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Lenkai paskelbs savo
diktatūra Silezijoj

>■ m .........U

Grūmoja talkininkams
Amerika vėl dalyvaus talkininkų 

tarybose

talki-jei

Lenkai paskelbė Silezijoj 
žulikovskinę diktatūrą.

Pasiuntė ultimatumą talkinin
kams. Daug talkininkų karei
vių krito mūšiuose su lenkais.

BERLINAS, geg. 5. — (Lenki
jos komisionierius Augšt. Sile
zijoje Adalbert Korafnty, kurį 
atšaukė Varšavos valdžia, bet 
kuris atsisakė klausyti, šiandie 
pasiskelbė save kariniu ir civi
liniu Augšt. Silezijos diktato
rių. Jis po savo proklamasija 
pasirašė: “Adalbert Korfanty, 
prezidentas Augšt. Silezijos 
Laisvos Valstijos.**

Lenkai pasiuntę talkininkams 
Ultimatumą, reikalaudami:

1. Talkininkų neutraliteto 
Augšt. Silezijoj,

2. Nuėmiom talkininkų pas
kelbto karo stovio,

3. Pašalinimo plebiscito poli
cijos viršininkų, -

4. Uždarymo visų vokiečių 
kalboj einančių laikraščių.

Sakoma, kad ultimatumas 
grąsina pradėti Augšt. Silezijoj 
kampaniją sabotažo, 
ninku kareiviai ir toliau mai
šysis.

Šiandie oficialiniai paskelbta, 
kad Vokietija nutarė nesiųsti 
jokių reguliarinių kareivių į 
Augšt. Sileziją.
Dideli talkininkų nuostoliai.
Italijos kareiviai aplaikė di

delių nuostolių mūšiuose su 
lenkais sukilėliais-

Dvidešimt Italijos kareivių 
liko apkalint!/

Oppein apygardoj talkininkų 
kareiviai sulaikė lenkų verži
mąsi.

75 talkininkų kareiviai liko 
užmušti ir 150 sužeisti mūšiuo
se laike pastarųjų 24 valandų, 
pasak čia gautų žinių.

Italai bandė ketvergo naktį 
pūdanti antpuolį per Odro 
upę linkui Ratibor, bet tapo len
kų nustumti atgal. Visa italų 
artilerija tapo paimta.

Pasak vienio® žfinios, italų 
nuostoliai siekia 92 užmuštais 
ir sužeistais,

Ixmkų užpulti Italijos karei
viai yra tautų lygos internacio
nalinės policijos spėkos, pa
siųstos į Augšt. Sileziją palai
kymui tvarkos kol nebus nu
spręsta kam ta provincija turi 
priklausyti.

Italai tęsė svo veikimą, ne
žiūrint daug didesnio jiems be
sipriešinančio lenkų skaičiaus.

“Italijos vėliavos garbė rei
kalauja, kad mes įvykintumėm 
tvarką,” pareiškęs italų ko- 
manduotojas gen. Martini.

SOCIALDEMOKRATAS.
Musų draugų laikraštis U 

Kauno. Kiekvienas darbininkas 
privalėtų ji perskaityti. Num 
Jau atėjo Socialdemokrato 4, 
5, 6, 7, 8, 9 10 11 12 ir 13 nu
meriai.

Gaunamas Naujienų oilae.

Lenkų kareiviai Silezijoj.
Lokal Anzeiger gavo žinių, 

kad <taug Lenkijos reguliarinių 
kareivių pereina rdbežių arti 
Tamowitz, kur juos tuojaus 
aprėdoma civiliniais drabužiais 
ir apginkluojama, kad jie ga
lėtų prisidėti prie sukilėlių.

Visa kariavimo našta talki- 
ninku pusėje puolė ant Italijos 
kareivių. Buvo susirėmimų ir 
tarp franeuzų ir lenkų, bet iš 
priežasties sąjungos tarp Fran
ci jos ir Lenkijos, Francijos ka
reiviai nesipriešina perdaug 
lenkų sukilėliams.

Francijos spėkos kurios laikė 
Lublivitz, evakavo miestą ir jį 
užėmė lenkai. Lenkų sukilimas 
greit plečiasi šiaurėje ir lenkai 
dabar laiko užėmę veik visą 
teritoriją į rytus nuo Odro upės. 
Tarp užimtųjų miestų yra ir 
Rosenberg.

Iš Breslau telefonu praneša
ma, kad Omeln italai išleido 
proklamaciją, šaukiančią 3,000 
vokiečių eK-kareivių stoti sa
vanoriais kovon prieš lenkus. 
Italai verbuoja vokiečius Ra- 
tibore, kur pasak žinių “italai 
kariauja petis petin su vokie
čiais.”

Reichstago komitetas svars
tė apie pasiuntimą į augšt. Si
leziją reguliarinių kareivių, bet 
nuosprendis tapo atidėtas, ka
dangi Lenkija galėtų tuo pasi
naudoti formaliniam paskelbi
mui karo Vokietijai.

Buvo pasiūlyta, kad preziden
tas Ebertas pasiūlytų talkinin
kams reichswehrą, vadorvaujant 
talkininkų oficieriams apvalyti 
Augšt. Sileziją.

Šitam pasiūlymui pasiprieši
no nacionalistai, pa reikšdami, 
kad “butų juokinga siūlyti Vo- 
kietijos-Francijos sąjungą ry
tiniam frontui, kuomet Franci- 
ja mobilizuojasi prieš begink
lę Vokietiją vakariniame fron
te.”
Lenkija jau savinas! Sileziją.

. LONDONAS, geg. 6. — Iš 
Varšavos pranešama, jog Len
kijos komitetas Angšt. Silezijoj 
pasiūlė Francijai, kad Lenkija 
užimtų savo kareiviais visą 
Augšt. Silezijos teritoriją, kuri 
balsavo (?) už susijungimą su 
Lenkija nesenai buvusiame ple
biscite.

Korfanty suimtas?
VARŠAVA, geg. 6. Nepat- 

virtinos žinios iš Sosnohviec sa
ko, kad Adalbert Korfanty, pa
siskelbęs Augšt/. Silezijos dik
tatorių, tapo areštuotas talki
ninkų plebiscito komisijos, kar
tu su visu štabu.

i
Užuojautos streikas.

BOSTON, Mass., geg. 6. — 
Bostone pradeda trukti anglių 
iš priežasties uosto vilkikų dar
bininkų prisidėjimo prie strei 
ko, išreiškimui užuojautos 
streikuojantiems laivų darbi
ninkams. Iš 35 vilkikų tik 5 
tedirba.

Prošepanas Briuselio tarybose

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., May 7, 1921 
as required by the act of Oct. 6, 1917 

Amerika priėmė talkininkę 
pakvetimą.

Amerikos interesų apgynimui 
sutinka dalyvauti talkininkų 

tarybose.

WASHINGTON, geg. 6. — 
Jungtinės Valstijos priims tal
kininkų pakvietimą prisiųsti sa
vo atstovus į vyriausios tarybos, 
ambasadorių tarybos ir kontri
bucijos komisijos susirinkimus. 
Tai paskelbta šiandie vakare 
Baltąjame Name.

Visas kabinetas svarstė tal
kininkų pakvietimą daylvauti 
pokarinius klausimus rišančiose 
įstaigose.

Svarstymai privedė prie su
sitarimo, kad administracija ne
gali laikytis savo politikos pa
reiškimo Amerikos teisių ir 
apgynimo šalies interesų gimu
siuose po karo klausimuose, ne
turėdama savo atstovų, kurie 
galėtų dalyvauti ten, kur tie 
klausimai yra svarstomi.

Valstybės departamentas pas
kelbė pasiųstą vyriausios tary
bos prezidentui premierui 
Lloyd George, notą, kurioj 
tarp kitko sakoma:

“Jungt. Valstijų valdžia nors 
ir laikydamos tradicinės politi
kos susilaikymo nuo dalyvavi
mo grynai vien Europą apei
nančiuose reikaluose, yra giliai 
susidomėjusi pasiūlytais ekono
miniais susitvarkymais ir tei
singais išrišimais pasaulinės 
svarbos dalykų, kurie yra svar
stomi tose konferencijose (vy
riausios tarybos ir k.) ir nori 
naudingai kooperuoti svarsty
muose tų klausimų.

“P-as George Harvey, pas
kirtas ambasadorium į Angli
ją, bus instruktuotas jam at
vykus į Angliją, dalyvauti kai
po Jungt. Valstijų prezidento 
atstovas vyriausios tarybos 
svarstymuose.

“Amerikos ambasadorius 
Francijoj bus instruktuotas iš- 
naujo užimti savo vietą kaipo 
neoficialinis dabotojas amba

sadorių konferencijose, o Ro- 
land W. Boyden bus instruk
tuotas vėl dalyvauti neoficiali- 
nėj galej kontribucijos komisi
joj.*’

2 darbininkai žuvo ekspliozijoj.

SCRANTON, Pa., geg. 6.—: 
Du darbininkai liko užmušti ir 
du prapuolė ekspliozijoj Dia
mond Oil & Paimt Co. dirbtu
vėj, kurią paskui sunaikino 
gaisras.

Lietuvis užmuštas 
gatvekario.

CHICAGO. — Vakar vaka- 
riop prie 32 ir Halsted gatvių 
gatvekaris suvažinėjo lietuvį 
Tamošių Mažeiką, gyvenusį 
prie 921 W. 32 PJace. Jis tapo 
gatvekario užmuštas ant vietos. 
Lavoną nugabentą į Peoples li- 
gonbutį.

Sakoma, kad velionis turi ar
timesnių giminių Chicagoje ar 
jos apielinkėse. Jie yra prašo
mi tuojaus atsiliepti.

Sveikina Debsę.
Anti-militaristų kongresai pri
siuntė pasveikinimą kaliniui 
Debsui per prezidentą Hardlngą

WASHINGTON, geg. 5’. — 
Prezidentas Hardingas šiandie 
gavo iš Hagos, Olandijos, kab- 
legramą Eugeniui V. Debsui, 
Amerikos socialistų vadui, ku
ris tebekankinamas Atlantos 
katorgos kalėjime. Tą kableg
ramą atsiimtų Hagoj laikomas 
dabar tarptautinis anti-milita
ristų (militarizmo priešininkų) 
kongresas, prašydamas, knd 
prezidentas Hardingas įteiktų 
ją Debsui. Girdėt, kad preziden
to sekretorius tą kablegramą 
perdavęs vyriausiam prokuro
rui Daugherty, o Daugherty 
perduosiąs ją federa'Iinių kalė
jimų; superintendentui, tastfs 
perduosiąs ją Atlantos kalėji
mo viršininkui, o jau pastarasis 
įteiksiąs kablegramą Debsui.

Ta Jungtinių Valstijų prezi
dento adresu siųsta politiniam 
kaliniui Debsui kablegrama 
skamba 1

“Tarptautinis anti-niilitari- 
ninkų kongresas siunčia Euge
niui V. Debsui geriausių linkė
jimų ir turi vilties, kad greitu 
laiku Amerikoj pasireikš jos 
geriausioji dvasia ir paliuo- 
suos iš nelaisvės jus ir jūsų 
idėjos draugus.”
f.*'J■ .'■■■a 1 J---------------

PINIGŲ KURSAS.
Vakar, geg. 6 dien., užsienio pini- 

S kaina, perkant jų ne mažiau kaip 
25,000 dolerių, bankų buvo akai 

tema Amerikos pingah iiaip:
Anglijos 1 svaras ............... $3.98

Austrijos 100 kronų ........... $0.28
Belgijos 1(M kronų už ....... $7.97
Danijos 100 kronų .................$18,14

Finų 100 markių ................... $2.20
Francijos 100 frankų ........... $7.9f
Italijos 100 lirų ................... $4.9C

s Lietuvos 100 auksinų ........... $1.5f
Lenkų 100 markių ..............   $0.1,*
Olandų 100 guldenų ........... $35.2F
Norvegų 100 kronų ........... $15.3r/
Šveicarų 100 kronų ........... $17.73
Švedų 100 kronų ............... $23.50
Vokiečių 100 markių ,.........   $1.55

Atideda taikos paskelbimą.
Atstovų butas atidėjo svarsty
mą talkos rezoliucijos. Laukia

ma permainų politikoje.

WASHINGTON, geg. 6. — 
Knox taikos rezoliucija užkliu
vo atstovų bute. Buto užrubeži- 
nių reikalų komiteto pirminin
kas atstovas Porter, po pasi
kalbėjimui su prezidentu Har- 
dingu, atidėjo, mažiausia lai
kinai, svarstymą tos rezoliuci
jos, bent iki neužsibaigs gin
čai apie kontribuciją.

Numanoma, kąd jei valdžia 
priims talkininkų pakvietimą 
dalyvauti kontribucijos komisi
joje, taipjau ir vyriausioje ta
ryboje, padėtis žymiai persi
mainys ir gal reikės permainy
ti visa Knox rezoliucija.

Niekurie valdininkai mano, 
kad jei Jungt. Valstijos sutiks 
dalyvauti vyriausioj taryboj, 
prisieis netik visai atmesti 
Knox taikos rezoliuciją, pas
kelbiančią taiką su Vokietija ir 
Austrija, bet reikės ratifikuoti, 
su tidomis permainomis, visa 
Versailles sutartis. Pritarimas 
ratifikavimui tos sutarties pas 
niekurius yra labai didelis.

Be to dar laukiama ką talki
ninkai nuspręs Yap salos klau
sime. Jei tas klausimas bus 
nuspręstas Amerikos naudai, 
manoma, kad tas pagimdys 
dar daugiau šalininkų ratifika
vimui 'versaiMiškės sutarties. 
Todėl tai ir nesiskubinama su 
priėmimu Knox rezoliucijos, 
iki viskas galutinai nepaaiškės.

True translation filert with the post- 
master at Chicago, III., May 7, 1921 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

BANDO SUDARYTI 
KABINETĄ.

BERLINAS, geg. 6. — Pre
zidentas Ebertas šiandie praė
jėjo rūpintis sudaryti naują 
kabinetą. Sakoma, kad kanc- 
lerystė tapusi pasiūlyta princui 
von Buelow, buvusiu kancle
riu prie kaizerio valdžios, bet 
tam oficialiniai užginčyta. Jei- 
atmes talkininkų ultimatumą, 
gu koalicijos politines partijos 
tai Dr- hustav Stresemann iš 
žmonių partijos galbūt priims 
kanclerystę.

8,000 spaustuvių darbininkų 
tebestreikuoja.

INDIANAiPOLIS, Ind., geg. 
6.—. Spaustuvių darbininkų uni
ja paskelbė, kad nežiūrint su
si taikinių niekuriose vietose, 
vis dar 8,000 spaustuvių darbi
ninkų tebestreikuoja įvairiuose 
miestuose, reikalaudami 44 vai. 
darbo savaitės.

Sutarties projektas delei 
Vilniaus jau padarytas.

Derybos Lietuvių su Lenkais 
Briuselyje tęsiasi. Nauji lenkų 
kariuomenės žygiai užimtoj 
Lietuvoj; D-ras Purickis išva
žiavęs Latvijon ir Estonijon.

[Iš Lietuvos Informacijų Biuro 
Washingtone]

WASHINGTON. — šiomis 
dienomis gautos yra kelios “El
tos telegramos. Svarbiausioji— 
tai trumpa ir pavėlinta žinia iš 
Briuselio:

“Lietuvos delegacija yra iš
dirbusi projektą sutarties sn 
Lenkija delei Vilniaus. Minis- 
teris Galvanauskas perstat.v- 
siąs šį projektą Paryžiuje, o T. 
Norus — Londone. Gegužės 
pirmą dieną jie grįžta į Briuse
lį. Derybos prasidės išnaujo 
šiomis dienomis-’*

Ši telegrama buvo pasiųsta 
“progai pasitaikius” ir buvo 
gauta gegužės 3 dieną.

Kuomet planuojami sutarties 
projektai, tai iš lenkų užimto
sios Lietuvos dalies priduoda
mos yra šioos žinios:

“Gudų spaudos biuras prane
ša: nors lenkų agitatoriai, o 
tarp kitų ir Seimo narys kuni
gas Maciejevitcz, šaukia, “rem- 
kite Lenkiją, kitaip badu mirsi
te,” tečiau badaujantiems ūki
ninkams daly j o Amerikos 
maistą. Kovo 22 dieną buvo 
lenkų sušaudytas Žil>alų klebo
nas kun. Lajauskas, važiavęs 
Vilniun. Jo lavonas rastas už
kastas miške. Bus palaidotas 
Širvintuose.”

Be to suteikiamos šios ži
nios. “Šventasis Tėvas pakele 
Kauno Katedrą Bazilica Minor. 
Balandžio 30 dieną d-ras Puric
kis išvažiavo Rygon ir Revelin. 
Iki sugrįžimo Ministerijos val
dytoju yra paskirtas Balutis, 
kaipo Ministerio pareigas einan
tis. —ELTA.”

BUENOS AIRES, geg. 6. — 
čili respublika pradėjo incia- 
tyvą, kad suvienijus žymesnią
sias Pietinės Amerikos respub
likas į politinę irkarinę uni
ją. Atvykimas nepaprastos pa
siuntinybės su čili užruebžinių 
reikalų ministeriu, kuri mano 
taipjau aplankyti Braziliją jr 
Uraguay ir k. parodo, kad su
manymas nebus vykdomas vien 
notomis ir teorijomis, kaip kad 
būdavo praeityj, bet griebtasi 
tikresnio žingsnio.

Auksinai dar 
tebėra pigus

NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS
1739 So. Halsted St., Chicago, m.
.. ............i. ii................................. n ui L iIiiiiiiiIiii HITU ihiirfirri faį

Iki šiol Vokietijos markės ir Lietuvos auksi
nai dar nėra labai pakilę. Anaiptol, šiomis die
nomis jų kaina yra šiek-tiek nupuolus. Rodos, 
šiandien jie yra užtektinai pigus. Kaip bus rytoj, 
niekas to negali atspėti. Vienok, kam reikia siųs
tu pinigus, geriaus gal pasiųsti šiandien, nesilei
džiant į spekuliaciją.

t

Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius yra dL 
džiausią lietuvių pinigų siuntimo įstaiga Ameri
koje, ir Naujienų siunčiami pinigai greičiaus pa- 
sieka Lietuvos negu kieno nors kito. Naujienos 
duoda pilną gvarantiją už pinigus siunčiamus 
perlaidomis ir duoda paprastas gvarantijas už 
savo čekius. Naujienos išmaino didesnes pinigų 
sumas pagal pigiausio, dienos kurso, koks tik 
yra New Yorke ar Chicago ie. Naujienos yra 
korespondentu didžiausio Lietuvos banko—Lie
tuvos Prekybos ir Pramonės Banko Kaune. Nau
jienos siunčia pinigus ne tik Lietuvon, bet ir į vi
sus kitus svieto kraštus. Siųsdami pinigus, vi
suomet kreipkitės į Naujienų Pinigų Siuntimo 
Skyrių.

Padėka Argentinos 
, respublikai.

[Iš Lietuvos Informacijų Biuro 
Washingtone]

WASHINGTON.— Už. Reik. 
Min. d-ras Purickis bal. 30 die
ną yra prisiuntęs ]>er Lietuvos 
Atstovą tokį atsakymą Argen
tinos Respublikai:

“Tamitsai pavedama praneš
ti Argentinos Vyriausybei per 
jos Atstovą Washingtone se
kančiai : Lietuvos Vyriausybė, 
gavus per savo Atstovą Wa- 
shingtone pranešimą apie Ar
gentinos Respublikos nuspren
dimą pripažinti Lietuvą de jure, 
prašo priimti širdingiausios pa
dėkos pareiškimų ir užtikrini
mą, kad šitas prietelingiutno 
aktas, ypač šiuo laiku, kada 
Lietuvių tauta sunkiai kovpja 
dėl savo laisves, gyvai5 jo® at
jaučiamas ir niekados nebus 
užmištas.

D-ras PURICKIS.’
Kaip jau buvo pranešta laik

raščiuose Argentinos Ambasa
dorius Wasliingtone laišku iš 
kovo 24 dienos yra pranešęs 
Lietuvos Atstovui Amerikoje, 
jog Argentinos Vyriausybe yra 
pripažinusi Lietuvos Respubli
ką, kaipo laisvą ir neprigtdmin- 
gą valstybę, nutarimu iš kovę 
14 dienos š. m. I

Tikisi susitaikinti su Airi!
f ! *

IjONDONAS, geg. 6. — Čia 
viešpatauja nuomone, kad gal 
pagalios ir galima bus susitai
kinti su Airija. Tą viltį ypač 
didina užvakar laikyta konfe
rencija tarp Airijos “preziden
to” de Valera ir ulsteriečių va
dovo James Craig. Valdžia sa
kosi remtų susitarimą, kokį 
padarytų tarp savęs šiaurinė ir 
pietinė Airija.

Anglija sutinka pripažinti 
joms savyvaldą, vien statant 
sąlygą, kad Airija negali laiky
ti savo kariuomenes ir turėti 
savo laivyną. Rinkimai į Airi
jos parlamentus jau yra .pas
kelbti ir pietines Airijos ir Ul- 
sterio parlamentas turės susi
rinkti pradžioj birželio.

Sakoma kad pabaigoj šios 
savaitės Londone bus laikoma 
Airijos augštesniųjų dvasiškių 
-konferencija, kurioj dalyvau
siąs ir de Valera.

