įdėk su juo 25c, stampoms ir pasiųsk 
mums 
nueiti

ant antrašo, arba jei gyveni Brighton Park arba jo apielinkėj

BRIGHTON PARK PHARMACY, 
4240 Archer Avė.

gausi Vervena Jaunumo Baisumą, taipgi ir kitas įžymias gyduo-o
les musų išdirbtas.

VERVENA LABORATORIES, Ine.
1412 W. Division St., Dept. L. M., Chicago, III.

Money Orderiai
Lietuvon

Tiesiai

TELEGRAMŲ AR PAŠTU
už žemiausią kainą. Visi užsakymai siunčiami per mus, yra 
išmokami priėmėjui LIETUVOJ į labai tprtnpą laįką.

Laivakortės ir Pasportai į ir iš Lietuvos
Musų atstovas pasitinka musų keliauninkus New Yorke 

ant stoties; gerai prižiūri keleivius ir jų bagažus ir palydi į 
laivą.

Visas informacijas teikiame veltui

STATE SS BANKi.

1935-39 Mihvaukee
Chicaro, 111.

., arti Western Avė.,

i! Ar esi užganėdintas kitų 
fotografų darbu?

Jei ne, tai kreipkis prie mane. Nufotografuoju 
i i ir malevoju visokiose spalvpse paveikslus. Senus 

atnaujinu. Lietuviškus sudedu su Amerikoniškais. 
Jei turi paveikslą iš Lietuvos, tai neatidėliodama.i 

zatnešk, o mes padarysime daugiau. Vestuvėms duo
dame didelį paveikslą veltui. Darbr. atliekame ge
rai ir pigiai. Kreipkitės šiuo antrašu:

! Paul Pučkorius,
'i' 1435 So. 49th Court, Cicero, III.

Telephone: Cicero 8027.
&

UVIAI

DEL L. S. S. ADMINISTRATO- 
RIO IŽDININKO APYSKAI

TOS.
Gavęs L. S. S. adminstrato- 

rio-iždininko apyskaitą — už 
laikotarpį nuo Sąjungos reorga
nizavimo iki pabaigai 1920 me
tų — Pildomasai Komitetas sa
vo posėdy rugpiučio 16, 1921, 
randa ją esant priimtiną ir kar
tu nutaria:

T. Kadangi apyskaita yra gan 
snnilkmeningą ir ilgoka, o musų 
organe “Bangoj” vietos nedaug;

2. Kadangi “Bangą” skaito ir 
nesąjungieČiai, kuriems toji apy
skaita pasirodytų neįdomi ir gal 
visai negeidaujama —

Nutarta paprašyti d. adminis- 
tratorį-iždininką, kad jis, jeigu 
gali, tos apyskaitos kopijas pa
siųstų stačiai kuopų valdyboms, 
kurios, savo keliu, praneš na-, 
riams.

L.S.S. Pildomasai Komitetais. 
Rugpiučio 16, 1921.

tuomet, kai bus gauta visos rei
kalingos informacijos, Pildoma
sai Komitetas galės daryti ata
tinkamą tarimą’.

4. Vis dėlto, Pildomasai Ko
mitetas tikis, kad, galų gale, or-

gano “Bangos” klausimas bus iš
spręstas su nauda ir jo skai
tytojams ir visai musų organi
zacijai.

L.S.S. Pildomasai Komitetas.
Rugpiučio 16, 1921

Pigiau gausit pas mus

Tėvynės Balsas
Dykai

Ar Skaitei? Da Ne

$50 Singer ir White siuvamos 
mašinos, pas mus tik už $27.50. 
Taipgi kitos mašinos nuo $3 ir 
augščiau.

Iš miesto gyvenantiems iš
siunčiame C. O. I). arba expre- 
su. Rašykite klausdami infor
macijų. Kiekviena mašina gva- 
rantuota.

SEWING MACHINE CO.
— dvi krautuvi —

1216 W. Chicago Avė., 
970 Milvvaukee Avė.

Tcl.: Monroe 3339 ir 4626.

PRANEŠIMAS

J

AKUŠERKA 
Mrs. A. Michniewicz

8101 S. Halsted St., kampas Šios gat* 
Ofiso Tel.: Boulevard 9708. 
Naktimis; Yards 8654.

Baigusi Aku
šerijos kolegi
ją; Ilgai prak
tikavusi Penn- 
allvanijos hoa- 
pltalisa. 
sėkmingai 
tarnauja 
gimdymo,
da rodą viso
kios# ligose 
moterims ir 
merginoms.

r

pa- 
prie 
Duo

DEL PATIKRINIMO L. S-D. R. 
FONDO SEKRETORIO KNYGŲ(

Prisilaikydamas savo tarimo 
iš birželio 23, 1921, L. S. S. Pil- 

^iomasai Komitetas savo posėdy 
[rugpiučio 16 d. 1921, nutaria:

1. Kadangi jau yra įgaliota L. 
‘S. S. 60 kuopai Lietuvos Social
demokratų Rėmimo Fondo iždi
ninko knygoms patikrinti ir

2. Kadangi reikalinga ir sek
retoriaus knygas tikrinti, tai

Šiuo Pildomasai Komitetas į- 
galioja L .S .S. VIII Rajoną 
(Chicago, III.), kad jisai paskir
tų ^tatinkamą komisiją L. S-d. 
R. Fondo sekr., d. Juknio, kny
goms patikrinti. Rajono skirto
ji komisija savo tikrinimo išga
lės malonės pranešti Pildomojo 
Komiteto sekretoriui.

L.S.S. Pildomasai Komitetas. 
Rugpiučio 16, 1921

L .S. S. ORGANO ^BANGOS” j 
REIKALU. ' Į

Pasitaręs dėlei LSS. 81 kuo
pos patarimo “tūlam laikui su-. 
laikyti L .S. S: organą ‘Bangą’ ”, 
Pildomasai Komitetas savo po-' 
sėdy ,rugpiučio 16 d. 1921, at-’ 
randa, kad nors 81 kuopos pata- ( 
rimas yra gan svarbus ir būti
nai reikalingas išspręsti, vis, 
dėlto, tuo tarpu nepravedamas. Į

1. Sulaikymrts LSS organo da-, 
rytų ytin blobo įspūdžio į jo 
prenumeratorius ir pačią musų 
organizaciją.

2. Darant tokį rimtą žingsnį 
Pildomasai Komitetas pirma tu
ri rasti pakankamos priežasties, 
kuri visa tai galėtų pateisinti. 
Nekitaip.

3. Bet kad klausimas tuo ar 
kitu budu butų išspręstas, Pil
domasai Komitetas nutaria 
kreiptis į L. S. S. administrato- 
rį-iždininką ir gauti reikalingų 
informacijų apie dabartinį orga
no (“Bangos”) stovį. Tiktai

Važiuokit Lietuvon tiesiu keliu iš Kanados 
arba New Yorko į Karaliaučių. Amerikos 
Piliečiams nebereikia taksų kvitu, tik vie
no paso. Mes jum parupinsim viską reika
lingą kelionei.

PIRKIT LAIVAKORTES IR ATLIK IT VISUS REIKALUS PER

Parendavojam Sau-
Notariališkus raštus

gos dėžutes (boxes)
pagal Amerikos ir

$2.50 metams Lietuvos teisių
mmiii F4IU0MSA*1llh)tWia 

RfAL hSTAfE

KMlGMUHAUt j V Padarom visokius

EUROPEAN AMERICAN BUREAU
S. L. FABIONAS ir Z. S. MICKIAVIČE,, Vedėjai

809 W. 35th Street, CHICAGO, ILLINOIS. (Kampas 35-tos ir Halsted)
Važiuodami per musų įstaigą, jum nereiks rupinties apie bagažus, taksus ir nakvinę porte.
Norėdami turėti laimingą kelionę, pirmu negu pradėsit ruošties, kreipkitės pas nvus ir pradėsim viską tei
singai, idant nebūtų kliūčių kelionei.
Me.-< persiunčiam pinigus į Lietuvą, Draftais, o telegramų net į kelias dienas.
UŽTIKRINAM JUMS TEISINGĄ PATARNAVIMĄ.
Kreipkitės šiose valandose: Kasdieną nuo 9 ryto iki 6 po pietų. Vakarais: Utar. Ketv. ir Subatoj, iki 9 va- 

. landai. Nedaliomis: nuo 9 ryto iki 3 po pietų.
k

Jeigu nori kad “Tėvynės Balso” pirmas numeris 
atlankytų, tuoj nieko nelaukdamas prisiųsk savo ant
rašą, pabrieždamas, jogei pageidauji, kad pirmas, o 
gal ir antras “Tėvynės Balso” numeriai atskristų.

Esame tikri, kad “Tėvynės Balsas” savo turiniu 
ir maloniu balseliu prakalbėdamas Tamstoms lobai pa
tiks ir linksmas busite, kuomet tikrai girdėsite musų 
brangios Tėvynės balsą.

Kam šiandien iš musų nerupi Tėvynės likimas? 
Kas nesisieloja jos vargais? Kurio neliečia Lietuvos 
sūnų ir dukterų likimas?

Kas škmdien nejaučia darbininkų nuoskaudų? Kas 
jiems padeda žengti prie gerbūvio? Kas pirmutinis už 
juos išdrys stoti?

šie pagrindiniai klausimai visuomet bus “Tėvy
nės Balso” omeny.

Todėl ir kreipiame Tamstų domę, kad neliktumėt 
be taip didei naudingo musų gyvenime laikraščio, ko- 
kiuo yra “Tėvynės Balsas”. Dabar einai du kartu į sa
vaitę; maž-daug nuo Naujų Metų bus leidžiamas 
kasdien.

“Tėvynės Balso” prenumeratos kaina:
Wilkes-Barre ir apielinkėse, o taipgi ir Lietuvon 

metams $5.00. Po visą Ameriką............................$4.00.
Lauksime Tamstų pakvietimo pasiųsti jums pir

mą laikraščio numerį.

“TĖVYNĖS BALSO” ADMINISTRACIJA,
55 West Market St., Wilkes-Barre, Pa

r i

Perlaidomis-Telegramu
PINIGUS LIETUVON
STEITO BANKAS,MANUFACTURING

BANK. ŽEMAS KUR-

SIUNČIA
DIDYSISCENTRAL
DISTRICT
SAS, GREITAS PRISTATYMAS. 
PARŪPINAME PASPORTUS IR 
LAIVAKORTES.

Central Manufacturing 
District Bank

1112 West 35th St. Arti Morgan St., Chicago 
Turtas virš $(',000,000.00.

PINIGŲ 
KURSAS

$13 už 1000 auksinų su visais pasiuntimo į 
LIETUVĄ kaštais.
$12.30 už 1000 markių su visais pasiuntimo 
j VOKIETIJĄ kaštais.
$3.50 už 1000 rublių su visais pasiuntimo į 
LATVIJĄ kaštais.
50c. už 1000 markių su visais pasiuntimo į 
LENKIJĄ kaštais.
Siųsk pinigus dabar, kada jie yra pigiausi, ir 
per mumis'siųsti pinigai, nueina į vietą grei
čiau, saugiau ir niekada niekur neprapuola.

MES SIUNČIAM PINIGUS BANKČEKIAIS, PASTOMS 
IR TELEGRAMAIS.

Federale Paskolų Bendrovė
666 W. 18th Street, Chicago, Dl.

1439 S. 49th Court, Cicero, III.

Siunčiame pinigus Lie
tuvon, prisiuntimas užtik
rintas.

Inšuruojame nuo ugnies, 
namus, rakandus ir auto
mobilius.

Parduodame namus, sko
liname pinigus.

Evaldas & Pupauskas, 
840 W. 33rd St., 

Yards 2790

m

Kur seniausia,
Ten geriausia.

SENIAUSIA

floenturfl
VIENYBE

15

8
I

OR. A. R, BLUMENTH Al
Akių Specialistas 

4649 S. Ashland Avė. 
Kampas 47th St.

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

Tel. Boulevard 6487

OR. M. T. STRIKOL’IS 
Lietovys Gydytojai ir Chirirgu 

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

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

Ree. 2914 W. 43rd Street 
Telephone McKlnley 263

Parduoda laivakor
tes ant visu pa
rankiausių Lini

jų į Lietuyą ir iš Lie
tuvos arba ir visur ki
tur per Antverpą, 
Rotterdamą, Breme
ną, Hamburgą, Liepo
ją, Karaliaučių ir ki
tus portus į Kidkū- 
nus ir į patį Kauną, 
taip pat ir iš Lietuvos.

Pinigus siunčia į Lietuvą 
Ir visur pigiausiu kursu; 
už juos garantuoja, kad — 
ypač Lietuvoje — pinigai 
bus greitai ir parankiai iš
mokami artimiausioje vie
toje nuo priėmėjo gyve
nimo.

Pinigus j Lietuvą 
siunčia telegramų.
Amerikos pinigus 

maino ant visų 
šalių pinigų.

