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“Mes priimam pakvietimą.
Musų delegatai pasitiks jumis
Londone paskirtoj dienoj ir da
rys viską galimą, kad susitai. kius asmeniškomis diskusijo! mis”.
Manoma, kad galva Airijos
delegacijos bus Arthur Griffith,
o ne de Valera. Pastarasis vei
kiausia pasiliks Dubline ir iš
ten seks visą padėtį ir taikos
derybų bėgį, reikale duodamas
delegacijai instrukcijų.
Priėmimas gautas Londone.

Lenkai jau reikalauja plebiscito
Vilniaus sryčiai

pripažino

.^1. » ...I ■
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200 angliakasiy apkal
tinti išdavystėje
Persekioja W. Va. angliakasius.
Bandys apkaltinti ir unijos
viršininkus. 1

Vokietija ratifikavo sutartį

No. 229

teistaisiais, suvažiavo apie 4,000
angliakasių iš visų apielinkių.
Jie laikė viešoje aikštėje susi
rinkimą, kuriame kalbėjo ir Howat. Jis tarė jiems paskutinį sa
vo žodį. Tarp kitko jis savo
kalboje pasakė:
“Tegu! presą išnešioja žinią
po visą šalį, kad Kansas maineriai streikuos iki iš knygų ne
bus išbraukti Kansas industri
niai įstatymai.
“John L. Lewis yra įrankis
kasyklų savininkų.
“Aš nėgaliu ilgai kalbėti, bet
aš noriu, kad jus žinotumėt,
jog aš busiu kalėjime tol, kol
Amerikos darbininkai supras,
kaip kad Lincolnas suprato, kad
yra pusiau laisvi ir pusiau
vergai.
“Aš tikiuos, kad Dievas mane nutrenktų, jei aš paliepčiau
savo žmonėms sugrįžti į darbą,
įsakymu Jchn L. Lewis ar Kan
sas industrinių įstatymų”.
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“Pusė kainos karinio laivo
išgelbėtų tūkstančius rusų“,
griaudeno jis, “o betgi man sa
koma, kad šalįs neturi pinigų
šiam tikslui. Jeigu taip yra, ter
Prašo tautų sąjungos šelpti Ru gul jos taip ir pasako. Tegul ner
siją ir smerkia tuos, kurie po bus veidmainybės”.
litiniais iš rėkavimais šelpimo
Nansenas atsišaukė į šalis
darbą trukdo.
veikti dabar, kol nėra vėlu. Jis
True transJation filed with the post-: nurodė, kad grudai pūna Jungt,
m-aster at Chicago, iii., Oct. i, 1921 Valstijų svirnuose ir kad viena
as required by the act of Oct. S, 1917 __
..
„. , .. . ,
I Kanada gali užtektinai ekspor-*
GENEVA, rūgs. 30.
Inter-^nidų, kad išgelbėjus Runacionalinio komiteto Rusijos sjją nuo ba(j0
šelpimui viršininkas Dr. Fridt-, Laikc debatų Jug0 Slavijos
jof Nansen kalbėdamas tautų delegatas Staliakovič paprašė
sąjungos susirinkime, po to įdėti rezoliucijon pasmerkimą
kaip susirinkimas priėmė ra bolševikų valdžios. Jis tvirtino,
portą Šveicarijos delegato Mot- kad jo šalis neturinti pasitikėji
ta, kad sąjunga negali atsišauk mo bolševikais ir kad ne saus
ti į pasaulio šalis duoti pinigų mety reikia jieškoti priežastį
Rusijos šelpimui, pareiškė, kad Rusijos skurdui, bet bolševikų
tūli interesai, kurie turi politi administracijoj.
nių tikslų, veda kampaniją su-,
trukdyti internacionalinį Rusi
jos šelpimą.
Nansen, sujudintas tokiuo
sąjungos nutarimu, pasakė ilgą ^ako, be jos sutikimo negalima
ka'lbą, atsišaukdamas už Rusi vesti kabelio j Chiniją.
jos šelpimą. Jis sakė, kad tūla
dalis presos davė klaidingas ži PEKINAS, rūgs. 30. — Chinias apie jo šelpimo pienus. Vi- I nijos užsienio reikalų ministerisa padėtis yra melagingai pcr-(jos pasiųstoji nota Jungt. Valstatoma ir darosi aišku, kad ta '^jy jr jap0nįj0s valdžioms pakampanija yra vedama iš cen- rei§kia, kad tų šalių susitarimas
tralinio šaltinio —- tų, kurie tu-,apįe Yap salos valdymą, kaip
ri kokių nors politinių interesų apje
buvo pranešta laikraškliudyme Rusijos šelpimui.
įčiuose, yra peržengimas ChiniNansen sakė manąs, kad ta Jog suvereniteto ir tautų lygykampamja yra vedama i s baiprincipo
mės, kad Rusijos šelpimas su-jI Chinijos nota sako, kad AmeAme
stiprins sovietų valdžią. Jis ne- rjjęos
rikos ir Japonijos sutartis ne
ne-
manąs, kad* taip atsitiktų, bet gajį autorizuoti Japoniją prajeigu ir taip butų, tai, klausė veg
įj kabelį tarp Yap ir Shangvesti
Nansenas, “ar tai gali būti priegavjmo įam pirmiau Chižastim leisti 20,000,000 žmonių nijog sutikimo. '
badauti ?”
j Chinijos valdžia remiasi tuo,
Nansenas gindamas savo su-jkad Vokietijos teisės prie to
tartį su sovjetų valdžia apie, kabelio nustojo vertės kada Chibendrą
prižiūrėjimą šelpimo , njja įstojo į karą ir kad Vokie
darbo, pasakė:
tijos vietos nėra užėmusi jokia
“Pasisekimas Ilooverio darbo, kita valstybė.

Nansen smerkia suokalbį
trukdyti Rusijos šelpimą

MADISON, W. Va., rūgs. 30.
— Boone pavieto specialinis
grand jury šiandie išnešė ap
kaltinimą prieš 200 angliakasių,
kuriuos kaitinama išdavystėje,
maište, šaudyme, vogimuose ir
LONDONAS, rūgs. 30. — Ea- visokiose kitokiose piktadary
monn de Valera šiandie pri bėse, kokias tik prokuroras ir
siuntė premjerui Lloyd George teismas galėjo sugalvoti. Vogi
Telegrama “Naujienoms”
telegramą* priimančią pakvieti muose kaltinama todėl, kad angWASHINGTON, nigs. 30 D .. . . .
. .
..........
liakasiai savo žygiuotoje paėmę jje
/T.«. ... u. ’
n
Priimta ją be debatų. Tik vie- mą į konferenciją Londone spa(Liet. Inf. Biuras). — Eltos
A
.
. » . Jių'll d., tikslu "išrišti Airijos iš sankrovų ginklų ir maisto,
x
m komunistai balsavo prieš ją. ;
pranešimu, Švedija ir Norve- <
už kuriuos vienok tapo užmo
klausimą.
gija
pripažino Lietuvą* de jure. True
- . transJation
JJ
(Priimdami pakvietimą, sa- kėta. Visi apkaltintieji anglia
J H
filed with the po«ti rreaster at Chicago, III., Oct. 1, 1921 vaimi sinn feineriai priėmė ir tą kasiai dalyvavo žygiuotėje ir
I as reųuired by the act of Oct. 6, 1917
kare, -su Logan pavieto mušeiLloyd George sąlygą, kad jie j----BERLINAS, rūgs. 30. — negalės dalyvauti konferencijo- komis,
Reichstagas šiandie priėmė bi- je kaipo Airijos respublikos at
Ikišiol jokių apkaltinimų ne
lių, ratifikuojantį taikos sutar stovai, bet tik kaipo išreiškėjai išnešta prieš angliakasių unijos
tį su Jungt. Valstijomis. Vieni Airijos žmonių nusistatymo ir viršininkus, 4>et dabar, k:.da pa
rautų Sąjungos plenumas pa tik komunistai balsavo prieš su kąd konferencija nieko kito ne sisekė apkaltinti šiaip angliaka
taria Lietuviams ir Lenkams tarties ratifikavima.
*
t
svarstys, tik kaip suderinti Ai sius, busią bandoma apkaltinti la mušeikų šerifo Don Chafin
priimti antrąjį Hymanso pro
Reichstagui ėmė tik 10 minu- rijos santikius su pačia Angli visus lokalų ir distrikto unijos
reikalaujama atlyginimo $50,jektą.
viršininkus.
Esą
turima
įrody

jos
imperija.
Tuo
priėmimu
pa

tų laiko ratifikavimo formalu
000.
mams, kadangi visos partijos, kvietimo tokiomis sąlygos, Ai mų, kad sąskaitos už reikmenis,
WASHINGT()N, rūgs. 28
išėmus komunistus, buvo suta rijos sinn feineriai išsižadėjo kurie buvo pirkti žygiuotėje
CHARLESTON; W. Va., rūgs.
(Liet. Inf. Biuras). — Eltos
savo pirmesnio reikalavimo Ai- prieš Logan pavieto mušeikas, 30. — Logan pavieto visų mu
rusios apsieiti be debatų.
pranešimu, rugsėjo 2-1 d. pra
Biiius visais trimis skaity- rijai pilnos nepriklausomybės ir buvo paduotos apmokėti unijos
dėjo eiti derybos tarp lietuvių mais buvo priimtas didele did- viskas rodo, kad jie turės pasi- lokalams. Tie įrodymai jau esą' šeikų vadas ir šerifas Don Cha
fin, kuris nesenai su angliaka
žiuma . balsų. Už ratifikavimą tenkinti tik plačia savyvalda, paduoti grand jury.
•—• * ■ •
• • A*
i • • įstatymais,
— — __užit —išda
X - 1  siais ir sustabdė jų žygiuotę,
name posėdyje Ženevoje apie balsavo ir nacionalistai.
Valstijos
pasiliekant ir tolinus nariais AiŠiandie tapo patrauktas teis
Vilniaus ginčą. Sąjungos ple
vystę
prieš
valstiją,
kurioje
kal

(Reichstago priėmimas rati- rijos imperijos).
man. Prieš jį užvedė bylą fedenumas pasiūlo abienis delega
tinami
angliakasiai,
gali
būti
raliniame teisme Aberill Bays
cijoms taikytis antruoju Hy- fikavimo biliaus užbaigia reika- j
baudžiama
mirtimi.
iš Catlettsburg, Ky., reikalauda
mans’o projektu. Lenkai atsi lingą ratifikavimo procesą iš
mas $50,000 atlyginimo. Bays,
sakė tą projektą priimti, nes jis Vokietijos pusės. Vokietijos
kuris yra keliaujančiu pardavi
skiriasi nuo pirmojo Hymans’o* augštesnysis parlamento butas
—
reichsrat
—
tą
taikos
sutar

nėtoju, kaltina, kad Don Chafin
projekto, ir protestavo prieš
ir keli kiti jo pagelbininkai-muVilniaus nlMavinn Lietuvai, tį jau rūgs. 17 d. yra ratifika VVASHINGTON, rūgs. 29. —
vęs).
šeikos jį užpuolė ir labai su
pasiūlydami
plebescitą Vil
Senato rinkimų komitetas, ku
niaus k I msime ir parcikšdaini ,. Senatas balsuos spalių 14 d. '
ris tyrinėjo Nevvberry-Fordo Atsisakė užtikrinti, kad jis pe- mušė.
kad tikini įvykus plebescitui |! VVASHINGTON, ru^s. 30. — rinkimus, šiandie išdavė savo - beskelbs daugiau streikų Han
Vilniuje, Želigovskį atitrauks. 1
raportą. Didžiumos raportas, iš sas angliakasių. Nuteistas 6
Lietuvos Delegacija laikėsi sa Senato vadovai republikonai yra
mėn. kalėjimam
duotas republikonų senatorių,
vo kontr-projekto ir reikalavo labai patenkinti greitumu su ko nors ir pripažįsta, kad Nevvberry
'tinai nuo kooperavimo sovietų
MADRIDAS, rūgs. 30. —
kiu
Vokietija
ratifikavo
taikos
MASKVA,
rūgs.
30.
—
Iš
tuojaus Želigovskį pašalinti.
valdžios.
kad mu
perdaug pinigų išleido nomina COLUMBUS, Kan„ rūgs. 30. Odessos pranešama, kad) įekai
•
• *Karo
* V ministerija sako,, rvcivi
sutartį su Jungt. Valstijomis.
čekai
*^S ^reišk6 viltį, kad šalis §įaj įarp įSpanų įr sukilusių
Tautų Sąjungos plenumas karš Ta sutartis jau yra paduota cijai, bet jį už tą pateisina ir — Kansas angliakasių unijos ten išardė organizaciją Ukrai-I
------ atmainys susirinkimo nutarimą
maurų Morokoje eina vis smar
tai plojo Milošo kalbai.
senatui svarstyti ir irgi bus rekomenduoja pripažinti jį tei distrikto prezidentas Alexander niečių vadovo gen. Petluros se
ir
pradės
šelpti
Rusiją.
Jis
nu

Howat ir vice prezidentas Au- kėjų. 63 žmonės, daugiausia
kyn. Laikraščių žiniomis, mau
VVASHINGTON, rūgs. 28. skubinamąsi su jos ratifikavi sėtai išrinktu ir priimti ‘ sena
gust Dorchy šiandie teisėjo dvarininkai ir oficieriai tapo su rodė, kad Švedija, Norvegija, rai padarę keletą atakų ant is
(Liet. Inf. Biuras). — Eltos mu. Jau tapo sutarta padaryti tam Mažumos raportas, išduočechija, Jungt. Valstijos, Ka panų maisto transportų, bet ta
pranešimu, Tautų Sąjungos ple-!ba,savim^ apie Vokietijos ir tas demokratų senatorių, nors Frank W. Boss įsakymu tapo šaudyti, o daugelį kitų pasodin
nada ir Argentina jau duoda pi pę atmušti su dideliais nuosto
numo posėdyje rugsėjo 24 d. J011?1; Valstijų taikos sutarties pripažįsta, kad Fordas nėra iš- išgabenti kalėjiman, jiems atsi ta kalėjiman.
nigų tam reikalui.
liais.
__
___ _____
rinktas,
skaito, kad Nevvberry sakius užstatyti kauciją užtik
pirmą kartą pasirodė Lietuvos ratifikavimą špilių 14’ d.
tfipo išrinktas suktybėmis ir di- rinimui, kad jie daugiau nebe
delegacija liėt’uvių-lenkų ginče.
skelbs angliakasių streikų Kan
Lietuves Atstovas Paryžiuje, p.
: rekomenduoja pašalinti jį iš se- sas valstijoj, iki nebus išsprę
Milošas, kalbėjo Sąjungoje lie
sta jų apeliacija.
. CINCINNATI, rūgs. 30. —
tuvių-lenkų klausime, ir iškėlus
Jiedu kiek laiko buvo nuteis Grand jury išnešė apkaltinimą
lietu vos kontr-projekto svarsty
ti 6 mėnesiams kalėjiman kiek prieš virš porą desetkų namų
-------------- ! Senatas s&vo nuosprendį veimą, jis pasakė, kad tiktai tuo
su vienas už prasižengimą prieš budavojimo reikmenų firmų ir
met bus
susitarta Vilniaus Sutiko priimti pakvietimą į de- kiausia išneš tik už kelių
Kansas industrinio teismo įsta pavienių asmenų. Jie visi kalti
klausimas kai nebusią Želigov rybas ir prisiųsti atstovus į vaičių.
tymus, kurie uždraudžia strei nami suokalbyj varžyti preky------- ------ --------skio Vilniuje. Užbaigius p. Mi .spalių 11 d. konferenciją.
kus. Jie padavė apeliaciją. Tei bą ir sudaryme kombinacijos
lošui savo prakalba, Tautų Są DUBLINAS, rūgs. 30. — Ai
Dabartinis laikas vis dar tebėra markių ir auk
sėjas sutiko svarstyti apeliaci nustatymui ir kontroliavimui
jungos plenumas jam karštai rija priėmė naująjį Anglijos
sinų pigumo laikas. Nors subatoj auksinai bu
ją, bet tik sąlyga, kad jie už kainų cemento.
plojo.
pakvietimą dalyvauti taikos de
vo urnai pakilę, vakar vėl jie nupuolė žemai.
tikrins, jog daugiau streikų jie
rybose spalių 11 d., Londone.
Ar dar puls žemiaus, ir kada pradės eiti branLietuviai protestuoja prieš
nebeskelbs. Jie atsisakė tai paUžd raudė dvikovas.
Prezidentas
de
Valera
priėmė
bent kokią uniją su
WASHINGTON, rūgs. 30. — daryti ir nuėjo kalėjiman.
gyn, to negalima atspėti. Prie šito auksinų
tą Lloyd George pakvietimą po Generalinis prokuroras DauLenkais
pigumo, kam reikia siųsti pinigų Lietuvon, tegul
Tikimąsi, kad Howatui ir
PARYŽIUS, rūgs. 30. — Jus
sinn feinerių kabineto susirin gherty numatydamas, kad Eu Dorchy nuėjus į kalėjiman, ry- ticijos ministerija išsiuntinėjo
tas geriau pasiunčia nesileidžiant į spekuliacijų.
WASH1NGTON, rūgs. 28 kimo, kuris įvyko 3 vai. po piet
(Liet. Ir.:. Biuras) —Eito* pra- ir kuriame buvo svarstomas de gene V. Debs neišgyvens tiek, to nedirbs nė viena kasykla vi visiems prokurorams įsakymus
Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius yra di
nešimu, įvairiose Lietuvos v\ | Valeros atsakymas Anglijos pre- kad atsėdėjus Atlanta kalėjime soj Kansas valstijoj ir gal ne traukti į teismą visus dalyvau-.
pilną laiką baudos, nutaręs re dirbs iki jiedu nebus paliuosuo tojus dvikovose ir kas tik su jo- į
džiausia lietuvių pinigų siuntimo įstaiga Ameri
tose yra uaroini protesto ini~ mierui.
koje, ir Naujienų siunčiama pinigai greičiaus pakomenduoti prezidentui Hardin- ti iš kalėjimo.
mis yra surišti. Remianties
tingai, kurių skaičius didinasi.
De Valera savo atsakyme gui paliuosuoti tą seną socialis Šiandie, atsisveikinti, su nu
sieka Lietuvos negu kieno nors kito. Naujienos
augščiausio teismo nuosprend
Pavyzdžiui, Merkinėje daromi1
tarp kitko sako:
duoda pilną gvarantiją už pinigus siunčiamus
tų darbuotoją. Rekomendacija
žiu, kad dvikovos yra prievarta
mitingai kur protestuojama
“Mes gavome / jūsų pakvieti jau esanti prirengta.
perlaidomis ir duoda paprastas gvarantijas už
ir kad užmušėjistės jose yra
prieš benc kokią uniją su Len-1
HJNIGV
KURSAS.
mo laišką į ko iferenciją Lonsavo čekius. Naujienos išmaino didesnes pinigų
paprastomis
žmogžudystėmis;'
kais. Iš lenkų okupuotos da done spalių 11 <
į, su tikslu apsumas pagal pigiausio
r* 4-4 4*rvi ’
■usio dienos kurso, koks tik
lies Lietuvos Merkinėn atėjo
i
sak0
reikalauti
tei
'
(
Is
sąjunga
su
tarti kaip Airij
yra New Y orke ar Chicagoje. Naujienos yra
už 25,000 dolerių, tenkų buvo skai- [amuose didelių bausmių kaip pažmonių kalbėti prieš bent ko
tautų bendrij
žinoma kaipo
korespondentu didžiausio Lietuvos banko—Lie
tomą Amerikos pinigais šiaip:
tiems dalyvautojams dvikovose,
kią fcder«ciją su lenkais.
Anglijos
1
svaras
............
Anglijos impeį i ja gaii būti ge
tuvos Prekybos ir Pramonės Banko Kaune. Nau
Austrijos 100 kronų..... ....... ... 6c taip ir jų sekundantams.
riausiai šutai rinta su Airijos
TRIEST, rūgs. 30. — šiandie
jienos siunčia pinigus ne tik Lietuvon, bet ir į vi
“Socialdemokratas”
Belgijos 100 frankų .............. , $7.06
Danijos
100
kronų
...............
$17.85
tautinėmis aspiracijomis.
Čia tapo paskelbtas generalinis
sus kitus svieto kraštus. Siųsdami pinigus, vi
Musų draugų savaitinis laikraštis
Nauja* turkų ofensivas.
Finų 100 markių................. $1.50
“Abiejų pusių pozicijos da streikas iš priežasties valdžios
iŠ Kauno. Skaitykit visi.
suomet kreipkitės į Naujienų Pinigų Siuntimo
Francijos 100 frankų .......... $7.14
KONSTANTINOPOLIS, rūgs.
Italijos 100 lirų.................... . $3.98
Skyrių.
bar yra suprastos. Mes sutiko ištraukimo užsakymų ant 24
Gaunamas Naujienose.
L 90c 30. — Pranešama, kad Turkijos
Lietuvos
100
aukrinų
.......
Kaina 6c
me, kad konferencija, o ne ko laivų, delei ko laivų darbinin
Lenkų 100 markių............... įsi 75 nac^ona^s^ spėkos Ismid apyOlandų 100 guldėnų ...........
respondencija yra praktiškiau- kams tapo nukapotos algos. Į
NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS
Norvegų 100 kronų .... ...... $12.25 gardoje pradėjo ofensivą, tikSKAITYKIT IR PLATINKIT siu ir geriausiu budu pasiekti miestą gabenama daugelį pulkų
Švedų 100 Jcronų .............A $22.30 siu pUiti graikus užpakalyj iš.
"NAUJIENOS”
1789 So. Halsted St.,
Chicago, HL
šveicarų
10O kronų .......... $1Voc Biležik.
susitarimą.
kariuomenės.
|

