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Šiandie pasirašys šelpimo
sutartį.
Vokietija
Cholera Rusijoje mažėja.

a s Lietuvių

Baranya priešinasi
Vengrijai.

No 194
tu >■

Nusileidimu Airijai
nebusią.

BUDAPEŠTAS, rugį). 19. — Tai galutinas pasiūlymas, sako
Viskame susitaikinta ir šelpimo
Liepos
'mėn.
buvo
22,000
susir

Lloyd George.
darbas tuojaus prasidės.
Vengrijos užėmimas Baranya,
gimų. o birželio — 42,000.
arti Jugo Slavijos rubežiaus, ta
rugp. 19. —
RYGA, rugp. 19. — šiandie
po atidėtas dviem dienom, ka LONDONAS,
LONDONAS,
rugį).
19.
—
Dai

po piet
dangi ten esantįs Jugo Slavijos Premjeras Lloyd George dary
Walter L. Brown ir
ly
Herakl
korespondentas
iš
kareiviai dar nėra gavę įsaky damas pranešimą Airijos klau
Maksim Litvinov sutarė pasira
Maskvos
praneša,
kad
badas
Anglijoą
šyti ryto smulkmenišką kont
mo evakuoti tą provinciją. Ba sime, pareiškė, kad
Volgos
srytyje
tebesiaučia,
bet
raktą apie Amerikos šelpimą
ranya tapo atiduotas Vengrijai valdžia darydama pasiūlymus
choleros
epidemija
ten
mažėja.
Airijai sudėjo į laišką de Va
Rusijos badaujančiųjų sąlygo
taikos sutartimi.
den-New York kabelio.
Liepos
mėn.
buvo
22,000
susir

lerai visas sąlygas, nieko neuž
mis, kurios duoda
pilniausią
Vokietija reikalauja:
Yra susirūpinimo, kad gali slėpdama ir nieko nepasilaiky
gimų,
kuomet
birželio
mėn.
su

L Sugrąžinimo visų užgrieb- laisvę amerikiečiams ir pilniaukilti ginkluoti susirėmimai toj dama, tad ir tolimesnių nusi
tų vokiečių nuosavybių Ameri šią kontrolę ant maisto išdalini sirgimų buvo 42,000.
provincijoj, kadangi darbinin
kad kų organizacijos vis dar tebes- leidimų ji daryti nebegali. Tai
koje ar atidavimo gautų par mo.
Korespondentas sako,
esančios galutinos koncesijos
Tarybose su Vokietija nėra jo duodant tas nuosavybes pinisovietų komitetas kelbia savo priešinimąsi
Tuojaus prasidės šelpimus. ceintra'linis
pri Airijai ir jokių dapildymų ar
kio trukumo, sako valstybės
paskyrė 520,000,000 rub. pradi jungimui prie Vengrijos. Taip
RYGA,
rugp.
18.
—
Sužinota,
departamentas.
nėms išlaidoms šelpimo komi jau yra nesutikimų tarp Veng 'permainymų nebegalį būti. Jei
2. Tinkamo susitarimo . ap
saugojimui Vokietijos patentų kad Amerikos šelpimo adminis teto ir taipjau nutarė uždėti 1 rijos ir Jugo-Slavijos kareivių. gu jos bus atmestos ir nebega
lima bus vesti tolimesnių ta
WASHINGTON, rugp. 19. — savininkų, kurių patentai buvo tracija ir Rusijos sovietai pil svarą taksų ant pūdo maisto,
nai susitaikė ir tuojaus prasi parduoto liuosose maisto prierybų, Anglija turės griebtis ki
Tai Serbijos padaras.
Valstybės departamentas šian- paimti laike karo.
šelpimas badaujančiųjų {yvietėse.
tokių žingsnių, apie kuriuos ji
die pasiuntė repuld
ikona ms seSurinktas taksais
ropuldikonams
3 Atsteigimo Vokietijos dip- dės
3.
PARYŽIUS, rugp. 19.—i Pas
nato užrtrbež.ių reikalų komite- lomatinių ir konsulinių atstovų Valgos klonyje.
maistas eis šelpimo komitetui. kelbimas komunistiškos “res pasitars su parlamentu. Angli
Visur išdirbta
pienai apie publikos” Baranya, ant rube- ja brangiau mokėti už Airijos
te smarkų užginčijimą žinioms, 1 Amerikoje ir suteikimo lygių susitarimo dar nežinoma.
taiką nebegalinti.
kad buk įvykęs susikirtimas ir privilegijų lankantiems Anieri-; Tikimąsi,
kad amerikiečiai plačius viešuosius darinis, kad žiaus tarp Vengrijos ir JugoKad sąlygos yra galutinos,
apsistojimas Amerikos ir VoJ kQ vokiečiams, tokių,
kok i os tuojaus nuvyks Petrogradu n ir sumažinus bedarbę. Viename Slavijos, įvyko rupeščiu pačios
kieti jos laikos tarybose delei yra dabar teikiamos amerikie- Maskvon, kad pradėjus maitin tų sumanymų gaus darbo 180,- Jugo-Slavijos, kifri tą “respub patvirtino ir užsienio reikalų
ministeris Curzon.
Vokietijos atsisakymo prisiim šiams Vokietijoje.
ti vaikus, o tyrinėtojai prisi 000 valstiečių, o kitame 200,000. liką” dabar laiko. Serbai ją už
ti atsakomybę už pasaulinį ka Kancleris Wirth, užsienio rei rengs prie plataus darbo Vol
Pritaria V'alijos savyvaldai.
ėmė tuoj po karo ir ką nė bu
rą. Senatoriai privatiniai pasa kalų ministeris Rosen ir jo pa- gos klonyje.
vo daroma, jie atsisakė ją ap LONDONAŠ, rugp. 19.— IJkė, kad jie gavę tikrų užtikri gelbininkas, vakar tarėsi su
leisti. Versailles sutartimi ji verpool Post sako, kad premieai,
kurie
sutniknimų, jog tarybos tęsiasi pa koalicijos partijos
atstovais
tapo priskirta prie Vengrijos. ars Lloyd George laike Valijos
yra skaičius
tenkinančiai.
Vienas senato apie daromą sutartį tarp Jungt. de s
Serbai nenorėdami ją apleisti, nacionalistų bankieto išreiškė
ĮT Rusijon darbuotojų
si unc
rius pareiškė, jog ja n) oficiali- Valstijų ir Vokietijos.

Cholera

siaučia Varšavoj

Siųs daugiau kareivių

Silezijon

Nėra jokio pertraukimo ta
rybose.

Talkininkai sius daugiau
kareiviu Silezijon.

niai buvo pasakyta, kad

klau

Kancleris nesitiki dideles opo ir sovietų valdžios negalėjimas Talkininką

simas apie Vokietijos atsako zicijos, kada sutartis bus pa pašalinti kurį nors iš Amerikos
mybę už karą nebuvo net nė duota ratifikuoti reichstago už šelpimo administracijos dar
sienio reikalų komitetui.
Jei buotojų.

Dienraštis Ame r

unrter the Act of llarch I, 1871.
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DAILY NEWS

Chinija dalyvaus nusigink
lavimo konferencijoje.
PEKINAS, rugį). 18.—> Chi
nija formaliniai atsakė į pak
vietimą dalyvauti nusiginkla
vimo ir tolimųjų rytų konfe
rencijoje
Washingtone, su
džiaugsmu tą pakvietimą pri
imdama, Chinija labai džiauginsi, kad nėra .statoma aprubežiavimo svarstomiems dalVkam s.
Užsienio reikalų ministeris
Dr. Yen sako, kad valdžia neži
no kokį krypsnį padarys kon
ferencija, todėl ji paskyrė spe
cialiu} departamentą iš kebų
ministerijų, kad prirengtų vi
sas reikalingas
žinias visais
klausimais, kokie tik gali liesti
Atsakydamas į pietines val
džios tvirtinimą, kad Pekino
valdžia neatstovauja visos Chinijos, užsienio reikalų ministe
ris sako, kad jis nežinąs šiau
rės ir pietų, nes esanti tik vie
na Chinija, kurios labu jis rū
pinasi. Ir skirdamas delegatus
jis visai nepaisysiąs vidurinių
100 narių delegacijoj.
WASHINGTON, nigp. 18.—

sukurstė ton komunistus pas
komisionieriai iš kelbti n apriki aksomą “respub- savo pritarimų sutcilkimui savyvaldybės
teisių
Valijai lavimo ir tolimųjų

pildė Francijos reikalavimą.

rytų kon

(Welsh), jeigu apie tai susi ferenciją susidės iš apie 100
ją visai pasigriebti. Ta komu tars Valijos nariai parlamente. narių. Kadangi tai bus viena iš
PARYŽIUS,
rugp. 19. — nistine “respublika” vadovauja
Valija nenori skirtis nuo Ang mažiausių delegacijų, tad rei
ir bus opozicija, tai tik iš krašHooveris reikalavo, kad tik Francija šiandie laimėjo diplo vengras grafas Karolyi, kuris
lijos, negi plačios savyvnldos, kia manyti, kad tokia Fran^itutiniųjų — dešiniųjų ir kairių pačios padėties
reikalavimas' matinę pergalę prieš Aingliją, pirmiau buvo pavedęs Vengri
ja ar Anglija prisius gal po pojų.
Keli žinomi finansistai ir nustatytų skaičių darbuotojų ir kada tapo paskelbta, jog talki jos valdžią Belą Kiniui. Bara- tik nori daugiau teisių viduri
nutarė nya srytyj yra keletas nedidelių nių valstijos reikalų tvarkyme.
ekonominiai ekspertai dalyvavo kad tik augštieji
valdininkai ninkų komisionieriai
daugiau kareivių į anglių kasyklų.
pasitarime kaipo patarėjai.
gali spręsti kuris šelpimo dar pasiųsti
VYT. GYlirS SKIRIAMAS
Graikai paėjo 60 mylių.
Francija pa
Buvimas Berlioe New Yorko buotojų turi arpleisti Rusiją. S? Augšt. Sileziją.
59 -komunistų atstovai Jugo
ATHJ^NAI, nigp. 19.— Grai
KARALIAUČIUN.
Vokietija nenori prisiimti atsa f i na n sis tų Frank A. Vanderiip koma, kad ir tame dalyke tapo siųs vieną brigadą, Anglija du slavijos parlamente tapo areš
kijos spėkos, stumiančios Tur
pulkus, o Italija vieną batalio tuoti. Ji veikia išvien su komu
ir Paul M. Warburg ir tas fak susitaikinta.
[Iš Lietuvos Misijos Biuro].
komybės už karą.
kijos nacionalistus, daro didelį
tas, kad jie tarėsi su rekons
ną.
nistais
Vengrijoje,
bet
savo
ko

WASHINGTONAS, nigp. 15. progresą, ypač šiauriniame ga
Viską pirks Amerikoj.
Užsibaigus
vyriausios
tary

trukcijos
ministeriu
Rathenau
munistus
namie
kaip
įmanyda

BERLINAS.
rugp. 18. —
—Eltos pranešimu, buvęs Lie le mūšio linijos, kur jos paėjo
bos
susirinkimui
savaitę
laiko
ir
kitais
valdininkais,
pagimdė
WASJHNGTON,
rugp.
19.
—
ma spaudžia ir persekioja.
Vokietijos ir Amerikos taikos
tuvos Atstovas Estonijoje p. 60 mylių.
atgal
buvo
pasakyta,
kad
nebu

garnių,
kad
Amerikos
bankicDidelės
sumos
pinigų
bus
tuo

tarybos apie atskirą taikos su
...... —»■■■■——f—- ■ Vytautas Gylys paskirtas kon
tartį pasiekė susikirtimą ir ap riai taipjau daro susinešimus jaus išleistos Jungt. Valstijose si u nčituna daugiau kareivių, G. Bern'ard Shaw apie Ameriką sulu Karaliaučiun.
DETROIT, Mieli., rugp. 17.
jeigu
komisionieriai
neįmatys
su
kancleriu
Wirth
sutarties
da

supirkimui
grudų
ir
kitokio
sistojimą delei Amerikos reika
Bartolow Fontano, buvęs Det
maisto, kuris bus pasiųstas į reikalo.
NEW YORK.— Garsaus Ang
lavimo, kad Vokietija turi pri lykuose.
PARYŽIUS, rugį). 15.— Gar roito barzdaskutys, New Yor.... .............. •
................ ■sovietų Rusiją, paskelbė sekre
lijos rašytojo ir dramaturgo G. sioji aktore Sarah Bernhardt iš ke prisipažino užmušęs 9 žmo
siimti kaltę už pasaulio karą.
True translation filed with the post- torius Hooveris. Rusijos šelpi
Kancleris Wirth tariasi su įvai master
Bernard Shaw nuomone, reikia savo dvaro telegrafavo Ameri- nes ir atidengęs dar
kelias
at Chicago, III., Aug. 20, 1921
mui
galbūt
prisieis
išleisti
apie
rių politinių frakcijų vadovais as required by the act of Oct. 6, 1917
šalintis nuo Amerikos. Žurnalo kos laikraštininkams,>
kad ji žmogžudystes. Policija tikisi,
$10,000,000 bėgyje kelių savai
ir Wirtho kabinetas galbūt re
Nntion redaktorius pakvietė jį grejt pasveiksianti ir tikisi se- kad galbūt .jis nušvies ir apie
BERLINAS,
rugp.
19.
—
Pre

čių.
zignuos, atidarydamas kelią su
atvykti į Ameriką ir štai ką jis kainais metais asmeniškai at 70 žmogžudysčių tarp Detroito
zidentas
Ebertas
šiandie
paliuodarymui nacionalistų kabineto.
Dabar yra vedamos tarybos
atsakė:
sisveikinti su amerikiečiais. italų. Jis prisipažino, kad jis
savo
42
komunistus,
kurie
buvo
“Aš neturiu noro eiti į kalė “Aš metais sena,
Wirtho valdžia yra iš visų Karštligė irgi smaugia Lenkijos apie persamdymą keleto laivų
bet mano veikęs dėl tūlos šaikos ir jos
nuteisti
kalėjimai)
už
dalyvavi

New Yorke tuojaus pradėti ga
pusių atakuojama, ne tik delei
jimą* kartu su Debsu, ar nuvež nusisprendimas niekad nepa įsakymais papildydavęs žmog
sostinę.
mų
pereito
pa
vasario
sukilime.
Amerikos taikos reikalavimų,
ti savo pačią į Texas, kur Ku sitraukti nuo scenos yra nenu žudystes. Bet šaika paskui nu
benti amistą.
Visiems
kitiems
komunistams,
bet ir delei uždėtų ant šalies rei
Kiekvienas doleris, išleistas
BERLINAS,
rugį). 19.
Klux Klan išvagia moteris nuo veikiamas. Aš turiu didelį šal stojusi juo pasitikėti ir jis at
nuteistiems
ilgesniam
laikui
kalingų didelių mokesčių ir Mo Taeglische Runschau praneša, supirkimui
viešbučių varandų ir jas iš- tį, bet mano jaunystė leis jį nu sikreipė prie policijos, viską
reikmenų Rusijos
kalėjimai),
bausmėff
tapo
su

lei gręsiančio netekimo Augšt. kad cholera ir karštligė pasie šelpimui, bus išleistas Jungt.
smahioja ir apiberia plunksno veikti,” sako “dieviškoji” Sa jai pranešdamas ir prašydamas
mažintos
nuo
puses
iki
dviejų
mis.
kė Lenkiją iš Rusijos ir kad Valstijose.
rah. Ji yra 77 m. amžiaus.
apsaugos.
trečdalių.
Kancelris Wirth ir jo pata Varšuvoje žmonės miršta gat
“
Jei
mano
reputacijai
reikė

