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Rusija grąžina išvežtą
iš Lietuvos turtą
Airija

prašo

derybų

Būdavus didelę bevielinio telegrafo
stotį Kaune

Rusai grąžina išvežtą
iš Lietuvos turtą,
VVASHINGTONAS, rūgs. 15
d. (Liet. Inf. Biuras). — Su
lig pranešimais iš Kauno, Ru
sija jau pradėjusi grąžinti iš
vežtąjį iš Lietuvos turtą. Tur
to grąžinimu rūpinasi tam tik
ra Lietuvos-Rusijos Taikos Vykinimo Komisija, kuriai pirmi
ninkauja p. Kalnietis. Komisi
ja dirba nuolatai Maskvoje.
Daug turto bolševikai negrąži
na teisindamiesi, kad jisai re
voliucijos laike yra žuvęs. K;
to turto grąžinimui yra daug
sunkumų pirma dėl jo sujieškojimo, antra dėl suįrusio Ru
sijos transporto. Abejojama ar
pasisėtas pilnai grąžinti “Lietu
vos Metriką“ tariant Lietuvos
valstybės archyvą, kur buvo
laikomi visi seniausieji Lietu
vos valstybės dokumentai mu
pat pradžios Lietuvos Didžio
sios Kunigaikštijos.

Nauja bevielio telegrafo
stotis Lietuvoje.
WASHINGTONAS, rūgs. 15
d. (IJet. Inf. Biuras). —■ Ne
seniai Kauno atitinkamų vald
žios įstaigų buvo svarstyti pa
siūlymai anglų, franeuzų ir vo
kiečių firmų dėl įsteigimo nau
jos radio stoties Kaune.
Projektuojama stotis bus
tiek galinga, kad ji galės susi
kalbėti su visomis Europos so
stinėmis, o taip pat ir priimt?
radiogramas iš Amerikos.

Lenkai suėmė Šilingą
Vilniuje
WASHJNGTONAS, rūgs. 16
d. (Liet. Inf. Biuras). — El
tos pranešimu, p. Stasys Ši
lingas, buvusia Lietuvos Tary
bos pirmininkas, nors jis tu
rėjo Prancūzų vizą, rugpiučio
24 d. tapo dviejų legioninkų
suimtas Vilniuje, kur jis buvo
asmeniškais reikalais išvažia
vęs su savo dukrele. P. Jony
nas, kuriam buvo pavesta jo
dukrelė, atidavė ją motinai.
Šilingas yra daug pasidarbavęs
Lietuvos kuriamąJam da~
nuo 1918 m. iki Steigiamojo
Seimo išrinkimui, viri! metu
būdamas Lietuvos Valstybės
tarybos pirmininku.

Gal 70 žuvo kasykloje
BRISBANE, Australijoj, r.
19. — Manoma, kad 70 žmo
nių yra žuvę gaso eksplozijoj
Mount Mulligan anglių kasyk
loje, arti Caims, Queensland
valstijoj.
’ I
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“Socialdemokratas” <
Musų draugų savaitinis laikraštis
iš Kauno. Skaitykit visi.
Gaunamas Naujienose.
Kaina 5c
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LONDONAS, rūgs. 19.
Premjeras Lloyd George šian
die pasiuntė naują telegramą
Airijos prezidentui de Valerai,
atsakymui į jo priėmimą de
rybų, bet su ta sąlyga, kad ne
būtų jokių aprubežiavimų ir
kad nebūtų iškalno statoma jo
kių taikos ar kitokių sąlygų.
Lloyd George savo atsakyme
sako, kad tokis pasiūlymas yra
nepriimtinas ir laikosi griežtai
savo pirmesnių nusistatymo
nepriimti Airijos delegatų, kai
po atstovų nepriklausomos ša
lies. Jis pareiškia, kad kol Ai
riai neišsižadės savo nusistaty
mo, kad Airija yra nepriklau
soma šalis, tol negali būti de
rybų. (Lloyd George betgi su
tinka tartis su de Valeru ar ki
tais kaipo išrinktais Airijos
žmonių vadovais ir atstovais.
Tečiaus nors Lloyd George at
sakymas yra griežtas, jis visgi
palieka atviras duris tolimes
niems apsimainymams nuomo
nėmis su airiais. Jis tarp kit
ko sako savo telegramoje:
“Aš priėmiau jūsų pereitos
nakties telegramą ir pastebė
jau, jog ji neatmaino reikala
vimo, kad jūsų delegatai butų
skaitomi atstovais nepriklauso
mos ir savarankios valstybės.
“Jus nestatėt tokios sąlygos
iš kalno, kada jus atvyko
pasimatyti su manim birželio
mėn. Aš pakviečiau tada jus
pasitarti su manim, kaip rodė
mano laiškas, kaipo parinktą
vadovą didelės didžiumos pie
tinės Irlandijos ir jus priėmėte
pakvietimą.
“Iš pat pradžių musų pasi
tarimo aš pasakiau jums, kad
mes žiurime J Airiją, kaipo pri
klausomą sostui ir kad ji ir
toliau pasiliks nariu Anglijos
imperijos. Toks buvo pamatas
musų pamilymo ir mes nega
lime jo pakeisti.
“Aš sutinku pasitikti jūsų
delegatus, kaip aš pasitikau
jus birželyje, kaipo išrinktus
justi žmonių atstovus, apsvar
stymui Airijos ryšių su Angli
jos šalimi”.

Dabar jau pati Airija
prašo derybų.
DUBLINAS, rūgs. 19.
Eamonn de Valera šiandie pa
siuntė premierui Uoyd George
naują telegramą, prašydamas
užbaigti rašinėjimą notų ir
pradėti derybas (kiek laiko atf*al to paties prašė Lloyd
George, bet airiai vis vilkino).
De Valeroš telegrama sako:
“Aš prašau jus pasakyti, ar
jūsų laiškas, rašytas rugsėjo 7
d., yra taikomas kaipo reika
lavimas pasidavimo iš musų
pusės, ar kaipo pakvietimais į
konferenciją, liuosai pradėtą
abiejų pusių ir be jokių prie*
tarčių, jei susitarimas nebūtų
atsiektas.
•

Išvaikė monarchistus

Socialistai po to privertė or
kestrą juos nulydėti į Bemau,
kur jie turgavietėje sudegino
ex-kaizerio biustą ir atimtas
monarchistų vėliavas.

Pašalino profesorių
HELENA, Mont., nigs. 19.
— Amerikos Legionui reika
laujant valstijos švietimo tary
ba pašalino iš vietos Montana
universiteto teisių profesore.
Arthur W. Fisher už jo radi
kališkumą ir jo darbuotę pa
ti uogavimu i nuteistųjų delei
sąžinės karo priešininkų.
Jis nėra stačiai pašalinimas,
bet palmosuojamas nuo ėjimo
pareigų universitete vieniems
metams — iki užsibaigs jo
kontraktas. Per visą tą laiką
jam bus mokama pilna alga.
SUftMfi BOMBŲ DELIOTOJUS.

Policija padarė kratą
raštinėje.

unijos

CHICAGO. — Policijai parisekė suimti 4 žmones, kada
i ie bandė padėti bombą pr
čeverykų taisymo dirbtuvėlės
7805 S. Halsted St. Bomba
sproga, bet nieko nesužeidė.
Paskui policija padarė krata
namuose, kur suimtieji gyve
no, 7544 Kimbank Avė. Ten
esą rasta labai daug dinamito
ir TNT. Vienas suimtųjų pri
sipažinęs, kad jis padėjęs apie
60 bombų; dėjęs visiems, kas
i į samdydavo. Jie taipjau par
duodavo bombas.
Policija po to padarė kratą
United Shoe Repairmen’s uni
jos raštinėje, 160 N. Wells S t.,
kur ji konfiskavo visas knygas
ir popieras. Ta unija kovojan
ti su kita čeverykų taisytojų
unija. Ties pastarosios unijos
narių namais ir buvo pasta
ruoju laiku deliojama daug
bombų.
I
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I Transportacijos suirimas Apkaltino uniją viršininkus
namų budavotojų viršininkai
trukdo šelpimo darbą. 7 apkaltinti
ėmime kyšių.