Airija priėmė derybas su Anglija

Pripažino Lietuvą de jure Vokietija ratifikavo taikos
sutartį su Amerika

Lenkai reikalauja plebisci
to Vilniaus srityje

Traukia šerifą teisman

"r

Republikonai teisina
senatorių Newberry

*

k. .A.

HOWAT PASODINTAS
KALĖJIMAN

Chinija protestuoja

SušaudėPetluros sekėjustalpjau..prtWamiianl.

duiw

Apkaltino fabrikantus

Airija priėmė Anglijos
Mhypasiulym? -r”““

Auksinai Vėl
Atpigo

Rekomenduosiąs per
doną Debsui

į—

Generalinis streikas
Trieste

Vokietijos 100 ųvarkių .......

iuu

NAUJIENOS, Chicago, III.
CELKfi, BAISOG. V. KED. AP. tam tikrų lapelių ir jie dalinami

Kas Dedasi
Lietuvoj
KOVA SU ARKLIAVAGIAIS

Del labai siaučiančio arklių
vogimo Biržų Pasvalio Apskri
ties Valdyba 1921 m. liepos 15 d.
Išleido šį įstaymą:
1) Kiekvienas gyventojas pri
valo' įregistruoti savo arklius
valsčiaus bei miesto savivaldy
bėse, kurios duodtb arklių savi
ninkams liudymus su smulkiai
nužymėtomis žymėmis, nežiū
rint, ai* arkliai parduodami, ar

Gaisras. Rytekįų kaime ki'lo
gaisras ir sudegė trijų gyvento
jų trobesiai. Baisogalos v. įkūrė
mšalpos komitetą, kad atstaty
dintų padegėlius.« Yra parengta

Ar esi užganėdintas kitų
fotografų darbu?

seniūnijoms, kad rinktų auto,
čelkės kaimas, kuriame mažaže
mių gyventojų dauguma ir kurių
gyvenama bėdinai, sudėjo 82
auks. pašalpos padegėliams.
(L. lik.)

i

Jei ne, tai kreipkis prie mane. Nufotografuoju
ir malevoju visokiose spalvose paveikslus. Senus
atnaujinu. Lietuviškus sudedu su Amerikoniškais
Jei turi paveikslą iš Lietuvps, tai neatidėliodaman
atnešk, o mes padarysime daugiau. Vestuvėms duo
damo didelį paveiksią veltui. Darbą atliekame ge
rai ir pigiai. Kreipkitės šiuo antrašu:

Paul Pučkorius,
1435 So. 49th Court,
Telephone: Cicero 8027.

2) Parduodant arklį kitam
žmogui turi būti atiduodamas
pirkėjui to arklio liudymas su
tam tikru ir reikiamai paliudytu
užrašu.
3) Šis įsakymas įgija galios
per mėnesį nuo jo paskelbimo.
4) Nusikaltusieji dėl šio įsta
tymo baudžiami ligi 100 auks.
įsakymo vykdymo žiuri vietų
savivaldybių atstovai, milicija
ir šauliai, vietos gyventojų pa
dėdami.
(L-va).

Cicero, III.

DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS
muzikališkų instrumentų naujausios išr dirbystės: armonikų, koncertik nų, skripkų, rekordų visokioms ftįyĮ^Į \
, kalboms, gramafonų ir auksi- ^į*J/
nių visokių daigti^: žiedų ir
laikrodėlių, ir sutaisom viską, kam kas
reikia, o ypač muzikališkus intrumentus
ir prisiunčiam į kitus miestus kam ko reik

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

COt’r'T A I ItSTT A
Oi JO1/AO

Padėka

esą

Rugsėjo 22, 23 ir 24 Illinojaus Valstijos Bankų E$zaminoriai, sulig valstijos teisių, padarė me
tinį peržiūrėjimų Ųniversal State Bank sto
vio ir atrado, kad šis Didžiausis Lietuvių Valstijinis Bankas nuo pat savo atsidarymo yra
nepaprastai gerai vedamas.
Banko reikalai yra puikiausiai tvarkomi ir dabarti
nis Banko stovis yra kuogeriausis, tvirčiausis
ir atnešantis puikų pelnų, nes visus reikalus
veda sųžiniška, darbšti ir patyrusi Banko Val
dyba ir Direktoriai.
Pranešdami apie tai gerbiamai visuomenei, prie pro
gos, širdingai ačiuojame visiems musų gerbiamiem kostumeriams, tūkstančiam lietuvių, už
jų prielankumų ir išauginimų tokios milžiniš
kos, apie $3,000,000.00 dolerių Lietuvių Įstai
gos, kuri taip sparčiai augdama, VISADOS
BUS PIRMĄJĄ SAVO DIDUMU, PIRMĄ
JĄ SAVO STIPRUMU IR PIRMĄJĄ SAVO
TIKRĄJĄ GRYNA LIETUVIŲ SPALVA.

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

Ofisas
5100 S. Ashland Avė.
.
ant viršaus Banko
1—2:30 ir 6:30—8:30 P. M.
Nedėliomis iki 2:30 P. M.
Telephone: Republic 805

ne subatoj po piet, Spalio-Oct.
1,
1921 iki 12 vai. naktį.
JUOZAPAS A. BUKAUSKIS,
4512 So. Herrrvitege Avė.,
Chicago, Iii.
APLEIDŽIANT AMERIKA.
Sudiev Amerika palaimintoji,
Kur visi tave garbina;
Sudiev jus visi Čia takeliai,
Gal nebvaikščiosiu čia daugiau.
Sudiev *įs mano giminėlės,
Ir jus visi pažįstami;
Sudiev skaisčiosios mergužėlės,
(iA“i»obk.iiky»Hu»'jus Aieaai.
Bet kasgi žino? gal sugrįšiu,
Draugai ir draugės, vėl pas jus,
O gal kelionėje pražūsiu
Kur jūrių marių gilumoj.
Juozapas A. Bukauskis.

JOHN KUCHINSKAS

Tikra Diognoza

LIETUVIS ADVOKATAS
2201 W. 22nd St., kerti Leavitt St.
Telephone Cenal 2552,
Valandos: 4 iki 6 po piet, ir nuo
7 iki 9 vakare.
Vedu visokias , bylas, visuose
teisimuose. Ekzeminavoja Abstrak
tus, ir padirba vistkius Dokumen
tus, perkant arba parduodant, Lo
tus, Namus, Faunas ir Biznius.
Skolina Pinigus ant piicao morgečiaus ant lengvų iflygų.

Kraujo ištyrimas
Elektros Instrumentai
J. VAN PAING M. D.
2221 So. Kedzie Avė-

Vai. 1

10 metų sukaktuvėms
Leidžia 3 praisus išlaimėjimui, kas turės daugiausiai
rožių, tas gaus pirmą praisą.

THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO.. I n c.

Phone'Boulevard 491

4501 So. Hermitage Avė.

Tel. Randolph 2898

ASHLAND JEWELRY
MUSIC STORE

A. A. SLAKI8

Deimantai,
.

Laikrodžiai,

18 So. La Šalie St.

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

Valandos: 9 ryto iki 5 po pieta
Panedėliais iki 8 vakare.
Namą Tel.: Hydt Parir 8895

4537 S. Ashland
Av., Chicago, III.

v. W, RUTKAUSKAS
Advokatas k* So. La Šalie St. Room 834
.
Tel. Central 6390
▼ak.j 812 W. 33rd St., Ch.caga
Tel. Yards 4681.

■
■
■
■
■
■

Nesikankykite savęs skausmais, Reumatizmu, Sausgėla,
Kaulų Gėlimu, arba Mėšlungiu
— raumenų sukimu; nes skaudėjimai naikina kūno gyvybę
ir dažnai ant patalo paguldo.
CAPSICO COMPOUND mo-

1 stis

lengvai prašalina

S. W. BANES
ADVOKATAS
Vai.: 9 A. M. iki 5 P. M.
1311 Rector Building
Wėst Monroc Street, Chicago.
Phone Central 2560
Rez. 3214 S. Halsted St.
Yards 1015. Vai.: 6 iki 9 va*.

viršmi-

netas ligas; mums šiandie dau-

■

gybė žmonių siunčia padėkavonos pasveikę Prekė 50c per
pačtą 55c arba dvi už $1.05
,
Knyga
“ŠALTINIS SVEL
E KATOS”
augalais gydyties,

Tel. Kedzie 8902

3514-16 Roosefelt Kd.
Arti St. Looią>Ave.,

4

m

^20

11

■

. ■_■■■■ ■ s h ■ ■ ■ .....M ■

Tel. Haymarket 3669

JOSEPH W. GRIGAL

kaina 50 centų.

Justin Kulis

I 3?59 So. Ha'sted SI,

Pradžia 7 vai. vakare

Ghicago, III.

I
J

Lietuvis Advokatas
Kambaris 306, Home Bank Bldg.
Kam p. Mihvnukee ir Ashland Avės
Ofiso vai.: nuo 9 iki 5 Ir nuo 7
iki 9 vakare.

Vbuzie Bopląvard 6801

Gerbiamieji ir Gerbiamosios:

.
.fifc ^killJ'?WP vakaro,
»■. -■ nes
- - šis vakaras
.
,, Bus sma
. .
“—sias is visų vakarų. Muzika yra pasamdyta pirmos klesos, kuri
giaua:
grieš smagiausius šokius, vadovaujant A. F. Stoniui
Visus kviečia Draugyste

ANTANAS GREDUAKA
•Gentralia

Kontraktorius ir
budavotojaa..

Kepėjai

CONNECTICUT PAJŲ (PIEŠ)

Budavojtune Ir taisome.

M01 W. 47th St.

Turime puikiausi išvažiojimo patarnavimą —
turime pardavėjų ir jūsų apielinkėj.
1 Užsisakyk
šiandien ant rytojaus.

Rengia Ketvirto Vardo Lietuvių Pol. ir Pašelp. Kliubas

v Reikalaukite
Case & Martin’o

P. CONRAD
LIETUVIS FOTOGRAFAS

NEDĖLIOJĘ

Padaro visokios rųšies paveikslus, sulyg kiekvieno pareikalavimo. Turiu ge
rą, ilgų metų patyrimą ėmime fotogra
fijų įvairiose pozose. Kas nori turėti
savo paveikslus gražiai padarytus tegul
kreipiasi į manę. Gaus gerą patarnavi
mą ir gražų darbą.

LIBERTY SVET
3000 So Union Avė.

3130 SO. HALSTED STREET
Drover 6369.

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■g

IRudeninis Šokis!
Rengia —

WICKER PARK HALL
2046 W. North Avė., netoli Robey St,

Pradžia 7 v. v.
Įžanga 65c. su rūbų pasidėjimu.

Lietuvių Rytmetinės žvaigždės Kliubas

Muzika F. J. JERECK

Nedelioj, Spalio-Oct., 9, ’21

Kviečia Komitetas

/

Lietuvių Taut. Kataliku

1JŽ ypatingai
žemą kainą.
' Tik-ką — atspausdinom
“direct from factory”.
Jfl
Bargeno knygą, naujų
sanitarių plunksnų lovoms
paduškoms
ir
palaidų
plunksnų, parduodame sva
rais. Jei nori geriausių
plunksnų, prisiųskite atvirutę reikalaudami pinigų
taupymo knygelės ir sampeiių; viską
išsiųsime veltui. Rašyk šiądien.
American Feathcr & Pillows Co.
Dės k F—15
Nashville, Tenn.

____ Phone Boulevard 6ą76

Plunksnos

Išdirbame pui
kiausius ir len
gviausius Accordian (armo
nikas)
piano
arba cromatiškus. Speeialė
atida taisyme,
gvarantuoti.
Musų Accordiąns
North American Accordian Mfg C

Tel. Bdulevard 1969

Vardu M. D. šidlavos
Bažnytinių apeigų patar
navimas pagal žmonių iš
galę Klebonas. /

3509 So. Union Aįve.

BECKS OEPT. STORE
3323-25 S. Halsted St.

Užlaikytojas gerų

PLUNKSNŲ

čystai baltų zasų plunksnų
svaras .......................... 79c
Elektriko Kontraktorius
Prima čystai baltų žąsų
Suvedame dratus į senus ir nau
98c
jus namus, sudedam fikčerius ir plunksnų svaras ..........
įstatom motorus.
Rinktos baltų žąsų plunks
NORTH AMERICA
nos maišytos su pūkais $1.39
Užlaikau elektriškų reikmenų
ACCORDION MFG., CO.,
Krautuvę ir taisymo dirbtuvę, čysti žasiniai pūkai
$1.98
772 De Koven St., Arti Halsted St.
3336
So.
Halsted
St,
Sampclicii ant pareikalavimo.
Tel.: Haymarket 8177.

P. K. MALELO,

Ghicago, III.

C. S. P. S, (School) Svet, 4758 So, Honore gatvių

Pradžia 7tą vai. vakare.

Gerbiama Visuomenė!

Nedėlioj Spalio (October) 2rą d., 1921

Veikalas yra is senovės Lietuvių Kunigaikščių gyvenimo
Taipgi T. K. L. prie to jau seniai rengiasi Todėl atsilankiušiejie busite pilnai užganėdinti. Po teatrui bus šokiai.

Nepraleiskite progos nepamatę šio puikaus perstatymo

RUDENINIS
KONCERTĄ ■>
DR. VINCO KUDIRKOS DRAUGIJA

BAŽNYČIA

Lietuvos Kunigaikštis Narimantas

Penkių Veiksmų Labai Graži Drama
Stato scenoj

Rengia

Chicago

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

■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■a ■■■■■■■■■ ■■■■■■■( ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■HHHHKHiiHaiaiiafla

Teatrališkas Kliubas “Lietuva”

ADVOKATAS
Ofisas vidtirn4estyji
ASBOCIATION BLDG.