- a ®
"VIENYBES” 
SPAUSTUVĖ

Visokius spaudos dar
bus atlieka greitai, 

pigiai ir gražiai.
Spausdina konstitucijas, 
knygas, laiškams popleras, 
plakatus, vizitines korteles, 
baliams tikietus ir tt.

"VIENYBĖ”
EINA DU-KABT 

SAVAITĖJE 
Spausdina geriausius raš
tus, vėliausias žinias iš 
Lietuvos ir visur ir turi 

juoką skyrių 
"TARKA” 

AMERIKOJE $3.50 MET. 
LIETUVOJE ........... 4.50

Pirkite „Vienybės” Ben
drovės Šerus. Dividendai 
mokami. Ateityje bus di
delis pelnas.

Vienas Šeras $10.

vi-

iš
ta
rei-

Reikalaukite platesniu 
formaciją apie viską, 
šykito mums laiškus, 
kniaukite musą piniginio 
kurso ir knygą katalogo.

Užlaiko didelį knygyną, 
kur galima gauti 

šokią knygų.

Sn visokiais reikalais 
kreipkitės šiuo adresu:

LITfiUftNIflN
VIENYBE PUBL. 60.
193 Grand St. B 

BrooKIun, N. y.
Kur vienybė, 
Ten galybė.

Telephone Yards 5332

DR. M. STDPNICKI
8107 So. Morgan St., 

Chicago, III.
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto 

ir nuo 6 iki 8 vokam.

Telephone Van Buren 294 
1189 Independence Blvd. Chicago

DR.JL A.-ROTH—
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

fiMcialistas MoUriikm Vyrišką, 
Vaiką ir visą chroaiiką ligą 

Ofisas: 8354 So. Halsted St. Čikagą.
Telephone Drover 9693 

Valandos: 10—11 ryto; 2—3 po plot, 
7—8 vak. Nedaliomis 10—12 dieną.

Telephone Yards 1832

DR. J. KULIS
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Gydo visokias Ligas mot erą, val
ką ir vyrą. Specialiai gydo lim

pančias, genas ir paslaptin
gas vyru ligas.

8259 So. Halsted St, CHcago.

DR. P. ŠIMAITIS
Naprapath

Gydau be vaistų, be operacijų 
8:00 ryto iki 12 vai. 2:00 iki 5:00 
v. v. kasdien, išskiriant ketvergus.

Vakarais pagal susitarimą. 
2418 W. 45th St.

Prie Western Avė., Chicago.

Tel. t Yards 6666
Beulevard 8448

DR. V. A. ŠIMKUS
lietuvis gydytojas, Chirurgas

Akuiiraa
Halsted StM Chicago.
10-12 v. r., 1-8, 6-8

8203 So.
Valandos)

v. v. Nedaliomis 10-12 ryto.

Telefonas: Boulevard 7042

DR. C. L VE2ELIS
Lietavis Dentiitaa 

4712 Soath Ashland Avė, 
arti 47-toa gatvė*

DR. M. STAPULIONIS
Gydau be gyduolių ir be operacijų 

3347 ’Emerald Avė.
9 iki 11 ryte ir 9 iki 10 vakare 

Tel.: Boulevard 9397
731 W. 18-ta gat. 2 iki 8 vak.

Tel.: Canal 279
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1739 SQ. HALSTED ST., 
CHICAGO, ILLINOIS.

Talephoae Rooserelt 8*M

Subscription Katėti
|8.Dfl per year in Canada.
|7.00 per year outaide oi Chicago. 

per year in Chicago.
8c per copy.

March 17th, 1914, et the Port Office 
of Chicago, III, andai the act tf 
March 2nd, 1879.

Naujienos eina kasdien, ilaklrlant 
■edildleniua. Leidžia Naujieną Ben
droji, 1739 So. Haleted St., Chicago, 
Ui. — Telefonas! Roosevelt 85(M1

ir rašydavo ugninius atsi-1 Kelios dienos atgal tečiau Lie- 
šaukimus j savo Šalies žmo- Lenkijos reikalams.
nes ir į visa pasauli, smerk- (-,,vos informacijų niūras, Wa- 
damas “hunus”. shingtone, gavo žinią kad visto-

_ , .. a . j e tų pasiūlymų kūne buvo duo-
Bsrnard bhaw nėjo taip L. Lietuvių-Lenkų konferencijai

toli, kaip brance, bet jisai jg Tautų Lygos pusės, Lietuvos 
yra žinomas, kaipo vienas delegacija ketinanti duoti sa- 
stambiausiųjų šulų Anglijos [ pasiūlymą. Tai reiškia, kad 
“Fabionų Draugijoje”, kuri 
yra gal-but dešiniausia iš vi
sų socialistinių organizacijų 
pasaulyje. O Vokietijos 
Hauptmanas, kuris savo jau
nystėje buvo revoliucionie
rius ir narašė narsia drama tiktai naujas, “pataisytas” Tau- ei jos—N.) sovietų tarnyboj.• d.r!,taink, Xnim’ >• -------------- “
“Audėjai”, kokia. dešimtis lvto,p“duot^ p° to,’ kai Uetuva

J . taitmetė p. Hymans o sumanymą, •------- -------------- —------  *
metų atgal buvo-pertraukęs iš Vilniaus butų sudaryta staigas, vargšai bolševikai pri-

Pasirodo, kad nebuvę jokios 
kovos dėl pasilaikymo gamybos 
ir paskirstymo įrankių valdymo, 
kaip, lygiai, neįvykus jokia re
voliucija valstybės ūkio formo
se. O įvykęs tiktai klaikus bėgi
mas visų pasiturinčių klasių.

Atsitiko — rašo Larin žodis 
žodin —“buržuazijos pasišalini- 

jokios sutarties dar iki šiol nėnaJmas pačios savęs nuo savo... or- 
padaryta. gainizatyvės rolės šiuolaikiniame

Sprendžiant pagal visa ką, Rusijos ukyj”.
reikia manyti, kad tas, ką dabar Rusijos buržuazija liuosa va- 
praneš« “New York Times” ko- lia užleidus Lairinui ir Rykovui 
respondentas yra ne galutina šeimyninkės rolę, pasirodžiusi 
sutartis Lietuvių su Lenkais, o ant “pajoko” (t. y. maisto por-

Atsakydamas Larinui, Lenin 
paskutinėj rusų komunistų par
tijos konferencijoj, kandančiai 
pastbėjo,, kad Larino galvoj vi
suomet randasi daugybė idėjų, 
bet, kad, ant nelaimės, iš tūks
tančio nevykusių idėjų, pas jį 
atsiranda tik vienut-viena vyku
si.

Vaje! 
idėja —
nuo atsakomybes prieš istoriją 
už suardymą viso Rusijos vals
tybės ūkio, pasislėpti už nuga
ros “prasišalinusios” rusų bur
žuazijos, — priklausimo tom 999 
nevykusiom idėjom.
Hand Įvairenybės.

Iš Lietuvos Atstovybės.
I LIETUVĄ

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

V Red Star Line
Išplaukia kas savaitę

Pier 58-62 North River, New York_ 
Samland) New York į 

Hamburgą.
Tik 8-čia klesa 

New York

PERSPĖJAMAS.

žinių, 
lietu-

Paskutinioji Larino 
sumanymas pasislėpti

Ir ačiū šitokiam bjauriam pa
sielgimui rusų buržuazijos, pali
kusios proletariatui savąsias į-

Atstovybė yra gavusi 
kad kai kurie Amerikos 
viai bando važiuoti Lietuvon per 
Tolimuosius Rytus.

Norinčius važiuoti tuo keliu 
perspėju, kad dabartinėmis ap
linkybėmis iš Vladivostoko pa
siekti Lietuvą per Sibirą ir visą 
Rusiją nėra galima.

V. V. ČARNECKIS
Lietuvos Atstovas Su v. Valst.

Vašingtonas,
1921 m. Rugsėjo 14 d.

Spalio 15

UžsiMkomoji Kalnai
Chicago je — paitaj

Metame__________ . . t , , t y 00
Pučai meti - , 4.50
Trinu minėdami L d 5L25 
Dviem miaeeianM t 4 - - j 1.75 
▼lenam miaeaini - - - - -------- IJfi

Chicagoja — per Mttetejua
Viena kopija 4 t imiwr 08 
Savaitei 18
Minėsiu! ........ ..... t 75

Suvienyto** ▼abtijem na fihlcagoj, 
paštui

Metams . . . . , T. . - T r i >7.00
Pusei meti , . , 4.00
Trims mėnesiams , r t 2.00
Dviem minesiams , , , , 1.50
Vienam minėsiu! . , , .75

(Atpigintą)
Metams___ - - T ,— |8.00
Putei metą____ - , - - , 4.50
Trims mėnesiams - 2.25

Pinigus reikia siųsti paita Jfon»y 
Orderiu, kartu su uisakyraa.

Bažnyčia 
remia bajorus

Lenkų bajorija jau ėmė 
vesti atvirą agitaciją už mo
narchiją, sakydama, kad 
liaudžiai esąs reikalingas 
autoritetas pavidale kara
liaus. Žmonių renkamoji 
valdžia neturinti reikiamo 
autoriteto liaudies akyse.

Ir kaip tik ponai ėmė agi
tuot už karalių, tai tuojaus 
jiems pritarė dvasiškija. Te

legramose "minima ypatingai 
senkatalikių bažnyčios kuni
gai, kurie, esą, savo*kongre
se Varšavoje atvirai stojo 
už monarchijos įvedimą.

Tai rodo, kad “neprigul- 
mingųjų” kunigų “demokra- 
tingumas” yra nė kiek ne 
geresnis už Rymo katalikiš
kos dvasiški jos.

Bet mes labai abejojame, 
ar Lenkijos žmonės leis savo 
ponams ir kunigams panai
kinti respubliką. Jie dar ge
rai atsimena tuos laikus, ka
da Lenkiją valdė 
monarchas, caras.

Garsieji 
radikalai.

Rusijos

Eu-Keletas įžymiausiųjų 
ropos rašytojų paskutiniais 
metais nukrypo į kraštutinį 
radikalizmą. Žinomasai An
glijos dramaturgas ir kriti
kas, Bernard Shaw, pasi
skelbė bolševiku; Francijos 
rašytojas, Anatole France, 

įstojo į komunistų partiją; 
dabar-gi komuni^tų 'laikraš- 
čiai rašo, kad ir pagarsėju
sia Vokietijos literatas, 
Hauptmann’as, esąs didelis 
radikalas.

Šitokių keistų dalykų su 
garsiais poetais atsitinka, ir 
darbininkai butų labai neiš
mintingi, jeigu jie mėgintų 
pamėgdžioti visus “šposus’", 
kuriuos kartais iškerta tokie 
poetai.

Bus ne pro šalį čionai nu
rodyti, kad augšeiau pami
nėtieji rašytojai dar visai 
nesenai neturėjo su radika
lizmu, nieko bendra. Anatol 
France, pav. buvo karštas 
patriotas per visą karo laiką

visus ryšius su socialistiniu atskira “Lietuva”, kuri butų pa- versti tapę užsikrauti ant savo 
‘ statyta po lenkų kontrole. pečių visą sunkenybę Rusijos 

Kad Tautų Lyga įteikė kon- valstybes ūkio, ir, tariant Lari- 
ferencijai tokį “pataisytą” pai- no žodžiais, vietoj piotingos 
siūlymą, apie tai jau buvo pra- diktatūros”, — kuri turėtų ap
nešta. Bet buvo taip pat pra- sireikšti nacionalizavime vien 
nešta, kad ir tas pasiūlymas ne- Pamatinių stambiosios pramo- 
patenkino Lietuvių delegacijos, n®s šakų (žiur. atsišaukimą, 
ir buvo padarytai pertrauka de- “Fas veikti”, 1919 m. kontr-re- 
rybose, po kurios Lietuvių dele- Į ^nševiku! ), te-
gacija pareiškė, kad ji prirengs 
savo projektą.

Taigi išrodo ,kad “New York 
Times” korespondentas aprašo 
tą situaciją, kuri buvo pirm de
rybų pertraukos. Tuo žvilgsniu 
jo žinia yra pasenusi. Bet vis 
dėlto ji yra įdomi.

Tuose pasiūlymuose, kuriuos 
išdėsto tasai korespondentas, jau 
nėra kalbos apie tai, kad Lietu
va butų padalinta į “Kauno Lie
tuvą” ir “Vilniaus Lietuvą”. Vie
toje to dabar sakoma, kad Želi
govskis turi kraustytis iš Vii-

judėjimu. Prieš karą jisai 
parašė pagal kaizerio užsa
kymą didelę patriotišką po
emą, kurioje išgarbino Ho- 
henzollernų dinastiją. Visa 
darbininkų spauda Vokieti
joje tuomet minėjo tą faktą 
su pasibiaurėjimu.