“Jei jis yra pastaruoju (pa
kvietimu į konferenciją), tada
mes esame pilnai pasirengę pri
imti jūsų pakvietimą.
“Musų paskirtieji delogatiu
pasitiks jūsų valdžios atstovus Sandeliai užverkti , Amerikos
maistu, bet trūksta vagonų tų
bite laiku artimoj ateityj, komaistą
nugabenti badaujan
kį jus paskirsite.
tiems.
“Jūsų paskutine telegrama
------- -—
parodo mums aiškiai, kad nesu i
sipratimai gali greičiau dar la- True translation ft)M with the po*tat Chicago, III, Sept.. 20, ’21
biau padidėti, negu kad suma master
u reųuired by the act of Oct. 6, 191’7
žėti ir kad taikos reikalas ga
RYGA, rūgs. 18. — Netikė
li greičiau tapti suvilkintų, ne ti sutrukdymai Rusijoje Ame
gu pastūmėtu besitęsiant musų
rikos šelpimo administracijos
dabartinei korespondencijai”.
siuntinių, kuomet vargas bar’
distriktuose nuolatos didėja,
A*
iškėlė visą suirusios transporta
cijos klausimą. Tikimąsi, kad
direktorius Amerikos šelpimo
administracijos Rusijoje, pulk,
llaskcll tuojaus griebsis už šio
M'ELILLA, Morokoje, nigs. klausimo kaip tik jis atvyks į
19. — Apie 60,000 Ispanijos Maskvą.
kareivių tapo sukoncentruota
Žinios, kad pirmam pilnam
Melilla apygardoje kovai su su
maisto siuntiniui, skiriamam
kilusiais maurais. Taipjau at
gabenta labai daug ginklų. Volgos diistriktui, ėmė tris sa
vaites laiko pasiekti siųston
Ofensiyas prieš sukilėlius dar
nėra prasidėjęs, nes laukiama vieton, kuomet pirmiau užtek
davo penkių <lienų, nustebino
kol viskas bus pilnai prireng
ta ir kol kareiviai pripras prie Rygos bazę šelpimo adminis
tracijos, kuriai, nežiūrint so
vietos klimato.
vietų valdžios nupampinimo į
Ispanai rinkosi kareivius vi laiką pristatyti vagonų, vistir
sose šalyse. Daug kareivių at pasisekė gana greitai išsiųsti
gabenta net iš Anglijos ar Ame maistą Maskvon.
rikos. Verbuojama kareivius
Sovietų prekybos atstovas
ir tolimoje Kuboje.
Leonid Krassin atvažiuoja į
Ryga panedėlyje, kad apsvars
čius su Pabaltijo® valstybėmis
apie palaikymą žiemos koniuBERLINAS, rūgs. 19. — kacijos, kada tik vienas iš
Apvaikščiojimas Wilmersdorffe dviejų esamų uostų bus 'liue
>aminėjimo sukaktuvių gar sas nuo užšąlamo. Net dabar,
saus Tannenburgo mūšio Prū artinanties laikui Volgos užšasijoje, kuriame 1914 m. rusai lymo, šelpimo darbas patam
apo sumušti, tatx) išvaikytas pa daugiausia lenktynėmis su
vakar socialistų ir komunistu žiema.

Anglija spiria Airiją alsi60,000
Ispanijos
kareiviy
žadėti nepriklausomybės
kariauja su maurais.
Tarybų su Airija, kaipo nepri
klausoma šalim nebus veda
ma, sako Lloyd George. Ai
rija prašo pradėti derybas.
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Laike pastarųjų 'kelių dienų
daugiau tavorinių vagonui at
vyko į Rygą iš Rusijos, bet
Amerikos šelpimo administra
cijos sandeliai pradeda persipildyti milionais blokinių pie
no, didžiausiu skaičium maišu
ryžių ir krūvomis lašinių dėl
badaujančiųjų, bet tas maistas
negali pasiekti badaujančiu;
delei snįrimo per kelis šimtus
mylių geležinkelių.
šelpimo administracija i>asiulė sovietų valdžiai, 'kad ji
pradėtų greitai gabenti vien
Amerikos maisto traukinius,
po 40 vagonų kiekvieną, su
amerikiečių palydovu kiekvie
nąRygoje gauta tikrų žinių apie
va gižia vimą iš pirmųjų Ame
rikos maisto siuntinių į Petro
gradą. Išvogtosios prekės bet
gi sudaro laimi mažytį nuo
šimtį. Sakoma, kad Estonijos
maisto traukinis į Petrogradą
tapo pasiųstas į Archangelską
raudonajai armijai, o Latvi
jos traukinis tapęs išplėštas.

CHICAGO. — Teisėjo Scanlan teisme grand jury, kuris
tyrinėja namų budavojimo pa
dėtį, vakar išnešė apkaltinimą
orios O’Donnell. buvusį Build
ing Trades Couucil prezidentą
ir 6 kitus įvairių namų buda
votojų unijų biznio agentus.
Jie kaltinami yra ėmime kyšių
iš kontraktorių. Iš jų reika
laujama užsistatyti po $5.0P
kaucijos. Prieš grand jury bu
vo liudijama, kad jie nuo niekurių kontraktorių gavo nuo
$150 iki $2,500 kyšių.

Simon O’Donnell porą metų
atgal, būdamas namų budavo
tojų 'tarybos prezidentu dėjo
didelių pastangų kad kaip nors
sulaužius namų budavotojų
streiką. Delei to jis paskui ir
neteko savo vietos.

Apkaltinti angliakasiy
viršininkai pasidavė
WTLLIAMSON,
W. .VA.,
rūgs. 19. — Angliakasių uni
jos 17-to distrikto prezidentais.
C. F. Keeney ir sekretorius
Fred Mooney pasidavė guber
natoriui Morganui Charlestone
Jiedu yra kaltinami užmušejistėse sąryšyj su užmušimu tri
jų mušeikų Tug upės mūšyje
1920 m. Taipjau jiedu yra ap
kaltinti užmu'šėjistėse Logan
paviete.
(Jiedu veikiausia nėra kal
tinami, kad jie patįs papildė
žmogžudystes, bet kad jas pa
pildė angliakasiai, kuriais jie
vadovavo. Tug upės mušis ki
lo mušeikoms užpuolus ang
liakasius, o Logan pavieto ap
kaltinimai padaryti saryšyj su
mūšiais tarp angliakasiui ir mu
šeikų, kada porą savaičių at
gal angliakasiai žygiavo į Mingo pavietą).

Angliakasiy konvencija
INDIANAP0L1S, Ind., rūgs.
19. — šiandie padaryta pasku
tinius prirengimus atidarymui
dvimetinės angliakasių unijos
konvencijos, kuri kaip tūli ma
no, bus svarbiausia visoj or
ganizacijos istorijoj. Tikimąsi,
kad ji pasipriešins algų nukapojimui kada dabartinė sutar
tis su kasyklomis užsibaigs
kovo 31 d., 1922.
Delegatų konvencijoj daly
vaus nuo 1,500 iki 1,600, kuo
met 1919 m. konvencijoje da
lyvavo 2,000 delegatų. Suma
žėjimas
skaičiaus delegatų
įvyksta delei siaučiančios be
darbės.

Nesutinka išmokėti
čekius
maMu.
*
RYGA, rūgs. 18. — Rusijos
sovietų valdžia ikišiol atsisakė
priimti Amerikos šelpimo ad
ministracijos sumanymą, kad
žmonės užsienyj galėtų pirkti
SAN FRANGJSCO, rūgs. 19.
tam tikrus čekius, kurie pas
Aliejaus kompanijos gailiai
kui butų išmokami žmonėms
verkia ir skundžiasi visam pa
Rusijoje maistu.
sauliui ant neteisingumo streikierių Joaąuin klonio aliejaus
PINIGŲ KURSAS.
laukų. Esą streikieriai viską
užvaldė, pasiėmė į savo rankas
Vakar, rūgs. 19 d., užsienio pini
visai neįsileidžia
gu kaina, perkant jų ne mažiau kaip policiją ir
už 25,000 dolerių, bankų buvo skai kompanijų siunčiamų mušei
toma Amerikos pinigais šiaip:
Anglijos 1 svaras ............. :. $8.72 kų. Tik tas galis įvažiuoti j tą
Austrijos 100 kronų ............... 10c distriktą,
ką leidžia streikie
Belgijos 100 frankų ............... $7.08
Danijos 100 kronų ........... $17.70 riai, nes konstabeliai savo paFinų 100 markių .................. $1.85 gelbininkais paskirė keletą šim
Francijos lOtf frankų ........... $7.15
Italijos 100 lirų .... .............. $2.28, tų sfreikierių, juos apginklavo
Lietuvos 100 auksinų ........... $105 ir pavedė jiems daboti tvarką.
Lenkų 100 markių ..................... 8c
Olandų 100 guldSnų ........... $81.57 Tvarka ten gyvuoja labai pui
Norvegų 100 kronų .......
$12.80 ku, nors prisiųstus komipanijų
švedų 100 kronų ............... $21.70 mušeikas visai išvarė iš viso
Šveicarų 100 kronu ........... $17.23
Vokietiios 100 markių ....... $1.05 distrikto.
■

i

Kompanijos Skundžiasi,

Pripažino Rusijos
pasportus.
True tranglatlon filerl with the postmaster at Cl feago, III., Scpt. 20, ’21
as required by the act of Oct. 6, 1917

TOKIO, rūgs. 19. — Pasak
Vokietijos ambasados Tokio
gautų instrukcijų, Vokietija
dalinai pripažino Rusijos so
vietų valdžią. Vokietijos, kon
sulams įsakyta vizuoti tik tuos
rusų pasportus, kurie yra iš
duoti dabartinės sovietų vald
žios. Tuo Vokietija nebepripažins pasportų išduotų žlugusių
Denikino, Vrangelio, Kolčako,
Kerenskio ir
kitų valdžių,
taipjau ir Japonijos remiamos
Vladivostoko valdžios. Gyve
nantis gi užsienyj rusai kaip
tik ir turi tuos pasportus.
Vokietija, savo instrukcijom*
sako, kad Rusija neįsileidžia
tokių žmonių, kurie neturi da
bartinės valdžios pasportų. Jei
gu gi rusas negali sugrįšti į
savo šalį delei netikusio pasporto, todėl nėra prasmės ir
kitoms valstybėms tą pasportą
pripažinti. “Todėl Berlinas iš
leido įsakymą neįsileisti tokių
rusų, kurių .nepripažįsta jų pa
čių šalis ir kurie negali sugrį
šti į ją”.
Tokis Vokietijos nusistaty
mas yra priešingas kitų vai
stybių nusistatymui, kurios pri
pažįsta ‘senuosius ambasado
rius ir konsulus ir reikalauja
iš rusų turėti tų konsulų pas
portus, nors tie aihbasadoriai
nieko dabar neatstovauja. Tof
ambasados tik ir pasilaiko iš
vizavimo beverčių paspm-tų.
Haywoodas kada nors sugrįšiąs
į Ameriką, bet veikiausia
negreit.
MASKVA, r. 18. — “Mano
dalbas Amerikoje dar nėra už-i
baigtas”, paaskė William D.
Haywood, T. W. W. sekreto
rius.
Betgi-jis atsisakė pasa
kyti kada jis mano sugrįšti į
Ameriką.,
“šią žiemą aš rašysiu savo
autobiografiją“, sakė jis.
“Aš tapau nuteistas sulig
isatymais, kurie jau yra panai
kinti. Aš niekad neužmiršiu,
kad kada aš esu čia, šimtai ma
no draugų darbininkų yra ka
lėjimuose, nors nėra papildę
jokios piktadarybės. Amerika
labai lėtai seka kitas šalis paliuosavime karo kalinių“.