Ar šilta, ar šalta; ar lyja, ar 
sniegti, o mes nepraleisime 

VESTUVIŲ-
BIRUTE.
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DIDELĖ AMERIKOS LIGA.
Vidurių užkietėjimas yra (vie

na didžiausių Amerikos ligų. 
Tam priežasčių . yra visokių. 
Sėdėjimo įpročiai, nuolatinis 
skubėjimas, kuris neduoda 
mums užtektinai laiko užkan- 
džiams ir pietums,K nemailiū
gas maistas, šalti gėrimai ir 
kitos priežastys yra kaltos už 
šitą “paprasčiausių musų die
nų ligą.” Tečiau mes taipgi tu-1 
rime garsią amerikoniškų gy- I 
thiolę nuo šios ligos. Trinerio ; 
Kartusis Vynas yra jos vardas. 
Ji išvalo vidurius ir tuo patim ; 
laiku juos sutvirtina; sugrąži
na apetitą ir pagelbsti gruiiiu- 
liavimui. Ji taipgi yra pilnai 
patikėtina nuo negrumuliaviino, 
galvos skaudėjimo, nerviškumo 
ir kitų nesveikumų paeinančių 
nuo vidurių suirimo. Mes ne- ( 
abejojame apie, užganėdinimą į 
musų kostumerių. Tyrumas, 
neatmainomas vienuodumas, 
aukščiausio laipsnio gerumas 
visų Trinerio gyduolių yra už-’ 
tikrinimas. Pamėginkite Trine
rio Angelica Kartųjį Toniką, Į 
TrinerioCough Sedatjve, Trine-j 
rio Lininientą ar Trinerio Anti- 
putrin — o busite užganėdinti 
su rezultatais! Jūsų aptieko-j 
rius arba vaistų pardavėjas tu-s 
ri šilų visų gyduolių savo san-J 
dėlyje. Joseph Trijier Compa-j 
ny, 1333-45 So. Ashland Avė.,! 
Chicago, III.

Iškilmingas balius 10 metų sukaktuvių 
Rengia Dr-tė Garsaus Vardo Lietuvaičių 

Kuris atsibus
Nedėlioj, Gegužio (May) 8 d., 1921,
Columbia svet, 48th ir Paulina St.

Pradžia 7 vai. vak.
Inžanga 50c. ypatai su war tax.

g.-y.Marir'- ~tt -------- rrr.Tr~.Mias.'ar~Tigmr.Tl ~ ir t i..........Tu-rnr

PRAKALBOS
Temoje 

“DANGUS IR ŽEMĖ DEGA’*
2 Pet. 3:10,

Subatoje, Gegužio-May 7 d., 1921
7 :30 vai. vak.

Davis Sųuare Parke, 45 Paulina, 
Rengia Biblijos Studentai.

Inžanga liuosa, kolektų nebus.

Kur eisit, kur neeisit, bet 
ant VESTUVIŲ turit būt 

BIRUTĖ

Pirmas Piknikas
Rengiamas Cicero Lietuvių

Liuosybės Namo Bendrovės
Kada? — 9 vai. iš ryto

Nedėlioję, Gegužio (May) 8 d., 1921
Kur? — visiems žinomame
Černausko Darže,

Lyons, III. ,
GERBIAMIEJI:—

Visi žino, kad Cicoroj labai reikalinga svetainė, kad ją įgyti rei
kia pinijfų ir rėmėjų: lotai nupirkti — pienai gatavi — reiškia darbas 
eina pirmyn, štai neužilgo pamatysime didelę gražią svetainę, pačioj 
Ciceros Širdyj.

Taigi, ciceriečiai, esate kviesti visi kaip vienas atitraukti į tos 
bendrovės pikniką, kad dvasiškai paremti tą opų darbą.

Kviečia KOMITETAS.

Iškilmingas Apvalkššiojlmas ir Pamaldos
Sekmadieny), Gegužio-May 8, 1921

Bažnyčioje vardu Šv. Marijos Panos Šidlavos, Liet. Tautos Katalikų
35-ta gatve ir Union, Chicago, III.

Apeigos prasidės 10:30 prieš piet
Iš svetainės į Bažnyčią.

MALONUS BROLIAI IR SESUTftS!
šiuomi pranešame, kad atvažiuoja iš Europos, Mazopotamijos ir Azijos, Sirijos Tau

tos Kataliku Bažnyčios; Jo Malonybė Kun. Vyskupas, kaipo pasiuntinys, susipažinti ir 
ir užvesti sandarą su Lietuvių Tautos Katalikų Bažnyčia, katra yra įsteigta jau keli me
tai atgal per Jo Malonybę Kun. Vyskupą S. B. Mickevičių, D. D.

Turite puikią progą delei persitikrinimo ir pamatysite patys savo akimis, kad Lietu
vių Tautos Katalikų Bažnyčia, toji pati, katra įsteigta paties Jėzaus Kristaus ir Jo Apaš
talai pirmutiniai vyskupai; taipgi nepertraukiama Apatšalų eilė’turi* Lietuvių Tautos 
Katalikų Vyskupą ir tą Bažnyčią ir ištikimai tarnauja Dievui. O Romos bažnyčia šiandien 
tarnauja mamonui, karaliams, ciesoriams popiežiams, kapitalistams ir juodos vertės ku
nigams.

Lietuvių Tautos Katalikų Bažnyčia atgimdo tautos žmones, mokina tikrą Kristaus 
mokslą, veda prie tikrojo išganymo ir laimės ant žemės. I

Kadangi dabartinė Romos bažnyčia tamsina tikinčius žmones ir išnaudoja darbinin
kus; atima iš tikinčiųjų sielą, žmoniškumą, meilę artimo ir perdirba iš Dievo žmogaus į 
tikrą žvėrį, ką liudija pastarasis atsitikimas.

Kadangi pribuvo į Chicagą Lietuvių Tautos Katalikų Bažnyčios Vyskupas ir įsteigė 
Bažnyčią ir pašaukė žmonės ją tvarkyti, savy valdą Bažnytiniame turte, kad apsigynus 
ir nedavus save išnaudoti svetimtaučiam.

Taip vadinami Lietuviški Kunigai permatė pavojų, kad ankščiau ar vėliau anų me
lagystės išeis aikštėn; pasikvietė į talką Romos katalikų kunigą, užvadindami misijo- 
nieriumi, tas pasisekė palaikyti tamsybės lėčyną ant nekuriu žmonių akių.

Malonus! Meskite karalių, ciesorių, ponų vergiją; klausykite vidujinio balso ir su- 
sijungkite su mumis, taip svarbioj valandoj dėl musų šiose pamaldose, o apturėsite Die
vo palaimą. 4 * ■. ’ \ ' -• »

Tegul gyvuoja Dieviška Bažnyčia paremta ant meilės Dievo ir artimo.
Kviečia visus

LIETUVIŲ TAUTOS KATALIKŲ BAŽNYČIOS KOMITETAS.

European American Bureau 
Fabionas ir Mickiewicz 

vedėjai
Buvę A. Petratis ir S. L. Fabionas
Siuntimas pinigų, laiva

kortės, pašportai ir tt. 
NOTAR1JUŠA8 

Real Ėst ate, Paskolos, 
Insurinai ir tt.

809 W. 35tb Kamp. Halsted St. 
Tel.: lioulevard 611.
Vai.: 9 Iki 6 kasdieną

Vak.: Utar. Ket. ir Sub. iki 9 vak. 
Ned.: iki 3 po pietą.

Tel. Randolph 2898
A. A. SLAKIS

ADVOKATAS
Ofisas vidunrdestyj:

ASSOCIATION BLDG.
19 So. La Šalie St.

Valandos: 9 ryto iki 5 po pietą.
Panedėliais iki 8 vakare.

Namą Tel.: Hyde Park 3395

V. W. RUTKAUSKAS
Advokatas

29 So. La Šalie St. Room 324 
Tel, Central 6390

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

JOSEPH C. SOBOL
Advokatas 

154 W. Randolph St.
Room 479 Tel. Main 2593

Namų Ofisas 
1645 Wabansia Avė., 

Tel. Haymarket 3869.

Phone Boulevard 6301
ANTANAS GREDUŠKA

General! s
Kontraktorius ir 

budavotojas.
Budavojame ir taisome.

1401 W. 47th St., Chicago.

EXTRA! EXTRA!
KARDO

VAKARAS
Su kun. Mockaus paveikslais,damomisj.nionoio 

gaiš, sofoms ir kunigų pamokslais atsibus f
Nedėlioję, Gegužio-May 8 dieną, 1921,

MELDAŽIO SVETAINĖJE 
2244 W. 23 rd Place,

Pradžia 7 vai. vak. Kun. Mockus

.................  — ■ - ' ■ •* - — .. . .u m..!- .U..... I. ■■■■■.   —  ■« .......Uy      .

puikus
KONCERTAS

Jaunoji Birutė Vaikų Draugyjėlė po globa S. L. A. 
209 Moterų kuopos, uždarymui šio sezono, rengia 
puikų koncertą nedėlioj, geg. 15 d., Meldažio svet., 
2242-44 W.2?rdPlace.

Durys atsidarys 6:30, programas prasidės lygiai 7:30 vai. vak.
Todėl, kiekgi enagį šį koncertą, ries šio choro mokintoja, panele 

Salomija Stankutė deda visas pastangas, kad šį koncertą sutaisius 
puikiausiu. Po programai bus šokiai prie geros muzikos.

Nuoširdžiai kviečia visus atsilankyti
S. L. A. 208 Moterų Kuopa.

R. URBONAS, 
LIETUVYS FOTOGRAFAS 

1721 W. 47th SU Chicago, III.
Phone Drover 3473

Siūlome
AŠTUNON1Ų NUOŠIMČIŲ, 

PENKIŲ METŲ GOLD MORT- 
GAGE COUPON BONOS už 

' nominalę vertę ir teisingą palū
ki-

Palukis išmokama geg. pirmą 
ir lapkr. pirmą kas metai.

Saugų ir gerą investinimą 
sių!ome, nepaprastai gerą pelną 

nešantj.
P. G. Perich & Company

I nvesl ment Securities
1705 gentie Building

22 M est Monroe SI.
Te!.: Dearhorn 1466.

Tik aprųbežiuotam laikui, 
priimsime Liberty Bonds už 
numinėję vertę.

Kareiviai Kristuj keliauja j “Kardo” vakarą pasižiūrėti naujų kun. Mockaus paveikslų apie savo “šven 
* tus” darbus.

šitame “Kardo” vakare bus rodomi nauji, pirmu sykiu kun. Mockaus paveikslai—apie kunigus, nviniškas, 
dievus, velnius, popiežius ir jų šventus darbus, šitame “Kardo” vakare dalyvaus šaunus—daininkai, pianis
tai, klernetistai, monologistai, deologistai ir solistai. Šitame “Kardo” vakare didesnę dalį programo 
išpildįs — kunigai ir davatkos. Kunigas Bimba sakys garsų pamokslą apie visokius grickus, zokonin- 
kas Pocijonistas mes prakeiksmą ant bedievių. . šitame “Kardo” vakare bus juokų iki ašarų, o ašarų 
iki juokų. Kuris iš bedievių šit:1 vakarą apleis tas grlešis sircertelnai ir sykiu graudensis visa savo am
žių. Todelgi, nė vienas nepamirškit “Kardo” vakaro” Gegužio 8 dieną. Kalbinkit savo draugus, kal
binki! savo pažįstamus, kalbinkit bedievius ir tikinčius į švento “Kardo” vakarą.

Užsibaigus programai prasidės Grušo orchestros griežimas ir šokiai iki vėlyvai nakčiai.^
Inžanga tik 75c. Kviečia visus “Kardo” Vakaro Rengimo Komitetas.

Iškilmingas 20as Rožinis

BALIUS
Rengia

, Dr-stė šv. Antano iš Padvos
Sekmadienyje, Gegužio (May) 8 d., 1921 m.

DIEVO APVEIZDOS PARAPIJOS SVETAINĖJ 
So. Union Avė. ir 18 gatvės, Chicago, III.

Pradžia 6 vai. vak.

Valio, valio, valio! visi ant rožinio baliaus , mer- 
ginqs, vaikinai, moters ir vyrai visi be skirtumo, nes 
čionai bus iš Klaipėdos gardžių gėrimų, Palangos 
kvepiančių cigarų, Kauno Birutės viešbučio sočių už
kandžių, Lietuvos kvepiančių rožių pasipuošimui ir 
prie puikios Geležinio Vilko muzikos galėsite sočiai 
prisišokti iki ausų. Pelnas nuo šio baliaus 10 nuo
šimtis yra skiriamas Lietuvos Raudonajam Kryžiui.

Kviečia KOMITETAS.

Princo Boulevard 491
ASHLAND

MUSIC
JEWELRY

Del m natai, 
lAtkrodiUI,

AuksybS, Colnm- 
bljoa Grafonolaa Ir 
lietuviiM naujausi 
rekordai.

4537 S. Ashland 
Are., Chicago, III.

DARBININKŲ ŽINIAI.

Kad aš T. J. Kučinskas tyrinėju ii 
sutvarkau pasiskundimus sužeidi
muose kasyklose, dirbtuvėse ir tt. 
visose Suvienytose Valstijose.

Kad turiu expertą legališkiems da
lykų atlikimams visose Suv. Valsti
jose. Ir reikale į teismą eiti.

Esu sąryšyj su advokatu Harold O. 
Mulks, Room 1117,

Harris Trust Bldg., 
111 W. Monroe St., 

Chicago, 111.

Ryto, kaip 8 vai. vak., pamojus ranka gerb.komp. Mikui Petrauskui prasidės vaidinimas

TUVIšKU VES
3-jų aktų Miko Petrausko “Operos”

i» 7 vai. vaje. Vaidinimas punktualiai kaip 8 v. v. a —iARYAN GROTTO TAMPLE Wabash ir 8 gatvė Durys atsidarys

Rengiamas
Lietuvių Kliubų Federacijos

T- Fullman 5432

MlrilH A. SHUSHO 
r OI akuserka 

7uriu Patyrim4 
J® moterų ligose; ru- 

Patingai prižiu- 
7 ’’ |,u li^on? ir kud>-

kį laike ligos. 
10929 S. State St.

Chicago, III. 
!■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

Dirbėjas ir Importuotojas go
riausią armoniką pasaulyj. Viso
kią gatunką. Pigiau parduosiu na
gu kiti . Dykai lekcijos pirkėjams. 
Raiykt angliškai dėl informaciją.

Ruatta & Serenelli 
817 Blue įsi and Avė. 

.............. .....   U........................................... II I ■

UVIU
Vadovauja MIKAS PETRAUSKAS BIRUTĖ.

DIDELIS BALIUS
COLISEUM ANNEXE 

16th St. ir Wabash Avė.
Nedalios vakare. Gegužio (May) 8 d., 1921 

Pradžia 6 vai. vakare.
Tikietai po 55 centus ypatai 

Grieš F. Jereckio orkestrą.
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Greičiausiai Suteikit Pagelbą 
Saviems Lietuvoje

SIŲSDAMI PINIGUS per Lithuanian Sales Corporation (Lie
tuvių Prekybos Bendrovė). 1920 metais Amerikiečiai pasiuntė per 
Lietuvių Prekybos Bendrovę su viršum (25,000,0'.K)) dvidešimt penkis 
milijonus auksinų saviem-s Lietuvon.

ŠIAIS METAIS lietuvių Prekybos Bendrovė, per savo skyrius 
pasiunčia kas mėnesis suvirš (5,000,000- penkis milijonus auksinų. 
Tas liudija, kad Lietuvių Prekybos Bendrovė teisingai !r greitai pa
tarnauja.

LAIVAKORTES parduoda ąnt visų linijų LIETUVON, ir norin
tiems partraukti gimines iš Lietuvos.

PADAROME pa. pertus ir kitus reikalingus dokumentus važiuo
jantiems Lietuvon, ir iŠ Lietuvos.

Važiuodami Lietuvon nesivežkite pinigus su savim. Kelionėje 
visko gali atsitikti. Geriausiai išsipilkite musų Bendroves perlaida 
(draftai) ant kokios sumos tik norite ir Lietuvon parvežę pinigus gau- 

I site pašte.

H

DABAR PRASIDEDA didelis išpardavimas Lietuvių Prekybos 
Bendrovės Šerų dėl pastatymo Lietuvoje CUKRAUS FABRIKO. Pra
dėjus veikti Cukravs fabrikui gaus (laiba daugiau 1.G0J darbininkų. 
Todėl jeigu nori gauti gera pelną už savo pinigus, tai j^irk Lietuvių 
Prekybos Bendrovės šėrų, kurie dabar parsiduoda po $7.00 vienus, 
nes neužilgu kaina pakils. >

i.Ji.J. ..ijii ...

Lėipart — naujasai Vo 
kietijos Profesinių Są

jungų prezidentas.
[Iš Federuotosios Presos]

lEHiLINAS. Kai mirė
Kari I^gien’as, Vokietijos pro
fesinių sąiurųu prezidentas, 
manyta, kad “kito tokio tinka
mo prezidento“ organizuotieji 
Vokietijos darbininkai nebe
ras. Legien’as ipat buvo senas 
ir patyręs darbininkų judėjime 
žmogus. Jam, kartu su Kebe
liu, teko pergyventi geležinę 
Bismarko diktatūrą. Jam teko 
pergyventi ir ta skilimą, kuris* 
Įvyko politinėj .Vokietijos dar
bininku partijoj —• socialistų 
partijoj. Legien’ui buvo aišku, 
kad jeigu tais pačiais 'keliais 
nueis ir profesinis Vokietijos 
darbininkų judėjimas, 
kad nuėjo politinis, darbininkų 
jėgos butų begalo susilpnintos. 
Legidfas todėl darė visa, kad 
profesinių sąjungų susivieniji
mas išliktų sveikas.

Kai mirė Legien’as, darbi-, 
ninku rateliuose ir jų spaudoj 
ri ikšla didelio susirūpinimo. 
Pagalios, lapo išrinkta Teodo
ras Leipart. Kelių mėnesių dar
buotė Vokietijos darbininkus 
įtikino, jogei Leipartas thipjau 
yra nepermaldaujamas darbi
ninkų skaldymo priešininkas. 
Jis, kaipir Legionas, yra socia-

NAUJIENOS. Chicago, ii ii.

.IOE SHIMKUS 
Generalis, Lietuvis 
pardavėjas No. 4

Anne Dining Setas 
išdirbimo, keturkampiai

Halsted, Fi-c
NEAPKAINUOTOS VERTĖS MUSŲ RAKANDU

JULIUS NAMON 
General is, lietuvis 
pardavėjas No. 10.

SEKCIJA

kaip

Quecn 
Gražiausio ___

pjauto uržuolo, rudai Jacobean bai
gimo. 
Stalas 45x60 co
lių viršus; 6 pė
das išskečiamas; 
storos kojos su 
plačiais šonais ir 
francuziŠkos la
puotos kojos. Spe 
cialiai apkainuo- 
ta šiam-e išpar
davime

$52.50
•’ Tokios pat išžiu- 

ros amerikoniš
ko walnuto $62.50

PERSIKĖLIAU
Dabartinė vieta: ofisas su Dr. Mon

kevičium, 8101 So. Halsted St., Tel. 
Blvd. 9708, nuo 2 iki 6 po pietų; gy
venimo vieta 701 W. 31st St, kam- 
pasUnion Avė., Tel. Yards 3654.

AKUŠERKA
Baigusi Aku
šerijos kolegi
ją; ilgai prak
tikavusi Penn- 
silvanijos hos- 
pitalėse. 
sėkmingai 
tarnauja 
gimdymo,
da rodą viso
kiose ligose 
moterims ir 
merginoms.

Mrs. A. Michniewicz

Pa- 
pa- 

prie 
Duo

Siųsdami pinigus, pirkdami šėrun aiba norėdami daugiau žinių 
apie laivakortes kreipkitės ypatiškai aiba per laiškus šiuo adresu:

Lithuanian Sales Corporation
414 Broadway, Boston 27, Mass.

Jei patogiau tai kreipkitės Į musų skyrius:

Lithuanian Sales Corp 
00 Savoy Theatre Bldg 

Wilkes-Barre, Pa

Lithuanian Sales Corp.
3249 So. Halsted St 
Chicago, Tel. Yards 6062

Kėdės augštais 
užpakaliais; ran
komis pintų lend
rių atramai, sė
dynė dėžės kon
strukcijos; rudos 
Ispaniškos odos 
slip sėnynės

$8.75
Tokios pat ame
rikoniško walnu- 
to viena

$9.50

Trejų šoninių durių ledaunė, 
du dideli maistui sudėjimai 
ir vienas ledui, vieta 60 
svarų lodo; sandariai atida
lyti; sausas šaltas oras vaik-spMia. $24-75

Simmons dubeltavos lovos.

Plieno rėmai; gražiausio walnut bai
gimo,lygus stulpeliai ir stori virbalai; 
apatinė dalis lengvai slankiojasi, už
dengta gražiausiu cretonne, plačiais 
apvadais visi šonai. Didžiausia ver
te, kada nors buvo siu- COC "7K 
lyta. Specialiai už

DR. YUSKA
1900 So. Halsted St

Tel. Canal 2118
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 

8 vakare.
Rezidencija: 2811 W. 63rd St.

