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No. 251

Ketvergas, Spalio (October) 27 d., 1921

Rusija—vienas didelis
kalėjimas

Daug žmonių žuvo

i todėl vaigšto įvairių gandų ir
I yra dar daugiau spėliojimų.
Kiekviena Europos šalis mini
ma kaipo galima viela ištrė
mimo. Daug kalbama apie
Londoną, kur Karolis butų ant Sako pervažiavęs per Rusiją amPARYŽ1US, sp. 26. — Sena LONDONAS, sp. 26.—Sprcn- Dau* užmušta ir sužeista forto
to finansų komiteto pirminin džiuma, kad po konferencijos1 eksplozijoj,
laisvės, bet po žvalgybos priebasadorius Crane.
kas Lacroix šiandie paskelbė,
žiūra ir iš kur jis negalėtų nu- 1
..... — ■
tarp Anglijos užsienio reikalų
----------skristi aeroplanu į Vengriją. Jis True translatlon filed wlth the poet- kad į pabaigą 1921 m. Franci ministerijos ir Egypto ddegaR^ MAS, sp. 26. —Daug Emo
. ,
A
.
.. Ti
master at Chicago, 111., Oct. 27, 1921
pats buk norėtų apsigyventi Ra- a3 ^ired by the act of Oct. 6. 1917 jos skolos sieks 320,000,000,- cijos, dabar Anglijos kabinetas nių liko užmušta ir sužeista ir
, daug namų sugriauta, kada for
000 frankų (apie $23,000,000,lijoje).
CHISAGO. — Sovietų Rusija 000, skaitant sulig dabartine svarsto apie Egypto ateitį.
Sakoma, kad pamatu svars tas eksplodavo Vado miesto,
Kaizeris pasiskubino pasvei- yra didžiausias pasaulyje kalėji- pinigų verte). Jis sako, kad
tymo yra suteikimas Egyptui Genoa provincijoj.
kinti.
. mas.
Mieste kįlo gaisras ir nežiū
“dabar palūkanos siekia 14,~ nepriklausomybės ir panaikini
Taip
sako
Charles
R.
Crane,
000,000.000 frankų (apie $1< mas prolektoriato ir padarymas rint. ugniagesių pastangų, jis
BUDAPEŠTAS, sp. 26. —
Buvęs vidaus reikalų ministe- buvęs Jungt. Valstijų ambasar 000,000,000) ir neužilgo jos pa sąjungos su Anglija, kada nc- pasiekė fortą. Eksplozija buvo
girdėtis už 150 mylių.
ris Beniczky, kuris gelbėjo Ka d orius Chinijoje, kuris sugrįžo sieks 16,000,000,000 frankų“, I priklausomybė bus suteikta.
(Vado yar pajūrio ■tvirtovės
(Jungi. Valstijų skolos rug—- : jau
Sakoma, kad šis -ipienas
rolio sukilimui, tapo areštuo namo per Si beriją, Maskvą, Pe
tas ir uždarytas kalėjiman Bu trogradą ir Rygą. Jis dabar yra sėjo 1, 1921 sieke $23,924,108,- esąs priimtas principe ir dabar miestas).
Chicagoje.
000, Vet visgi negalima lyginti laukiama tik Kgypto delegatų
dapešte.
Traukinis nupuolę į upę.
“
Tai
yra
didelis
kalėjimas
ir
Jhngt. Valstijų turto su Fran pasirašymo po juo.
šiandie vaigšto gandų, kad
jiems nieko už tų nesakoma.
RYMAS, sp. 26. — PasažicTaryba neleido geležinkelio- valdžia perėmė pranešimą, ku visi gyventojai yra kaliniais, gy cijos turtu. Be to Jungt. Vals
traukinis,
čiams padaryti tikį pareiškimų, riame ex-kaizeris Wilhelm II venančiais į kameras panašiose tijoms yra dideles sumas sko Monarchistai daro suokalbius rinis ekspresinis
ėjęs iš Rymo į Neapolį, ties
prieš Portugaliją.
betgi ji pati nuolatos prikai sveikina “savo brolį” Karolį grabėse“, sakė jis. “Jei jie ban lingos kitos valstybės, o ir šiaip
do išeiti iš savo kamerų, jie, fi- Jungt Valstijų skolos nuolatos
MADRIDAS, sp. 26. —-Portu- Reggio eidamas tiltu nušoko
šiojo geležinkeliečiams, kad jie deki sugrįžimo į Vengriją.
gurativiai kalbant, vedami yra mažėja, kuomet Francijos sko galijos konsulas Tucy, Ispani-»nuo h^gių ir nukrito į upę. PirDaugherty sako, kad jie busią buk laužą jos patvarkymus.
Portugalijos už- nlosi°s gautos žinios rodo, kad
pas koriką.
los nuolatos ir sparčiai didėja). joj, pranešė Portugallijos
areštuoti, jei streikas bus pa Taryba bandė užtikrinti gcsienio reikalų ministerijai, kad
žmonių žuvo toje nelai“Kada Rusijos atbudavojimas
ležinkelicčiaams, kad ji dau
skelbtas.
ateis jis turi prasidėti iš lauko.
Portugalijos monarchistai daro meJc*
giau per ilgų laikų nebekapos
PARYŽIUS. sp. 26. — Jau vi Dabar naudojamoji mašinerija
suokalbį atsteigti ten monarcliiVVASH1NGTON, sp. 26. — darbininkams algų, bet trainPrašo atiduoti armijos reikme
J*Q.
Generalis prokuroras Daugher- menti brolijos prezidentas Lee sų savaitę atstovu butas svars neturės jokios vertės. Ir tūks
nis Rusijai.
ty šiandie po pasdtarimo su atkirto, kad streikas skelbia to valdžios politikų. Premieras tančiai tremtinių, kurie buvo Manoma, kad dabar regentas • Portugalijoj esą visai ramu
ir neužilgo bus sudarytas nau WASHINGTON, sp. 26. —
niekuriais distriktų prokurorais, mas yra ne už tų kas bus atei Briand pareikalavo pasitikėji priversti pabėgti iš šalies, turės
veikiausia bus išrinktas ir
jas kabinetas, susidedantis vien Prekybos sekretorius Hoover pa
paskelbė, kad viršininkai visų tyj, bet už tų kas buvo praei mo balsavimo ir balsavimas ją atbudavoti.“
karalium.
iš respublikonų. Portugalijos skelbė ,kad jis atsikreipė į kon
Taip tremtinių ,sakė jis, yra
l>enkiii geležinkeliečių brol jų ir l tyj, tai yra už tarybos nukapo- j vyks rvto. Išrodo, kad Briand
laikraščiai
išspausdino žinią, gresą, kad tasis atiduotų Rusi
visi distriktų pinnininkai bus pintą algų 12V& nuoš., kuris į- ir jo ministerija pralaimės, ka daug buvusių profesorių ir gabių
VIRNNA,
sp.
26.
—
Admiro

areštuoti ir patraukti teisman i ėjo galėn liepos 1 d. Reiškia, dangi stipriausia partija bute, žmonių. Niekurie jų yra aprū las Nikolojus von Horthy, Ven kad Portugalijos prezidentas jos badaujančių šelpimui visus
galbūt neužilgo rezignuos dėlei nuliekamus armijos reikmenis.
už sustabdymą transportacijos, kad geležinkeliečiai reikalauja, respublikonu grime. turinti 186 pinti kitose šalyse. Bet ir kiti,
grijos regentas, kurks neleido menkos sveikatos.
Jis nurodo, kad Volgos distrikte
jei jie paskelbs geležinkeliečių kad netik ateityj nebūtų ka nairus, nutarė balsuoti prieš iį. jo nuomone, turėtų būti aprūpin Karoliui atgauti sostų, galbūt
streiką. Jie busią areštuoti už pojama algų, bot kad butų at Jeigu Briand puls, jis negalės ti, iki nepiabręs laikas jų sugrį nettfilco pats pataps Vengrijos Va|ijo, princas vf| važiuoja badauja apie 15,000,000 žmonių,
kurių negali aprūpinti jokios lab
keliu valandų po prasidėjimui šauktas ir pirmesnis nirkapoji- dalyvauti ir Washingtono nusi žimui į Rusiją.
karalium.
pasivažinėti.
daringos draugijos. Armija gi
streiko. Daugherty numato, mas algų. Be to jie kaltino. ginklavimo konferencijoje.
“Badavimas ten yra tikras”,
Budapešto
žinia
sakoų
kad
Vienatine
Rriando
viltis
da

kad dėlei to bus areštuota apie
tęsė jis. “Bet tai yra daugiau Horthv rengiasi sušaukti seimą • LONDONAS, sp. 26. — Vali- tuo tarpu turi didelį perviršį
drabužių
taipjau
400 unijų viršininkų.
kapojo algas visai be pasitari bar yra radikaliniuose socia negu vien stoka maisto. Ten taip už kelių dienų. Seimas panai- jos princas, sosto įpėdinis, Blan apnešiotų
daug vaitsų ir maisto, kuris nė
Visiems distriktų proku*ro- mo su darbininkai, priešingai listuose, kurie nutarė ii parem jau yra intelektualinis, artistinis kins visas Hapsburgų dinastikariniu
laivu
Renown
vėl
iš