Apsaugos Rusijos
interesus.
Rusijos interesai busią pilnai
apsaugoti

nusiginklavimo

konferencijoje,
rika.

sako

Ame

True translation filed with the portmaster at Chicago, III., Sept. 20, ’21
as required by the act of Oct. 6. 1917

WASHINGTONAS, rūgs. 19.
Valstybės departamentas
davė
užtikrinimų
“Busijos
žmonėms”, kad “teisingi Rusi
jos interesai” bus pilnai “ap
saugoti” nusiginklavimo ir to
limųjų .rytų konferencijoje. To
kį užtikrinimą duota atsakyme
Tolimųjų Rytų resjiublikai, ku
ri reikalavo sau vietos toje
konferencijoje. Amerikos atsa
kymas tapo pasiųstas per Ame
rikos amba^idą Pekine ir yra
neformalinis,
kadangi mat
Jungi. Valstijų valdžia nėra
pripažinusi tos respublikos.
Galbūt Holandija ir Belgija
irgi dalyvaus tolimųjų rytų
konferencijoje, jei jas sutiks
priimti "kitos valstybės. Jau
esą gauta užtektinai neformalinių atsakymų, iš kurių gali
ma spręsti, kad joms bus lei
sta dalyvauti,.
Graikai susmuko prie Angoros.

PARYŽIUS, rūgs. 19. —
Konstantinopoliaus žinia sako,
kad Graikų ofensivas prieš
Graikijos nacionalistų sostinę
Angorą susmuko kada graikų
armijos jau buvo pasiekusios
miesto rarlus. Turkai dabar
pradėjo smarkų kontr-ofensiva.
SOUTH BEND, Ind., rūgs.
19. -- Grand jury isJa'ptai ap
kaltino 14 žmonių, kurie išsmalavo ir apibėrė plunksno
mis John Krieger iš Hamilton,
Ind.
Paduos Vokietijos su
tartį Senatui.

WAiSHINGTON, nigs. 19. —
Taikos sutartis su Vokietija
bus laiduota senatui kaip tik
jis susirinks seredoje. Paduos
ją prezidentas Hardingas gal
dar pridėdamas prie jos savo
raštą. Bet veikiausia jis neat
eis į senatą asmeniškai para
ginti senatą ratifikuoti tą su
tartį.

Subatoj Kursas
Pakilo
Subatoj markės ir auksinai urnai pakilo. Ar
dabar sustos kilti ar kils ir toliau, to atspėti ne
galima. Markių puolimas ėjo per keletą mėne
sių be sustojimo. Kada-nors tas puolimas tu
rės sustota, ir markės turės pradėt po truputį
kilti. Tas laikas turės ateiti prieš žiemą. Mar
kės dar tebėra užtektinai pigios, nors nuo subatos ir pakilo. Kam reikia siųsti pinigus Lietu
von, geriaus tegul siunčia nesileidžiant į speku
liaciją.
Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius yra di
džiausia lietuvių pinigų siuntimo įstaiga Ameri
koje, ir Naujienų siunčiama pinigai greičiaus pasieka Lietuvos negu kieno nors kito. Naujienos
duoda pilną gvarantiją už pinigus siunčiamus
perlaidomis ir duoda paprastas gvarantijas už
savo čekius. Naujienos išmaino didesnes pinigų
sumas pagal pigiausio dienos kurso, koks tik
yra New Yorke ar Chicagoie. Naujienos yra
korespondentu didžiausio Lietuvos banko—Lie
tuvos Prekybos ir Pramonės Banko Kaune. Nau
jienos siunčia pinigus ne tik Lietuvon, bet ir į vi

sus kitus svieto kraštus. Siųsdami pinigus, vi
suomet kreipkitės į Naujienų Pinigų Siuntimo
Skyrių.
NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS
1739 So. Halsted St,
Chicago, UI.
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šis
butelius Lydia E. Pinkham Vege...
15c
Deklamacija ir sceniškoji mimika .........
pasiekė tokio laipsnio, kaa dideliu entuziazmu ir suteikė negu šiandien, kai reakcijai siau- tarizaicija tapo pagilinta, išplės 120
table
Compound ir naudojant ji re
..
85c
121 Tikti juokai ................ ...... ...... .................
ta ir papildyta “valstybiniu lau-,
drąsos ir įsitikinimo nugalėti čia.
guliariai visi nesmagumai apstojo ir
. 15c
124 Svieto pabaiga .........................................
žmonėms nebeliko kitokio
daugiau
nejaučiau ne skausmo nė gė
..
10c
kų
ūkio
reguliavimu
”
ir
galuti

127
Žydų
likimas
Gudijoje
.............................
badą.
čia irgi Foster atsistoja ant
limo ir esus reguliarė.
Rekomen
maisto, kaip piktžolės ir mo
“Pirmoji broliška pageflba vienos lentos su tais darbininkų na nacionalizacija net pačių
duoju Lydia E. Pinkliam Vegetable
lis!
Compoundą ir manau, kad kiekvie
Kaip matote iš surašo, čia yra 25 knygos. Jų
buvo padaryta lietuvių tau- vadais, kuriuos jis kritikuoja, smulkiųjų, naminių (kustarna jauna jnergina turi imti. Galite
Ar reikia tad stebėtis, kad tos, kuri pati dar nėra nusi- Tik ištikto: Bucharin, Trockis, nych) pramonės įstaigų, visiš-. visų kaina $6.75. Bet imant jas visas sykiu, mes
pagarsint šį mano laišką, gąl per jį
daugiau merginų pasigeibės”. Mrs.
pasaulis neturi jokio pasiti kračiusi karo padarytų vargų, .Zinovjevas ir kiti komunistų va- ku panaikinimu marketų, t.t.?( atiduosime už $3.50. Dar tokio bargeno knygų nie
Mary M. Wagner, Box 759, West
kad .nebuvo, Naudokitės proga. Siųskit tuojau
ir kuriai dar iki šiam laikui dai savo viltis iki šiol dėjo ant žiemos laiku, 1920 metuose iki
Palm Beach, Florida.
kėjimo bolševikais?
pinigus.
Kuomet moteris ne yra visiškai
tenka laikyti įtemptomis vi- krizių, tunt pramonės suirimo ir 1921 m., po to, kaip Vrangei ta
Kiekvienas gali suprasti,
liuosa
nuo periodinių kentėjimų, tai
sas savo jėgas.
susmukimo. Girdi, juo labiau po visiškai sumuštas, ir po to,
nereiškia
naturališkumo kad motekad tokia pasibaisėtina pa
“Tas atsiliepimas laiduoja kapitalistinė tvarka pairus, tuo kaip taika tapo padaryta su Len
turi būt atitaisyta. Kiekivena merskauda, yra kas nors kenksmingo ir
dėtis Rusijoje nesusidarė tolimesnio tikro draugingumo'lengviau parblokšti ją, ir juo kija ir kitomis valstybėmis.
turi būt atitaisyta. Kiekviena mer
staigu. Vienam žmogui arba sutvirtinimą tarp Sovietų Ru- geresnė kurioj šalyj padėtis tuo Taigi:
gina, kuri tik kenčia mėnesinius die1739 South Halsted Street,
Chicago, III
Žimus,
turi puikiai išmėgint Lydia
Netiesa, buk “militarį komunet tūkstančiams žmonių ga- sijos it Derhokratinės Lietu-mažiau vilties tikėtis joje revo. Pinkham Vogetable Compoundą.
į
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PONIA WAGNER
IŠ PALM BEACH

NAUJIENŲ KNYGYNAS,

Kas Dedasi
Lietuvoj

padarytų vargų ir kuriai dar iki

šiam laikui tenka laikyt {temp
tas visas se/vo jėgas.
Tas atsiliepimas laiduoja toli,
mesnio tikro draugingumo su
tvirtinimą tarp Sovietų Rusijos
RUSŲ PADĖKOS NOTA
ir Demokratinės Lietuvos.
LIETUVAI.
Dar kartą visos Rusijos var
Kaunas, VIII. 28. (Eite). Už-[vdu teikiu gilią padėką ir naudo
sienių Reikalų ^linisterio vardu ! jjuos proga pareikšti Jums savo
rugpiučio mšn. 22 d. yra gautas Pirmoji broliška pagalba buvo
iš Sovietų Rusų Atstovybės Lie pagarbą ir širdingą prielankumą.
tuvoj toks raštas:
Aralovas,
“Giliai Gerbiamas Ponas MiĮgaliotas Sovietų Rusijos At
nisteri!
stovas Lietuvai.
Mu*no Vyriausybei man pave-l
dus, esu laimingas pareikšti Lie
tuvos Demokratinės Respublikos
Severo?. Gyduoles uzlaikc
seimvnos
».
Vyriausybei gilią ir nuoširdžią .
padėką už suteiktą rusų tautai
pagalbą jos sunkią gyvenimo
Nervoutaa,
valandą.
Sunaikintos
Žinia apie Jūsų pagalbią buvo
Sovietų Rusijoj sutikta dideliu
entuziazmu ir suteikė di/ąsos ir
įsitikinimo nugalėti badai
padaryta lietuvių tautos, kuri
pati dar nėra nusikračius karo

DR. A. MONTVID T.
Lietavis Gydytoja* ir Chirarga*
25 East Washlngton St.
Valandos: nuo 10 iki 12 ryto.
Telephon* Central 8362
1824 VVabansia Avė.
Valandos: nuo 6 iki 8 vakar*
Rezidencijos tel. Kedzie 7715
s

Telephone Boulevard 5052

Dr. A. Juozaitis
DENTISTAS
Valandos: nuo 9 iki 9 vai. vaka
re. Seredom 9 v. ryto iki 12. Va
karais 6—9. Nedėl. pagal sutarimo.
<261 So. Halsted St, Chicago, Iii

a+a

‘

Noterės
kentančio* nuo *kauimo nugarei,
*treno*6. tampymo jausmą ir tunkumą papilvei, galvos skausmo bei
netvarką gamtiškos priedermę*,
gal aplaikyti pagalbą per vartojimo

Severa’s
Regulator

Lieka nuliūdę Broliai Lipinai
ir pusbrolis Fr. Šalkauskis.