Nebus renkama aukų.
rėjai bando kaip nors apsilen vėse.
tų kankinio vardo, ko ant lai
Gen.
Wood
turės
pasitraukti
iš
WASHINiGTON, rugp. 18.— '
kti karo atsakomybės skirsnio
“Kasdie daugiau kaip 100
mės nereikia, aš galėčiau va
armijos.
Amerikos sutartyj, bet dar ne žmonių miršta nuo karštligės,” Amerikos šelpimas Rusijos bus
žiuoti į Airiją. Tai mažiau pa
sako laikraštis. “Valdžia grie vedamas išimtinai per Ameri
įstengė rasti tam būdą.
vojinga vieta, bet kartu kelio
WASHINGTON,
rugp.
19.
—
biasi aštriausių priemonių, kad kos šelpimo administraciją ir
nė yra daug trumpesnė ir daug
Nėra didelių kliūčių.
Administracijos
bilius,
kuris
I VHII reikama
icrnaiiic* jokių au .
»»
sėkmingai uždarius Rusijos ru- nebus viešai
pigesnė.
WASH1NGTON, rugp. 18. — bežių. Stiprus kavalerijos pul kų. Kas nori aukoti, -turi pats butų leidęs gen. Wood patapti
“Jus teisingai manote, kad
Valstybės departamentas šian kai tapo pasiųsti į rytinę Lenki siųsti tiesioginiai šelpimo ad- Filipinų general-gubematoriu, daugelis žmonių kviečia mane
. Iš .pirmesniųjų metų galima matyti, jog Vo
die paskelbė, kad jokių dides ją, kur jie patruliuoja rubežių ministracijai, ar su ja 'koope- kartu nepasitraukiant iš armi- atvykti į Jungi, Valstijas. Bet
kietijos markės ir Lietuvos auksinai atpinga va
nių klinčių Amerikos komisio dieną ir naktį. Poznaniaus pro ruojančiom organizacijom. Tai j jos, tapo atidėtas į šalį atstovų kokiems galams jus vadinate
sarą ir rudenį, o pabrangsta žiemos laiku. Kolnieriaus Berline Dresdeno ve vincijos valdžia įvedė aštrią daroma pildant prezidento Har-Į buto karinių reikalų komiteto. juos mano draugais?
kas taip yra ir šiais metais, ir dabar vasarą auk
Nuspręsta, kad bintų pavojinga
damose neformalinėse tarybo kvarantiną ant rubežiaus, bijo dingo norą.
sinai yra labai atpigę. Todėl dabar yra geriau
padaryti tokį precedentą ir leis
se apie atskirą sutartį su Vo damos!, kad ligos neatneštų
sias laikas pinigams siųsti Lietuvon, nes už do
ti armijos oficieriui užimti ci
kietija nėra sutikta.
kareiviai iš Augšt. Silezijos pa
lerį dabar pasiusi daugiau auksinų negu pasių
vilinę vietą.
rabelio.
stum žiemą.
“Tik ekspresiniam traukiniui
MADRIDAS,
rugp. 19. —
PARYŽIUS, rugp. 19.— Kon Smarkus mušis siaučia į pie
SOFIJA, rugp. 19.— Vietos
iš Varšuvos į Poznanių, BerliNaujienų Pinigų Siuntimo Skyrius yra di
karštus stantinopolio įpriemidstyj Scu- tus nuo Melilla, sako oficialiais
ną ir Paryžių leidžiama praeiti laikraščiai spausdina
džiausia lietuvių pinigu siuntimo Įstaiga Ameri
BERLINAS,
rugp. 18. — be sutrukdymo. Visi kiti trau atsišaukimus už ‘badaujančius taria, Azijos pusėje, gaisras su- pranešimas, šaudymasis tęsiasi
koje, ir .Naujienų siunčiami pinigai greičiaus pa
yra kvarantinuojami. rusus. Tūkstančiai kareivių, ku- naikino 1,000 namų.
Žmogus, kuris yra gerai Išty kiniai
palei visą ispanų liniją. Maurai
sieks Lietuvos negu kieno nors kito. Naujienos
ręs apie eiseną tarybų
tarp Lenkijoj jau pradeda pritrukti rie pabėgo su gen. Vrangelio
puola ir kitas ispanų pozicijas.
duoda pilną gvarantiją už pinigus siunčiamus
PINIGŲ KUISĄS.
Amerikos komisionieriaus Ber- dizifektantų.”
armija, deda didelių pastangų
Ispanija siunčia į Moroko
perlaidomis ir duoda paprastas gvarantijas už
iššaukti užuojautą savo vien Vakar, rugp- 19 d. užsienio pini daugiau kareivių.
line ir Vokietijos valdžios, sa
Kareivius
savo čekius. Naujienos išmaino didesnes pinigu
genčiams namie. Bulgarijos vai gu kaina, perkant jų ne mažiau kaip renkama ne tik pačioj Ispani
ko, kad taikos sutartis, kaip ji
už
25,000
dolerių,
bankų
buvo
skai

sumas pagal pigiausio dienos kurso, koks tik
yra parašyta VVashingtono, yra
džia nutarė priglausti
20,000 toma Amerikos pinigais šiaip:
joj, bet juos samdoma ir kito
yra New Yorke ar Chicagoje. Naujienos yra
Ji taipjau leido 5,000 Angijos 1 svaras ................... $8.65 se šalyse, ypač Anglijoj, siūly
formoje sąlygų prie sutarties ir
WASHINGTON, rugp. 17. — vaikų.
Austrijos
100
kronų
...............
13c
korespondentu didžiausio Lietuvos banko—Lie
kad daugelį smulkmenų palie Agrikultūros departamentas pa Vrangelio kazokų, kurie badau Belgijos 100 frankų ........... $7.55 dama jiems gerą algą, jei eis
tuvos Prekybos ir Pramones Banko Kaune. Nau
skelbė, kad surinktomis žinio ja Trakuose, įeiti į Bulgariją ir Danijos 100 kronų ............... $16.40 kariauti su maurais.
kama vėlesniam išrišimui. .
Finų
10'0
markių
...............
$1.55
jienos siunčia pinigus ne tik Lietuvon, bet ir Į vi
Pagal jau suformuluotos su mis apie derlių 16 šalių,
jų apsigyventi kaimuose ir mies Francijos 100 frankų ........... $7.70
sus kitus svieto kraštus. Siųsdami pinigus, vi
tarties skirsnius, Amerika pasi tarpe ir 'Jungt. Valstijų, kurios teliuose, jeigu jie užsiims nau Italijos 100 lirų ................... $4.80
B ALBO A. —> Per 7 metus
Lietuvos 100 auksinų .......... $1.25 Panama kanalu perplaukė 13,suomet kreipkitės Į Naujienų Pinigų Siuntimo
laiko sau visus patogumus, įgy pagamina
50 nuoš. pasaulio dingu darbu.
Lenkų 100 markių .............. *... 5c
Skyrių.
tus Versailles sutartimi.
Rusų bažnyčioje Sofijoje lai Olandų 100 guldenų ........... $30.90 416 laivų, kurie gabeno 51,600,kviečių, šiemet kviečių užau
Svarbiausiu dalyku yra Vo ginta 1,953,000,000 bušelių, ar koma kasdie pamaldos už ba- Norvegų 100 kronų ................ S) 3.05 000 tonų prekių. Pereitais me
NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS
švedų 100 kronų ................ $21.35
kietijos atsisakymas nuo teisės ba 7,000,000 bušelių daugiau,' dalijančius Rusijos žmones. Pa šveicarų
tais
perplaukė
2,843
laivai,
ga«
100 kronų ............... $16.95
1789 So. Halsted St.,
Chicago, DI.
maldose būna ir bulgarų.
prie Japonijos kabelio ir Em- negu pereitais emtais.
Vokietijos 100 markių........... $1.25 į beuę 11,009,000 tonų prekių.

Mažas susikirtimas tary
bnse su Vokietija.

Paluosavo komunistus.

Cholera pasiekė Varšavą.

Auksinai dar
neina brangyn

v k

Mūšiai Monikoje.

Gelbės— maldomis.

Apie tarybas su Vokietija.

Didelis derlius

7

_■_________

■■19

2

m m

i

imi

i

.

......................... ............................ i i«—W>U

i

West Pullmano Pas ir Pasil Kliubas

Ypatingą Pikniką Jaunuomenei

[Iš Federuotosios Presos]

NEDeLIOJ, Rugpiučio-Aug. 21, 1921
Visokie gėmiai ir žaislai, Karecko darže, S. Union Avė. ir 123rd St.
W. Pullman, 111.
Jazz Band muzika
Kviečia KOMITETAS.
Pasraga: Privažiuot galima iki State St., imkit 119 Morgan gutvekarj, kuris atvežš iki 119, ir Čia išlipkite.

PUIKUS PIKNIKAS!
.GVARDIJOS D. L. K. VYTAUTO NO 1
Town of Lake

Nedėlioj Rugį). (August) 21 d., 1921
Willow Springs

Pradžia 9-t4 vai. ryte

Įžanga 35c ypatai

........................................................................................................................... ............... ......

- ■

.

-..............

....

ASHLAND DENTISTS Dr.Vaitush,O.D

Dantis ištraukiame be skausmo
Atdara vakarais ir nedėlioms.
Te!.: Blvd. 9660

Sydney. — Australijos fede
ralinis parlamentas priėmė įsta
tymų, kuris duoda militaristanis galios bausti mirtimi pra
sižengusius kareivius.
Tečinu tas įstatymas turi bū
ti Atstovų Buto patvirtintas,
priešingu atveju jis negulės
veikti. Gi Bute laukiama did
žiausios opozicijos tam įstaty
mui. Ne tik visi darbininkų at
stovai yra nusistatę prieš tą
įstatymų, bet ir kai-kurie antidarbininkiški atstovai reiškia
pasipriešinimo.
Cenzuruos įvežama literatūrų.

-------------------------

Gerbiami Lietuviai ir Lietuvaitės! Kkviečiame atsilankyti j musų pik
niką ir laiką linksmai praleisti prie puikios muzikos ir pasimatyti su savo
draugais ir pažįstamais.
Muzika bus Jazz Band
Kviečia KOMITETAS

Gera . sveikata, reiškia ilgą
gyvenimą. Prasti dantys, reiš
kia vidurių neveikimą ir silpną
sveikatą.
Prastai
pataisyti
“platės” ir “bridgea”, reiškia
prastą maisto virinimą ir perdegimą pilvo. Gvarantuojame,
kad galėhi kramtyt kiečiausi
maistą su musų uždėtomis
“platės”.
SPECIALISTAI
Platės ir Bridges

.... 'UI NAUJIENOS
r ChĮcagor III.
— . . .

Nori jvesti mirties bausmę.

Rengia

Leafy Grove

*■.—

Australijos Padangėj.

Atyda Chicagos Kliubiečiams!

A. Blintsrupio darže,

mM*

Lietuvis Akių Specialistas

Palengvins akių įtempimą,
kuris esti, priežastimi galvos
skaudėjimo, svaigulio, akių ap
temimo, nervuotumo, skaudamą
akių karštį, atitaiso kreivas
akis, nuima kataraktą, atitaiso
trumparegystę ir toliregystę.
Prirenka teisingai akinius. Vi
suose atsitikimuose egzamina
vimas daroma su elektra, paro
dančią mažiausias klaidas. Spe
cialu atyda atkreipiama į mo
kyklos vaikus.
Valandos nuo 12 iki 8 vaka
re. Nedėldieniais nuo 10 ryto
iki 1 po piet. 1553 W. 47th St.,

Sydney. — Australijos vald
žia išleido naujų patvarkymų,
kuris kreipiama prieš įvežamų
iš kitų šalių literatūrų. Sulig
patvarkymu, bus draudžiama
Įvežti tokių literatūrų, kuri kur
sto :
1. Spėkos pagalba nuversti
Australijos valdžių arba vald
žių bile kokios civilizuotos ša
lies.
2. Panaikinimas spėkos pagal
ba įstatymų.
3. Griovimas organizuotos
valdžios.
4. Žudymas valdininkų.
5. Neteisėtas turto naikini
mas.
Suprantama, kad pačiai val
džiai paliekama apibrėžti tų*
punktų prasmė.
•

SKAITYKIT IR PLATINKIT
“N A U J I E N O S”

DVI SESERYS APIAKE
' PAGELBĄ.

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

■nMBBHnBvnmu

Atiduoda pagarbų Lydia
E. Pinkliam Vegetable Compondui už pagelbėjimų joms.

I Rusiškos ir Turkiškos Vanos
į. 12th STREET
Tel. Kedzie 8902

8514-16 Roosevelt Rd.
Arti St. Louis Avė.,
. CHICAGO. ILL.

SERGANTI VYRAI
Už visai mažas lėšas, suteikiama geriausia gydymas, kokis tik medici
nos mokslui yra žinomas. Tai yra vieta, kurioje tūkstančiai pasigelbėjo, todėl, gali būt gera vieta ir tomistai.
Vyrai kenčianti nerviškumą, vidurių ir jaknų
nesmagumą, reumatizmą, kraujo užnuodinimą, inkstų, pūslės, urinariškumą ir privatiškas 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.
Kiekvieną sergančią ypatą kviečiame ateiti ma
no ofisan išegzaminavimui. Tas neverčia jū
sų, kad turėtumėt ir gydytis, bet tai duos
progą patirti stovį tavo ligos ir kaip gali at
“Ačiū gydytojui už gauti sveikatą.
išgydymą”.
Geriausia medikalis patarimas kuris
Mano ofisas ir pasitarimo kambariai puikiausiai įrengti patogumui
ir geriausiam gydymui, žinomų chroniškų gydymų, 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.
Ofiso 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 ASTUONI METAI TOJ PAT VIETOJ.

Hagerstown, Md.
— “Buvau persiUftbus'i iY* rtiotlnystes periodas susi
laikė. Kūnas buvo
sutinęs ir tankiai
jaučiau skausmus
turėjau gulėt. Gy
dė gydytojas, bet
matėsi, kad visiš
kai nieko negelbs
ti.
Mano sesuo
buvo ėmusi jūsų
gyduolę su didelėmis pasekmėmis, to
dėl ir aš paėmiau Lydia E. Pinkham
Vegetable Compound, ir dabar galiu
dirbti ir jaučiuosi dirbanti. Rodijau
jūsų gyduoles savo draugėms ir jus
galite panaudoti mano liudijimą, ka
dangi niekiui negaliu pamiršti jūsų
gyduolių, už jų pataisymą mane. -—
Rhoda E. Carbaugh, R. R. 1, Hagerstown, Md.
Moterys apsunkys savo kentėjimo
spėkas iki rubežių; pirm negu pasi
duos ir tuomet tūlos moterų negalės
išsivystys ir turės visiškai pasiduoti.
Kuomet moteris kenčia nuo panašių
synvptomų, kaipo nereguliari škumų,
galvos skaudėjimo, strėnų skaudėji
mo, uždegimų, nerviškumo ir “mėly
nių” yra geru daiktu ant naudos jai,
ponios Carbaugh patyrimas ir mėgin
kite Lydia E. Pinkham Vegetable
Compound.
Yra pagelbėjusi kentejusioms moterims nuo panašių nega
lių.

PIRTIS.
Turkiška elektrikinė maudynė

Kotelis su 100 kambariu

Lankant musų pirtį, galima apsi
saugo! nuo sekančių ligų: Reumatiz
mo, violetiniai spinduliai, nerviškumo,
šalčio, strėnų dieglio, paralyžiaus,
inkstų ir kitokių elektra gydymų.
Naujausiais musų įtaisymais, gvarantuojame geriausią gydymą.
Moterų dienos tik Utarntnkata
dieną ir naktį.
Dienos dėl vyrų — atdara kiekvie
ną dieną ir vakarą išimant Utarninkus nuo 9:30 ryto iki 7:30 Vakaro.

A. F. CZESNA,
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DR. M. STAPULIONIS*

GRIGAS
KUNASAUSKAS

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
V.........
- -............... - - *
Phone Boulevard 491

TIESOTAS

ASHLAND JEVVELRY
MUSIC STORE

AGENTAS VISŲ

Deimantai,
Laikrodžiai.

GARLAIVINIĮĮ
LINIJŲ

Auksybė, Columbijos Grafonolas ir
lietuviški naujausi
rekordai.

♦

Agentūra Uždėta

4537 S. Ashland
Avė.,
Chicago, III.

1910 M.

Laivakortes

į

Lietuvą

ir iš LIETUVOS parduodu per Rottcrdamą, Antverpeną, Hambur
gą, Bremeną, Klaipėdą, Karaliaučius, Eitkūnus, ir Liepoją ant ge
riausių ir greičiausių laivų. Pasportus išreikalauju visiems keliaujan
tiems į LIETUVĄ. Pinigų siuntimas ir mainymas pagal dieninį kur
są. Išvažiuojant į Lietuvą mainyti pinigus no priverčiame. Atvažuojančius iš kitų miestų patinku ant stoties ir bagažius pristatau
ant laivo.
Su visomis informacijomis kreipkitės ypatiškai arba per laišką
pas seną ir užtikrintą agentą.

G.KUNASAUSKAS
New York, N. Y.

179 East 3rd Street

Visuotiną užsitikėjimą įgijau teisingumu ir mano geru patarnavi
mu, užganėdijau daugumą, užganėdinsiu ir jus.

Reumatizmas Sausas
■
Nesikankykite savęs skaus■ mals, Reumatizmu, Sausgėle,
■ Kaulų Gėlimu, arba Mėšlungiu
•— raumenų sukimu; nes skau
dėjimai naikina kūno gyvybę
■ ir dažnai ant patalo paguldo.
CAPSICO COMPOUND mo1 stis lengvai prašalina viršmi■■ nčtas ligas; mums šiandie dauJ 'gybė žmonių siunčia padSka■ vones pasveikę. Prekė 50c per
pačtą 55c arba dvi už $1.05.
Į
Knyga: “ŠALTINIS SVEIgg KATOS*’, augalais gydytiea,
B kaina 50 centų.

Justin Kulis

į 3259 So. Halsled SI,

Chicago, III,

PRANEŠIMAS
Kepėjai

CONNECTICUT PAJŲ (PIEŠ)

Įsteigta 1869 m.

Reikalaukite
Case & Martin’o

European American Bureau
Fabionas ir Micktaria
vedėjai
Buvę A. Petratif ir S. L. Fabionat

Siuntimas pinigų, iaiva- .
kortos, pašportai ir tt.

NOTARIJUAAS
Real Estate, Paskolos,
Insurinai ir tt.
809 W. 35th St., Kamp. Halsted SL
Te!.: Boulevard 611.
Vai.: 9 iki 6 kasdieną
.
Vak.k Utar. Ket. ir Sub. ild 9 vak. (
Ned.i iki 8 po pietų.

v. W. RUTKAUSKAS
Advokatas

29 So. La Šalie St. Room 324
Tel. Central 6390
Vak. j 812 W. 33rd St, Chicaro
Tel. Yarda 4681.

JOHN KUCHINSKAS

Tel. Monroe 2804

tus, perkant arba parduodant, Lo

tus, Namus, Farmas ir Biznius.
Skolina Pinigus ant pirmo morg®čiaus ant lengvų išlygų.