tarybos ti, nenorėdami, kad naujon mi- ir dvasinis badas. Pradžioj so
ra reikalingas, bet kurio irgi ne
darbo
mins duota nurodymu kaip jie geležinkeilu
jos
teises
nrie
sosto
ir
išrinks
važiavo
kelionėn
apie
pasaulį,
nisteriion patektu Tardieu, ku vietų valdžios prižadėtoji didžio
galimą parduoti, bet kurio už
turi elgtis laike streiko ir kąĮ nuosprendžiui,
nauią
karalių.
Jis
pirmiausia
aplinkys
Indiją,
j
laikymas sandėliuose valdžiai la
areštuoti, taipjau kokiu kitų
Vakarvkščios derybos
su ris dabar smarkiausiai valdžia ji gadynė dailės, literatūros ir
Vadinamas
Vengrijos
išgdlpaskui
Japoniją
ir
per
Kanadą
letalinių priemonių jie turi darbo taryba nedavė jokių pa ir atakuoja.
į dramos neįvyko“.
betoiu nuo įsiveržimo mažosios sugrįš namo. Jis perspėta, kad bai daug atseina. Jis todėl praI Crane tečiaus neapsiima būti entente šralių, admirolas Hort- Indijoj, kur rengiamąsi jį boi- V tą perviraį ir pavesti šelpigriebt is sulaužymui geležinkc- sėkmių ir jos tęsis ir šiandie,
liečiu streiko.
ir galbūt, net iki streiko pra- Wirth bando sudaryti naujų pranašu ir išpranašauti kada hy, manoma,
.'n-.n bus
liną pasodintas
T>fi ROfl iTif’HA kotuoti,
Imtnnti gali
rrmli jį
ii užmušti, bet jis
-J J c* 1UI tUSlĮ.
• ' kabinetų.
“Traukiniai vaigščios“, griež- Ožiai, jei iki to laiko nebus ras
puls Lenino valdžią. Dabartis ant sosto didele didžiuma bal- sakosi nieko nesibijąs.
Socialistas geležinkeliečių
tai pareiškė Daugherty po kon- ta pamato susi taikiniui,
yra tiek baisi, kad ji nukreipia- sų.
BERLINAS, sp. 26. ~ Kanc visų domę nuo visų kitų dalykų.
ferencijos su savo pagelbinin-1
vadovu.
Maj. Oestenburg, vadovas Uždraudžia minėti apie mikado
leris Wirth apsiėmė bandyti su- Dabartinė valdžia esanti bloges monarchistų kareivių, kuris pa
kais.
TOLEDO, sp. 25. — Amerisveikatų.
i naują kabinetą; Jis da nė ir už caro valdią, net ir lai sveikino Karolį ir jo pačią žitą
Jis be to užsiminė, kad atsi
' can Federation of Ralway WorkTOKIO, sp. 25. — Kad nesu
tikime streiko prezidentas Har
bar veda pasitarimus su įvai kuose Ivano Groznojo.
(kuri, sakoma, esanti įkvėpėja judinus žmonių ir nepaleidus ers konvencija išrinko savo cendines iškis savo pareiškimą
riomis partijomis. Nors dedama
visos Karolio avantiūros), ka gandų, policija uždraudė laik traliniu prezidentu Edward nospublikai, nurodantį kaip vaktžia
pastangų, kad kaip galima grei-' Užgyrė dabartinius taksus.
da jie išlipo iš aeroplano per raščiams kų-nors rašyti apie kins, iš Toledo, socialistą, nors
elgsis laike streiko.
Karolis jau abdikavęs ir bus1 .čiausiai sudarius kabinetą, bet
eitą Pėdnyčią ir vedė puolimą mikado menkėjančių sveikatų. senasis prezidentas Richard iš
atiduotas Anglijos globon. tikimąsi, kad tam reikės kelių
Chicago, dėjo visas pastangas,
WASHINGTON, sp. 25.
ant Budanešto, imsižude, kada
I kad jis ir visa senoji adminis
Paskui jo likimą spręs am- dienų laiko. Wirth jau pakvie- Senatas šiandie užgyrė dabar pamatė, kad viskas yra praLenkijos-Danzigo sutartis.
basadoriųtaryba.
taryba.
tęs ministerijon Dr. Rathenau, tinę skalę mokesčių
basadorių
tracija pasiliktų savo vietoje.
nuo uždar---- ----- x------—
laimėta ir jo kareiviai pradėjo
VARŠAVA, sp. 26. — Politi-I
----------- buvusį rekonstrukcijos ministebio, t. y. jie turės mokėti tak-1 bėgti ar pasidiavineti. Pasak
LONDONAS, sp. 26. — An- rį, ir tas apsiėmęs,
vedusieji tapo paliuosuoti nuo, Karolio ofiicerių, 400 kareivių nė ir ekonomine sutartis tarp' CLEVELAND, O., sp. 25.
gliios užsienio reikalų minis
Naujasis kabinetas bus ne iš mokesčių dar nuo $500 uždaružmušta ii’ apie L000 sti Lenki jos ir Danzigo valdžios ta- Trįs moteris ir vienas vyras
Jie streikuos, jiegu nebus susi terija paskelbė, kad buvęs Aus- parlamento narių kadangi tvir- bio, t. y. jie trės mokėti tak- žeista mūšiuose su valdžios ka po pasirašyta vakar abiejų pu- rasta užtroškusius gazu rienataikinta, nors darbo taryba trijos karalius Karolis bus lai- tą koaliciją vargiai pasiseks su sus tik už tą, ką jie uždirbo nuomone.
sių atstovų.
inc name.
riuomene.
ir uždarustų streikų.
kinai internuotas ant nedkkflčs , daryti. Liaudies partija, po virs $2,500 į metus, o ne nuo
Grafas Andrassy, atstovas
salos Viduržemio juroje. Jis karštų ginčų Silezijos klausime, $2,000. kaip buvo itošiol. Už, Rakovsky, princas WindischCHICAGO. — Vakar CoHsc- bus atiduotas Anglims valdžiai atsisakė eiti koalicijom Nauja perviršį, kaip ir pirmiau, bus Graetz ir <visi kiti Karolio Ša
ume prasidėjo
geležinkelių ir Anglijos kanuoliniu laivu sis kabinetas veikiausia susidės mokama 4 nuoš., o kas uždir- lininkai yra Budapešte kalėji
darbo tarvlios sušauktas jos, bus nugabentas Dunojaus upe iš didžiumos socialistų ir kleri- bo virš $5,000 *— 8 nuoš.
me. Vieni jų bus ištremti, ki
gol°žinkelrečiu ir geležinkeliu į jo naująją vietą. Jis bus ten kalų.
• —---------tiems gręsia ilgas kalėjimas, o
viršininku susirinkimas, tikslu laikomas iki ambasadorių ta
Išplėšė pašto Vežimą.
tūliems gal ir mirtis.
rasti budus išvengimui streiko. ryba galutinai nuspręs ką su Prezidentas Hardingas už suly
Budapeštas tebėra
ramus.
NEW
YORK,
sp.
25.
—
•
Trįs
Geležinkeliečiu atstovai kaip juo daryti.
ginimų negrų teisių.
Pavargę nuo karo ir kovų gy
vienu balsu pareiškė, kad iip • „ , ,
„ ,, ,
ginkluoti plėšikai
sustabdo ventojai neparodė jokio entu
B1RMINGHAM, Ala., p. 26.’ —
Dabar Vokietijos markės ir Lietuvos auksinai
neturi galfti <labar alSaukU Re,kalaujn Kar0,< ab,dlknOtL
Brooklyno pašto vežimą ir pa- ziazmo dėlei sugrįžimo kitados
nupuolė taip žemai, kaip dar niekad nebuvo. Už
streiką, jei iie ir norėta. Strei- I BUDAPEŠTAS,
26. — Prezidentas Hardingas, kuris ė)me iš jo ‘ $1,000,000 vertės buvusio labai populiario Karo
dolerius dabar galima pasiųsti keturis syk daulaiškų. Paskui lio.
ko galima išvengti tik tada, sa Vengrijos valdžia šiandie for dabar lankosi pietinėse valstijo- registruotų
giaus auksinų negu pereitais metais. Ar dar žeke iie. knda bus įvvkrntas pil maliniai pareikalavo, kad Ka se, čia laikytoj prakalboj agita- plėšikai pabėgo automobiliu.
miaus kada nupuls auksinai, nežinia, bet prie
nas susitaikimias. Jeigu tokio rolis von Hapsbnrg abdikuotų vo už sulyginimą negrų ir bal- Valdžia paskyrė $5,000 atlygišito auksinų pigumo, kam reikia siųsti pinigų
susitaikimo neivvks. streikas ir pripažintų pilną jo dinasti tųjų teisių ir suteikimą lygių ninio už jų sugavima.
Lietuvon, tegul tas geriau pasiunčia nesilei
turės prašalėti net fiegu gele jos netekimą teisių prie sosto. progų abiem rasėm politikoje,
džiant į spekuliacijų.
Nušovė kunigą.
žinkeliu darbo tnrvba ir už- Jam taipgi liepta pasiduoti Ap biznyje ir apšvietoje. Bet ka
draustu iį. Geležinkeliečiu
<
va- gliios valdžiai ir pranešta, kad dangi kiekviena tų rasių turi
LEAD, S. D.,.sp. 26. — NeNaujienų Pinigų Siuntimo Skyrius yra di
(lovai pareiškė,
kad streiko atsakymo iš jo laukiama šian skirtingas tradicijas, idealus ir
LONDONAS, sp. 26. —Daily
žinomas žmogus, kuris pakvietė
džiausia lietuvių pinigų siuntimo įstaiga Ameri
papročius, jis visgi stovėjo prieš
klausime visai nepaisys gele die.
katalikų kunigą Belknap, nušo Herald paskelbė, kad Antrojo
koje, ir Naujienų siunčiami pinigai greičiaus pa
žinkeliu darbo tarvbos ir jos
rasinę ir socialinę lygybę, kadan
Internacionalo (socialistų) pil
vė
jį
ant
gatvė.
Karolis
abdikavo.
sieks Lietuvos negu kieno nors kito. Naujienos
jsakvmu. jeigu ji pirmiau ne
gi tų dviejų rasių susiliejimas
domasis komitetas išleido ma
duoda pilną gvarantiją už pinigus siunčiamus
susitaikins su pačiais geležin
LONDONAS, sp. 26. — Iš yra negalimas.
nifestą, kuriame reikalaujama,
perlaidomis it duoda paprastas gvarantijas už
keliečiais.
Viennos pranešama, kad Karo
PINIGŲ KURSAS.
kad tini tų sąjungos taryba per
savo čekius. Naujienos išmaino didesnes pinigų
Susirinkime tarp laibos ir lis pasirašė abdikavimo aktą Anglija šelps Airijos bedarbius.
mainytų savo nuosprendį Sile
Spalio 26 d., užsienio pini
sumas pagal pigiausio dienos kurso, koks tik
geležinkeliečiu jvyko smarkių už save ir savo sūnų.
LONDONAS, sp. 25. — Dar gų Vakar,
kaina, perkant jų ne mažiau kaip zijos klausime ir kad taipjau
yra New Yorke ar Chicagoje. Naujienoj
susikirtimu, kada geležinkelie-f
bo ministeris McNamara pa už 25.000 dolerių, bankų buvo skai- butų permainytos ekonominės
Gal
ištrems
į
Jungt.
Valstijas.
korespondentu didžiausio Lietuvos banko
čiai bandė nurodyti, kad gele
skelbė atstovų bute, kad visų tomą Amerikos pinigais šiaip:
. $3.95 sąlygos Versailles taikos sutar
Anglį ios 1 svaras............
tuvos
rbos ir Pramonės Banko Kaune. Nau
žinkeliai nuolatos laužo tos pa
PARYŽIUI sp. 26. — Klau- ateinančių žiemų apie 1,500,Austrijos 100 kronų ............ ..... 6c ties.
jienos
Belgijos 100 kronų .............. $7.21
ja pinigus ne tik Lietuvon, bet ir j vičios tarybos patvarkymus ir simas ką darvti su Karoliu j 000 darbininkų bus be dlarbo
Manifestas protestuoja pirie
Danijos 100 kronų ............... $19.27
sus kitus svieto kraštus. Siųsdami pinigus, vi
- ' galbūt bus išrištas tallikininkų | Angli joje. Tiems darbininkams
Finų 100 markių .................. $1.61 rišima Silezijos klausimą vien
suomet kreipkitės į Naujienų Pinigų Siuntimo
oficialiniu
paprašimu,
kad bus duodama paše.lpa. šelpia • Francijos 100 frankų .......... $7.82 kapitalistu naudai ir tik atsi
Italijos 100 lirų.................... . . $3.9T
“Socialdemokratas”
Skyrių.
Tungt. Valstijų valdžia duotų mi bus ir Airijos bedarbiai.
Lietuvos 10'0 auksinų..... . .... 65c žvelgiant f jų interesus, kuo
Lenkų 100 markių ............... ..... 8c
tfumj (įrangų savaitinis laikraštis la m prieglaudą Amerikoje, ge Tai naujas valdžios nutarimas,
Olandų 100 prulddnų ........... $34.10 met visai neatsižvelgiama J
iš Kauno. Skaitykit visi.
NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS
riausia centraliuose vakaruose. kadangi pirmiau kabinetas bu
Norvegų 100 kronų............... $18.10 teises žmonių, kuriuos skaito
Gaunamas Naujienose.
Švedų 100 kronų......... ......... $23.85 ma vien kaipo įkaitą imperia
(Vieta j kur Karolis bus iš vo išskiręs Airijos bedarijius
1739 So, Halsted Stn
Chicago, Dl.
šveicarų
100 kronų ...... .
$18.15
tremtas dar nėra nuspręsta ir iš skaičiaus šelpiamųjų.
Vokietijos 100 markių.......... .... 65c listiniuose Uosiuose.