TAURAGĖ.

—Siuntimas maisto į Ukrainą. šiomis dienomis Lietuvos
Raudonasis Kryžius siunčia
transportą maisto į Charkovą
Lietuvos tremtiniams UkM^noj'
šelpti.

Čia susitvėrė dailės draugija
‘ILyra,” kurios tikslas'šviesti ir
kelti iš miego vietinę jaunuo
menę
Manoma įsteigti savo knygy
nėlį, sporto įrankius ir tt

PASIDARYTI SAVE LIESESNIO LABAI LENGVA
Po daugelio tyrinėjimų pasisekė mums išra
sti stebėtina gyduolę sumažinimui perdidelio su
tukimo, kurio priežasčių daro riebiems nesmagu
mą. Vaistas yra saugus, priimnus ir suteikiąs
gerus rezultatus.

Stebėtinas vaistas dėl suliesėjimo.
vartojant juos galit lengvu budu
atgauti savo senąją figūrą be jo
kio badavimo, arba varginimo save įvairiais mankštinimais.

.

Musų <40besity Tablets” ^7

VERVENA LABORATORY, Ine.

1412 W. Division St., Dept. L. M.,

F SEVFRA CO
CEDAR HAPIDS, IOWA

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

Branislovas Nabažas,
8 metų senumo persiskyrė su
šiuo pasauliu Subatoje, rūgs.
17 d., apie 10:30 vai. vakare.
Laidotuvės įvyks 'Utarninke, •
rūgs. 20' a.7'apie 8:30 vai. ryto,
į Nekalto Prasidėjimo bažnyčią
ir | šv. Kazimiero kapines, iŠ
namų 2846 W. 40th St.
Velionis buvo labai gyvas ir
gabus vaikas, todėl ir didžiai
mylimas tėvų ir kaimynų. Gi
mines ir pažįstamus meldžiame
dalyvauti laidotuvėse.
Pasilieka dideliame nuliudime
Motina ir tėvas, Ona ir KaziOna ir Kazimieras NabaŽai ir
broli* Edmondą*.

GRAŽUS, -BUINŲS-PLAUKAI
Pasipuošimas ir turtas
Kiekvienos moters. Tas reiškia labai daug
jos ypatiškai išvaizdai. Ištirk atsargiai savo plaukus ir pamislyk, ar nereikia juos
daugiau prižiūrėti, ar jie atrodo, kaip tu
rėtų atrodyt? Daugelį kartų jus matot mo
teris, savo drauges, arba susiedkas, kurios
yra tikrai gražiais buiniais plaukais, o ka
da pasižiūri ant jų, jus pamąstote “Duočia
kasžin ką, jei turėčia tokius gražius plau
kus”.
Keletas būdų vartojimui

Vervena Plaukų Toniko
pagydanti gyduolė. Tai yra vaistai turinti geriausią
sudėtinę, kuri paskatins plaukų augimą, sutvirtins šak
nis, bus gražus ir gyvi, suteiks žvilgesį, buinumą ir
spalvą ir padarys plaukus švelnius ir minkštus. Dau
gelis moterų vartojančių VERVENA PLAUKŲ TO
NIKĄ, rašo, kad jos turi dvi kasas, ir tai per storas
ir sunkias. Kaina 80c butelis. Pamėgink šiądien, o per
sitikrinsi. Pardavoja vaistinėse ir agentai, o jei nega
lėtum gauti pas juos, prisiųsk 15 centų krasos ženk
lelių ir pasiųsk musų antrašu.
VERVENA LABORATORY, Ine.
1412 W. Divinion St.,
Dept. L M..
Chicago, III.
Arba, jei gyveni apielinkėj Brighton Parko, nueikit į
UBRIGHTON PARK PHARMACY
4240 Archer Avė.
Kur lgausit šį balsamą ir kitas musų išdirbtas
jžymias gyduoles.

Į LIETUVĄ
Arčiausia pasiekimui Lietuvos vie
ta. Geras maistas, ir užtektinai. Di
delė pasivaikščiojimui vieta. Visi parankumai, modemiško laivo.

V1 Red Star Line

Lietuvon ir iš Lietuvos

laivakortes

C® NAUJIENŲ ofisas parduoda laivakor
tes ant visą geresniąją liniją važiuoti
Lietuvon ir iš Lietuvos.
NAUJIENŲ ofisas nepasitenkina vien
laivakortės pardavimu, bet stengiasi
kuogeriausia patarnauti keliautojams ir
visu kuo juos aprūpinti. ... SMULKMENIŠKUS paaiškinimus apie
kelionę Lietuvon ir iš Lietuvos Naujieną
ofise duoda laivakorčių skyriaus vedėjas
A. RIPKEVICIUS, kurs dabartiniu laiku
buvo keliavęs Lietuvon ir atgal, ir todėl
gerai žino ir gali paaiškinti kelionės rei
kalus.
PASPORTUS išvažiuojantiems Lietuvon
parūpina Naujieną ofisas trumpu laiku,
o taip-jau duoda pageltos aprūpinime
taksą.
IŠVAŽIUOJANTIEMS padeda pinigus i
Lietuvos Prekybos ir Pramonės Banką
Kaune, arba išduoda pagal dienos kurso
čekius, kuriuos išmaino Lietuvos bankas
be jokią atidėliojimą ir be jokią nuostolią. Naujieną čekiai Lietuvoj yra ge
riausi, ką paliudija kiekvienas, kas tik
nuvažiavo Lietuvon.
NAUJIENŲ LAIVAKORČIŲ
' SKYRIUS
1739 S. Halsted St

Keli pamislinote, kad jąu baigiate už tą namą mokė
ti, arba pabaigėte, bet jis neštoje kas mėnesyj pradžioj ar
ba pabaigoje į duris baldyti rendos dienai, jis arba ji ne
žiūri, ar tu dirbi ar sveikas, jisai rasytę išrašytą atsine
ša ir tavo bėdų klausyti laiko neturi. Neužmiršk, kad ga
li pradėti savo rendas mokėti. Ant rasyčių pinigas pasiskolyti negali, o ant namo visada. Galima Įgyti namą su
$200.00 mokant $10.00 ar $15.00 i mėnesi, gražiausiose
vietose Chicagoj. Ateidami arba rašydami pas mus, atsi
neškite šitą kuponą, tada visas informacijas ir patari
mus gausite veltui.

H. W. Elmore & Co.,
WM. H. NOVEK
Room 348 — 29 So. La Šalie Street

Vardas
Adresas

DR. J. W. BEAUDETTE

Išplaukia kas savaitę
Pier 58-62 North River, New York
Samland) New York i
Spalio
Hamburgą.
Tik 3-Čia klesa
Kroonland)
New York (Spalio 22
Zeeland)
(Spalio 15
i 1
Lapland)
Hamburgą
(Rūgs. 24
Finland) ...
. Spalio 1

> American
Line
Mongolia)
New York
(Spalio 20

Minnekahda
į
(Lapkr. 5'
Manchuria) Hamburgą_ (Spalio 6
Tikietai tiesiai į' Pilavą
INTERNATIONAL MERCANTILE MARINE CO.,
116 laivų — 1,250,000 tonų.
Chicago: F. C. Brown, We*t. Pass.
Agent, 14 North Dearborn SU
Arba prie vietinio agento.

Kursas Markiy (Auk
sini!) Šiandien
prigulintis permainai

į,000 Markių $10.80
5,000 Markių $53.00
10,000 Markių 105.50
Ąnt didesnių sumų duodame speciališkai žemas kainas. Pinigai yra
pristatomi Lietuvon į trumpinusį
laiką. Atsišaukite ypatiškai arba
laišku į

RUSSIAN-AMERICAN
RUREAU,
160 N. Wells Street,

ant viršaus Banko
Vai.: 1—2:30 ir 6:30—8:80 P. M.

Telephone: Republic 805

Tel. Monro* 2804

DR. W. F. KAUSZ
Specialumas: Motėm ligos ir Chirirgij*.
1145 MILWAUKEE AVĖ.

■MtO

elektros prietaisus.
Ofisas ir Labaratorljai 1025 W.
18th St., netoli Fiak St.
VALANDOS: Nuo 10—12 pint*,
ir nuo 6 iki 8 vai. vakarais.
( Dienomis: Canal
8UQ arba 857
T*l*ph*D*li<
Naktimis: Dmel
GYVENIMAS: 3313 S. Habted St.

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

Pigiau gausit

mus

$50 Singer ir White siuvamos
mašinos, pas mus tik už $27.50.
Taipgi kitos mašinos nuo $3 ir
augščiau.
Iš miesto gyvenantiems išsiunčiame C. O. D. arba expresu. Rašykite klausdami informacijų. Kiekviena mašina gvarantuota.
S’EWING MACHINE CO.
— dvi krautuvi —
1216 W. Chicago Avė.,
970 Milwaukee Avė.
Tel.: Monroe 8839 ir 4626.