S. W. BANES
ADVOKATAS

Vai.: 9 A. M. iki 5 P. M.
1311 Rector Building
79 West Monroe Street, Chicago.
Phone Central 2560
Rcz. 3214 S. Halsted St.
Yards 1015. Vai.; 6 iki 9 vak.
Tel. Haymarket 3669

JOSEPH VV. GRIGAL
Lietuvis Advokatas
Kambaris 306, Home Bank Bldg.
Kam p. Mihvaukee ir Ashland Avės
Ofiso vai.: nuo 9 iki 5 ir nuo 7
iki 9 vakare.

Inšuruojame nuo ugnies,
namus, rakandus ir auto
mobilius.

Tel. Randolph 2898

Evaldas & Pupauskas,
840 W. 33rd St,

DR. W. F. KALISZ

2201 W. 22nd StM kertė 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

Siunčiame pinigus Lie
tuvon, prisiuntimas užtik
rintas.

Parduodame namus, sko
liname pinigus.*

Spedalumas: Moterų ligos ir Chirurgija.
1145'MILWAUKEjE AVĖ.
!?£?!!■’," . .'_Ž2—'J1.1.1 * 1 . ".J*
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LIETUVIS ADVOKATAS

■

Užsisakyk
šiandien ant rytojaus.

Subata,/ Rugp., , 20 , „d., 1921

Yards 2790

CHICAGO.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS
Ofisas vidumdestyji
ASSOCIATION BLDG.
19 So. La Šalie SL
Valandos: 9 lyto iki 5 po pietą
Panedėliais iki 8 vakare.
Namų Tel.: Hyde Park 8395
■“MM.—MM—MMm■■.

....................... «,

Phone Boulevard 6301

ANTANAS GREDUšKA
Generalis

Kontraklorius ir
būdavotej a».
Budavojame h taisome.

1401 W. 47th SL.

ChicaKo

LIETUVIŲ RAKANDŲ KRAUTUVĖJEDABAR PIRKDAMI PLAYER PIANĄ
Iš priežasties augštų kainų, daug namų pasiliks
neaprupinti pianais. Dabar pianų kainos yra numa
žintos, ypatingai šį mėnesį kaipo, prieš sezoną, o kuo
met ateis pianų sezonas, ypatingai Kalėdos, kada vi
sos krautuves yra užpildytos su pirkėjais, pasidaro
stoka tavorų ir tada kainos pakįla. Dabar musų krau
tuvėse rasite pilną pianų pasirinkimą, kurie yra iš
dirbti didžiausių pianų dirbtuvių Amerikoje ir kurių
produktai yra apdovanoti ant parodų su medaliais ir
pagyrymų laiškais. Taipgi yra rekomenduoti per di
džiausius muzikos artistus Amerikoje.
Šis paveikslas parodo vieną iš musų player Pianų,
kuris yra padarytas iš tokio raudonmedžio, Walnut
arba aržuola medžio. Pilnos mieros su 88 notoms,
tvirtai subudavotas ,pilnai gvarantuotas. Dabar pirk
damas sučėdysi $200.00.
Parduodame už pinigus ir ant lengvų išmokėji

Taipgi Lietuvių Rakandų Krautuvėse galite gau
ti pilną pasirinkimą Lietuviškų Music Rolls dėl Player
Pianų. Nekuria dalį talpiname žeminus:
Pirkite iš artimesnes jums musų krautuvės.
Iš kitų miestų galite užsisakyti per laiškus.
untimo lėšas mes padengsime.
Svieto Pabaiga...................
Barbaras Polka...................
Kokietka Polka i....................
Ant Bangiu Valcas ........ .....
Klumpakojis ir Pakcltkojis

Meilė su žodžiais ................ $1.00
Varpelis Valcas ..................
Noriu Miego, Saldaus Miego .... 60c
Žirgelis šokis .......................... 75c

P risi

Vengierka Polka ...................... 75c
Krakoviakas ...............
75c
Suktinis ir Rūtų Darželis ....... 75c
Aguonėle Mazurka .................. 75c
Era Mano Brangi su žodžiais $1.00

WaukBgano
Lietuviai—
Norėdami SIŲSTI PINIGŲ

savo giminėms LIETUVON,
kreipkitės j J. E. BruževL
žilus aptiekę:

5VAUKEGAN
PHARMACY,
1005 Marion Street,
Waukegan, Ilk

LIETUVIŲ RAKANDŲ KRAUTUVĖS

JJurnhure. Rūgs. Stovės, Sewinq Machines
Taikinį Machines, Pianos, Gtc.

1930-32 S. Halsted St
18-tos apygardoj

1657 West 45-ta gatve, Chicago, III.
Telef. Boulevard 4552

4201-03 Archer Avė
Brighton Parke.

Didžiausias, atsakomingiausias ir
pigiausias rakandų mufuotojas ant
Bridgeporto, nes galiu patarnauti,
kaip didesniam taip ir mažesniam
darbe.
WM. DAMBRAUSKAS,
817 W. 34th St., Chicago.
Tel Blvd. 9336

CHAS. H. APPLE, President

American Gasoline Corporation
MR. APPLE PATALPINS ATEIN ANČIĄ
SAVAITĘ SAVO KITĄ STRAIPSNJ, TE
MOJE
PARTICIPATING BONDS.

'

Paskelbia perkėlimą savo ofiso į kambarius 902-904 tame pačiame budinkc.

MR. APPLE UŽKVIEČIA SAVO DRAU

29 South LaSalle Street

GUS IR KLIENTUS ATSILANKYT PAS
JI I NAUJA OFISĄ

i

NAUJIENOS,
Chicago, III.
II
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“Naujienose” jau buvo rašy
ta apie Petro Grencevičiaus nu
žudymą.

tų ani/l 'riendly Seniai (

fRoascvc.lt Road ai Halsted Street-Chicado
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Del Nedarbo
Amerikoje
Dabar tūkstančiai lietuvių važiuoja
Lietuvon, kad pagerinus savo būvį.

Pinn' pirksite laivakortę, ateikite į
musų Bankų, kur gausite patarimus
ir nurodymus reikalingus kelionei. Be
* tikrų patarimų ir nurodymų galite
turėti daug nemalonumų ir piniginių
nuostolių.
Jeigu, norite kad Jūsų pinigai pa
siektų Jūsų gimines Lietuvoje grei
tai ir saugiai, pasinaudokite patarna
vimu šito Banko. Duodame draftus
ant Kauno bankų.

Reikale informacijų klauskite
p. R. GEČO
prie 4-to langelio

Peoples

V^RedStarLine

Da apie Detroito tragedijų.

S^AVest Si de .™® Ban k
_Mm.*—MM—«MMMVOMaM"~M—HM.■■■MMMMMM.—— UI ,■ !■!

Bank

Delei

Išplaukia kas savaitę
Pier 58-62 North River, New York
Samland) Tiesiai į Danzigą (Rūgs. 1
Gothland)
“
“
“
Rūgs. 22

to buvo apkal

tinti Adomas Kelmenčas, Ka
zys Šukaitis ir Povilas Buscavage. Po dviejų dienų tyrinė
jimo
detektivų
leitenantai
Frank Heig ir Frank Ropp pa-!
liuosavo Buscavage ir šukaitį. |
Bet Adomas Kelmenčas laiko
mas kalėjime, kaipo žmogžuda. Liko sulaikytas taipgi ir t
Motiejus Juzaitis, kuris gyveno
Kelmenčo namuose. Jis sulai
kyta, kaipo žmogžudystės ma
tytojas.
Visi tie asmens yra lietuviai.
K. Š. buvo viso to pradžia, nes
jis laikė naminukės. Padarius
policijai kratų, pas jį rasta trys
bačkos užraugtos naminukės
ir katilas su užraugti.
P. Grencevičius paliko Clevelande brolį, kuris rūpinosi
laidotuvėmis. Grencevičius bu
vo nevedęs ir paliko apie $3,000. Brolis sako, kad jis, jei
bus reikalas, praleis visus tuos
pinigus, kad tik tinkamai nubaudus žmogžudas.
— P.
Severos Gyduoles užlaiko
šeimynos sveikata.

Tūkstančiai
Moterių
i

silpnų, nervuotų, su nudėvėtą svei
katą ir kontančiu vargingais ir neregulariškais perjodais, aplaika pa
galbą per vartojimo

SEVERAS
REGULATOR

LAIVAKORTES | LIETUVA
PER KLAIPĖDĄ
Iš Montreal iki Klajpedos arba
Karaliaučiaus $107.10
Laivakortės iki Liepojuj $114.00;
iki Kauno $117.00.

LIETUVOS PREKYBOS BENDROVE siunčia pinigus perlai
domis, čekiais ir telegramų. Musų perlaidas išmaino ant pinigų vi
soje Lietuvoje. Taip kad važiuodami Lietuvon geriausia išsipilkite
musų Bendrovės perlaidu, ant kokios sumos tik norite ir Lietuvon
parvažiavę pinigus gausite paŠtoso arba bankose.
DABAR EINA didelis išpardavimas Lietuvių Prekybos Bendro
vės šėrų dėl pastatymo Lietuvoje ŲUKRAUS FABRIKO. Pradėjus
veikti cukraus fabrikui gaus darbą daugiau 1000 darbininkų. Todėl
jeigu nori gauti gerą pelną už savo pinigus, tai pirk Lietuvių Pre
kybos Bendroves šėrų, kurie dabar parduodami po $7.00 vienas.
Siųsdami pinigus, pirkdami Šerus arba norėdami daugiau žinių
apie laivakortes, kreipkitės ypatiškai arba per laiškus šiuo adresu:

Lithuanian Sales Corporation
414 Broadway, Boston 27, Mass.
Jeigu patogiau tai kreipkitės į skyrius

Lithuanian Sales Corp.,
3313 So. Halsted St.,
Chicago, III. Te!. Yards 6062.

NUO

DAUGEL

METŲ

LIETUVIAMS

Apsauga Padėtiems Pinigams.
SEcuRiTY

*■■■■■■■■ OF CHICAGO
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Milvvaukee Avė. cor. Carpenter St.
NARIAI FEDERAL RESERVE SYSTEM

3%

PELNO

ANT

PADĖTŲ

PINIGŲ

Saugios Depozitu Dėžės
Mainoma Svetimšaliu Pinigai
Atdara panedeliais ir subatomis iki 8 vai. vak.

fCITIZENS STATE BANK
MELROSE PARK, ILLINOIS
(Bankas ant kampo)
PADĖK SAVO SUTAUPYMĄ TVIRTAME
VIETINIAME BANKE.
3% palukio mokama už padėtus pinigus
PINIGŲ SIUNTIMAS — APSAUGOS SPINTOS
APDRAUDA NUO UGNIES IR VIESULOS
Bankas su Laikrodžiu
Męs kalbame Lietuviškai
Bankinės valandos kasdien nuo 8 ryto iki 4 po piet, išskiriant, Suba
tomis nuo 8 ryto iki 1 po piet ir nuo 7 vakare iki 9 vakare.
.................. .

P. CONRAD
LIETUVIS FOTOGRAFAS
Padaro visokios rųšies paveikslus, sulyg kiekvieno pareikalavimo. Turiu ge
rų, ilgų metų patyrimą ėmime fotogra
fijų įvairiose pozose. Kas nori turėti
savo paveikslus gražiai padarytus tegul
kreipiasi į manę. Gaus gerą patarnavi
mą ir graži} darbą.

3130 SO. HALSTED STREET
Drover 6369.

300 Savoy Theatre Bldg.
Wilkes-Barre, Pa.

DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS
muzikališkų instrumentų naujausios išdirbystės: armonikų, koncerti
nų, skripkų, rekordu visokioms
kalboms, gramafonų ir auksi
nių visokių daigtų: žiedų ir
laikrodėlių, ir sutaisom viską, kam kas
reikia, o ypač muzikališkus intrumentus
ir prisiunčiam i kitus miestus kam ko reik

K. PIKELIS,
1907 So. Halsted St.,
Chicajgo, III.

Dr. W. Yuszkiewicz

1407 Milvvaukee Avė.,
Chicago, III.
Phone: Humboldt 5849

Lith. Sales Corp.

Chicasro’s Ofiso Valandos: Kasdieną 9:00 ryte iki 6:00 vakare.
Vakarais: Utarninke, Ketverge ir Subatomis iki 9:30 vai. vak. Ne
dėliomis: 10:00 ryte iki 8:00 po pietų.

(Severo Regulatoriu). Kuris pri
duoda stiprumą, prašaliu skausmų
ir regulųjo moterių priedermę. Per
keturios dešimtys metų davė užga
nėdintą pasekmę. Prekė $1.26.
Gaukite pas sava Aptiokoriaus ar
rašykite pas

GYDAU visokias ligas vyri ir mo
terų; galvos, akių nerviškumą, nusil
pimą, narių silpnumą, reumatizmą,
paralyžių ir kitas visokias vidurių li
gas. Kaipo* lietuvis savo tautiečiams
patarnauju kuoteisingiausia. Visas li
gas gydau gamtiškais budais.
Valandos nuo 9 ryto iki 9 vakare.
Nedaliomis nuo 9 iki 1 po pietų.

(Rūgs,

į

17.

(Rūgs. 10

Lapland)
Hamburgą
(Rūgs. 24
Finland) ................................ Rugp. 27

American
L(Rūgs.
ine
per

Mongolia)

Cherbourg

8

Minnekahda) į Hamburgą (Gugp. 25
Manchuria) ir Danzigą (Rugp. 25

!■■■■■■■■ ■■£■■■■■■■■
INTERNATIONAL MERCANTILE MARINE CO.,
■Tel.l Yards 6666
116 laivų — 1,250,000 tonų.
Boulevard 8448
Chicago: F. C. Brown, West. Pass.
Agent, 14 North Dearborn St.,
S DR. V. A. SIMKUS
Arba prie vietinio agento.
Lietuvis gydytojas, Chirurgas
Akuiėras
3 8203 So. Halsted 8t„ Chicago.
J Valandos: 10-12 v. r., 1-8, 6-8
v. v. Nedėliomis 10-12 ryto.

"■■■■■■■■■■■■■■■■■H

DR. C. K. KLIAUGA

Į IR Iš LIETUVOS

du ir daugian išplaukimų kas savaitė
DENTISTAS
tiesioginiais laivais į ir iš ANTWER1821 So. Halsted S t., Chicago, W.
PO, KARVE ir ANGLIJOS, turi
kampai 18th St.
trumpus ryšius su KAUNU ir kitais Valanda n: 9—12 ryto ir 1—0 vak.
LIETUVOS MIESTAIS.
Phone Canal 257
Keliauninkams po 2, 4 ir 6 loveles
---------- -—*
kambaryj.
Atslkvieskit savo gimines bei drau
gus musų dideliais, greitais laivais.
Atsišaukite prie artimiausio laiva H Telefonas: Boulevard 7042
korčių agento, arba

THE CANADIAN PACIFIC
OCEAN SERVICES, LIMITED.
40 N. Dearborn St., Chicago, III.

| DR.C.Z.VEZELIS j
Lietuvis Dentistaa

5=

ELEKTRA

Šviesą ir pajiegą suvedame { senus ir naujus namus, taipgi
dirbtuves. Cash arba ant išmokėjimo.
Pirmutini Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje

THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., Ine.
A. BARTKUS, Pres.
1619 W. 47th St. Tel. Boulevard 1892 Chicago, III.

Saugiausia Vieta Taupymui

&C0

Atstovaujame visas garlaivių linijas ir galime parūpint jums
laivakortę j Lietuvą... Mielai patarnausime gavime pasporto ir
aprūpinsime visais reikalingais kelionei dalykais.
Jei turi $100.00 invęstyt, klausk mus apie saugius Real Estate
mortgečius, kurie neš 6% polukio. Šis valstijinis bankas stovi už
tavo investmentus.

PASPORTAI, LAIVAKORTĖS
Perkame ir parduodame namus ir
farmas. Perkame ir parduodame
pirmus ir antrus mogečius. Duo
dame paskolas ant namų. Padaro
me visokius dokumentus. Teisin
gas, greitas ir geras patarnavimas

Ar nori gaut už prieš
karinę kainą?
Bungalows, dviejų flatų.
ofisams namų, teatrų, ligonbučių arba garadžių.
Taupyk pats savo pinigus
pasinaudojant
nurodymu
patarnavimu, perkant spė
ką ir auginant organizaciją
Namų Budavojimo Draugi
ją
Niekados nebuvo pirmiau
žmonėms siūloma panašus
patarnavimas įsigijime ar
ba nusipirkime materijolo ir
pasibudavojimo sau namo.

■■■■■■■

Ir? m. t. strikol’is '
Lietuvy s Gydytojas Ir Chirurgas

People Teatro Name,
1616 W. 47th Stn Tel. BuuL 160
VALANDOS:
6 iki 8 vak. Nedėl. 10 iki 12 ryto
Rea. 2914 W. 43rd Street
Telephone McKinley 263

V Telephone Yards 1532

!

DR. J. KULIS

B

LIETUVIS

5

■ GYDYTOJAS IR CHIRURGAS ■

I Gydo visokias ligas moterų, vai■
ir vyrų. Specialiai gydo lim■
■

m
į

pančias, senas ir paslaptingas vyrų ligas.

Pašauk National HeadS 3259 So. Halsted St.. Chicago. 3
ųuarters, 5886 Randolph.
ftlMMCTMH■■
139 N. Clark St., Kooms
1709-12 arba pašaukit DisTelephone Yards 5832
triet Sales Manager,

Stanley Rubey,

| DR. M. STUPNIGKI §
8107 So. Morgan St,
Chicago, III.
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryte |
Ir nuo 5 iki 8 vakare.