Grūmoja geležin
keliečiams areštu
Karolis bus

Gal

ištremtas

Francijos

puls

Francijos skolos siekia | Anglija suteiksianti Egyp
$23,000,000,000
tui nepriklausomybę.

kabinetas
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pasivaikščiojimui vieta. Visi padarbininkai turi vaikščioti i
Kadangi-Lydia E. Pinkliam Vcge- rankumai,
žiame “Komunistų Manifes kinai eiti išvien su buržuazi?
modemiško laivo.
I tahle Compound išgelbėjo nuo oppbe darbo. Šitos dvi turtint |
tas
darbininkų
ir
pareikalavo
M.
(
Į
mokinių
skundus,
kur
jie
'
radjosC°iI>nią
n<l HaJdock,
1 negalime
iiuuo,
nui
jracijos
ponią
Huydock,
tą” ir skaitome paskutinį
Biržiškos. Raštinės vedėjas- ------pri- mokinsis,
kai -----iš gimnazijos
1 '
" IŠ- skelbt,
......
kad visos operacijos galima
ed tar ine
giausios pasaulyje šalys
(IV) jo perskyrimų, kuris (
taktika yra ne ne tapo prie jų, o du mokytoju kla- varys, mokytoja Žebr. pabandė'
Aikč
šiandie turi kaip tik didžiau
Išplaukia kas savaitę
turi antgalvj
Komunis ų voĮįucjjoa
išsižadėjimas, sese apspito mokiniai, klausdh- pajuokauti.: ugi, sako, dar bus vartojo šią senovinę žolių ir šaknų Samland) New York į (Lapkr. 30
sią skaičių bedarbių.
santykiai su Įvairiomis opo- k .
.
boiševikiško mi, kas dabar bus. žinoma, toko jums geriau
nereiks mokin gyduole.
Hamburgą.
P-as McKenna sako, kad _ * 11 —
■
«4l
*.
<
■
"MM*
|
|
Kroonland)
New York
(Lapkr. 2G
pasakyti, kad nieko mokiniams tis. Bet į tai II kl. mokine Kauzicijps partijomis”
Lapland)
komunizmo
šalininkaij
o
_
(Gniod. 3
Hamburgą
nuo skolų naštos turit būti
blogo neatsitika: juk vyresnybė zaito atšovė: “O kas bus iš muFinland ....
. Lapkr. 5
štai ką randame:.
r vienintelis tikrai revoliųci- gimnazijai
parašė,* ka<l sų be mo^slįžj žąsįs gapytii^
Zeelaud:__
paliuosuota ir Vokietiją. 2,. Lapkr/19
ai
i “Jie (komunistai) kovot nis kelias. Nes darbininkų jai pavedama; popietinės*valiui- visą gyvęnimąL .“^ir'Čmė/verk000,000 bedarbių,, kuriuos
dabar turi Anglija, reiškia ja dėl artimiausiųjų darbi klesa eina prie galutinos dds, kad jai tur-but vis tiek, ar ti/! Iritįkinta,1 jog': jaui?—4nejuo-šiandien, mokinsis gįmnazis- kai./O mokiniai apsupdami vis
Mongoiia)
Nčw York (Gniod. 1
ninkų klesos'tikslų ir rei» pergalės ne atsisakydama
jąi didesnį nuostolį per vie
Minnekahda
į
(Lapkr. 5
nuo
savo
dabartinių
reikalų,
i
kalų,
bet,
dabarties
judėjir
Manchuria)
t
Hamburgą,
(Lapkr. 23
nus metus, negu jii pelnys iš
-J**
u: kuršininkai, gieiciaubia, M. bar daryti. Mokytojų padėtis
<
' Tikietai tiesiai į Pilavą
durij kebli: Patarsi skirstytis —'mome jie kartu stoja už ju» o neablaidžaai kovodama uz Bjl.žižkl} iškruuiStyS1
INTERNATIONAL MERCAN.
karo kontribucijos, kurią
TILE MARINE CO.,
jai mokės Vokietija per tris dėjimo ateitį. Francijoje juos: JUO daugiaus laisves.*H policininkus pastatys,, kad pir- kiniai papeiks, kaip jąu peikė selaivų
toaų
Chicago: F. C. Brown, West. Pase,
materialės
geroves
ji
atsiemadieiiį
lietuvių
gimuazijos
moue
jį
į
ursų
vedėją
tik
už
tai,
kad
komunistai
dedasi
su
yodešimt metų.
Agcnt, 11 North Dearborn SU
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CHICAGOS
:: ŽINIOS::

15as Metinis Išpardavimas
Musų persistatymas publikai visi} vadovaujamu phonographų ir rakandų išdirbysčių.

panaikinti tarptautinias
} • skolas.
> 4

Nori

Ręginakl McRcnno, didžiau*
sis Anglijos bankierius, kalbė
damas
Komercijos Kliube,
Drake viešbutyje labai agitavo
už panaikinimą
tarptautinių
skolų. Jis pasakė, kad jeigu
Vokietijos skolos bus nepanaikytos, tai viena tik Anglija pra
ras daugiau turto per vienus
nedarbo melus, negu jinai ga
lės jo surinkti iš Vbkictijos
per tris dešimts metų. Jis nu
rodė, kad dabartinio nedarbo
priežastis, kaip Anglijoj taip ir
čia, šioj šalyj, tai tarptautinės
skolos. Anot jo, pasauly ne
bus gerov’ės iki tol kol šios
skolos nebus panaikintos. Ant
galo jis pridūrė, kad Anglija
Jungtinėm Valstijom nėra dau
giau solinga, kaip kitos šalys
Anglijai.
čekių

AKŪiKRKA
Mre* A. Michniewta

klastavimas

Nupirks didelį Phonographa
1922 modelio, kuris grajina visokio išdiibinro
rekordus, su raštišku GVARANTAVIMU ant
10 metų, šių phonographų reguliare kaina nuo

$125 iki $150
iff"| Ttll
pasirinkime iš 24 1rekordų, 500 plieno
ftLluI adatV> ta,PK> daimanto adata su kiekvienu
v hh s wi phonographų.
Ateikite pas mus ir mes

parodysime gražiausių phonographų.. Kiekvienas phonograplias yra
peržiūrėtas musų mechanikų, 15 metų patyrimo. ATEIK TAIP
GREIT, KAIP GALI GERIAUSIAM PASIRINKIMUI. MES PALAI
KYSIME IR KADA NORĖSI, TADA BRIST AT YSIM|
VELTUI PRISTATOME VISUR. JEI GYVENI Už MIESTO^ PASIUSIME C. O. a DALEISDAMT PERŽIŪRĖTI PIRMIAU, NEGU
MOKĖSI PINIGUS.