Tel. Prospect 8466
Keturių stulpelių lovos

i/

Išmainomas ant 50 centų pinigaisDAUG GREIČIAU.

m.
Phone Yards 879.

da,

v

ap-

Jeigu jaustite pavargis, aržus, ner- 
vuotas, lengviai sujudintas, jaustas 
nuo triunksmu, negalite miegoti — 
tada nepadarisite giariaus imdamas

Severas-Gyduoles' tfzlaiko 
seirtiynos sveikata.

Telephone Yards 5332

DR. M. STUPNICKI
8107 So. Morgan St^ 

Chicago, III.
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto 

ir nuo 5 iki 8 vakare.

Didžiajam Aryan Grotto prie 
Wahash ir 8-tos gatvės atsibus 

LIETUVIŠKOS VESTUVĖS 
VISI EINAME 

BIRUTĖ.

Pastatau savo kostumeriams 
anglis, malkas ir kitokius daik
tus- Taipgi perkrausfau kad ir 
iš tolimiausiai. l}al)ar turiu sa
vo naują treką. Todėl kam rei
kalingas perkraustylojas, malo
nėsit pas mane atsišaukti, o 
aš patarnausiu atsakančiai.

Visuomenei.

, Renting, Loans & Insurance

Chicagos Ofiso valandos: Kasdiena 9:00 ryte iki 6:00 vakare. 
Vakarais: Utaminke, Ketverge ir Suhaioręis iki 9:00 vai. vak. Neda
liomis: 10:09 ryte iki 4:00 po pietų.

W. F. SEVERĄ CO.
CEDAR RARIDS, IOWA

Pranešimas

Mes, FRANK J. SZEMET ir FRANK G. LUCAS, buvusieji nariai A. 
Grigas & Co., prie 8114 So. Halsted St., šiomis dienomis atidarėm 
naują Offisą, naujoj lietuvių kolonijoj, Brighton Parke, prie 4217, 
Archer Avė., šalę didžiojo Brighton Purk Teatro. Todėl .gerbiami 
musų kostumeriai, reikale meldžiame kreiptis prie musų, o mes 
stengsimės patarnauti kuo geri nu šiai.

SZEMET & LUCAS, 
Real Estate

4217 Archer Avė. Chicago, III.

BANKAS PATARNAVIMUI
Capital & Surplius 250,000.00

THE ROSELAND STATE SAVINGS BANK 
114-th Place ir Michigan Avė.

ViKflININKAI:
WALTER E. SCHMIDT, President 

DAVID J. HARRIS, Vicc-President and Cashier 
PAUL C. GLASHAGEN, Assistant Cashier

DIREKTORIAI:
Fred M. Carter
David J. Harris
James H. Gately
Fred Farr
Joscph T. Spikmr

Atidarą Sercdos Vakarais

Marcus A. Aurelius 
Emi) G. Seip 
Walter E. Schmidt 
Ilerman Tcninga 
Domenico Basso 
WiUiam H. Weber

5Oc

Atgaivinkite 
sava nervus.

SEVERA’S 
NERVOTON

(Severo Nervoton), tam tikrus gy- 
dūles dėl tokiu negali}. Jie nutilda 
nervus, atneša ramų ir pastiprinanti 
miegą ir atgaivin nervu systemą. 
Prekė $1.25. Gaukite nuo sava 
aptiekor.aus. Reikalaukite Severo. 
Neimkite kitokiu.

Pasidaryk sau vyn$ 
Vynuoges, Vynuoges

Vynuogės*
Džiovintų juodų ir baltų

vynui vynuogių. Parduo
dame po kiek tik kas nori, 
už prieinamų kainų.

COYNE BROS., 
119 W. S. Water St.

Chicago, III.

Dreseriai 
Dideli, ke
turių stal
čių; ekstra 
stambus tu 
alėtas; dik 
tas hancu- 
ziŠko stik
lo veitho- 
dis 

$68.75

2 colių stulpeliais inising 
io lovos. Lygiais stulpelia 
is; aštuoni virbalai vieno 
colio storio; gvarantuota 

maleva, visokio dyd-

$17.50

Dreseriai
•

Didele apačia, 
gerai sutver
ta, franeuziš- 
ko stiklo veid
rodis, gražiu j 
so rėmuose; 
baigimo royal 

ketvirtą! n i ai 
pjauto iuržuo- 
lo. Laba/ spė
riais kaina

$18.75

Gražiausiai nutekinti stul
peliai; rudo mahogany 
baigimo. Gražus daiktas 
prie miegkambario. Spe
ciali kaina 7E
tiktai

štai ir tas kuponas apie kurį mes taip daug pasakojome.

ŠIS KUPONAS REIŠKIA 
50 CENTŲ PINIGAIS KUO- 
MET PERKATE PAS A

TETER BROS.
PORA MOTERIŠKŲ AR 
VYRIŠKŲ MADINGŲ AP- 
AUTUVŲ.

THE

SHOE

te t er eros.
3415 South Halsted Street

PIRMO MORTGEČIAUS AUKSO
BONDSAI, NEŠANTI 7%

Nuošimtį mokame kas pusmetis.
Šie bondsai užtikrinti pirmu mortgačiunv, Chicagos 

Estatc.
• Visos savastys tvarkomos

HOOL RE ALT Y COMPANY
Trustisai: Chicago Title & Trust Co.

šie pirmo mortgečiaus aukso bondsai absolučiai saugus, no 
spekuliacijai. V

Leiskit mums paaiškint musų daginius išmokėjimo planus 
ir kitus dalykus.

EWALD & PUPAUSKAS,
/ 840 W. 33rd St.

Tel.: Yards 2790.

Apsauga Padėtiems Pinigams.
security Bank

Mihvaukee Avė. cor. Carpsnter St 
NARIAI FED-RAL RESERVE SYSTEM 

3% PELNO ANT PADĖTŲ PINIGŲ

Saugios Depozitu Dėžės
Mainomą Svetimšaliu F* irt i g ai

Atdara panedeliais ir subatomis iki 8 vai. vak.

IBBBBBBBBBBIBBBIIIIB
Telefonas: Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
Lietuvis Dantistas 

4712 South Ashland Ave^ 
arti 47-toa gatvės

Tel. Boulevard 2160
Dr.A.J.KARALIUS

Gydytojas ir Chirurgas 
VALANDOS: 9—12 ryto 

2—9 vakaro.
3303 So. Morgan Street, 

Chicago, I1L
IŠSIRINKITE ČEVERYKUS 
PIRMA IR NESKAITYK 50 
CENTŲ NUO SUMOS PIR
KINIO. ŠIS KUPONAS YRA 
GERAS IKI GEGUŽIO 
(MAY) 25, 1921.

lelephone Yards 1532 •

DR. J. KULIS
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Gydo visokias ligas moterų, vai
kų ir vyrų. Specialiai gydo lim

pančias, senas ir paslaptin
gas vyrų ligas.

B 3259 So. Halsted St., Chicago.
IIIIIIIIIBIIIIIIIII

Dr. M. T. StrikoPis
PRANEŠIMAS

Lietuvys Gydytojas ir Chirurgas 
Perkelia ofisą į People Teatrą 

1616 W. 47th St., Tel. Boul. 160 
Valandos: 1 iki 3 po pietų.

6 iki 8 vak. Ncdėl. 10 iki 12 lyto 
Res. 2914 W. 43rd Street 

Nuo ryto iki piet.
Telephone McKinley 262

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

tuomet reikalaukit akinių.

John J. Smetana
Akinių specialistas 

1801 So. Ashland Avė., 
Kampas 18-os gatvės.

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

Dr. W. Yuszkiewicz
GyDAU visokias ligas vyrų ir mo

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

' gas gydau gamtiškais budajs.
i Valandos nuo 9 ryto iki 9 vakare. 
Nedėliomis nuo 9 iki 1 po pietų.
1407 Milwaukee Avė., Chicago, III.

Phone: Humboldt 5849

•>

3

*
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SIUNTIMAS 
LIETUVON

Telephone Van Buren 294
Rez. 1189 Independence Blvd. Chicago

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų

Ofisas: 3354 So. Halsted St. Chicago.
Telephone Drover 9693

Valandos: 10—11 ryto; 2—8 po piet, 
7—8 vak. Nedėliomis 10—12 dieną.

!■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 
Tel. Canal 65 

LIETUVIS DAKTARAS

S DR. J. SARPALIUS :
5 1424 So. Halsted St. S
■ Vai. 10 iki 12; 3 iki 5; 6 iki 8. ■ 

Nedėlioms 10 — 12. 
Gyvenimo Tel. Yards 5093.

g Mandagiam Apsiėjimui
Visokiuose užruhežinių dalykų reikaluose, kreipkitės i

INDEPENDENCE STATE BANK
• Member Federal Reserve System

Pinigus siunčiame j visas dalis pasaulio už žemiausias kainas. 
Laivakortes parduodamo an geriausių linijų laivu j ir iš Europos. 
Visos reikalingos popieros padaroma veltui.

INDEPENDENCE STATE BANK
3157—59—61 Rooscvelt Rd., Chicago

J. P. WAITCHES 
LAWYER 

Lietuvys Advokatas 
4509 S. Ashland A v., Chicago. 

Tel. Yards 1053.

Telephone Drovąr 5062

Dr. A. Juozaitis
DENTISTAS 

Valandos: nuo 10 iki 8 vai. vaka
re. Nedėliomis pagal sutarimo.

3261 So. Halsted St., Chicago, III.

Nėra Ofiso visoj Amerikoj, kur pigiau siųstų pinigus 
ir kur greičiau pinigai butų išmokami Lietuvoj, negu 
pas mus. Milionai auksinų siunčiama j visas dalis Lie

tuvos TELEGRAFIŠKAI ir paprastai.
PARDUODAME PIGIAUSIAI LAIVAKORTES

į Lietuvą ir iš Lietuvos. PA SPORTUS gauname už dykų. 
Rašykite ar ateikite ant Šio adreso:

Chroniškos Ligos 
Tikra Diognoza 

Kraujo ištyrimas 
Elektros Instrumentai 

J. VAN PAING M. D. 
2221 So. Kedzie Ave« 

Vai. 1—2; 7—9 po piet.

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

1821 So. Halsted St., Chicago, III. 
kampan 18th St.

Valandos: 9—12 ryto ir 1—9 vak.
Phone Canal 257

LITHUANIAN 
TRAVEL BUREAU

136 E. 42-nd Street 
NEW YORK, N. Y

Dr. R. Wagner
Mano specialia gydymas yra 

Chroniškų, nerviškų ir moterų ligų 
Nuo 9 r. iki 2 p. p. ir nuo 7 iki 9 v, 
1600 W. 68 St. kampas Ashland A v.

Phone: Prospect 2704 I
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fcdiUr P. Rrigaitk 

i78» sq7halsted stm 
CHICAGO, ILLINOIS.

TalephoM Roosevelt 85QQ

Subacription Ratesi 
SH.Of per year in Canada. 
$7.00 per year outside of Chicag*. 
18.00 per year in Chicage, 

te per eepy.
Cntered m Seoond CIam Matter 

March 17th. 1914, et tha Pert Office 
•f Chicago, III., ander tbft art rt 
March Bnd. 1879.

Naulienoa eina kasdien, llakiriant 
aedlldieniua. Leidžia Naujiena Ben- 
drcvi, 1789 So. Halatad SU, Chicago, 
Ui. — Telefonas: Roosevelt 8500.
■■■MtfwBmMBMaaMMnMM*MaaMnaMNnMna>BMaMM

VidaakKneji Kainai

Trinta minėdama •_ x 4... ,r.-~
Dviem minėdama - t irt 1.76
Tėbam minėtini 1J»

Chica<oje —tPe* naUetejnaj
Viena kopija . ------ 08
Savaitei .. _______ „...................~ 18
M tearia! -- . . T. - ... .--------  - 75

SuvienytoM Talatijote M fihlmgoj,

$7.00
Putei meta > « ...... 4.00
Trims minariams ,, .■*—.< 2.00
Dviem mtaeaiema . r n 1*80
Vienam minėtini ■ i » »«■■■-« .7®

Uetuvon ir kitur ulsieninetrt 
(Atpi<inte)

Metams ....*■ «■■■ 58.00
Pusei meta ........................  4J0
Trims minėtiems ■—... 8M

Pinigus reikia riesti palte Money 
Orderiu, kartu au užsakyme.

Pilna Zeligov- 
skijada.

Lenkai pakartojo Augš- 
toje Silezijoje tą patį apga
vimo būdą, ką ir Vilniuje. 
Jie pavartojo ginkluotą jie- 
gą po to, kai buvo davę žo
dį išrišti ginčą taikos ke
liu; o kad panašumas butą 
visai pilnas, tai jie viešai 
užsigynė nuo sukilimo vado 
Silezijoje, lygiai kaip ir nuo 
Želigovskio.

— Prieš tai, kai lenkų bandi
tai užpuolė Lietuvos sosti
nę, Varsa vos valdžia “pri
ėmė” gen. Želigovskio re
zignaciją, kad galėjus pas
kui skelbti, jogei Želigovs

kis esąs “maištininkas” ir ji 
neatsakanti už jo darbus. 

Lygiai tokia pat komedija 
tapo padaryta ir su p. Kor- 
fanty Silezijoje.

Jisai buvo g^lva lenkų ko
misijos Silezijos plebiscitui 
pravesti. Keletas dienų at
gal Varsa va paskelbė, kad 
jisai jau yra lenkų “maišti
ninkų” vadas Silezijoje ir 
organizuoja tenai “nepri
klausomą valdžią” galuti
nam Silezijos atėmimui iš 
vokiečių.

Prancūzų atstovai tautų 
lygoje remia p. Korfanty 
taip pat, kaip jie rėmė p. Žu- 
likovskį.

Už tai mūsiškiai klerikalai 
negali atsigėrėti francuzų 
diplomatija ir kasdien rašo 
savo spaudoje komplimen
tus!

žingsnis po 
žingsnio.

Oficialis bolševikų orga
nas šioje šalyje, “Soviet Rus- 
sia”, gavo žinią iš Maskvos, 
kad to miesto sovieto rinki
muose, kurie įvyko visai ne
senai, “laimėjo” komunistai. 
Štai kaip yra paduodama 
rinkimų rezultatai: naujam- 
jam Maskvos soviete tris 
ketvirtadalius sudarys ko
munistai, o likusįjį ketvirta
dalį — bepartyviai sovietų 
tvarkos šalininkai; tos-gi 
tvarkos priešų tarpe atsto

vų vargiai atsiras 50 žmo
nių.

Maskvos telegrafo agentū
ra nuduoda, kad ji labai 
džiaugiasi tokiais rinkimų 
rezultatais; bet ištiesų tai 
bolševikams visai nėra ko 
džiaugtis.

Pirmiausia, telegrama pri
pažįsta, kad apie ketvirta
dalis narių naujamjam 
Maskvos soviete yra ne ko
munistai. Kadangi yra la
bai gerai žinoma, kad bolše
vikų valdžia niekam neduo
da teisių, kas nepriklauso 
jų partijai, tai išrinkimas 
šitokio žymaus skaičiaus “be 
partyvių” reiškia labai skau
dų smūgį bolševikiškiems 
diktatoriams. Atsiminkite, 
kad Maskva yra pats bolše
vizmo centras.

Telegrama pripažįsta, to- 
liaus, kad į Maskvos sovietą 
tapo išrinkta ne tiktai 25 
nuošimčiai “bepartyvių”, o 
ir apie 50 grieštų bolševizmo 
priešų — tokių priešų, kurie 
nepritaria nė sovietų nė ko
munistų partijai, nė sovietų 
valdžios formai. Tie priešai 
veikiausia susideda iš socia
listų revoliucionierių ir so
cialdemokratų. Jie “darbi
ninkiškoje” Rusijoje neturi 
teisės nė laikraščius leisti, 
nė viešus susirinkimus dary
ti, nė kitais kokiais nors bu
dais vesti savo agitaciją. O 
betgi Maskvos darbininkai 
išrinko jų apie pusšimtį, kai
po savo atstovus į sovietą.

Jeigu bolševikų valdžia 
yra priversta kęsti sovietuo
se net tiktai nepriklausan
čius jų partijai bepartyvius 
elementus, o ir aiškius savo 
priešus, tai reiškia, kad bol
ševikiškai diktatūrai artina
si galas. Cariškos “samoder- 
žavijos” smukimas prasidė
jo irgi tuo, kad carizmas bu 
vo priverstas leisti savo 
priešus į valstybės durną ir 
kęsti jų kritiką.

Dar metus 
šeimininkaus?

Kauno “Lietuva”, polemi
zuodama su bolševikais, 78- 
ame numeryje, vedamam 
straipsnyje sako:

“Valdžia žmonių ranko- 
• se. Visuotini rinkimai į

Seimą davė kokiem 2 me
tam tokią valdžią, ateis 
kitas Seimas — gal bus ki
ta valdžia.”
“Lietuva” yra pusiau ofi

cialis valdžios organas, ir ji
sai sako, kad dabartinis Sei
mas ir dabrtinė valdžia esą 
paskirti “kokiem 2 metam”. 
Nejaugi tai butų tiesa?

Kaip ilgai turi būt Stei
giamasis Seimas, žinoma, 
niekas nėra nusprendęs. Jo 
uždavinys—pagaminti’ kraš
tui konstituciją; ar tas dar
bas bis atliktas greit, ar ne 
—priklauso nuo paties gei
mo.

Mums rodėsi, kad Seimat 
yra labai nerangus, jeigu ji 
sai nesugebėjo apsidirbti pei 
metus laiko. Bet “Lietuva” 
spėja, kad jisai sėdėsiąs dar 
vienus metus!

Tam, kad atlikus savo dar
bą, taip ilgai posėdžiauti ne
reikia. Seimo sugaišimas 
pareina nuo kitos priežas
ties. Dabartiniame Seime 
klerikalai turi absoliučią di
džiumą. Sekamuose rinki

muose jie žino, kad jie pra
laimės — todėl jie ir nesi
skubina rengtis prie naujo 
Seimo. • i iirvikštaa bfam* ukgnupf 

nuamontm ttadakeįįo nautaukAl

publikonai ir demokratai butų 
drįsę smarkauti.

Taigi, tas niHsų 
padėjo ne mums, aie aršiau 
slėnis musų visų priešams. Ta

■na

Apžvalga DABAR PATYS MATO, 
KAD KLYDO.

KLERIKALŲ ARGUMENTAS.
“Darbininkas” sako, kad len

kai jokiu budu negaus Vilniaus, 
ir, kad patvirtinus savo nuo
monę, pasakoja Štai ką:

“Viena moteris M. iš Vil
niaus apielinkes atvyko į 
Cambridge, ji daug pasakė 
apie Žulikovskio darbus. Jo 
kareiviai nors esą lenkai-ka- 
talikai, bet aršiau už bolše- 
vikus su lietuviais elgiasi. 
Suėję bažnyčion daro triukš
mus laike pamaldų. Pav. 
pernai per šv. Baltramiejaus 
atlaidus Giedraičių bažny
čioj, laike Suplikacijų lenkai 
kaip ožiai pradėjo sau len
kiškai giedoti. Kad klebonas 
nesutiko- su tuom, jį paėmę 
išvežė, nei šiandie nežino kur 
jį padėjo. Tai tik vienas iš 
daugelio pavyzdžių. Ar už 
tokius darbus lenkai gal ti
kėtis gaut Vilnių? Ne”.
Taigi dabar j du yra aišku, 

kodėl lenkai negaus Vilniaus: 
jie lietuvių bažnyčioje gieda 
suplikacijas lenkiškai, ‘‘kaip 
ožiai”, ir klebonui tatai nepa
tinka.

Bet jeigu dėl to “ožiško” gie- 
* Jojimo lenkai negaus Vilniaus, 
tai kam “Darbininkas” su 
“Draugu” agituoja, kad dva
rai Lietuvoje butų palikti len
kų ponijai, idant gavus Vilnių?

KUNIGIŠKA LOGIKA.

Chicago® “Draugas” mėgina 
pakritikuot įvykusi 1-jc gegu
žės socialistų apvaikščiojimą, ir 
sako:

“Susirinko jie vienon rui
mingoji salėn. Jų ‘oratoriai’ 
skambiai atkartojo visiems 
žinomą savo aksijomą: ‘So
či ja lizinas sugriaus senąjį pa
saulį ir ant jo griuvėsių at
gaivins naują, t. y. socija- 
lizmą*.” *

Tik pagalvokite, kas čia pa
sakyta šituose žodžiuos^. Socia
listai, girdi, pakartojo “savo 
aksijomą”. “Aksijomą” reiškia 
taip aiškią ir neužginamą tie
są, kad jos ir prirodinėti nerei
kia. Taigi, pasak “Draugo”, 
socialistai savo apvaikščiojime 
skelbė aiškią, neužginanią (ir 
dagi “visiems žinomą'”) tiesą, 
kurią tečiaus jisai stengiasi pa
rodyti, kaipo visai klaidingą da
lyką ! “Draugo” redaktorius, 
matyt, nesupranta, ką reiškia 
žodis “aksijoma”.

Tą socialistų “aksijoiną” ji
sai paduoda sekamai: “Socija- 
liznias sugriaus senąjį 'pasaulį 
ir ant jo griuvėsių atgaivins 
naują, t. y. socijalizm;!’*. Kol 
bus senasis pasaulis, tai nau
jojo pasaulio, t. y- socializmo, 
dar nebus. Vienok “Draugas” 
sako, kad tas nesantis socia
lizmas sugriaus senąjį pasau
lį. O kada senasis pasaulis bus 
“sugriautas”, tai socializmas 
atgaivins socializmą. “Atgaivin
ti” galima tiktai tą, kas jau 
yra gyvavęs; tuo budu išeina, 
kad po sugriovimo senojo pa
saulio socializmas ims gyvuot 
antru kartu, ir prie tos naujos 
gyvybės jisai pažadins pats sa
ve!