Šitais nurodymais mes 
anaiptol nenorime pasakyti, 
kad Shaw, France arba 
Hauptmann esą menki žmo
nės. Bet yra neužginčijamas 
dalykas, kad žmogus gali 
būt milžinas poezijoje ir 
kartu būt labai silpnas poli
tikoje. Imkime tokį Levą 
Tolstojų: jo vieta, kaipo ra
šytojo, yra tarpe pačių di
džiausiųjų pasaulyje; o poli
tikoje jisai neatskirdavo 
juodašimčių nuo revoliucio- niaus. Kitas svarbus d«Jykas 
nierių. yra tas, kad Klaipėdą siūloma

„ pavesti Lietuvai.
* Blogiausi punktai visoje pro- 
Jpozicijoje yra militarinė konven- 
įjlcija tarp Lietuvos ir Lenkijos 
A ir Lietuvos suvaržymas sutair-

NAUJA ŽINIA APIE SUTARTĮ f111 daryme su užsieniu. Del ši-1“ • 
C.T . l-vl-i.o ltų P»nktM Lietuvos delegacija 'k l I tur-but ir nesutiko priimti šitą Į ne.^Pr^s^u UZS1SP11

pasiūlymą.
Vienok mes neapsiimame 

tvirtinti, kad New Yorko laik
raščio korespondentas tikrai 
pasiriko, priimdamas T«iutų Ly
gos pasiūlymus už galutiną su
tartį. Mes, kaip ir visi Ameri
kos lietuviai, esame permažai 
painformuoti apie Lietuvos dip
lomatijos žygius.

Jau keletą kartų esame sakę 
ir pabrėžiame dar kartą, kad 
Lietuvos valdžia ir atstovybė 
turėtų teikti visuomenei plates
nių žinių ape dalykus, paliečian
čius Lietuvos likimą.

statyta po lenkų kontrole. Užmušė Kostan- 
tą Vaitkų.

Apžvalga

Specialis “New York Times” 
korespondentas praneša iš Gene- 
vos, Šveicarijos, sekamą žinią, 
datuotą rugsėjo 13 d.:

“Nors kai kurie Paryžiaus 
laikraščiai buvo rašę, jog Lie
tuvos vyriausybė atsisakiusi 
priimti Tautų Lygos Tapybos 
rekomendaciją užbaigimui 
Lietuvos ir Lenkijos ginčų, 
bet aš galiu absoliučiai užgin
čyti tai.

“Lietuvių delegatai Gene- 
voje priėmė Lygos pasiuly- 
ums su pataisymais. Kartu 
Lenkų atstovai gavo telegrafu 
instrukcijas iš Varšavos pri
imti Tautų Lygos Tarybos pa
siūlymus su kai kuriais išėmi
mais. Tuo budu Lenkų-Lietu
vių ginčai tapo galutinai už
baigti.

“Želigovskis turi apleisti 
Vilnių. Jo vietoje bus suda
ryta vietinė milicija policijos 
pareigoms eiti. Klaipėda bus 
atfduotai Lietuvos kontrolei, 
bet Lenkai turės teisės pri
eiti prie juros. Toliau: bus 
padaryta militarinė sutartis 
tarp Lenkijos ir Lietuvos, bet 
Lietuva negalės pasirašyti jo
kios sutarties su užsieniu, ku
ri butų priešinga Lenkų rei- 
katais.”
Nežinia, ar šita “New York 

Times” korespondencija yra tei
singa. Visai nesenai tas pats 
laikraštis, užginčydamas trines
nę savo žinią, buvo pranešęs, 
kad Lietuva nepriėmė p Hy- 
nians’o pasiūlymo, pagal kurį 
Vilniaus apskritis turėjo pateik
ti po lenkų kontrole.

Kartu su tuo pranešimu, be
je, buvo paskelbta kad derybos siškas panaikinimas prekybos, 
tarpe Lietuvos ir Lenkijos dele
gacijų Genevoje tebeina, ir kad mo budelių, tapę užkergta sovie- 
leivkai norį, kad Lietuviai suda-j tų valdžiai išlauko. Ir užkergęs 
rytų militarinę apsigynimo kon
venciją su Lenkija ir suvienytų 
Lietuvos ir Lenkijos užsienių
politiką toje prasmėje kad Lie- “Dievo valiai” savo pramonines 
tuva nedarytų jokių sutarčių su įstaigas ir krautuves! Taip, 
užsieniu, kurios butų priešingos taip, rimtai!

Traukimąsi atgal ar 
fronto išlyginimas

R. Abramovič—Vertė N.

II
Ar tapo jie priversti?

Bet Rusijos bolševizmo vadai 
turi dar “tvirčiausią pasiteisini
mą”:

Vis vieni, permatė jie, ar ne 
—tečiaus jie prieš savo norą pri
versti buvo laikytis politikos 
“pilno komunizmo.”

Kas vertė juos? čia atsaky
mai šiek-tiek skiriasi.

Larin, pasinaudodamas tuo, 
kad jis esąs “specialistas” mies
tų pramonės reikaluose, diploma
tiškai apeina nemalonų jam 
klausimą apie žemės ūkio politi
ką, kurios laikėsi komunistų 
partija, ir visą galę savo argu
mentų išstato tam tikslui, kad 
prirodžius, jog visuotina nacio
nalizacija (suvalstybinimas — 
N>), uždraudimais vidutinės ir 
net smulkiosios pramonės ir vi-

iki pačių limonado pardavinėji-

ne kas kitas, kaip ta pati Rusi
jos buržuazijai, Rusijos pramo
nininkai ir pirkliai, pametusieji

kę įsikinkyti vykinimui gyveni- 
man labai “neprotingos” — tai 
yra tos pačios, viską surijan
čios diktatūros, kurią bolševikai 
per pustrečių metų panaudoja 
prieš Rusų Socialdemokratų 
Darbo Partiją, kaipo vienatiniai 
revoliucinę ir proletarinę dikta-

rašoma istorija, 
paimti visa šitą

turą.
Šitaip yra 

Galima butų 
Larino straipsnį, kaipo paslėptą

pašaipą, jeigu ne eile rinitu įro
dinėjimų, kuriais jis stengiasi 
paremti suvo teoriją.

Bet šitie“rimti įrodymai” turi 
tokį juokingą pobūdį, kad su jais 
ginčytis nors kiek rimčiau visai X
negalima.

Larin nurodo eilę atsitikimų, 
kada fabrikantai ištikro paliko 

~ | savo įstaigas ir pabėgo. Bet ko
kią reikšmę turi šitie išskirtini 
atsitikimai sulyginus juos su tuo 

, kokiu 
milžiniška pramonininkų minia 
laikėsi įsikibus savo “organiza- 
torio rolės”, rizikuodami dažnai

• I savo laisve, o kartais ir galva!
Laivų savininkai ant Volgos 

J sustojo besirūpinę laivynu—“pa
tys pasišalino”, — bet ar ne ta
da, kada užuodė, jog nacionali
zavimą jų savasties jau nu
sprendė Larinas?

Aišku pramonininkai sustojo 
besirūpinę miškų kirtimu, —bet 
ar ne tada, kada tų vietų pildo-, 
mi-gi sovietų komitetai rekviza
vo — be jokio atlyginimo —vi- 
sus jų sandelius ir šutaupimus, 
o jie patys, idant išrinkus iš jų 
“nepaprastas taksas”, tapo pa
tupdyti utėlymiose?

O pirkliai? — Nejaugi Larin 
taip nieko ir nežino apie garsias 
birželio mėnesio, 1928 metų die
nas, kada į “24 valandas komu
nistai uždarė ir antspaudas už
dėjo ,o paskui rekvizavo visas 
krautuves Maskvoj, Petrogra
de ir eilėj kitų miestų?
Visa tai, pasirodo, buvę pirklių 

pasišalinimu. Nepanorėjo pirk
liauti ir gana! Ką-gi padarys, 
žmogus ? ,

O kur visi- sovietų išleisti į- 
statymai — visi tie nesuskaito
mi uždraudimai, aprubežiavimai, 
rekvizicijos, piniginės ii’ kitokios 
bausmės ir grūmojimai “iki 
pat...”, — už vertimąsi pramo
ne ir pirklyba, — visa tai rodo, 
kokis tikrenybėj buvo tas “pa
sišalinimas” !

“Rusų buržuazijos pasišalini
mas... prasidėjo 1917 metuose 
ir ypač 1920 metuose ir įstaty
mų formoj” — rašo Larin.

Tai yra:
Buržuazija griežtai atsisako 

rūpintis pramone, organizuoti 
ją, pirklauti, o sovietų valdžia 
dėl to, pasak Larino,labai nuliū
dusį, įkūnija į tani tikras “for
mas” buržuazijos sabotažą, pa
tvirtindama: “taip, taip! Ir žiū
rėkit, kad neužsiimtumet pra- 
monininkavimu, ir nemanykit 
pirkliaut, ba už tai aš jus į ožio 
ragą sulenksiu”...

Gudriai pasakyta — aa* ne?

Elm Grove, W. Va. Kasyklo
se čia tajx) užmuštas (elektros) 
lietuvis Kostantas Vaitkus. Chi
cago j gyvena, sako, jo brolis, 
ale niekas nežino jo adreso. Jei 
koki gimines atsišauktų, gale- 
tų gaut iš kompanijos daug pi
nigų atlyginimo. Aš neradau jo 
brolio nė jokio laiško, tai ne
galėjau duot žinios. Buvau nu
ėjęs pas “superj,” tai jis sako 
buvęs davęs telegramą j Chica- 
gą dviem adresais, — vienas: 
Cias (?) Valiūnas 4423 South 
Wood St., o antras: Kristopas 
Muilinas 443I South Hermitage 
st., Chieago, 111., bef/iš ten, sa
ko, negavęs jokios žinios.

Tart jeigu yra kokių giminių 
nabašninko Kostanto Vaitkaus, 
tegul atsiliepia urnai.

John Mankevich, 
Box 175, Elm Grove, W. Va.

DR. A. MONTVID 
Lietimą Gydytojas ir Chirurgas 

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

Telephone Central 3862 
1824 Wabansia Avė.

Valandos: nuo 6 ild 8 vakaro 
Rezidencijos tel. Kedzie 7715

PIRM IR PO 
GIMDYMUI

Ponia Williams pasakoja 
kaip Lydia E. Pinkliam Vė- 
getable Compoundas užlaikė 
ją sveikatoje.

Overpeck O. — “Lydia E. Pink
liam Vegetable Compoundas gelbėjo 

pirm ir po gimdy- 
mui. Kenčiau strė- 
nU-skau<^.i>m;> ab 
cinai menkėjau ir 
silpnčjau. Pama
inai menkejau ir 
čiau laikraštyj Ly
dia E. Pinkham 
Vegetable Com- 
poundo pagarsini
mą ir nusprendžiau 

H1HIF išmėgint. Dabar
I? Ii ■ jaučiuosi sveika.
IF7 .prižiūru savo du 
vaikučiu ir atlieku savo darbą. Re
komenduoju jūsų gyduolę kiekvienai, 
kuri tik kuomi pasiskundžia. Galite 
pagarsint šj mano liudijimą, jei ma
note, kad kitoms gelbės’’.—Mrs. Car- 
rie VVilIiams, Overpeck, Ohia.

Virš keturiasdešimta metų Lydia 
E. Pinkliam Vegetable Compoundas 
sugrąžino moterims sveikatą, kurios 
kentė nereguliariškumus iš vietos 
paėjimą, strėnų skaudėjimą, galvos 
skaudėjimą, kentimą skausmo, ner
viškumą arba “mėlynes”.
Sunku butų atrasti šiendien visose 
Suv. Valst. miestą ar miestelį kuria
me nebūtų moteries, kuri nebūtų at- 
titaisyta. Todėl Lydia E. Pinkham 
Vegetable Compoundas yra pripažin
tas už geriausią gyduolę nuo panašių 
negalių.

Ar skubat važiuot
f ietuvon

AR NORIT GAUTI PASPORTĄ 
KAIP GALIMA GREIČIAUSIAI?

Informacijos Dykai
VISIEMS LIETUVIAMS PAS

THE PEOPLES STOCK YARDS STATE BANK
Pasimatykit su p. Rapolu Gėčių prie langelio No.. 4

Pinigai Pasiųst j Lietuvą
Dabar per šitą banką

Yra Dastatomi Ten Į Tttimpą Laiką

Peoples “s"?"" Bank

Bankas ant 
kampo

47tos ir Ashland Avė. 
Chicago.

Tel. Monro* 2804
DR. W. F. KALISZ

Specialu mas: Moterį ligoe Ir Chirargija.
1145 MILWAUKE® AVĖ. CHICAGO

Odos, kraujo, chroniškų, venerališkų; inkstų; bei pūslės ligų.
DR. J. W. BEAUDETTĘ

Ofisas
Novako Vaistinė
1724 S. Ashland Avė.
Vai.: 2:30—5 ir 8:30—10 P. M.
Ned.: 2:80—4:30 P. M.
Telephone: Canal 464

Ofisas
5100 S. Ashland Avė. 

ant viršaus Banko 
Vai.: 1—2:30 ir 6:30—8:30 P. M.