Susivesk elektros dratus j savo naiųą daba:’. Kaina stebėtinai
žema. Pagabus išmokesčio planas suteikiamas, jei norite. Mielai
apkainavimą suteikiame.

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

Lietuvy* Gydytoja* ir Chirurgą*
People Teatro Name,
1616 W. 47th St., Tel. BouL 160
VALANDOS:
6 Ud 8 vak. Nedėl. 10 Ud 12 ryto
R**. 2914 W. 43rd Street
Telephone McKinley 268

>Turiu patyrimą
motetą ligos*; rū
pestingai
prižiū
riu ligonę Ir kūdi
ki laika liros.
10929 S. State Si.
^Chitefo, UI.

savo giminėms LIETUVON,
čiaus aptieką:
WAUKEGAN
PHARMACY,

1005 Marion Street,
Waukegan, III.

Praktikuoja 15 metai
Ofisas

Chicago, Illinoū

DR. M. STUPNICKI

Specialistas džiovos

8107 So. Morgą* 8t„
Chicago, I1L
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryte
ir nu* 5 iki 8 vakare.

Telephon* Van Buren 294
Ras. 1189 Indep*ndence Blvd. Chica<<

DR. A. A. ROTH

■■■■■■■■■■■■nūn
I Telephon* Yards 1582

DR. J. KUUS
LIETUVIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Gydo visokias ligas motorą, vai
ką ir vyrų. Specialiai gydo lim
pančias, senas ir paslaptin
gas vyrų ligas.

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

Tel.: Yards 6666
Boulevard 8448

DR. V. A. ŠIMKUS
Biatuvi* gydytojas, Chirurgas
Akulėras
8203 So. Halsted St., Chicago.
Valandos: 10-12 v. r., 1-8, 6-8
v. v. Nedėliomis 10-12 ryto.

Moterišką, Vyrišką ir
Vaiki Ligi.
OFISO VALANDOS!
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki
5 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:80 vai.
vakaro.
Nedaliomis nuo 10 vai.
valandos ryto iki 1 vaL po pi**.
Telefonas Drezel 2880
" —«

«.............. 1 ................. .
• j>į_

RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGĄ?
Specialistas Moterišką, Vyrišką,
Vaiką ir visą chronišką ligą
Ofisas: 3854 So. Halsted St. Chicago
Telephone Drov*r 9693
Valandos: 10—11 ryto; 2—8 po piet
7-r8 vak. Nedaliomis 10—12 dieną

r «■

į.

....... M —

,.y » •

Tai. Austin 787

DR. MARYA
Z3WIATT—SASS.
Kątik sugrįžo ii Californljos ir
tą* savo praktikavimą po No.
5208 W. Harrisoa St

vii

Valandos: 8—12 kasdien* ir B—9
vakare išskiriant nedlldienius.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Valandos: 10 iki 12 ryto; 1 iki 4 po
piet 6 iki 9 vakar*.
M*d41iomis nuo 9 iki 12 ryto.
1821 S. Halsted St?
Kampas 18 ir Halsted St

Tel. Boulevard 2160

Dr.A.J.KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgai
VALANDOS: 9—12 ryto
2—9 vakaro.
8808. So. Morgan Street,
Chicago, UI

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS
1821 So. Halsted SU Chicago, I1L
kampas 18th St.
Valandos: 9—12 ryto ir 1—9 vak.

Phone Canal 257

Telefonas: Boulevard 7042

* Lietavis Dentistas

Waukegano
Lietuviai—

DR. CHARLES SEGAL

Telephon* Yards 5882

DR. C. Z. VEŽELIS

kreipkitės į J. E. Bruževv

STREIKAS UŽBAIGTAS

A.SHUSHO
AUSERIA

Chicago, Illinois.
SPECIALISTAS:
Moterišką ir Vyrišką
Taipgi Chronišką Ligą.
OFISO VALANDOS:
Nuo 10 ryto iki 8 po pietą, 8—8
vakare. Nedaliomis nuo lt—2
po piet.
Telephoae Yards 687

DR. M. T. STRIKOL’IS

■ ■ ■■ IIIIIII11IIU1

Norėdami SIŲSTI PINIGŲ
CHICAGO

T. Pullman 5489

Praktikuoja 80 metai
Ofisas:
8149 8. Morgan SI., kerte 82 St.

Tel. Boulevard 6487

CHICAGO, ILL.

Ofisas
5100 S. Ashland Avė.

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

BAUBUOS
Penlklli n*o 8412 So. Halsted St.
>o No. 8918 So. Halsted St

DR. G.M.GLASER

Ned. 10 iki 12 pietą.

Ofisas ' •
Novako Vaistine

^BUHEUZMAM^l

Dienoms, 9 ryto iki 9 vak.

BRIGHTON PARK PHARMACY,

Odos, kraujo, chroniškų, venerališkų: inkstų; bei .pūslės ligų.

KATRIE KITIEM RENOAS MOKATE
PASINAUDOKITE ŠITA PROGA

PAIN-EXPELLER

8101 S. Halsted St., kampas 81o> gat<
Ofiso Tel.: Boulevard 9708.
Naktimis: Yards 8654.
Baigusi AimVaiab*i«nklls uirag, 8. V. Pat. Oflia.
lerijos kolegi
Garsu* per daugiau kaip
ją; ilgai prak
60 metų.
tikavusi P«nnsilvanijo* hosTčmyk Įkaro (Anohor) Vahbaženklį
pitalls*.
Mkmingai patarnauja prie
ginjdymo. Duo
da rodą viso
NAUJA
kio**
ligose
TIESI KELIONE IŠ MONTREĄL
IKI DANZIGO.
moterims ir
Pagabiausis susinešimas su Pilava,
merginom*.
Kaunu ir Karaliaučium.
VISA VANDENIU KELIONĖ
»
BE PASIVĖLAVIMO,
BE PERSĖDIMO.
‘ Dideliais, smarkiais ir populiariais
laivais “Scandinavian”, 12,100 tonų ir
“Corsican” 11,500 tonų.
Šie garlaiviai sustos prie HARVE
ir SOUTHAMPTON.
Akiu Specialistas
KAINOS IKI DANZIGUI pigiausios kabinete ....... ................... $200.00
4649 S. Ashland Avė
Trečios klesos......................... $135.00
Kampa* 47th St.
Kaina iki Pilavos.
Trečia klesa..........................
__________ $135.00
Atsišaukite prie artimiausio laiva
korčių agento, arba
THE CANADIAN PACIFIC
Railway Trafiko agentas
40 N. Dearborn St.,
Chicago, III.

Arba jai gyveni apielinkej Brigh
ton Park nueikit j

SPECIALISTAS

Chicagros Lietuviai

Darbininko Draugas

DR. A. R. BLUMENTH AL

yra sutaisytos j pigulkas, kurios
labai lengva praryti ir neduodu joi
kių blogų pasekmių, bet tik sunai/
kinu riebumą. Pigulkas reikia imĮ
ti per 80 dienų ir per tą laiką sumažėsit svarume nuo 10 iki 15
Ag
svarų. Laiškai kuriuos mes aptu- fl
rim išreiškia padėką už pasekmin- Lm
gą veikimą vartojant musų pigul- 19
kas. Kaina mažo puodo talpinan- M
čio pigulkų kurių užteks per 80
dienų gydytis tik $1.50. Pradėk
šiandien. Prisiųsk 25c pašto ženk“
lais (štampas) ir likusią sumą 'galėsi užmokėti
kaip pristatys j na mus. Rašyk aiškiai.

(Severo Regulatoriu). Kuri* yra
rekomenduotas dil gydymo tu ypa
tingu nusilpnljimu, netvarkų ir n*reguiariškumų, kūrenus moteiy*
kenčia. Gaukite pas sava Apti*koriaus šianden.
Prek< $1.25.

JURGIS LIPINAS
Mirė subatoj, rūgs. 17, 1921,
8:30 vakare. Velionis buvo ne
vedęs, turėjo 46 metus am
žiaus, paėjo iš Šiaulių apskr.,
Vaiguvos parap., Pakelių kaimo.
Laidotuvės įvyks ąęredoje,
rugs.-sept. 21, palydint* lavoną
ant 8:30 vai. ryto j Dievo Apveizdos bažnyčią, o iš bažny
čios j šv. Kazimiero kapienes.
Lavonas randasi 719 Barber
St.
Paliko nubudime 3 brolius ir
1 pusbrolį Amerikoje, Lietuvoj
seną tėvuką ir seserj. Giminės,
draugai bei pažįstami, teiksitės
dalyvauti laidotuvėse.

Iš KAUNO.

4712 Soąth Ashland Ave^

L.............■■■■■—........ .

■/

Telefonas Pullnuah 856^1

DR. P. P. ZALLYS
Lietuvy* Dentistas

U8D1 So. Mlchigan Av., Roaelaud.

Valandos: 9 ryto iki 12 dieną
Nuo 1 po ptetą Ud 9 vakar*.

arti 47-tos gatvis

DRABUŽIAI.

DR. YUSH

Vyrams, vaikinams ir vaikams

Tel. Canal 2118
Ofiso valandos: nuo 10 ryte Ud
8 vakare.
Rezidencija: 2811 W. 63rd 8L
Tol. Prospect 8465 >

Mes ir vėl savo senoj vietoj ir ma
loniai užkviečiame savo senus drau
gus ir rėmėjus.
Turime puikiausią pasirinkimą nau
jų drapanų apkainuotų, tinkančiai
kiekvieno kišenini.
Siutai ir overkotai nuo $12.50 ir
augščiau.
Kelinės nuo $2.50 ir augščiau.