Tai ve kiek nesąmonių pri
rašė “Draugo” redaktorius iš- 
\iso tiktai dviejuose sakiniuo
se. Aiškų, kad jisai nė protaut, 
ne rašyt nemoka. O betgi kuu. 
Česaitis turi “teologijos dakta
ro” laipsnį.

RYTO
Visi eina į “LIETUVIŠKAS .

’ VESTUVES” 
Aryan Grotto Temple 
Wabash ir 8-ta gatvė 

BIRUTfi

Daugelis draugų, kur paklau
sė karštiems komunistų spy- 
čiains apie “proletariato dikta
tūrą” ir reikalingumą nuga
lėti tuos “socialpatriotus”, šian
die ir palys mato, kad jie da-

pradeda .sumatyti ir kai kurie 
rimtesnieji komunistai. Reikia 
tikėtis, kad laikui bėgant jie 
ištikto surimtės ir Motoj dar
bininkų jėgas skaldę, ims vie
nyti jas. — K. M-tis.

Kazimieras Gbgis
ADVOKATAS

Namu Ofisas Miesto Ofisas

3323 S. Halslid SI. 1271. Oetrborn SI.
Tul. Boulevard 1310 Tel. Uentrul4411

kud

listų Partijos, o kariu ir Liet. 
Soc. Sąjungos, jie pasitarnavo 
ne komunizmui ale reakcijai. 
Reakcininkų jėgos tai ištiktų
jų'.sustiprėjo. Pažiūrėkite, kas 
darosi New Yorkc ir kitur. Iš 
New Yorko valstijos' atstovų 
buto bent kelis kartus mesta 
socialistų atstovui. Kodėl? Aiš
ku: reakcininkai mate,
prieš juos nebus pastatyta stip
ri organizacinė jėga. Kas kad 
balsuotojai ir vieną ir kitą 
kartą išvytus iš atstovų buto 
narius išrinko ir pasiuntė juos 
atgal. Tai yra labai geras da
lykas. Bet reakcininkai žino, 
kad ta minia nėra organizuo
ta. Jeigu ji butų organizuota, 
tuomet būtumėte matę, ar re-

DR. A. MONTVID
CHICAGO

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas
25 East VVashington St.

Marškai I Field Annex 
18th fl. Ruimas 1827

Valandos: nuo 10 iki 12 ryto.
Telephone Central 3362

2121 North Westcrn Avė.
Valandos: nuo 6 iki 8 vakare 

X-Spinduliai. Phone Armitage 2010
Rezidencijos tel. Albany 8710

Mihvaukee ir Ashland Avės

HOME BANK & IRUSI G0A STATE BANK

Tiems, kurie

NUSPRĘS TAUPYT.

Pasisekimo Kelias
Atdaras

1. Branduolys nuosprendžio mažas, pirmas žingsnis Ifnk pasek
mės kelįo yra, taupymo accountas.
2. Pasisekimas šauks tavo; jie tik klausia, ar esi prisirengęs.
3. Su savo pirma užmokesčio diena, pasidaryk savo diena.
4. Atsidaryk taupymo accountą su doleriu ir pradėk taupyt šia
me tvirtame ir smarkiai augančiame Banke.

ATDARA VAKARAIS.

Utarninke iki 8 vai. Subatoj iki 9 vai.

■ LIETUVIŠKOS NAUJOS GADINĘS 
DAINOS.

Mišriems chorams, Duetams ir Solo.
Sutaisė ir savo Lėšomis išleido.

JUOZAS LANKELIS
DAINŲ TURINYS:

1. Dienelė LiuosybCs. 4-riems mišriems balsams ...........................
2. Jaunystes Nelaimės. Solo su pianu ..........................................
8. Žiema ir Giria. 4-riems balsams ..................................................
4. Jau šviečia Rytuose. 4-riems mišriems balsams.......................
5. Nauji Laikai kad Atėjo. 4-ierns balsams .......................... .........
(5. Jaunuolės Draugės. 4-riems lygiems balsams ...........................
7. Gegutė ir našlaitė. Duetas merginoms su pianu .... ,,.................
.8. Aušra švinta, Saule teka. 4-riems lygiems balsams ..................
9. Auštant Aušreliai. Duetas merginų su pianu ............................

Su reikalavimais kreipkitės šiuo antrašu: '
/i79Q w cicero. III.

25c. 
25c 
20c 
25c 
25c 
25c 
25c
25c 
25c

Sveikatai ir Linksmumui
Gerk

South Side Beverage Co’s.
“MALT TONIC” £■

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

Pąrdavoja, / ll
FREDERICK BROS, įj įjį

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

Taipgi “Ambrosia” ir “Extra Pale” Brands.

DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS 
muzikai iškų instrumentų naujausios iš- 
dirbystės: armonikų, koncerti- 
nų, skripkų, rekordų visokioms /OT O] \ 
kalboms,, gramafonų ir auksi- 
nių visokių daigtų: žiedų ir 
laikrodėlių, ir sutaisom viską, kam kas 
reikia, o ypač muzikališkus intrumentus 
ir prisiunčiam .į kitus miestus kam ko reik

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

Esame Viršininkai Užlaikytojai
Džiovintų Juodų Vynuogių

(Grapes)

Slyvų nuo 30 iki 100.
Taipgi be sėklų razinkų (Sultanas)

KARUOS LOTAIS AR MAŽIAU
Telefonuok ar rašyk klaupdamas kainų

F. E. NELLIS & CO.,
111 W. South Watcr St., Chicago.

F. E. Neįlįs Jr., Otto Annoreno

DRAPANOS VĖL ATPIGO
Šį metą pigesnėmis nebebus. 

Dabar tai geriausis laikas užsi- 
sakyt vasarini siutą, kad dar 
gražiausios materijos neišsibai- 
gč. Vėliau bus sunku gauti to
kių puikių ir belaukdami pra
leisite puikiausi pavasario se
zoną nepasipuošę. Dabar yra 
laikas ir mes esame pasirengę 
padaryti greitai ir kone per pu
sę kainos pigiau, kaip praėjusį 
metą.

Mano patyrimas daugelio me
tų yra visiems gvarantuojamas 
pasitenkinimas drapanoms, ku
rias padarysiu

P. S. Važiuojantiems Lietu
von arba norintiems siųsti, par
duodu materijas už “\vhole3ale” 
kainas.

P. P. MANKUS,
2345 So. Leavitt St

Lietuvai Reikalingi 
Amerikos Pinigai

Gelbėk Lietuvą pasiųsdamas savo giminėms 
amerikoniškų dolerių. Tai yra greičiausias per
siuntimas ir daugiau markių gauna. Mes ima
me tik vieną dolerį nuo šimto dolerių vertės. Su 
visais kostumeriais vienaip elgiamės — kalbame 
lietuviškai.

Pinigų siuntimo skyrius.
Atdara subatomis ir utarninkais iki 8 vai. 

vak.. Kitomis biznio dienomis nuo 9 ryto iki 4 
po pietų.

Moel^lateJJank
jLVv milvyaukee and NORTH AVI NUI ' V

“Bankas visiems žitionėms”

VISI LIETUVIAI
Privalo žinoti, kad parankiausia, tvirčiausia ir geriausia 

vieta laikymui pinigų yra

UNIVERSAL STATE BANKAS.

Turtas Apie

3,000,000.00
DOLERIŲ

ČION ATS VISŲ PINIGAI RANDASI
SAUGUMĄ-UŽTIKRINA SUV. VAI.. VA

GUS LAIKO ŠIAME
PINIGUS IŠMOKAME ANT KIEKVIENO

PINIGUS Į LIETUVA
ir kitur geriausia ir greičiausia pasiunčia

UNIVERSAL STATE BANK
j Pasinaudokit proga kolei žemas kursas.

Iš kitų miestų siunskite mums doleriais, o mes išsiunsime Lietuvon 
auksinais pagal kurso su pilna garantija.

LAIVAKORTES parduodame ant visų linijų į Lietuvą ir iš Lietuvos.
PASPORTUS parūpinant greičiausiai.

AR NORITE PIRKTI ARBA PARDUOTI 
NAMA AR LOTA?

Musų Banko Kcal Estate Departamentas dabar turi nepaprastai 
gerus bargenus. Pasinaudokite proga. Atsišaukite tuoj pas p. J. 
J. Krasowskj, Vicc-Prez.

KVIEČIAME VISUS SUSIPAŽINTI SU ŠIA 
DIDŽIAUSIA IŠTAIGA.

BANKO VALANDOS:
Kasdieną nuo 9 v. išryto iki 4 po pietų ir vakarais: Utarninkais 
nuo 6 iki 8:80. Sukatomis visų dieną iki 8:30 vakare.

UNIVERSAL STATE BANK
3252 So. Halsted-St., Chicago, III.

O PINI-



tai dalis bolše-

KREIPK1TĖS Į MUS
New

Budavojame
Namus

DIDELIS IŠPARDAVIMAS
.$110.00

Suteikiame pieną veltui

3301 So. Halsted Str., Chicago, III

Už bagaž 
MUM 

AUNĄ.

Jūsų banko accountas kils smarkiau, nei jus 
manote ir ligsvara bus šaltiniu suraminimo 
ir užganėdinimo.

Inšuruojame nuo ugnies, 
namus, rakandus ir auto
mobilius.

Lengvas 
Budas

1UNČIAME PINIGUS LIETUVON perlaidomis ir kable 
1 gramais pigiausiu kursu, greitai ir teisingai.

Todėl, šios 
kviečiami 

, o pilnai

įsisteigti taupinimo accountą prade 
dant maža suma ir taupant regulia 
riai.

Pagabios vai. taupymui.
Vii-,

Utaminke 6 iki 8 vakaro.
Subatoj visą dieną iki 8 v. v.

Visi ant VESTUVIŲ
Aryan Grotto Temple
Wabash ir 8-la gatve.

BIRUTĖ.

Siunčiame pinigus Lie
tuvon, prisiuntimas užtik
rintas.

NEGALIU RASTI VIETOS
Žmonių palikti gražiausi phonografai ir rakandai sankrovoj 

veik nauji. Visi yra kviečiami pasižiūrėti musų vyriausian par
davimo kambarin. .Atdara nuo 9 iki 9 ir nedėliomis iki 4 vai..

Duosime mažą bankutį j deskos kampą, kur 
galėsit pasidėti kas dieną po 25c. arba 50c. 
ir greitai bus didelė suma. Tuomet kas sa
vaitę pasidėsit savo taupymą šin didelin 
west side banke, kur mes pridėsime 3% pa- 
lukio, kad prigelbėjus augimą.

SMERKIA ANGLŲ ŠEIMININ 
RAVIMĄ AIRIJOJ.

[Iš Federuotosios Presos]

VVASHINGTON 
šiuo 
Follette andais senate pasakė 
ilgų kalbų. Be kita stipriai kri
tikavo Anglų šeimininkavimų 
Airijoj. Pasak jo, Anglų elgę
sis Airijoj yra despoto elgęsis 
su beginkliu žmogumi,

GARK BROS. WRECKING 
. COMPANY

Atidarys ūkininkų bankus 
[Ii Federuotosios Presos] 

SYDNEY, Australija.
South Wales’o valdžia 
didžiumų sudaro organizuotų
jų darbininkų atstovai, rengia
si atidaryti visų eilę naujų ban
kų. Tai bus taip vadinamieji 
ūkininkų bankai, kurie teiks 
reikiamų jiems paskolų ir šiaip 
naujas ūkininkų kolonijas kurs.

CASE AND MARTIN CO. 
Kepėjai 

Connecticut Pajų 
(Pieš)

/

Geriausi visada nuo 1869 
Insteigta 1869 metuose.

Reikalaukit £ase & Martin’o 
Užsisakyk šiandien ari t rytojaus

Wiscon
valstijos senatorius Lt

I IR Iš LIETUVOS 
du ir daugiau išplaukimų kas savaitė 
tiesioginiais laivais į ir iš ANTWER- 
PO, KARVE’ ir ANGLIJOS, turi 
trumpus ryšius su KAUNU ir kitais 
LIETUVOS MIESTAIS.

Keliauninkams po 2, 4 ir 6 loveles 
kambaryj.

Atsikvieskit savo gimines bei drau
gus musų dideliais, greitais laivais. 

Atsišaukite prie artimiausio laiva
korčių agento, arba

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

BANKO VALANDOS: Kasdien nuo 9 iki 8 v. p. p. Užsienių Sky
rius atdaras kasdien nuo 9 valandos ryto iki 5 valandai. Subatomis 
iki 7 vai. vakare.

NEGRŲ KONVENCIJA 
LONDONE.

[IŠ Federuotosios Presos]

LONDONAS
denį Anglijos sostinėj Londo
ne įvyks didelė negrų konven
cija. Konvencijoj busiu atsto
vaujama visos Afrikos negrų 
tauteles. Negrų konvencijoje 
dalyvausianti ir Anglijos Dar
bo Partija.

PINIG __ . . _ _..... ..APDĖAUJ) A NUO UGNIES IR VIEŠU LOS
Bankas su laikrodžiu Męs kalbame Lietuviškai 
Bankinės valandos kasdien nuo 8 ryto iki 4 po piet, išskiriant, Suba- 
t orui s nuo 8 ryto iki 1 po piet ir nuo 7 vakare iki 9 vakare.

PRIIMAME PINIGUS DEPOZITAMS ir mokame 4%. 
PERSAMDOME SAUGOS DĖŽUTES, $5 metams.
PARDUODAME LAIVAKORTES Į LIETUVĄ ir iš Lietu
vos. Keleiviams parduodame Draftus, Keleivių čekius ir 
Kredito Laiškūs.
VISOKIAIS BANKINIAIS REIKALAIS Patarnaujame tei
singai, greitai ir draugiškai. ' •

NEPASIGAILĖSITE.

Idant žmones važiuodami per kelius rubežius nebūtų i 
tartimi, kad jie kiekvienas nusipirktų draftus. Apie ta jau buvo ... 
PARDUODAME TOKIUS DRAFTUS PAGAL DIENOS KURSO t 
JOKIO ATITRAUKIMO LIETUVOS PASTOSE ARBA BANKOSE 
VALANDOS: Kasdieną 9 ryto iki 6 vakare.
VAKARAIS: Utarn., Ketv. ir Subatomis iki 9 vai. 
NEDfiLDIENIAIS: 9 ryto iki 8 po pietų.

809 W. 35th St., (Halsted & 35th Sts), 
Kainos laivakorčių iš New Yorko iki Kauno .. 
Kainos laivakorčių iš New Yorko iki Eydtkunu

nutaksuojami už vežamus pinigus, ;
buvo pranešta net Lietuvos valdžios

KURIUOS PINIGUS IŠMOKA BE

Western Furnitūra Co.
2810 W. Harrison St., Chicago, III.

Ar gali pralenkti, kad už $35 gali nupirkti di
delį Victrolą gvarantuota 10 mėty su daugeliu re
kordų ir deimanto adata vertės $200.

♦

Išsiųsime C. O. D. visur Suv. Valst. daleisdami išegzaminuoti 
pirmiau, nei kad mokėsi pinigus. Tokia išpardavimas niekuomet 
nebuvo siūlomas publikai. Nepraleiskit šio bargeno. Atsišaukite 
tuojaus. Veltui pristatome. Jei atsinešito šį pagarsinimą, bus 
nuleista $3.00.

EUROPEAN AMERICAN BUREAU
FABIONAS IR MICKIEVIČE, Vedėjai.

--------1(Halsted & 35th Sts), Chicago, Illinois.
$117.00
$104.60

yra pa-
i. MES

BALTIC STATE BANK
294 Eighth Avė., Kamp. 25 gatv., New York

gatvės, į vakarus nuo 
Wentworth Avė. District 
Sales Manager

Stanley Rubey,
4021 S. Maplewood Avė., 

Tel.: Lafayette 5284.
P-s Rubey lietuvis. Tele- 

fonuokite arba rašykit jam. 
Nekainuos nieko, kad gavus 
faktus.

The Home Builders 
Association, 

National Headąuarters 
137 Narth Clark Street-

* Telephone Rand. 5886.

PIRTIS.
Turkiška elektrikinė maudynė
Hotelis su’ 100 kambariu

Lankant musų pirtį, galimą apsi- 
saugot nuo sekančių ligų: Reumatiz
mo, violetiniai spinduliai, nerviškumo, 
šalčio, strėnų dieglio, paraiyžiaius, 
inkstų ir kitokių elektra gydymų.' t

Naujausiais musų įtaisymais, gvA- 
rantuojame geriausią gydymą.

Moterų dienos tik Utarninkais 
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. CZESNA,' 
1657 West 45-ta gatvė, Chicago, JH.

Telef. Boulevard 4552

C1TIZENS STATE BANK
MELROSE PARK, ILLINOIS 

(Bankas ant kampo) 
PADfiK SAVO SUTAUPYMĄ TVIRTAME 

VIETINIAME BANKE.
3% palukio mokama už padėtus pinigus 

SIUNTIMAS — APSAUGOS SPINTOS

—Tel.: Yards 6666
Boulevard 8448

į DR. V. A. ŠIMKUS
J lietuvis gydytojas, Chirurgas

SAkušeras
8203 So. Halsted St., Chicago.

■Valandos: 10-12 v.
v. v. Nedeliomis 10-12 ryto.

Naujų ‘‘respubliką” sukurt.
[Iš Federuotosios Presos] 

MASKVA. — Čia gauta ži
nių, kad šiomis dienomis Ab- 
kazijoj įvyko “pirmasai Dar
bininkų ir Kaimiečių Tarybos 
kongresas”. Pasekmėj to — 
susikūrė nauja sovietų “respub
lika”.

Abkazija
vikų nukariautosios Gruzijos

ATIDAI VAŽIUOJANČIŲ l LIETUVA 
Pirm negu pradėsit rengties i kelionę, kreipkite pas mus ir viską iitirkit, tas jums nieko nekaštuos.

Jau tūkstančiai išvažiavo per musų Biurą į Lietuvą ir šimtai išvažiuoja dabar kas mėnesis. Visiems 
parūpinant pašportus, sutvarkom taksus ir pagelbstlm išsiųsti bagažus. Pašportų padarine už savo 
darbą kainuojam tik $1.00. Už bagažų ir taksų sutvarkymą mes nieko nekainuojant. KIEKVIENAS 
ŽMOGUS VAŽIUOJANTIS PER MUMIS YRA APRŪPINTAS NUO LAIKO SfiDIMO Į TRAUKINĮ 
CH1CAGOJE IKI PALEKIA I>ATT'TA

■ PRANEŠIMAS

3039 So. Halsted St.
Naujo

LUMBERIO 
Vartoto
Telefonai: 

Boulevard 1921, Yards 1294

Pasibudavok Garadžnj

Sutaupysit' pinigy.
Pasibudavokit pastovų garadžių 

12x16 pėdas, tik vienam automobi
liui. Visas naujas lųmberis: durys, 
langai ir stogui materijolas už

$95.00
Miera 14x18 už

Trečias Ekskuršinas šiMetą
Į didžiausią Lietuvių koloniją Wisconsine 

Invyks Utarnike, Gegužio (May) 10 d., 1921
Reikia pribūti į musų ofisą 4 vai. po piet.

Km- yra laimė ir užganėdinimas darbo žmogui? Ten, 
kur žmogus nėra varžomas darbe, kur mato savo darbo vai
sius, kur gauna gerą atlyginimą už darbą, kur darbas ne
kenkia sveikatai, kur nėra raginančių pasiskubinti darbe, ir 
tt. Gal sakysit, kur tokia vieta galima rasti ? Atsakymas 
lengvas, ta vieta tai yra FARM A. Kaip nesvarstyk, jeigu 
žmogus yra priverstas dirbti fabrikoj, kur jis visada pavo
jui darbo netekimo, FARM A sulyginamai yra rojus. Čia 
žmogus randa nuolatinį dalbą, nuo kurio vien tik mirtis te
gali atskirti. Statistika parodo, kad nelaimingų atsitikimų 
įvyksta mažiausiai tarpe žemdirbių, užmušimas arba sun
kus sužeidimas yrą,retas atsitikimas ant farmų. Miestuo
se, ypatingai kur yra'daug.fabrikų, matyti žmogų be kojos, 
be rankos, arba kitaip sužeisto, tai yra paprastas reginys, 
bet ant farmų priešingai. Mestuose ant gatvių patinki 
daugelį žmonių maldaujančių nors centinės pašelpos, ant 
farmų to visai nėra, išskiriant iš miestų išvažiavusių be
darbių, kuriuos ūkininkai pavaišina gerais pietais. Ūkinin
kas, jeigu tap dirba kaip jis butų priverstas dirbti fabri- 
ko*se, į trumpą laiką tampa neprigulmingu ir turtingu žmo
gumi, nes jo darbą niekas nekontroliuoja, jam algų numu- 
šimu niekas negrąsina, nepaisant to kiek jis uždirba. Ne- 
taip, kaip tai atsitinka fabrikose, kada bosas pamato darbi
ninką uždirbant daug pinigų ,tuojaus daro vsokius išroka- 
vimus algos numušimui. Tad, jeigu nori laisvės ir užganė- 
dinimo ir da turi kiek nuo pirmiau sutaupitų pinigų, pirk 
Šmotą geros žemės didžulej Lietuvių kolonijoj Wisconsine. 
Ši kolonija randasi apie miestelį Woodboro, \Vis., tarpe pui
kių ežerų ir upių, žemė derlinga, uždera viskas ką pasėji 
ar pasodini. Kad dažinojus tikrą tos žemės vertę, reikia ją 
pamatyti. Platesnių informacijų ateikit į musų ofisą. Ne
eik vot savo brangų laiką darbo bejieškant, neatidėliokit 
ant kitos dienos, nutarkit važiuoti šiandie, ir persitikrinkite 
patys ar teisybę kalbame. Išvažiuoti galima kas utarniką.