Telephone: Republic 805
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Tikietal tiesiai i Pilavą 
INTERNATIONAL MERCAN- 

TILE MARINE CO., 
116 laivų — 1,260,000 tonų.

Chicago: F. C. Brown, Weat. Pa«8.
Agent, 14 North Dearborn St, 

Arba prie vietinio agento.

Hamburgą

Phone Boulevard 491

ASHLAND JEWELRY 
MUSIC STORE

Deimantai,
Laikrodžiai,

Auksybč, Co- 
lumbijos Grafo- 
nolas ir lietuviš
ki naujausi re
kordai.

4537 S. Ashland
Av., Chicago, III.

Didžiausias, atsakomingiausias ir 
pigiausias rakandų muf uoto jas ant 
Bridgeporto, nes galiu patarnauti, 
kaip didesniam taip ir mažesniam 
darbe.

WM. DAMBRAUSKAS, 
817 W. 34th St., Chicago.

Tel Blvd. 9336

Reikalingi akiniai.
Jei kenti galvos skaudėjimą,
Jei skaitant raidės susilieja,
Jei iš raidės darosi dvS,
Jei turi uždegimą akių,
Jei skaitant ar siuvant akis skau

da, tuomėt reikalaukit akinių.

John J. Smetana
Akinių specialistas 

1801 So. Ashland AreM 
Kampas 18-os gatvės.

Ant trečio augšto virš Platt’o ap
tiekęs, kambariai 14, 15, 16 ir 17 
Valandos nuo 9 ryto iki 9 vai. vak. 
Nedėliomis nuo 9 r. iki 12 pietų.

R. URBONAS, 
LIETUVYS FOTOGRAFAS 

1721 W. 47th St^ Chicago, III.
Phone Drover 3473L t

■ ■■■■■■■»■■■■■■■■■£
> Reumatizmas Sausgeie:
■I
■ Nesikankykite savęs skaus-
■ mais, Reumatizmu, Sausgėle,
■ Kaulų Gėlimu, arba Mėšlungiu ]
■ — raumenų sukimu; nes skau- į
■ dėjimai naikina kūno gyvybę į
■ ir dažnai ant patalo paguldo.M CAPSICO COMPOUNI) mo- B
■ stis lengvai prašalina viršmi- ■ 

nėtas ligas; mums šiandie dau- ■J gybė žmonių siunčia padėka- H
■ vonės pasveikę. Prekė 50c per ■

pačtą 55c arba dvi už $1.05. ■
Knyga: “ŠALTINIS SVEI- ■ 

_ KATOS”, augalais gydytiem, ■ 
M kaina 50 centų.

■ Justin Kulis ■
■ 3269 So. Hilslod SI. Chicago. III. 5
B■■■■■■■■■■■■■■■■■■!

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 k—.. .................. . ,
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CHICAGOS
ŽINIOS

CITIZENS STATE BANK
MELROSE PARK, ILLINOIS

(Bankas ant kampo)
PADĖK SAVO SUTAUPYMA TVIRTAME 

VIETINIAME BANKE. ;
3% palukio mokama už padėtus pinigus 

PINIGŲ SIUNTIMAS — APSAUGOS SPINTOS 
. APDRAUDA NUO UGNIES IR VIESULOS 

Bankas su Laikrodžiu Męs kalbame Lietuviškai 
Bankines valandos kasdien nuo 8 ryto iki 4 po piet, išskiriant, S u ba
lomis nuo 8 ryto iki 1 po piet ir nuo 7 vakare iki 9 vakar*.

“NAUJIENŲ” B-VftS DIREK
TORIŲ SUSIRINKIMAS.

P. CONRAD
LIETUVIS FOTOGRAFAS
Padaro visokios rųšies paveikslus, su- 

lyg kiekvieno pareikalavimo. Turiu ge
rą, ilgų metų patyrimą ėmimo fotogra
fijų įvairiose pozose. Kas nori turėti 
savo paveikslus gražiai padarytus tegul 
kreipiasi į mane. Gaus gerą patarnavi
mą ir gražų darbą.
3130 SO. HALSTED STREET

Drover 6369,

“Naujienų” Bendrovės direk
torių mėnesinis susirinkimas 
įvyks nedėlioj, rugsėjo 18 d., 
“Naujienų” name. Pradžia 
10:30 vai. iš ryto. Visi direk
toriai prašomi dalyvauti.

J. Šmotelis, B-vės Seki*.

KONTRAKTORIAI LAUŽYS 
UNIJAS.

Tam tikslui skiria mihoną 
dolerių.

DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS 
muzikališkų instrumentų naujausios iš- 
dirbystės: armonikų, koncerti- 
nų, skripkų, rekordų visokioms \ 
kalboms, grainafonų ir auksi- < i/ 
nių visokių daigtų: žiedų ir 
laikrodėlių, ir sutaisom viską, kam kas 
reikia, o ypač muzikališkus intrumentus 
ir prisiunčiam į kitus miestus kam ko reik 

K. PIKELIS,
1907 Sq. Halsted St., Chicago. III.

Sveikatai ir Linksmumui
Gerk

South Side Beverage Co’s.
“MALT TONIC”

Tai yra tikras Tonikas nuo nervų ir silpniems 
žmonėms. Rekomenduotas visų gydytojų.

Pardavoja,
FREDERICK BROS, 

3700-10 S. Halsted St. 
Tel.: Boulevard 2538.

Taipgi “Ambrosia” ir “Extra Pale” Brands.

Iš patikėtinų Sultinių! tapo su- 
žinota, kad dai lydžių kontrak- 
toriai rengiasi kampanijon su
laužyti “open shoįp” sistemą 
savo amatuose. Tam tikslui įs
teigtas ir jau sukeltas iniliono 
dolerių fondas.

Unijos ir lininiai darbinin
kai busiu visiškai ignoruoja
mi ir Motininiai darbininkai bu
siu gabenami iš kitų miestų. 
Verba v i mas < kirbini nk ų-skebų 
prasidėsiąs šiandie keliuose 
miestuose, kaip tai Mihvaukee, 
Detroit, St. Paul, Duhith ir ki
tuose. Suverbuotiems darbinin
kams busianti mokama Landis 
nustatytoji algė skalė — vienas 
doleris valandai su bor.usu. 
Taipgi pragyvenimo iškąstai 
— valgis ir kambariai — busią 
konlraktorių apmokami.

Braklinai visas 
agentūros (’Jiicagoj. 
kituose miestuose, 
traktorių (nusamdytos.,Agentū
ros verbuos iarot naktis ir sius 
juos Chicagon dirbti. Nu
matoma, kad virš 1 ,<KM> spe
cialių oficierių bus paskirta 
saugoti dirbančius skobus.

Darbdaviai pareiškė: “Keras 
iki galui su unijomis.” Jie pik
tinasi tvirtu nusistatymu dai- 

deitck t vvu 
su o Ci;nis 
tapo kon-

Ju« Kankina Pl*i«k*.no« 
NAUDOKITE Raffles 
Ar Junta Galvos Odą Nielti? 
NAUDOKITE Ruffte* 
Ar Jtp4 Plaukai įlanka? 
NAUDOKITE fill/fleS .

Ar Jus Norite Apaau/otr Juoe?^/ 
NAUDOKITE Į^uffitS ' 

Ui laikymui a«vo plaukų gražiai* ir tankiai*
NAUDOKITE fyįfflCS 

Užlaikymui galvos odoa tvaikai ir tvariai''
NAUDOKITE JftffifCJ

Budies galim* gauti visose aptiekose po 65o. bonkę, arba tiesiog 
iŠ išdirbėju per paštai už 75c. bonkp,

F. *AD. RICHTER & CO.
3rd Are. & 35th St. Brooklyn. N. Y« '

Naiujeko
Automobilių Ligonbutis

Taisome visokių sistemų automobilius ir trukus. Darbą 
atliekame greitai, gerai ir pigiai.
Taipgi, senus padarome naujais. Mes turime ilgų metų 
patyrimą tame darbe, todėl savo darbą gvarantuojame. 
Perkame ir parduodam e senus automobilius. Užlaikome 
visas dalis visokių mašinų. Visais reikalais kreipkitės

M. LUNGEVIČIA ir V. G. MILAV1ČIA,
2929-31-33 Wcntworth Avė.,

arti 31.mos gatves. Chicago, III.
Tel.: Boukvard 5013

........... --r ==i

čiausias priemones sulaužyti jų 
atkaklumų.

Thomas Kearneyj Chicagos 
Namų Statymo tarybos prezi
dentas, pranešė neturįs tikrų 

žinių kas dėl kontraktorių kam
panijos. Jis tarė einu gandai, 
kad konliaktoriai Obą nusistatę 
laikytis savo plano per septy
nis mėnesius. Kearney nenuiria- 
tųs kokio nusistatymo prisilai
kysiu kiti darbininkai, kurie 
priėmė Landis nustatytųjų al
gų skalę, kuomet jiems busią 
įsakyta dirbti (kartu su neuni- 
niais darbininkais ir pasiduoti 
kompanijų protekcijai.

Įvedą “open shop” sistemų.

Namų statymo kontraktoriai 
nuo šiandie turi teisę užpildyti 
darbų metusių darbininkų vie
tas. Sulig teisėjo Landis sutar
ties, kurią pasirašė unijų vir
šininkai ir ko n trak toriai, “open 
sbop” sistema gali buli įvesta 
po to, kai unija neužpildo pasi
šalinusių darbininkų vietas. Tai 
padaryti sutartis duoda ketu
rias dešimts astuonias valandas 
laiko. Tas laikas jau išsibaigė, 
o unijos nepristatė reikiamųKepėjai

CONNECTICUT PAJŲ (PIEŠ) 
Turime puikiausi išvažiojimo patarnavimą — 

turime pardavėjų ir jūsų apielinkėj.
Užsisakyk Reikalaukite

šiandien ant rytojaus. Case & Martin’o Severos Gyduoles užlaiko v • j ; . •
šeimynos sveikata.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET
Tel. Kedzie 8902

Nervoutos, 
Sunaikintos 
Notarės

3514-16 Roosevelt Rd. 
Arti St. Louis Avė., 

CHICAGO, 1LL.

,)RKISH> ’

kentančios nuo skausmo nugaroj, 
strėnos®, tampymo jausmą ir sun
kumą papilvei, galvos skausmo bei 
netvarką gamtiškos priedermę?, 
gal aplaikyti pagelbą per vartojimo

STREIKAS UŽBAIGTAS
Susivesk elektros dratus i savo namą dabar. Kaina stebėtinai 

žema. Pagabus išmokesčio planas suteikiamas, jei norite. Mielai r 
apkainavimą suteikiame.

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

- v,.z. .. •

Severa’s 
Regulator

(Severo Regulatoriu). Kuris yra 
rekomenduotas dėl gydymo tu ypa
tingų nusilpnujimu, netvarkų ir ne- 
regulariškumų. kuremis moterys 
kenčia. Gaukite pas sava Apti«- 
koriaua u^nden.

.:’rok3 $ 1.26.

NAUJIENOS, ChtoflJ, TU
..... ----  --------- . .................. ................ .  ...........

Sumokėjo $28,863,950 taksy.

Pereitų ketvergę pasibaigė 
rudeninis nuo pajamų taksų 
sumokėjimo sezonas. Suma su
mokėtų taksų Chicagoj siekia 
$28,863,950. Tiek sumokėta 
vien nuo pajamų (income itax), 
kiti taksai čia neįeina.

Viena korporacia prisiuntė 
dklžiausį čekį —- $3,978,206.64. 
Beiškia ta korporacija tiek už
simokėjo taksų nuo pajamų 
už rudeninį bertainį.

Nenusisekė plėšikui.
I.*-n'i ' J*

John Jaskolka, 28 metų 
anilžiaus, vedęte, gyvenąs 4853 
So. Loomis gatvės, norėjo pa
sipelnyti. Kuomet p4ė Lotus 
Bloom, Evanstono ikafeterijots 
kasierė, ėjo Moji net t viešbu t i n 
nešina $500 pinigų, banditas 
puolė ant įjos, drožė jai veidan 
ir pastvėrė šemuolę su .pinigais, 
liet Bloorn, «žuot juiIomIuja žer- 
nuolę, pradėjo muštynes su 
banditu ir šaukti .pageftbos.

Leit. Davidson, vienas kafe- 
terijos savininkų, šoko jai pa- 
gelbon, ir tuo tarpu banditas, 
palikęs šernuolę leidosi bėgti. 
Bet jis tajx) pagautas ir nuves
tas Evanston polidijos nuova
dom

Banditų Rengės palaikytoja 
areštuota.