*

CHICAGO, LLL.

Subatoj, Spalio-Oct. 1,1921

NOTARU UBAS
Real Estete, Paskoloa,
Insulinai ir tt.
80» W. 85th BU Kamp. Halsted m
Tel.: Boulevard 611.
Vai.: 9 iki 6 kasdieną
Vak.i Utar. Ket. ir Sub. iki 9 vak
Ned.i iki 8 po pista

Susivesk elektros dratus į savo namą dabar. Kaina stebėtinai
Žema. Pagabus išmokesčio planas suteikiamas, jei norite. Mielai
apkainavimą suteikiame.

12th STREET

Koncertas ir Balius

• —

Chroniškos Ligos

STREIKAS. UŽBAIGTAS

Rusiškos ir Turkiškos Vanos (

Tikėjimo, Vilties ir Meilės,

Muv» A. PMratte Ir S. L FabJotvi*

Sinntinm* pinigų, btfva
kortfR, pašportai Ir tt

CHICAGO, m.

A ■ ib K ira aTi a & tt Uli d h M M l’ii M ■ ■ K"fiFSi'a

Ant Town of Lake rengia Draugystė,

mayt, tai meldžiu atsiankyt pas ma

Fabtoeiftv ir
vedėjai

pfrną, narių silpnumą, reumatizmą,
paralyžių ir kitas visokias ddurią fi
gas. Kaipo lietuvis savo tautiečiams
patarnauju kuoteisfagiausia. Visas li
gas gydau gamtiškais budais.
Valandos nuo 9 ryto iki 9 vakare.
Nedėliomis nuo 9 iki 1 po pietų.
1407 Milwaukee Avė., Chicago, OI.
Phone: Humboldt 5849

ŲNIVERSAL STATE BANK
3252 South Halsted Street

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

KVEPIANČIŲ ROŽIŲ

Eurupsan American ftoaii

GYDAU visokias Ilgas vyrą ir mo

tom; galvos, akių nervlikumą, nuniL

Odos, kraujo, chroniškų, venerališ
fcųj inkstų; bei pūslės ligų.

DR. J. W. BEAUDETTE

JUAZAPA9 A. BUKAUSKIS
Važiuoju '! i.ietuvą, nedėlioj, Spa
lio-Oct. 2, 1921. Jei kas norit mane

Dr. W. Yuszkiewicz

Subatos vakare, Spalėo-October 1,1921

Kviečia Visus T. K. Lietuva

MELDAZIO SVETAINĖJE
2242 W. 23rd Plaee.

JPrasidės 7:30 valandą vakare.
Kaip visados, taip ir šį kartą Dr. Vinco Kudirkos Draugija
pasistengė pagaminti, puikų koncertą. Todėl kviečiame skaitlin

gai atsilankyti ant šio koncerto, nes tikimės, kad pilnai busit
užganėdinti

Kviečia Komitetas

Subata, Spalio 1 <1., 1921
Apgarsinimas

Kapitalas
$200,000.00
Perviršis
$45,000.00
Turtas siekia
$3,000,000.00

įiJJ

LAVVYER Lietuvys Advokatas

j

Pirmutinį

Didžiausį

Metropolitan State Bank
2201W. 22nd St., kampas Leavitt
Chieago.
BANKOS VALANDOS: — Kasdieną nuo 9 ryto iki 4 po pietų.
Utarninkais ir S'ubatomis iki 8:30
vak.

Ar skubat važiuot

J ietuvon?
AR NORIT GAUTI PASPORTĄ
KAIP GALIMA GREIČIAUSIAI?

Informacijos Dykai
VISIEMS LIETUVIAMS PAS
THE PEOPLES STOCK YARDS STATE BANK

Pasimatykit su p. Rapolu Gėčių, prie langelio No. 4

Pinigai Pasiųst į Lietuvą
Dabar per šitą banką

Yra Dastatomi Ten Į Ttumpą Laiką

Bank

Peoples

Bankas ant
kampo
47tos ir Ashland Avė.

Chieago.

S MONEY ORDERIAI

Į Lietuvon
Tiesiai

TELEGRAMŲ AR PAŠTU

■

už žemiausią kainą. Visi užsakymai siunčiami per mus, yra
išmokami priėmėjui LIETUVOJ į labai trum-pą laiką.

■

Laivakortes ir Pasportai i ir iš Lietuvos
Musų atstovas pasitinka musų keliauninkus New Yorke
ant stoties; gerai prižiūri keleiviu^ ir jų bagažus ir palydi į
laivų.

Visas informacijas teikiame veltui

01 m L UD SAV1N6S DMHA

:

1935-39 Milwaukee Avė., arti Western Avė.,
Chieago, III.

Apsauga Padėtiems Pinigams.

Security Bank

VHmBMBBHBS OF CHICAGO ■■■■■■■■*■■

Milwaukee Ava cor. Carpenter St
NARIAI FEDERAL RESERVE SYSTEN

3#

PELNO

ANT PADĖTŲ

PINIGŲ

Saugios Depozitu Dėžės
Mainomą Svetimšaliui Pinigai
Atdara panedollala ir aubatomla Iki 8 vai. vak.

Tel- Moaree MO4

\

DR. W. F. KALISZ
Specialnmas: Moterų ligos Ir Chirargija.
1145 MILWAUKE£ AVĖ.

AKU6EHKA
Mrs. A. Michniewicz

Dienomis: Iloom 511 —
127 N. Dearborn St.

METROPOLITAN STATI] BANKAS nusiunčia pinigus j
Lietuvą, doleriais ar auksinais, per visus Lietuvos bankus,
taip greitai, kaip laiškas nueina; parduoda laivakortes ant
visų linijų; perka ir parduoda pirmus mortgičius; skolina
pinigus ir abelnai sakant atlieka visus bankinius reikalus.
Už padėtus pinigus moka 3%.

Su visais reikalais kreipkitės
lietuvišką Valstijinį Banką:

J. P. WAITCHES

?

/
CHICAGO.

Niekas kelionėje nėra taip
mielą, kaip geras sutvarkymas
ir aprūpinimas jos jau iš pat
pradžių, o taipgi būrys savų
žmonių, drauge keliaujančių.
Pirkusieji laivakortes BALTIC
STATES BANKE, 294 Eighth
Avė., New York, lygiai tokius
patogumus ir turi: jiems ne tik
kad būna aprūpinti pasportų
reikalai, Income Tax kvitai, na
kvynė, bagažų nuvežimas, pini
gų išmainymas, laivan nulydėjimas, bet dar jie turi daug gerų
draugų, o net ir pažįstamų ke
lionėje, nes šis Bankas kiekvie
nu geru laivu išsiunčia daug lie
tuvių, tat nėra ko baidytis nuo
bodumo laisve, ar trūkimuose.
Kas keliauja per BALTIC STA
TES BANK, tas visą laiką jau
čiasi kaip namieje.

Jei norite SIŲSTI PINIGUS Į LIETUVĄ,
Jei norite GIMINES PARSITRAUKT iš LIETUVOS
Jei norite PATĮS VAŽIUOTI LIETUVON,
Jei norite INVESTYTI PINIGUS KAD JIE
UŽDIRBTŲ DIDESNĮ NUOŠIMTĮ,
Jei norite RASTI SAUGUMĄ SAVO SUNKIAI
UŽDIRBTIEMS DOLERIAMS. '
Saugumą ir užtikrinimą rasite Siamo Banke
rJ?urtns

UNIVERSAL STATE BANKO

Apie $3,000,000.00 Dol
Perviršis
50,000.00

Kapitalas
200,000.00

8101 S. Halsted St., kampas 31o« gat.
Ofiso Tel.: Boulevard 9708.
Tel. Dearbom 6096
Naktimis: Yards 8654.
Vakarais: 4509 S. Ashland Avė.
Baigusi AJnt*
Tel. Yards 1053
lelijos kolegl
ją; Ilgai prak
tikavusi Penn•Uranijos hosSTEAMSHIPS
LIMITED
pitaliM. Pa
sekmingai pa
NAUJA
TIESI KELIONE Iš MONTREAL
tarnauja prie
IKI DANZIGO.
gimdymo. Duo
Pagabiausis susinėsimas su Pilava,
d» rodą viso
Kaunu ir Karaliaučium.
VISA VANDENIU KELIONE
kios*
ligoM
BE PASIVĖLAVIMO,
moterim* ir
BE PERSEDIMO.
mei ginoma.
Dideliais, smarkiais ir populiariais
laivais “Scandinayian”, 12,100 tonų ir
“Corsican” 11,500 tonų,
šie garlaiviai sustos prie HARVE
ir SOUTHAMPTON.
KAINOS IKI DANZIGUI pigiau
sios kabinete .......................... $200,.00
Trečios klesos ............................ $110.00
Kaina iki Pilavos.
Trečia klesa............................... $135.00
Atsišaukite prie artimiausio laiva
4649 S. Ashland Avė.
korčių agento, arba
Kampas 47th St.
THE CANADIAN PACIFIC
Railway Trafiko agentas
40 N. Dearbom St.,
Chieago, III.

CANADIAN .Įą. PACIFIC

DR, A. R. BLUMENTH AL
Akiu Specialistas

DIDŽIAUSIAS IR STIPRIAUSIAS LIETUVIŲ

Paskutinėse dienose lankėsi
VALSTYJINIS BANKAS AMERIKOJE.
BALTIC STATES BANKE ir, Chicagos Miesto Valdžia, šimtai Lietuviškų Draugijų ir tūkstančiai
tukstanči

nusipirkę laivakortes, iškeliavo
šie brangus svečiai: 1) Juozas
Gudonis iš New York, 2) Janke
lis Skrinupskis, 3) Pranciškus
Bičiulaitis, abudu iš Brooklyn,
4) Jonas Kušleika iš Omoha,
Nebr., 5) Motiejus Vasiliauskas
iš Gardner, 6) Zigmantas Ado
mavičius su šeimyna iš Elizabeth, 7) Juozas Kušneraitis iš
Hartford, 8) Juozas Jasulevičius
iš Milwaukee, 9) Boleslovas
Adomavičius su šeimyna iŠ Milwaukee, 10) Kazimieras Sabockis iš Westernpor£, Md., 11)
Pranė Ulinskienė, 12) Vincas
Martuzas, 18) Antanas Mosis,
visi iš Mechanicsville, 14) Juo
zas Lementauskas su sunum iš
Minden, W. Va., 15) Nikodemas
JurŠinas iš Buckner, III., 16)
Aleksandras Klumpelis iš Doden, 17) Kazimieras Grinaus?
kas su motere ir 3 vaikais iš
Minden, W. Va., 18) Z. šūkis iš
Binghamton, 19) Max Shor iš
Brooklyn, 20) Marcelė šatkus su
duktere, 21) Juozas, Druktenis
iš Schenectady, 22)Ttazys Venzlauskas, 23) Kubas Grigonis, 24)
Jieva Grigonis, 25) Antanas
Skrockas su šeimyna, visi iš Mt.
Carmel, Pa., 26) Jurgis Zimba
su šeimyna, 27) Stasys Maneikis
Iš Pittsfield, 28) Jonas Viltrakis iš Indianapolis, 29) Jonas
Janušas su šeimyna iš Schenec
tady, 30) Elijošius Rozaiskis iš
New York, 31) Vincas Tamule
vičius iš New Haven, 32) Ona
Urbonienė su duktere iš Niaga
ra Falls, 33) Jokūbas Lidžius,
34) Patricia ir Aleksandras Lidžiai, visi iš Springfield, III.

Tenka girdėti nusiskundimų,
kad keleiviai, nežinojusieji kur
kreiptis . reikale kelionės Lietu
von, pakliūva į rankas apgavikų
ar svetimų įstaigų, nežinančių ir
nesuprantančių lietuvio reikala
vimų. Atsitinka ir taip, kac
keleiviai ,atvažiavę iš kitų mie
stų jau su laivakortėms ranko
se, klaidžioja po miestą, nežino
dami kur prisiglausti.

Apsilenkimui tokių nemalonu
mų yra labai lengvas ir tikras
būdas: kreiptis laišku į BALTIC
STATES BANK, 294 Eighth
Avė., New York, dar prieš iš
važiavimą iš namų, išanksto už
sisakyti laivakortę ir gauti at
sakymą, kad vieta ant pagei
daujamo laivo prirengta. Tuo
met jau keleiviui nereiks. visai
rūpintis ---- už jį rūpinsis BAL-

TIC STATES BANKAS. Ne
reikia tik sumaišyti šio Banko
su kitomis įstaigomis, esančio
mis po kitokiais adresais, nes
BALTIC STATES BANKAS
yra tik vienas ir jo adresas
toks:

BALTIC STATES BANK
294 Eighth Avė., Cor. 25th SL,
New York, N. Y.

P. S. — Atvažiavus į New
Yorką, iš gelžkelio stoties reikia
pašaukti telefonu Baltic States
Banką, ir iš ten ateis žmogus
pasitikti keleivio. Banko tele
fonas yra Šitoks: WATKINS:
2142.

Lietuvių yra musų kostumeriais.

Pinigus Lietuvon Dol. ir Markėmis
siunčiam greit, pigiai ir su garantiją. Išduodam draftus ant Lietu
vos Bankų ,kuriuos išmoka pilnoje sumoje.

LAVAKORTĖS IKI HAMBURGO $100.00
Parupinam pasportų ir kitus dokumentus.
Bankas atdaras kasdien iki 4 vai. ir vakarais: Utarninkais nuo 6 iki
8:30 vai. Subatomis visa dieną iki 8:80 vai. vakare.

Universal State Bank
3252 So. Halsted Street,

Chieago, III.

CITIZENS 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, Subatomis nuo 8 ryto iki 1 po piet ir nuo 7 vakare iki 9 vakare.

Siunčiam
pinigus Lietuvon ir
j kitas dalis pasaulio
Taigi parduodam laivakortes važiuojantiems Lietuvon ir

I L L E T irv 4
Arčiausia pasiekimui Lietuvos vie
ta. Geras maistas, ir užtektinai. Di
delė pasivaikščiojimui vieta. Visi pa
rankamai, modemiško laivo.

V^red
S
iarLini
Išplaukia kas savaitę

Pier 58-62 North River, New York
Samland} New York į
Spalio 15
Hamburgą.
Tik 3-čia klesa
Kroonland)
New York
(Spalio 22
Zeeland)
1
' (Spalio 15
Hąmburgą
Lapland)
(Spalio 29
Fipnland ...
Spalio 5

> American Line

New York
Mongolia)
(Spalio 26
Minnekahda
(Lapkr. 5
Manchuria) Hamburgą
(Spalio 6
Tikietai tiesiai į Pilavą
INTERNATIONAL MERCANTILE MARINE CO.,
120 laivų
1,300,000 tonų
Chieago: F. C. Brown, West. Pass.
Agent. 14 North Dearbom SU
Arba prie vietinio agento.

Kursas Markiy (Auk
sinu) Šiandien

Siunčia pinigus į Lietuvą, Lenkiją, Latviją ir kitur

ir ima visą atsakomybę užtikrinimą, kad jie nueis

į paskirtas vietas,

šitas bankas yra didžiausia ir

parankiausia institucija siuntime pinigų Lietuvon

ir kitur, nes Kaune yra musų banko skyrius.

Liberty Trust & Savings Bankas
Parduoda laivakortes ant visų geriausių linijų va

žiuoti Lietuvon ir iš Lietuvos.
Vedėjas, kaip pardavime laivakorčių, taip ir siuntime pini
gų yra lietuvys; ZĮGMUNTAS SONGAILA. Kreip- <-

kitės pas jj su visais reikalais, kaip tai: apie lai
vakortes ir siuntimą pinigų; apie išgavimą pas-

portų, pasidėjimą pinigus Lietuvos Bankoj ir tt.

Ned. 10 iki 12 piety.

Tel. Boulevard 6487

DR. M. T. STRIKOL’IS'
Lietuvy^ Gydytojas ir Chirurgas

Peopie Teatro Name,
1616 W. 47th St., Tel. Boal. 16U
VALANDOS:
6 iki 8 vak. Nedėl. 10 iki 12 ryto
Rea. 2914 W. 48rd Street
Telephone McKinley 268

UUIIIIIUftlUllJ
Telephone Yarda 5882

DR. M. STUPNICKI
8107 8o. Morgan SU ,
Chieago, Iii.
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto
ir duo 5 iki 8 vakare.

prigulintis permainai

1,000 Markių $9.95
5,000 Markių $49.50
9r 10,000 Markių $98.00
Ąnt didesnių sumų duodame speciališkai žemas kainas. Pinigai yra
pristatomi Lietuvon į trumpiausį
laiką. Atsišaukite ypatiškai arba
laišku i

RUSSIAN-AMERICAN
BUREAU,
160 N. Wells Street,
CHICAGO, ILL.
Valandos Biuro: Kasdiena iki 7tai
. vai. vakaro. Nedčliomis iki
Imai vai. po piet.

iš Lietuvos.

Liberty Trust & Savings Bankas

Dienoms, 9 ryto iki 9 vak.

Kojų šutimas
yra liga
Bjaurus kojų kvapas paeina
nuo odos ligų, kurios vadinamos
yra hyperidrosis ir bromoidrosis.
Naujai išrastas vaistas
KOJOL pilnai išgydo tas ligas,
ir žmogus pasiliuosuoja nuo to
nesmagumo kurį kenčia visuo
met dėl smirdančių kojų, o ypač
kada būna žmonyse, kompanijoj
svetur ar namie. Kojų Šutimas
ir smarvė pranyksta nuo Kojolo
po trijų ar keturių kartų varto
jimo.
Kojolą reikia vartoti
taip: į kvortą vandens reikia
pripilti 4 pilnus šaukštus Kojolo,
ir tam vandenyj su kojolu mir
kyti kojas kokią 10 minučių. —
Vieno buteliuko kojolo užtenka
išgydymui nors ir blogiausių
kojų. Buteliuko kaina $1.00.