4021 S. Maplewood Avė.,
Lafayette 965.

Turime taupymo skyrių.
Išmokės tamstai uždarbį,
musų namų veikimas, kuris
padaromas ant konservatyvio pamato.
CHARLES MESKIS
Pardavėjas, 2116 S. 48th
Ct. Cicero, III., Tel: Cicero
1361.

CENTRAL MANUFACTIIRINC
DISTRICT BANK
. Po Valdžios Priežiūra

Praktikuoja 30 metai
Ofisasi
8149 S. Morgan St., kerti 82 St.
Chicago, Illinois.
SPECIALlSTASi
Moteriškų ir Vyrišką
Taipgi Chronišką Ligų.
OFISO VAIjANDOSi
Nuo 10 ryto iki 8 po pietų, 6—8
vakare. Nedėliomis nuo 10—2
po piet.
S
TekpbĖMie Yards 687

AR MANAI APIE NAMUS?

Ne ryto
THE HOME BUILDERS
ASSOCIATION

Perviršis virš $6,500,000.00

DR. G. M, GLASER

Ofiso ^valandos: Nuo 8 ryto iki
9 vakaro. Panedeliais, Seredomis
ir Pėtnyčiomis iki 6 vakaro. Ncdėliomis iki 2 valandai po pietų.

Klauskit apie tai!

Street

Tel. Canal 2118
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki
’8 vakare.
Rezidencija: 2811 W. 63rd S*.
Tel. Prospect 8466
k
.....
............. ..........

PINIGŲ SIUNTIMAS,

SAUGIAUSIAS TAUPYMAS

West 35th

1900 So. Halsted St.

Phone Yards 6894

Žengk prie telefono

Gali susikalbėt savo kalba pas mus ir mes mielai pagelbėsime
tau biznio klausimuose. Siunčiame pinigus į Lietuvą, greičiausiu,
saugiausu ir pigiausiu budu.

~ DR. TUSIA

3331 SOUTH
HALSTED ST.

AR NORI NAMO?

Atsidaryk taupymo accountą savo locnam tvirtam valstijiname
Banke. Mokėsime 3% polukio už tavo taupomus pinigus. Pride
dant po biskį kas savaitė, nusistebėsi kaip suma greitai augs.

1112

arti 47-toe gatvės

10 METŲ ŠITAM BIZNY

M. J. KIRAS

t

CEDĄR" RĄPtDS, 10 WA

ŽINOMAS

New York

Zeeland)

4712 South Ashland Ave^

W,; F. SEVERĄ CO.

Chicago.

Tik 3-čia klesa

Kroonlan)

3101 S. Halsted St., kampas 31os gatOfiso Tel.: Boulevard 9708.
Naktimis: Yards 3654.
Baigusi Aku
šerijos kolegi
ją; ilgai prak
tikavusi Penn■ilvanijos hospitalėM. Paaekmln^al pa
tarnauja prie
giirdymo. Duo
da rodą viso
kios*
ligose
mntarfma Ir
merginoms.

■CANADIAN j,, PACIFIC

I LIETUVĄ nevažiuokite per Lenkiją, nes kelionėje per Antwerpą ir Klaipėdą LENKŲ VIZOS NEREIKIA. Didžiausi ir grei
čiausi laivai išplaukia iš Canados kas antra diena. Važiuojantiems
Lietuvon parūpiname pasportus ir kitus reikalingus dokumentus ir
sutvarkome Income Taksus veltui.

Kampas 47-os ir Ashland Avė.

GERAI

AKUŠERKA
Mrs. A. Michniewicz

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

DETROIT, MICH.

—pasekmingi biznieriai, kurie
pasiryžę atstovauti $100,000,000.00—komitetas du iš jų ypatiškai tikisi, kad šis bankas da
rys paskolų kas sųvaitę.
Priegtam. du musų oficialai iš
duoda paskolas.
Budas ir finansinis tvirtumas
šių žmonių su $12,000,000.00 šio
banko'perviršiu, tamistą užtik
rins, kad geriausių šis bankas
apsaugos ir tvirtumo.

--------------------------------

■.■■■»

t KORESPONDENCIJOS

Užsiėmimas
Žmonių

W\c Bank

.

J LIETUVĄ

T

■

,

.............................

SUmnBMMMMnnMMMS
Telephone Vau Bures 294
Rm. 1189 Independence Blvd. Chicago

DR. A. A. ROTU
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
Specialistas Moteriškų, Vyriškų,
Vaikų ir visų chroniškų ligų
Ofisas: 3354 So. Halsted St. Chicago.
Telephone Drover 9698
Valandos: 10—11 ryto; 2—8 po piet,
7—8 vak. Nedėliomis 10—12 dienų.
I

DR. P ŠIMAITIS
Naprapath
Gydau be vaistų, be operacijų
8:00 ryto \ki 12 vai. 2:00 iki 5:00
v. v. kasdien, išskiriant ketvergus.
Vakarais pagal susitarimą.
' 2418 W. 45th St.
Prie Western Avė.,
Chicago.

National Headęuarters,
Rand. 5886,
I
Rooms 1709-12 City Hali
Square Bldg.
139 N. Clark St.
SKAITYKIT IR PLATINKIT

“NAUJIENAS"

■ ■■

■ ■■■

Telefonas Pullnuan 856

DR. P. P. ZALLYS

Lietuvye Dentiatas
10801 So. Michigan Av, Roselaud.
Valandos: 9 ryto iki 12 dienų
Nuo 1 po pietų iki 9 vakare.

/

........................... ,

...............................

>....

Subata,

Įsitikinimo
ženklas.

nų žmonių, kuriems šalies rei- taip, kaip ta Lietuvos ubagė,
NAUJIENOS
kalai guli arti širdies, ir kurie kuri visuomet žino,, klek jkis
The Lithuanlaa s Daily Newi
mano, kad šalies arterijos ne- ką
f vištų ir kiek, kieno, kuri
Pvbliahed Daily azcept Sunday by
privalo būti sustabdytos. Todėl višta kiaušinių deda.
Uit Uthuaaiaa Newa Peb. CoM Uc.
Anupro Karaliaus laiš mes norime žinoti, kokios pa Stebiuos aš, iš kokių lėšų tas
kai, tilpusieji “Naujienose”, galbos butų galima susilauki Žmogiukas Titnagas gyvena, t.
Vditor P. firigaiUa
kaip šaltu vandeniu apipylė iš studentų, jeigu kiltų strei y. valgo, rėdos?! Man rodos,
1789 SO. HALSTED ST., komunistus. Jie nežino nė kas. Mes turėtume studentams kad į kiekvieno butą pro rak
CHICAGO, ILLINOIS.
darbo musų dirbtuvė to plyšelį bežiurinėjant ndbeką sakyti apie juos. Vietinis įvairaus
palieka jam laiko užsidirbt sau
se. Mokestis bus nemaža.
Tetaphone Roosevelt 85M
komunistų lapelis, kuris la Laike paskutinio Pennsylva- kasdieninės duonos kąsniui. O
Subscription Katėsi
bai mėgsta “kritikuot” kiek nijos geležinkelio streiko, ne-[visgi, matyt, nes timpa badu!
|8.0Q per year in Canada.
ir nebaigusių | K u r tau, jis net kitiems prikiša
|7.00 per year outaide of Chicago. vieną “Naujienų’* straipsnį, mažas baigusių
|8.00 per year in Chicage.
paliečiantį Rusiją, apie Ka mokyklas studentų skaičius I badavimą ir tyčiojas iš to, ne
8c per copjr.
alkano žmo
liuosu noru atėjo pas mus vykusiai piešia
Entered as Second Claaa Mattor raliaus laiškus tyli, tarytum
dirbti. Rašome šį laišką tuo gaus pozas, iš ko turi piktai
March 17th, 1914, at the Poat Office
of Chicago, III., under the act of butų nematęs jų.
įikslu, kad sužinojus ar St. garsaus juoko-ir kitus kviečia
March 2nd, 1879.
Bet patylomis jie tarp sa Francis kolegijos studentai pa  juoktis.
Naujienos eina kasdien, llakiriant vęs diskusuoja tą keblų da dėtų mums, jeigu kiltų strei
Neįstengiu sumot, kaip čia
eedėldienius. Leidžia Naujieną Ben
galima juoktis, matant alkaną
drovė, 1739 So. Halsted St., Chicago, lyką, ir nuomonės jų skiria kas.
IU. — Telefonas i Roosevelt 8500.
si. Daugelis eilinių komuni Tiems, kurie sutiks dirbti, žmogų? Mačiau ir daug skai
apie alkanus žmones, —
stų linksta prie to, kad pri njes duosime butą ir valgį ar čiau
Uisiaakomoji Kainai
ti dirbtuvių. Tečiau jie galės didelius žmones, tuos pasauli
Chicagoja — paltus *
pažinus, jogei Karalius pa gyventi ir kitur.
nius galiūnus, kurie rišo gyve
Matam*........................
■ >8.00
rašė
tiesą.
Pusai mota
. .............. .... 4.50
Malonėkite pranešti kaip ga nimo problemas, kurie rodė,
Trims mtna&iams
,
—- 2.25
Viename pasikalbėjime lima greičiau ar jus sutiktu te švietė žmonijai takus. Kone vi
Dviem minssisme
r - - - 1.75
Vienam mlaesiui . ,
1^0 tarpe “tvirtų”
ir “svyruo dirbti Cresson divizijoj (Cres- si tie galiūnai gyvenime buvo
Chicagoje — per nelietojnal
jančių” komunistų įvyko sonc arba Rdhvoode), jeigu alkani. Jei mes (aš kalini apie
Viena kopija....... „,.... . ......... 08
musų darbininkai sustreikuotų. tamstą, p. Titnage) esame la
Savaitei
, ■ ...................
18 daug-maž toks minčių apsi
Praneškite taipgi, kaip greit bai mažai kultūringi ir persun
Minedui _________ ■ ------------ - 75
keitimas. Vietinis “lyderis”, jus galėtute atvykti tokiame at ki! mums siekt toliau, tai pa
Suvienytose Valatijeeo M KJhlcagoj,
kuris stengiasi, kaip įma sitikime”.
imkim sau pavyzdžiui tik mu
paltui
Metama
■ « —. >7.00 nydamas,
palaikyt dvasią Povilo tėvas, W. J. McAteer, i sų tautos, Lietuvos didvyrius:
Pusei metą
■ ......
4.00
Trims mėnesiams
-- 2.00 savo nusiminusioje armijo tuoj atsakė į laišką. Laiškas ■ visi jie kentė dideliausį skurdą
Dviem mėnesiams t '
----- , 1.50
ir mirė to skurdo
pakirsti.
užveizdai skamba šiaip:
Vienam mėnesiui
.... .................75 je, ėmė karštai prirodinėt,
laišką, adresuotą ma Nagrinėjant jų gyvenimus, be
kad Anupras ir tie sąjun- no“Jūsų
Lietuvon ir kitur aisientuesel
sunui, Paul McAteer, aš kilnių siekiamų, švento pasiau
(Atpiginta)
.
giečiai,
kurie
po
atsilanky

skaičiau ir nesuprantu kuo jus
Metams...............
- - >8.00
Pusei metą.........
.... ......... 4.50 mo Rusijoje keikia Leniną, remiatės, manydami, kad mano tos, be širdį veriančių jų kan
Trims mėnesiams .. ......... —----- 2.25
veidmainiai. Vienas suims sutiks būti savo šalies iš čių nieko juokinga nepastebė
Pinigui reikia siųsti palto Money esą
Orderiu, kartu su užsakymu.
“svyruojančiųjų” tuomet at davikas. Streiko, apie kurį jus jau!
kalbate, neįvyktų, jeigu gele ? Aš noriu sykiu su p. Titnagu
šovė jam sekančiai:
žinkelių kompanija prisilaikytų juoktis! Aš taip labai išsiilgau
“Aš nemanau, kad to įstatymų. Bet jeigu kompanija juoko! Nurodyk man las juo
kią permainą nuomonėse nesilaiko tų įstatymų, tai nei kingas badavimo puses, kad aš
galima aiškinti veidmai aš nei mano sunūs nesutiks’ei taipgi galėčiau iš jų tyčiotis.
ti prieš Jungtinės Valstijas.
Hm... “Draugas” — krikščio
niavimu...
Jie
taip
išsi. Lietuvos Informacijų Biu
Pennsylvani jos
geležinkelio niškas. Kunigų-vienuolių, Kris
karščiavę,
kad,
brolau,
ras, Washingtone, • vakar
darbininkai yra ištikimi Ame taus įpėdinių laikraštis. Ponas
pranešė “Naujienoms”, kad ketina mums snukius dau rikos piliečiai ir prisilaiko įsta Titnagas, su tuo visu savo kro“Lietuvos Vyriausybė pri žyti. Reiškia, jie persitik tymų. Todėl bile vienas pilie meliu, irgi, be abejo, krikščio
tis, kuris priimtų jūsų siūly nis, o gal net pats kunigas. O
ėmė Hymans’o pasiūlymą rino, kad buvo apgauti.” mas
sąlygas, turėtų išsižadėti kunigai, nors labai mizerišką,
“Lyderis” nutilo, išgirdęs
siųsti delegatus Geiįevon”.
garbes ir padorumo. Karo me bet visgi’ šiokį tokį
gabalėlį
Genevoje (šveidarijoje) [šitokią repliką.
tu buvo reiškiama pasipiktini mokslo turi — ypatingai Kris

Visuomenietį braškant gatve pats jas atlaiko ant intencijos,
apsuptą gražių savo vaikų kir-kad ponas Dievas nudvasintų
P. Jokuboniui. — 1 Amerikos
bine, plyšta iš pavydo, keikias badu tą sudžiūvėlį sukepėlį Vimuile (mylia) turi 5280 pėdų,
pravardžiuojas, kožną dieną suomenietį. Amen.
užperka mišias šv. — b gal ir
Grįžalo Ratai.
o rusų viorstas — 3500 pėdų.
2. Į vieną dešimtinę (desinciną)
eina 2 7-10 (du septyni de
šini tdaliai) akeriu.

Redakcijos Atsakymai.

DR. A. MONTVID

susirinkti

Ir ištiesų, ką galima prieš

O**
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jau

paliovė

brukęs

Lietuvai senąsias savo sąly

gas — ar Lietuvos vyriau
sybė nutarė priimti jas?
Lietuvos

atstovybė

Wa-

shingtone turėtų paaiškin
ti.

streiklaužio vietoj

jeigu kiltų arba raudonuot,

streikas, štai ką rašo Cutlibert:
“Besiruošiant prie nemalo
nios galimybes, streiko, kuris
gali kilti musų dirbtuvėse, mes
turime pranešti, kad mums
bus reikalinga patriotingų jau-

Telephone Boulevard 5052

°8avo

Dr. A. Juozaitis
DANTISTAS
Valandos: 4iuo 9 iki 9 vai. vaka
re. Seredom 9 v. ryto iki 12. Va
karais 6—9. Nedėl. pagal sutarimo.
8261 So. Halsted Su Chicago, 1)1

__ r

ifr .................

Tel. Boulevard 2160

Dr.A.J.KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgą*
VALANDOS: 9—12 ryto
2—9 vakaro.
8801 So. Morgan Street,
Chicago, IU.

J. P. WAITCHES

LAWYER Lietuvys Advokatas

Dienomis: Room 511 —
127 N. Dearborn St.
Tel. Dearborn 6096
Vakarais: 4509 S. Ashland Avė.
Tel. Yards 1053

Padarytas
Amerikoj

R. URBONAS,
LIETUVYS FOTOGRAFAS
1721 W. 47th St., Chicago, III.
Fhone Drorer 3473

mo, kada beginkliai laivai bu-1 taus gyvenimą turėjo stndijnot.