Frances Zgorski, 53 metų 
amžiaus moteris, įtapo areštuo
ta ‘kaipo banditų gonge® paflai- 
kytoja. Policija gavus atatin
kamų įrodymų padarė kratą 
jos namuose, 5119 Henderson 
gatvės, areštavo ją ir šešis vy
rus, kurių tarpe randasi jos du 
sunu. Jie visi nugabenti Irving 
pargo policijos nuovadon tar
dymui. Vėliau dar vienas vy
ras ir mergina, kaipo nužiūri
mi asmenis tapo areštuoti ir 
dar vieno ieškoma. Be’ įto poli
cija rado už. tūkstantį dolerių 
vertės pavogtų daiktų jos kam
bariuose. Penki areštuotųjų 
prisipažino esu banditais po to, 
kai apiplėštieji žmonės įrodė 
juos.

Prašo areštuoti pačiutę.
Gustaf Salini, 18 Bishop gat

vės, pereitų naktį įbėgo Dės 
Plaincs policijos stotin ir suri
ko:

—Prašau greičiausiai areš- 
tuot mano pažiutę! Ji su dviem 
plėšikais užpuolė mane ir atė
mė $110 pinigais.

Tai ne naujiena — parciškf 
papitonas. — Aš apie tai girdė
jau jau pirmiau. Tai man nes
varbu.

Salini papasakojo padavęs 
skundų prieš savo pačiutę. — 
pareikalavęs divorso.

Mėgino nusižudyti, bet...
— Skubėk, ateik! Aš mėgi

nau nusižudyti, bet...
Ta'ip poni Anna Lundholm 

šaukė telefonu į Town Hali sto
ties policiją. Kuomet policijos 
ambulansas pasiekė jos moli
nos namus, 3220 Sheffield gat
vės, policija rado, kad poni 
Lundholm buvo atsisukusi gasų 
savo miegainaijam kambary 
nusižudymui. Bet prieš nusto
siant sąmonės, tai pasirodė jai 
perbaisu ir pašaukė policiją. 
Sako, ji mirsianti

. ■ — ■ i m     —n.ni.1 iį   iig»

Užtroško darydamas ai y.
Kai kokios alaus darymas 

gali atimti gyvastį William 
Meade, 40 metų amžiaus, 2145 
W. Harrison gatvės. Jis tapo 
rastas savo kambariuose, ant 
antro aukšto, be sąmonės. Kai
mynai užuodė gaiso smarvę ir 
pašaukė ugnagosius, kurie įsi
laužė vidun. Guminio dūdele, 
kurią Meade naudojo davėsi i 
gasų prie alų 'dirbamojo apara
to, buvo alsi Ii uogavusi nuo su
jungi nio sienoje. Gasas buvo 
užtroškinęs Meade. Jis gali 
mirti.

Išgėrė nuodų.
Bessie Treadman, 18 metų 

mergina, namų darbininke, 
5327 Wintbrop gatves, kai ko
kios gali pasimirti. Ji išgėrė 
nuodų, ir vėliau tapo nugaben
ta pavieto ligoninėn, kame ji 
randasi blogam padėjime.

134,584 bedarbį Chicagoj. I *
Baroey Cohen, direktorius 

federalinio darbo parupinimo 
biuro Clijcagoj, vakar paskel
bė savo raportą. Raporte ap
skaitoma, kad dabartiniu laiku 
Chicagoj randasi apie 134,584 
bedarbiai, kurie paskirstomi 
sekamai: gefležies ir plieno dar
bininkų 30,000, namų statymo

—12,000, audinyčių — 8,800, 
geležinkeliui amatninkų — 
7,950, maisto produktų — 
7,500, vežėjų — 4,800.

Nusižudė.
Frank Kuikaski, 36 metų 

amžiaus 818 W. 37-tos gatvės, 
užpereitą naktį išvarė savo 
žmoną ir j>enkis vaikučius lau
kan. Po to jis užsirakino virtu
vėj ir atsisuko gasą. Kuomet 
policija atvažiavo ir įsilaužė 
virtuvėn. jau jis buvo užtroš
kęs. žmona papasakojo poflici- 
jai, kad jis buvęs girtas. •

“ HM—« - W~ -. ITT i

Pranešimai
Chicagos Lietuvių Darbininkų Ta

rybos Pildomojo Komiteto posėdis 
įvyks panedėly, rugsėjo 19 dieną, 8 
vai. vakare, “Naujienų” name, 1739 
So. Halsted gat. Visi komiteto nariai 
malonėkit susirinkti paskirtu laiku, 
nes daug svarbių reikalų aptarti.

— J. Vilią, Sekr., 
2538 Charleston St.

Draugystės švento Antano iš Pad- 
vos mėnesinis susirinkimas įvyks sek
madienyje, pirmą valandą po pietų, 
rugsėjo 18, Dievo Apveizdos parapi
jos svetainėje, So. Union Avė., ir 
18-ta gatve. Visi nariai būtinai at
silankykite, nes yra daug svarbių 
reikalų apsvarstymui. — Valdyba.

Chicagos Centralinių Organizacijų 
atstovų ir darbuotojų svarbus susirin
kimas bus laikomas panedėly, rugsė
jo 19, kaip 8 vai. vak. Šv. Jurgio pa- 
rap. salėj, Bridgeporte. Kviečiame vi
sus atvykti.

Ch. Cent. Organ. pirmininkas
J. A. Mickeliunas.

Lietuvių Moterų Pašaipiais Kliuhas 
turės šeimynišką vakarą šiandie 
rūgs. 17 d. Mark White Sųuare sa
lėj, 29th ir Halsted. Pradžia 8 v. v. 
Draugės meldžiamos visos atsilanky
ti. Įėjimas dykai. Narės gali atsive
sti ir savo draugus bei pažystamus.

— E. Juozaitienė.

Garfield Park. — Didelis penkių 
metų sukaktuvių balius rengiamas 
Lietuvių Janitorių Vyrų ir Moterų 
Pašalpinio Kliubo, su dideliu persta
tymu “Dėdė Atvažiavo”, nedėlioj, 
Rūgs. 18 d. 6 v. v. Meldažio salėj 
2242 W. 23rd Place. Kviečiame pub
liką gausiai atsilankyti.

«— Komitetas.

Draugystės Lietuvos Gojaus mėne
sinis susirinkimas įvyks nedėlioj, 
rugsėjo 18, 1 vai. po pietų buvusio
je J. Padžiuvelio svet., kampas 18tos 
ir Union gatvių. Visi nariai malonė
kite laiku atsilankyti, nes turime la
bai svarbių reikalų svarstyti.

— F. Ažusenis, rašt.
Brishton Park. — D. L. K. Keistu

čio Kliubo regulerinis susirinkimas 
bus laikomas nedėlioj, rūgs. 18, 1 v. 
dienos, Liuosybės Svet., 3925 S. Ked- 
zie Avė. Visi nariai susirinkite lai
ku. x — Valdyba.

“BIRUTfiS” PRANEŠIMAI.
Subatoj, rūgs. 17 d. bus Birutes šei

myniškas vakarėlis Mildos svet., 3142 
S. Halsted, 2-ros lubos. Pradžia 8 
vai. vak.

Rugsėjo 21 d. įvyksta Birutės se
zono atidarymas Aubum Masonic 
Temple salėj, 7832 S. Union Avė. Vi
sus kviečiame atsilankyti. Neužmirš
kite, seredos vakarą, rūgs. 21 d.

Sekr. S’. Staniuliutė.

ATSTOVAS CHICAGOJE.
Musų gerbiamas atstovas V. Čer- 

neckis atvyksta Chicagon Rugsėjo 25 
d. Chicagos Bendras Komitetas sa
vo posėdyje išdirbo Sutikimo Progra- 
mo pieną, kurį žemiau skelbia. Suti
kimo Komitetą sudarys A. L. R. K. 
Federacijos Apskritis, Chicagos Lie
tuvių Taryba ir L. L. P. Chicagos ir 
Apiel. Apskritis, išrinkdami kuodau- 
giausiai įžymesnių ypatų iš kurių po 
vieną bus priešakyje, visi apsirėdę 
pilnoj uniformoj, ir važiuos automo
biliais. •

Publika yra kviečiama kuoskaitlin- 
giausiai. Visi dalyvaujantys sutikimo 
iškilmėje privalo turėti tinkamus 
ženklelius, kurie bus suteikiami įei
nant į stotį. Automobiliui privalo bū
ti papuošti Amerikos ir Lietuvos vė
liavomis.

Vakaras La Šalie Viešbutyje.
Vakare bus bankietas. Dalyvaus 

visi Chicagos įžymesni lietuviai ir 
lietuvės. Programe dalyvaus garsiau
si solistės-tai. Kalbės įžymus lietu
viai ir amerikonai.
Maršrutas Keturių Dienų. Chicagoje
Nedėl., Rūgs. 25 d. tūkstančiai lie

tuvių pasitiks atstovą stotyje ir pa
lydės į Congress Viešbutį. Apie 3 
vai. po pietų kalbės Town of Lake 
kolionijoje. Vakare 8 vai. Pokilis La 
Šalie Viešbutyj.

Rūgs. 26 d. kalbės Bridgeporte ir 
Brighton Parke.

Rūgs. 27 d. kalbės Westsaidėj. ir 
Cicero. Northsaidė prisidės prie jų.

Rūgs. 28 d. kalbės Aštuonioliktoj 
Gatvėj (Dievo Apveizdos Parap). ir 
Roselande susitarus su West Pullma- 
no ir kitom kolonijom.

Chicagos Bendro Komiteto 
Pirai. J. A. Mickeliunas.

3140 VVallace >St.
Phone: Yards 2652

JAU RUDUO ARTI.
Kas metai ruduo atneša 

tuos pačius nesmagumus. 
Tuoj apsireiškia prastas 
apetitas, vidurių užkietėji
mas, silpnumas ir nuovar
gis. Ar žinot seną patarlę: 
Ar uncija apsisaugojimo 
daug mažiau kainuoja, nei 
svaras vaistų? Imkite Tri- 
nerio Kartųjį Vyną, ir ši pa
tikėtina gyduolės pagelbės 
persikeitime sezono. Jis su
gražins apetitu, išvalys vidu
rius,. sugražins išskirstytą 
jautimasi nuovargio, ir su
gražins tvirtą smegenų sto
vį. Muskųlinis reumatizmas, 
narių gėlimas ir neuralgiš- 
kumai priklauso prie rude
ninių ligų. Mėgink Trinerio 
Linimentą, o pamatysi, kad 
ši gyduolė yra saugi ir pa- 
liuosuojanti nuo skausmų. 
Šiame meto laike, šaltis ap
sireiškia, galvoj, krūtinėj. 
Kosulys, bronkitis ir tt. Ne
atidėliok o vartok Trinerio 
Kosulio Sedativą, gerklės 
uždegimui geriausia gyduo
lė tai Trinerio Anti-putrin. 
Jūsų vaistininkas, arba vai
stų pardavėjas turi šias gy
duoles į staką.

NAUJAI ATVAŽIAVUSIE
JI LIETUVIAI.

BALTIC STATES BANKAS, 

jATVI A;

294 Eighth Avė., New Yorke, 
pradėjęs veikti tik šių metų 
pradžioje, jau suspėjo parodyti 
greito ir teisingo patarnavimo 
ne tik tūkstančiams Amerikoje 
gyvenančių lietuvių, bet ir Lie
tuvos gyventojams. Greta pi
gaus ir greito pinigų persiunti
mo šis- Bankas yra sutvarkęs 
parankų ir greitą atvažiavimą iš 
Lietuvos į Ameriką.

štai šiomis dienomis atvažia
vo išsiųstomis per Baltic States 
Banką laivakortėmis šios lietu
vaitės: VINCENTA KVIET- 
KAUSKE, iš Bardžių į Pitts- 
burgh, Pa., laivu
ANELĖ KIZALAVIČ1ENĖ su 
vaikais Antanu ir Petru iš Rad
žiūnų į Archbald, Pa., laivu ES- 
TONIA; KONSTANCE D1JO- 
KEVIČIENĖ su mergaite Eliza- 
beth iš Darsūniškio į Bridge- 
port, Conn., laivu LATVIA; at
važiuoja MARĖ D AB Ašį N- 
SKIUTĖ iš Kermušnės į Dor- 
chester, 111.

Tai pirmosios kregždutės ke
liaujančiųjų į šią ša'lj minių, 
kurioms BALTIC STATES 
BANK iš New Yorko sugabiai 
patarnauja ir patarnaus visepe 
kelionėje. O geras, greitas ir 
teisingas patarnavimas atke
liaujantiems šiuose imigracijos 
suvaržymo, laikuose ypač yra 
brangus ir malonus musų žmo
nėms. x '

BALTIC STATES BANKAS 
,parduoda laivakortes atvažiavi
mui iš pat Kauno į visas vietas 
Amerikoje. Keleiviui yra nu
siunčiama laivakortė su visais 
reikalingais patarimais ir doku
mentais stačiai į namus. Kau
ne Banko korespondentai paima 
keleivius savo globon, prigelbsti 
išgauti pasportus, konsulo vi
zas, išsiunčia gelžkeliu į laivų 
prieplauką, kur keleiviai vėl bū
na paimti į kompanijos kote
lius, apžiūrėti daktarų komisi
jos ir pasodinti laivan. Jokių 
nereikalingų važinėjimų nei 
klaidžiojimų keleiviai nemato.