DALTIC STATE IU KAPITALAS $250.000.00

SchiffSStalflBank
728 W. 12th St., 

Arti Halsted St.

Siunčiame pinigus į
LIETUVĄ

Pašta ir telegramų.
Pinigus siunčiame tiesiai pe^ ta

vo locną telgramo sistemą,

YRA IŠMOKAMA Į 
5 DIENAS

Mes turime priėmėjų kvitas nuo 
visų orderių. Turime 29 metus 
patyrimo pinigų siuntime, todėl 
mes galime ir griausiai patarnau
ti. Pinigus siunčiame už

žemiausias kainas
Atdara Utarninkų ir Subatų va

karais iki 8:00; nedėldieniais nuo 
9:00 iki 12:00 pietų.

Schiffc"DStateBank
728 W. 12th St., 

Arti Halsted St-

Pirma lietuviška valgykla 
North Sidėje

šiuomi pranešame northsai- 
diečiams, kad mes atidarėme 
lietuviška valgyklą lietuviams 
parankioj (vietoj.
apielinkės lietuviai 
atsilankyti pas mus, 
kiekvieną užganėdinsime.
A. SABFCKIS ir KAZ. KIČAS

1910 W. North Avė.,
Arti Robey S t.

Parduodame namus, sko- ■ 
■ liname pinigus.

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

Yards 2790E

West Side savFngs BAN K 
Bank of "Safety andFriendly Serrice\

ELEKTRA
šviesą ir,-pajiegą suvedame į-senus ir naujus namus, taipgi 

dirbtuves. ■ Čash arba ant išmokėjimo. *
Pirmutinė Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje

THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., Ine.
A. BARTKUS, Pres.

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

Flatus ir bungalows. Aug- 
štos rūšies materijolas ir 
puikiausis unijistų gabių 
darbininkų darbas už tokią 
žemą kainą, daug pigiau, nei 
kuri kita įstaiga pasaulyj 
galėtų. Perkame tokiomis 
daugybėmis, todėl galime 
siūlyt už didelį nupiginimą. 
Nebudavok namo, nematęs 
mus.

Direct Sales Manager dis- 
triktams į šiaurius nuo 51

Investyk, kad užsimokėtų pats už 
savę. Pasistatyk dviems automobi
liams garadžių 18x18 ir išrenduok pu
sę jo.

$130.00
Miera 20x22 ............................ $150.00
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Sustok praktikavęs—Naudok

PUHITYBRAND

J°rth<Lily

CHICAGOS

Namams maistinga gira

Gatava nei darbas nei virimas 
— nei cukrus.

Wholsėlio kombinacija ap
yniai ir seJykla moksliš
kas prirengimas musų il
go patyrimo. •

:: ŽINIOS
>

DEL NEGRAŽAUS PRIETI- 
KfiLIO.

LIETUVIU BAKAM KRAUTUVE
. $1.25
. $6.00

_________________ $11.00

(’ALIFORNIA VYNAS ę on 
Grape Juice (uždrausta fruktai) — ne- 1 • O<J 
raugintas, nekoštas, naturalis, tyras — B --------
galono kenas (6 sv. 4 un.)

Vienas ....... 
y2 tuzino... 
1 tuzinas ..

=J

Viskas į butelius pilstymui namie.
Sacchrometeriai uždarui ir alui, su 
nurodymais, specialiai C i C H 

* dabar
Gvarantuotas Suv. Valst. Custom 
House spiritas, testeris, <T -Į E A 
0 iki 200 proof ■ -vU
Grynumas brand, Root beer ex- 
tract, 4 uncijų butelio, užtenka 
padarymui 10 galio- 50c
Grynumas brand spalvavimui, 4 
uncijų butelis, užtenka CAp
300 galonų ' UUU
Variniai katilai.
Bonkų užkimšimui mašinos.
Koštuvai — statinukės, komai cu

krus.
Džiovintų miežių salyklą etc.

DŽIOVINTOS, BALTO ARŽUOLO 
STATI NU K ĖS.

1
3
5

$1.50
$2.00
$2.75
$4.50
$6.50

Geresnės, nei anglimis medžių

galono .
galonų .
galonų .

10 galonų
15 galonų
50 galonų sanitarė selyklai stati-
nukė.............................   $4.50
Degtinės, Vyno ir likerių kvapsnys 
visokios. \

Reikalauk veltui katalogo ir receptu.
Fruktai ir gira spaudžiami už numažintą kainą.

Prisiųstus užsakymus, kartu su cash arba čekiu greitai išpildome. Siun- | 
čiame visur čystuose pakeliuose krasa arba expresu.

Pirk tiesiai nuo savo dealerio arba iš musų vidurmiesčio krautuvės.

PURITY MALT EXTRACT CO.,
Joe Grein 40 metų biznyj prie Randolph ir La Šalie J, Pahls
130-132 West Randolph St., Chicago.

Tek: Main 84 ir 254. 
IŠDIRBĖJAI, PERKUPČIAI IR RETAILERIAI. 

Agentų ir dealerių reikia.
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll^

Naujienų nr. 102 išspausdin
ta p. Ily straipsnis antgaiviu 
“Dar apie demonstraciją.“ Be 
kita jis rašo: “Beje, čia tenka 
pažymėti vienas labai negražus 
prietikčlis. Vienas vietos mu
zikantas, kur kiek laiko atgal 
buvo “didelis socialistas,“ pas
kui toks pat “didelis komunis
tas,’’ o dabar “nežinia kas,’’ 
darė visa, kad mes negautume 
beno. Jis net į muzikantų ofi
są buvo nubėgęs (lentinei junti 
mus ir pačius liet, muzikantus. 
Savo tikslo jis betgi neatsiekė. 
Bet tuo puikiai pasirodė, koks 
jisai “paukštis.“ Gerai, dabar 
mes žinosime. Žinosime su kuo 
turime reikalą. Ir LSS.f kuopos 
ir visos pažangios Chicagos lie
tuvių draugijos ateity žinos, 
kaip reikalinga elgtis.“

Gaila, kad p. Ily, kaipo ži
nių pranešėjas, rašo netiesą. 
Jis agituoja fl-SS. kuopas, Chi
cagos liet, draugijas, kad jos 
keršintų man. Nejaugi jis ma
no, kad minėtų kuopų bei (Irau 
gijų nariai tani šventai patikės 
ir netyrinės? Komunistu nie
kad nebuvau, tą žino ivisi. Kas

o O

Atidarydama pavasarinį sezoną aukauja musų gerbiamai visuomenei, dar iki šiol negirdėtų pigumų, abiejose krautuvėse. Padidinant 
krautuvę ant 4201-3 Archer Avė., uždėjom naują skyrių, kur musų pirkėjai apart rakandu rus dar visokių namams reikalingų daiktų kaipo tai: 
visokio gatunko puodų, katilų, viedrų, visokios maliavos, dratinių durų, arba langų, dratinių tvorų, lopetų, kirvių, klijų, grėblių ir daug kitokių 
dalykų, kuriuos visus čion suminėti begalima. Atsilankę patįs persitikrinsite, jog LIETUVIŲ RAKANDŲ KRAUTUVĖS niekados žmonių ne
suvadžiojo ir per tai įgijo visuomenes prielankumą ir užsitikejimą, nes neturėjome dar pirkėjo, kuris nebūtų buvęs užganėdintas, ką parodo 
musų spartus augimas, šitas nupigintas išpardavimas prasidės Geg. 2 d., 1921 ir tęsis tiktai per 2 savaiti; ir kaip visados tiktai ankstybesnieji 
galės šiaja proga pasinaudoti. Todėl nesivėhiokite, ateikite kol pasirinkimas pilnesnis, o inusų direktoriai ir pardavėjai: V. Makaveckas, M. 
Kežas, D. Shemaitis, J. Krukas, A. Lapenas, J. Nakrošis ir J. Krotkus jums mandagiai ir sanžiningai jūsų reikalvimus užganėdins bile vienoje 
musų krautvėje.

llillllll
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SKAITYKIT SU DIDELE ATYDA

O kad aš dariau taip, kad jus 
negautumėte beno, tai yra ne
sąmone. Nes bučiau prasikal
tęs ir prieš muzikantus ir 
prieš minią. Del manęs ir tris 
bonus galėjote turėti, tik, sup
rantama, ne už dyką. Į muzi
kantų unijos ofisą taipgi nebė
gau. bet buvau kviestas, kaip 
ir kiti du muzikantai, kurię

Plieninės lovos su springsais ir Va
tiniu matrasu, visados parsiduoda' 
už $45.00, ant šio išpardavimo pre
kė numažinta per pusę ir kadangi 
jų pora tuzinų tik teturimo, tai tik 
pirmesnieji šiaja proga pasinaudo
ti tegalės, dabar $22.50

Naujausių laikų psychologija tvirtina, kad labai tankiai atsitinka 
kirmėlėmis užsikrėtimas, kurios pas žmogų randasi ir vadinamos Pin, 
galvijinės ir kiaulinės; apvalainos, o kartais ilgosios šniūrinės ir tūk
stančius atsitikimų galima prirodyti pamušusiais nuo jų. Tankiau
sia mirti patinką iš priežasties neatbojimo ant tų kirminų. Todėl, 
kaip tik pajusit, kad turite kuriuos nors kirminus, pradžioje žingsniui 
turi būt be atidėliojimo paskubinti.

jos ofise savo tikslo pilnai at
siekiau, nes sustabdžiau perim
tą, tai yra, kad nevalia už dy
ką grajinti. Kaip unijistas iš-

Ateikit j
VESTUVES, nepamirškit

Aryan Grotto Temple,
BIRUTĖ.

Aiškiausiu ženklu augščiau minėtų kirminų yra, jei jie randasi 
pas jus, galima patirti nors ir nevisada, sekančiu budu: užeinamieji 
symptomai kaipo, stoka apetito, kartais persivalgymas, apsivėlęs lie
žuvis, karštis, vidurių skausmas, pilvo ir žarnų skausmas, ir tankiai 
tas atsiliepa ant plučių; noses niežėjimas, išpūtimas, netvirtumas, 
skausmas strėnose, pajuodavę paakiai, nustojimas kraujo arba ma- 
žakraujistė, tankus galvos skaudėjimas, nemiegojimas, slobimas, ap
alpimas ant syk ir tam panašus ženklai apsireiškia. Tas yra ženklu, 
kad tūkstančiai jų randai tšeinamąjam kanale. Visi tie symptomai 
pašalinami visai i trumpą laiką. Daugelis vyrų, moterių ir kūdikių 
gydosi be vilties visai kitas ligas, kuomet didžiausia priežasčių yra 
tie kirminai. Jei manai, kad kenti nuo tų kirminų, ateik pas mane, 
o aš pagydysiu į kelias valandas, ką gali patvirtint šimtai mano pa- 
ciantų, kuriuos pagydžiau. Pilnas gydymas kainuoja $15.00.

DR. DICKSON,
.J645 West 47th St. 

Tarpe Paulina ir Marshfield.
Ofiso valandos: nuo 10 vai. ryto, iki 8 vai. vakare; nedėlioję 

nuo 10 iki 12.

MORGICIAI
PASKOLOS

Skolinu ir surandu paskolas 
pirmiems ir antriems motgi- 
Siams.

Atperku ir pampinu mortgi- 
čius.

Atperku {vairių kompanijų 
Mins.

KAZ. GUG1S
Ofisas: 127 No. Dearbom 

11 lubos.
Telefonas Central 1411

Ištikimas Gydymas
Pasitarimas rūpestingai slaptas

DR. B. M. ROSS 
Specialistas

Vyrai, kurie serga chroniškomis ligomis, kraujo 
užnuodijimu, inkstų, pūslės šlapimo ir visokiomis 
privatinėmis ligomis.

35 So. Dearbom St., kampas Monroe St.
Crilly Building — ruimas 506. Imkite elevatorių 

iki 5-ty lubų., Chicago, III.
DVIDEŠIMTS ASTUONI METAI PRAKTIŠKO PATYRIMO.

VALANDOS kasdien nuo 10 ryto iki 8 vak. Nedėliomis nuo 10 ryto iki 
1 po piet. Utarninkais ir Ketverggis nuo 10 ryto iki 4 vai. po piet.

f?—....... ........—....
Tel. Monroe 2804

DR. W. F. KALISZ
Specialumaa: Motery ligos ir Chirurgija.

1145 MILWAUKE’E AVĖ. CHICAGO.
-

Namai: 8323 So. Halsted
Telefonas: Drover 1810

AR NE KIAURAS JŪSŲ STOGAS?
Reikalauk musų kainos asphalt sto

gams ir murmurinio paviršiaus, stu- 
bų ir garadžių stogams.

Tel.: Victory 2400
GEORGE GREEN LUMBER CO., 

22nd St. Bridge.

Ofiso Tel. McKinley 76
DR. I. H. GINDICH

DENTISTAS
Mes savo darbą gvarantuojame 

Kalbame visas Europiškas kalbas. 
8804 So. Kedzie Avė., Chicago, UI.

Arti 38th Street.

DR. VAITUSH, O. D 
Lietuvis Akių 

Specialistas
Palengvina akių įtempimų, kuri r 

•sti, priežastimi galvos rkaudfijimo 
svaigulio ,akiq aptemimo, nervuotu* 
mo, skaudamą akių karšti, atitaifu 
kreivas akis, nuima kataraktą, atitai 
so trumparegystę ir toliregystę. Pri 
renka teisingai akinius. Visuose ai 
sitikimuose egzaminavimas daroma sv 
elektra, parodančią mažiausias klai 
das. Speciali atyda atkreipiama I 
mokyklos vaikus.

Valandos nuo 12 iki 8 vakare. Ne 
dėldieniais nuo 10 ryto iki 1 po piet

Ofisas 1553 W. 47th St., kampas 
Ashland Avė. Te!. Drover 9660

Vaikų vežimėliai nuo mažiausio iki didžiau
sio saizo, patinkamos spalvos, pintiniai ar
ba sulankstomi skuriniai, parankus išsivežti. 
j parkus ar į piknikus, šitas C? 1 O £14 
kaip ant paveikslėlio, tiktai ■ VbwU

masina be kurios ne
ap-
6iu '

Gasinis pečius su reguliatorium, 
tai yra naujausio išradimo pečius, 
kuriame kepsnis niekada nesudegs, 
nes kaištis yra nustatomas pagal 
reikalingumą kepsnies, galima ant 
jo ir virti Pasirinkimas iŠ baltai

Grafofonai vėliausios iš- arba mėlynai enameluotų, visokio 
<lirby.W8 ant kurio gali- Pnuledant $g4,95 
ma grajįti visokius re
kordus per šitą išparda
vimą duosime kožnam pir
kėjui 25ius rekordus dy
kai su kožna mašina, par
siduoda nuo

$59
ir augščiau

Krautuvė bus 
atidaryta kož- 
ną vakarą iki 
9-tai vai. Su- 
batoms’ iki 10 

vai. vakare.

7X.Gibron
Ledaunes tvirtos iš aržuolo pa
darytos visokių madų ir visokio 
didžio, tūlos baltai palevotos, 
šiame išpardavime CIO 
ir augščiau I

vie
nos 

mes

Siuvama 
na šeimininkė neturėtų būti 
dabar yra lengvu įsigyti, 
siunčiame mokytoją su kožna iš 
mus pirkta mašina "7 E
Siamo išpardavime 4*0v■ I w

Valgomosios stalas su 6iais krėslais, skūra
l| 1 1 '• ' * I Y'J , į

trauktais. Stalas reikale padidinamas iki
pėdų, padarytas iš parinkto aržuolo, su stora 
koja ir grąžei nupališiuotas per šitą S35.00 
išpardavimą visa eile už

pa-

Peoples Furniture Go
1930-32 So. Halsted St., 4291-3 Archer Avė.

st.

st

Heumatizmss Sausge'e

St

Dr. A. 0. Btaenthal
AKTU Spyri AUSTAS 

Akis Egzamifivojn Dykai

NEVAŽIUOKIT LIETUVON
Pirm, negu gausite reikalingas informacijas

PEOPLESEBANKO
P. GRIŠIUS, p. GEčlUS ir p. SEDEMKA

Gerai žinomi lietuviai dirbanti šiame banke, malonei pagelbės, bo 
jokio užmokesčio.

Jusy Income Tax, pašportus ir daugelį kitų dalykų.
Galite pirkti laivakortę čionai ant kokios 

linijos pasaulyj norite, bet negalite gauti pi 
giau kitur.

4 Mes tai galime prirodyt.
Kuomet esate banke, klauskite pp. Grišiaus, Gečiaus arba Sedemkos.

PEOPLES = BANK
DIDELIS BANKAS
ant kampo 47 gatvės ir 

Ashland Avė 
Chicago.

Gerai žinoma, kaipo greito ir 
mandagaus patarnavimo Lietuviu 
Kalboje.

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

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

3130 SO. HALSTED STREET
Drover 6369.

j iBiii¥i~ii ■■■■■■■■■■ Įgju ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Akušerka M. Katauska
Patarnauju dienon.' ir naktimis prie 
gimdymo ir duodu patarimus mo
terims ir merginoms. Antrašas: 
3333 So. Halsted St., Chicago, Ui.

Phone: Boulevard 4121

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Kedzie 8902

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

CHICAGO, ILL.

' ;hU’.

ATIl. .-•<Mm

Tavorus pris- 
tatome saugei 

ir greitai į vi
sas dalis mies

to.

Nesikankykite savęs skaus
mais, Reumatizmu, Sausgėle, 
Kaulų Gėlimu, arba Mėšlungių Q 
— raumenų sukimu; nes skau- g 
dėjimai naikina kūno gyvybę g 
ir dažnai ant patalo paguldo.

CAPSICO COMPOUND mo- ■ 
stis lengvai prašalina viršmi- n 
nčtas ligas; mums šiandie dau- 0 
gybė žmonių siunčia padėka- H 
vonės pasveikę. Prekė 50c per K 
pačtą 55c arba dvi už $1.05.

Knyga: “ŠALTINIS SVEI- U 
KATOS”, augalais gydyties, ■ 
kaina 50 centų.

Jtistin Kulis ■
3259 So. Haliltd SI.. Chicago, III. "

Gyvenimas yra 
tuščias, kada pra • 
nyksta regėjimas.

Mes vartojam 
pagerintą Oph- 
thahnometer. Y- 
patinga doma at
kreipiame į vai

kus. VaL: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
Nedėliomis, nuo 9 iki 12 dieną.

4649 S. Ashland Avė. kamp. 47 St 
Telephone Yards 4817 

Paulevard 6487
y

DR. G. M. GLASER
Praktikuoja 30 metai

Ofisas:
3149 S. Morgan St., kertė 32 

Chicago, Illinois. 
SPECIALISTAS:

Moteriškų ir Vyriškų 
Taipgi Chroniškų Ligų.
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 ryto iki 3 po pietų, 6—8 
vakare. Nedėliomis nuo Q—2 

po piet.
Telephone Yards 687

J.

Canal 257
Naktinis Tel. Canal 2118
DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto,
* 1821 S. Halsted St.,

Kampas 18 ir Halsted St.

z

DR. M. HERZMAN
Iš RUSIJOS ,

Gerai lietuviams žinomas jier 22 
metu kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

Gydo aštrias ir chroniškas ligas, 
vyrų, moterų ir vaikų, ^tagal nau
jausias metodas X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Labaratorija: 1025 W. 
18th St., netoli Fisk St.

VALANDOS: Nuo 10—12 pietą, 
ir nūn G iki 8 vai. vakarais.

Dienomis: Canal 
3110 arba 357

Naktimis: Drexel 
950 - Drover 4136 

GYVENIMAS: 3412 S. Halsted St. 
V AL.: 9—10 ryto ir 8—9 vai. vak.

Telephonal:

DR. CHARLES SEGAL 
„Praktikuoja 15 metai* 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyrišką ir 
Vaikų Ligų.

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

valandos ryto iki 1 vai. po piet.
Telefonas Drexel 2880

Tel. Austin 737

DR. MARYA
D0WIATT—SASS.

Kątik sugrįžo iš Californijos ir 
vėl tęs savo praktikavimą po No.

5208 W. Harrison St.
Valandos: 8—12 kasdieną ir 6—9 

vakare išskiriant nedėldienius.

Telefonas Pulln.'an 856
DR. P. P. ZALLYS

Liet u vys Dentistas
10801 So. Michigan Ar., Roseland.

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

Tel. Pūliniam 342
DR. I. E. MAKARAS

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
10900 Michigan Avė., Roselande.

Vai. 10 iki 12, 2 iki 4 ir 6:80 
iki 8:80 vak.