Tautų Sąjungos konferenci ją pasakyti? Įsitikinęs ko vo puolami ir nekalti žmonės Vadinas, jie žino, kad ir pats
ja, kuri turės galutinai iš munistas visuomet yra pasi skandinami. Gi jus negarbin Kristus dažnai buvo alkanas, o
gas pasiūlymas yra tokios pat
spręsti Augštosios Silezijos ryžęs “išdaužyti snukius” rūšies. Nei aš nei mano sūnus Jaipgi ir mirė trokšdamas ir
alkdamas... O betgi jie, Kristaus
klausimą. Tenai, matoma, savo oponentams. O jeigu jo nesutiks tą niekingą darbą apaštalai, juokias ir tyčiojas iš
bus svarstoma ir Vilniaus nuomonės persikeičia, ir ji dirbti. Ir aš manau, kad nesu to! “Atleisk jiems, — jie nesižiklausimas.
sai pasidaro komunizmo tiks tatai daryti nei vienas stu
Iš augščiaus paminėtojo priešas, tai natūraliu budu dentas, kuris nenorės užtrauk Pasiskaitęs p. Titnago straip
ti negarbės sau ir savo šeimy snių “Drauge” apie Visuome
Lietuvos Informacijų Biuro.i jisai “nusistato”1 prieš savo nai.
Jau laikas atėjo, kad kor
aš ve kaip įsivaizdinau
pranešimo nematyt, kokio buvusiųjų vienminčių “snu poracijos taip jau turi prisilai nietį
tuodu asmeniu: Pirmas Ponas
mis sąlygomis p. Hymans kius”.
kyti įstatymų, kaip ir pavieniai Titnagas: “singelis,” visai že
pasiūlė Lietuvos Vyriausy Pasiryžimas “daužyti snu- žmones. O kada įstatymai ne mo ūgio, pasibaisėtinai storas,
bei siųsti savo delegatus Ge- ■ kius” kitaip manantiems bus paniekinami, tai nereikės su dideliu dideliu pilvu. Makau
nevon. Todėl sunku yra pa žmonėms yra komunistinio nei streiklaužių, nes tada ne lė smaili, veidas išpleręs, su nu
bus streikų”.
Į dribusiais skruostais, storas išsakyt, ar to pasiūlymo pri įsitikinimo ženklas. Pas ko
vėpusiom šlapiom lupom, iš
ėmimas yra peiktinas, ar munistus todėl neturėtų bū
tėkšta, tartum kas dideliu ba
girtinas.
ti jokios abejonės, kad Anu
Fotografijos
tu butų užmynęs ir priplojęs,
Tas Tautų Sąjungos vir pras Karalius kalba nuo šir
nosim
ir mažutėm, baltais
Feljetonėlis.
blakstenais, akim. Kaktos ne
šininkas, kaip žinome, pir dies.
įstengiau įsivaizdinti. Ir visuo
mininkavo
lietuvių-lenkų
Užeikite, susimildami, į ma met piktai linksmas, visuomet
konferencijai Briuselyje ir,
piktai juokiantis, o kai juo
no k romelį —
būdamas toje rolėje, elgėsi Pasaulio Darbininkų “...nors jis ir tvankus, nors kias, tai tas jo baisusis pilvas
Judėjimas.
toli-gražu ne bešališkai. Pa
pilnas
visokių limpančių ir taip smarkiai kratos, kad p.
skui, kuomet konferencija
kandančių gyvūnėlių, nors “ta- Titnagas būtinai turi jį laikyti
JUNGTINĖS VALSTIJOS.
voro” maža, visai maža, o ir abiem rankom... Žmonėm, kad
suiro, nedavusi jokių rezul
tas žemiausios rųšies, bet nebo- mato jį juokiantis, ima širdis
tatų, p. Hymans pasiūlė
Rengiasi prie streiko.
kit, vistiek užeikit, nužemin pykti ir jie skubinas šalin. Man
abiem pusėm atnaujinti de
tai maldauju! Ak, aš taip la jis primena vieno senų senovės
rybas tokiomis sąlygomis,
[Iš Federuotosios Presos]
bai trokštu, kad kas, ypatingai dailininko chimerą iš septynių
kurios buvo visai nepriimti Altoona, Pa.
Pennsylva- iš augštų asabų, atlankytų, su mirtingųjų nuodėmių...
nijos geležinkdlių vedėjai tiki manim žodį tartų, o paskui ko
nos Lietuvai.
Antras Visuomenietis: Labai
Lietuvos vyriausybė at į prisirengimą. Dėdami visas kiam nors mitinge ar piknike — nekaip atrodo — sprendžiant iš
Mano
metė tas sąlygas, ir visos pastangas suardymui unijų ir vienu žodžiu, viešoj vietoj,
susilpninimui darbininkų įtai kad visi matytų —i brač susi vaizduotėj jis tikras skeletas,
partijos Steigiamajam Sei kęs, jie tuo pačiu metu verbuo tinkam, pasisveikinam...”
ilgas ilgas, kai smilgas; ilgu
me pritarė jai. Musų skaity ja streiklaužių iš studentų tar Taip rašo, rėkia mojas kone kaklu, ilgom kojom, ir begalo
tojai atsimena, kad Lietu po. Kadangi studentai jau pir kožnam “Draugo” numeryje plonytis —- taip nepaprastai lai
vos socialdemokratų orga ma padėjo kompanijoms laužy ponas Titnagas (Įnik malonus bas ir silpnas, kad kai dylina
nas patarė vyriausybei dau- ti streikus, tai geležinkelių ve p. Redaktoriau, pridabok, kad jis gatve, tai (praeiviai lenkiasi
dėjai mano, kad ir dabar jie
titulas “Ponas’* butų jo, bijodami, kad oro inercija
giaus nebesiderėti su len neatsisakys nuo to “garbingo” Titnago
aiškiai gražiai išdrukavotas, ne kurią jie padaro praeidami ne
kais, jeigu derybos turi eiti darbo.
sutrumpintas, ir nei pertoli nei parblokš tų jo ant saidvoko ir
pagal tą planą, kurį stengia Altoona Labor News atspaus perarti pastatytas prie Titna nesutrupintų kaulų. O, tie ne
si pravesti Tautų Sąjunga dino Allen B. Cutliberto, gele go). O! aš neabejoju, kad jis lemti kaulai! taip ir girdžiu
per savo įgaliotinį, p. Hy- žinkelių užveizdos, laišką. Lai yra augšto išsilavinimo, tas vy kai jie braška tarška, gatavi I
Jo leksikonas toks, kad prie menkiausio pasijudinimo
škas adresuotas Paul McAlcer’- ras.
mans’ą.
ui, St. Francis kolegijos stu skaitant jo “raštus” turi užsis- subyrėt, išsiskirstyt. O pilvas
Taigi dabar ir stovi prieš dentui. Laiške klausiama ar pausti nosį nuo visokių kvaps jo
biednas, alkanas pilvas,
mus klausimas: Ar p. Hy studentas nesutiktų užimti nių taip intensyviai išreikštų, pripiltas tik vandenio (ir tai ne-į
mans

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgą*
25 East Washington St.
Valandos: nuo 10 iki 12 ryto.
Telephone Central 8862
1824 Wabansia Avė.
Valandos: nuo 6 iki 8 vakaru
Rezidencijos tel. Kedzie 7715

vnX1' nft8 L
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Vėl derėsis
su lenkais.

ketina neužilgio

kai tas žmo šildyto!)

giukas taip grubi joniškai kni
sasi po kito žmogaus naminį
intyminį gyvenimą.
Naudingas sutvėrimas, tas
p. Titnagas!... — Jis žino, kada
kas alkanas, kas pas ką nueina
ir ką nuėjęs veikia... Ot, lygiai

vis kiliu, kliu,

kliu,

kliu... taip gailiai gailiai!
O
žmona jo stipri, riebi, o vaikai
— visi gražus, sveiki, išmintin
gi, baigę mokslus, gražiai ap
rėdyti, skaliai pavalgę. Ir vis
tai ačiū tuščiam tėvo pilvui!
Ir p. Titnagas, matydamas'

Rugp. 20 <lt 1921

Išdirbame pui
kiausius ir len
gviausius Accordian (armo
nikos)
piano
arba cromatiškus. Specialė
atida taisyme,
Musų Accordians gvarantuoti.
Nori h American Accordian Mfg C
NORTH AMERICA
ACCORDIAN MFG. CO.,

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

Pirmasis ir Vienintelis Tikrai Lietuviu
Bankas Rytinėse Valstijose.

Baltic States Bank
'KAS MANO KELIAUTI LIETUVON ir nori turėti
geni kelionę, draugišką ir teisingą patarnavimą Ameri
koje, ant laivo ir Lietuvoje, — LAI KREIPIASI Į BALT1C STATES BANKĄ.
KAS SIUNČIA PINIGUS LIETUVON, ar pašalpos giminėms ar pats ketindamas keliauti, ar bizniui — pir
kimui ūkės ar pasidėjimui Lietuvos Bankuose, ir nori,
kad pinigai butų teisingai, be nuostolių ir greitai prista
tyti, — BŪTINAI LAI KREIPIASI Į BALTIC STATES
BANKĄ, kurs persiunčia Lietuvon pinigus greičiausiai
ir teisingiausiai.
KAS NORI PASIDĖTI PINIGUS NUOŠIMČIAMS ir
gauti 4 dol. nuo šimto, nuošimčius priškąitant prie sumos
kas mėnuo, — LAI SIUNČIA DEPOZITUS J BALTIC
STATES BANKĄ per paštą, Money Orderiais arba ban
ko čekiais.

KLAUSKITE DRĄSIAI INFORMACIJŲ — MES
GREITAI IR MIELI AI ATSAKOME Į LAIŠKUS.
PARDUODAME LIETUVOS LAISVĖS PASKOLOS
BONUS IR IŠMAINOME PASKOLOS*BONŲ..KUPONUS.

BALTIC STATES BANK
294 Eighth Avė.,

New York, N. Y.

JŪSŲ BUVĘS SENAS
Prietelius Patarėjas

H.LE1BOW1TZ

Dabar yra naujame biz
nyje visokios rųšies
INSURANCE
APDRAUDA
Valandos nuo 10 ryto

iki 8 vai. vak. kasdien.
Persikėle atgal i savo
seną vietą.
1652 W. Van Burcn St.
Chicago, III.

Jei kenti galvos skaudėjimą,
Jei skaitant raides susilieja,
Jei iš raidės darosi dvi,
Jei turi uždegimą akių,
Jei skaitant ar siuvant akis skau
da, tuomet reikalaukit akinių.

John J. Smetona
Akinių specialistas
1801 So. Ashland Ate.,
Kampas 18-os gatvės.
Ant trečio augšto virš Platt’o aptiekos, kambariai 14, 15, 16 ir 17
Valandos nuo 9 ryto iki 9 vai. vak.
Nedėliomis nuo 9 r. iki 12 pietų.

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.
3336 So. Halsted St.,
Chicago, III.
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KAM LAIKYTI PINIGUS PAS SAVE IR BIJOTI UG
NIES IR PLĖŠIKU, DU JUŪS GALIMA VISUO
MET PASIDĖTI!
UNIVERSAL STATE BANKA
-

Kur jie bus gerai apsaugoti ir neš nuošimtį.

Tie, kurie laikote pinigus pas save,
pagalvokite apie tai.
Suv. Vai. Valdžia ir CHICAGOS MIESTAS laiko savo pinigus Uni
versal State Banke. Ar gali būt geresnis užtikrinimus Šio
Bankb saugumo?

šio Banko Turtas apie

$3,000,000.
DOLERIŲ

GREIČIAUSIAI PASIUN
ČIA PINIGUS.

Lietuvon ir kitur Universal State Bankas, nes išduo
da čekius tiesiog ant Lietuvos bankų’
-no Hanko čekiai ir nroney orderiai yra išmainomi kiekvienam Lie
tuvos miestely ir išmokanti adresatui pilnai, sulig padalyta musų sutarčia su Uetuvos Bankais

PASINAUDOKITE PROGA KOL
ŽEMAS KURSAS.
Iš kitų miestų siųskite mums dolerius, o mes pasiųsime Lietuvon
auksinais pagal kurso.
BANKO SKYRIAI:

ASMENŲ JIESKOJIMAI

PRANEŠIMAI

CHICAGOS
ŽINIOS

VYRŲ IR MOTERŲ

Roseland. — Lietuvių Evangelikų

Draugijos rūpesčių, pėtnyčids ir neJIEŠKAU brolių Pranciškaus ir An
lėlios vakarais, Rugp. 19 ir 21, 8 vai., tano Klembauskų, ifi Mikniškių. Ma
jrolių Strumilų svet., 107ta ir India lonės atsišaukti.
na Avė., bus gražios prakalbos anglų
FRANK BARGAILA,
ir lietuvių kalbomis. Pėtnyčios vaka 4028 Brighton PI.,
Chicago, 111.
rą bus taipgi graži orkestros muzi
ka. Kviečiame vietos lietuvius gausiai
JIEŠKAU draugo Juozapo Never—Komitetas.
NAUJIENŲ’* B-VfiS DIREK atsiankyti.
dausko. Turiu labai svarbų reikąla, no
CIJOS SUSIRINKIMAS.
riu sužinot.
Gyvenančio ant Toxvn
of
Lake.
L. S1. S. VIII Rajono konferencija
BLADAS JANKAUSKAS
Įvyks nedėlioj, rugpiučio 28 <1. Auš
6185
W.
Giddings St., Chicago, III.
Mėnesinis “Naujienų” Ben ros svet., 8001 Ąo. Halsted St. Prad
žia 10:30 vai. ryto. Kuopos malonė
drovės Direkcijos susirinkimas kite
JIEŠKAU savo tėvo Stanislovo Noišrinkti delegatus į konferenciją
įvyks ryto, rugpjūčio 21 d., ly ir iŠ anksto prirengiate naudingų su roševičiaus, Vilniaus rėd., Namenšipar. Girdėjau buk gyveno Chica
giai kaip 10 vai. ryto, “Nau manymų musų organizacijos labui. nų
go,
o dabar nežinau kur. Meldžiu at
J. J. Čeponis. Sekr.
jienų name. Direktoriai yni
sišaukti*
TEKLĖ NOROSEVIČE,
kviečiami nesivelinti.
Chicago, 11).
L. S. S. 4 Kp. susirinkimas bus 6820 S. Racine Avė.,
J. šmotelis, Sekr.
nedėlioj, rugpjūčio 21 d., 10 vai. ryto
JIEŠKAU savo vyro Juozapo UrFellowship House svet., 881 W. 83 PI.
bučio
arba Banzino. Apie 6 metai at
Draugės ir draugai, malonėkit pribūt
frat,
gyveno
Riverton, 111. Tik-ką at
laiku, nes turim daug svarbių reika
Perorganizuos Mexwell
keliavau
iš
Lietuvos
su duktere Ji8<ylų.— Org. J. M. Vainauckas.
•
marketų.
te, tad jei yra gyvas, malonės atsi
šaukti. Jis vidutinio ugiė vyras, tam
Maxwcll gatves marketas,
saus veido, juodų plaukų ir juodų
L .S. S. 81 kuopos nepaprastas akių ,apie 38 metų amžiaus. Malo
lietuviams žinomas kaipo “Jef- (extra)
susirinkimas įvyks subatoj,
atsišaukti.
fersonas” busiąs peporganizuo- rugpiučio 20 d., lygiai nuo 8 vai. va nės MRS.
karo, Liuosybės salėj, 1822 Waban- Box 14, MARY URBUTIENfi,
tas. Francis, Ni' šųj
Riverton, III.
sia Avė. Delei rinkimų delegatų į
misionierius įsake, kad visas VIII Rajono konferenciją ir kitų svar
JIEŠKAU savo brolio Frankio Jo*
slovėnas bei stalai turi būti tuoj bių organizacijos reikalų nariai yra naičio, paeina iš Šiaulių apskr., Vaikviečiami susirinkinvan pribūti laiku. gailių kaimo. Girdėjau, kad gyveno
atimti. Tai busiu pranešta sa
—Kp. Raštininkas.
New Yorke. Atsišaukite.
vininkams ypatiškai. Tie daik
STĖLLA HUBER
Chicagos Lietuvių Vyrų Choro dai 5715 Eberdcen
St.,
Chicago, III.
tai turėsią būti atimti į ketu nų repeticija įvyks nedėlioj, rugpiu
rias drši m t s astuonias valandas čio 21, Mildos svet. 3142 Šo. Halsted
kaip 11 v. ryto. Visi dainoriai malonėpo pranešimui.
nėkite susirinkti laiku ir naujų dainorių atsiveskite.
Sekr. J. Gedraitis.
Gaisras vidurmiiesty.
JIEŠKAU merginos arba našlės,
nuo 20 iki 30 ni1. amžiaus. Turiu biz
Užvakar, darbininkų grįžimo Town of Lake. —Gvardijos D. L. nį, tai noriu, kad ir mergina apie tai
Vytauto piknikas įvyks nedėlioj, nusimanytų. Atsišaukite laišku priį namus laiku, prie 306 W. K.
rugp 21, Leaty Grove. Visi kurie esa siijsdami paveikslą. Paveikslą grąžy
Randolph gatvės įvyko didelis te Išrinkti darbininkai, malonėkite siu.
susirinkti kaip 9:30 vai. į šv. Kryž.
W. U.
gaisras, kuris pridarė apie $50,- par.
svetainę; visi sykiu važiuosime į 6820 S. Ručine Aąo., Chicago, 111.
000 nuostolių. Priežastis gaisro Leafy Grove. Nesivėluokite.
■ ■

Pinigų ir Laivakorčių siuntimo, Taupinimo, Komercijos, Paskolos,
Real Estate, Ir Apdraudos nuo Ugnies.
BANKO VALANDOS:

Kasdiena nuo 9 iš ryto iki 4 v. po pietų, ir vakarais: Utar- ,
ninkais nuo 6 iki 8:30 vakare. Subatomis visą dieną iki
8:30 vakaro.

Universal State Bank
Chicago, III.

3252 So. Halsted Street,

Ar Ju a Kankina 01ci«karu>* *

'

.—Komitetas.-

nesušokta.

Beveik tuo pačiu

laiku įvy

Ar Jum* Galvot Odų Nielti?

Mo'irting kompanijos'budinkc
1550 N. Kobey gatvės,
T rys
kompanijos darbininkai labai

Ar

Plaukai Slenka?

gaisras Art

Roseland. — L. S. A. 137 kp. rengia

Comb išvažiavimą į Washington Heights miš

ko kitas

NAUDOKITE PUffleS

■

.

REIKIA DARBININKŲ.

Vyras ar moteris gali gerą pelną
padaryt. Mes duosinvjums jūsų apie
linkčj pardavot musų Tyrą Medų.
Atsišaukit greit į Redakciją “Ame
rikos Ūkininko”.
M. VVALENČIUS, Hart, Mich.

REIKIA DARBININKU
VYRŲ
REIKTA vyrų pardavėjų, mokan
čių lietuvių ir anglį; kalbas. Nuolati
nis darbas. Pilnas laikas ar atlie
kamas; gera užmokestis. Atsišaukite
tuojaus.
UNITED THRIFT ASS’N INC.
3249 S. Halsted St.