Leader Furnitare and Phonograph Co

IIIIIIIIH lilIlIlIiriMIIIIIIII'UIIIIIIIIHilIlIlIlI Hllillllll

Sunaikintos

Trečios Klesos Kainos

Moterės
kintančios nuo skausmo nugaroj,
strėnos*, tampymo jausmą, ir sun
kumą papilvei, galvos skausmo bei
netvarką gamtiškos priedermes,
gal aplankyti pagelbą per vartojimo

70 E. Jackson St., Chicago.

Severa’s
Regulator

I !«*... Venerališkų, kraujo, odos, kroniškų, inkstų

Specialistas Ligp

(Severo Regulatoriu). Kuris yra
rekomenduotas dėl gydymo tu ypa
tingu nusilpnėjimu, netvarkų ir neregulariškumų, kuremis moteiys
kenčia. Gaukite pas sava AptiekoriĄUS šianden.
Prekė $1.25.

sp^iškas gyd5™as su wei"

DR. J. W. BEAUDETTE
Ofisas
Novako Vaistinė
1724 S. Ashland Avė.
VaL: 2:30—5 ir 8:30—10 P. M<
Ned.:. 2:30—4130 P. M.
Teiephone: Ce- ai 464

W. F. 'SEVERA CO.
CEDAR RAPJDS. IOWA

Ofisas
5100 S. Ashland Avė;
ant viršaus Banko
VaL: 1—2:30 ir 6:30—8:30 P. M.
Nedaliomis iki 2:30 P. M.
Teiephone: Republic 805

Susivesk elektros dratus i savo namą dabar. Kaina stebėtinai
tema. Pagabus išmokesčfo planas sutelkiamas, jei norite. Mielai
apkainavimą- suteikiame.

Kuomet kenti
galvos skaudėjimą
strėnų skaudėjimą
dantų skaudėjimą
neuralgijos

Arba kitokį skausmą,
mėgink

;

The Borden Company

JNed. 10 iki 12 pietų.

’
New York

Tel. Boulevard 6487

DR. TURKI
1900 So. Halsted St.
Tel. Cana! 2118
Ofiso valandom nuo 10 ryto iki
8 vakare.
ReMdencijat 2811 W. 68rd Si.

Vantas

Adresas

•!>

Tel. Monroe 2804

Teiephone Yards 5032

DR. W. F. KAUSZ
Speclalatnaat Moterų ligoe te Chirergija.
1145 MILWAUKE*£ AVĖ.

DR. M. STUPNIGKI
8107 So. Morgan Sk,
Chicago, Iii.
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryte
ir nue 5 iki 8 vakare.

ASHLAND DENTISTS Dr. Vaitush,O.D,
Gera sveikata, reiškia ilgą
gyvenimą. Prasti dantys, reiš
kia vidurių neveikimą ir silpną
sveikatą.
. Prastai
pataisyti
“platės” ir “bridges”, reiškia
prastą maisto virinimą ir per
degamą pilvo. Gvarantuojame,
kad galėsi kramtyt kiečiaus!
maistą su musų uždėtomis
“platės”.
SPECIALISTAI
Platės ir Bridges

THE BRIDGEPORT ELfeCTRIC CO.. Ine.
1619 W. 47th St. Tel. Boulevard 1892 Chicago, BĮ.

Te!.: Blvd. 9660

UR. M. T. STRIKO
Lietuvy® Gydytojas ir Chirurgas
People Teatro Name,
1616 W. 47th St„ Tel. Boal. 166
VALANDOS!
6 ild 8 vak. Nedėk 10 iki 12 ryto
Ree. 2914 W. 48rd Street
Teiephone McKinley 268

Palengvins akių įtempimą,
kuris esti, priežastimi galvos
skaudėjimo, svaigulio, akių ap
temimo, nervuotumo, skaudamą
akių karštu atitaiso kreivas
akis, nuima kataraktą, atitaiso
trumparegystę ir toliregyste.
Prirenka teisingai akinius. Vi
suose atsitikimuose egzamina
vimas daroma su elektra, paro
dančią mažiausias klaidas. Spe
ciali 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.,

Canai 257
Naktinis Tel. Canai 2118 '

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Valandos: 10 iki 12 ryto; 1 iki 4 pa
piet 6 iki 9 vakare,
■•diliomis nuo 9 iki 12 ryte.
1821 S. Halsted St„
Kampas 18 ir Halsted St

Klauskit Dr. Vaitush

Gydytoja* ir Chirurgai
VALANDOS: B-12 ryto

ASHLAND JEWELRY
MUSIC STORE

S

J. SALAKAS

Į/ 1414 So. 49tn Ceart
Cicero, III.
kr* ffch Cicero 2316

KALĖDOS ARTINASI, NE UŽMIRŠKITE SAVIŠKIU LIETUVOJE NAUDOKITĖS
PROSĄ, SIUSKITE M US KOL MARKES PIGIOS ATEIKITE Į ŠIĄ BEN
DROVĘ KUR GAUSITE NURODYMĄ

DR. MARYA
DOWIATT-SAS8. ....
Kųtlk sugrįžo ii Californijos ir
vii tųs savo praktikavimų po No.
6268 W. Barrisoe 8L
Valandos! 8—12 kasdieną Ir
vakare išskiriant nedlidianias.

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.: Canai 279

DR. P. SIMAITIS
^Japrapath
Gydau be vaistų, be operacijų
2418 W. 45th St.
Priėmimo vai. nuo 3 iki 7 vai. vak.
10737 So. Michigan Avė.
Priėmimo vai. nuo 8 iki 12 piety.
Chicago, III.

DR. C. K. KLIAUGA
DANTISTAS
1621 Be. Halsted St, Chicago, DL
kampas 18th St.

Telefonas Pullman 856

^■■■■■■■■■■■mnuuu

■ Teiephone Yards 1582

9
H

DD. J. KULIS
LIETUVIS

DR. P. P. ZALLYS

Lietavys Dentlataa
10801 So. Michigan Av„ Roeeland.
Valandos: 9 ryte iki 12 dienų
■no 1 po plotų Iki 9 vakare.

9 GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

nurodysime

kaip siųsti pinigus PATIEMS^ kad pinigai butų išmokami ant artymesnio pašto,
jums, kaip lengviausiai Jūsų giminės galėtų gauti pinigus Lietuvoje.

PINIGAI1 PARDUODAMI ŠIOJE BENDROVĖJE PAGAL PIGIAUSI KURSĄ.
II

i

8801 So. Morgam Street,
Chicago, m

Deimantai, r.

W

Ofiso vai.: 8 iki 10 v. ryto, 1 iki 3
ir 7 iki 9 v. Naktimis ir nedelioj po
pietų.
Tek: Oakland 1294

Tel. Boulevard 2160

Phone Boulevard 491

'^jl Parūpina visokiame
reikalams

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
4631 So. Ashand Avė.
Tel.: Yards 994

DR. P. Z. ZALATORIS

Dr.AJ.KARALIUS

ORKESTRĄ—BENĄ

OFISO VALANDOS!
Nuo 10 iki 12 vak ryte, nuo 2 Dd
* vai. po piet ir nuo 7 IH 8:80 vai.
vakaro.
Nedaliomis nuo 10 vai.
valandos ryto iki 1 vaL po pie*.
Telefonas Dresel 2888

Tek Austin 787

Lietuvis Akių Specialistas

vour

4537 S. Ashland
Av., Chicago, 11).

Moteriškų* Vyriškų ir
Valkų Ligų.

d

CHICABO.

Have you tried Dr. Milės’ Nervine?

Auksybė, CoInetoj08 Grždo1 no,as *r HetuvlšJ
naujausi ro, kordai.

PnMlkuoJ. 15 .M
Ofisas
4721 So. Artland Ave^ 2 IHtal
CMeago, Illinoi**1

Tai. Prospect 8466

1553 W. 47tį St„ kampas So. Ashland

Laikrodžiai,

DR. CHARLES SEGAL

Specialistas džiovos

One or two and the pain stopa
Contaln no hablt-forming drugs

‘

Torte* patyriną
moterų ligose: rooeotingal
priifarlu Hgonų te kūdi
ki laike llgoe.

Dienoms, 9 ryto iki 9 vak

Iškirpk š| kuponą DABAR — ir prisiųsk ŠIANDIEN
ir gausi DYKAI musų knygą, KŪDIKIŲ
GEROVE, kuri paaiškins, kaip< užlaikyti
kūdikį sveiku. Taipgi gausi maitinimo in
©f Twt do*cm ” f
strukcijas jūsų kalboje.
0106,

Dantis ištraukiame be skausmo
Atdara vakarais ir nedėlioms.

Dr. Milės Anti-Pain Pilis

A.SHU$HO
AKUGERKA
10929 a Stato Sfc
Chicago, Iii___

Tai yra maistas, kuris pasekmingai išaugino šim
tus tūkstančių kūdikių. Lengvas prirengimui • — tifc
pridėk virinto vandens, kaip nurodyta*

STREIKAS UŽBAIGTAS

yiche?

8110 aibe 857
■aktimto: Bresel
_____
, 956 - Drover 4186
GYVENIMAS: 3813 8. Hatoted St*
V Aki 9—16 ryte ir 8—9 vėl vak.

(CONDEJVSED MILK)

SWED4SH AMERICAN LINE,
24 State St., New York,

ir nuo 6 iki 8 vaL vriktatae*

Kampa* 47th St.

LAPKR. 12
. GRUOD. 3

| Hamburgą.................. .......... .
$125.00
$135.00
Į Piliau, Koeningsberg ir Danzlng
$145.00
1 Liepojų ...... -.......................................
ir $5.00 taksų,
Trečios Mėsos pasažieriai talpinami j kabinus turinčius 2-4 lovas,
švedų vizos nereikia.
Kreipkitės į vietinius agentus.

matu kaipo patyręs gydytojas, shirareae ir akušeris.
Gydė aitrias ir chroniškas ligas,
vyrų, moterų i* Veikų; pagal taute
jausies metodas X-Ray ir Htakfae
elektros prietaisui.
Ofisas ir Labaratorijai 1625 W.