Kojol
išgydo kojas
nuo šutimo #
»
Išsirašyk Kojolo buteliuką.
šiandien, vartodamas Čia
pridėta kuponą.
Bingol Chem. Co.
2816 S. Michigan Avė.
Chieago, III.

Telephone Van Buren 294
Ras. 1189 Independente Blvd. Chlcagv

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
Specialistas Moteriiką, Vyriška.
Vaikų ir. visų chroniškų ligų
Ofisas: 3854 So. Halsted St. Chieago.
Telephone Drover 9698
Valandos: 10—11 ryto; 2—8 po piet.
7—8 vak. Nedaliomis 10—12 dienų
Telephone Yarda 1582

DR. J. KULIS
LIETUVIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Gydo visokias ligas motorų, vai
kų ir vyrų. Specialiai gydo lim
pančias, senas ir paslaptin
gas vyra ligas.
8259 So. Halsted St., Chieago.

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 susitarimų,
2418 W. 45th St.
Prie Western Avė,
Chieago.

muiiiiikiiiinu
Tal.i Yarda 6666
Beulavard 8448

DR. V. A> ŠIMKUS
lietuvis gydytojas, Chirurgas
AkušCraa
8208 So. Halsted St, Chieago.
Valandos: 10-12 v. r., 1-8, 6-8
V. v. Nedaliomis 10-12 ryte.
immaiiiHiinii
Telefonai: Boulevard 7042

DR. G. Z. VEZaiS
L.letMv4a Dentltrtaa

4713 Soste Asklasd Ava,

yuska

DR.

. 1900 So. Halsted St
Tel Canal 2118
Oflia valandos: nuo 10 ryte iki
8 vakare.
Reaideadja; 2811 W. BSrd 81.
Tel. Prospect 8466
i

Čia prisiunčiu $1.00 už kurį
atsiųskite man Kojolo buteliuką
gydyti kojoms nuo šutimo.
Adresas

*.....................................

.

,,,,--- --

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

NAO.IIENOS, Uhlcagū, m.
[ virai pasipriešino valdžios
NAUJIENOS
politikai; o daugiaus kaip
The Lithuanian Daily News
trečdalys atstovų neturėjo
Published Daily except Sunday by drąsos pasisakyti nei prieš
the Lithuanian News Pub. Co.» Ine.
valdžią, nei už ją.
Editor P. Griffaitia.

Nėra jokios abejonės, kad

biližuoti visas savo jiegas,
vis dėlto valdžios politikos
rėmėjams pavyko surinkti
vos trečdalį atstovų savo
pusėn.
Kiekvienoje

šalyje,

kur

Subata, Spalio 1 a., 1921

lyra visai aišku, kad musų kraš- rinks kantonalius valdininkus,
tas norima padaryti imperialis-1 Atstovybė Centraliniam Seime
tinės ir ekonominiai sukritusios bus proporcinga jos gyventoLenkijos provincija.
I jams. Centralinė Lietuvos VyMusų valdžios nusistatymas' riausybė santykyje su Vilniaus
Lietuvos-Lenkijos santykių klau kantonu turės tokių pat prievosimu niekuomet nebuvo aiškus,

lių

(atribucijų),

kaip federalS

kiekvienos Vyriausybes, bus pa
vesta :
1) prižiūrėti muitų sutarties
vykinimą;.
2) ruošti eventualinius šios
sutarties pakeitimus;

liaus. Tuo gi tarpu, sulyg pačių
vokiečių padaryto 1910 m. sąr
rašo, Augštosios Silezijos gy
ventojai buvo pasidalinę seka
mai: 1,285,000 lenkai, o 889,000
vokiečiai. Gi 1911 m. sąrašas,

3) nagrinėti visus bendrus eko pasak lenkų tvirtinimų,

rodęs,

gi pradedant nuo Briusselio de- 'Berno Vyriausybe santyky su nominius klausimus (transporto, kad 1911 m. Augštojoj Silezi
1739 SO. HALSTED ST., pastaroji atstovų grupė bu
valdžia
tikrai
skaitosi
su
CHICAGO, ILLINOIS.
tų balsavusi už valdžią, jei žmonių valia, šitoks valdžios rybų valdžios žygiuose pasireiš-; Šveicarų kantonais. Centralinė susisiekimo, piniginės ir fiskali joje buvę 1,548,000 lenkų, o
k6 keletas neleistinų Šuolių. Pa-: Vyriausybė ir Centralinis Sei- nės tvarkos, monopolių, prekių 558,000 vokiečių.
Telephone Rooaevelt 8500
gu tiktai ji butų maniusi, nepasisekimas butų priver galios,
pastaruoju laiku valdžia mas bus Vilniuje.
pirkimo užsieny, ekonominių
Kodel-gi Augštoji Silezija, tu
Subscription Ratęs:
kad valdžios politika yra ge tęs ją be atidėliojimo pasi ima rodyti palinkimo pasiduoti,
konvencijų).
Ji
(Taryba)
jteig Armija bus suorganirinti tokią visišką lenkų gyven
$8.00 per year in Canada.
ra.
Nuo
balsavimo
ji
susi

$7.00 per year outside of Chicago.
Entmitos^ sprendimui h pasta- zuo^ §aukjant kariuomenę sri kinės Vyriausybėm bendrą ra tojų didžiumą, palikta tapo ple
traukti.
$8.00 per year in Chicago.
tyti derybas su Lenkais ant to-' timis. Vienetai, pašaukti Vil- portą.
laikė veikiausia dėlto, kad
biscito išsprendimui, kuomet
3c. per copy.
Bet
Lietuvos
“
krikščio

kio
pagrindo,
kad
iš
jų
negalima
Str. 11. Lietuva suteikia Len provincijos su mažesniu lenkų
. niaus kantone, ir vienetai, paEntered as Second Class Matter bijojo nuversti valdžią to
savotiškai supranta laukti kitokio rezultato, TI aip šaukti likusioj Lietuvos terito kijai laisvą priėjimą prie juros nuošimčiu paskirta be jokio
March 17th, 1914, at the Post Office kioje valandoje, kada Lietu nys”
of Chicago, III., under the act of
Lietuvos. prijungimas prie Len rijos daly, galės išeiti iš savo ir laisvą komercijos tranzitą. Be plebiscito Lenkijai.
vos klausimas yra rišamas demokratybę. Jie džiaugia kijos.
March 2nd, 1879.
Šitą klausimą labai įdomiai
šaukiamo zono tik karo atveju to, kai dėl Klaipėdos uosto, tai
si, kad Seimas aiškiai nepa
Naujienos eina kasdien, išskiriant Tautų Sąjungoje.
abi
šalys
susitars
dėl
režimo,
ku

aiškina Sidney Osborne, autorius
liepė jiems nešdintis iš savo Socialdemokratų Frakcija vi- arba jei viešoji tvarka butų arnedėldienius. Laidžia Naujienų Ben
Taigi
tiktai
stoka
drąsos
ris
duodamas
pilną
suverenitetą
drovė, 1739 So. Halsted St, Chicago,
keleto knygų Silezijos klausimu.
suomet stojo už tai, kad reika doma. Vilniaus kantono kariuoIII. — Telefonas: RooseveJt 8500.
žymioje dalyje Seimo narių vietų, ir jie toliaus lošia ša linga daryti didžiausių galimų 1 menė bus laikoma Vyriausio® Lietuvai, rezervuotų Lenkijai Jis nurodo, kad priskyrimui
teisę bet kuriuo laiku naudotis Silezijos, kur randasi turtingos
išgelbėjo dabartinę valdžią lies šeimininkų rolę. Prie nusileidimų Lietuvos Rytų gy- Tletuvos Vadovybės žinioj,
Užsimokėjimo Kaina:
Chicagoje — paštu:
ko tatai gali atvesti, musų ventojams ir ieškoti kelių betar Str. 6. Oficialinės kalbos vi- uostu, lyginai kaip ir Nemunu, anglies kasyklos, buvusi priešin
38.00 nuo puolimo.
Metams ___________
transportams, ta- ga Anglija. Mat jai nebuvo ir
4.50
Pusei metų ...... .... .
Prie viso, kas augščiaus skaitytojai supras, kuomet piai su jais susiprasti. Bet So soj Lietuvoj bus lenkų ir lietu-1 visokj'i.
2.25
Trims mėnesiams _______ _
me skaičiuje amunicijai ir karo nėra išrokavimo galutinai suar
1.75 nurodyta,
reikia pridurti atidžiai perskaitys tą social cialdemokratų Frakcija visuo vilj.
Dviem mėnesiams*_______
1.00
Vienam mėnesiui ________
interpeliaciją, met skaitė dabartinę valdančią Str. 7. Visoje Lietuvos valsty medžiagai. Jeigu butų prieita dyti Vokietijos ekonominį gyve
dar tai, kad ta socialdemo- demokratų
prie susitarimo, p. Hymans pra nimą. Visiškas Vokietijos su
Lenkiją didžiausiu ir pavojin
Chicagoje — per nėšiotojus:
dėl
kurios
ėjo
ginčai
St.
Seibėj
bus
laiduotos
kuoplačiausios
<ratų interpeliacija /paklau
šytų Tautų Sąjungą paremti ardymas grūmojo atsiliepti su
Viena kopija ________ .......------- 03
giausiu Lietuvos demokratijos
garantijos visoms etnikinėms programą Santarvės valstybių irute visoj Europoj.
Ją spausdiname šia- priešu.
Savaitei 1T----- į-.-i i ur
18 simas) buvo svarstoma ilgai me.
Mėnesiui ---------------- -----—----- 75
me “ Naujienų” numeryje. Kadangi šiuo momentu Lietu mažumoms mokslo, tikybos, kai priimtą.
ir
nuodugniai.
Musų
speciO iš kitos pusės, lenkai ir
Suvienytose Valstijose ne Chicagoj,
bos
ir
draugijų
teisės
srityse.
Str.
12.
Jei
kiltų
nesusiprati

paštu:
francuzai Versaliaus taikos lai
alis korespondentas tik-ką Kartu perspausdiname iš vos valdžiai tenka . padaryti Str. 8. Užsienio 'politikos ry
Metams ________
$7.00
mų,
abi
šalys
apsiima
pasiduoti
žingsnis, nuo kurio pareis mu
ku taipgi.ne perdaug atkakliai
Pusei metų ....______________ 4.00 prisiuntė mums jos tekstą, kauniškės “Lietuvos” ir Hyšiui
abu,
Lietuvos
ir
Lenkijos
sprendimui
arbitro,
kurį
Tautų
Trims mėnesiams _______
2.00
mans’o pataisytąjį projektą, sų krašto likimas ilgiems me Seimai, parinks delegacijos iš ly Sąjunga skirs, abejoms šalims varėsi prieš plebiscitą. Jie bu
<artu
su
paaiškinimu,
kad
ji
Dviem mėnesiams —_______ u. 1.50
tams,
tai
Socialdemokratų
vo įsitikinę, žinodami lenkų pa
Vienam mėnesiui__________ ... .75 buvo įteikta St. Seimui rug kuris yra dedamas lietuvių^
gaus
narių
skaičiaus,
eidami
pro
sutinkant.
Frakcija klausia p. p. Ministerių
triotizmą, kad Augštoji Silezija
porcingos
atstovybės
sistema
lenkų
derybų
pamatan.
Lietuvon ir kitur užsieniuose:
Str.
13.
Jei
Lietuva
ar
Lenkisėjo 9 d. Seimas priėmė ją
Pirmininko ir Užsienių Reikalų
teks Lenkijai ir plebiscito nu(Atpiginta)
taip,
kad
iš
svarbesnių
partijų
[
j
a
norės
ateity
padaryti
atmainų
Klerikalų
vadovaujamoji
Metams . .......... »......
$8.00 ir pripažino skubota, reiškia
Ministerio:
balsavimu.
butų
atstovų.
Tos
delegacijos,
|
į
sutartį,
tai
jos
apsiima
apie
thSL Mėnesiam;
—— į™ I tuojaus pradėjo ją svars- Lietuvos valdžia daro tokių 1. ar teisybė, kad Ministerių
Bet štai staigu . plebiscitas.
bendrai
jtysėdžiaudamos,
balsų
tai
pranešti
Tautų
Sąjungos
Ta

Ir pasirodė, kad Augštojoj Sile
Pinigus reikia siųsti ppšto Money tyti.
Ir tik rugsėjo 23 d. didelių nusileidimų Lenki Kabinetas yra nutaręs ar bent dauguma spręs, kūne klausimai rybai.
zijoj, kur vokiečių gyventojų
Orderiu, kartu su užsakymu.
Ipasibaigė ginčai dėl jos!
jai, kad yra pavojaus Lietu I palinkęs išftaujo pradėti derybas interesuoja abu kraštus. Už
su Lenkų valdžios atstovais Že
yra apie 35 nuošimčiai, o lenkų
Ir nors valdžia turėjo pro vai patekti į lenkų imperia nevoje nustatymui santykiu sienio politikos bendrojo intere
Priedas. apie 65 nuošimčiai, 60 nuošim
aktai, kurie reikalauja įstaty
Protokolas.
Lietuvos valdžia gos kuoplačiausiai pasiaiš- listų nagus. Amerikos lie- tarp Lietuvos ir Lenkijos ir Lie so
čių gyventojų balsavo už tai, kad
mo
sankcįj
os,
biis
iš
pradžių
pa

pasilikus prie Vokietijos ir tik 40
Tldlirį Dasitlkėiimo
partijos, iš kurių ji tuviai turi kelti savo balsą tuvos Rytų klausimui išspręsti? tiekti dviem delegacijofms, drau
Str.
1.
Sutarties
tekstą
ratifi

2. ar teisybė, kad Ministerių
nuošimčių, kad perėjus prie Len
yra sudaryta, galėjo sumo prieš tai
ge
posėdžiaujančioms.
Jųjų
pri

kavus
abejoms
Vyriausybėms,
Kabinetas yra sutikęs, ar palin
kijos.
Vakar šioje vietoje buvo
imtas
tekstas
bus
patiektas
jis
bus
patiektas
legaliai
Vil

kęs dėti tų derybų pamatan p.
Įsiutusieji lenkai, Korfanty
abiem
Seimam
ratifikuoti.
nurodyta, kad, pagal Lietu
niaus
srities
atstovybei.
Vilniaus
Hymanso pasiūlytąjį projektą
vadovaujami puolėsi ginklų pa
Abi
Vyriausybės
pažymės
po
srities
legalės
atstovybės
pri

vos Informacijų Biuro pra
pakeistoj formoj, kaipo derybų
galba užgriebti Augštąją Silezi
lygų
skaičių
atstovų,
kurie
su

imtas
nutarimas
bus
pateiktas
bazę?
nešimą, rugsėjo 23 d. Lietu
ją Lenkijai. Lenkų ir francuzų
darys Užsienių Reikalų Tarybą: tiesioginai Tautų Sąjungos Ta
(Ši interpeliacija buvo įteikta voj rugpiučio 25 dieną;
valdžios gelbėjo Korfanty gau
vos Steigiamajam Seime pa St. Seimui rugsėjo 9 d. š. m. po- 2) kad Lietuvos valdžia tą 3. jiegu taip, tai ar Ministerių ta Taryba turės uždavinio stu
rybai.
sibaigė ginčai dėl socialde sėdyje. Jos skubotumu kalbėjo siūlymą priėmusi ir vėl pasiun Kabinetas mato visą pavojų, dijuoti klausimus, kurie bend Str. 2. Tautų Sąjungos Tary- jom.
kuris iš tų derybų gręsia nepri
. Bet Anglija, kurios interesai
mokratų interpeliacijos lie drg. Kairys, prieš—niekas; už tusi Ženevon savo delegaciją de
rai interesuoja abu kraštu, ir | ba skirs savo atstovą, kuriam
klausomos, demokratingos Lie
reikalauja, idant Silezija pasi
paruošti bendrąją darbo progra bus pavesta interpretuoti sutar
tuvių-lenkų derybų klausi priėmimą kalbėjo drg. Digrys, rėtis su Lenkų valdižos atsto tuvos ateičiai ? ir
liktų prie Vokietijos, įsimaišė
mą.
Ji
redaguos
raportą
perio

vais,
pirmininkaujant
p.
Hy-'
prieš
—
nieks.
Tuo
budu
ji
tapo
tį ir daboti jos vykdymą.
mu. Poztų ginčų St. Seimas
4. jei mato, tai ką mano da
ginčan griežtai reikalaudama
mansui;
>
-.-v
J
dinėms
Vyriausybių
konferenci

pripažinta
skubota
ir
priimta.)
Str.
3.
Visi
okupacijos
kariuopriėmį krikščionių demo
laikytis plebiscito išsprendimo.
ryti, kad neįvyktų ta katastrojoms.
......
hiėnės ir valdininkijos gaiva Delei to kone nesutruko Angli
3) kad p. Hymansas, dery^ finga Lietuvos Respublikai su
kratų rezoliuciją.
Str.
9.
Bus
padaryta
militarė
Ponui Ministeriui Pirminin
mn —r---— —