DR. C. KASPUTIS
—Dentistas—

8331 8. Halsted St., Chicago, III.
Valandos:—

Telefonas—Boulevard 9199 
________ \ _
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(Tąsa nuo O-to ptislp.)

reikalavau už darbų gaut atly
ginimą. Ir tą atsiekiau, kad jus 
turėjote pleiky I i. kidk muzfi-

m ■ £
šPOBVIMAS

krikot kaip žydo bitįs tik dėl
to, kad benas negalėjo grajln- 
ti ir tt. Ir tam svarbiam benui 
nenorėta duoti “nė vieno cen
to.” Tiesiai bmvo daroma sar
mata muzikantams.

Aš pasakiau, kad grupėms, 
kokių pažvalgų jos nebūtų, už 

•dyką negrajinsiu, ir kitus su
laikysiu, kad neske.bautų.

—Muzikantas.
MĖSOS RINKOS SPECIALUMAI

Ekstra gražus pirm- 
galio ktvirtdalis ver
šio, specialiai Q 
svaras VW

Ekstra gražus pastur
galio ketvirtdalis ver
šio, specia- 
liai svaras

Kiaulienos dešros, di
delės ar ma- OCa 
žos, 2 sv. vUU

laibai puikios Polish 
dešos, dabar 16c 
svaras

Rib Roast 
puikus 
svaras

No. 1 labai

25c

b riekėt

mažas,

Puikiausia 
iš pečių, 

. svaras

Pot roaat

Zupei mėsa 
arba sho’rt 
ribs, svaras
Pork Loins,
pusė arba visas, spe
cialiai 
svaras
Virimui 
daliai, 
svaras

vištos, spo

Atsakyti j visus pono Mu
zikanto priekaištus, rodos, ne- 

n ra reikalo. Jis pats juk palvir- 
B tina tai, kas mano buvo sakyta- 
i Būtent, jis buvo nubėgęs į uni- 
R jos ofisą ir padare tai, kad miir 

zikantai negautų leidimo. O 
kode! jis taip darė? Ar tie mu- 

Į zikantai, kur buvo sutikę musų 
f demonstracijoj dalyvauti,, jo 
Įprašė? Suprantama, kad ne. 

Tai pons Muzikantas darė tik
5 iki 9 po pietų lapais tau
kai, varpo pavidale, Q 
svaras w — v

5 iki 9 pu pietų Beef Stevv 
specialiai dabar 
svaras ”

1 <14. |JUI13 lUil/.UvlIlULY AltllU ILK 

1 dėlto, kad savo piktus siekinius 
pravertus. Ir dar jis “gailisi" 
muzikantų, dar kalba, kad mes

9 iki 12 iš

ros rušoes

— No. 10, 
viedrukas

Dideli Groserio Specialumai
ryto, ge-

malasas

69c

9 iki 12 ryto, kava 
puikiai kvepia, grū

duose 99 P
svaras fc W U

3 svarai 65c.

9 iki 12 prieš piet. 
Aprikotai No. 
kenas. Vienas 
specialus vertos 
tai 2 ke- 
nai

2’A 
lutas 
„ tik 

39c

Triminguotos Skry 
belės. Mažiau nei <

KENTĖJO MOTERIS 
KOL GALĖJO.

Poni Meyer galutinai rodo 
pagelbą ir sveikatą Lydia E. 
Pinkliam Vegetable Com- 
pounde.

Kainos
Šimtai patraukiančių skrybė
lių išėjimui, pasipuošimui ir 
mokyklon dėvėti, talpinusi vi
siškas ištuštinimas.
Yra aptrimintų kvietkomis ir 
kaspinais, pasipuošimui mink 
štais bryliais ir'kaspihafs ka
rūnėlėms, paskyrimas visai 
pilnutis.
Kiekviena moteris galės atrasti sau 
tinkamą skrybėlę šiame late. Vi
sos apkainuotos

$3.00
Geriau padarysite, jei iš anksto 
pasirinksite, nes bargenas pa
trauk šimtus taupių pirkėjų.

Pirkimas ir Pardavimas
NaujŲ Pavasarinių Dresių

Šios naujos pavasarinės dresės pada
rytos1 iš Crepe de Chine, minkšto Ta- 
ffeta ir Mignonette, ypatingai pagei
daujamų spalvų ir trimingų. Tikrai, 
kiekviena naujos mados smulkmeniš
kai, kas padaro puikiausiu pavasario 
perstatytoju. Tūlos gražiausiai em- 
broideriuotos arba gražiausio atdaro 
darbo braided. Daugelis tuništų ir 
šešėliuotų — kitos patraukiančios 
basque mados arba skaisčiais andaro- 
kais. Visos šilku pamuštos — per
žiūrėjimas parodys, kaip pažymėti
nai žemos kainos ant šių dresių. 
Miera, 14, 16 ir 18 merginoms — 36 
iki 44 moterims. Labai specialiai.

--------------    — —    -  

AMERICAN AND RED STAR LINE
TIESIOGINIS PATARNAVIMAS, NEW YORK — HAMBURG.

Pag abi ausi a kelionė rusams ir lietuviams. Dideli moderniški dubel- 
tavais šriubais garlaivis. MANCHUKIA išplaukia Birželio 2, d. 1921. 
MONGOLĄ išplauks Birželio 16. MINNEKAHDA (naujas) iš
plaukia Geg. 21. Tiktai 3čia klesa.

Trečia klesa, New York iki Liepojaiifl »____ $132.00
T?eČia klesa, New York iki Eydtkumj ..______  $180.00

i i . - - „
Trečios Idesos keleiviams suteikiamas valgis po priežiūrą dide

liam valgdmąjam kambaryj. Uždaryti kambariai pateikiame mote
rims Ir kūdikiams.

Atsišaukite | kompanijos ofisą 14 N. Dearborn SU arba pat vie
tini agentą.

Orange, Cal. — 
“Aš visuomet jau
čiuosi labai dė-' 
kinga Tamstai, nes 
apie dvidešimt me
tų atgal trįs dak
tarai sakė, kad 
man reikės sunkios 
operacijos. Turė
jau sutinimus ir 
votis, kurios iškil
davo ir trukdavo. 
Turėjau nukrypi
mus t; ii p blogus,

kad sunkiai galėdavau sėdėt kaip ka
da ir atrodidavau, kad kentėjau vis
ką moteris begali kentėt. .Tuomet 
kartais patarė man vaitot Eydia E. 
Pinkliam* Vegetablo Compaundą, ir aš 
vartojau jį iki išsigydžiąu ir išsigel
bėjau nito operacijos. AŠ pasako,jau 
moterims apie jūsų stebėtina vaistą 
nesu.-kaitomus kardus iv sutinku, kad 
vartotum tuos faktus ir mano vardą 
jei nori. Aš taipjau vaitojau jūsų 
Compound laike permainos, ir galiu 
dirbti visus darbus namuose, apart 
sunkiųjų, ir galiu eiti per mylias kas 
diena kadangi pagelbsčiu mano vyrui 
ofise.”

Mrs J. H. Meyer, 412 So. Orange 
St., Orange, California.

Tai yra tikra tiesa kad tokie ne- 
i sveikumai kaip poni Meyer turėjo ga- 
į Ii patiekti laipsnio kur operacija yra 
' tik vienu išėjimu. Iš antros puses, 
didelis skaičius moterų liko sugražin
tos į sveikatą per Lydia E. Pinkhun? 
Vegetable Compoundą.

norėję daryti jiems sarmatą 
Tikrai keistas žmogus.

Keršyti ponui Muzikantui 
niekada nenorėjome ir nenori
me. Tegul jis “šventoj ramy
bėj“ gyvena. Tokią “vožnią asa- 
bą” kliudyti tikrai nėra jokio 
reikalo. —Hy.

DU STREIKAI PASIBAIGĖ.

Spaustuvių ir Stokjardų strei
kavusieji darbininkai vakar 
sugrįžo prie savo darbo. Tų 
dviejų unijų darbininkų strei
kas užbaigtas- Prie susitaiky
mo prieita abiems pusėms nu
sileidžiant.

Spaustuvių darbininkai, Ty-' 
pograpbical No. 16 unijistai pri
stojo prie mažesnių algų. Da
bar jiems bus ipokama $4.35 
mažiau savaitėje. Tečiaus jie 
džiaugiasi laimėję ivaeną savo 
reikalavimą. Tai darbo valandų 
klausime. Spaustuvių dart>inin- 
kai reikalavo 44 darbo valan
dų savaitėje ir jie tą laimėjo.

Mark J. Mitchell, unijos vice
prezidentas, kalbėdamas apie 
uni ją, išreiškė, jog tai yra bran
gus darbininkų laimėjimas. Jis 
pasakė, jogei darbininkai visa
da veliję priimti ant tiek nu
mažintas algas- TeČiau griežtai 
jie buvo palinkę iškovoti sau 
trumpesnes darbo (valandas. 
Todėl dabar kaip darbininkai 
taip ir bosai esą pasitenkinę 
tuo susitaikymu.

Stokjardų darbininkai irgi 
sugrįžo prie savi) darbo. Bet gi 
jie dar nesusitaikė visai. Uni
jos ir konmpanijos atstovauto- 
jai nuėjo pas teisėją Alschuler 
prašyti, kad jis tarpininkautų 
jiems klausime numažinimo 8 
centij valandai. Alschuler su
liko tai padaryti ir patarė, kad 
tuojau darbininkai grįžtų prie 
savo darbo. Ant to unijos dar
buotojai padarė pastabą, kad 
neatsitiktų su ta arbitracija, 
kaip kad seniau. Andai buvo 
pažade ta (’arbininkams arbitra
cija, bet kaip tik darbininkai 
sugrįžo prie darbo, tai ir nebe 
arbitruota. Į tai ‘buvo atsakyta, 
kad buk tuomč^ buvęs visai 

■ kt toniška s < h I \4^TTS,’’hegu dabar. 
Tatai darbininksųus ir nereikią 
to skrupauli.

I Vedusios negali mokytojauti.
I.4ike Forcst mokyklos di

rektoriai užvakar pareiškė, kad 
vedusiai moteriai nevieta mo
kytojauti ir nusprendė visas 
vedusias mokytojas pašalinti. 
Penkios mokytojos jau rezig
navo.

Tilto statytojai pametė darbą.
Ant Michigan bidvąrd tilto 

statymas sulaikytas.. Darbinin
kai metė savo darbą lodei, kad 
namų statytojų apskelbtas 
lokautas.

Mokytoja pasikorė.
Miss Etbel Guviu, 24 metų 

merginą, kuH mokytojavo 
Glcncol mokykloj, užvakar ra
do pasikorusią, .los pasikorimo 
priežastis, sako, perdaug dide
lis mokinimasis- k.

Gyvasties apdraudos kompa
nija jieško daktaro ir vienos 
moters, kurie suktu budu iš
gavo iš jos keletą tūkstančių 
dolerių. Jie neapdraustus miru
sius žmones palaike už apdrau
stuosius ir taip išjieškojo iš 
apdraudos kompanijos jjiini- 

gllS.

Herman Franks užvakar pa
sisukino ap|c mihonieriaus Ed- 
ward Hines namus ir užtai ta
po areštuotas. Mat buk kas ten 
grasinęs tą niilionierių nužu
dyti.

Chicagos Press kliubas pa
reikalavo, kad butų leista sug
rįžti milionieriui C. Berdoll, 
kuris pabėgo Vokietijon, kad 
išvengus kariuomenę.

— ............-r' „y,,. ■, - u Į,.. Į,/ v ......

Statytojams dirbant penkio
lika arba dvidešimts gyvento
jų kas dieną galėdavę susik-i 
raustyti į namus, o dabar ap
skelbus lokautą, užvakar tik du 
namai buvo užbaigti.

A A

PRANCIŠKUS TALIUSIS
persiskyrė su fciuo pasauliu ba- H 
landžio 80 d., 1921. Velionis bu- H 
vo pasirengęs Išvažiuoti į Lic- ■ 
tuvi) ir laivui besirengiant iš
plaukti iš New Yorko stoties ■ 
pasimirė palikdamas verkiančią H 
savo dukterį Birutę 7 metų am
žiaus, kuria turėjo pasiėmęs su S 
savimi. Velionio moteris Voro- ■ 
nika gyvenanti Chicagoj gavo 
šią liūdną žinią, kad velionis bus Q 
pai vežtas į Chicagą gegužio 5 
d. Velionis paėjo Tauragės ap., 
Naumiesčio valsč., šilių kaimo. 
Lietuvoj paliko senus tėvus, 
brolį Juozapą ir 7 seseris, Ame
rikoj paliko savo nroterį Vero
niką ir 3 dukteris Birutą 7 m. 
Viktorija 5 m. ir Aldoną 5 mčn. 
Lavonai bus parvežtas pas jo 
moterį 2853 Emerald A v., bus 
laidojamas sukatoj, gegužio 7 d.

į Tautiškas kapines. Kviečiame 
visus gimines ir pažystamus da
lyvauti laidotuvėse.

Nuliudusi moteris Veronika
ir dukrelės. E

ASMENĮ! JIEGKOJIMAI
JIEšKAU švogerio Jono Gėriko, 

Triškių kaimo, Papilio par., apie 15 
motų kaip Amerikoj. Pirmiaus gy
veno Oglesby, III,, dabar nežinau kur. 
Jis pats ar kas jį Žinote, malonėkit 
pranešti sekančiu antrašu, už ką bu
siu labai dėkingas.

JUOZAPAS STATKUS, 
6019 Lafayette Av., Chicago, III.

JIĘŠKAU švogerio Aleksah- 
dro Zizo, pirmiau gyveno E. 
St. Louis, prie Illinois gatves. 
Meldžiu atsišaukti.

John Browns,
3857 So. Kedzie Avė.

.Chicago, III.
' KUR PADĖT TURTAS.

Jieško savo brolio Antano Padzuno 
jo Serai pas mane, taipgi Aneles 
Strolaičios, Helenos Zarcučos, visi iš 
Anykščių. Buvom sykiu Vilniui. Jie 
patys ar kas kitas mąlonSs pranešti. 
Taipgi parduodu rakandus ir viską, 
nes važiuoju į Lietuvą. Brolis pasiimk 
savo turtą

J. PADZUNAS, 
4421 S. Marshfield Av., Chicago, III.

Tcl. Humboldt 8393
JACOB ZYGUTIS

P:rn:o3 klinsos npmušinetojas, ra
kandus taisau ir pcrmalovc ju, prista
tau anglis ir medžius, kraustau ir per
važų. ,

1444 N. Paulina St., Chicago, 111. 
kampas Julian St.

Pranešimas pažystamiems
draugams.

ir

šiuo pranešu, kad aš persi
kėliau iš po num. 2521 W. 45 
S t. į savo nuosavą namą po 
num. 4537 S. llcrmitage Ajve. 
Todėl užkviečiu savo draugus 
ir pažįstamus atsilankyti pas 
mane, kur gausite skanių gėri
mų ir mandagų patarnavimą.

Stanislovas Vaitiekaitis.

Geležinkelių darbininkai prieš 
algų numažinimą-

Didžiųjų geleiMūkelių kom
panijų ir geležinkelių darbinin
kų darbuotojai užvakar laike 
susirinkimą, kur darbininkai 
priešinus prieš kompanijų no
rą numažinti jų algas. Darbi
ninkų atstovai reikalavo, kad 
kompanijos dar palūkėtų su 
tuo savo nuosprendžiu. Inžinie
rių prezidentas, G. Stone, išreiš
kė, jog numažinimas darbinin
kams algų dar neišriš geležin
kelių problemas. Jei kompani
jos turinčios mažai Įplaukų, 
tai čia kaltas kas nors kitas, o 
ne darbininkų algos.

Suteiks laipsnius Mme. Curie.
Nortlnvestern ir Chicagos 

universitetai nusprendė duoti 
Madame Curie laipsnius birže
lio 13 d., Chicagoje. Mme. Cu
rie surado vieną labai brangų 
medžiagos elementą, vadinamą 
radiumu. Už tai ir bus duoda
mi laipsniai jos pagerbimui.

James McDonough užvakar 
tapo nušautas. Tas padaryta dėl 
meilės dalykų.

J. Pattcrson, Mellicks Cal- 
culating kompanijos menedžd- 
rins, užvakar bandC nusižudy
ti. Pirma jis išgėrė nuodų, o 
paskui įšoko upėn. Bet tapo iš
trauktas ir manoma, kad sugis-

Mrs. Lilian Rovvland, ką nu
žudo savo vyrą, turbūt da bus 
patraukta į kriminalistų teismą. 
To nori valstijos advokotas 
Crowe.

Keturiolikos ir penkiolikos 
mirtų dvi mergaitės, LconaPfis- 
ter ir Mary Todd, nuodų išgė
rė teismabuty., kuomet tėvai no
rėjo jas atskirti nuo jų vyrų- 
kuriuos nesenai jos buvo apsi
vedę.

Mrs. Dolly Hagerty areštuota 
už negerus čekius. Jinai buk 
taip laimėjus apie $11,500 iš 
keleto bankų.

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofisas: 2201 W, 22nd St.» kampas 
Leavitt St. Phone Canal 6222. Va
landos: 1 iki 4 vai. vakare, nuo 7 iki 
9 vai. vakare. Gyvenimo vieta: 8110 
W. 42nd St. Phone Lafayette, 4988 
Valandos nuo 10 iki 12 dieną.

Stogo ffisngejas
Šiuomi pranešu visiems narni) sa

vininkams, kad aš esu vienatinis 
lietųvys stogij dengėjus. Dengiu 
naujus ir taisau senus stogus, o 
taipgi dirbu visokius blokinius dar
bus. Dedu rinas. žodžiu sakant, 
savo darbą atlieku gerai, greitai ir 
pigiai. Patyrimą savo darbe tu
riu per 15 metų.

Taipgi turiu didelį troka perkrau- 
stymui ir kitokiems visokiems par 
tarnavimas, Kreipki les ypatiškai 
arba per telefoną.

J. GEDUTIS, 
2106 W. 24 St., 

Phone Roosevelt 8699.

Vaikai gali būti gatvėse po 
10 vai. vak.

Policijos viršininkas Fitzmor- 
ris patyrė, jog uždrausti vai
kams, nebaigusiems šešiolikos 
melų, pasirodyti gatvėje po 10 
vai. vak. beveik negalimas daik
tas. Nes merginos ir vaikinai, 
turėdami mažiau kai šešioliką 
metų, rėdos taip pat kaip ir 
užaugę. Tatai kas gali pasaky
ti, kad vienas ar kitas vaiki
nas arba mergina neturi dar 
šešiolikos metų, arba turi jau 
daugiau? Kartais esą galima 
ir vedusią moterį nusiųsti nuo- 
vadon. Kas gi tuomet bus? 
Teismabučiai tik užsipildys vai
kų reikalais. Policija turinti 
gAna darbo' su vagimis ir kito
kiais smukleriais. Tatai patys 
tėvai tegul rūpinasi savo vai
kais- Ir dabar pj-iklauso nuo 
pačių tėvų, ar jų /vaikai gali 
ar negali po dešimtai bėgioti 
gatvėse.

Vakar po pietų prasidėjo 
“Vaikų sa'vaite.” Tūkstančiai 
vaikų turėjo parodą.

Charles II. Morse, Fairbank, 
Morsc & Co. uždėtojas, užva
kar pasimirė.

Laike šešių savaičių dvi bom
bos mesta į Airgust Domico 
kūtę. Viena užvakar mesta. 
Nuostolių mažai padaryta.

William Branthcy šeimyna, 
susidedanti iš penkių asmenų, 
apsirgo raupais.

Ex-kareivis, Michael O’Sulli- 
van, užvakar nusižudė.

Užvakar naktį vagys apkra- 
tč bent ašluoniii vyrų kišenius 
ir atėmė iš dviejų automobilius.

iLillian Formanek, 7 metų 
mergaitę, automobilius užmu
šė. Vaiką sužeidė-

RYT,
Kaip 8 vai. vak. visi eina ant

VESTUVIŲ
Aryan Grotto Temple 

BIRULE.

Telephono Y arda 5834

DR. P. G. WIEGNER
Priėmimo valandos nuo 8 iki 12 ii 

ryto ir nuo 7 iki 9 v. vak.
3325 So. Halsted St., Chicago, III. j1

Pranešimai
Indiana Harbor. — S. L. A. 185 kp. 

mėnesinis susirinkimas įvyks nedalioj, 
gcg. 8, kaip 2 v. po pietų, paprastoj 
svetainėj. Visi nariai malonėkite 
būtinai susirinkti paskirtu laiku. Yra 
svarbių reikalų.

— Fin. sekr. P. S. Rindokas.

Bridgeportas. — Illinois Lietuvių 
Pašelpinis Kliubas laikys sayp mėne
sinį susirinkimą subatoj, gegužio 7tą 
dieną, 7:30 vakare, 3301 S. Morgan 
gatvė. Visi TdiubieČiai malonėkite su
sirinkti laiku. — Nut. rašt. A. J. La
zauskas, 3339 S. Union Avė.

, ! i - ji'
qAj*gyst3s Palaimintos Lietuvos 

mėnesinis susirink i mas bus laikomas 
nedėlioj, gcg. 8, kaip 1 v. po pietų 
paprastoj svetainėj. Visi naria kvie
čiami dalyvauti. Norintieji įstoti 
musų draugijon tafpjrm kviečiami at
vykti. Raštininkus,

Draugystė Lietuvos Vėliava Ameri
koj laikys mėnesinį susirinkimą neda
lioj, geg. 8 d., 1 vul. p. p., Davis 
Sąuare parkelio svet., prie 45tos ir 
Paulina gat. Visi nariui meldžiami 
laiku atsilankyti, nes yra daug svar
bių reikalų svarstyti. — Valdyba.