JIESKO" PARTNERIU.

Štai gera proga keliems su $50.00
ant 3 mėnesių Special Investment;
progą pelnyti $75.00 ir daugiau kas
mėnuo arba savo pinigą galima išsi
traukti kas panorės paskirtame lai
ko su didžiu nuošimčiu. Ištirkite dėl
savęs.
Reikalaujame keleto gerų vyrų representuoti mus; geras atlyginimas
geriems vyrams. Savo visą a»ba liuosu laiku .

RASTA-PAMESTA

DR. A. R. BLUMENTH AL
Akių Specialistas
4649 S. Ashland Avė.
Kampas 47th St.

Dienoms, 9 ryto iki 9 vak
Ned. 10 iki 12 pietų.
Tel. Boulevard 6487

• GARY BROKERAGE CO.
1538-127 N. Dearbom St. Chicago.
REIKIA vyrų kaipo agentų ir ko
lektorių prie vienos iš didžiausių svei
katos ir atsitikimų insurance kompa
nijų Chicago. Mokėsimo algą ir komišiną pagal kontraktą ir vyrai no
rinti dirbti, gali lengvai uždirbti nuo
$6 iki $20 į dieną ir trumpame lai
ke tapti superintendentu. Jei esi
darbščiu ir nori padaryti didelius pi
nigus, matykit musų agentų superin
tendentą, tarpe 9 ryto ir 1 po pietų
kasdieną.
CHICAGO

MUTUAL
CO.,

CASUALTY

431 S. Dearbom St.
Room 911-912.

IS RUSIJOS
Persikėlė nuo 3412 So. Halsted St.
po No. 3313 So. Halsted St.
Gerai lietuviams žinomas per 22 į
motu kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.
' Gydo aštrias ir chroniškas ligas,
▼yirų, moterų ir vaikų, pagal nau
jausias metodas X-Ray Ir kitokias
elektros prietaisus.
Ofisas ir I abaratorijai 1025 W.
18th St., netoli Pisk St.
VALANDOSt Nuo 10—12 pietą,
Ir nuo 6 iki 8 vai. valtaraln.
| Dienomis:
T.lephM»lJ . «110

T. Fullman b481

A. SHUSHO
AKURERKA
Turiu patyrimą
Moterą ligose;, rū
pestingai
prižiū
riu ligone ir kūdi
ki laike ligos.
10929 S. State St.
Chicago, 111.

SIŪLYMAI

TIKTAI PER 10 DIENŲ

RAKANDAI

JIESKO DARBO

I

...............................

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

INSURANCE

Extra Pale” Brands

Prašykite voltui Blotterių

j Automobiliai, nuo plėšikų, atlyginimo, gyvasties, nelaimių, sveikatos, ugnies, langų ir visokių ktokių In
surance — puikiausios kompanijos
Hartford Fire Ins. Co. — suorganizuota 1810
Assets $55,000,000
Į Mutual Bcnefit Life Ins. Co.—suorganizuota 1845
Assets $280,000,000
Jūsų patarnavimui
H. E. Dixon,
Phone Rockwell 2892 ----- - 2213 Marshall Blvcl.

I

■M.

,

mo ir kitų

priežasčių šu-l

jungtų su vidurių nesmagu

mais. Jei jūsų kaimynistėje
vaistininkas arba vaistų par
davėjas neužlaiko

Trinerio

Kartųjį Vyną, pasistengk,
kad laikytų; kadangi negali
gauti geresnio prirengimo
virš minėtoms ligoms. Ponia
Frank Odett rašė mums iš
Susanville, Cal., birželio 28,
1921: “TrinericFKartusis Vy
nas pagelbėjo labai įžymiai.
Turiu labai gerą apetitą ir
jaučiuosi daug tvirčiau”.
į

JIEŠKAU savo vyro Ignaco
įCipšo; pasišalino nuo manęs
rugp. 17 dieną. Pasiėmė su sa
vim ir sūnų Vincuką. 4 metų. Jis
pats turi 37 metu, vidutinio
ūgio, akys mėlynos, veidas rau
donas, plaukai geltoni. Vaikiu
kas turi šviesius plaukus ir tam
sias akis.
Sugrįžk, viskas bus užmiršta.
Už pranešimą jo antrašo duosiu
$15 dolerių.
KLARA K1PŠIENĖ,
912 W. 19th St., Chicago.

Lietuviui Ūkininku Kooperatyve Sąjunga
HART, MICHIGAN

Siuntiiiėja visokius ūkio produktus dideliais ir.
mažais orderiais į visas lietuvių kolonijas.
Taipgi patarnauja lietuviams norintems
pirkti fanną šioj gražioj Lietuvių kolonijoj. Rei
kalaudami kokių informacijų visuomet įdėkite
štampą už 2c atsakymui.
Adresuokite taip: L. U. K. Są-ga c/o I. Smetoną — Sec-ry,

R. J, Hart, Mich!

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 15 metai
Ofisas
4729 So. Ashiand Are^ 2 I«boa
Chicago, Illinois.

Specialistas džiovos
Moterišką, Vyrišką ir
Vaikų Ligą.
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 ikt 12 vai. ryto, nuo 2 iki
5 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:30 vai.
vakaro.
Nedėiiomis nuo 10 rak
valandos r^to Jei 1 vai. po pi«u
Telefonini Drexel 2880

Tel. Austin 787

• DR. MARTA

I)OWfoTT-SASS.
Kątik sugrįžo ii Califomijoa ir
▼ii tęs savo praktikavimą po No.

5208 W, Harrivbn St.

................................................ .11...............................................

ASMENŲ JIESKOJIMAI

Sveikatai ir Linksmumui

C&nal
857

) Naktimis: Drcxel
’ 950 - Drover 4186
GYVENIMAS: 3313 S. Halsted St.
V Al ..t 9—10 ryto ir 8—9 vai. vak.

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

Roseland., — 9-to Tvardo Socialistų
partija rengia didelį pikinką nedėlioj,
NAUDOKITE
l
rugp. 21 d., Gardners parke, 123 ir
Y'
galvot odo* tveuud ir ivanal''
Michigan Ąve. Bus įžymus kalbėto
PAMESTA Rugp. 1 d. vakare pini
Svarbus pranešimas organizacijų jai .dainuos chorai ir bus įvairių žais gai 30 dol., einant namo vėjas nupū
NAUDOKITE-------- 2ŽI
atstovams. — L. L. Paskolos Chica- mių. Įžanga 25c Lietuviai kviečiami tė skrybėlę su pinigais tarpe 105 gat.
gos Apskritis kviečia L. R. K. Fede skaitlingai dalyvauti. — Komitetas.
ir 104 PI. ir Edbrooke A ve. Jei kas
Ruffles galima gauti visose aptiekose po 65c, bonk^, arbą tiesiog
racijos ,Chicagos Lietuvių Tarybos,
radote, malonėkit sugrąžinti, duosiu
iŠ išdirbeju per pašty už 75c. bonkp.
Chicagos Lietuvių Darbininkų Tary
atlyginimą.
Mano antrašas:
bos atstovus susirinkti pirmadienį, ...Liet, Laisves Paskolos Chicago*
F. AD. RICHTER & CO.
F. D.
REIKIA pardavėjų parduoti siutus,
rugp. 22 dieną, kaip 8 vai. vakaro Apskrities Valdyba šiuomi pranėša vi 114 E. 101 th Place,
3rd Avė. & 3Sth St.
Rrooklyn. N. Y.
Roseland,
III.
oveikotus,
rainkotus, stuba nuo stušv. Jurgio parapijos svetainėn ant 3- siems stočių darbuotojams, kad ji yra
bos>
patyrimas
nereikalingas; norin
čių lubų, 33-čia ir Auburn avė., pasi gavus „žinių iš Lietuvos Misijos, jogei
ti
dirbti
gali
padaryt
gerus pinigus.
tarti dėl priėmimo Lietuvos Atstovo Lietuvos Atstovas gerb. Čarneckis pa
Ateik
greitai,
nes
dabar
aarbo lai
p. Čarneckio. Kvlėčia — L. L. Pas sižadėjęs atvykti rug. mėn Chicagon
kas.
..Atdara
nuo
7i3Q
ryto
iki 7:30
kolos Chicagos ir Apielinkės Apskri ir aplankyti Chicagos srities koliomvak.
jos paskolos reikalais. Tatai stočių
čio Valdyba:
KAMBARYS ant rendos vedusiai AMERICAN
RAINCOAT MANUI valdbos malonėkite urnai sušaukti sto
Pirmin. J. A. Mickeiiunas
porai,
arba
2
merginoms.
Atsišaukite
FACTURING
CO.,
čių
susirinkimus,
perorganizuoti
sto

Raštin. ’E. Statkiene.
1837
W.
Chicago
Avė.
po
8
vai.
vak.
čių
komitetus
(jei
butij
tam
reikalo)
CALIFORNIA VYNUOGĖS
4434 South Falrfield Avė.
MRS.
DANKERS,
Tel.:
Sceley
7474.
ir pareikalauti iš Misijos reikalingi;
“Puikiausios ant Marketo”
3356 S. Lowe Avė.
subskripcijos knygučių ir agitacinės
Brighton Park.
D. L. K. Keistu- literatūros ir tuojau pradėti vajų.
VYN() VYNUOGES — puikiausios, .saldžiausios, didelės bal
čio Kliubo mėnesinis susirinkimas bus Beto, reikėtų pi-isiruošti tinkamai pa
tos uogos, 30 svarų dėžė ...................................... $4,50
KAMBARYS ANT REN- UNIJISTO janitoriaus reikia; šešių
laikomas nedėlioj ,rugiučio 21, kaip 1 sitikti Lietuvos Atstovą.
MUSKATALY VYNUOGĖS — California pasididžiavimo, 30
vai dienos, Liberty salėj, 3925 So.
Apskričio Valdyba, susidedanti iš DOS DVIEMS ARBA VIE flatų namas, garo šiluma, 3 pagyve
svarų dėžė ............
5.00
nimui kambariai.
Kedzie avė. Visi nariai pasirūpinkit penkių narių, pagaminus maršrutą
MAMOTO RIEŠUTAI — popieriniai lukštai, puikiausi ant mar
NAM
VAIKINAMS.
145 N. Homan Avė.
susirinkti laiku.—Pirmininkas.
praneš laiškais apie paskirtas die
keto. 10 svarų rlėžutė už .....................
3.31)
Arti Lake St.
nas ir sk,elbs laikraščiuose .Kame nė
3520 Lowe Avc.
KAZINKOS — Saldžios ,be sėklų, 30 svarų dėžė ................. 5.50
ra stočių, arba jos butų pakrikusios,
EIKIT ŠIAN, VANDUO meldžiame
Gvarantuojame viršminėtus produktus kaipo augščiausios
tuoj imtis darbo. Jei butų
rųšies ir apiaikysi geriausiame stovyj.
•
reikalo,
Apskričio
Valdyba pasiryžus
KAMBARIS vienanr ar dviem
PUIKUS!
padėti.
Tat
visi
prie
darbo savo ko* vaikinams su valgiu ar be valgio,
Vynuoges išsiųsime ekspresu ,kitus dalykus freitu, jei ki
lionijų kvotoms pabaigti.
taip nebus reikalauta.
,
Kambaris šviesus maudynė ir prie
J. A. Mickcliunas
gatvekarių.
Kad aprūpinus savo kostumerius, išsiųsime su kiekvienu
Nėra reikalo aiškint, kad
L. L .P. Chicagos Apskr. pirm.
5101 S. Union Avc.
užsakymu 100 svarų.
RAKANDŲ BARGENAS.
maudymasis
reiškia
mankšPastaba. Kadangi dažnai esti svar Tel.: Boulevard 9029.
Puikiausia
proga jaunai porai; 5
CUKRAUS — čysto smulkaus, 100 svarų maišelį ............... $4.98
baus
reikalo
susižinoti
su
stotimis,
kambarių
vėliausios
mados rakandai
tinimasi, kad liekti švariu, meldžiu visų raštininkų priduoti savo
Išpildyt šį kuponą ir pasiųsk su užsakymu.
,
turi
būt
parduoti
už
bile sąžiningą
valdybų adresus. Visokiais apskričio
atsigauni,
geras
smagumas
pasiūlymą.
Vėliausis
ir
puikiausia
CALIFORNIA GRAPE AND ORANGE CO.,
paskolos reikalais reikia kreiptis į
seklyčiai
setas,
valgomajam
kamba
ir sveika kiekvienam. Kaipo Apskr. raštininkę adresu: Mrs. E.
607
Bldg.,
D»troit, Mich.
riu
setas,
miegruimio
sofas,
įdėta rasite money orderį ant $................ už ką prisiuskit man
švarumas, švarios sveikatos Statkus, 4434 S. Fairfield A v. Chgo. JIEŠKAU darbo už siuvėją prie vy pastatoma ant grindų lempa kaurai,
davenTelcf. rašt. Lafayette 5948.
................ svarų
riškų
drapanų.
Galiu
kirpti
pagal
VYNO VYNUOGIŲ .............
port,
langams
uždangalai
etc.
Viskas
mintis, lengviau išdirbamas,
”
pirm-. Yards 2652.
vėliausios mados ir pritaikinti .Tam nauja; parduosime ant syk, arba at
................... .svarų MUSKATALY VYNUOGIŲ
darbui atsakantis. Turiu daug patyri skirai. Taipgi, puikiausia grojiklis
jei tik kūnų užlaikysime svei
................... svarų RIEŠUTŲ .... ...........................
mo prie kostumeriško darbo, Esu pianas su šeputo ir roliais ir didelis,
kai. Bet kūnas turi būt ap
jaunas
vaikinas. Kam „reikia tokio dubeltava springsa phonographas su
.................... svarų KAZINKŲ ...............................
darbininko, praneškite.
švarintu ir išvidaus. Trinerekordais ir daimanto adata. Viskas
.................... svarų CUKRAUS ...............................
A.
GARŠKA,
gvarantuota. Nepraleisk šio bargerio Kartusis Vynas yra gy JIEŠKAU savo sunaus Petro čepu1613 N. Leavitt St.
no.
duolė, kuri išvalo vidurius, lio ir dukters T. Čepulytes po vyru
Rezidencija 1922 So. Kedzie Avė.
Vardas
........... miestas ...
Matuliauskienės. Kadaise gyveno šiuo
JIEŠKAU
darbo
įi
bučernę;
esu
pa

skilvį ir užlaiko švariai, nu adresu: 418 N. Canallton (ar Car- tyręs tą darbą, per 9 metus, kalbu 3
gatvė ar box No
stato visą systemą atitaisy rollton?) Avė., Baltimore, Md. Jau kalbas ,esu nevedęs, kam toksai dar PARDAVIMUI G kambarių rakan
penki metai kaip žinios apie juos ne bininkas reikalingas ,atsišaukit 'šiuo dai, labai mažai vartoti. Parduosiu
damas geriausiu padėjimu, gaunu,
už pirmą pasiūlymą. Priežastį patir
nors daug laišku esu siuntęs. antrašu:
site ant vietos. Matyt galima po 5,
Geri
žmonės,
kas
žinote
ką
apie
juos,
kad apsisaugojus nuo vidu
P. W.
pietų.
malonėkite jn-anešti man Šiuo adresu: 121 W. Main St.,
rių užkietėjimo, nevirinimo,; iathuania, Šiauliai, Šiaulių Valstybės Tel.: St. Charles 432St., Charles, III. subatoj1530po N.
Leavitt St., 3 fl.
galvos skaudėjimo, nervišku Iždinė, Tamošiui čepeliui.

Pranešimas

PARDAVIMUI 5 KAM
BARIŲ RAKANDAI (FUR
NITURE).
3347 S. Emerald Avė.

GERA PROGA R.

.j1“—-"

REIKIA partnerio su $1,000 cash
kus ,prie 7 gatves, nedėlioj, 21 d.
rugpiučio, 12 vai. dienos. Bus įvai užimt pusę tajerų taisymo, retreading
riausių žaislų. Nepamirškite draugai ir vuleanizing biznio. Atsišaukit po 7
vai. vakare, Baumler,
ir drauges atsilankyt visi.
7940 Normai Avė., 2-os lubos.
Kviečia visus Rengėjai.

Ajt Jų* Norit* Apšauki

NAUDOKITE įh
Ui laikymui savo plaukų gražiai* ir tankiai*

................................................. .... ■

APSIVEŪIMAI

NAUDOKITE RttffleS
NAUDOKITE

RAKANDAI

JIEŠKAU darbo bučernėj.
PARDAVIMU] DU GERI
Esu biskį patyręs tarne darbe.
Apie algą susitaikysime. Kreip ČIA1.
3120 W. 41st Place
kitės į Naujienas No 378.
PARDAVIMUI 2 kambarių ra
kandai. Galima ir tuose kamba
riuose gyvent.
MOTERŲ
3739 S. Lowe Avė.
REIKIA moterų pardavėjų, galin
*
Užpakalis.
čių kalbėti angliškai ir lietuviškai.

REIKIA DARBININKŲ

Nuolatinis darbas, visas laikas ar (Ša
lis. Gera užmokestis. Atsišaukite
tuojaus.
UNITED THRIFT ASS’N. INC.
3249 S. Halsted St.

PARDAVIMUI labai pigiai
pianas, Victrola su 60 rekordų ir
elektrikine didele lempa. Atsi
šaukite
MERGINA
3210 S. Wallace St .