S.D. Frakcijos Interpeliacija

lai, kilę ne iš Vilniaus, turi sku
boms vadovaujant, ir dabar jų tartis ?
Pažymėdami šitą faktą, kui ir p. Užsienių. Reka'lų Minis pamatan dedąs savo pirmąjį pro Pasirašė: S. Kairys, K. Bieli apsigynimo konvencija šiais pa biausiai būti iševakuoti.
matais :
Str. 4. Lietuvos Vyriausybė
mes išreiškėme ąusistebėji- teriui.
jektą, tik bent kiek pakeistą;
nis, J. Pakalka, šukevia) Abiejų generalinių štabų įsikurs Vilniuj po kantonalinių
Steig. Seimo Socialdemokra i 4) kad į tas p. Hymanso pas
čius, St. Digrys, B. Gir
mo, kad krikščionių demo
susitariama dėl kariuomenės ir Seimo rinkimų. Vilniaus kan
tų Frakcijos skubota
tangas ne tik Lenkų valdžios,
tautas, V. Čepinskis, A.
kratų rezoliucija, perėjo Sei
mokymo ir organizacijos meto tono organizavimas turės būti
bet
ir
didžiųjų
valstybių
atstovai
Povylius,
J.
Plečkaitis.
INTERPELIACIJA.
me tiktai trijų balsų didžiu
dų priėmimo;
i realizuotas per laikotarpį ne il
žiuri labai palankiai ir, pagalios, Rugsėjo 9 d. 1921 m.
ma (37 prieš 34), nežiūrint Liepos 8 dieną St. Seimo po • 5) kad pati Lietuvos valdžios Keldami interpeliaciją norime ‘ b) Abu generaliniu štabu su gesnį kaip 6 mėn. po to, kai su
to, kad- jie pilnai kontroliuo sėdy p. Užsienių Reikalų Minis- delegacija Ženevoje matanti ne iškelti aikštėn padėties rimtumą. sitaria taikos metu dėl paruoši tartis bus legalė, Vilniaus sri
ja Seimą ir su jais yra suda- teris patiekė Seimui žinių apie išvengiamo reikalo priimti p. Jūsų, draugai, pareiga taipgi, mo bendro veikimo plano karui, ties atstovybės priimta.
rę bloką liaudininkai.
Lietuvų-Lenkų derybas Briusse- Hymanso siūlymą ir derėtis su ginant Lietuvos demokratiją, ištikus, taip pat ir dėl mobili Str. 5. Ligi to laiko ir tuo at
,
i j I y* Kartu p. Mimstens palietė Lenkų valdžia Lietuvos rytų ir griebtis visų galimų priemonių, zacijos, koncentracijos transpor veju, jei vietinėmis pajėgomis
. }ma
numanyt,
kad savo kritika Tautų Sąjungos Tatų ir paskirstymo kariuomenės negalima butų sudaryti pakan
Lietuvos santykių su Lenkija kad sukėlus audrą protestų prieš
pasieniuose, šitas nutarimas
krikščionys demokratai savo rybos pasiūlymą vesti tolimesnes klausimais.
Hymanso uniją ir iškėlus visoje bus vykdomas periodinių kon kama policija, tvarkos laikymui
rezoliucijoje pritarė valdžiai su Lenkų valdžia derybas, re.
ir rytų sienos -saugojimui, ly
platumoje šį klausimą.
vencijų keliu. Be to nuolatiniai gus lenkų ir lietuvių kariuome
(kurią jie turi savo sau j o-Imiantis p. Hymanso patiektuoju Socialdemokratų Frakcija, paryšiai butų laiduoti tam tikro nės kontingentai galės būti įlei
je). Bet balsavimas rodo, projektu. P. Užsienių Reikalų sipažinusi su pakeistuoju p. Hy
nuolatinio tyrimų ii’ bendradar sti į Vilniaus kantoną ir ten
kad prieš tą rezoliuciją, tai ™inisteri“
Pareiškė vai- manso projektu, randa, kad ja
me nėra padaryta nei vienos pa
biavimo organo:
I apimti aprėžtus ir iŠ anksto nu
yra, prieš valdžios nusista- 1)inetas skaito negalima tęsti t0. matinės permainos. Socialde
c) Lietuvos armija koperuos žymėtus sektorius, einant tam
kariuomene ir karo priemonė tikra abiejų Vyriausybių sutar
tymą derybose SU lenkais, ūmesnių derybų ne tik dėlto, kad mokratų Frakcija supranta, kad
mis su Lenkų armija už Lietu tim.
balsavo ne tiktai socialde- Lietuvai butų nepriimtina suda- pamatinį buvusių ir einamųjų de
mokratai, o ir daugelis at- ryti savo santykius su Lenkais rybų klausimą sudaro Lietuvos- Ištisas avanprojekto tekstas, vos sienų. Lenkijos ir Lietu St. 6. Komisija iš 3 narių,
stovų iš kitų partijų. Netoli | tokiu budu, kaip siūlė p. Hy- Lenkijos santykių klausimas, gi įteiktas Ženevoje lietuvių ir len vos kariuomenių koperacija Lie Tautų Sąjungos Tarybos skirta,
Lietuvos Rytų reikalas keliamas kų delegacijoms ir atidėtas svar tuvos teritorijoj. Naudojimas
pusė atstovų, dalyvavusių manso projektas, bet ir dėl to, Lenkų valdžios vien kaipo prie styti ligi rugsėjo 12 d., skamba viena antros teritori j alinėmis su Lietuvos ir Lenkijos atsto
kad Lenkija iki šiol nevykdo Su
vais, nuties sieną, nužiūrėtą su
balsavime, pasirodė priešin valkų sutarties.
monė pamatiniam tikslui pasiek taip:
bazėmis, keliais, geležinkeliais tarties »2 ir 3 straipsniais.
gais valdžios politikai! O
Str. 1. Abi valstybės pripa ir t.t. bendriems strateginiams
ti.
Str. 7. Einant 9 ir 10 str., str.
IŠ savo pusės Seimo frakcijos,
apie trečdalys atstovų visai kad ir nevienodais motyvais, vi Del pačių Lietuvos-Lenkijos žįsta viena kitos? nepriklausomy reikalams;
I bus pradėtos derybos tarp eks
santykių, jei butų bandoma nu bę ir suverenitetą. Jos pripa
d) Bendriems abiejų armijų pertų, kuriuos skirs abi Vyriau
nedalyvavo balsavime.
sos vienodai pasisakė pritarian statyti, sekant p. Hymanso pro žįsta bendrus interesus, dėl ku
veiksmams prasidėjus, nustato sybės, kad' suredaguotu militaTai yra labai reikšmingas čios valdžios praktiškajam žings
jektą, kaipo derybų bazę, Social rių randasi būtinas reikalas su ma viena vadovybė, bet vyriau rinę ir ekonominę konvenciją.
dalykas. Neužmirškite, kad niui, — nutraukti tolimesnes su demokratų Frakcija supranta, daryti vendradarbiavimo siste
sioji Lietuvos armijos masė pa Jei derybos nepasiektų vaisių,
Lekų
valdžia
derybas.
ginčai Seime ėjo ne dėl ko
kad Lenkų valdžios daroma pa mą, paremtą tam tikromis kon silieka sugrupuota Lietuvos va Tautų Sąjungos Tarybos atsto
kio menkniekio, o dėl pama i Bevykdant priimtąjį nutari stangų ne tik Lietuvą kietai lu- vencijomis ir nuolatinių ryšio or dovybėj.
vas paims neišrištus punktus.
rišti
su
Lenkija,
bet
organingai
ganų
įkūrimo.
mą,
valdžia
pavedė
p.
Naruševi

Abi
vyriausybės
sprendžia
ar
tinio šioje valandoje Lietu
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vos gyvenime klausimo: dėl čiui ir p. Milošui, kad žodžiu iš įkurti musų kraštą savon vals Str. 2. Siena tarp Lenkijos ir karas turi gynimos pobūdžio ir
___ _ esančios
______ Apasiryžuar abi šalys
Vilniaus ir dėl santykių tarp aiškintų p. Hymansui musų val- tybėm P. Hymans ir Ententė Lietuvos valstybės eina Curzopo w
atsisakymo motyvus, nors uoliai tas Lenkų pastangas re linija ligi Nemuno, išilgai Nemu- J siOs kita kitai duoti paspirties,
Letuvos ir Lenkijos. Jeigu džos
Iš karto buvo nutarta atsakyti mia. Nes, jie Lietuvos ginkluo ną iki Druskininkų, toliau lini Jeigu čia nebūtų sutikimo, tai
Sulyg Versaliaus taikos, Augššitokiam be galo rimtam p. Hymansui tik raštu. Tuos tų jėgų organizaęiją, skaičių, pa ja: Druskininkai, Sena (Stara) klausimas bus pavestas Arbit tosios
Silezijos klausimas turėjo
klausime valdžiai, sudarytai motyvus beaiškindamas, p. Na siruošimą, jų suvartojimą karo Ruda, Ežerai (Jeziory) pasiekia rui* išanksto paskirtam Tautų būti išspręstas plebiscitu. Tai
iš bloko partijų, turinčių ruševičius padavė p. Hymansui metu ir pačių karų klausimus Nemuną ligi Berezinos įtakos, Sąjugos Tarybos, abiem šalims yra patys to apskričio gyvento
Seime apie tris ketvirtada- pareiškimą raštu, kad Lietuvos fatkinai sprendžia Lenkija ir tiesia linija į rytus ligi susitiki sutinkant.
jai turėjo išspręsti, ar jie nori
jos
užpakaly
stovinti
Francija;
mo
su
Rusijos
siena,
nustatyta
atsakymu
Str. 10. Tarp abiejų kraštų priklausyti Vokietijai, ar Len
liūs vietų, išreiškia savo pa- valdžia savo griežtu atsakinu
jei Lietuvos užsienio politika Rygos sutarties.
aifilMiima tiktai no-žvmi di-'dar neskaitanti derybų su Lenbus padaryta ekonominė sutar kijai.
sitikėjimą tiktai nežymi cįj kų valdžia nutrauktomis.
ne tik paruošiama ir derinama
Str. 3. “Vilniaus sritis Lietu tis, einanti toliau, negu didžiau
džiuma dalyvavusių balsavi Pagalios Užsienių Reikalų su Lenkų politika, bet galų ga vos valstybėj sudaro automatinį sio palankumo principas (la Augštoji Silezija apima plotą
kokių 3,800 ketvirtainių mylių
me atstovų, tai aišku, kad Ministerijos atstovai, darydami le daroma priklausoma nuo Len kantoną. To kantono sienos bus clause de la nation 1A plus-favo- (angliškų). Gyventojų skait
pravestos maždaug dygiomis dali risee).
jos politika neatsako šalies pranešimą Seimo Seniūnų Suci- kų ir jų užtarėjų;
lius siekia į 2,000,000.
jei,
pagalios,
ekonominis
abie

mis
padalinant
dabartinę
neitrngai
ir
Seimo
Užsienio
Komisi

Abi valstybės pripažįsta viena Išrodo ,keista, kad Augštosios
reikalams.
Valdžia tiktai vos-nevos jai. apie Lietuvių-Lenkų ginčo jų valstybių gyvenimas norima lę zoną; jos eis iŠ rytų nuo Gied antrai »laisvą jų produktų išve Silezijos likimas buvo paliktas
padėtį, patiekė joms žinių, iš tiek suartinti, kad siekiama vi raičių, Širvintų, paliekant Vil žimą su išimtimis, sukeltomis plebiscitui. Versaliaus taikos
atsilaikė prieš opoziciją. Iš
siško muitų sienos panaikinimo, niaus kantonui geležinkelį ViL ar jų vidaus fiskalinės tvarkos, nuosprendžiu Lenkijai buvo pa
kurių seka:
112 Seimo narių atsirado 1) kad p. Hymansas, uoliai siekiama bendros valiutos, bend nius-Varėna.
ar, iki bendros pinigų sistemos vesta kaikurios Poznaniaus ir
tiktai 37, t. y.-tiktai trečda remdamas Lietuvių-Lenkų susi ros ekonominės politikos ir vie Str. 4. Vilniaus kantonas, or nustatymo, kurso skirtumo.
Rytų Prūsijos provincijos, kur
nodo
ūkio
reguliavimo,
tarimą
ir
susiartinimą,
vėl
yra
ganizuota
pamatais
panašiais
į
lys, kurie atvirai pritarė jai.
Bendrai ekonominiai Tarybai, vokiečių skaitlius siekė 56 nuo
tai Socialdemokratų Frakcijai šveicarų kantonus, laisvai pasi- į kurią eis po 3 atstovus nuo šimčius visų gyventojų skait-

Hymanso Avanprojekto Tėkštas

Ginčas dėl Silezijos.

jos ir Francijos “draugingi ry
šiai”. Po ilgų išmetinėjimų ir
derybų Silezijos klausimas tapo
atiduotas Tautų Lygos- išspren
dimui. Kaip jis bus išspręstas,
parodys ateitis.
Osborne paliečia vieną įdomų
klausimą: kodėl lenkai, pasižy
mintys patriotingumu “balsavo
už tai, kad Augštoji Silezija pa
siliktų su Vokietija, nežiūrėdami
į tai, kad Vokietija yra šiandie
perblokšta, vaitojanti po karės
mokesčių našta; kodėl 25 nuo
šimčiai lenkų Augšt. Silezijoj
balsavo už Vokietiją nežiūrint
to, kad Korfanty, plebiscito pri
žiūrėtojas, pavartojo visas administratyves priemones ir miiionus markių, idant nukreipus
gyventojų simpatijas lenkų pu
sėn.
Osborne nurodo, kad Silezijos
lenkai yra seni Augšt. Silezijos
gyventojai. Seniau jie gyveno
čia labai vargingai. Bet Vokieti
jos pramonei, plėtojantis, gerino
si ir Silezijos gyventojų padėtis.
Geležinkeliai, kasyklos, miestų ir
miestelių augimas, mokyklos,
etc. — pakėlė Augštosios Silezi
jos gyventojų medžiaginį ir kul
tūrinį stovį. Ir Šiandien, nors
Vokietija yra paklupdyta ant ke
lių, nors didžiuma Augšt. Silezi
jos gyventojų pasilieka lenkais,
jie tečiaus tikisi geresnės atei
ties susijungę su Vokietija, ne
gu su Lenkija. — N.
A

R. URBONAS,
LIETUVYS FOTOGRAFAS
1721 W. 47th St., Chicago, 111.
Phone Drovcr 3473
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Naujas

Pirmas pasažieriams patama vimas iš New Yorko iki LIEPOJAUS
per Gothenburgą, Švediją. Pasažieriai bus transperuojami ant jūrių
tiesiai į Liepojų.

Vakar per pietus atėjo įsa
kymas • teisėjams dėvėti ilgus
juodus rubus visuose teismo
nagrinėjimuose. Įsakymas bu
vo nuspręstas teisėjų susirin
kime vakar, pasiremiant rezo
liucija, patiekta kelios dienos
atgal Chicagos juristų draugi
jos. Bet Apygardos ir Aukštu
tinio Teismo teisėjai žada ne
klausyti šito įsakymo. Kriminalio teismo teisėjas Kickham
Scanlan, išklausęs šito savo ko
legų nutarimo, pasakė:

Numažintos trečios klesos kainos:
iki Hamburgo.......................................
$100.00
iki Piliau, Koeningsberg ir Danzing ......... $110.00
iki Liepojaus ........................................
$120.00
ir $5.00 taksų.
Trečios klesos pasažieriai talpinami į kabinus turinčius 2-4 lovas,
švedų vizos nereikia.
Kreipkitės į vietinius agentus.

M. UINGEVIČIA ir V. G. MILAV1ČIA,
2929-31-33 Wentworth Avė.,
Chicago, III
arti 31-mos gatves.
Tel.: Boulevard 5013

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

70 E. Jackson St., Chicago.

Vienatine Lietuvio Krautuve

Sveikatai ir Linksmumui

John Hefdowitz, gyvenąs po
n u m. 3310 N. SpringfieM Avė.,
pereitą naktį tapo policijos pa
šautas į kairiąją koją. Po'licistai Maher ir Power sako, kad
jie matę, kaip Refdowitz ir ki
tas vyras buvo sutaikę du vy
ru Lawndale telefono stoties
užpakaly. Policiją pašaukusi
p-lė Ona Kukuraičiutė, vyriau
sia operatorė Lawndale telefo
no stoty. Refdowitz tapo pa
šautas jam ir jo draugui bebė
gant nuo policijos. Pašautasis
nuvežus į ligoninę pasisakė, kad
jis rubsiuvis ir savo draugo
vardo nežinąs.
*
SENŲ AUTOMOBILIU PIRK
LIAI IR KOSTU M ERIŲ
PINIGAI DINGO.

Apie mėnuo laiko atgal du
vyrukai: Frank Butler, prezi
dentas ir W. Smith, raštininkas-kasininkas atidarė senų au
tomobilių pirkimo ir pardavi
mo ofisą skambiu vardu: Universal Motor Sales Co., po
nuin. 6116 Cottage Grove Avė.
Jie gavę parduoti nuo 50 iki
KM) automobilių, pareikalauda
mi iš savininkų pardavimo ra
štų, kad, girdi, gerinus sektųs^
parduoti. Dabar abudu išdmde
ir jiems patikėjusieji neturi
nei automobilių, nei pinigų.
1

1
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HARVESTER KO. NUMAŽI
NO KAINAS ŪKIO
MAŠINOMS.

International Harvester Ko.
vakar paskelbė nu mušimą nuo
10 iki 20 nuoš. kainoms maž
ne visų ūkio mašinų. Numušimas įeis galėn spalio 1 d.
H’ąsf* teka ant 6-to pualp.)

DR. A. MONTVTD '
Lieta vis Gydytojas ir Chirurgą*
25 Kast Washington St.
Valandos: nuo 10 iki 12 rytu
Telephone Central 3882
1824 Wa bangi a Avė.
Valandos: nuo 6 iki 8 vakar*
Rezidencijos tel. K ėdžio 7715

PIRTIS.

rantuojame geriausią gydymų.
, Moterų dienos tik Utarnfnkala
dieną ir naktį.

Dienos dėl vyrų — atdara kiekvie
ną dieną ir vakarą išimant Utamin
kus nuo 9:80 ryto iki 7:80 vakaro.