Chicagos Lietuvių Draugijos Sav. 
Pašelpos mėnesinis susirinkamas įvyks 
nedėlioj, 8 d. gegužio, 2 vai. po pie
tų Związek Polek svetainėje, 1315 N 
Ashland . Draugai malonėkite su
sirinkti laiku. — X. Shaikus.

Brigliton Park. — L. S. S. 174 kuo
pos susirinkimas įvyks nedėlioj, gcg. 
8, kaip 10 vai. ryto, Pociaus svetai
nėj, Kcdzic ir 38 Place. Visi nariai 
susirinkite, nes be kitų svarbių rei
kalų bus svarstomas ir VlII-to Ra
jono konferencijos protokolas.

— Valdyba....

L. D. L. D. 19 kp. susirinkimas 
įvyks nedėlioję, Gegužio 8 d. 10:30 v. 
ryto Naujienų name. Visi nariai 
prašomi atsilankyti, nds yra svarbių 
reikalų; taipgi bus knygos dalinamos 
visiems nariams. Nepraleiskite Šio 
susirinkimu ir progos pasiimti knygas 

Kviečia Valdyba.

L. S. S. 81 kuopos susirinkimas 
įvyks šiandie kaip 7:30' vai. vakaro 
Liuosybės svet., 1822 Wabansia Avė. 
Kuopos narius- ir norinčius prisirašyti 
prie pos kviečiame pribūti laiku.

— Kp. Raštininkas.

Lietuviu Laisves Kliubas laikis sa
vo susirinkimą Šiandie, gegužes 7 d., 
kaip 7:30 v. v. Jono Maziliausko salėj 
3259 S. Union Avė. Visi nariai at
vykite laiku.

— Rašt. K. J. Demereckis.

North Side. — L. G. D. 47 kuopos 
mėnesinis susirinkimas bus laikomas 
nedėlioj, geg. 8 d., 10 v. ryto. Visi 
draugai ir draugės malonėkite laiku 
susirinkti, turim svarbių reikalų svar
styt. — Sek. J. Čepaitis.

Ketvirto Wardo Lietuvių Polit. ir 
Pašalpos Kliubas laikis savo mūn. su
sirinkimą nedėlioj, geg. 8, 1 v. p. p. 
Mildos salėj. Kviečiame ir naujų na- 
rii) įstot kliuban.

—■ Prez. M. M. Yuodis.

Nedėlioj, gegužės 8, p. Meldažio 
svetainėj įvyks didelis “Kardo” vaka
ras. Pradžia lygiai 7 v. v. Visus pra
šome atsilankyti. — Komitetas.

L. S. S'. Pildomojo Komiteto pir- 
masai posėdis įvyks subatoj, gegužės 
7, kaip 4 vai. po pietų Naujienų na
me. Visi Komiteto nariai prašomi 
susirinkt laikui — St. Strazdas.

L. S. S. 22 kp. mėneinis susirinki
mas įvyks nedėlioj, gegužės 8, kaip 
11 vai. ryto. Visi nariai prašomi at
vykti laiku, nes turime daug svarbių 
klausimų aptarti. • — Valdyba.

JIEŠKAU augusios moters arba 
merginos apžiūrėti 3 ypatas ir 6 
kambarius. Vaikučiai nemaži: 9 ir 5 
metų. Skalbti nereikia, arba vedu
sią porą, kuriai duosiu kambarį vel
tui ir dar primokėsiu. Meldžiu atsi
šaukti ypatiškai vakarais pusė pen
kių vakare arba laišku. Užmokesčiu 
sutiksime.

JONAS GEDVILAS, 
730 N St. Louis A V., arti Chicago Av.

"JIEŠKO PARTNERIŲ.
JIEŠKAU partnerio — likau vienas 

biznyje^ tad reikia partnerio. Turiu 
rakandų krautuvę ir dirbtuvę. Turi 
būt geras biznis man, arba kabinet 
makeris. Dabar, turiu daug orderių 
ant rankų išsiuntinėjimui. Geistina, 
kad partneris turėtų kapitalo apie 
$5,000 įvestinirnui, kuris yra apsaugo
tas. Gera proga pądvigubint pinigus. 
Atsišaukite telefonu.

SAM ZINN, -r • • 
Tel. Belmont 709

JIEšKAU partnerio į bučemę ir 
grosernę. Turiu didelę ir grąžę bu-t 
černę. Noriu padidint savo biznį, to* 
dėl ir jieškau teisingo ir gero žmo4 
gaus, kad ir nemokantį išmokinti. 
Turi turėt prisidėjimui $2,000. Kreip
kitės Naujienų ofisan, pažymint No. 
265. __________________ [

_ JIEŠKO KAMEJARiŲ _
JIEŠKAU kambario vienam 

vaikinui, Cicero ar jo apielin- 
kej. Atsišaukite nuo 8 vai. ry* 
to iki 7 .vai. vak.

. *. mk- n- ••!1347 S. bl-sl Avė., Cicero, III.
Tel,: Cicero 2006.t

JIEŠKAU kambario prie laisvų 
žmonių, liasvas vaikinas, su valgiu. 
Geistina, kad butų Brighton Park 
apielinkėje. Jeigu kas tokį kambarį 
turi, malonėkite pranešti.

J. SHOLTEMAN,
1107 Independence Bd., City.

"siūlymai kambarių"
Ant rendos kambarys. North* 

-sidėj. šviesus, švarūs, elekt
ros šviesa. Vienam arba dviem, 
galima ir merginom. 3 lubos.

2121 Armitage Avė.

IŠSIRANDUOJA šviesus švarus 
kumbaris vienam ar dviem vaikinam, 
be valgio.

Atsišaukite po 6 vai. v.
P. J. RIMKUS,

3442 Lowe Avė.,
Tel. BJvd. 762

""JIEŠKO ŪARBO ~
JIEŠKAU darbo už knygvedį. Tu

riu patyrimo. Galiu atidaryti ir už
daryti knygas. Su pilnu apskait- 
liavimu viso turto, be skirtumo kokioj 
įstaigoj.

P. YUCIUS, 
2121 N. Westem Avė.

"REIKIA DMBININKŲ~
______ VYRŲ

REIKIA barbeno, savo darbe 
patyrusio. Darbas ant visados, 
mokestis gera. Atsišiuikite:

2011 S. Halstod St.
Chicago,III.

REIKALINGAS hnčeris, mo
kantis gerai savo <hirbą. 'Gera 
užmokestis. Būtinai turi mokėti 
važiuoti fordą. Kreipkitės į 
Naujienas N. 266.

REO
„ MOTERŲ ,_

REIKIA palyTusiit merginų 
prie vilnų, gera mokestis ge
rom darbininkėm;, kreipkitės.

Munual Wool Stock Co.,
1043 W. Raullolph St.



e - NAUJIENOS, Chicago, I1L
*** Subata, Gegužio 7 d., 1921

RAKANDAI AUTOMOBILIAI NAMAI-ZEML NAMAI-ŽEME.
MOTERŲ NORIU tuoj parduoti už paaukavi-

REIKIA 2 motery prie rin
kimo skiulurų. Gera mokestis*

AUVIN ,
2707 W. Roosevett Road.

NORIU tuoj parduoti už paaukavi- PARDAVIMUI Fordas 1918 metų, 
mą 6 kambarių rakandus; visi augš- indžinas dirba kaip naujas, naujutė- 
tos rūšie; kaurai, fruntines. dinimr l liai taierai. “Demountable” ratai, 

Nuo 2 iki
toš rūšie; kaurai, fruntines, dining liai tajerai, * ^mvuuvu__ 
kambario, miegamojo kambario se- ’ parduosiu kuo pigiausiai. 
tLL Misingio lova, indai, grindų ir 9 vai. vakare apžiūrėjimui.

REIKIA patyrusių moterų 
skirstymui skudurų. Ateikit pri
sirengę dirbti

tai. 1 
stalo lempos, mahogany grojiklis’pi
anas, victrola, puikiausias Buick Se- 
dan automobilius — bėga ir atrodo 
kaip naujas, davenport, ice box, kū
dikiui vežimėlis. Parduosime atski
rai jei tuojaus bus parduoti.

8220 W. Jackson Blvd.
Tel.: Garfield 945.

A. R.,
1410 So. 49 Ct., 

Cicero, III.

5833 S. Throop Str.

REIKIA septynių moterų skir
stymui skudurų. Atsišaukite 
panedčlio ryte.

Harry Dray
1447 Blųc Island * Avę.

PARDAVIMUI

DIDELIS RAKANDŲ 
BARGENAS.

Parduodu savo gražinusį ir vėliau
sios mados trijų šmotų seklyčiai se
tą, kaurus, lovas, stala, kėdės etc. 
Vartoti tik 30 dienų. Parduosim© 
ant syk arba atskirai. Taipgi $200 
Victrola už $50 su visais mano rekor
dais ir deimanto adata, gvarantuota 
10 metų. Galit matyt nuo 9 iki 9 
kas dieną ir iki 4 vai. po pietų ne
dėlioj.

2810 W. Harrison St.

PARDAVIMUI Hudson automobi
lius Super Six, pirktas 1920, taip kaip 
naujas, 
duodu už $2,100.00. 
džluj, 726 W. 19th St.

Klauskit
SIDABRO arbii YOKIO.

Mokėjau $3,300.00.
Randasi

Par- 
gara-

DIDELIS BARGENAS ant Bridge- 
porto, 4 flatų medinis nanvas, gaso 
šviesa, rendos neša $672.00 į metus. 
Namas vertas $6,000.00, parduodama 
už $3,200.00 — 34th St. ir, Emerald 
Avė.

Atsišaukite.
FIRST NATIONAL RE ALT Y CO., 

736 W. 35th St.,
Klauskite Burneiko.

NERASIT NIEKUR TOKIOS 
PIGIOS FARMOS.

Dešimts tūkstančių.
Jardų šviesių, skaisčių kaurų, pirk

tų iš Pullinan Company, su pasaulio 
tvirtumu ir dėvėjimu, bus pardavoia- 
mi mieroms ir daugumais patenki
nanti pirkėją už tokias kainas, kokių 
niekad nebuvo savo žemume. Taipgi 
užlaikome visokių kombinuotų gasinių 
pečių, kokios spalvos tik 
te, už numažintą kainą, 
lengvais išmokėjimais.

L. COHEN, 
4614 So. Ashland

gosimų 
pageidauja- 
Cash arba

PARDAVIMUI saliunas labai ge
roj vietoj. Biznis įdirbtas per keletą 
metų, lietuvių, lenkų ir rusų apgy
ventoj vietoj. 4 kambariai pragyve
nimui, visi elektra apšviečiami, toile- 
tai, vanos ir tt. Priežastį patirsite 
ant vietos.

4544 . Califomia Avė.

ARDAVIMUI Saliunas, su 
rakandais (fumiture). Parda
vimo priežastis — važiuoju Lie
tuvon.

2900 So. Lowe Avė.

PARDAVIMUI saliunas — 
lenkų ir lietuvių apgyventoj vie
toj. Savininkas išvažiuoja ant 
farmos.

1537 W. 46th St.

PARDAVIMUI saliutas geroj 
vietoj lietuvių apgyventoj. Pui
ki vieta, parduodu nebrangiai. 
Atsišaukite greitai.

671 W. 14-th PI.

PARDAVIMUI saliunas, per 
5 blokus visai nėra saliuno.

5359 So. Carpcntcr St.

AISKRYMERNE — ice cream par- 
lor — pardavimui — cigarai, cigare- 
tai, kendės ir įvairus tavorai. Krau
tuvės renda labai žema.

Kreipkitės.
2851 W. 38th St.

PARDAVIMUI barber shop, ma
ža renda, 4 kambariai pragyvenimui 
užpakalyj. Biznis gerai eina. Atsi
šaukite po biznio valandų arba nedė- 
liomis.

JACOB MILLER.
3531 So. Halsted St.

2, 30x3*6 United States tajeriai 
veik nauji, originale kaina $20.50 par
duosim dvi už $13. 1245 So. Michi-
gan Avė. 2 nauji 6,000 mylių 85x5 
tajeriai, bargenas, už $17.50 vienas. 
Tel. Calumet 56.

PARDAVIMUI bučernė ir groser- 
nė lietuviais apgyventoj gražioj vie
toj, prie šv. Jurgio bažnyčios. Biz
nis gerai eina. Pardavimo priežas
tis 2 partneriu. Savininką rasite 
ant vietos visada.

858 W. 33rd St

PARDAVIMUI labai, gera ir 
gražioj vietoj valgykla — ręs
ta u ran t.

732 W. 22-nd St.

GERA PROGA nupirkti gerų 
pelną nešančią grosernę koloni
joj įvairių tautų. Geras pirki
nys.

5100 Archer ir Tripp Avės.

EXTRA
Išpardavimas player ir upright pi

anų vėliausios mados 88 notų, augštos 
rūšies išdirbimo, pilnai gvarantuoti. 
Turiu paėmęs už nrortgage playerį 
$800 vertės už $375. Rankoms gro
jantį $500 vertės už $200. Ateikite 
pažiūrėti ir persitikrinsite.

1900 W. North Avė., 2-ros lubos

RAKANDAI
PARDAVIMUI 5 kambarių rakan

dai, pianas, kaurai, linens, kuknios 
indai. Viskas už $475 arba parduosiu 
atskirai. Atsišaukite į Bielskio ap- 
tieką, 1900 So. Halsted St., Turi būt 
parduota šiandien.

rakandai, 
ra- 
PO

PARDAVIMUI stubos 
ęramafonas, setas, lova ir kiti 
candai. Galite matyt kas dieną 
pietų.

2956 So. Union Avė., 
2-ros lubos iš užpakalio.

RAKANDŲ BARGENAS’
Pirma negu pirksit rakandus, atei

kite ir persitikrinkite musų dideliame 
pasiulijime. $200 saiza tikras maha- 
<ony fonografas, su dviem sprenži- 
nom, grajija visokius rekordus, pil
nai gvarantuotv.s, parsiruoda tik už 
!>55 su rekordais ir deimantine adata.
lavenport $25.0(t. Taipgi gražus 
’layer pianas. Vėliausios mados par- 
or (fruntinės) setas. Valgomojo kam- 
>ario setas, miegamojo (bedroom) se
tas, karpetai (kaurai) ir ant grin
dų pastatomą lenvpą, etc., visi kaip 
nauji. Parsiduos jums prieinamom 
kainom. Nepraleiskit šito bargeno.

Gyvenimo vieta.
1922 So. Kedzie Avė.,

PARDAVIMUI 2 kambarių rakan
dai pigiai. 1 
žos Šeimynos. Galima matyt nuo 
iki 8 vai. vak. ir nedėlioj nuo 9 iki 
vai. vak.

PARDAVIMUI automobilis arba 
mainysiu ant namo arba Fordo au
tomobilio, 
pasažierių. 
Atsišaukite 

W.
1711 N. Ashland Avė.

Cuningham uždarytas, 6 
Galima matyt visuomet, 

greitai.
V. DOVIDAITIS,

NAMAI-ŽEME. NAMAI-ŽEME

4
4

AR NORI PASTOVAUS DARBO 
IR GERAI APMOKAMO?

Parduodu arba mainau ant Chica
go nuosavybės puikią farmą už pusę 
to ką verta. Geroj vietoj, ant pui
kaus ežero kranto, arti mokslainės, 
prie pat mažo miestelio ir arti di
delio miesto, prie pat didelio vieške
lio, lietuvių kolonijoj, puiki vieta va
sarnamiui (summer resort). Kas 
gaus tą farmą — liks turtingu. Par
davimo piežastis -r- moteries mirtis. 
Aš nesu agentas, bot savininkas tos 
farmos. Klauskit J. Skinder,

3301 So. Halsted St., Chicago, III.

PARDAVIMUI cottagc 
lotai, 4214 S. Artesian 
Ant vietos savininkas bus 
lios visą dieną 
Lafayettc 4790.

ir du 
Avė.

nede-
arba šaukite

Ilgai nelaukęs nusipirk farmą di
džiulėj Lietuvių kolionijoj, esančio, 
garsioj javų derlingumu Oneida 
County, Wis. Žemė gera, viskas ką 
pasėji ar pasodini, uždera, ypatin
gai bulvės, rugiai, žirniai ir dobilai. 
Kainos nuo $15 ir augščiau už akrą. 
Su $250 ir lengvais išmokėjimais bus 
puikios farmos savininku. Platesnių 
žinių ateik šiandie.
LIBERTY LAND & INVESTMENT 

COMPANY, 
3301 So. Halsted Str., 

Chicago, III.

PARDAVIMUI arbą mainy
mui namas —ant farmos arba 
loto. Muro, 4 pagyvenimų po 

kambarius.
V. Rumchikas

918 W. 36-th St.

3
PARDAVIMUI 8 flatų muro t 

mas, Diurmuro* stogas, augštas ant- 
augštis ir skiepas.

Atsišaukite ant 3-ių lubų iš prie
kio.

2938 So. Union Avė.

a-
PARDAVIMUI 2 augštų na

mas 6 7 kambarių pigiai, ka
dangi turiu apleisti miestų.

1824 Ruble St.
1-as floras iš užpakalio.

PARDAVIMUI piet-rytinis kampas 
14-os ir Union gatvių, 51x100 pėdas. 

. Trijų augštų mu- 
flatai, 
muro 

$5,000

STOCKAI-ŠEROS
PARDAVIMUI Chevrolet touring 5 

pasažierių automobilius, vėlaus mode
lio, permalevotas; gvarantuojama 
pirmos klesos stovis, ekstra tajeris, 
neutral lock ir ratų užraktas, self 
starteris, šis automobilius yra visai 
mažai vartotas. Kaina $300.

1817 So. Peoria St.
Tel.: Canal 2739.

PARDAVIMUI naujas dviejų augš
tų muro namas, 5 kambariai į kiek
vieną saulė įeina. Viskas po šiai ma
dai. Lotas 30x125. Priimsime 
$1,509 {mokėjimą. Kaina greitam 
pardavimui $7,800.00. Atsišaukite 
prie savininko.

A. MILAUSKAS, 
1247 So. 48th Avė., Cicero, III.

PARDAVIMUI 3 flatų muro na
mas po 5x6x6 kambarius, skiepas, 
pastogė, vanos, elektra, gagas ir ga- 
radžius dviems karams. Parduodame 
labai pigiai už $9,600.00. Savinin
kas greitai turi išvažiuoti Lietuvon. 
Atsišaukite pas

VILKAS IR KAZANAUSKAS 
2242 West 23rd PI.

Kaina $13,500.00. ’ 
ro namas, krautuvė, ofisas ir 
priešokis loto. Dviejų augštų 
namas užpakalyj. Priimkime 
cash, balansą išmokėjimais.

KOCH & CO., 
2603 So. Halsted St., 

Tel. Yards 1148.

ŪKĖS! ŪKĖS!

NORIU pirkti keletą Naujienų 
Bendrovės šėrų. Kurie turit ir norit 
parduoti, kreipkitės sekančiu antra
šu.

A. ANTAITIS
1443 N. Paulina St., Chicago, 111. 

Tel. Armitage 1710. 
■ ' ... ..... ................................... ......................... ■

PARDAVIMUI 1916 — 4 cilinderių 
Cole pirmos klesos automobilius. Kai
na $375. 1919 Fordas 1 žmogaus
viršus ir kurtinai Ratų lock ir shock 
absorbers. Kaina $275. 6 cilinderių
Packard, didelis bargenas. Atsišaukite 

FRANK SINKEVICE, 
3238 So. Halsted St.

REAL ESTATE BARGENAS
Vienas 5-4 kambarių flatų namas. 

Vienas 4-4 kambarių flatų namas. 
Rendos $1320.00.

$2,000.00 cash, likusią dalį išmokė
jimais.

GIBSON, 
3356 Barneli Avė.

TIKRAS BARGENAS.
PARDAVIMUI Hudson, 7 pasažie- 

rių automobilius, išrodo ir važiuoja 
kaip naujas. Turi būt parduotas šią 
savaitę. Parduodama pigiai.

Atsišaukite.
3207 So. Halsted St.

NEPAPRASTAS BARGENAS
3 augštų muro namas, kampinis 3 

Storai ir 3 pagyvenimai, štimu apšil
domas, rendos $2,500 metams, ant 
geriausios biznio gatvės apie 18ta ir 
Halsted St. Turi hut parduotas šią 
savaitę greitai už $18,000. Atsišaukit 
pas

PARDAVIMUI 3 flatų muro nau
jas namas ant West Side. Apačioj 
bučernė ir viršuj du pagyvenimai po 
6 kambarius. Cementuotas skiepas 
ir pastoge, garadžius dviems karams. 
Namą galima pirkti su bizniu arba 
be biznio, arba mainais ant didesnio 
nam-o. Atsišaukite pas

VILKAS IR KAZANAUSKAS, . 
2242 W. 23rd PI.

PARDAVIMUI automobilius Reo,
Paranku gyventi <lel ma- beveik naujas, parduosiu už cash ar- 

7 ba mainysiu ant Fordo troko arba pa- 
9

S. V., 
645 W. 18 St. 

iš užpakalio ant 2 lubų.

sažierinio . Klauskite bučemėj bile 
kada.