4640 S. Ashland Avė.

EAGLE BRAND

Borden Building

LIETUVON

PerrikOS nee 6412 So. Belatod St.
Nbi 8818 So. Balotai St.

Akiu Specialistas

Atdara nuo 9 iki 9. Ned. iki 4 vai. po pietų.

Swedisti
American

11 KŪNIJOS

DR. A. R. BUIMENTHAL

1020 S. Halsted St., Chicago, III.

S. 3: STOCKHOLM ....... ...... ..............
3* S. DROTTNENGHOLM.................

Nervoutoa,

nutarimą Ir
merginoms.

ĮJfl THI
yr
t

Pirmas pasažieriams patarnavimas iš New Yorko iki LIEPOJAUS
per Gothenburgą, Švediją, Pasažieriai bus transpei'uojami ant jūrių
tiesiai į Liepoją.

Severos Gyduoles užlaiko
■teimynos •sveikata-

H

Tik 500 phonogrophų su tokia kaina

sumažėjo*

Raymond J. Bums, galva
tarptautines William J. Burtis
slaptosios policijos agentūros,
pranešė, kati per pastaruosius
šešis mėnesius klastavimas če
kių ant tiek sumažėjo, kokio
dar nebuvo bėgyje dešimties
metų.

AR
TAIP — GAL GREIČIAUSIA JO MAI
STAS JAM NETINKA. JEIGU NEGA
LI ŽINDYT SAVO KŪDIKIO IR JEI
GU JIS NETARPSTA ANT JŪSŲ
KRUTU PIENO— DUOK JAM.

8101 S. Halsted <St., kampas 81oa gat>
Ofiso Tel.: Boulevard 9708.
Naktimis: Y arda 8654.
Baigtu! Aka
ierijoi kolegl
jų; ilgai pra>
Ūkavusi Penu
•ilvanljos bos
pltalSse* Fe
sėkminga! pa
tarnauja prie
gimdyme. Du<
da rodą visa
j/ kiose k i ligom

Jeigu manote važiuoti Lietuvon, tai kreipkitės į šią Bendrovę, nes čia. Jus gausite pigiausias lai
vakortes. Jūsų bagažai paimami nuo namų ir pristatomi iki laivo; bagažai inšiurinti ir Jums duo
dame visus patarnavimus.

MES ATGAREN SIME JUSįl GIMINES IS LIETUVOS
už pigausių kainų ir atsakančiai.
Jeigu norite, kad Jūsų pinigai atneštų lėgališkų ir gerų nuošimtį, tai pirkite pas mus aukso boiius.
Mes taipgi parduodame bonus ir ant išmokėjimo.
Visus,patarimus duodame dykai. Kreipkitės.

'

Ofisas atviras kiekvien&dienų;nuo 9 rytodki 6 vai, vakaro, U tarninkais ir Subatomis ■ iki 8 Yždimdaii
vakro? Nedėliomis nuo^lOfikP2'dienos;

35 South Dearbom Stret,

ęiiicago, įinois

g Gydo visokias ligas motorų, vai■ kų ir vyrą* Specialiai gydo lim
ta pančius, senas ir paslaptin■
gas vyrą ligas.
3 8259 So. Halsted SL, Chicago.
Teiephone Van Buren 294
R«. 1189 Indepetidenco Blvd. Chiclf*

DR* A. A. ROTH

Telefonai! Boulevard 7042

DR. G. Z. VEZHIS
Lietuvis Dentista
6712 South Ashlaad Av^

urtl 4T-toe gatvtti

RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGĄ*
Specialistas Moteriškų, Vyriškų,
Vaikų ir visų chroniškų ligų
DRABUŽIAI
Ofisast 3354 So. Halsted St. Chicago
Teiephone Drovai 9698
Vyrams, vaikinams ir vaikams
Valandos: 10—11 ryto; 2—3 po piet
Mes ir vėl savo senoj vietoj ir ma
7—8 vak. NedUlomis 10—12 dteną
loniai užkviečiame savo senus drau
gus ir rėmėjus.
■■■■■■■■■■■■«■■*>
Turime puikiausią pasirinkimą nau
jų
drapanų apkainuotų, tinkančiai
DR. a M. GLASER
kiekvieno kišenini.
Praktitaoja 30 setai
Siutai ir overkotai
augščįau.
Ofisas!
Kelinės ,n'uo ;$2.50 ir augšČiau.,
6149 8. Morgan St., kert6 U Sk
Chicago/;Illinois.
^aikams\dratfažiai, trankai ir'va‘,' V < < SPECIALISTAS!
lyzos.
i
Mot oriškųx (r Vyriška
Gausi savo pinigu vertę, arba gau
Taipgi ‘Chroniškų Ligą,
si .pinigus atgal. .
otftSO VALANDOS!
Nuo 10 ryto ild 3 po pietų, 6—8
ned. iki 6-vai.
vakare*- Nerišliomis nuo Ifr—2
į.
\ ’ po piet.
S, gok;
‘ Teiephone Vardu 687
; 1415 G. Ha

tlionat Ganai 847

NAUJIENOS, Chicago, UI
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Lietuviu Rateliuose 34T

PRANEŠIMAI.

REIKIA DARBININKĮI

Kctvergas, Spalio 27, 1921

AUTOMOBILIAI

PARDAVIMUI

NAMAI-ŽEME
EXTRA, NEPAPRASTAS PASIU-

PARDAVIMUI AR MAINYMUI
PARDAVIMUI SALIUNAS, lymas, pardavimui 3 aukštų muro na
L. S.. S. 4 ir 22 kuopti komisijos __________ MOTERŲ
Pakėlė bendrovės kapitalą iki Kalėdų
ant saliuno 120 m. Nash automobilius, geroj vietdj, visokių tautų ap- mas, didelė krautuvė; karštas vanduo,
vakarui rengti susirinkimus
mylių važiuotas. Taipgi par
RŪBŲ IšDIRBYSTfiS BEND
$2«0.000.
įvyks ketverge, spalių 27 d., kaip 8
elektra, gasas, cementuotas skiepas,
REIKALINGA
MERGINA 10,000
duodu
geležinę šėpą, 800 svarų sun gy ventoj.
vai.
vakare
d.
St.
Strazdo
bute
2154
dviems automobiliams garadžius. Ga
ROVĖS SUSIRINKIMAS. -Po adv. K. Gugio raporto W. 24th St. Komisijos nariai prašo ar moteris prio namų darbo ma kumo. Parduosiu greitai ir pigiai.
lite matyt kasdieną.
626 W. 18th St.,
Atsišaukite
mi
susirinkt
laiku,
nes
turime
ytin
Atsišaukite,
ža
šeimyna,
su
mokesčiu
susitai

vienbalsiai nutarta padidinti svarbiu reikalų.
3601 S. Lowe Avc.,
Tel., Canal 2964.
— Pirmininkas.
2222 W. 21st St. .
kysime. Atsišaukite J. G. 2855
Tel. Yards 1833.
vyko Lietuviškos Amerikoniš bendrovės kapitalą iki dviejų
PARDAVIMUI SALIUNAS
kos Rūbų Išdirbimo Bendroves šimtų tūkstančių dolerių. Mat North Sidės Draugijų Sąryšio Vie- W. 89th St., lst floor.
PARDAVIMUI TROKAS, TINKĄS
j
šo
Knygyno
delegatų
mėnesinis
susivisokiam bizniui: grosernei, bučemei geroj vietoj. Biznis išdirbtas.
skaitlingas susirinkimas, kuria kiekvienam dalininkui buvo 1 linkimas įvyks ketverge, Spalio 27 d.
PARDAVIMUI NAMAS SU SAREIKIA
7
PATYRUSIŲ
mo

ir tt. uždaryta body ir užrakinamas.
liunu
arba atskirai.
Pardavimo
aišku,
kad
dirva
Lietuvoje
da

Atsišaukite
me buvo atstovaujama apla
‘ kaip 8 vai. vakaro, Knygyno svetai
Geri tajodai. Parduosiu pigiai —
terų
sortavimui
skudurų.
Dide

priežastis,
savininkas
neteko
laisnių.
1822 Wabansia Avė. Delegatai vi
kaip ir už dyka.
1448 W. 15th St.
mai visi skyriai, kaip Baltimo- bar yra labai patogi pramonei nėj,
Parduosiu
pigiai.
Pirkėjas
galės
si susirinkite. . — Sekr. A, Vilis.
lė
alga,
nuolatinis
darbas.
Atei

1606
S.
Halsted
St.
gauti
laisnj.
Prie
namo
randasi
sve
ro, Md.. Rockford, III., Spring steigti. Tenai visko reikia, o
kite
prisirengę
dirbti,
Harry
taine
ir
garadžius.
Parduosiu
grei