A. F. CZ SNA.

1657 We»t 45-ta gatvė, Chicago, III.
Telef. Boulevard 4662

A. SHUSHO
AKUSERKA

“MALT TONIC”

ASHLAND DENTISTS

Kur galima gauti geriausi tavorai už labai prieina
mą kainą. Parduodame auksinius laikrodėlius, žie
dus, retežėlius, branzalietus, deimantus, pianus, gra
mofonus, Columbia, Victoro ir Brunsvicko.
Nauji Lietuviški Rekordai, kaina 85c. vienas.
Įdainavo Jonas Butėnas, Baritonas.
Kur Upelis teka. Pasakyk mano mylimos krašte.
Našlys. Padainuosiu gražią dainą.
Noriu miego saldaus miego. Plaukė žąselė.
Darželyj Alyvų. Jėzau Kristau Maloniausis.
Linksmą dieną jau nušvito. Ir Pulkim ant kelių.

4362
4273
7025
4915
4914

Įdainavo M. Petrauskas, Tenoras.
•

Pavasaris.
4415 PiemenSlis. -

4272
4474
2856
2357
2358
2392
8840
3796
3348

Gera sveikata, reiškia ilgą
Szvenimą. Prasti dantys, reiša vidurių neveikimą ir silpną
sveikata.
Prastai
pataisyti
“platės” ir “bridges”, 1 reiškia
prastą maisto virinimą ir perdegimą pilvo. Gvarantuojame,
kad galėsi kramtyt kiečiaus;
maistą su musų uždėtomis
“platės”.
SPECIALISTAI
Platės ir Bridges

Dantis ištraukiame be skausmo
Atdara vakarais ir nedėlioms.

Tel. t Blvd. 9660

Spragilų daina. Strazdelis.

Mielaširdystė. Vai verčia laužo.
Lietuvo tėvynė musų. Tikiai Nemunėlis teka.
Kur banguoja Nemunėlis. Birutė.
Darbininkų Marselietė. Sukeikime kovą.
Sveiki broliai darbininkai. Ko liūdit sveteliai.
Ant kalno karklai siūbavo, šia naktelę.
Bernužėlį nesvoliok. Eisiu mamei p a saki si u.
Suktinis. Valu baluže.

Komiški rekordai.
Pas fotografą ir Jonas ųiokina kariauti.
Jaunikio išsirinkimas ir Piršlybos.
Mano palvis geras arklys. Smarkus vyras.
Liūdnas gyvenimas ir Kotelyje.
Laiškas nuo Barbutės. Derybos.
- *kareivis.
-----Naujas
Dainininkas pas profesorių.
Jaunavedžio pasiskundimas. Pas tardytoją.
Girtuoklio metavonė. Pasakos ir stebuklai.
Jonas šmikis keliauja namuo. Maušo kelionė.
Pasakos, stebuklai.
Velnias ne boba, 2 dalys.

7092
4916
1249
4796
4716
4646
4535
4475
4237
4480
1248

Įdainavo Kvedaras, Baritonas
2223 Pamilėjau vakar ir Drauge.
2224 Mano laivas ir I Sveikata.
3798 Kur vėjai pučia. Esu garbingas vyras.

Įdainavo Jonas Cizauskas.
3191 Ant marių krantelio ir Saulutė tekėjo.
3245 Gimtinė šalis. Sunku gyventi.

Įdainavo chdrai.
Ant tėvelio
' dvaro.
'
Nesigraudink mergužėlę.
Važiavau dieną. Bijūnėli žalias.
Sukruskime broliai. Eina garsas nuo rubežiaus.
Kur bėga Šešupė. Karvelėli mėlynasis.
Vilniaus rūta. Drinopolis.

3905
3906
3313
3289
2340

Tautiški šokiai.
2397
2360
2359
7093

Klumpakojis. Koketka Polka.
Varpelis Valcas. Mano mielas Polka.
Nemano Vilnis Valcas. Sudiev mazurką.
Visi lipo, visi lipo ir Trepukas.

Lietuviškos Roles dėl Player Pianų.

$1.00
1—Ar myliu tave bernužėli, su žodžiais ........
1.00
2— Era mano brangi, su žodžiais ..................
.
1.00
3— Meilė, su žodžiais.........................................
1.00
4—Pamylėjau vakar, su žodžiais ..................
1.00
5— —Lietuviška muzika ..................................
...
.75
6— Klumpakojis ir Pakeltkojis .......................
..
.75
7— Žirgelis, šokis ...... .........................................
...
.75
8— Aguonėlė mazurka................................... .. .75
9— Vengerka .......................................................
...
.75
10— Suktinis ir Rūtų darželis ........................,...
..
.60'
,v
11— Lietuviškas šokia, noriu miego ................
... .70
12— Varpelis, valcas ...........................................
.. .70
18—Kokletka Polka ...........................................
14— Dėdukas Polka............................................................
«70
15— Noriu miego, saldaus miego.................................................... 70
70
16—Vamzdelis .............................
17— Ant Bangų, valcas ................................................................. -70
18— Mėlynas Dunojus, valcas ......................... ............................... 70
19— Po dvigalviu ereliu, maršas...............................
70
20— Barbora, polka ................................. t..................................

Didžiausis pasirinkimas visokių muzikališkų instru
mentų, skripkų, armonikų. Krautuvėje galima
gauti visas Lietuviškas knygas. Tavorus pasiunčiame visur greitai ir už prisiuntimą nieko nerokuojame.
JUOZAS F. SUDRIK,
3343 So. Halsted Street,
Chicago, III

Chicago, III.

Jei kenti galvoft skaudėjimą,
Jei skaitant raidės susilieja,
Jei iš raidės darosi dv5,
Jei turi uždegimą akių,
Jei skaitant ar siuvant akis skau
da, tuomet reikalaukit akinių.

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. Spocialė 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.,

Akinių specialistas
1801 So. Ashland Avė.,
,
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.
Nedaliomis nuo 9 r. iki 12 pietų.

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

Labiausiai pasekmin
gas išradimas nuo
slinkimo plauky.

SERGANTI VYRAI

UŽ visai mažas lėšas, suteikiama geriausia gydymas, kokis tik medici
nos mokslui yra žinomas. Tai yra vieta, kurioje tūkstančiai pasigelbčjo, todėl, gali būt ger.a vieta ir tamistai.
Vyrai kenčianti nerviškumą, vidurių ir jaknų
nesmagumą, reumatizmą, kraujo užnuodinimą, inkstų, pūsles, urinariškumą ir privatiškas ligas, gali vengti sunkaus sirgimo ir pa
ilgint savo gyvenimą tik tikru gydymu. Žmo
gus gali jaustis tvirtu, ?<uomet 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 atsargi; su atida ir są
žinišką gydymą.
Jei turi by kokią ligą gydykis urnai, kol ne yra
įsisenėjusi; arba jei abejoji, paliuosuok servo mintis tuojaus, ateidamas
pasikalbėjimui ir egzaminavimui.
PASITARIMAS VISAI SLAPTAS. PRIVAT1ŠKI 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.
85 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. sef. ir sub. 5:300 iki 8 v: v.
INSTEIGTA DVIDEŠIMTS AŠTUONI METAI TOJ PAT VIETOJ.

NUO $50.00 IKI $200.00 Į SAVAITĘ.
Reikalingi atsakanti ir teisingi žmones
agentystei. Turi mokėti kiek nors rašyti.
Mes užtikriname uždirbti $50.00 į savaitę
ir daugiaus. Turite puikiausią progą pada
ryti pinigus. Moterys taipgi gali dirbti
Kreipkitės:
85 S. Dearborn Str., Duris 205 •
Chicago, Illinois.
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Praktikuoja 15 Metaj
Ofisai
4729 So. Aakland Ave^ 1 iBbot
Ckicafo, Illinois.
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Spcci&listds džiovos
Moterišką, Vyrišką |r

Vaiką Ligą.
OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki
• vai. po piet ir nuo 7 iki 8:80 vai
Vakairo,» Nodiliomla nuo 10 vai.
valandos ryto iki j. vai. po pia^
___ Telefonas Dreąel 2880

Tai. Austin 787

dr. marya
DOWIATT-,9ASS.
Kątik sugrįžo iš Californijo. ir
rW tąs savo praktikavimą po No.
5208 W. Harrison St.
Valandos i —12 kasdieną ir Į Q
’*kaM5 išskiriant nedlldieniua.

Jų priežastis, aplinkybės ir
Chicagoj yra plikiai. — Kaikurie iš jų tuom didžiuojasi,
bet kiti nusiminę. Netik plikius
ir plonėjimą plaukų galima iš*
gydyti, bet, ir pružilimą, Jūsų
ypatos pasirodymų galima pa
taisyti ir jūsų gyvenimo -ateiti
pagerinti.
Musų specialumu
yra auginti plaukus, prašalinti
pleiskanas, sulaikyti slinkimą
plaukų ir išgydyti galvos ne
sveikumus.
Puikiausi rezultatai pasirodo
po kelių sykių gydymo. Gali
ma parodyti rezultatą augimo
naujų plaukų po dviejų ar tri
jų savaičių. Gydymas malo
nus. Kainos nebrangios.
Examinavimas dykai.

*A *N •uuųųoo.ig

DR. CHARLES SEGAL

John J. Smelana

Klauskit Dr. Vaitush

Canal 257
Naktinis TeL Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Valandos: 10 iki 12 ryto; 1 iki 4 po
piet. h iki 9 vakare.
Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto.
_ 1821 S. Halsted St.,
lampaa 13 ir Halsted SU

Tel. Boulevard 2160 ‘

Dr.A.J.KARALIUS

The Thomas’ Hair &
Sclap Specialists

Gydytojau

epraiun

*

Pigiau gausit pas mus

DR. C. K. KLIAUGA
dentistas
1821 8q. Halsted St- Chicago, ūt
kampa* 18th St.
Phone Canal 257

$50 Singer ir White siuvamos
mašinos, pas mus tik už $27.50.
Taipgi kitos mašinos nuo $3 ir
augščiau.
Iš miesto gyvenantiems iš
siunčiame C. O. D. arba expresu. Rašykite klausdami informacijų. Kiekviena mašina gvarantuota.
S’EWING MACHINE CO.
. — dvi krautuvi —
1216 W. Chicago Avė.,
970 Mihvaukee Avo.
Tel.: Monroe 3339 ir 4626.

PRANEŠIMAS
Siunčiame pinigus Lie
tuvon, prisiuntimas užtik
rintas.

InŠuruojame nuo ugnies,
namus, rakandus ir auto
mobilius.
Parduodame namus, sko
liname pinigus.

Telefonas Pullman 856

dr. p. p. zallys

Ltetevyg Dentista*
10801 So. Michigen Avw Roaeland.
Valandos: 9 ryto iki 12 dieną
Nuo 1 po pietą iki 9 vakare.

DRABUŽIAI

Vyrams, vaikinams ir vaikams
uJaa8 1X4lv61 x8UVo aer*°J viet°J ir ma“
lomai užkviečiame savo senus drau
gus ir rėmėjus.
Turimo puikiausią pasirinkimą naukLvJr>apani3^ aPkainuotų, tinkančiai
Kiekvieno kišenini.
•ūkčiau.11' OT6rlt0tai n“°
W

Kelinės nuo $2.50 ir augščiau.
Vaikams drabužiai, trunka! ir vatyzos.
Gausi savo pinigų vertę, arba gau
si pinigus atgal.

Atdara kas vakaras
ned. iki 6 vai.

•9fi

aintoanvN
SMMM

iki 9

vai

’

S. GORDON,
nu
/J415 St
St.
Phone: Canal 947

Evaldas & Pupauskas,
840 W. 33rd St.

DR. G. ni. GLASER
Praktikuoja 30

Yards 2790

3149 S. Morgan St.. kert* 22 St.
(Idealo, Illinois

Telephone Boulevard 5052

(d

9—12 ryto

■aT
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Chirurgai

8301 So. Morgan Street,
Chicago, III

IvąTkujd OASC mruAfnrĮgfi

99jJfn^ aiiMoanvN

ir

VALANDOS:

300-1 Garrick Bldg.,
61 West Randolph St.,
Chicago, UI.
Phone Central 5851.
Ofiso valandos: 10 ryt. iki 9 v.

m/Ml aiiMoarivN

Dirba MERGINOS' ir vyrai, buzdaskučiai.

1557 Vz Milwaukee Avė

Lietuvis Akių Specialistas

Chicago, m.

Reikalingi akiniai.

ugdymas 100,000 vyry.

'

Domai North Sidieėių
JONO
PETRAVIČIAUS' švariausi^
barzdaskuty kla
North Sldeje. Specialė atyda atkreipiamo ant plaukų
kirpimo ir mergaičių ir vaikų hair babbing.

Dr.Vaitush,O.D

Tariu patyrimą
motorą ligose; rū
pestingai
prižiū
riu ligone ir kūdi
ki laike ligos.
19929 & State Si.

155a W. 47th St„ kampas So. Ashland

ZoĮsSn

Hotelis su 100 kambariu

inkstų Ir kitokių elektra gydymų.
Naujausiais musų įtaisymais, gv*-

Suvedame dratua
ir sudedame fixtu
res į 6 1 am barių
namą už $69.00.
Persitikrinimui
kreipkitės
p/u>
mus arba telefonuokite, o mes su
teiksimo apkaina▼imą. Darbą vi
suomet
gv'aran
tuojame.
Taipgi, Įnikome
elektr.
įrankių
krautuvę ir taisome viską namioja
Mygu kainos prieinamos.

South Side Beverage Co’s.

FREDERICK BROS,
3700-10 S. Halsted St. /
Tel.: Boulevard 2538.
gi “Ambrosia” ir “Extra Pale” Brands.

Turkiška elektrikinA maudyne

Lankant musų pirtį, galima apai
saugot nuo Sekančių Ilgų: Reumaticmo, violetiniai spinduliai, nerviškumo,
šalčio* strėnų dieglio, paralyžiaus

Tel.: Yards 413

tarpe Hermitage ir Paulina.

Tai yra tikras Tonikas nuo nėrvų Ir silpniems
žmonėms. Rekomenduotas visų gydytojų.
Pardavoja,

DIDMENINĖ PIENO KAINA
PAKELTA MIESTO
PIENIAMS.

POLICIJA PAŠOVĖ MENA
MĄ PLĖŠIKĄ.

savininkas

1711 W. 47th St.

IŠ RUSIJOS
Pertlkili nuo 3412 So. Halsted St.
po No. 1313 So. Halsted St.
Garai lietuviams šinomaa p«r 22
matu kaipo patyręs gydytejaa, chi
rurgas ir akušeris.
Gydo aštrias ir chroniškas ilgas,
vyrą, motorą ir vaiką, pagal naajauslas metodas X-Ray ir kitokius
elektros prietaisus.
*
Ofisas ir Labaratorijai 1025 W.
18th St., netoli Fisk St. .
VALANDOS: Nuo 10—12 pietą,
Ir nue 6 iki 8 vai. vakarais.
į Dienomis: Canal
Talephonai: J
8110 arb* 86 ‘
) Naktimis: Drazei
( 950 - Drover 4186
GYVENIMAS: 3313 S. Halsted St.

Gerk

“Man vis viena nepatinka
tie rūbai. Jie visuomet pinasi
tau po kojų, o karščiams užė
jus baisiai nesmagu būti apsi
siautusiam kaip bobai sėjonu.
Aš vis tiek jų nedėvėsiu”.

Chicagos pienių atstovai va
kar susirinkime su Nepriklau
somos4 Pienininkų draugijos
komitetu padarė sutartį pirk
ti iš jų pieną per spalio mėne
sį kaina, pakelta nuo $1^50 iki
$1.75 šimtui svarų.

L. DAMBROWSKIS

Taisomo visokių sistemų automobilius ir trokus. Darbą
atliekame greitai, gerai ir pigiai.
Taipgi, senus padarome naujais. Mes turime ilgų metų
patyrimą tame darbe, todėl savo darbą gvarantuojame.
Perkame ir parduodame senus automobilius. Užlaikome
visas dūlis visokių mašinų. Visais reikalais kreipkitės

S. S. STOCKHOLM NOV. 12.

PROTESTUOJA.

(Not Ine.)

Automobilių Ligonbutis

S. S. DROTTNINGHOLM OCT. 15
TEISĖJAI

New Peoples Electric Co.

Dr. A. Juozaitis
DANTISTAS

Valandos: nuo 9 iki 9 vai. vaka
re. Seredom 9 v. ryto iki 12. Va
karais 6 —9. NeiKil. pagal sutarimo.
8261 Su. Halsted St., Chicago, III.

SPECIALJSTASi
Moteriškų (r Vyrišku
Vaiturl Chronišką uį
ofiso Valandos
I Nūn 10 ryto «ki 3 po piatą, 6_ «
į vakare. Nedėliomis nuo 10_ 2

Š

po piet.
Telephone Verda 6*7

t:

NAUJIENOJ Chicago, Dl.

Subata, Spalio 1 d., 1921

L- &L'!!"BBegMW*SqM!L ."J""-1 .gĮi-*

(Seka nuo 5-to pusi.)

Nupigsiąs plaukų kirpimas.

MOJIMAI

PARDAVIMUI

RAKANDAI

NAMAI-2EME.