REIKALINGA
arba moteris namų darbui—
maža šeimyna. Atsišaukite
3300 S. Union Avė. į grosernę. Tel. Boulevard 5049

REIKALINGA , moteris ar
mergina nuo 30 iki 40 metų am
žiaus prie švarių namų už šei
mininkę. Gera vieta ant visados.
132 West Str.,
Westville, 111.

KELETOS kambarių rakandai: 3
taurai, odoa ir velouro seklyčiai se
tai, ant grindi; lempa, 2 lovos, misingio Jangų uždangalai ir t.t. Par
duosime pigiai, jei pirks tuojaus.
Kreipkitės
1644 So. Lawndale Avė., Apt. 2.
Tel.: Lawndalc 3099.
PARDAVIMU] 4 kambarių rakan
dai. Nupirkęs, galės tuose pat kam
bariuose ir gyvent — važiuoju į lAe-*
tuvą.
322 No. Sheridan Road, Kenosha, Wis.

Valandos t 8—12 kasdieną Ir ft—9
vakare išskiriant nedėldienlui.

Cfinnl 257
Naktims Tel. Canal 2X18

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Valandos: 10 ild 12 ryto; 1 iki 4 po
piet. 6 iki 9 vakają.
Nadiliomis nuo 9 iki 12 ryta.
1321 S. Hatoted St.,
Kampas 18 ir Halsted St.
OOKmn

Tel. Pullman 842

DR. I. E. MAKARAS Lietuvis Gydytojas ir CHrvrgaa
1U91M Michigan Avė., Rosdanda,
Vai. 10 iki 12, 2 iki 4 ir 6:81
»
iki 8(80 vak.

New Peoples Electric Co.
(Not Ine.)

L. DAMBROVVSKIS
savininkas

1711 W. 47th St.
Tel.: Yards 413
Tarpe Hermitage ir Paulina.

Suvedame dratus
ir sudedame fixtu
res į 6 kambarių
namą už $69.00.
Persitikrinimui
kreipkitės
pas
nvus arba telcfonuokite, o mes su
teiksime apkainavimą. Darbą vi
suomet
gvaran
tuojartie.
Taipgi, laikome
elektr.
įrankių
krautuvę ir taisome viską namieje.
Musų kainos prieinamos.

NAUJIENOS, Chicago, III

AUTOMOBILIAI | AUTOMOBILIAI
DIDELIS IŠPARDAVIMAS
ANT LAUKO, VARTOTU AUTDMOBILIĮi
Ateikite ant tuščių lotų
2340 Wabash Avė.
Pėtnyčioj, Subatoj ir Nedėlioj
Atvažiuok savo senu karu, o gausi cash, apkainuota tuojaus. Nereikės laukti. Šeši apkainuotojai ant vietos visą dieną
Willis-Knight 4 cylinderių,
Dodges
Grant
King 8,
Paige Speedster
Buicks,
Overland Roadsters
Overland Touring
I^exinįę4on Sport

Mitchell Chummy
Elgin,

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

Turi būt parduoti dr išmanyti.
TUŠČIAS LOTAS
2340 Wabash Avė.
Kaina $100 ir augščiau

Lengvi išmokėjimai
Tiems, kurie turės gerus liudijimus

Išmokesčio Planas
Kaina Automobilio

Mėnesinis
mokėsi

{mokėjimas

$200.00
sdo.oo
400.00
500.00
600.00
700.00
800.00
900.00
1,000.00

$75.00
100.00
150.00
175.00
200.00
250.00
300.00
350.00
400.00

$?5.00
30.00
35.00
40.00
45.00
50.00
55.00
55.00
60.00

ATEIKITE ANKSTI.
Imsime jūsų seną automobilių j mainus, (ne senesnį
1912). Parinkti automobiliai eis pirmiau.

Nepamirškite tuščio loto vietos
Pardavimas vedamas

MITCHELL AUTO CO.
2340 Wabash Avė.
Pėtnyčioj, Subatoj ir Nedėlioj
Lis ar giedra bus
Pardavimąs prasidės 9:30 iš ryto.

AUTOMOBILIAI

PRANEŠIMAI.

PARDAVIMUI saliunas geroj vie
PARDAVIMUI Handerson 4 cilintoj,
biznis išdirbtas per daugelį me
derių m 2 z motorcycle.
tų ,arti šv. Jurgio bažnyčios; 5 kam
bariai užpakaly pagyvenimui. Parda
STANLEY PLARPA
vimo priežastis — partnerių nesuti
4015 W. Van Buren St.,
kimas.
Atsišaukite:
Tel,: Kedzie 3810.
3201 S. Aubum Avė.
Tel.: Yards 944.

AUTOBOBILIŲ BARGENAS.

Nash, touring automobilius,
važiuota tik 500 mylių, aprūpin
tas biflex bamperiu ,extra taje-

PARDAVIMUI saliunas lituvių,
lenkų, rusų ir kitų tautų apielinkėj;
biznis toj vietoj per daugel metų. Tu
ri būti parduota greitai, savininkas
išvažiuoja Lietuvon.
2123 So. Ashland Avė.
Kampas 21 PI.

ris, transmission lock ir nuo vė
PARDAVIMUI kelios bučerjo uždangalai.
Automobilius
kainavo keli mėnesiai atgal ne- nės ir grosemė. Norinti gerą
mažiu $1,775.00, dabar $1,375. biznį įsigyti, atsišaukite greitai.
3452 S. Halsted St.,
Cash nupirks .
2-os lubos.
AJAX AUTO CO.
832 E. 43rd St.
PARDAVIMUI cash registeris
Tel.: Oakland 2791.
pigiai. Muša nuo 1 cento iki
$10.00.
2320 So. Leavitt St.
PARDAVIMUI 7 sėdynių Chand-

lers automobilius — labai pigiai, iŠ
priežasties bedarbės. Greitai parduo
du
J. ZMOGUN,
2839 W. 40th St.
Tel.: Lafayette 535

TAJERIAI.
Visokios rųšies, nauji ir perdirbti,
pardavimui labai žema kaina, Taipgi senus sutaisau.
J. ZAKES,
Westem Tire Retreading
and Valcanizing,
2514 S. Halsted St.

NAMAI-ZEME

NAMAI-ZEME.

Rugp. 20 d., 1921

I ĮVAIRUS SKELBIMAI

PARDAVIMUI saliunas geroj
PARDAVIMUI PIGIAI
BRIGHTON PARK
Ar norit, kad jūsų pinigai
vietoj, lietuvių ir kitų tautų ap mūrinis namas su dviems
BARGENAI.
nueitų į Lietuvą greitai ir butų pil
gyventa. Pardavimo priežastį [pagyvenimais, 5 ir 6 kam
nai išmokėti? Pinigai pasiųsti per
ofisą yra pilnai išmokami į ma
patirsite ant vietos.
bariais, SU skiepu visokiam I Naujas ,8 Ir 5 kambarių flatų muro musų
žiaus
kaip ketunas savaites laiko. P.
namas: elektra, kietmedžių baigta M. Kaltis
724 W. 31st St. ir
Pinigų Siuntimo Skyriaus
padėjimu randasi
etc 27 pėdų lotas, arti 41-os ir FranPARDAVIMUI saliunas
su
Emerald Avė.
545 W. 32nd St.
cis,2c°>flatų
A(vc-medinis «9
'C00 005;ir. 5c,kam- 13301 So.
St., Chicago, 111.
barais ir visai įtaisymais laba ,
namas,
' r>AT>r» AtzTivrTTT
t
40
barių, eonerete pamatas, elektra ir
geroj vietoj, prie pat švento
ROSELAND
PARDUODU karčiamą ir fix- PARDAVIMUI mūrinis ant 3 pa- Lį garadžius ir 3 kamb. flatas užChutro ir Savickas
Kryžiaus bažnyčios. Pardavi tures geroj vietoj, apgyventa vi gyvenimų 6 šeimynų namas sui sa- pakalyj. Rendos $65 į įpėn. Arti 39Užpakalyj didelis garadžius. os ir California Avė. kaina $5,000.00
Siuntimas pinigų, laivakortės, pasmo priežastis, važiuoju Lietu sokių tautų, biznis gerai išdirb liunu.
Pardavimo priežastis išvažiavimas,
7 kambarių cottage prie 39-os, augš portai ir t. t. Real Estate. paskolas,
von.
labai pigiai.
Atsišaukite tas skiepas, elektros šviesa, 36 pėdų insurinai, ir t. t.
ta; pagyvenimui 4 kambariai. Parduosiu
10715 S. Michigan Avė.
pas
savininką
lotas.* Kaina $4,500.00; $1,600 įmo4547 S. Hermitage Avė.
Priežastis pardavimo — noriu
Phone: Pullman 3499.
4on» « Er.»
di.
likusius po $35 į mėn., talpinasi
1338 S. Miller St.
Į nuošimtis.
Vai.:
Nuo
9 ryto iki 9 vai. vakare.
greitu laikų važiuoti Lietuvon. '1 *"■’.. " '
PARDAVIMUI PAVEIKSLŲ
*
2 flatų medinis namas 5 ir 5 kamGALERIJA.
853 Kensington Avė.
mamat
,arti 38-os už
ir rFancisco
Avė. DlNuolatinis rėmėjų skaitNAMAI
zhME.
Ijbarių
elis 1)argenas
$5500
PARDAVIMUI saliunas, per daug
metų išdirbtas, apielinkėj daug šapų.
Randasi arti i8os ir Canalport Avė.
Cash, arba mainysiu ant automobi
lio.
1864 S. Seward St.

Labai puikioj vietoj, pačiam vidury,
Haus augimas parodo, kad LIBERTY
miesto. Biznis išdirbtas per daugelį
2 pag .namas: 5 ir 5kąmbarių, elekREYNOLD BROS
LAND
& INVESTMENT CO. ofise
metų. Vestuvių atsibuna gana daug,
tros šviesa; kaina $3,000. Įmokėt
ggth St .ir Archer Avė
PARDAVIMUI
saliunas,
lietuvių
ir
visi
reikalai
yra atliekami teisingai,
lietuvių kolonija 4 tūkstančiai su vir
$500, ir po $30 į mėnesį.
Tel. Lafayette 74.
»
gerai
ir
greitai.
Pasakysiu kodėl.
šum. Biznio vieta žemai su Storu iš airių apgyventoj apielinkėj, biznis nuo
8šcimynų namas ,cemento pama
laikų. Turi būti parduota grei
P.
M.
KAITIS,
ofiso
vedėjas,
fronto. Savininkas išvažiuoja į Lie senų
tas, visi įrengimai ir apmokėti. Kai
.,
Chicago,
III.
PARDAVIMUI
naujas
mūrinis
na3301
So.
Halsted
Str,
tuvą. Sužinojimu reikale, kreipki tai. Priežastis pardavimo—Ilga.
na $2,750. Įmokėt $500 ir $50 į mė
558 W. 37th St.
mas
3
pagyvenimų
po
6
kambarius,
tės per laišką ar ypatiškai.
nesį. Rendos neša $75 į mėnesį.
ĮRENGIAME.
JONAS ANDRIUŠIS,
Turime puikiose vietose lotų ir prie geros vanos ir kiti parankumai. Prie
žastis
pardavimo
—
einu
į
biznį
KaiJei
turi
savo
latą nepaisant kurioj
134 E. Main St.,
_
_
.geros transportacijos. Parduodam pi-.i „ ecmnAA • i■
Amsterdam, N. Y
daly
ar
priemiesty
ir turi ifiMA RA Al 7EME
p« $ion ir aukščiau.
Pa $6.500.00, jmoket puse. Namas ; miesto
mokėtų, ii- nori pasistatyt namą, ant
PARDAVIMUI
saliunas lietuvių
apielinkėj, biznis įdirbtas per ilgą lai

________________________ ____ __________

me°3 'a” 4 ’kambaiTų ^namelf su' m- 38 8t
st.*

PARDAVIMUI groseris ir prapertė pa,s ISmokes^iais ant mėnesio. Platės

ką, priežastį pardavimo patirsite ant su pagyvenimui kambariais užpakalyj, Į nes informacijas :aplaikvs't<‘,_atsisauk

^^A^MOCKTTS

R3g w

’

,—t-------- ---- -------------------------------

lietuvių kolonija, graži apielinkč, nau- darni pas Wm. Murdock A Co., 4400 l
jas muro namas, naujas garadžius už- I S- Kedzie Avo., 1 le-rak. kanrpas ArPARDAVIMUI 5 kambarių .mūrinė,
pakalyj. Turi būti parduota greitai Į cher Avė.
beveik
nauja bungalow, elektra, ga
PARDAVIMUI grosemė lie ir už prieinamą kainą.
sas,
vanos
ir kiti parankamai, lotas
3965 Archer Avė.
TIKRAS BARGENAS., $6,700 nu- 60x125, netoli
tuvių apgyventoj vietoj. Biznis
Madison gatvekario, ir
. pirks naują mūrinį namą 4 ir 5 kam kitij transportacijos
linijų. Turi būt
nuo seno išdirbtas. Atsišaukite: 2 augštų muro namas 5 ir 5 kam- barių. Elektros šviesą, maudynė, aukš
parduota
į
trumpą
laiką.
Savininką ga
augštas skiepas, cemento grin- tas cementuotas basementas ir pasto- Įima matyt vakarais ;nuo
3244 So. Morgan St. Chicago. barių;
5:30 iki 9
lys, lotas 25x165. Apleidžiu miestą.
Namas randasi gražioj vietoj vai.
>5,000.00; randasi prie 2819 W. Fui- Brighton Parke. Atsišaukite tuojaus,
Belkvood, III.
PARDAVIMUI bučernė ir grosemė ton St. Kreipkitės prie savininko nes pardavimo priežastis yra labaf 313 So. 22nd Avė.,
labai greitame laike ir pigiai, lietu
4118 W. 24th PI. svarbi.
vių ir kitų tautų apgyventa. Parda ------------------------------------------------- SZEMET & LUCAS,
vimo ppriežastis, partneriai skiriasi. PARDAVIMUI PUIKI RESIDENCL
4217 Archer Ave.
. KnR „ori hizni„ vie|(1B.
8466 Vincennes Avė.
JĄ KOSI.I.ANDK,
------------------------------- -----Pardavimui 2 augštu muro nams,
24
West
108th
Stree
PARDAVIMUI
40
akerių
ūkė,
putinkantis
bile kokiam bizniui: kepykPARDAVIMUI saliunas tarpe
y
,
, . . „
šė mylios nuo miestuko, arti mokyk- lai, štorui. bowling alley pool room
lietuvių, lenkų ir kitų tautų ap 2 augštų,
9 kambarių ir sun par- hft UpCiukas bėga per lauką; 5 nau- ir saliunui. arba krutamą paveiksų
gyventoj apielinkėj. Biznis toj or”, viskas naujausios mados; garu •• ’btulinkai, 5 kambarių stuba, gyvu- teatrui. Didžiausioj lietuvių kolonišildomas. Randasi ant kampo, lotas įiai ir aps§ti laukai; 2 arkliai, 10 gal joj. Parduodama pigiai ant lengvų
vietoj per 20 metų. Savininką 60x160, šviesu iš visų pusių. Apsody- I.. 2 kiaulės ir 80| vištų. Už viską išmokėjimų.
tas medžiais, krūmeliais, ir t.t. Labai
ug vjena farmą $2,500. Pir3 augštų mūrinis 5 pagyvena
atrasite ant vietos. •
•
• j •
••"!
j • v •
.5 kit dabar, nes galite matyt, kas aumu namas su Storu, biznio vie652 W. 18th St.
ties mirties savininko, turi būti greiKreipkitės
toh parduosime arba mainysitai parduota. Bargenas. Atsišaukite
A p
me ant mirinio namo be Storo,
R
‘ jronR Mich.
Mylėtume North ar West Side.
PARDAVIIMUI pusė saliu pas A. A. SLAKIS, 19 So. La Šalie
St. — Tel. Randolph 2898 arba Hyde
’
_ ______ _
Kaina $7,500. Mainysime ant
no geroj vietoj. Priežastis par ’ark 3395.
Į ’
„ ' ,
$10,00'0 verto namo.
PARDAVIMUI 3 flatų ir krautuve
3251 S. Halsted St.
davimo apleidžiu miestą. Atsi
muro
namas,
4
metų
senas
,
rendos
Klauskite
Bružo ir Kriščiūno A.
PARDAVIMUI 2 flatų 6 ir 6 kam neša $1,800.00 į metą.
šaukite 52(10 S. Union Avė.
1
ar
^
a
^VP°
Olszewskio
ofise.
barių mūrinis namas: gasas, elektra priežastis — mirtis. Kaina $19,500.- I______
,
ir maudynės.
Parduosime pigiai. ?taa.PUSę
kit
“
S
Pa8a
'
S
“
ta
’
NEGIRDlft'A
PROGA.
PARDAVIMUI saliunas Taipgi parduodame pianų.
EDW. ZWERINA,
Taipgi medinis namas, augštu skleĮmokėdamas $300 gausit 4 pagylietuvių kolonijoj.
5 metų
2048 W, 22nd PI.
pu su furnace, karšto vandens šilu- venimų su gerais įtaisymais namą,
Galima matyt ant 7 vai. vak.
lystas.
ma^ aržuolįniai trimingai, 11 kam- Paimsiu už pirmą įmokėjimą lotus,
barių. Kaina $8,500.00. Pusę įmo- Šerus, arba mainysiu ant bučemės,
3759 S. Wallace St
kėt. Kreipkitės.
grosemės, saliuno arba automobilio.
EXTRA, EXTRA!
2554
W.
69th
ftt.
C. P. SUROMSKI & CO.
PARDAVIMUI 3 augštų mūrinis 3
Tel.:
Prospect
6218.
3346 S. Halsted St.
PARDAVIMUI
SOFT pagyvenimų namas; 7 metai kaip]
Namas randasi Bridgepor-1
DRINK PARLOR PIGIAI, statytas.
PARDAVIMUI 2 augštų po 5
te. Kaina $7,500. Įmokėt $2.000.00,
likusius ant išmokesčio. Labai svar
,..TTT
kmbarius namas. Elektra, gaANT KAMPO
PARDAVIMUI PARMOS.
_
J
bi pardavimo priežastis, turi būt par
Vištų
farma
1
Netoli
Lemont,
arti
sas,
maudynes,
skiepas
—
žo900 W. 21st St.
duota šią savaite. Kreipkitės pas
cementinio kelio ir gatvekarių lini- (|žill viskas pirmos klesos.
J. NAMON,
3452 S. Halsted St.
| fa™aTapie'2™ mylios nuo'chiraU
4438 S. Sawyer Avė.
2-os lubos.
I
ir Joliet gatvekarių ir cementinio ko______________________
PARDAVIMUI
lio. $130 už akerį.
»
i s •
F H WINDURLICH,
KRAUTUVĖ ir namas pardavimui,
RESTAURANTAS.
307 Glenwood Avė.
Joliet. III. gerai apmokama vieta. Pardavojamr
ŪKE.
1 Ice Cream, kandės ,cigarus ,tabaką ir
3212 S. Halsted St.
43 akeriai, visa dirbama, vertės
mažmožius mokyklos reikmenis, sker
$8,000.00. Pardavimo priežastis, mo
. .
. sai mokvkla; taipgi, gera vieta barPARDAVIMUI naujas mūrinis na beriui< Telet.: 3541 .
teris nenori būt ant ukes. 1% mylios
nuo Hart, Hich. miestelio, prie pat mas, krautuvė ir flatas, prie 45-os ir
boulevaro. Arba mainysiu ant namo So. Westem Avė. Gera vieta saliu- Į
PARDAVIMUI Ice Cream Parlor; Chicagoj. Kreipkitės
nui arba ir kitam, bizniui. Didelis bar
parduodu greit ir pigiai. Kas mylit to
genas. Tik $4,000.00 — cash, ba
PETER
KARNECKAS,
kį biznį, gausit veltui.
lansą mėnesiais.
E.
R.
4,
Hart,
Mich.
2700 Wallace St .
F. MATOUSEK & CO.,
2255 W. 47th St.
PARDAVIMUI 2 augštų mūrinis
Lietuvių Submarinų Korporacija
namas,
ir
lotas:
Labai
pigiai.
Na