DR. M. STAPULIONIS

Vaikams drabužiai, trunkai ir valyzos.
Gausi savo pinigų vertę, arba gau
si pinigus atgal.

1900 So. Halsted St

Gydau be gyduolių ir be operacijų
3347 Emerald Avė. ,
9 “
9397

731 W'

VJ* 8 ”

Atdara kas Vakaras
ned. iki 6 vai.

iki 9

S. GORDON,
1415 S. Halsted St.
i Phone: Canal 947

vai.,

NAUJIENOS, Chicago, III

CHICAGOS
ŽINIOS
NELEIS KLANIEČIAMS
PARODUOTI.
Sako

policijos viršininkas.

Fitzpatrick išrinktas Chicagos
Darbo Federacijos Prezidentu.

Kepėjai planuoja šva
rumo kompaniją.

Pereitą sekmadienį Chicagos
Amerikos Kepėjų Industri
jos asociacija šiandie atidaro Darbo Federacija laikė metinį
savo konvenciją Sberman’o ho-' susirinkimą,, Musicians’ r
”_J
salėj,
•
•
i
•
•
<•!_
'4
r
k
‘
—
tely. Vyriausia konvencijos tik 175 W. Washington gatvės. Bu
slas esą's pasitarti ir išdirbti vo renkama nauja valdyba.
planus kas dėl švarumo kom John Fitzpatrick tapo vėl iš
rinktas prezidentu; Oscnr F.
panijos duonos gaminime.
Pamatinės! taisykles, užtikri Nelson, vice-prezidentu; E. N.
nančios švarumą ir sanitares Nockels, nutarimų sekretorius;
sąlygas kepyklose,
busiančios F. G. Hopp. finansų sekreto

Plėšikai pašovė žmogų.

Willinm CoMore. 3449
coln gatvės, tapo pašautas į
dešinę koją. Jis norėjo ištruk
ti nuo trijų vyrų, kurie norėję
apiplėšti jį prie Clark ir North
gatvių. Tuo tarpu vienas plžšikų šovė ir sužeidė je. Coliore nugabentas Henratin Meniorial ligoninėn.

Utarninkas, Rūgs, 20, 1921

ASMENŲ JIESKŪJIMAI
PAJIEšKAU SAVO DRAUGĖS
Aleksandros Galinauskaitės, Telšių
apsekr., Luokės panap., Rapalių kai
mo. 4 metai atgal gyveno Scenectady, N. Y. Malonės ji pati ar kas ki
tas duoti man žinią, busiu dėkingu,
Johana Gerulienė-Gedminaitė, 3042
Emerald Avė., Chicago, III.

- RAKANDAI"

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI SOFT DRINK
parlor, 4 pagyvenimui kamba
riai; 5 metų lysas. Rendos
$30.00 mėnesiui.
3759 Wallace St.

PARDAVIMUI BUčERNfi IR
grosernė ląbai geroj vietoj, lie
PA.TIESKAU SAVO BROLIŲ JUO- tuviais ir lenkais apgyventoj.

zapo ir Kazimiero Grigaravičių.
Keli
am metai atgal gyveno Pittsburg, Pa. Jie Geras biznis. Pardavimo priežaFitzmorris. Chicagos polici priimtos ir pasirašytos kiekvie rium; ir Thomas F. Kennedy, žiaus, tapo užgautas automobi patįs arba kas kitas malonės man stis, važiuoju Lietuvon, 2241 W.
žinią, busiu dėkingas, V. Griga- 21st St.
liam, kuriuo važiavo Hvbcrt duoti
jos viršininkas, pranešė neįei no atstovo. C. N. Power iš Puc- Iždininku.
ravičia, 111 Crawford Avė., Box 144, - -------------------------------------Deastey. Jis pasimirė West R. F. D. 1, Blue Island, III.
siąs Ku Klux Klanui — mas blo, Col., asociacijos preziden
PARDAVIMUI GROSERNĖ
kuotiems naktiniams užpuoli tas. esąs kompanijos sumany Automobilių vagiliai areštuoti. Suburban ligoninėj.

kams — paroduoti vidurmiesty gatvėmis. Taigi klaniečių
planuojamoji šią savaitę de
monstracija gali neįvykti.
Policijos viršininkas tapo in
formuotas, kad klaniečiai da
ro slaptų prisirengimų sureng
ti bi kurį vakarą šią savaitę
milžinišką demonstraciją vidur
miesty. Tai daroma tikslu pa
tirti publikos sentimentą link
Klano.
“Prie jokių aplinkybių leidi
mas ne bus duotas tokiaįj de
Fitzmonstracijai”, pareisi
hix Klan
morris. “Bet jei

tai policijos departamentas su
laužys jų liniją... Bile maskuo
tas asmuo, kuris drįs pasiro
dyti ant gatvių, bus baudžia
mas pagal įstatymus... Ku Khix
Klanui nebus leista maršuoti
mieste nei už miesto”.

CIIURCH BUS TEISIA
MAS VIENAS.

Kitus planuojama paliuosuoti.
Harvev W. Choreli bus tei
siamas vienas dėl nužudymo
Bernard J. Daugherty ir Carl
Ausin us, Paeita rd automobilių
kompanijos pardavėjų. Taip
pranešė valstijos prokuroro
ofisas.
šiandie laukiama grand jury’s
išnešti apkaltinimo nuosprendį
prieš Church’ą dėl papildymo
dvigubus žmogžudystės. Po to
planuojama pradėti kajtininko
teisimą taip greitai, kaip gali
ma.
Leon Parks, kuris prisipaži
no gelbėjęs Cburch'ui, dar nė
ra pilnai paliuosuotas nuo kal
tės. Jis bus laikomas tol, kol
jo pareiškimai bus patikrinti,
jnvestigatoriai nesupranta kas
pastūmėjo jį kišti savanoriai
galvą kilpon.
Clarence Wilder ir Milton
Walker, sulaikyti kaipo nužiū
rimi asmenis, tapo investigatorių pripažintu nekaltais. Pirmasai bus paleistas šiandie; an
trasai gi bus atiduotas šerifui
teisti kaipo Atlantic & Pacific
arbatos krautuvės plėšiką.
ISKAS

BALČIŪNO

tojas ir turįs išdirbęs atatipkaChicagos policija turėjo ge
mų planų, tuo reikalu.
ro gilinkio. .lai nusisekė sugau
ti jauniausius automobilių va
gilius. Jie yra: John Shinn, de
“Munšain” pasiekusi
vynių metų, ir jo brolis, Fred,
mokslaines. '
dvylikos metų, 6426 Woodland
Chicagos spoūdoje tapo jmi- gatves.
Vaikėzai nugail>bn/ti
skelbta, kad girtuoklystė žydi įlydė parko policijos‘stotin pane vien privatinėse įstaigose giaiškinti.
bei namuose, liet ir viešose
įstaigose. “Munšain” pasiekusi
Nušovė nuomininką.
net ir viešančias mokslaines.
Nicholas Spinella, savininkas
Pereito sekmadienio rytą Cen
tral stoties policija suėmė vi namų, prie 2086 Ogden gat
durmiesty keturis jaunus,1 gir vės, tapo mirtinai nušautas
tus vaikėzus. Vaikėzai tapo nu Guiseppc La Monte’o, nuomi
gabenti policijos nuovadon ir ninko. Kiti nuomininkai papa
sakojo*, kad jiedu susiginčiję
išklausinėti.
Jie pasisakė pavogę puskvor- dėl nuomos. La Monte palbego.
tę degtinės iš automobiliaus ir
Nelaimės automobiliais.
nusipirkę bonka namie daryto
vyno. Trys vaikėzų nugabenti
George Spumus, šešių metų
vaikų prieglaudon ir busią pa amžiaus, kurio tėvai gyvena
šaukti vaikų teisman.
3360 Emerald gatvės, tapo už
Visi areštuotieji yra viešųjų gautas automobiliam prie Halmokslainių mokiniai.
sted ir 34tos gatvių. Vaikas bu
vo nugabentas Šv. Povilo ligoninėn, kur jis tuoj pasimirė,
Mandagus banditai.
Eugene Gass, šoferis, nesulaiDu automobilistai banditai kvtas, kadangi policija pri pa
sulaikė Donald Carter, 207 Main žino nelaime buvus neišvengatvės, Evantslone, ir privertė giama.
jį įsėsti jų automobilį. Tuomet
jie atėmė iš jo tris doleriu1
Mamie Sevick, septynių me
pinigų ir laikrodėlį. Carter sa tų amžiaus mergaitė, 631 Li
kė jiems laikrodėlis priklausąs berty gat., tapd mirtinai ’
io motinai ir pinigai jam esr gauta American Railway Exlabai reikalingi.
pross kompartijos trako prie
Banditų butą labai manda Halsted ir 12tos gatvių. Nelai
gių. Jie sugrąžino jam pinigus mė įvyko jai grįžtant iš baž
ir laikrodėlį ir parvežė jį au nyčios. Ji pasimirė kely į ligo
tomobiliu į namus, po to ban ninę. Cornelius <Flynn, šoferi
ditai mandagiai atsisveikino ir sulaikytas Maxwell policijos.
.. Fred Payne, dešimts metų
nuvažiavo.
vaikas, 1715 Mobawk gatvės,
tapo mirtinai sutriuškintas auIšplėšė bučernę.
tomohiliaus prie Cleveland ir
Trys banditai įėjo E. E. M ar- Memorial gatvių.
ųųardt bučernėn, 10124 Vincennes gatvės. Pagrėbę savinin
Areštavo kišelninkes.
ką įkišo “ice-boksin” ir pasi
Dvi moters kišelninkes, tapo
ėmę $600 pinigais ir daiktais
susėdę autoniobilin nuvažiavo. detektyvų areštuotos ir uždaBučernės darbininkas, kursi tuo rytos belangėn. Numatoma, kad
tarpu buvo skiepe, sugrįžęs pa juodvi turi pasidariusios kele
leido savo bosą.
tą tūkstančių dolerių kraustydamos vidurmiesty kišenius ir
11,200 vakarinėse mokykloje. atimdamos sernoles.
Šįmet užsiregistravo nepa
prastai daug mokinių lankyti

Rado negyvą lovoj.