NAMAI-2EME,

W. S. Leidig, sekretorius ir
Amalgameity Rubsiu- biznio agentas barherių uni
5 KAMBARIŲ VALIAUSIOS MABARGENAI
IIARRIS KAZAKONES
PARDAVIMUI LABAI PIGIAI 3
dos rakandai turi būt parduoti už bi
Namai
ir
žemė.
Į
pagyvenimų
naujas mūrinis namus,
viv Bendrovės susi jos, įteiksiąs rezoliucija sekan
Degtinės ir Vyno bačkos ir tę sąžinb vą in*-iuljmą. Seklyčiai sr
4 kambarių Cottage, netoli Carline. 1 ant West Šidės, 3 pagyvenimai po 5
tas, valgomajam kambariui setas, Kaina $1,975.00; $375.00 rankpinigių, kambarius. Atsišaukite greitai, nes
čiam unijos susirinkimui. Re
bačkelės; olselis ir retail.
rinkimas.
miegruimio setas ,kaurai, davenport, kitus išmokėjimais, kaip rendą.
savininkas eina j kitą biznį.
zoliucijoj reikalaujama., kad
725 W. 18 St.
etc.
Parduoąime ant syk, arba atski
VILKAS IR KAZANAUSKAS
Praeitą subiriu (rugsėj) 24) ;i kainos plaukų kirpimo vai
rai. Taipgi, puikiausia grojiklis, pi
2242 West 23 Place,
2
augštų,
5-5
kambarių,
elektra,
įvyko Rusų Technikų Mokyk kams lininėse barbernOse butų
PARDAVIMUI GROSERNĖ anas ir didelis, dubeltavu springsu miesto vanduo, netoli Carline. Moky
Phone Canal 1068
phonographas
su
rekordais
ir
dei

los rūme, prie Hoyne gatvės, sumažintos nuo 60 iki 20 cen
klos.
Kaina
$3,500.00.
$500.00
rank

ir bučernė su namu. Nebrangiai. manto adata.
PARDAVIMUI MŪRINIS NAMAS
pinigių. Kitus išmokėjimui, kaip
Amalgameitų suorganizuotos tų. .
Naujai kolonija apgyventa lietu
ant
dviejų lubų, 4 flatai, neša ren
1922 So. Kcdzie Avc.
rendą.
dos
75
dolerius į mėnesį, cementuo
komunistinės rubų dirbimo
viais. Savininkas važiuoja į kitą
tas
basementas,
vanos, elektrikos
JIEŠKAU SAVO BROLIO JONO miestą, 6059 So. Kildavę Avė.,
bendrovės narių susirinkimas.
PARDAVIMUI
RAKANDAI
4
kambarių
Cottage
ir
skiepas,
šviesos.
Priežastis
— savininkas no
Suėmė du banditu.
ŽEMAIČIO; paeina iš Suvalkų rėd.,
prie
Carline
ir
Wentworth,
netoli
85
ri
išvažiuoti
į
Lietuvą.
Atsišaukite
Ta bendrovė buvo suorganizuo
Marijamjolės apskr., Pilviškių mies Phone Prospect 5590.
labai pigiai. Kam reikalinga, St. Kaina $1,750.00. $500.00 rankpi ant antrų lubų iš užpakalio.
Policistai vakar suėmė du telio. Gyveno Glasgow, Anglijoj.
ta 1919 metais (ne be prisidėnigių, kitus išmokėjimais, kaip renda.
3832 Lowe Avė.
kreipkitės šiuo antrašu.
Paskutinį kartą girdėjau nuo io 8
jaunu
banditu:
Kenneth
Fayer,
PARDAVIMUI
BUČERNĖ
IR
Imsime
automobilių
už
pinigų
dalį.
jimo buvusiojo Sovietų Rusi
| metai atgal. . Jei žinote kas, meldžiu
PARDAVIMUI
5
KAMBARIŲ
5420 S. Spaulding Avė.
jos atstovo Jungtinėse Valsti ; 15 metų amžiaus. 3952 So.xMi- SraneŠti, busiu labai dėkinga, Ona grosernė, lietuvių kolonijoj. Biz
medinis
namas,
geras
augštas
skiepas.
kučas po vyru ,.Popieraitienė-Vinge- nis išdirbtas, per daug metų.
Taipgi mes turime miesto lotų, kai
jose Martenso), beveik kaįrtu chigan Avė., ir Arthur Grane, lienė,
Dideli
priekiniai
ir
užpakaliniai
por4450 So. Ashland Avė., Chicana $195.00 ir daugiau, $25.00 įmokėti,
čiai,
furnisu
apšildomas.
Gasas
ir
19
metų
amžiaus.
Juos
polici

Pardavimo
priežastis,
turiu
ant

go, III.
$5.00 mėnesiui. Kuomet užmokėsit
su atidarymu Rusų Technikų
elektriką,
šiltas
ir
šaltas
vanduo.
už lotą, mes pabudavosim jums namą.
rų biznį, 2901 Emerald Avė.,
Mokyklos. Bendrovės tikslas ja nuo senai jieškojo, kaipo
Parduosiu už $3,500 greitu laiku. At
WM. D. MURDOCK & Co.,
JIEŠKAU
SAVO
MOTERIES
automobilių
vagilių.
sišaukite
E. Weyraska, 2440 W. 69
Phone Boulevard 4282.
toks: sutrauk t daiktan bent ke
DIDELIS BARGENAS. PARSI- 4400 S. Kedjie Av., netoli Archer Av. St., Chicago. Pusė bloko nuo WesApolionijos Bartkienės, kuri
dviejų pagyvenimų mūrinis . BARGENAS. PARDAVIMUI MU- tem Avė.
lis šimtus bolševikams simpa
Nereikalauju agentų.
prasišalino nuo manęs 27 d. lie /PARDAVIMUI DRY GOODS ŠTO- duoda
namas
po
5
kambarius,
geram
padė

Užsimokėjo
$10
baudos.
rinis 5 kambarių bungalow su elek
tizuojančių rūbų dirbimo spe
pos, 1921, pasiimdaina su savim ras, gera vieta, išdirbta per 5 metus, jime, kaina $3,400, įmokėt $1200. tra
PARDAVIMUI NAMAS 5
,maudynė, šiltas vanduo, kny
cialistų, norinčių važiuot Ru
Teisėjas William N. Gemill sūnų 3 metų omž. Edvardą. Mel 3 ruimai gyvenimui .elektros šviesa, Namas randasi West Pullman, pui goms šėnos, augštas, cementuotas kambarių, gasas, vanduo; gali
gasas. Parduosiu pigiai. Renda kioj vietoj. Priežastis pardavimo na skiepas, fumace šiluma, mūrinis gesijon, Bendrovė sudėtų tam priteisė Petcr Porcka, 9225 džiu sugrįžti, o viską dovanosiu, ir
pigi, Storas didelis, gražioje vietoje, mo svarbi. Kreipkitės, J. L. Namon, radžius ir medinis vlštininkas. Arti ma laikyti karves ir vištos. Pu
tikrą kapitalą reikalingą viso Drexel Avė., užsimokėti de kaip gyvenome taip ir gyvensi
3625 So. Halsted St.,
3452 So. Halsted St., 2 lubos.
rengiamos didelis parkas, paranki sė bloko į pietus nuo Archer
'
:
Chicago,
III.
kioms rūbų siuvimo mašinoms šimts dolerių ir teismo lėšas me, arba kas patėmysite mel
transportacija į bile miesto dalį gatvekariais.
Pardavimo priežastis — Avė. Cicero karų linija daveža.
etc. supirkti, ir su tomis ma dėl metimo plytos į R. B. Cor- džiu pranešti, Ji yra 5, 6 col. PARDAVIMUI BUČERNĖ IR
senatvė. Atsišaukite, 7210 S. Rock- Bargenas, 5125 S. Tripp Avė.
šinomis važiuotų Rusijon ir field, motoristą, 7408 Harvard augščio, juodų akių, tamsiais grosernė tirštai lietuviais apgyventoj
Parsiduoda mažiau kaip už pusę well St., Tel. Vincepnes 4794.
kolionijoj, biznis išdirbtas per daug
kainos farmos. Visas biznis: vienas
atidarytų ten Amerikos siste Avenue.
PARDAVIMUI 2 FLATŲ
plaukais; už pranešimą jos ant- metų, kaina stebėtinai pigi, ii’ geriau groseris, viena mitingų svetainė, « 6 PARDAVIMUI MŪRINIS NAMAS,
sias pasiūlymas bus svarstomas, ne
mos rūbų dirbimo pramonę.
Naujas pama
iš priekio bučernė ir groser frame namas.
rašo bus atlyginta.
praleiskite šios progos, Naujienos ruimų namas, ledaunė ir garadžius 4nė,flatų,
namas
5
metų
senumo,
elektra,
ant
8
automobilių.
Didelis
staldas,
Praeito pavasario pradžioje jau Du polidstu neteko tarnystės.
num. 407.
'
tas. Elektra, vanos. Augštas
JONAS BARTKUS,
anglių yardas; elevatoris, telpa 35,000 gasas ir vanos, rendos neša su vir
buvo padaryti visi pienai va
Gerame stovyje.
$100. Galima mainyt ant ma skiepas.
1414 Forthland Avė.,
Policijos teisminė komisija
PARDAVIMUI GROSERNĖ SU 6 bušelių javų, su mašinoms ir gasu va šum
žesnio
namo.
Savininkas
gyvena
tam
žiuoti Rusijon ir paskirtas iš
romu
inžinu,
su
cemento
namu,
vogų
kambariais gyvenimui, lietuvių ir len
3704 Emerald Avė., 1 fl.
Chicago Heights, III.
kų kolonijoj.
Biznis išdirbtas per ofisas vežimų svėrimui ir kitokių ma pačiam name.
važiuot laikas — liepos mėne išsprendė du policistu esančiu
ir nutarė pašalinti nuo
930 W. 35tli PI.
daug metų; tui-i būt parduota Šioj žesnių budinkų, prie pat stoties. Ta
sio pabaigoj, — bet gauta iš kaltais
vieta
randasi
prie
Rockford
III.
Kai

savaitėj.
Vieta
ant
Town
of
Lake.
tarnystės. John J. Ca.roll pra.
na tik $15,000.00, arba bus galima su
PARDAVIMUI 2 AUGŠTŲ
Kreipkitės telefonu: Boulevard 2066.
Rusų valdžios instrukcijų, kati
tikti ir lengvom išlygom. Puiki vie
sižengęs
pasitraukimu
nuo
sabendrovė važiavimą atidėtų iki
ta žmogui suprantančiam tokį biznį mūrinis namas ir saliunas, mo
PARŲAVIMUI BUČERNfi ir ir
vo kvartalo; Frederick Wilkie
PARDAVIMUI GREITU lainorint galima padaryti gerus pini derniškai įrengtas: kietmedžio
ateinančių metų kovo mėnesio. nepildęs kapitono įsakymų.
grosemė
pigiai
ant
(
’
annlport
gus
toje
vietoje
.
Del
platesnių
žinių
ku 10 šėrų Universal State
ANT RENDOS 4 KAMBABendrovė turi sudėjus apie
į Mildos Real Estate Co., grindys, karšto vandenio šilu
Avė. Kreipkitės pas savininką, kreipkitės
751 W. 31 St. Klauskit K. J. Rilli- ma, elektros šviesa, lietuvių Banko. Pigiai. Priežastis parda
riai, renda $14.00 į mėnesį.
18,(XX) dolerių kapitalo; dali
F.
Lukminas,
2844
W.
38th
St
povičio.
vimo, išvažiuoju į Lietuvą.
454 W. 46 Place.
ninkų yra keli šimtai; jie yra
apielinkėj, 535 W. 36th St.
3-čių lubų iš užpakalio.
Kreipkitės laišku Naujienos,
TIK $500.00 JMOKĖT, LIKUSIUS
įvairių tautų žmonės ir visi
kaip rendą. Parsiduoda 3 pagyveni
PARDAVIMUI NAUJAS MURI- num. 408.
karščiailsieji bolševikų pritarė
mų
mūrinis
namas,
po
6
kambarius,
nįs
namas, 3 pagyvenimų po 6 kam
PARDAVIMUI
GROSERNĖ
IR
S. L. A. Ilro Apskr. kuopų delega
jai.
arba
mainysiu
ant
bučemės,
groserbarius.
Elektra ir gasas; maudynės
bučemė.
Padaromas
geras
pinigais
tų suvažiavimas įvyks 9 d. Spalio
nės
arba
ant
saliuno.
ir
prausemosios
sinkos. Visi trimings
biznis.
Iš
priežasties
ėjimo
į
kitą
Pažymėtina, kad lietuviai (October) š. m. 1 vai. po pietų LiuoAtsišaukite
aržuolo.
Esbestos
stogas, užpakalinis
biznį,
parduosiu
tuojau
ir
pigiai.
ANT
RENDOS
VIENAS
svetainėj, 3925 So. Kedzie Av.
kur kas paskiau pradėjo orga sybės
A.
GRIGAS,
porch
uždarytas
langais.
Lotas 30
8336
So.
Halsted
St.
Brighton Park, Chicago, III.
Visos kambarys merginai arba mote3114
So.
Halsted
St.,
pėdų
pločio.
Iš
priežasties
ligos par
nizuot savo Lietuvių-Ameriko- apielinkės kuopos kviečiamos imti darei.
Atsišaukite,
3042
Lowe
Av.,
Phone
Boulevard
4899
duosiu
pigiai.
Namas
yra
geroj
vie
DIDŽIAUSIA
PARDAVIMUI
GROSERNĖ
IR
suvažiavimo, nes yra daug
nišką Rūbų Siuvimo ir Audi lyvumo
toj,
Brighton
Park.
Savininkas
ant
bučernė.
Si
krautuvė
daro
biznio
į
svarbių klausimų išspręsti.
ant Imu lubų.
Mokykla Chicagoj
savaitę $2500.00. Biznis dar gali pa
PARDAVIMUI: 511 W. 37 vietos, T. P., 4625 S. Francisco Avė.
mo Bendrovę, o sudėjo beveik
II Ap. Rašt. P. J Petronis,
didėti, kad nupirks geras biznierius. 13 kambarių namas su vanomis, ant pirmų lubų.
10727 So. State St., Chicago.
trigubai didesnį kapitalą ir jau
Ši krautuvė verta $8,000.00, bet mes
4 kambarių Cittage, 3548 So. Lowe
parduosime už $4,000.00 arba duosi gasas, elektra, didelis lotas.
Kaune atidarė rūbų siuvimo
Nedėlioj, spalio 2 d., 7:30 v. vak.
Avė. Modemiška, kaina $2,250.00.
me
lengvais išmokėjimais arba mainy Kaina $5000.00.
fabriką ir deda pamatus aud- Raymond Chapeėj, 816 W. 31ma gat
6 Kambarių Cottage, vanos, elek
sime į automobilių kaipo dalį įmokėįvyks prakalbos su paveikslais.
JIEŠKAU
DARBO
PRIE
bar

jimol
čia yra gera proga žmogui, McDonnell, 3517 Archer Avė. tra. gerame stovyje, kaina $2,900.00,
žiamajai pramonei. Tat lietu vė,
Kalbės Dr. A. L. Graičunas ir kiti.
pinigais $500.00, 524 W. 44 PI.
turi šiek-tick pinigų. Atsišau
viams tenka duot didesnio kre Taippat bus geros dainininkės. Per beno, vakarais ar ant visados kuris
3 flatu frame, 8-4-4 kambarių. 514
kit bile kada, nes atdara visą dieną
traukomis bus rodomi paveikslai. Visi turiu 1^2 metų patyrimą. Atsi nedėlioj.
PARDAVIMUI, 2 AUGŠTŲ W. 44 PI. Kaina $3,800, pinigais
dito už jų sugebėjimą statyti kviečiami
atsilankyti. — J. Vaitulis.
831 E* 55 St.
frame namas ir saliunas. Cemen $500.00.
industriją Lietuvoj, negu visų
šaukite, Chas. Bartkus, 2941 W.
4 flatų frame, po 4 kambarius. Va
Netoli Cottage Grove Avė.
tautų bolševikams taip pada Viorth Side. — S. L. A. 226 kuopos 39 St., Telephone Lafayette 1117 Nepralieskit progos nepamatę Šio to pamatu, 4-5 kambariai gyve nos, gasas; gerame stovyj, 522 W. 49 siuvimą vyriškų ir moteriškų drapanų.
didelio bargeno.
nimui. Rendos neša $60 mėnesiui PI. Kaina $3,600, pinigais $500.
ryt savo komunistinėj tėvynėj, susirinkimas bus laikomas nedėMusų sistema yra geriausia..
77 kiti bargenai Garfield Blvd. mokiname
Jioj, spalio 2 d., 1:30 vai. po pietų,
atskiruose departamentuo
Garadžius.
F.
Wozniak,
2703
W.
Sovietijoj.
apielinkėj
Viešo Knygyno svet., 1822 Wabansia
PARDAVIMUI K ARČIAM A
se
pilną
siuvimo
amatą. Mokiniai
VICTORY REAL ESTATE
Avė. Draugės ir draugai malonėki 47 St., Phone Lafayette 4607.
— šapos Darbininkas.
aktuališlcai
kerpa,
mieruoja
ir siuva
3815
So.
Halsted
St.,
labai
pi