PARDAVIMUI BUČERNĖ ir GROvietos.

4302 So. Westem Avė.

jo.

Atsakyk ant šio pagarsinimo. Bu

davojame bungalows, namuB, 2 flatų
apartmento namus. Mažas įmokėjmas, likusi suma mėnesiais. Naujie
noj 368.

MOKYKLOS
Leveskio Mokykla

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

a

STOCKAI-SEROS

SERNE. Priežastį pardavimo patirsi-

te ant vietos.

4511 S. Wood St.

. PARDAVIMUI paint & Hardware krautuve. Parduosiu pir
giai, pardavimo priežastis «—
namą perku. Atsišaukite laiš
ku į Naujienas 363.
PARDAVIMUI saliunas su barais,
pigiai geroj vietoj arti teatro, visoikų
tautų apgyventa vieta. Priežastį par
davimo patirsit ant vietos. Atsišaukit greit.
CHAS BASKIS,
307 Kensington Avė.

PARDAVIMUI čeverykų dirb
tuvė su visais įtaisymais, Par
duosiu labai pigiai, nes tiniu PARDAVIMUI saliunas visokių
tautų apgyventa, senai išdirbtas biz
apleisti miestą.
nis ir gerai eina; savininkas privers
tas apleisti greitai šią šalį.
Atsišaukite:
1034 W. 14th PI.
714 W. 31st St.

PARDAVIMUI bučernė ir grosemė,
^PARDAVIMUI saliunas geroj gražioj
lietuvių apgyventoj vietoj,
biznis
įdirbtas
per daugelį metų. Prie
vietoj, maišytų tautų apgyventa.
žastį pardavimo patirsite ant vietos.
Biznis nuo senų laikų įdirbtas,
36 Avė ir Lake Street
Melrose Park, III.
Pardavimo priežastį, patirsite
ant vietos.
Special Bargenas
2235 W. 22nd St.
Pardavimui Kauno restauPARDAVIMUI Hudson * automobi
lius gerame stovyje .naujai pentytas,
PARDAVIMUI saliunas, lie rantas, biznis išdirbtas per 15
7 sėdynių, 1919 m. Atsišaukite
tuvių ir kitų tautų apgyventa. metų. Atsišaukite
J. JANKAUSKAS,
821 W. 14th St.
Pardavimo priežastis, savininkas
3144 Parnell Avė.
Tel.: Yards 5194.
PARDAVIMUI čystijimo, prosinimo
Galima matyti subatoj po pietų iki važiuoja į Lietuvą. Parduoda la
ir
taisymo krautuvė. Antrų rankų 40
bai
greitai.
8 v. v., nedėlioj iki pietų.
siutų, 25 overkotų, 15 taisymui siutų,
4458 S. Ashland Avė.
2 metų lystas ir .$20' renda. Visas

biznis $300, kadangi turi apleisti mies
tą.
D. MAYELEFSKY,
3703 S. Halsted St.

PARDAVIMUI SALIUNAS
— PARDAVIMUI 5 sėdynių
touring Fordas, labai pigiai GEROJ VIETOJ. APGYVENTA
VISŲ TAUTŲ.
$150.00.
PARDAVIMUI saliunas labai
2013 S. Halsted St.
I. KUNSGES,
pigiai ir greitu laiku; priežas
1415 S. Halsted St.
PARDAVIMUI saliuno fixtures pi
tį patirsite ant vietos. Pirkęs ne
2-os lubos užpakalis.
giai. Atsišaukite nedėlioj.
2833 Madison St.,
sigailės.
Nuo 9 ryto iki 12 pietų.
627 W. 14th St.
Tek: Garfield ^245._________

PARDAVIMUI vieno tono trokas
beveik naujas, geras dėl bučemės,
PARDAVIMUI didelė bučernė ir
grosemė arba dėl perkraustymo. Kai grosemė,
nauji fixtures, bizniavoj
na $250.00. Atsišaukite,
vietoj, ir tirštai visokių tautų apgy
AUG. NEIMER,
venta. Biznis didelis ir cash. Savi
540 Maxwell St., 2 lubos
ninkas važiuoja į Lietuvą.
Kreipkitės Naujienos 377.

PARDAVIMUI

PARDAVIMUI

Subata,

PARDAVIMUI saliunas lietuvių
apielinkėj, biznis išdirbtas per ilgą
laiką, gera proga, 3 kambariai pa
gyvenimui, pigi renda. Atsišaukite
greit — vožtuoju Lietuvon.
313 East 115 Str.,
Kensington

mas pečiu kūrenamas. Elektro, jęasas
ir vanos.

4916 So. Tripp Avė.
Atsišaukite prie savininko
520 So. Halsted St.

FARMA su sriaunu upe.

AUŠROS MOKYKLOJ
ŠIE SKYRIAI:

Anglų kalbos.
Lietuvių
kalbos.
2)
3) Aritmetikos.
4) Algebros, Geometrijos ir kitų Ma
tematikų.
5) Braižymo (plianų pažinimo).
Laikas brangus, neleisk dykai. Su
vartok naudingai. Seni ir jauni vy
rai ir moterįs visi neatidėliodami
pradėkite tuoj. Aušros Mokykla se
niausia ir geriausia. Mokiname die
nomis ir vakarais.
Prisirašyti galima visada.

3001 So. Halsted St.,
Chicago, UI.
AMERIKOS UCTUVIŲ

MOKYKLA
Mokinama: angliškos ir lietuviškos
kalbų, aritmetikos, knygvedystės, ste
nografijos, typevvriting, pirklybos tei
sių, Suvienytų Valstijų istorijos, abelnos istorijos,^ geografijos, politikinės
ekonomijos, pilietystės, dailiarašystės ir tt.
Mokinimo valandos: nuo 9 ryto iki
4 valandai po pietų. Vakarais nuo 6
iki 19 valandai.
3106 80. HALSTED ST„ CHICAGO.

VISU ATYDAI!

M. YOZAVITAS

Varde 70 narių, atidarė naujo iš
radimo užpatentuotų subnvarinų dirb
tuvę, Harbos Haven, L. I.

Piano mokintojas
3114 W. 42nd S t

Parduoda Šerus po $25. Norinti
Tl: Lafayette 4988.
tapti savininku šios dirbtuvės ir viso
Wisconsine
biznio, nusipirkite keletą Šerų, nes
nedaug
yra pardavimui. Siųsk Money
Pardavimui arba į mainą ant namo
Orderį,
arba ypatiškai kreipkitės.
KAS NORI MAINYTI NAMĄ
arba lotų 120 akrų žemės farma su
VALENTINE DRESMAKING
ant geros farmos, 153 akerių; 100 triobomis,
LITHUANIAN
SUBMARINE
gyvuliais, mašinomis ir ja
COLLEGES
akerių ariamos, 53 ganyklos, aržuolais vais. 100 akrų dirbamos žemės, li
CORPORATION,
apaugusi, žemė gera, ką sėsi, tas au kusi kietmedžių miškas ir ganykla.
J. Lapinskas, prez.
6205 S. Halsted, 2407 W. Madison,
ga. 2 augštų stuba, 9 kambarių. Di Žemė yra juodžemis prie molio. Vi
169 Butler St.,
1850 N. Wells St.
Brooklyn, N. Y.
delė barnė, ant viršaus užvažiuoja sos triobos yra naujos ir pabudavo137 Mokyklos Jungt. Valstijose.
ma. Naujas vištininkas 25x60 pėdų ir tos ant mūrinių pamatų; 7 kambarių
Moko Siuvimo, Patternų Kirpi
kiti budinkai— tikrai išrodo kaip dva stuba su dideliu beizmentu; dvi dide-Į Esu reikalų priverstas parduoti, už
mo, Designiog bizniui ir namaitis.
ras, netoli Milwaukee, Wis.
4
geri
ark
Wi.7 1 h.. I lės bamės
kiti budinkai;
labai žemą kaina,
visą 20 ar dalį j
iiai, 13 janų melžiamų
melžiamų Vn
karvių,
§iaif i1irbulius,
arkliai,7 karvės,
kiaulės
duodamos dykai, Diplomai.
Ka ų, l.hy*■ I ver
veršiai,
bulius, 44 arkliai,
kiaulės Co-operative Society of America šė-1 Vietos
Mokslas
lengvais atmokėjimais.
hus, 2 telyčios, 7 kiaules, 150 vištų,; Lir v
jgtos;
2
vežim-ai,
2
hogės,
mašivištos; 2 vežimai, z nogės, masi-•1 —
rų. Puiki
puiki proga norinčiam ppelnyti Klesos dienomis
ir vakarais. Pa24 žąsys, 10 anč.ų. lauka, apsėti kvie nos javams
,
„
žolei
iauti
m8Slul
piauti, žolei piauti, mėšlui gerus pinigus trumpame laike.
relkalaukit
knygėlės.
Čiais, rugiais, komats, avižomis, bulž
?
j
k
,
|
kultivatoriai,
tx
i vežti ir kratyti, piu^ai, kultivatoriai,
VILIUS,
vemis .žirniais ir daržovėmis. Dai
j.
,ir k
fu maiinos
reikalingos
Tel. Seeley Itui
■ I akėčios
kitos
mašinos reikalingos
1344 Canalport Ave., 3-ios lubos
nekulti. Visos formų mažini™, kaip j
apdirbimu!, labai mažai vartoSARA PATEK, pirmininką.
naujos, prie didelio kelio pne gra.
Farma
rie
.
gra‘ I tos ,kaipornaujos.
Farma randari
randasi prie
saus ežero; iš Chieagos žmones at- pat >^0
JeškeliOi 44 my
iios „uo
ItfAIDIK ęifUI RIMAI
didelio vi
vieškelio,
mylios
nuo didivažiuoja automobiliais. Stovi po ne- J„
. t 2 blokai nu0 mokyklos
VAIliŲo OhLLIjilVlAI
REIKIA vyrų mokintis barbeno
delį. ir ilgiau. Tikras Sommer Re- ir bažnyčios
.per
fa,mI
1
T
bažnyčios ,per farmą teka sriauni
amato,
dienomis ar naktimis. Galima
sortas. Kama $15,000.00. Kas turi upė, netolimais
J -susiliejanti su Wisišmokti į labai trumpą laiką — už
biznio narna mainysiu. Klauskit Bru- c^in“ uįį'," kurio] yra'gaKbės viso-I
tikrintas darbas ir gera alga. Kreip
žo aiba Kriščiūno.
|<jų žuvų. Pardavimo priežastis yra----------------kitės ypatiškai arba rašykite.
a
i:
I’
didelė — vyras mirė, o sūnūs tapo
tYZA"?™
_________
BUDAVOJU 1
ir taisau
namus priMOLLER BARBER COLLEGE,
A. Olszewskio oiise.
užmuštas Francijoj. Turi būti par- einamomis kainomis, kontraktui arba
105 So. Wells St.
duota į trumpą laiką. Tai yra didžiau- valandomis.
PARDAVIMUI 3 flatų mūrinis na- sig bargenas ką buvo pasiūlytas keliuo
mos, 6 kambariai kiekviename. 3 au- se metuose. Nepraleiskit šios proADOLPH POVILAITIS,
tomobilių mūrinė barnė, lotas 224 ii- gos, nes retai tokia proga pasitaiko,
gio. Cash $4,20C'.
Atsišaukite tuojaus pas M. Rozenskį,
Dailydė ir budavotojas,
Savininkas 2121 N. Kedzie Avė. ir 3301 So. Halsted Str.,
Chicago, III. |
3149 So. Halsted St.,
Palmer Sųuare.
Tek: Boulevard 6775.
Phone Yards 7282.
PIGIAI parduodu 5 kambarių namą
ir 2 lotu, kelios obelys, labai graži
PARDAVIMUI medinis 2 flatų, 4 ir
vieta mylinčiam gyventi ant tyro 4 kambarių eonerete pamatas, 6 meoro; galima ir gyvulių laikyt. Pusė tų senas namas: toiletas, gasas. Renbloko nuo Archer Avė. gatvekario.
dos $40 į mėnesį. Automobiliui bar5125 S. Tripp Avė.
nė. Kaina $3,500.00. Pusė bloko nuo
t------------—4-------------------- -------------- bulvaro ir pusė bloko nuo parko.
2 augštų mūrinis namas su bizniu;
4046 S. Artesian Avė.
užpakalyj 2 augštų medinis namas: ----- —------------------- ------ ——-———
elektra ir gasas. Renda $74.00. Par- L
PARDUOSIU
Jei turi lotą ir nors 500 dole
duosiu už pirmą pasiūlymą, nes turiu Iš priežasties senatvės, parduodu 55
Deslgn ir pasisiūti sau
apleisti miestą. Savininkas ant 2-ų akerius geros farmos, tik už $4,500. rių, kitus mokėsi kaip rendą.
drapanas.
lubų, užpakalyj.
Viskas auga gerai, budinkai, toj že1800 S. Jefferson St.
| mėj yra šmotas, kurioj randasi ang
Mokiname: patrinų padarymui,
lies, taip, kad netik pats sau pasiga
tirpimo,
pritaikymo ir siuvimo;
bet žiemos laike gali anglį kas
PARDAVIMUI 2 lotai arba mainy mins,
klesos.
dienomis
ir vakarais.
miestui parduoti.; netoli nuo farmos
Specialia
skyrius
mokinimui ope
siu ant automobilio. Vienas lotas Chi ti
yra didelės kompanijos mainos. Vasa
ruoti siuvamą mašiną. Mašiną va
nagoj, kitas Gary, Ind. Atsišaukite rą gali dirbti ant farmos, o žiemą mai
ro augšta elektros spėka, kaip kad
po 6 vai. vak.
nose. Mano farma randasi tarp dide
kriaučių Šapose.
J. ŽILINSKAS,
lių miestų . Pittsburgh ir Youngstown
1433 So. 49th Avė.,
Cicero, TU. arti 5.000 gyventojų, miestelyj, geni
3827 Archer Avė.
Master Sewing School
gelžkelių. Turiu greitai parduoti, ar
PARDAVIMUI 3 augštų su skiepu, ba išmainyti ant namo, kokiame mies
Principalas
Miesto ofisas 924 Stock Exskalbynė, 5, 6 ir 6 kambarių muio te nebūtų. Atsišaukit greitai.
JOS F. KASNICKA
A. VARSON,
namas; gasas ir maudynės, geriau
change Bldg. 30 North La Šalie
190 North State St.
130T Wooster Avė.
siam padėjime, lietuvių kolonijoj.
Kampas
Lake St. 4-fl.
St.
Akron, Ohio.
2949 S. Wallace St.

MOKINKIS

BUDAVOK SAVO NAMĄ.
RRIGHTONO PARK
CONTRACTORS.