PARDAVIMUI SALIUNAS
Drabužis gi Chicagos Lietuvių Socialistų Vyrų
Vaiky, UI., Ind. Harbor, Ind. fabrikų nėra.
tai,
nes
nenoriu
uždarytą
laiktyt.
PARDAVIMUI MAxWELL geroj vietoj, arti dirbtuvių;
Dray, 1447 Blue Island Avė.
Joe Neffas, 1500 S. 49th Avė., Ci
Kadangi L. A. R. I. Bendro žmogui yra vienas reikalingiau Choras rengia šaunų vakarą nedėlioj,
mašina naujai malevota, atrodo biznis išdirbtas per daugelį me cero, III.
lapkričio 27, MeldaŽio salėj. Bus gra
vės įgaliotiniai apėmė plačiai sių daiktų. O dar paėmus žus koncertas, o taipjau Dramatiško
REIKIA MOTERŲ SORTAVI kaip nauja.
tų. Atsišaukite
’ .
Ratelio
aktorių
suvaidinta
komedija
bendrovei
Lietuvos
linų
mono

rūbų gaminimo industriją Lie
mui
skudurų.
Gera
alga.
3518 Wallace St.
“Aš Užgimiau”. Tikimės publiką
4300 S. Wood St.
!
PARDAVIMUI NAUJAS KAMPItuvoje ir sparčiai vykdo .savo polį į savo rankas —« tą svar gausiai atsilankysiant.
MILLER & COHN
nis muro namas, 4 pagyvenimų, fur— Komitetas.
]Misibrčštąjį tikslą, tai bendro biausią ir stambiausią Lietuvos
1416 Blue Island Avė.
PARDAVIMUI SALIUNAS LA- nace apšildomus, gražioj south sai
pramonės
šaką.
—
Bendrovė
bai geroj vietoj, maišytų tautų apgy- dos vietoj. Parduosiu pigiai, arba
vės centras matė gyvo ivikalo
DIDELI DEBATAI, Prof. Scott
ventoj.
Priežastis pardavimo; išva mainysiu ąnt fanuos, arba mažesnio
šaukti visuotiną dalininkų susi ir iš to turės gražaus pelno. Nearing prieš Prof. Earl Dean Ho- REIKIA PATYRUSIOS PARnamo.
žiuoju į Lietuvą.
vvardą, Nedėlioj, Spalio 30, 2:30 vai.
5 KAMBARIŲ VĖLIAUSIOS MAAtsišaukite:
rinkimą, idant davus jiems pro-| Rinkta trys nauji direktoriai po
Atsišaukite
pietų, Ashland (Boulevard) Audi- davėjos. Gera alga, nuolatinė dos rakandai, turi būt parduoti už biSZEMET & LUCAS,
2501 W. 46th St.
gos aiškiai suprasti, kokia pui daugiausiai balsų gavo Macke, toriume, kampas So. Ashland Blvd. ir vieta. Turi kalbėt lietuviškai ir ! lę sąžiningą pasiūlymą. Seklyčios se
4217 Archer Avė.
ir Fabijonas. W. Van Buren g-vė.
tas, valgomajam kambariui setas,
ki ateitis laukia šios bendro Zakarevičius
PARDAVIMUI
SALIUNAS.
PARlenkiškai. Atsišaukite Bocks miegruimio setas, kaurai, davenport,
Debatuojama Klausimas:
PARDAVIMUI 100 AKERIŲ FARvės, ir kad investuotas kanita- Skaityta bendrovės įstatai, ku
“Ar vadžios aparatą bei industri Dept. Store, 8645 S. Halsted St. etc. Parduosimo ant syk, arba atski davimo priežastis — savininkas sun
kiai
serga,
o
moteris
nesupranta
biz

ma
Michigane. Puse dirbamos, puse
rai. Taipgi, puikiausi* grojiklis, pi nio ir negali su svetimtaučiais susi gero miško, jaunas sodas, geri budinlas duos* dalininkams gražaus vic yra užtvirtinti Lietuvos Fi jos nuosavybę ir administraciją turi
darbininkų klesa į savo ran
anas ir didelis, dubeltavų springsų
nansų, Prekybos ir Pramones paimti
kai. per farmą eina geležinkelis, pusė
pelno.
kas, idant jos interesus išlaikius ir
REIKALINGA PARDAVĖ phonographas su rekordais ir dai- kalbėti.
Atsišaukite
greitai.
mylios nuo stoties, arti mokykla, prie
Apie 7 vai. vakare jau salė Ministerijos. Susirinkimas už išgelbėjus civilizaciją, nuo susmuki ja moteriškų drapanų, Atsi nvanto atada, 1922 So. Kedzie Avė.
1755
W.
18th
St.
State kelio. Verta $3,500; parduosiu
mo?”
sitęsė
iki
vėlvbos
nakties,
pa

ar mainysiu ant namo.
Geriausia
kupinai prisipildė dalininkų. C.
Įžangos mokesnis, perkant biletą šaukite,
PARDAVIMUI ŽALIO PLIUSO
žemė
bulvėms,
bet
ir
taip
viskas
au
PARDAVIMUI SALIUNAS.
.1. Macke, bendrovės vice-pirmi- likdamas dalininkuose gera įs išanksto, 35c. Prio kasos 40c., įskai
seklyčiai
setas,
vėliausios
mados
gaga:
V.
Vebers,
743
S.
Laramie
Avė.,
J. ROSENBERG,
karo taksus.
sinis pečius, supamoji kode, mažas Geras biznis ir pigiai parduosiu, Chicago.
ninkas atidarydamas susirinki pūdį. Skirstydamies kalbėjo: tant
Biletus galima gaut: Naujienų ofi
1212
S.
Halsted
St.
skaityklai
stalelis ir tt. Viskas kaip vyras mirė, moteris negali da
mą trumpai pabrieže savo kal na, pasimatysim Tauragei, ki se. Kurie supranta angų kalbą, pri
naujas.
2 AUGŠTŲ NAUryt biznio. Kreipkitės telefonu: jasPARDAVIMUI
Atsišaukite
boje nuveiktus ir veikiamus ti vėl Biržuos, dUr kiti Pane valėtų dalyvauti šiuose debatuosenamas
su
krautuve
dėl duonkeREIKIA PATYRUSIOS mer
pyklos. Brighton Parke. Lotas kam
darbus įgaliotinių Lietuvoje, vėžy. ir 1.1. Kaip ten ne butų, DIDELIS MASINIS SUSIRINKIMAS ginos, teisingos išmokėjime pini 1937 No. Cravvford Avė., 1-as Apt. Canal 363.
pinis 39x129 6 kambariai ant augšto.
taipjau Centro čia Amerikoje. bet matyt, kad daug prasilavi Friends of Soviet Russia Chicagos gų ir kritiškam darbui į drabu
krautuvė ir 2 kambariai ant pirmo
Skyrius rengia masinį susiaugšto. Garu šildoma: Kaina $22,000.
Po perskaitymo protokolo se nusiu vyrų yra pasirengę grįs i Lietuvių
rinkimą naudai badaujančių darbinin- žių dirbtuvę. Turi kalbėti lietu
$7000 pinigais, o kitus išmokėjimais.
kė visa eilė raportų. Iš revi ti Lietuvon. — Kukurūzas.
I kų Rusijoj. Principialis kalbėtojas
F. Wozniak. 270B West 47 St., Phone
viškai. Puikiausia proga. Atsi PARDAVIMUI BUČERNĖ ir
_____
.
„
___
tik-ką
pagrįžęs
iš
Rusijos
WILLafayettc 4607.
zijos raporto paaiškėjo, kad L1ET. AM. RURU IŠDIRBIMO L!AM Z. FOSTER. Jis tyrinėjo RuRANDAUNINKO ATIDAI
šaukite. Adresas 248 Naujienos grosemė. Parduodame pigiai ir $5PONO
iki $10 į mėnesį nupirks 14 arba
Centro sekretorius G. J. Stun-1
B-VĖS
|| sijos dalikų stovį, todėl galės išdės%
akerio
vietos, mes pasko
plačiai ir teisingai dabartinę Sogreitai. Norinčiam pirkti, užsi linsim iki vištoms
gis pavyzdingai
gerai veda Metinio dalininkų susirinkimo ' tyti
$2,000
pasibudavoti
namą.
vietų Rusijos padėtį.
Beto, jis yra
moka pamatyt.
Kreipkitės 5850 Archer Avė. nedeCentro reikalus ir aplamai visą Board Direkcijos rinkimo spa-1vienas
lioms, arba 1620 Ashland Block. 155
3247 S. Morgan St.
I likos darbininkų judėjime.
Jis varaštinę. Rene iŠ svarbiausiu ir lio 22 d. pasekmes:
PARDAVIMUI 5 Šerai par
N. Clark St. Daugelis namų subdivi(dovavo plieno darbininkų didįjį streiįdomiausių buvo tai advokato
VYRŲ
IR
MOTERŲ
zijai.
Imkit
Archer
Av.
karą.
Kreip