Todėl tai ir kreipiasi į BAL- 
T1C STATES BANKĄ daugybė 
musų brolių ir seserų, nes kiek
vienas žino, kad čia ras tikrą, 
greitą ir teisingą patarnavimą.

Adresas: BALTIC STATES 
BANK, 294 Eighth Avė., New

BALTIC STATES BANK yra 
tik vienas ir nieko bendro netu
ri su panašiai užsivardijusioms 
įstaigomis su kitokiais adresais.

G E R B. Naujieną skai
tytojos ir skaitytojai 

. prašomi pirkinių reikalais 
eiti į tas sankrovas, kurios 
skelbiasi Naujienose.

M-DR.HERZMAN^M IŠ RUSIJOS
Penlhiii nuo 8412 So. Ilalited St.
»o No. 3313 So. Halsted St.

Gerai lietuviams linomas per 22 
metu kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas Ii akušeris.

Gydo aštrias ir chroniškas ligas, 
▼yrą, moterą Ir vaiką, pagal nau
jausias metodas X-Ray ir kitokias 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Išbara to rija t 1025 W. 
18tb St., netoli Fisk St.

VAJANDOSi Nuo 10-12 ptotą, 
ir nuo 6 iki 8 vai. vakarai*.

( Dienomis: Canal 
Talephnnah < arb* 86 7

i Naktimis: Draxel 
’ 951 - Drovar 4186 

GYVENIMAS: 3313 S. Halsted St. 
VAL.I 9—10 ryto ir 8—9 vai. vak.

Cn»*MMMBMHnMOTUai 
T. PuUnMA 6481 

A. SHUSHO 
AKUŠERIU 
Turiu 

motery ligoje; p*~ 
pestingai priMa- 
riu ligonę Ir kūdi
ki laika ligos. 
10929 & State 81.

Chicago, IH.

DR. G. M. GLASER
Praktikuoja 80 metai 

Ofisas:
>149 S. Morgan St., kerti 82 St. 

Chicago, lilinoia.
SPECIALISTAS:

Moterišką ir Vyrišką 
Taipgi Chronišką Ligą. 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 ryto iki 8 po piatą, 6—8 
vakare. Nedčliomia nuo 10—2 

po pieL
Telephoae Yards 687

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 15 metai 

Ofisą*
4729 So. Ashland AveM 2 labo* 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos

Moterišką, Vyrišką Ir

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 
6 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 vai 

valandos ryto iki 1 vai. po pia^.
Telefoną* Dreael 2880

Tai. Austin 787

DR. MARYA
DOW1ATT—SARS.

Kątik sugrįžo iš Californijo* Ir 
vii tęs savo praktikavimą po No.

5208 W. Harriaon St.
Valandos: 8—12 kasdieną ir 6__9

vakare išskiriant nedėldienius.

C&nal 257
faktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos: 10 iki 12 ryto; 1 iki 4 po 
piet. 6 iki 9 vakare.

Nsdiliomis nuo 9 iki 12 ryte.
1821 S. Halsted St..

Kampa* 18 ir Halated SU

Tel. Boulevard 2160

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

DR. C. K. KLIAUGA 
dentistas 

1821 So. Dalsted StM Chicago, III, 
kampa* 18th St. 

Valandas i 9—12 ryto Ir 1—1 rak. 
Phone Canal 257

Telefonas Pulln.an 855
DR. P. P. ZALLYS

Liet avy* Dentista*
10801 So. Michigan Ar., Ro*ela*d. 

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

DRABUŽIAI.

Vyrams, vaikinams ir vaikams 
, ¥°.8 savo sen°J viet°J ir ma
loniai užkviečiame savo senus drau
gus ir rėmėjus.

Turime puikiausią pasirinkimą nau
jų drapanų apkainuotų, tinkančiai 
kiekvieno kišenini.

Siutai ir overkotai nuo $12.50 ir 
augŠčiau.

Kelinės nuo $2.50 ir augščiau.
Vaikams drabužiai, trankai ir va

ly zos.
Gausi savo pinigų vertę, arba gau

si pinigus atgal. *
Atdara kas vakaras iki 9 vai., 

ned. iki 6 vai. ’

S. GORDON,
n. ' .Į415, S. Halsted St.
Phone: Canal 947
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ASMENŲ JIEŠKOJIMAI
JIEŠKAU SAVO TETOS 

Elzbietos Priešatikės. buvo ve
dusi su Jurgiu špiegiu, paeina iš 
Joniškės. Meldžiu atsišaukti 
greitai. Jurgis Kruopaitis, 1229 
N. 9th St., E. St. Louis, III.

JIEŠKAU SAVO PAŽĮSTA- 
mos Mary Jaskikės, paeina iŠ 
Joniškės, žinau, kad yna vedusi 
ir gyvena Chicagoj. Norėčia su
sieiti. Atsišaukite: Jurgis Kruo
pai ti s, 1229 N. 9th St., E. St.

• Louis, Illinois.

JIEŠKAU SAVO DRAUGO 
Aleksajidro Galdiko. Malonėsi 
atsišaukti kuogreičiausia ypatiš- ’ 
kai arba per laišką, turiu svar
bų reikalą, nes apleidžiu Chica-

JIESKO DARDU PARDAVIMUI PARDAVIMUI RAKANDAI NAMAI-2EME. NAMAI-2EME.
JIEŠKAU DARBO UŽ BUCE- 

rį. Turiu 13 metų patyrimą, esu 
nevedęs, vartoju penkias kalbas.

609 N. Wells St

REIKIA DARBININKįl
MOTERŲ

REIKIA PATYRUSIŲ IR 
nepatyrusių moterų sortavi- 
mui popierų.

Atsišaukite:
1451 S. Peoria St.

PAJIEŠKAU PUSININ- 
ga. A. B. Pleikis, 726 W. 18 St. į merginos arba moters į 

JIEŠKAU ŠATO šVOGERIOisf?Ilun° biznh kuri tok* biz“ 
•nj myli.

1437 S. Morgan St.Petro Stašaičio, paeina iš Uk
mergės apskr, Stašaičių kaimo. 
Pirmiau gyveno Akron, Ohio. 
Atsišaukite: Juozas Slivinskas, 
3250 Nagle Avė., Chicago, III.

JIEŠKAU ALEKSANDRO MIK- 
niaus, gyvenusio Illinois valst, da
bar nežinau kur yra. Malonėsite at
sišaukti, nes turiu svarbų reikalą 
Lietuvos.

ANTANINA GEDUTAITĖ, 
3153 S. Emerald Avė., 

Chicago, III.

REIKIA DARBININKįl
VYRŲ

i?

APSIVEDIMAI.

REIKIA MOKANČIO SAVO 
darbą bučerio. Gera mokestis, 
nuolatinis darbas. Atsišaukite 
greitai. J. N.

8139 Vincennes Avė.

REIKIA PARDAVĖJŲ PAR- 
iavot gerai žinomų Talking ma- 

J”™XPd:VMmSiu°^>^pinų ir pianų lietuviams. Dide- 
‘1 lis komišinas arba ajga.

SHANKS’ MUSIC STORE, 
3527 S. Halsted St.

JIEŠKAU APSIVEDIMUI MER- 
ginos nesenesnės kaip 26 metų ir ne- 
jaunesnės kaip 20 metų. Esu 30 me- 
t„..........................   “J *
ką įdedant savo paveikslą. Atsakymą 
duosiu kiekvienai.

M. M. T., 
3151 S. Halsted St.

JIEŠKAU APSIVEDIMUI MER- 
ginos ar jaunos našlės. Esu pasitu
rintis vaikinas kriaučius. Mylinti ap
sivesti, atsišaukite, su pirmu laišku 
ir paveikslą prisiųsdamos. Paveiks
las nežus.

REIKIA KRIAUČIAUS.
ATSIŠAUKITE:
JOS. ANDRUKAITIS, 

837 Irving Park Blvd.
193 Grand St, Brooklyn,, N. Y.

IRRENDAVOJIMUI

PARDAVIMUI

REIKIA TVIRTŲ VYRŲ 
ir kepurių blokuotojų. Pa
geidaujama patyrę.

ANT RENDOS PUIKUS 6 Į 337 S. Franklin St. 
ruimų flatas S. E. kampas 35th 2nd floor
PI. ir Halsted St. Geri ruimai Į rR.T ui........ m i
dd profesionalo žmogaus. Ren
dos $40 į mėnesį. First National
Realty Co„ 736 W. 35th St. Į PARDAVIMUI BUCERNP. IR 

? grosernė. Nauji fixtures, daug 
SMtYmi KAMBARIŲ jyąg “g™ 

KAMBARIS ANT RENDOS VIE-Į važiuoja ant farmų, 3247 South 
nam ar dviems vaikinams, ar mer
ginoms, su valgiu ar be valgio. Visi 
parankumai, maudynė, telefonas ir 
tt. Kreipkitės 2-os lubos. 

2942 Pamell Avė.
Tel.: Boulevard 8905.

.L.T"

Morgan St.

PARDAVIMUI DUONOS KEPTU- 
vė su brenčium, tirštai apgyventa lie
tuviais, i 
taipgi Hobor mixer.

PARDUODU PIGIAI, PIJA- 
1 na, koinodę ir seklyčios setą iŠ 
trijų šmotų. Norintieji, kreip
kitės pas S. J., antros lubos iš 
fronto, 2241 W. 21 St.

PARDAVIMUI SALIUNAS 
labai geroj vietoj; parduosiu už 
pirmą pasiūlymą. Priežastis par
davimo, savininkas išvažiuoja

3601 So. Union Avė.

PAAUKAUSIU 7 KAMBARIŲ RA- 
kandus, jei bus paimti tuojaus. Taip
gi atsiskirsiu su 3 kaurais, grojikliu 
pianu, Victrola, <lining ruimio setu, 
miegkam’bario setu ,ant grindų pasta
toma lempa, library stalu, indais, už
kabomis ir tt. Mr. Shapiro, 1644 So. 
Lavvndale, Tel.: Lawndale 3099.

VERTA ATYDOS
Pardavimui gražus mūrinis namas 

su porčiais, ant 8 augščio, elektriką, 
vanos, ir kiti parankamai. Randasi 
ant Brig’hton Park arti naujo 
Kaina $8,500.00. Įmokėjimas 
sutarties.

teatro.
pagal

3186 & 3138 Wallace Street 2 aug
štų medinis flatų namas ir 2 augštų 
mūrinis, krautuvė ir flatų budingas. 
Sena instaiga, duonkepyklos vieta. 
Lotas 50 pėdų; mortgečiaus $4,000, 
kaina $13,000.

Kreipkitės prie savininko, 1-os 
bos 3136 Wallace Street.

lu-

PARDAVIMUI
KAMPINIS SALIUNAS
— VISAS AR PUSĖ.
GERA VIETA.
2119 S. Halsted St.

PARDAVIMUI SALIU- 
nas geroj vietoj. Pardavimo 
priežastis liga.

6945 So. Ashland Avė.

PARDAVIMUI SALIUNAS GE- 
roj vietoj, visokių tautų apgyven
to!. Biznis nuo senai išdirbtas, ne
toli Illinois Central State, priežastį 
patirsite ant vietos.

J. RUSENS,
406 E. 115th St., Kensington, III.

PARDAVIMUI SALIUNAS, 
labai pigiai, visokių tautų ap
gyventa. Pardavimo priežastį 
patirsite ant vietos.
724 W. 31 st St. ir Emerald Avė.

PARDAVIMUI SALIU- 
nas, visas ar pusė. Priežastį 
pardavimo patirsite ant vie
tos. Parduosiu pigiai.

3159 S. Halsted St.

PARDAVIMUI SALIUNAS, 
geroj vietoj, visokių tautų ap
gyventa. Biznis išdirbtas gerai. 
Priežastis pardavimo; nesutiki
mas partnerių. Atsišaukite:

848 Roosevelt Road

PARDAVIMUI SALIUNAS 
greitu laiku, su visais fixturęs, 
visokių tautų apgyventa. Parda
vimo priežastį patirsite ant vie
tos, 4547 So. Hermitage Avė.

PARDAVIMUI SALIU- 
nas, visokių tautų kolonijoj. 
Biznis senas ir geras, ir 4 
kambariai iš užpakalio.

6456 S. State St.
PARDAVIMUI SALIU- 

nas. Senas biznis, lietuvių 
apgyventa. Pardavimo prie
žastį patirsite ant vietos.