5142 So. Halsted St.,
te būtinai visi susirinkti, ines yra
drapanas,
prie
geriausiai
įrengtų
są
Phone Blvd. 6916.
svarbių reikalų. — Sekr. K.. Markus.
giai, visokių tautų apgyventa. PARDAVIMUI NAUJAS MURIlygų* Išmokinam į trumpą laiką ir
VYRŲ
Pasikorė.
už labai prieinamą kainą. Išmokęs
Priežastį . pardavimo patirsite nis namas 2 pagyvenimų, 5 ir 6 kamRoeeland.
—
S.
L.
A.
139
kp.
mėAlejt Loniansky, 24 metų
jarių: elektros šviesa, maudynės,
amato, be darbo nebusi.
BARBERYS —GERAS, PA- ant vietos.
>
*
Ateikite pasiteirauti, tas nieko nenėrinis
susirinkimas
įvyks
subatoj,
augštas
cementuotas
skiepas
ir
visi
amžiaus, 4550 Cottage Grove spalio 1 d. Aušros kamb., 7:30 v. v. tyręs, savo amate, j ieško darbo,
............... I .,»>■ ...
prekiuoja.
naujos mados įtaisymai. Namas ran
Puikus 16 kambarių Kotelis ant
Avė., nežinia dėl kokios prie Malonėkite visi nariai atsilankyti, pastovaus arba vakarais ir subaAtdara dienom ir vakarais.
PARDAVIMUI SALIUNAS dasi netoli Garfield Blvd. Parduosiu eranto
ežero
su
visais
įtaisimais
(furMASTER
SYSTEM
DESIGNING
nes
bus
renkami
delegatai
II
Apsk.
žasties pasikorė. Policija rado konferencijon; taipgi turim daugiaus tomis. Atsišaukite į Naunjie- ir grosemė, pusę wba visą; ilgiai arba mainysiu ant Cottage. nished), 8 lotai išeina prie ežero ir
SCHOOU
<reipkitės: Szemet & Lucas, 4217 81 ak. farma aplinkui su gerais bu
jį kabantį skiepe namų, 4688 reikalų aptarti.
priežastis pardavimo — partne Archer Avenue.
190 N. STATE STREET, CHICAGO
nas po num. 406.
dinkais, 4% ak. Sodno visokių vaisių
Kampas Lake Str.. ant 4 lubų.
—
P.
Rožanskas,
Fin.
Sekr.
Vincennes Avė.
ris važiuoja Lietuvon, P. S. K.
medžiais.
Gera proga tikram žmo
REIKIA PATYRUSIO Siu P., 2501 W. 46th St.
gui padaryti pinigų ir turėti sveiką Z— 1
■■■■— ■»
1.1 I
■
«
PARDAVIMUI NAMAS 2 PAGY- ęyvenima. Veikit greitai, nes tur
Rosetand. — R. L. D. S. S. Ben vėjo prie moterų ir vyrų kostuNesuranda mokinio.
VALENTINE DRESMAKING
venimų, elektros šviesa .augštas ce )uti parduota tuojau. Savinirikui pi
drovės mėnesinis šėrininkų’ susirin
COLtEGES
Leighton Mout, Northwestcra kimas įvyks panedėlyj, spalio 3 d.; merių darbo. Geistina, kad mo PARDAVIMUI SALIUNAS, mentuotas skiepas; taipgi extra lotas nigai neatbūtinai reikalingi. Kaina
ir
bamė,
galima
laikyt
visokių
pauk

,ik $8500. Pirmas mortgičius iš Baa- 6205 S. nalsted, 2407 W. Madison.
vai. vak. J. Stančioko svet., 205 kėtų lenkiškai kalbėt, J. Kus- lietuvių ir rusų kolonijoj. Gera
universiteto dudentas, kurto 7:80
ščių bei gyvulių. Norintiems gyvent kos $5000, likusius reikia, įmokėti,
E. 115 St.
Visi šėrininkai malonė
1850 N. ffells St.
mierek, 3143 W. 38 St. Phone vieta ir labai pigiai. Atsišauki ant tyro oro, yra čionais puiki proga, Randasi arti Ludington, Mich. vi
dingo nuo pareitos savaitės se- site paskirtu aliku susirinkti.
137 Mokyklos Jungt. Valstijose.
ir maža kaina. Namas randasi ne siems žinomi Ressorts.
— Direkcija.
te greit.
Lafayeette 5350.
redos, dar nesurasta* Jis bu
Moko Siuvimo, Patternų Kirpi
toli Summit, III., prie Archer Avė.
1750 W. 22 St.
vo pirmametis (Frcshman)
mo, Designing bizniui ir namam®.
Kreipkitės: R. Urban, 1721 W. 47 St.
' TIK PAMATYK.
Roseland. — D-ja D. L. K. Vytau
SALESMANAS
Chicago, III. Tel. Boulevard 3473.
Farma mieste, o mes užtikrinam, Vietos duodamos dykai, Diplomai.
mokinys ir dinąp nuo tos die to No 2 laikys mėnesinį susirinkimą Reikalingus specialiam darbui. Ge
jog nupirksit 60 ak. antverta ir per Mokslas lengvais atmokėjinrmis.
PARDAVIMUI SALIUNAS LIEnos, kuomet įvyko “class rush” nedėlioję, 2 d. spalio, 1:30 po pietų, ra mokestis. Geras salesnvanas ga tųvių ir lenkų apgyventoj vietoj. Biz
Klesos dienomis ir vakarais, PaDIDELIS BARGENAS.
tverta.
šaltinis ant kalno iš kurio
Strumilos svet., 158 E. 107 St. li uždirbti dienai nud $15.00 iki $50.00.
reikalaukit knygelės.
teka
vanduo
į
namą
ir
iš
namo
'
į
nis
eina
gerai.
Pardavimo
priežas

(paprastos mokinių varžytinės) K.
Parsiduoda puikus mūrinis narnas,
Draugai ir draugės malonėkite susi Atsišaukit tuojau.
846 State Lake tis — važiuoju į Lietuvą.
pieninyčę,
taip
kad
nereikia
ledo,
7
Tel. Seeley l(Mū
3 lubų aukščio, 3 pagyvenimai po 6
rinkti paskirtu laiku nes turime daug Building, Sales Manageris.
Jo tėvai labai susirūpinę.
Atsišaukit,
kambarių namas ant konkrit funda

NAMAI-ŽEME

Extra Bargemai.

STOGKAI-SEROS

ISffiHMVOJIMtlI

Pranešimai

SIŪLYMAI KAMBARIŲ

mokyklos'

JIESKO DARBO

REIKIADARBININKŲ

Pirk ir džiaukis.

Hanna E. HarriSon, apie 75
pietų amžiaus, tapo užmušta
airiomobiliaus prie 52-ros gat'<■«* arti \\ rfsl T.gio io parko.
L.ibert T* liną, automobiliuos
savininkas buvo policijos su
laikytas, bet papasakojus liu
dininkui, kad nelaimė buvus
neišvengiama, tapo paleistas.
Harvey Church

apkaltintas.

svarbių reikalų aptarti.
Nut. rašt. R. Mikšys,
10742 So. Wabash Avė.

Simano Daukanto D-ja laikys savo
mėnesinį susirinkimą nedėlioj spalio
2, 1 vai. po pietų Mark White Sųuare
svet. Kviečiame visus narius atvykti
susirinkiman, nes bus daug svarbių
reikalų.
— Valdyba.

REIKIA VYRŲ. GALI PA4346 So. Ashland Avė.
daryti $10.00 j dieną. Gera pro
PARDAVIMUI SALIUNAS,
ga vyrams kurie turi $800.00.
labai pelningoj vietoj, parduo
Pinigai apsaugoti. Patyrimo ne
siu už pusę kainos. Priežastis
reikia, 82 W. Washington St.,
pardavimo, savininkas eina į ki
-Room 525.
tą biznį, 3440 S. Morgan St.

PARDAVIMUI

S. L. A. 185 kp. mėnesinis susirin
kimas įvyks nedėtoje, Spalio 2, Ketharine House svetąhąėj, 138th ir De?
oder gat., 2 val.**^o pietų. Draugės
---------------- i..........
....
ir draugai malonėsite atsilankyti pa
PARDAVIMUI GROSERNĖ IR
skirtu aiku, nes - turime labai daug
bučernė.
Kaina $3,250.00. Arba už
svarbių ir naujų dalykų nutarti.
geriausį
paMulymą^
ši vieta tiesiog
— Fin. Sekr. P. S. Rindokas.
aukaujama.
' 1123 W. 79 St.
S. L. A. 36 kuopos mėnesinis su
sirinkimas įvyks nedėlioj, spalių 2 d.,
PARDAVIMUI GROSERNĖ
1 vai. p p., “Aušros” svetainėje, 3001
So. Halsted St.
— Sekr.
ir delikatescent krautuvė. Ge

Pereitą seredą grand jury
apkaltino Harvey W. Church,
dep nužudymo Bernard J. Daugherty ir Carl Ausimis, Packard automobilių kompanijos
pardavėjų. Greitas bylo nagri
Lietuvių kolonijoj.
Liet. Mat. Dr-jos “Apšvieta”, mė ras biznis.
nėjimas bus reikalaujamas.
nesinis susirinkimas įvyks nedėlioję, Pigiai.
spalio 2 d., 2 vai. po pietų, Mark
2057 W. 22 PI.
White Parko svetainėj, Halsted ir 30

MORTA GAVĖNIUTĖ
Mirė ketverge, Rugsėjo-Sept.
29, 1921, County ligonbuty. Tu
rėjo 6 m. amžiaus. Ji buvo vie
natinė duktė. Jos motina da
bar yra tekėjusi už Antano Ma
telio.
I-aidotuvės bus Spalio-Oct. 3,
1921, 1 vai. dieną, iš namų
10713 Michigan Avė., į Tautines
Kapines.
Giminės, draugus ir
pažįstamus kviečiu dalyvauti
laidotuvėse.

Nuliūdęs! lieka,
Motina Ona Matelienė.

PARDAVIMUI SALIUNAS,
gera vieta, išdirbtas biznis, no
riu parduoti greit.
1458 W. 15 St.

3749 SO.
PARDAVIMUI
Halsted St. Saliunas — Pianas -r Rakandai, 6 kambariai
gyvenimui, ir didelė svetainė
šokiams.

ruimus.
Aukštas cimentuotas beizmentas.
Rendos neša 90 dolerių į
mėnesį. Kaina $7,000.
Parsiduoda mūrinis namas 2 pra
gyvenimų katage. Kaina $2,200. Tu
ri būti parduotas į 3 dięnas.
Medinis namas 2 -pragyvenimų, po
6 kambarius.
Rendos $35.00 į mė
nesį. Kaina $2500.00.
Naujas 2 pragyvenimų mūrinis na
mas po 6 ruimus, garu apšildomas,
prie bulvaro. Kaina $11,000.
"~FARMOS.
2’/ž akerio farma, 7 ruimų moder
niška rezidencija, karštu vandeniu
apšildoma ir kiti budinkai tuoj prie
bulvaro. Kaina $7,000. Namas ver
tas tų pinigų, o žeme lieka dykai.
50 akerių juodžiamio farma, geri
budinkai. Kaina $5,000. Pusę reikia
įmokėti, likusius ant ilgo išmokėji
mo.
101 akerių puikaus juodžiamio
farma sų gerais budinkais ir pusė ja
vų. Kaina $8,000.
Kreipkitės prie
FIRST NATIONAL REALTY CO.
736 W. 35 St.

PARDAVIMUI SALIUNAS,
visas arba pusė. Lietuvių kolo
nijoj. Pardavimo priežastis, li PARDAVIMUI 3 PRAGYVENIMŲ
gatvės. Visos narės susirinkit laiku.
PARDAVIMUI ČEVERYKŲ ga, J. Z., 3201 So. Auburn Avė. muro namas apačio biznis, 3 kamba
Nutar, Rašt. H. Buchinskienė.
riai pragyvenimui ir viršui du pra
taisymo dirbtuvė, vieta išdirbta Phone Yards 944.
gyvenimu po 4 kambarius, cementinis
beizmentas, elektriką, vanos ir kiti
per penkis metus. Elektros ma
parankamai, parsiduoda labai pigiai,
šinos ir visas įtaisymas. Atsi
tik $6,700. Turi būti parduotas trum
pu laiku, Vilkas ir Kazanauskas,
šaukite, 3932 S. Rockwell St.,
2242 W. 23 Place, Phone Canal 1068.
PAJIEŠKAU SAVO BROLIO
PARDAVIMUI BUČERNĖ ir BUICK 1920, 7 PAS. AU^OMOBI- PARDAVIMUI 2 AUGŠTŲ MEDIAntano Baliunov ir seseries Mor
visame padėjime kaip naujas,
tos. Gyveno 1110 Mead Avė., grosemė labai gražioj vietoj. lius
parduosiu ant lengvo išmokėjimo ar nis namas, garu apšildomas, elektros
Scranton, Pa. Bet dabar nežinau Biznis gerai išdirbtas ir cash. ba priimsiu seną automobilių į mainą šviesa, maudynė ir visas įtaisymas;
' būti parduotas į trumpą laiką. taipgi geras tvartas užpakaly.
kur jie yra, P. Baliunas, 965 W. Pardavimo priežastį patirsite turi
Atsišaukite,
Matyt galima nuo 4 iki 7 vak., ned.
nuo
10
iki
4
po
piet,
817
W.
33
St.
iš
ant
vietos,
5200
So.
Honore
St.
18 PI. Chicago, Dl.
2607 So. Halsted St.
/

ASMENŲ JIESKŪJIM1I

AUTOMOBILIAI

užpakalio % bloko nuo Halsted St.

JIEŠKAU SAVO BROLIO KAZImi’ero ir sesers Marijonos Pulokų, pa
eina iš Vilkaviškio apsk- Pažėrių
vaisė. .Steponų kaimo.
Rašiau ke
letą ališkų, bet atsakymo negaunu.
Kas žinote apie Juos meldžiu praneš
ti, šiuo adresu: Jonas Pulokas, 1739
So. Halsted St., Chicago, III.

PARDAVIMUI GROSERNĖ IR
PARDAVIMUI TROKAS, 2
delikatecent krautuvė. Biznio daro
ma $50.00 iki $60.00 dienai ir $80.00 tonų, išvežiojimui anglių. Dar
iki $90.00 nedėldieny.
Apie «pwv«W
$600.00
IvHIlvlly •
•
>
ryty
•
ą
Rendos
$50.00.
Su 4 di- naujas, A. Višniauskas, 4107
mėnesiui.
7
*
deliais gyvenimui kambariais, Gra- S. Rockwell fet, Phone Lafayetžus Rakandai. Kaina $2,250.00.
te 1134.
5520 Wentworth Avė.

PARDAVIMUI ARBA ISMAINYmui 4 pragyvenimų mūrinis namas,
randasi netoli lietuviškos bažnyčios.
Parsiduoda labail pigiai arba, išsimai
no ant loto arba bile kokio biznio.
C. P. SUROMSKI CO.,
3346 So. Halsted St.

mento, maudynė, didelis abares, dar
žinė ir svirnas, 11 karvių. 3 arkliai,
6 kiaulės, 5 žąsys, 200 vištų ir visi
padargai ir įrankiai 2 šuliniai, sod
nas, apie 200 vaisinių medžių. Vis
kas ištaisyta, net malonu žiūrėti. Ati
dėkit laiko ir pamatykit savo akimis,
o tuokart galėsite spręsti dar geriau.
Viską kaip stovi parduoda už $17,000.
{mokėjimas pagal sutarties.
Savi
ninkas nori eiti į biznį mieste.
Del platesnių žinių malonėkite
kreinties pas
FABIONAS & MICKEVIČIUS,
809 West 35th Street,
arti Halsted, Chicago.

SARA PATEK, giresiaiabe.

. .............................
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AMERIKOS LIETUVIŲ

MOKYKLA

Mokinama: angliškos ir lietuviškos
kalbų, aritmetikos, knygvedystės, ste
nografijos, typewriting, pirklybos tei
sių, Suvienytų Valstijų istorijos, abej
uos istorijos, geografijos, politikinta
ekonomijos, pilietystės, daiiiarašystės ir tt.
Mokinimo valandos: nuo 9 ryto iki
4 valandai po pietų. Vakarais nuo 6
iki 10 valandai.
3106 SO. HALSTED ST., CHICAGO.

PARDAVIMUI MEDINIS~5
kambarių namas, su dviem po
30 pėdų pločio lotais, su visais
AUŠROS MOKYKLOJ
gyvuliais ir įtaisymais. Atsišau
SKYRIAI:
kite, 7280 Talman Av., Chicago. 1) AnglųŠIE
kalbos.

2) Lietuvių kalbos.
PARDAVIMUI NAMAS, SU 8) Aritmetikos.
Geometrijos ir kitų Ma
grosernė ir bučerne. Biznis ge 4) Algebros,
tematikų.
rai išdirbtas per 7 metus. Viso 6) Braižymo (plianų pažinimo).
Laikas brangus, neleisk dyka! Su
kių tautų apgyventa. Priežastis, vartok
naudingai. Seni ir Jauni vy
važiuoju į Lietuvą, 2462 W. 46th rai ir moterįs vis! neatidėliodami
pradėkite tuoj
Aušros Mokykla se
Place.
niausia ir geriausia. Mokiname die
nomis ir vakarais.
Prisirašyti galima visada.
PARDAVIMUI MEDINIS NAMAS,
2 aukštų, 4-5 kambarių; tojlėtas, vi
3001 So. Halsted St.,
dui geram padėjime, pusė bloko nuo
Chicago, III.
Halsted St. Paranki vieta iš visų
ęusių, arti dirbtuvių ir krautuvių,
aipgi sykiu parduodu ir bučemę su
rakandais dalimis arba sykiu. Nepra
leiskit šios progos, atiduosiu už pus
Prirengiamoji ir prekybos dėl su
dykį, nes važiuoju Lietuvon. Rendos
augusių. Mokina Lietuvių ir An
neša $27.00 mėnesiui; kaina $1,900.00.
Savininkas ant antrų lubų, 822 W. glų kalbų; Granjmar School, High
School ir Prekybos dalykų. Priren
37 Place.
giama prie kvotimų į visas augė
-r...........
.................................... —'
’
PARDAVIMUI IŠARDOMAS Vi lesniąsias mokyklas. Dienomis:
nuo 9:00 ryto iki 4:00 p. p. Vak. f
sai naujas garadžius, parduosiu už
$100.00, nes turiu budavoti namą 7:80 iki 9:80. Nedėldieniais nuo
11 ryto iki 1 v. p. p. mokinama
ant tos vietos.
lietuvių gramatikos.
Atsišaukite,
3961 So. Campbel Avė.
1747 S. Halsted St., arti 18 gatv.
Chicago, III.
.......... ................................ ... ..............
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Leveskio Mokykla