value $100 Šeras, industrialčs
Išrinkta direktoriais trejiems ką- Jis organizavo W. Virginijos
PARDAVIMUI
BUČERNĖ
ir
kitės
arba
rašykit.
kasyklų
darbininkus.
Prakalbos
įvyks
K. Gugio raportas. Mat adv. metams: C. J. Marke, gavo 1,kompanijos.
Priimsiu
$450
REIKIA PATYRUSIŲ MAI- grosemė su namu. Biznis išdirb
Liuosybės svetainėje, kampas1 30tos ir
K. Gugis pereita vasarą lankė J 990 balsų; J. Zakarauskas, 1,- So.
PARDAVIMUI 2 LOTAI, cash. Rašykit, 426 Naujienos.
Union Avė., pėtnyčioj Spalio 28
Lietuvoj, ir kadangi jis buvo 780; S. L. Fabionas, 1,662 bal d., 7:30 vai. vakaro. Programa daly šų lopytoji; — vyrų ar moterų. tas nuo seno. Savininkas aplei Parduosiu pigiai. Randasi tar
džia Chicagą. Kreipkitės į
vaus L. K. Vyrų Choras d. Kvedero
Atsišaukit
tos bendrovės direktorium, ji sų.
pe 44 ir 45 PI. prie Francisco
vedamas. Bus ir lietuvių kalbėtojų.
Naujienas mito. 423.
M. S. GOLBERG,
sai turėjo pakankamai progos
Kviečia
visus
F.
of
S.
R.
C.
L.
S.
Avė. Atsišaukite A. Buchus,
Adv. K. P. Gugi ui rezigna
1508 Newberry Avė.
Komitetas.
arčiau susipažinti su bendrovės vus iš direkcijos, jo vieton ta
PARDAVIMUI GROSERNf:. 2253 So. Oakley Avė.
nb*
Įgali itlnių nuveiktais ir veikia-j no išrinktas 972 balsais p. A.
Roseland. — Socialistų partija ren
Lietuvių kolonijoj. Biznis ge
OVERKOTAI IR SIUTAI PASIŪ
BARGENAS.
maLs darbais Lietuvoje. Adv. Kemėža. dvejiems metams.
gia didelį masinį mitingą pėtnyčioj,
TI
pagal mierą; geri vilnoniai ir ge
Pardavimui arba išmainymui ant
ras.
K. Gugis savo raporte pareiš Kandidatai vieniems metams spalio 28 d., K. of P. svetainėj, 11037
riausio
dezainimo už $21. Ateikit ir
biznio 4 pagyvenimų mūrinis namas su
Michigan Avė. Kalbės Scott Near
2242
W.
21
PI.
pamatykit
mane, 1809 I/jomis, netoli
kė: — Kas galėjo tikėtis, kad vakansi'ioms direkcijoje papil- ing iš New Yorko, temoj: “Jungt.
aukštu beizmantu. Namas taip geras
VYRŲ
18-os
gatves
2-as aukStas, room 3.
kaip ir nauias po 5 ir 6 kambarius.
šiai bendrovei bus lemta per dvti: A. Ambrozevičia, gavo Valstijos ir sekamas karas”. .Įžanga
Subatos
vakare
ir nedėlios ryte.
Randasi netoli lituviškns bažnyčios.
atsilankyti.
PARDAVIMUI
MAŽA
BEREIKIA
BUČERIO,
KURIS
tokį trumpą laika taip toli nu 638 balsus; B. Badžius. 615; V. 10c. Lietuviai kviečiami
C. P. SUROMSKI CO.
— Komitetas.
334G So. Halsted St.
mokėtų
atsakančiai
savo
darbą,
kerne
su
restauracija,
labai
pižengti pirmyn? Jug ir aš pats Pačkauskas, 501 balsus.
Nemokantis tegul neatsišaukia, giai. Gera proga dėl poros benesitikėjau, kuomet mes per
Kandidatai gavę mažiaus
NAUJA COTTAGE
kerių ari>a kas nori lunch room 4 PARDAVIMUI
2009 S. Halsted St.
eitą žiemą rinkom atstovus balsu neskelbiami.
kambariu: maudyne, plektro šviesa,
biznį, 317 E. 115 St., Pirllman lietas fundamentas — Viskas moder
vykti į Lietuvą ir ten pagaliaus
Visuotino susirinkimo išrink- 31EŠKAU TADEUŠO URBONO,
niška.
Prieinama kaina.
Mažas
VYRŲ REIKIA. GALI PA- 2128.
pradėti darbą
Dabarąi. per (n lxllsams skoMvti
Kauno red., Šiaulių apsk., Šiaulėnų
cash
imokėiimas,
likusi
kaip
renda.
komisiia: parap.,
Baroniškių kaimo. Turiu svar daryt $10 į dieną. Gera proga —
tokį trumpą laiką mes jau tu-: Petrus Labanauskas. Kazys Kip
Atsišni’kite
bu reikalą dėl gyvenimo. Meldžiu at
PARDAVIMUI GROSERNĖ ir
6049 So. Kildaro Avė.
riin įsteigę Kaune rūbų siu šas. Jonas Kondroška.
sišaukti ar kas žino pranešti, užtai vyrui turinčiam $300 kapitalo.
busiu labai dėkinga.
vykla. kurioje dirba apie 60 dar
Pinigai saugus. Patyrimas ne- | bučernė su namu ar be namo.
PARDAVIMUI NAMAS SU BTZGeo. J. Stungis, Sekretorius.
MIKALINA
POCIUS,
Pinigų
darymui
vieta.
Parda

niu
groseme. Namas mūrinis, 2 flabinirkų, gi Tauragėj ant Juros
375 River St.,
Aurora, III. reikalingas. Kreipkitės, 105 N.
tu
aukščio 3 pagyvenimu ir Storas.
vimo priežastis, turiu kitą biznį.
upės iau yra baigiamas staty
Clark St., Room 525.
Namas randasi ant Brid^eporto. Turi
7301 S. Westem Avė.
būt parduota* labai greit. Atsišau
ti tvenkinys iš cimento, darbą
kite 3246 S. Halsted St. Tel.: Blvd.
vedant vokiečių inžinieriui, ten I
panešimai
REIKIA AGENTŲ, PILNAM
PARDAVIMUI BUČERNĖ IR 3514 W. Wisher.
įtaisytos dinamą mašinos teiks ’
IŠSIRENDAVOJA
KAMBARIS, laikui ar atliekamam. Komišinas grosemė geroj vietoj, lietuvių
IR VĖL B APGENA S.
elektros pajiegą fabrikui, o nak Liet. Darbiįlinky Taty jaunam, švariam vaikinui, . arba naš ir alga. Dideli pinigai ir proga
Pardavimui
mūrinis namas ant
apgyventa. Biznis išdirbta per
lei. Našlei moteriai kambaris dykai,
ties laiku taipgi aprūpins Tau
Bridgeporto, 3 pragyvenimų, aržuolu
Design ir pasisiūti sau
teisingam
žmogui.
Kreipkitės.
bos Konferencija
kuri nedirba dirbtuvėj. Vaikinas, kad
daugelį metų. Priežastį pardavi baigtas, su sklenu. Geras kaip nau
ragės miestą elektrine šviesa.
drapanas.
mokėtų skambint kokį muzikalį in Rm. 1103 — 79 W. Monroe St.
jas.
Pendos $105 j mėnesį. Turiu
mo
patirsite
ant
vietos,
710
W.
‘ Kambariai garu Šildomi
Verpimo ir audimo ■ fabrikas
Chicagos Lietuvių Darbininkų strumentą.
parduoti už puse kainos iš nriežasties
Mokiname: patrinų padarymui,
ir tt.
Atsišaukite
33rd
St.
kito
biznio. Atsišaukite greitai.
bus baigtas statyt ateinantį pa-J Tarybos konferenciją įvyks ne-

-----------

RAKANDAI

PARDAVIMUI

NAMAI-W,

STOGKAI-SEROS

' REIKIA DARBININKŲ

ĮVAIRUS SKELBIMAI

REIKIA DARBININKŲ

MOKYKLOS

ASMENŲ JIESKOJIMAI

MOKINKIS

SIŪLYMAI KAMBARIU

VYRŲ REIKIA ĮSTOJIMUI Į Di
delę Taxi kompaniją. Uždarbis $100
iki $150 į savaitę, nuolatinis darbas.
PARDAVIMUI Bučernė IR
Išmokinsime viską. $300 kapitalo
pradėsi biznį. Buk pats bosu. Ateik grosemė, labai pigiai; biznis ei
IŠSĮNUOMUOJA
KAMBARYS šianden prisirengęs dirbti. Atsmau na gerai. Priežastį pardavimo
vienam arba dviem vyram; su valgiu kite 82 W. Washington St., Room 525.
patirsite ant vietos. Atsišaukite,
ar be valgio. Matykit po No. 545
W 32-nd St., antros lubos.
MAŠINISTAI PILNAI PATYRĘ 1834 Cana'lport Avė.
gali užsitikrint gera interesą už
$2,500, pasekmingoj išdirbystės kom
PARDAVIMUI
BUČERNĖ
IR
panijoj, patentuoto patraukiančio da grosernė su namu ar be nomo. geroj
RENDON KAMBARYS DEL lyko, kurį kiekvienas naudoja. Pri- vietoj. Biznis išdirbtas. Parduosiu
kvalifikacijas smulkmeniškai.
2 vaikinų. Be valgio. Kambarys duokit
neM išvažiuoju į Lietuvą.
Atsišaukite tik laišku. Adresas 424, pigiai.
Atsišaukite
šildomas, elektros šviesa. 3151 Naujienos.
4015 S. Artesian Avė.

5548 Harper Avė.
Tel.: Dorchester 9300, 2-os lubos

vasarį.
į dėlioj, Gruodžio 11 diena, 10 vai.
Beto, šiai bendrovei Lietuvos ryto, MeMažio sevtaineje, 2242
valdžia yra davus koncesijas West 23 Place.
linams supirkinėti ir jais vers
Draugijos ir kuopos priklau
tis. O tai vis dėl to, kad ši sančios arba norinčios priklausy
bendrovė yra rimčiausia bend ti Ch. L. D. Tarybai, malonėkite
rove Lietuvoje, turi geriausį išrinkti atstovus i konferenciją
(po viena’atstovą nuo kiekvienų
DR. A. MONTVTD 50 narių arba dalies) ir prisi
dėt prie to didelio judėjimo, ku
Lietuvi* Gydytoja* ir Chirvrga*
2S Eaat Waahlnrton St.
riam vadovauja Lietuvių Darbi S. Union Avė., 1 fl.
Valandos: nuo 10 iki 12 ryto.
ninkų Taryba.
Talephone Central 8362
1824 Wabanaia Avė.
Ch.L.D.T.Pildomasai Komitetas