1737 So. Union Avė.
PARDAVIMUI SALIUNAS 

svetimtaučiais apgyventoj vie-

GROSERNĖ, DELIKATESSEN IR 
cigarų krautuvė puikiausioj vietoj 
prie West 63rd St. Daro gerą biznį, 
kampinė krautuvė. Ateik pamatyt šią 
krautuvę, nei kad žiūrėsi kitos vietos, 
ši yra tikra pinigų darymo vieta. 
925 W. 63rd, kampas Sangamon Sts. 
E. R. and B. Ex.

PARDAVIMUI 5 KAMBA- 
rių rakandai gerame stovyje, 
parduosiu pigiai, nes išvažiuoju 
į Lietuvą. Atsišaukite j keptu
vę, 1976 Wihnont Avė.

KAMBARIS ANT RENDOS 
dviems vaikinams ar vienam, ar 
merginoms. Kambaris šviesus, 
didelis iŠ priekio. Su valgiu ai
be valgio. J. K., 703 W. 21st PI. 
2-os lubos priekis.

Iiviuiu, vuovai caĮ-TĮS J V v<* T ^ ****** v

netoli transferinio kampo, įoj Biznis išdirbta^ per dauge- 
—..^bor mixer. Parduodama iš' , „ . J . . ....
savininko nesveikatos. Reikia pama- h metų. Prie gatvekarių linijos.
tyt kad apkainavus.

9229 Cottage Grove Avė. Atsišaukite: 5101 S. Union Av.

GROSERNĖ IR BŲČERNĖ DA- 
ranti biznio $750 cash į savaitę. Daug 
stako, gražus fixtures, didelė krau
tuvė, renda pigi. Vienintelė pardavi
mo priežastis, tėvas su sunurn nega
li susitaikyti. Kainuos apie $4,000. 
Puikiausioj apielinkėj visame mieste. 
Kreipkitės 1121 W. 79th St. arti May 
St. E. B. and R. Ex.

PARDAVIMUI GROSERNĖ 
geroj vietoj, visokių tautų apgy
venta. Parduosiu pigiai. Turi bū
ti parduota trumpu laiku. Prie
žastį patirsite ant vietos.’ Atsi
šaukite 2858 W. 39th St.

PARDAVIMUI GERAS PIA- 
nas už mažą kainą, nes tauriu 
greitai apleisti miestą. Atsišau
kite greitai šiuom antrašu: V. 
Žemaitis, 5039 So. Halsted St. 
Tel.: Boulevard 8925.

PARDAVIMUI KRAUTUVĖ Mo
teriškų drabužių, (eloak shop), Bridge 
porte ant Halsted St. Gera vieta dėl 
lietuvio. Galima uždėti Dry Goods 
kartu arba (men’s clothing). Leasas 
ilgas, renda pigi. Parduodu visą sta- 
ką, fixtures už $5,500 cash. 3452 So. 
Halsted St., 2-os lubos.

PARDAVIMUI STUDIO LIETU
VIU ir abelnai ateivių apgyventam 
miestely apie 8,000 gyventojų. Viena 
tik studio ir da keletas mįestelių iš 
apielinkės suvažiuoja. Tur būt greit 
parduota, nes turiu apleisti miestą. 
Vieta 100 mylių nuo Chicagos. Art 
Photo Studio, Spring Valley, III.

PARDAVIMUI GASINIS PEČIUS; 
galima kepti ir Virti ir puikus gra- 
nvafonas su lietuviškais rekordais. 
Parduosiu . labai pigiai ir į trumpą 
laiką. Ateikite pamatyt vakarais ir 
nedelioj. 1 lubos. 4329 S. Francisco 
Avenue.

PARDAVIMUI BUČERNĖ IR 
grosemė, lietuvių kolonijoj. Biznis ge
ras. Sykiu parduosiu ir namą, 2 aug
štų, muro namas. ^Taipgi arklys ir 2 
vežimai. Pigiai kas pirks tuojau. 
Rendos neša $75.00 mėnesiui.

562 W. 18 St.

PARDAVIMUI GROSERNĖ South 
Side, kampinis namas. Arti kito to
kio pat biznio nėra. Tai vieta pinigų 
darymo. Leasas ilgas, renda pigi. Pui
kus pragyvenimas. Nemokantis biz
nio išmokinsiu. Kreipkitės: 2 lubos.

3452 So. Halsted St.

AUTOMOBILIAI

RAKANDAI, VARTOTI PER 
18 mėnesių iš priežasties išva
žiavimo į Lietuvą parsiduoda 
pigiai.

4637 S. Wood St.

PARDUODU KETURIŲ KAM- 
barių rakandus. Gojima matyt 
nuo 6 iki 10 vai. vak. Nedėlioj 
visą dieną. K. Navickas, 2247 
S. Oakley Avė., 2-as augštas 
priekis.

PARDAVIMUI 4 KAMBARIŲ RA- 
kandai, ant syk, arba atskirai. Taip
gi kriaučiaus šapos reikmenys, sta
lai, partition, siuvama mašina ir tt. 
Extra bargenas.

10715 S. Michigan Avė.

NAMAI-2EME.
PARDAVIMUI 2 AUGŠTŲ 

mūrinis namas ir saliunas, mo
derniškai įrengtas: kietmedžio 
grindys, karšto vandenio šilu
ma, elektros šviesa, lietuvių 
apielinkėj. 535 W. 36th St.

PARDAVIMUI 5 KAMBARIŲ 
medinė stuba: cemento skiepas, elek
tra, gasas, vana; ekstra lotas; gara
džius, labai puiki vieta, parduosiu ne- 
jrangiai. Pardavimo priežastį patir
site ant vietos.

6821 S. Rockwell St.

PARDAVIMUI — DIDELIS 
Bargenas, tik už $2,650 trijų 
augštų namas, krautuvė iš prie
kio. Naujai malevota ir ištaisy
ta. 1627 So. Morgan St.

PARDAVIMUI ‘FARMA, 75 AKE- 
rių. 55 akerių dirbamos, ir 20 akerių 
giria ir ganykla. Visi geri budinkai, 
gyvuliai ir visos reikalingos ukiui 
mašinos. A. N. K.

Rd. 8. Box 50,
Allegan, Mich.

PARDAVIMUI 3 IR 2 AUGŠTŲ 
muro namai, po 3 ir 6 kambarius ir 
2 ir 5 kambarius. Viskas modemiš
ka. Golden aržuolo baigimo, garo 
šiluma; garadžius 7 automobiliams. 
Telefonuokit Lake View 1067.

PARDAVIMUI LINCOLN PARK 
distrikte moderniškas 18 flatu na
mas, 4—5—ir 6 kambarių flatai. 
Rendos neša $19,000 i metus. Kaina 
$95,000. Išmokestis pagal sutarimą. 
Pašaukit: Armitage 4913 arba 571.

KAMBARIS ANT REN- 
dos, garu šildomas ir visi 
kiti parankumai. 3-os lubos.

Kreipkitės:
3256 S. Union Avė.

JIESKO KAMBARIU
v>\ZMVW**^*w%A*S*^***V*<^*V%^\l*>*WW*/^*V**^>*^*W^

REIKIA KAMBARIŲ DEL KETU- 
rių ypatų; trys vaikai, 9 metų mer
gaitė, 11 metų ir vienas 12 metų ir 
tėvas. Sutiksim prie kitos šeimynos, 
arba flatą atskirai. Geistina, kad bu
tų elektros šviesa ir maudynė; rašy
kit šiuo adresu: Leon Jarusz, 4422 
Montrose Avė., arba 2211 N. Robey.

PARDAVIMUI NEDI- 
delė grosernė, kurią galima 
pirkti ir su mažu kapitalu.

Kreipkitės:
4637 S. Marshfield Avė.

PARDAVIMUI SALIUNAS IR 
šokių svetaine, 4817-19 W. Roosevelt 
Rd., ant kampo saliunas ir šokių sve
tainės viršuj 60x46 su baru mote
rims kambariai. Taipgi 3 krautuvės 
šiame name. Parduosiu pigiai, Atsi
šaukite: 1246 S. 49th Avė., Cicero.

PARDAVIMUI VIM TROKAS 
tinkantis bučemės ar kitokiam 
bizniui. Inžinas dirba kaip nau
jas, 6 geri tajeriai. Parduoda 
pigiai. J. D., 2257 W. 23rd PI. 
Klauskit bučemėj.

PARDAVIMUI SOFT DRINK 
parlor, 4 pagyvenimui kamba
riai; 5 metų lysas. Rendos. 
$30.00 mėnesiui.

8759 Wallace St.

DIDELIS BARGENAS
$1,000 pelno tuojau teisingam' žmo

gui, kuris pirks tuojaus šią čeverykų 
krautuvę ir čeverykų s taisymo šapą. 
Pigiai greitame pardavime. Neatidė
liok, tai yra pinigo darymo vieta. Pla
tesnių žinių matykite: Joe Kaminski, 
1719 N. Fairfield Avė.

BARGENAI AUTOMOBILIŲ. VAR
TOTŲ AUTOMOBILIŲ KAI

NOS NUMUŠTOS.
$75,000 vertės yra duodama už jū

sų locną kainą.
ELGIN MOTOR CAR SALES CO. 

2823 Michigan Avė.
Atdara vakarais. Tel. Calumet 6420.

MANYMUI AR PARDAVIMUI 
du namai, mūrinis ar medinis. Na
mai geri, geroj apielinkėj. Priverstas 
pigiai parduoti, arba mainysiu ant 
groserio ar bučernės. Meldžiu atsi
šaukti tuoj pas J. Namon. 3452 So. 
Halsted St., Tel.: Blvd. 1550.

PARDAVIMUI NAUJAS MURI- 
nis namas 2 pagyvenimų, 5 ir 6 kam
barių: elektros šviesa, maudynės, 
augštas cementuotas skiepas ir vis 
naujos mados įtaisymai. Namas ran
dasi netoli Garfield Blvd. Parduosiu 
pigiai arba mainysiu ant Cottage. 
Kreipkitės: Szemet & Lucas, 4217 
Archer Avenue. .

Telephone Boulevard 5052

Dr. A. Juozaitis
DENTISTAS

Valandos: nuo 9 iki 9 vai. vaka
re. Seredom 9 v. ryto iki 12. Va
karais 6—9. Nedėl. pagal sutarimo. 
$261 So. Halsted St., Chicaga UI

ATIDARAU EXPRESS, ANGLIŲ 
ir perkraustymo biznį. Kam reika
linga persikraustyt ar anglių, patar
nausiu greitai ir gerai.

JUOZAPAS VIZGIRDAS, 
3309 So. Wallace St.

Phone: Yards 3402

PARDAVIMUI GROSERNĖ, 
gera proga mokančiam darbą 
bučeriui, nes vieta apgyventa, 
buČemės toli. Kreipkitės:

STAR MARKET,
4053 So. Maplewood Avė.

o

PARDAVIMUI PAINT IR 
Hardware krautuvė. Parduosiu 
pigiai, kadangi važiuoju ant sa
vo formos. Arba mainysiu ant 
namo arba loto. Kreipkitės į 
Naujienų ofisą 390.

PARDAVIMUI CASH MAR- 
ketas ir grosemė geroj apielin- 
kėj. Turi būt greitai parduota, 
nes išvažiuojame ant formos.

5159 So. Morgan St.

NUO $50.00 IKI $200.00 Į SAVAITĘ.
Reikalingi atsakanti ir teisingi žmonės 
agentystei. Tari mokėti kiek nors rašyti. 
Mes užtikriname uždirbti $50.00 į savaitę 
ir daugiaus. Turite puikiausią progą pada
ryti pinigus. Moterys taipgi gali dirbti.

Kreipkitės:
35 S. Dearborn Str., Duris 205 

Chicago, Illinois.

PARDAVIMUI SALIU- 
nas ir club ruimis užpaka
lyj, lietuvių apgyventa. Tu
riu parduoti pigiai, kadangi 
mano pati apleido mane.

1041 W. 31st PI.

PARDAVIMUI AUTOMOBI- 
lius, Jeffery 671, kainai $550. 7 
pasažierių. Gerame stovyje. 
Parsiduoda pigiai ir greitai.

M. LONG, 
2929-31-33 Wentworth Avė.

PARDAVIMUI KRAUTUVĖ 
ir keturių kambarių flatas prie 
bizniavos gatvės. Kaina $3,000. 
Geros išlygos. Kreipkitės:

4043 Archer Avė.

PARDAVIMUI HUDSON 
Six, Current modelio, penkių 
tynių pasažierų. Kaip nauja, 
šiame mechaniškame stovyj.

MR. HAAS, 
2101 Canalport Avė.