Tapo paskelbta, kad Dominiko Balčiūno lavonas bus iš
kastas iš AuropF^ftspinių. Tai
daroma atsiremiant kaltinimais
Franciškos ir Elenos Ralčiunaičių, kad jų motina ir Jonas
Petroška, burdirrgėriuS, nužu
dė jų tėvą. Petroška ir Balčiū
nienė randasi po areštu. Bruce
Amell, valstijos advokato pa
dėjėjas mano, kad Balčiūnas
buvęs nunuodytas. Jo kūnas
turėjo būti išimtai iš kapo va
37 nauji susirgimai difterija.
Pereitą savaitę Chicagoj įvy
ko trisdešimts septyni nauji su
sirgimai difterija daugiau, ne
gu prieš pereitąją savaitę. Tos
priežasties delei sveikatingumo
departamentas kreipėsi į tėvus,
su paraginimu skiepyti savo
vaikučius tarpe šešių mėnesių
ir Šešių metų amžiaus.

Chroniškos Ligos
Tikra Diognoza
Kraujo ištyrimas
Elektros Instrumentai

J. VAN PAING M. D.
2221 So. Kedzie Avė*
Vai. 1—2; 7—9 po piet

nyčių užsiregistravusių

Valdyba ir Direktoriai

Univerasl State Banko
I

Praneša su apgailestavimu rezigna
ciją p. Joseph J. Elias, kaipo preziden
to ir direktoriaus, Rugpiučio 13,1921į
delei jo sveikatos stovio.

NUO $50.00 IKI $200.00 Į SAVAITĘ.
Reikalingi atsakanti ir teisingi žmonės
agentystei. Turi mokėti kiek nors rašyti.
Mes užtikriname uždirbti $50.00 j savaitę
ir daugiaus. Turite puikiausią progą pada
ryti pinigus. Moterys taipgi gali dirbti.
Kreipkitės:
35 S. Dearbom Str., Duris 205
Chicago, Illinois.

gerame

KAMBAstovyje,

parduosiu pigiai, nes išvažiuoju
į Lietuvą. Atsišaukite į keptu
vę, 1976 Wilmont Avė.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ

Lietuviu Rutulluuso

NAMAI-ZEME.

ISRENDAVOJIMUI

406 E. 115th St.,

Ir natūraliai. Ar galima mu
sų skaitlingai išeivijai bešališ
kai, šaltai atsinešti į rišamąjį
Lietuvos likimą?
Juk musų aktyvus daly vo
nias dabar yra didžiausiai rei
kalingas ir kad galėtume tin
kamai orientuotis, tinkamą už
imti poziciją, privalome supra
sti tikrą padėtį Lietuvoje.

Įspūdžiai sugrįžusių iš Lie
tuvos nevienodi, tačiaus jie vi
sados yra svarbus ir brangin
tini.
Rugsėjo 14 dieną Chikagos
veiklesniųjų Siandariečių būre
lis, pasidarbavus A. Lukui ir
K. Vilkui, sukvietė progresyviškiosios visuomenes veikėjus
pasiklausyt sugrįžusio iš Lietu
vos Chicagos lietuvių veikėjo
advokalo K. Gugio papasakoji
mų apie dabartinę padėtį LieDalyvavo apie 40 žmonių. Ištikro tai buvo svarbus ir rim
tas pasidalinimas mintimis,
įspūdžiais. Nebuvo, įėjusių da
bar niadon, užsipuldinėjimų
ant valdžios ar tuščios kriti
kos, kurią taip mėgsta visi sugrįžusiejį iš Lietuvos. Nors
Adv. Gugio kalba tęsėsi apie 3
valandas, bet klausytojų nenu
vargino, visi buvo labai užinteresuoti.

Sulig vakaro vedėjo S. Va
lančiaus perskaitytu programų
Adv. Gugis kalbėjo sekančiais
klausimais: Demokratybė Lie
tuvoje, Kariuomenė, Steigiama

moki- vyrą negyvą lovoj. Širdies liga. tijos.
tikiai
matoma, kad šiais metais lan
Suvažinėjo aklą žmogų.
niaus
kymas viešųjų vakarinių mo
R. J. Averdthy, 68 metų am
—
kyklų pasieks negirdėto skai žiaus senelis, neregys, tapo su
čiaus.
važinėtas automobUiaus.
nių skaičius siekia 11,200. Nu

PARDAVIMUI 5
rių rakandai

geroj vietoj, visokių tautų apgy
venta. Parduosiu pigiai. Turi bū PARDAVIMUI RAKANDAI,
Vagia automobilius.
ti parduota trumpu laiku. Prie taipgi keli extra springsai ir
KAMBARYS ATIDUODAMA DYLaike pastarųjų dvidešimts- kai moteriai už apžiūrėjimą.
žastį patirsite ant vietos. Atsi. matrasai. Daiktai nauji ir parsiduos pigiafTKreipkitės bile kada
keturių valandų Chicagoj ir
P. H. PAIRS
šaukite 2858 W. 39th St.
9206 Convmercial Avė.
713 W. 19fh St., 2-ro lubos.
apielinkese banditai pavogė vi
Room 208,
so keturiolika automobilių.
Galit matyti nuo 4 v. iki 7 v. vak.
PARDAVIMUI BUČERNĖ IR
Tel. So. Chicago 8305.
KAMBARIŲ VĖLIAUSIOS MAgrosemė. Nauji fixtures, daug doR5 rakandai
turi būt parduoti už bilę sąžinirirą ra«iuljmą. Seklyčiai rf
stako,
labai
geroj
bizniavoj
vie
IŠDUODU RANDON APIE
tas, valgomajam kambariui setas,
_________ __
f
porą kambarių; šviesus ir šilti; toj. Pardavimo priežastis — miegruimio Retas ,kaurai, davenport,
važiuoja ant fannų, 3247 South etc. Phrduosime ant syk, arba atski
rai. Taipgi, puikiauRjR grojiklis, pi
Nėra tur būt šiuo momentu prie mažos šeimynos; su valgiu Morgan St.
anas
ir didelis, dubeltavu springsu
ar
be
valgio.
Galima
matyti
lietuvio, kulriis neintcresuotų|si
phonographas
su rekordais ir daidabartine padėtimi Lietuvoje. visados, Danila, 1608 S. Halsted,
manto adata.
PARDAVIMUI SALIUNAS GE1922 So. Kedzie Avė.
Tuo interesuojasi kiekvienas 4 lubos.
roj vietoj, visokių tautų apgyven
to]. Biznis nuo senai išdirbtas, ne
lietuvis — inteligentas, profe- e
toli Illinois Central State, priežastį
sijonalas, biznierius ir papras
patirsite ant vietos.
tas darbininkas.
J. RUSENS,

Poni Charles Clancy, 1445 sis Seimas, Valdžia, Ekonomi
pel Kast 55tos gatvės, rado savo nė šalies padėtis Tvarka, Par

LAVONĄ. viešąsias vakarines miesto mo

kyklas. Baigiantis pereitą

Lewis Foster,. C>4 metų

PAAUKAUSIU 7 KAMBARIŲ RAcandus, jei bus paimti tuojaus. Taip
gi atsiskirsiu su 8 kaurais, grojikllu
danu, Victrola, dining ruimio setu,
niegkanvbario setu ,ant grindų pasta*
;oma lempa, library stalu, indais, užcabomis ir tt. Mr. Shapiro, 1644 So.
Lawndale, Tel.: Lawndale 3099.

Apšvieta, Kaimyniški įsansu kitom valstybėm, Vil
klausimas ir t. t.
Perkūno Išp. Draugas.

ANT RENDOS STORAS, SU TRImis ruimais pragyvenimui, tinkamas
barbernei kriaučių šapai arba Real
Estate, prie pat Davis Sųuare. Kreip
kitės sekančiu antrašu:
4500 So. Paulina St.

ĮVAIRUS SKELBIMAI

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

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

PERSERGĖJIMAS
Aš ‘neimsiu atsakomybės už skolas
mano pačios po September 19, 1921.
Ji mane paliko be perspėjimo ir labai
mane nuskriaudė, pasiimdama visus
pinigus ir rakandus. Ji susidėjo su
kitu gyvanašliu.
PARDAVIMUI SALIUNAS IR
’ BEN. ANDREŠIUNAS.
šokių svetainė, 4817-19 W. Roosevelt
Rd., ant kampo saliunas ir šokių sve
tainės viršuj 60x46 su baru mote
rims kambariai. Tąipgi 3 krautuvės
šiame name. Parduosiu pigiai. Atsi
šaukite: 1246 S. 49th Avė., Cicero.

RASTA-PAMESTA

RŪGS. 5 <1. ČERNAUSKO
darže liko vaiko kotukag juodo
aksomo. Kas radote, malonėsite
sugrąžyt, J. Krencius, 2828 W.
Wilcox Av. Tel. Nevada 6507.