ISRENŪAVOJIMUI

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

Chicagos ir anielinkiu Paskolos Sto
čių domei. Paskolos darbas dar ne vi
PARENDAVOJU LYBERTY
sur užbaigtas. Reikia skubėti, kad
Talephone Boulevard 5052 neatsitikus nuo kitų kooniiu, kad savo salę mitingams, vakarams, bar
šventa — lietuvio valstybinę pareigą liams ir veselijoms. Kam bus
su kaupu atlikus .
DENTISTA9
Dėlto Paskolos Stočių Komiteto na reikalinga, kreipkitės, N. B.
Valandos: nuo 9 iki 9 vai. vaka riai teplatinn agitacinius Komiteto la 3000 So. Union Avė.
re. Seredom 9 v. ryto iki 12. Va pelius. telanko uoliai šeimynas, terenkarai* 6—9. Nedėl. pagal sutarimo
gia prakalbas. Nežiūrint savo kalbė
•261 Ra Halsted St. Chicago. III
toji. prašoma kreiptis i Anskričio Pa
skolos Stočių Centro Valdybą, o ji pa
rūpins kalbėtojų.
Visais tuo klausimu reikalais pra
J IEŠKAU DARBO Į BUČERNŲ. 6
šoma kreiptis j Chicagos Paskolos
metai,
kaip esu dirbęs bučemėj, ir iš
Centro pirmininką. J. A. Mickeliuna,
dalies
esu
pamiršęs darbą. Norėčia
8140 S. Wallace St.,Phone Yards 2652.
VALERIJA PETRONAITĖ
vėl mokintis. Dirbčia už mažą kainą.
Persiskyrė su šiuo pasauliu
Taipgi, norėčia gauti ten pat ir pra
L. S. S. VIII Rajono Konferenciia gyvenimą. Esu nevedęs ir turiu savo
Spalio 24 d., 1921, 10:25 m. vak.,
, iwks septintadienyj, lapkričio 27 d., automobilių. Reikale, praneškite laiš
turėdama 5 metus 11 mėnesių.
Liuosybės svet., po num. 3925 So. ku: J. P., 720 W. 62nd St.
Paliko nubudime motina ir bro
Kedzie avė. Pradžia 10:30 vai. ryto.
lį Alfonsą 7 metų amžiaus. Lai
Visos kuopos malonėkite išrinkti de
dotuvės įvyko utaminke spa
legatus, nes Ši konferencija turės iš
lio 25 d.
rinkti naują Centralinį Komitetą
1922 m. ir daug kitų svarbių reikalų
— J. J. Čeponis, sekr.
aptarti.
MOTERŲ

Dr. A. Juozaitis

JIESKO DARBO

REIKIA DARBININKŲ

NAUJA KRAUTUVĖ

ARMY
& NAVY KRAUTUVĖ
*
Atsidaro Ketverge, Spalio 27, ku
rioje bus Army ir Navy dalykai
pardavojami ir abelnai visokių ta
vojoj. Prieinamos kainos.

3501 So. Halsted St
Sent krautuvė randasi po num.

1732 W. 18th St

•

A. L. T. Sandaros 25 kuopos extra
REIKIA PATYRUSIŲ MOsusirinkimas bus pčtnvčioj, Snalio
28 d., 816 W. 81 St. Ravmond Chapel terų sortavimui popierų. Gera
svet. 8 v. v. Turim balsuot Sandaros alga, Republic Waste Paper Co.,
Centro valdvbos viršininkus, taingi
nagaminti įnešimu Sandam* seimui ir 1039 W. Congress St., Tel.: Hay(lamdau svarbiu reikalu atlikti.
market 856.
T , ' .4 . ;• Subatoj. Spalio 29 d. Sandaros 25 i
kuopa rengia šeimyniško vakarėli po | REIKIA 2 MOTERŲ SIUVINo. 831 W. 3.3 Place. Fellowsbtn sve
tainėje. — Nikodemui Krukaniul išlei
stuves ir pn. Damijonaičiams priėmi mui burlap maišų rankomis.
4801 S. Maplewood Avė.
mą. Damijonaitis ką tik sugrįžo iš
Lietuvos. Vakarėlio pradžia 9 v. v.
• Tel. Lafayette 3992,
Visus kviečia
Valdyba.

Pardavimui 2 pragyvenimu namas
ant Emerald Avė. Rendos $30 i me
nesi. Geram stovvi.
Parduosiu už
$1.800. Įmokėti $500, o likusius kaip
renda.
Mūrinis namas. 6 nragvvenimu į
pietus. Rendos $500 į mėnesi. Par
duosiu arba mainysiu ant farmos.
Norintieii farmų parduoti ar mainvti ant Chi'-no-ns namu ntc’šaukit į
FIRST NATIONAL Rk'ALTY CO.,
pas P. Bumeiką,
786 W. 35 St.

PARDAVIMUI 2 AUKŠTU. 2 flatu medinis brtniavas namas, labai ge
roj vieton įrengimas r^tra] šių die
nu reikalevimą. Garadžius 2 m«šiPARDAVIMUI KRAUTUVE SU nom«. Neša gera renda. Parduosiu
keturiais kambariais: dry goods. gro- labai pigiai. Fsu savininkas, prieža
seroė, tabako, saldainiu ir visokiij stis, einu i hirnį, J. M. Kibartas, 5146
smulkmenų. Parduosiu pigiai.
So. Halsted St.
Atsišaukite
3200 So. Ashland Avė.

ĮSTEIGTA NAUDINGA CHICAGOJ dirbtuvė, i&lirbimui naujai pa
tentuotų Avrench’Ių, kuriuos vartoja
kiekvienas mekanikas, automobilio
savininkas, ir mašinistai; siūloma
proga mažiems investoriams, kurie
gali apkainuotį pardavojimo galimy
bės šio įrankio, tapti dalininku. Me
PARDAVIMUI PIRMOS KLESOS
tinis pelnas nuo 25% iki 50% ant in- barheme.
Maišvtu tautų apgyvento j
vestmento. Prie tam, kapitalas bus vietoj.
Biznis
gerai prie
sunaudotas išpildyti orderius ir pas Ashland ir 46th įMirbtas
St.
tūmėti naują pardavimą. Rašykit
Atsišaukite
•
mums, o mes pasiųsime savo atstovą,
1551 W. 46th St.
kuris paaiškins smulkmeniškai. Ad
resas 425 Naujienos.
REIKIA PATYRUSIŲ MASINIS*
tų. Žmonės, galinti invęstuot mažai
pinigų, pageidaujama. Nuolatinis už
siėmimas su gera alga. Didelės įeigos ant investmento.
Rašykit
. 427 Naujienos

PARDAVIMUI SALIUNAS,
visokių tautų kolonijoj. Biznis
senas 10 metų. Parduodu todėl,
kad susižeidžiau. Kreipkitės į
“Naujienas” num. 421.

PARDAVIMUI SALIUNAS,
REIKIA GERO BUČERIO,
yra 4 kambarių pragyvenimui.
kuris supranta savo darbą ir
Randos $30.00, 5 metų lysas.
kad mokėtų važiuoti Fordu. At
3759 Wallace St.
sišaukite tuojaus.
2350 So. Leavitt St.
PARDAVIMUI SALIUNAS,
visas ar pusė su cigaru, cigaretų
PARDAVĖJAI, PATYRIMO krautuve. Biznis išdirbtas per il
jokio nereikia, geras užsiėmimas gus laikus. Norinti gerą vietų
nepraleiskite progos, rašykite. gauti atišaukite, 5059 So. Ash
P. O. Box 640, New Haven, land Avė.
Conn.
PARDAVIMUI SALIUNAS;
REIKIA BUČERIO, PATY- visokių tautų kolonijoj. Parduo
siu ūmai, nes važiuoju j kitą
rusio savo darbe.
Atsišaukite
miestą.
1437 S. MOrganSt.
634 W. 35thSt.

GFRA PROGA MAINYTI
NAMĄ ANT FARMOS.

Atsišaukit visi turintieji namus iki $10,000 kainos mainymui
ant 138 akerių farmos; 75 akeriai ariamos, likusioji miškas ir
ganykla. 5 kambarių namas ant
akmeninio fundamento, svirnas,
“Corn crib”, mašinoms daržinė,
kiaulininkai, vištininkai prie te
3 geri arkliai, 5 karvės ir jautis,
4 kiaulės, 50 vištų, 40 bušelių
rugių, 120 bušelių avižų, 150 bu
šelių kornų, 80 bušelių bulvių.
Visos mašinos kas tik reikalin
ga ant faunos, ši farma yra
gerame stovyje nes dabartinis
savininkas pragyveno 7 metus ir
pasidarė pinigų. Nori mainyti
ant mūrinio namo Chicagoj. Ne
praleiskit šios progos. Kaina
$8,500. Sąlygos pagal sutikimą.
Del platesnių žinių kreipkitės

pas
FABIONAS & MICKEVIČIUS

809 W. 35 St., arti Halsted St.

tirpimo, pritaikymo ir siuvimo;
klesos. dienomis ir vakarais.
Specialis skyrius mokinimui ope
ruoti siuvama mašiną. Mašiną va
ro augšta elektros spėka, kaip kad
kriaučių šapose.

Master Sewing School
Principalas
JOS F. KASNICKA
190 North State St.
Kampas Lake St. 4-fl.

Mokinkis dressmaking.
Braižymo, siuvimo — Dienomis ar
vakarais.
Specialės vakarinės klesos bizniavoms merginoms, pasisiuvimui
sau dresės.
VALENTINE
DRESSMAGING COLLAGE
2407 Madison Street,
6205 S. Halsted St.

Kreipkitės ypatiškai arba rašy
kit išlygų paklausdami. •
Sara Patek, pirmininkė.

Vakarinė Mokykla
Mažos klesos ir gera priežiūra, užtik
rina kiekvienam greitą progresą.
Mokinama anglų ir lietuvių kalbų,
aritmetikos, istorijos, geografijos ir
visų high school šakų.
Sunaudokite liuosus vakarus pasimokinimui. Mokestis prieinama.
Waitches Preparatory School,
4509 So. Ashland Avė.,
Chicago, II.
P lės E. KAZLAUSKAITĖS

Siuvimo ir Kirpimo
MOKYKLA
Mokina: kirpti, siūti, pritaikyti ir
desinuoti drabužius moterims ir
vaikam*.
KLESOS:
Dienomis: Išskiriant Subatas nuo 9
ryto iki 3 po pietų.
Vakarais: Utarninke, ketverge ir
pėtnyčioj nuo 6 v. v. iki 9 v. v.
Specialės instrukcijos pagal
sutarimą.
EVELYN ACADEMY OF
G0WN DESIGNING
Room 402, 69 E. Adam* St^
TelHarrison 1421. , Chicago.