Tel.: Canal 7490

SUPER 
ar sep- 
Geriau-

GERIAUSIAS PASIRINKIMAS 
tikės ši •mėnesį nuo 21 iki 25 Rug
sėjo. Bus Lietuviu ūkininkų paroda 
COUNTY FAIR. Statymas gvvulių. 
javų, daržovių ir visokių augalų, tai 
tuo sykiu parodysime daug visokių 
farmų, apvažinesime galėsite pama
tyti kur daugiausia lietuvių ūkinin
kų ir derlinga žemė. Aš busiu Chi- 
cagoje nuo 16 iki 20 Rugsėjo, tai 
nepamirškite atsilankvti . visi kurie 
manote ir nemanote pirkti ūke. pasi
kalbėsime. Važiuoti reikia Western 
Avė., į pietus iki 39th St. ir paeiti 
i vakarus 1 bloką. Lietuviai kurie pir
ko ukes ši pavasari Hart Michigan.

AMERIKOS ŪKININKAS,
PARDAVIMUI 7 SĖDYNIŲ Buick I 3933 S. Artesian Avė., Chicago.

automobilius. 6 hauji tajeriai ir in- ...... *—------------- ------------ —“~
žinąs nesenai pertaisytas. Arba mai- DIDELIS BARGENAS.. 4 FLATŲ 
nysiu ant loto. Nepraleiskit progos, muro, akmens priekiu. 6 ir 7 kamba- 
Kreipkitės pas: G. Petkus, Real Es- rių. garo šiluma, moderniškas. Ren- 
tate, & Fire Insurance, 3402 South da $220 i mėnesi, 2 blokai iki karų 
Halsted St. linijos. $4,000.00 imokėt, kitkas iš-

_......... | mokesčiais. Savininkas ant vietos.
6044 S. Peoria St.

DUONKEPYKLA PAR- 
davimui. Lietuvių ir rusų 
'apielinkėj $90 biznio daro
ma į savaitę. Atsišaukite:

1411 S. Halsted St.

PARDUODU GERĄ SMUI- 
į ką ir pigiai. Taipgi “Dublicator” 
[paprastai žinomą kaipo heeto- 
\graph, naudingą chorams ar ki
ltam mieriui. Pašaukite: Tel.: 
i Yards 2224.

Į PARDUODU GROSERNĘ 
lietuviais apgyventa, biznis iš

dirbtas per ilgą laiką. Parda
vimo priežastis, vienas negaliu 
apsidirbti.

3206 S. Emerald Avė.

RAKANDAI ' PARDUOSIU Už $5,000.00 6 
rakandų BARGENAS. I Batų medinį*ir mūrinį namą. 

Puikiausia proga jaunai porai; 5 3164 Archer Avė. Rendos $75. 
vėliausios jnados rakandai Savininka galit matyt ant vie- 

tun būt parduoti už bile sąžiningą . . , . . m ,
pasiūlymą. Vėliausia ir puikiausia |tos subatoj ir nedėlioj. Tel.: 
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, puikiausia 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.

Prospect 9172.

PARDAVIMUI 5 KAMBA- 
rių namas: skiepas, antaugštis, 
2 metų sen&s; gasas ir elektra, 
maudyne, arti 18-os ir Halsted 
Sts. Labai prieinama. Atsišau
kite: 1835 S. Halsted St.

TIKRAS BARGENAS
Pardavimui naujas mūrinis 

3 augščių 6 rendos, 2 flatai 
kambarius, ir Storas iš fronto, ’ o 3 
flatai po 4 kambarius iš užpakalio, 
pečiu Šildomas, elektriką, maudynės, 
aržuohi baigtas, Storas be leaso. Ran
das gražioj vietoj, 2 lotai. Turi būti 
parduotas greitai. Kainas tik $10,000. 
Reikia įmokėti $6,000.00. Nepraleis- 

šios progos.

ĮMOKĖK $5,000.00 IR IMK 
$3,600.00 I METUS

Mūrinis namas, ant kampo 2 lotai, 
garu apSildomas, 4 flatai po 6 kam
barius, 2 flatai po 5 kambarius, 1 
flatas 4 kambariai, 1 flatas 3 kam
bariai. Puiki vieta. Mortgečius $12,- 
000. Kaina tik $19,500.

namas
po 5

fla-
Pl.

kit

2540 Emerald Avė. 3 augštų 6 
tų mūrinis narnas, kampas 25-to 
MortgeČiaus $2,000; kaina $7,000.

Kreipkitės prie savininko, Ory, 
6112 Albany Avė.

2538 Emerald Avė. 3 augštų, 6 fla
tų muro namas; mortgečiaus $2,000; 
kaina $6,000.

Kreipkitės prie savininko Barth, 
l-as fl. užpakalis.___ »_____

Ant rendos krautuvė su keptuves 
pečiumi. 3138 Wallace St. Kreipkitės 
prie savininko, 3136 Wallace St., 1 fl.

K4 GALI NUPIRKTI SU $1,000.
Gražų mūrinį namą 2 flatai po 6 

kambarius, elektriką, 
puikus kiemas. Kaina tik 
Randasi ant Bridgeporto.

NORINTIEMS TYRO
Pardavimui akeris žemės 

namu, Fumace heat, elektra, cemen
tuotu basementu, užpakalyj bamė. 
Prie to Sedan Fordas, karvė, 100 vi
štų. 50 ančių, 20 žąsų ir visos dar
žoves. Randasi prie 112 gatvės kur 
privažiuoja Halsted karai. Kaina tik 
$6,000.00. įmokėjimas nagai sutar
ties. Vieta labai graži ir paranki.

Del platesniu žinių ir daugiau bar- 
genu. kreipkitės pas:

FARIONAS ir MICKIAVIČIUS, 
809 W. 35th St.. Chicago, III. 

(Arti Halsted).

basementas, 
$4,500.00.

ORO. 
su gražiu

2 FLATŲ MŪRINIS NAMAS — 
bargenas. 7 ir 7 kambariai, furnaso 
šiluma, elektro šviesa, dideli porčiai. 
Mano užsiėmimas verčia išsikraustyt. 
Kaina $9250.00. $8,000.00 cash, išmo
kėjimai. Matykit savininką 2723 W. 
35th St., Tel. Lafayette 1151.

"dideli BARGENAI
Pardavimui medinis namas, dviejų 

augščių po 6 ruimus. Augštas beis- 
mentas. Rendos $35.00 į mėnesį. Sa
vininkas važiuoja į Lietuvą, todėl tu
ri būti parduotas greitai už $2,500.

JI

dviejų pragy- 
ruimus, labai

z-------------
Parsiduoda mūrinis, 

venimų, cottage po 4 
pigiai, tik už $2,400.

Parsiduoda 6 ruimų 
medinis cottage Brighton Parke. Kai
na $3,500.

Parsiduoda naujas mūrinis namas 
2 pragyvenimų po 6 ruimus, štymu 
apšildomas, netoli nuo bulvaro. Kai
na $11,500.

Parsiduoda 25 akerių farnva, neto
li Chicago Heights, netoli didelių 
dirbtuvių. Nauji budinkai, mašinos, 
gyvuliai ir javai. Pigiai.

102 akerių puikaus juodžemio su 
puikiais budintais, 1 % mylios nuo 
miesto, 60 mylių nuo Chicagos. Kai
na $9,0001
FIRST NATIONAL REALTY CO. 

736 W. 35th St.

modemiškas

GREITAS BARGENAS, PARDA- 
vimui 2 augštų naujas medinis biz- 
niavas namas. Krautuves ir kamba
riai pagyvenimui. Ant antrų lubų 5 
kambariai. Gasas, elektra ir vanos. 
Randasi Cicero, III. Pardavimo prie
žastis, važiuoja Lietuvon. G. Petkus, 
3402 So. Halsted St.

PARDAVIMUI MEDINĖ 
stuba 8 kambarių, šalip 4 lotai, 
ir puikių vaisingų medžių. Par
davimo priežastis, savininkas va
žiuoja į Lietuvą. Joe Guščius, 
348 Linden Avė. Bellwood, III.

BARGENAS. PARDAVIMUI MU- 
rinis 5 kambarių bungalow su elek
tra ,maudynė, šiltas vanduo, kny
goms šėpos, augštas, cementuotas 
skiepas, furnace šiluma, mūrinis ge- 
radžius ir medinis vištininkas. Arti 
rengiamas didelis parkas, paranki 
transportacija į bile miesto dalį gat- 
vekariais. Pardavimo priežastis — 
senatvė. Atsišaukite, 7210 S. Rock- 
well St., Tel. Vincennes 4794.

PARDAVIMUI DU NAMU, 
kiekvienas ant dviejų pagyveni
mų po 4 kambarius. Rendos ne
ša $65.00 į mėnesį. Parduosiu už 
$4,800.00. Atsišaukite:

2003 S. Jefferson St.

’ PARDAVIMUI MODERNIŠKA 
keturių flatų stuba ir dvi cottage ant 
tos pat žemės. Parduoda savininkas 
už sąžiningą pasiūlymą. Jeigu $276 
į mėnesį. Turi būt parduota trumpa
me laike. Tel.: Republic 3976.

6056 S. Lincoln St.

NAMAI Už PUSĘ KAINOS.
Pardavimui dviejų flatų mūrinis 

namas. Rendos neša $35.00 į mėne
sį. Kaina $2,300. Įmokėti reikia $500, 
likusius kaip rendą.

Namas 4 pragyvenimų, atrodo kaip 
naujas. Rendos neša $50.00 į mėne
sį. Kaina $3,900. Įmokėti reikia $300, 
kitus kaip rendą.

Naujas bizniavas namas su visais 
taisymais. Rendos neša $130.00 į mė

nesį. Įmokėti $3,000.00, kitus kaip 
rendą.

Šitie visi augščiaus pažymėti na
mai randasi ant Bridgeporto geriau
sioje lietuvių apgyventoje vietoje.

C. P. SUROMSKI CO, 
8346 So. Halsted st.

PARDAVIMUI — STUBA — krau
tuvė su 12 didelių kambarių; lotas 
50x146 pėdų. Viskas įtaisytas, gera 
vieta, prie gatvekarių linijos. Del 
biznio Kreipkitės 8049 Vincennes Av. 
Wentworth Avė. gatvekarių linija.

MOKYKLOS

MOKINKIS

Design ir pasisiūti sau 
drapanas.

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

Spccialis skyrius mokinimui ope
ruoti siuvamą 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.

VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES

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

137 Mokyklos Jungt. Valstijose.
Moko Siuvimo, Patternų Kirpi

mo, Designing ty’riui irvnąmanjs. 
Vietos duodamos dikąi, Diplomai. 
Mokslas lengvais ąkatokcinaia. 
Klasos dlanomia ir vakarais. Pa- 
reikalaukit knygiUs.

Tel. Seeley 164Ū
SARA PATEK, pirmiąiake. |

BEETHOVENO MUZIKOS 
KONSERVATORIJA 

Antanas S. Pocius, vedėjas. 
Aštuntas, sezonas prasidės 

Rugsėjo 12 d., 1921.
Mokinama: Piano, teorijos, dai
navimo, smuikavimo, mandoli
nos, gitaros etc. Dramos ir klia- 
siško šokimo. Baigusiems įvai
rias muzikos šakas išduodami 
diplomai su valdiškomis teisėmis 
Kataliogai ant pareikalavimo. 
3259 S. Halsted St. Chicago, III. 
Skyrius Ciceroje 4847 W. 14 St.

AMERIKOS LIETUVIŲ

MOKYKLA
Moldnąmai angliškos ir lietuviškos 

kalbų, aritmetikos, knygvedyatėe, ste
nografijos, typewriting, pirklybos tei
sių, Suvienytų Valstijų istorijos, abel- 
nos istorijos, geografijos, politildnis 
ekonomijos, pilietystės, dailiarašye- 
tės ir tt.

Mokinimo valandos: nuo 9 ryto iki 
i P? P*®*11, vaka nuo 6 
iki 10 valandai.
3106 SO. HALSTED STM CHICAGO.

AUŠROS MOKYKLOJ 
ŠIE SKYRIAI:

1) Anglų kalbos.
2) Lietuvių kalbos.
8) Aritmetikos.
4) Algebros, Geometrijos ir kitų Ma

tematikų.
5) Braižymo (pllanų pažinimo).
Laikas brangus, neleisk dykai. Su

vartok naudingai. Seni ir Jauni vy
rai ir moterįs visi neatidėliodami 
pradėkite tuoj Auiros Mokykla se
niausia Ir geriausia. Mokiname die
nomis ir vakarais.

Priširaiytf galima visada.
3001 So. Halsted St, 

Chicago, HL

Leveskio Mokykla
Prirengiamoji ir prekybos dėl su
augusių. Mokina Lietuvių ir An
glų kalbų; Grammar School, High 
School ir Prekybos dalykų. Priren
giama prie kvotimų į visas augė
lesniąsias mokyklas. Dienomis: 
nuo 9:00 ryto iki 4:00 p. p. Vak.: 
7:80 iki 9:30. Nedėldieniais nuo 
11 ryto iki 1 v. p. p. mokinama 
lietuvių gramatikos.
1747 S. Halsted SU arti 18 gatv.