BARGENAS. PARDAVIMUI MUrinis 5 kambarių bungalow su elek
tra ,maudynė, šiltas vanduo, kny
goms šėpos, augštas, cementuotas
skiepas, fumace šiluma, mūrinis geradžius ir medinis vištininkas. Art!
rengiamas didelis parkas, paranki
transportacija į bile miesto dalį gatvekariais.
Pardavimo priežastis —
senatvė. Atsišaukite, 7210 S. Rockwell St., Tel. Vincennes 4794.
PARDAVIMUI NAUJAS MURInis namas 2 pagyvenimų, 5 ir 6 kam
barių: elektros šviesa, maudynės,
augštas cementuotas skiepas ir visi
naujos mados įtaisymai. Namas ran
dasi netoli Garfield Blvd. Parduosiu
pigiai arba mainysiu ant Cottage.
Kreipkitės: Szemet & Lucas, 4217
Archer Avenue.

MAINYMUI AR PARDAVIMUI
du namai, mūrinis ar medinis. Na
mai geri, geroj apielinkėj. Priverstas
pigiai parduoti, arba mainysiu ant
PARDAVIMUI SALIUNAS, LA- groserio ar bučernės. Meldžiu atsi
bai geroj vietoj, aplink apgyvento ai- šaukti tuoj pas J. Namon, 3452 So.
rišių, ruskių ir kitų. Pardavimo prie Halsted St., Tel.: Blvd. 1550.
žastis, savininkas važiuoja į Lietuvą.
Atsišaukite 1535 W. Grand Avė.
------------ -----------------------------------PAttDAVIMUI 2 AUGšTŲ

JIESKO DARBO

mūrinis namas ir saliunas, mo
PARDAVIMUI SALIUNAS MAI- demiškai Įrengtas: kietmedžio
šytų tautų apgyventa vieta. Biznis grindys, karšto vandenio šilu
išdirbtas per daugeli metų. Taipgi
ma, elektros šviesa, lietuvių
parduosiu ir kambarių rakandus.
JIEŠKAU DARBO Už DUONAtsišaukite
apielinkėj. 535 W. 36th St.
558 W. 37th St.
kepį pirmanankį arba antrarankį. Kam reikalingas, toks žmo
PARDAVIMUI ARBA IŠMAINYPARDAVIMUI SALIUNAS, mui ant miesto namų devynios fargus, meldžiu atsišaukti į “N.”
kurios randasi netoli Chicagos
visokių tautų kolonijoj. Tarpe mos,
ofisą po No. 397.
su visais gyvuliais ir mašinomis kas
tik reikalinga prie ūkės. Kuriam rei
fabrikų. Geias biznis.
kalinga tokia ūkė, tai pasiskubinkit
2400 W. 16 St.
greičiaus pas mane pasiteirauti, nes

REIKIA DARBININKŲ

pirmesnis galėsit pasirinkti geresne
ūkę. Kaina farmų nuo $6,000.00 iki
$18,000.00.
C. P. SUROMSKI CO.
3346 So. Halsted St.

PARDAVIMUI SALIUNAS
MOTERŲ
cigarų ir cigaretų Storas ant di
džiausio transporto kampo, ant
REIKIA PATYRUSIŲ IR So. Sidės. Biznis išdirbtas per
nepatyrusių moterų sortavi- 40 metų. Galima pirkti pušį ar
PARDAVIMUI MŪRINIS NAMAS
mui popierų.
čielą, 5059 So. Ashland Avė.
su saliunu; 5 kambariai ir garadžius

Atsišaukite:
1451 S. Peoria St.

PARDAVIMUI
greitu laiku,

REIKIA MERGINŲ LENGVAM
dirbtuvės darbui prie medinių. baksų
išdirbimo; kurios patyrusios prie dratavimo mašinos ir išsiuntinėjimo ma
šinos. Taipgi turime darbo kur pa
tyrimas nereikalingas.
Rathboine
Hair & Ridgway, 1418 W. 22 St.

PraneSimai

REIKIA DARBININKĮĮ

Pažangiųjų Moksleivių susirinkimas
įvyks ketverge rūgs. 22 d., 8 vai. vak.
Raymondo čapelėj, 816 W. 31-ma
gatvė. Susirinkimo tikslas: suorga
nizuoti Liet. Moksleivių Susivienijimo
Amerikoj 2rą Kuopą. Susirinkiman
kviečia specialia,
Komitetas.

VYRŲ

REIKIA PARDAVĖJŲ PARdavot gerai žinomų Talking ma
šinų ir pianij lietuviams. Dide
lis komišinas arba cilga.
SHANKS’ MUSIC STORE,
LIETUVOS ATSTOVAS
CHICAGOJE.
3527 S. Halsted St.
Chicagos lietuviai rengia Lietuvos

Atstovui dideli pokyli sekmadienyje,
rugsėjo 25 <1., 8 vai. vak., La Šalie
viešbutyje. Tikietus galima gauti se
kančiose vietose:
18-tos ir Union gatvių kolonijoje:
Paul P. Pilkis (krautuvėje), 1822 So.
Hasted St.; A. Dargis, 726 W. 18th
St.; Naujienų ofise, 1739 So. Hals
ted St.; Dievo Apveizdos Klebonijoj,
717 W. 18th St.
Rridgeporte: Unlversal State Bank,
8252 So. Halsted St.; P. Baltutis —
krautuvėje, 901 W. 33rd St.
Town of Lake: A. M. Barčus, 4509
So. Ashland Avė.; A. J. Kareiva,
(krautuvė), 4587 So. Wood St.; šv.
Kryžiaus Klebonijoje 4557 So. Wood
Street.
West Side:
Metropolitan State
Bank 2201 W. 22nd St. ir Leavitt;
Draugo ofise, 2384 So. Oakley Avė.;
A. D. Kaulakio spaustuvėje, 2259 W.
22nd St.; P. Cibulskis, 2388 South
Leavitt St.
Brighton Park: E. Stankienė (karutuvėje), 4434 So. Fairfield Avė.
North Side: A. Bacevičius, 1726 N.
Girard St.»
Roseland, III.: J. Savickis, 10715 S.
Michigan Avė.
Komitetas.

Kensington, III.

REIKIA AGENTŲ. PATYRImas nereikalingas. Alga ir nuo
šimtis. Atsišaukit nuo 9 iki 11
dieną, Max Eisen, 2951 West
Walton St.

su

SALIUNAS.
visais

mais. Visokių tautų apgyventa.
Pardavimo priežastį patirsit ant
vietos. Kas pirks, tas nesigailės.
561 W. 14 St.

3601 S. Lowe Avė.

MOKYKLOS
DIDŽIAUSIA
Mokykla Chicagoj

PARDAVIMUI SALIUNAS,
geroj vietoj. Atsišaukite, 2145
W. 51st St., Chicago.
PARDAVIMUI SALIUNAS,
visokių tautų kolonijoj. Parduo
siu pigiai ir greitai. Priežastį
pardavimo patirsit ant vetos 225
W. 31 St., kampas Wells St.

PARDAVIMUI SALIUNAS,
lietuvių kolonijoj. Biznis gerai
eina. Pigi renda tik $45.00 su 4
kambariais gyvenimui. Pardavi
mo priežastį patirsit ant vietos,
1715 W. 46 St.

PARDAVIMUI

PARDAVIMUI GROSERNĖ South
Side, kampinis namas. Arti kito to
kio pat biznio nėra. Tai vietji pinigų
darymo. Leasas ilgas, renda pigi. Ful-»
kus pragyvenimas. Nemokantis biz
nio išmokinsiu. Kreipkitės: 2 lubos.
3452 So. Halsted St.

ba mainysiu ant barberngs arba kito

įrengi kio biznio.

PARDAVIMUI SALIUNAS
ir vaisių krautuvė, geroj vietoj,
visokių tautų apgyventa. Labai
pigiai. Priežastįs pardavimo pa
PARDAVIMUI
BUČERNĖ IR
grosemė, lietuvių kolonijoj. Biznis ge tirsite ant vietos, 9342-44 Cotras. Sykiu parduosiu ir namą, 2 aug- tage Grove Avė.

štų, muro namas. Taipgi arklys ir 2
vežimai. Pigiai kas pirks tuojau.
Rendos neša $75.00 mėnesiui.
562 W. 18 St.

dėl 2 automobilių. Garu apšildoma,
elektros šviesa. Parduosiu pigiai ar

AUTOMOBILIAI
PARDUODU AUTOMOBILIŲ E.
A. Ndson Engeneer Detroit, 1920, 5
pas.
Praeitą metą kainavo $1,600,
o dabar iš priežasties bedarbės pri
verstas parduoti už $375 arba mainy
siu ant Motorcyckle, 4533 S. Wood
St. 1 augŠtas iš užpakalio.

Designing, kirpimo, flt arimo, ir,
siuvimo vyrišką ir moterišką drapaną.
Musą sistema yra geriausia. ė*a
mokiname atskiruose departamentuo*
se pilną siuvimo amatą. Mokiniai
aktuališkai kerpa, mieruoja ir siuva
drapanas, prie geriausiai Įrengtą są
lygą. Išmokinam j trumpą laiką ir
už labai prieinamą kainą. Išmokęs
amato, be darbo nebusi.
Ateikite pasiteirauti, tas nieko neprekiuoja.
Atdara dienom ir vakarais.
MASTER
SYSTEM
DESIGNING
SCHOOL,
190 N. STATE STREET, CHICAGO
Kampas Lake StrM ant 4 lobą.

VALENTINE DRESMAKING
COLLEGES
6205 8. Halsted, 2407 W. Madison,
1850 N. Wells St.
187 Mokyklos Jnngt. Valstijose.
Moko Siuvimo, Patterną Kirpi
mo, Deslgnlng bizniui ir namams.
Vietos duodamos dykai, Diplomai.
Mokslas lengvais ati kijlmala.
Klesos dienomis ir vakarais. Pareikalaukit to>ygėlls.
Tai. Seetoy 1MŪ.

SARA PATEK, ąirmMnla. Į