3158 So. Union Avė.

J. ZACKER, 
3301 So. Halsted St.

PARDAVIMUI stuba, tikras barge
nas. Turi būt tuojau parduota 5 
kambariai, didelis antaugštis, elektros 
šviesa, kietmedžio grindys ir 4 lotai 
— pardavimui labai pigiai.

N. SIMON,
5525 So. Kolin Av.

Dabar yra geriausias laikas 
pirkti ūkę.

Aš turiu daug ūkių pardavi
mui; visos arti Chicagos mies
to; turiu visokių didelių ir ma
žų su budinkais ir be budinkų. 
Ant katrų nėra budinkų, mes 
pagelbėsim pasibudavoti ir duo
dame ant lengvo išmokėjimo. 
Platesnių informacijų rašyk 
ba ateik pas

PAUL P. BAUBLY,
1404 W. 18 St.,

Chicago, III.

MORTGECl Al -PASKOLOS
REIKIA PINIGŲ

Parduosiu pirmą mortgeČių 
su 7%. Priimsiu Liberty Bond- 
sus už pilną jų vertę. Klauskit 
P. M, Kaičio.

3301 So. Halsted Str.
uTcl. Boulevard 6775

ar-

ĮVAIRUS SKELBIMAI

PARDAVIMUI rakandai, lova, ko- 
modė, pečius, krėslas ir daugiau daik
tų, 8 mėnesiai vartoti. Turi būt par
duoti greitu laiku, nes važiuoju Lietu
von. Atsišaukite 3108 So. Halsted 
St., 3-os lubos užpakalyj. Galima ma
tyt nuo 5 vai. vak. Subatoj nuo piet. 
Nedėlioj per dieną.

AUTOMOBILIAI
Prieš Parodinė Paroda,
Vartotų karų, kurio bus išstatyti 

vaitotų karų parodoj, Coliseum 
geg. 7 iki geg. 15. Galima matyt 
bas pas 

MITCHELL AUTO CO. 
VARTOTŲ KARŲ 
IŠPARDĄVIMAS 

Pardavimui ant išmokėjimo 
Iš 100 karų pasirinkimas

da-

Mitchell Aulo Co.
VARTOTŲ AUTOMOBILIl

I)A PRASIDĖS NEDfi
DIDELIS PASIRINKIMAS UŽDARU 

IR ATDARŲ KARŲ.

PARO-

Scripps-Booth 1929 Hudson
Westcott Dixie Flyer
Chummy Tempiat (Cal.
Franklin Top)
Studebaker Cale
O veri and Drexel
National Dodges
Buick Apperson
Velie Willys-Knight
Chalmers Marmon
Maxwell Kissel
Elgin Reo
Paige Stephens
Oldsmobile King 8
Chevrolet 
Fords

Nash, 1920

MĖNESINIŲ IŠMOKĖJIMŲ
PLANAS

Kaina f mokėt Mėnesinis
Karo mokestis

$200.00 $75.00 $25.00
300.00 100.00 30.00
400.00 175.00 35.00
500.00 200.00 40.00
600/10 200.00 45.00
700.00 250.00 50.00
800/)0 300.00 55.00
900.00 350.00 60.00

1,000.00 400.00 65.00
Augščiau apkainuoti karai

Proporcijoj 
mortgage nerokuojame 
Brokerage 
notary mokestis 
freitų apmokėt 
taksų mokėt

Nei
Nei
Nei
Nei
Nei
PAKEISK SAVO SENĄ KARĄ.
Tamstos senas karas (ne senes

nis kaip 1912) imamas mainais arba 
priskaitomas kaipo dalinis cash mo
kėjimas.

Visi perdirbti Mitchell karai lygiai 
gvarantuojami kaip ir nauji.

Parduodami karui ant laiko. Pirk 
dabar.

MITCHELL
DU PARDAVOJIMUI KAMBARIAI 

2328 2834
Michigan Avė. Michigan Avė.

Perdirbti karai parduodami abiejose 
vietose.

NAMAI-ŽEME.
PRIVERSTAS parduoti 2 pagyve

nimų po 4 kambarius muro 
Elektros šviesa, muro naujas 
džius, 3 karams-, ekstra lotas

namas, 
gara- 
Par- 

duosiu bile už teisingą pasiūlymą.
S. SLONSKNIS, 

3437 So. Wallace St.

PARDAVIMUI pigiausiai 30 pėdų 
lotai, North West aidėję, prirengti 
budavojimui. Suros, šalygatviai, van
duo, gasns, elektra yra ir užmokėta 
Kaina $575.00. $25.00 cash ir $10.00
per mėnesį — Cicero Avė., tąrpe Els- 
ton ir Foster. Matykit nedėlioj

N. O. Mc ŲUINSTON, *
8 So. Dearborn St.

FARM A 160 akerių Parduosiu pi
giai, arba mainysiu ant prapertes.. 
Daugumas galvijų ir visokių mašinų 
Prieastis — senatvė.

Farma 80 akerių parduosiu arba 
manysiu Arti miesto, daili vieta

P. SLAUŽIS,
2137 N. Western Avė............
Tel.: Humboldt 6277.

GARFIELD MANOR BARGENAS
Naujas 2 augštų muro namas, 2 pa

gyvenimų, 6 ir 5 kambariai, vėliausios 
mados įtaisymai, bufetai, f irę place, 
sun pailor, steam heat. Rendos neša 
$140 į mėnesį, kaina $10,500 įmokėt 
reikia $2000, likusius ant lengvo iš
mokėjimo. Norėdamas pamatyt tą 
namą paimk Kedzie Avė karus, va
žiuok iki 54 gatvės antra gatvė 
Kedzie Avė. 5434 So. Savvyer Avė.

M. J. KIRAS, 
3331 So. Halsted St.

W.

DIDŽIAUSIAS bargenas ant west* 
saidės $2500 nupirks 4 flatų su augs 
tų muro ir medžio, namas gerame pa 
dėjime rendos neša $34.00, galima pa
kelti, 19th PI. arti Peoria St.

Savininkas 1813 So. Union Avė.

PARDAVIMUI 2 pragyvenimų na
mas su visais intaisymais. Sun par- 
lor ir hot water heat.

6541 So. Campbell Avė. 
Prospect 5090.

DVIEJŲ AUGŠTŲ m-uro namas £ 
pagyvenimai, 6 ir 7 kambariai. Augš
tas skliapas geri įtaisymai, 
randasi 3254 Ėmerald Avė.

M. J. KIRAS, ....
3381 So. Halsted St.

namas

PARDAVIMUI pigiai beveik nau 
jas 5 kambarių muro namas su gasu 
elektra, maudynė ir kitais paranku- 
mais. Puiki vieta tam kuris myli 
gyventi ant tyro oro. Atsišaukite pa: 
savininką ant vietos sekančiai.

4954 S. Tripp Av., Chicago, III. 
Vienas blokas į šiaurę nuo Archer Av 

gatvekarių.

2 LUBŲ augščio muro narnas, £ 
pagyvenimų 5 ir 6 kambariai, 
tvos šviesa, maudynės, augštas 
pas Kaina $8,300 namas randasi 
Lowe Avė. $1009 reikia įmokėt, 
sius kaip renda.

M. J. KIRAS,
3831 So. Halsted St.

ATDARA 
DIENOMIS, 
VAKARAIS,

NEDĖLIOMIS 11
TEL.: VICTORY 3805 

Važinėk kasdieną, mokėk vieną kar
tą į mėnesį.

elek- 
skle- 
36-09 
liku-

DIDŽIAUSIAS bargenas ant Brid
geporto, 2 augštų muro namas 4 pa
gyvenimų po 4 kambarius. Rendos 
per metus $480, kaina $2800 namas 
randasi tarp 82-83 gatvės ir Wallacc 
Street.

M. J. KIRAS, 
3331 So. Halsted St.

PARDUODU Ūkę 40 akerių; 30 
akerių dirbamos, jauni gyvuliai, geri 
budinkai ir visi reikalingi ukininkys- 
tei įrankiai.

Atsišaukite pas savininką.
P. SIMANAUSKAS, 

R. F. D. 3, 
Rhinelander, Wis.

PARDAVIMUI 11 kambarių boar- 
d’inis namas. Renda $60 į mėnesį. 
Lietuvių apgyventoj vietoj. Kamba
riai niekad nebūva tušti. Parduodu 
su visais rakandais.

Atsišaukite
MRS. C. JOHNSON,

1542 S. Cicero Avo., kampas 16.

PARDAVIMUI vienas iš didžiausių 
bargenų, kuomet nors buvo siūlomas. 
Bizniavus kamnąs, užimtas kaipo 
vaistine, gydytojų ofisai, kratuvės ir 
flatai. Dubeltavų plytų namas. Iš- 
sirenduoja už $250.00 į mėnesį. Kai
na tik $17,000. Pusę cash, likusią du 
lį išmokesčiais. Ši vieta randasi prie 
Wallace gatvės, arti 31-os ir verta 
$25,000.

IGNATIUS CHAP & CO., 
31st & Wallace Sts

PARDAVIMUI arba mainymui bar
genas 2850 So. Union Avė, 2 flatai ir 
krautuvė.

Atsišaukite.
J. J. TOMANEK, 

2626 Throop St.,

PARDAVIMUI 3145 So. EmeraU’ 
Avė. 3-jų augštų medžio namas. 
Bargenas.

Atsišaukite.
J. J. TOMANEK, 
2626 Throop St.

PARDAVIMUI trijų augštų kampi
nis muro namas, krautuvė ir flatai. 
Randasi prie 1919 So. Halsted St. 
Bargenas. Telefonuokit, Graceland, 
2617. Komišinas brokeriui.

PARDAVIMUI 4 lotai prie šv. Ka
zimiero vienuolyno, 30x125 ir 1 lotas 
Cicero 30x125. Ciceros lotą mainy
siu ant automobilio arba kilo kokio 
daikto. Kas norit pirkt pigiai, atsi
šaukit greitai.

JOS. AUGAITIS, 
819 W. 33rd St., 
Tel. Yards 2219.

PARDAVIMUI 5808 So. Greon St 
Naujas mūrinis namas su skiepu, 5-f 
kambarių, moderniškas. Apžiurėkit 
iš lauko, jei patiks, parodysiu vidų 
Labai pigiai Atsišaukite tik laišku.

C. Z. URNIK,
4545 So. Tai man Avė.

PARDAVIMUI gera kietmedžio ap
augusios žemės, Lake paviete, Mich. 
8 mylios nuo Baldvino. Parduosiu po 
$15 už akerį arba mainysiu ant gero 
automobilio.

FRANK SYMKEWICE, 
3238 So. Halsted St., 
2-os lubos, priekis.

PARDAVIMUI ar mainymui 169 
akerių fauna-,, Monominee County, 
Mich. Puikus namas ir kiti budinkai. 
17 kąrvių Melžiamų registruotu. Vie
nas bulius registruotas 4 geri arkliai 
kiaulių ir vištų. Visos reikalingo 
mašinos naujos, žemė yra pripažinta 
kaip No. 1. Juodvelis (black dirt) 
maišytas su moliu. Puikus didelis 
sodas. Per farmą eina upelis. Ši 
farma yra labai puiki ir puikioj vie
toj tam Lietuvių. Savininkas turi 
bizdį Chicagoj ir jam labai neparan
ku užlaikyti farmą, taigi parduoda 
pigiai arba maino ant gero namo. 
Platesnių žinių klauskite nas

S. SLONKSNIS.
3437 So. Wallace St.

PARDAVIMUI WISCONSIN ŽEME.

Kolonijoj jūsų žmonių, kur gali ta- 
mista pagelbėt savo kaimyną ir ta- 
mistos kaimynas tamdatos, šir-
džia ir sielą. Stambaus produk
tyvią kietmedžio miško, nu
kirsto dvidešimts metų atgal, parda- 
vojame po $25 už akerį. Bažnyčia 
ir mokykla arti. Wisconsin išdirbta 
žemė turi abelną verte virš $135 už 
akerį. 
ku.

Paaiškinimus suteikiame laiš-

840

JONAS P. EVALDAS, 
Lietuviška Agentūra 

West 33rd St., Chicago, 
Tel. Yards 2790

III.

EXTRA
Tikras pigumas.

80 kambarių Hotelis prie ežero ir 
40 akerių žemės, puikus sodas, 12 kitų 
budinkų, kambariai su rakandais ir 
viskas yra, kas tik reikalinga hote 
liui: šaukštai, puodai, torelkos, lovos 
su patalais, stalai, krėslai 400 žmo
nių; pianas, daug laivų, elektra kiek
viename kambaryj ir viskas, kas tik 
reikalinga prie biznio. Verte $45,000, 
parduodame už $17,500 arba išmai
nysime ant propertės Chicago. Pla
tesnių žinių kreipkitės pas

WEST REALTY EXCIIANGE 
2015 So. Robey St., 

Chicago, III.

Pasakykit mums mierą savo 
kambario, i o mes suteiksime 
maž-daug apskaitliavę kiek at
sieitų “KIETMEDŽIO GRIN
DYS”. Tel. Victory 2400.
GEORGE GREEN LUMBER CO 

22nd St. Bridge
r—

MOKYKLOS
M/jSTcR
5Y5TEM

BARGENAS.
2 lubų mūrinis namas su augštu 

cementuotu skiepu, 2 flatai po o 
kambarius. Karštu vandeniu apšil
domas, viskas naujausios mados. Ren
dos $110 į mėnesį. Parsiduoda už 
$7850.00.

WEST REALTY EXCHANGE, 
2015 So. Robey St.

PRANEŠIMAS.
Mylintiems turėti linksmą ir svei

ką gyvenimą ant ukes, 40 akerių že
mės, visa dirbama ir labai gražioj ir 
linksmoj vietoj; prie žvyruoto bulva
ro, tarpe 4 netoli esančių miestų, arti 
bažnyčios ir mokyklos. Labai paran
kioj vietoj, laukai lygus ir kviečiais, 
dobilais ir kitais javais užsėta. Nau
jas namas ant 2-jų augštų su 2 mū
riniais skiepais ir geri šešių kamba
rių rakandai. Gera didelė gyvuliame 
barnė, pašaro ir mašinoms sudėti; ža
liems kornams supilti kubilas, svir
nas, vištininkas, ledaunė, malkinė ii 
1-9 kordų malkų. Kas norės, galės 
pirkti su visu turtu. 3 gori arkliai, 
visi geri pakinkai ir įrankiai prie 
ūkės darbui. 5 geros pieninės karvės, 
12 kiaulių, 150 vištų, 150 bušelių ja
vų, rugių 299, avižų 100, komų 400 
bušelių bulvių, 10 tonų dobilų, 5 šiau
dų. Bus parduota už teisingą pasiū
lymą. Pardavimo priežastis.tymą. Pardavimo priežastis, savi
ninkas turi apleisti urnai šią šalį. 
Platesnių žinių klauskit laišku, arba 
atvažiuokite. Jei tamistoms netiks 
ši ūkė, čia yra daugiau ir gausite 
kokios tik norėsite.

M. MATULIS,
R. 1, Box 134, 
Allegan, Mich.

BARGENAI.

j Už šiuos pigesnių namų neberasite 
niekados. Apžiūrėk iš lauko ir jei
gu patinka įmesk man atvirutę, kada 
aš išrodysiu vidų.

j 4626 So. Washtanaw Avė., 2 pag. 
su extra lotu, naujas mūrinis na
mas ........................................ $7,300.00

2429 W. 46th St. 2 pag. EI. vanos 
arti Western Bld.................. $4,700.0-0

5155 So. Honore St. 4 pag. ant 2 
lotų, arti parko, beismantas 6,300.00

2441 So. 47th St. 1 pag.--5 ruimai 
ant galo bizniavo brangio loto $2,650

3306 So. Union Avė., mūrinis, 4 
pag. elektra, gražiausioj vietoj, pigiai

4407 So. .Union Avo. stiprus kaip 
skala, mūrinis narnas garu šildomas 
7, 7, ir 8 ruimų/ akmens frontas, ne 
Ša rendos $170.00 į mėnesį, pigiai. 
Priežastis pardavimo, važiuoju Lietu
von.

109 akerių ukč arti Chicagos su vi 
sais įrengimais pigiai.

3 lotai Peoples Sub. Wyo. tarp te
kančių aliejaus šulinių kur Standard 
Oil Co. Mithvest Oil Co. ir kitų alie
jaus Čystyjimo fabrikų, kuriuose tūk
stančiai darbininkų dirba, netiktai 
proga sutrigubinti pinigus, bot likti 
turtuolhyz kaina tiktai 200.. Šio na
mai bus išparduoti šią savaitę^ pasi- 
skubinkit. Adresuokite.

C. URNIK,
4545 So. Talman Avė.

PARDAVIMUI mūrinis na
mas, 6 pagyvenimų, po 3 ir 4 
kambarius; savininkas gyvena 
ant antro augšto.

565 W. 18 St.

PARDAVIMUI pigiai 2 augštų mu
ro naujas narnas, kampinis ant 60x125 
loto bizniavo, štoras ir 5 pagyveni
mai po 6 ir 4 kambarius, kieto me
džio visi trimingai, maudynės, elek
tra ir vėliausios mados visi intaisy- 
mai, balto mariiolo priemenes, greitu 
laiku parsiduoda tik už $22,500, da
bar tokį namą nei už $40,000 nepabu- 
davotum. Namas randasi apie Hal- 
sted ir 63rd St. Atsišaukit greitai 
pas.

J. ZACKER, 
3301 So. Halsted St.

Vyry ir Moterų Rūbų Kirpi
mo ir Designing, Mokykla.

Musų sistema ir mokymo budu jus 
trumpu laiku išmoksite viso amato.

Mes turime didžiausius ir geriau
sius kirpimo, designing ir siuvimo 
skyrius, kur kiekvienas gauna geros 
praktijcos besimokindamas.

Visuose siuvimo skj’riuose mašinos 
varomos elektros jiega.

Kviečiame kiekvineą ateiti by-ku- 
riao laiku, dieną ar vakarais, pasižiū
rėti ir pasikalbėti dėl sąlygų.

Putėms daromos sulig mieros, vi- • 
šokio stiliaus ir didžio iš bet kurios 
madų knygos. }

MASTER DESIGNING SCHOOL, 
190 N. STATE STREET, CHICAC O.

Kampas Lake St., ant 4-tų lubų^

SU $3500 cash nupirksi negirdėtai 
pigiai 3 augštiumuro namą, 6 pagy
venimų po 6 iri5 didelius kambarius, 
vanos ir kiti parankumai. Rendos 
$1500 metams, turi būt parduotas šią 
savaitę tik už $10,500 su $3,500 inmo 
kėjimo, likusius rendos pabaigs mo
kėt. Namas randas ant Bridgeporto. 
Atsišaukit greitai pas

J. ZACKER, 
3301 So. Halsted St.

Dideils Fąrmų Bargenas 
Tėvas su sunum nesutinka.
120 akerių, nauji budinkai, naujos 

mašinerijos, šilo, 9 karvės, 5 telyčios, 
kiaules, 2 arkliai. Kaina $7,000.00. 
Išmokėjimai. Rašykit pas

MARTIN PUSČIUS, 
Buvęs Cicero, 111. Dabar

Box A, Stephenson, Mich.

BARGENAS IR ATEITIS.
Viena iš geriausių progų. Pikni

kams daržas, gražus, didelis miškas 
prie pat streetkarių linijos Archer 
Avė. l‘L akerių prie pat didžiausių 
parkų Forest prezerver kuriuos jau 
pradėjo taisyti ir ant kampo dviejų 
bulevardų. Kuris padarys piknikams 
daržą, tas aukso mainas turės greitu 
laiku. Parsiduoda mažiau kaip už 
$2,090 ant akerio. Tikrai verta dau
giau kaip $5,000 akeris. Atsišaukit 
pas

J. ZACKER, 
3301 So. Halsted St.

PARDAVIMUI 85 akerių farma, 
netoli miestelio ir gerų rinkų, lygi 
dirbamoji žeme, didelė ganykla, ap- 
skaitliuojama 600 kordų malkų, sodas 
visokių vaisinių medžių. *Gera 8 
kambarių stuba, vanduo įvestas, 2 ge
ros barnės, vištininkas, karvių, ark
lių ir paukščių. Visokie vežimai, 
mašinos, pakinkai, kaina $2,200; duo
simo ant išmokesčio jei pageidausit.

SAM HALPER, 
Conventry, R. I.

SU $4,000 “CASH” NUPIRKSI 
$20,000 NAMĄ.

Pardavimui mūrinis kampinis na-- 
flatai po 5 kambarius ir štoras su 
kambariais, vanos ir kiti patogu

mui, užpakaly mūrinis garažius dviem 
mašinom, su namu eina ir šalę esan
tis tuščias lotas. Tokį namą nepa
statysi nė už tris kartus tiek, už kiek 
parduodama. Pardavimo priežastis
— savininko mirtis. Klauskit J. 
Skinderio,
3301 So. Halsted St., Chicago, III. 

Tel. Boulevard 6775

VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES

‘6205 S. Halsted, 2407 W. Madison, 
1850 N. Wells St.

137 Mokyklos Jungt. Valstijose.
Moko Siuvimo, Pattemų Kirpi

mo, Designing bizniui ir namams. 
Vietos duodamos dykai, Diplomai. 
Mokslas lengvais atmokėjinuais. 
Klesos dienomis ir vakarais. Pa- 
reikalaukit knygelės.

Tel. Seelcy 1643.
SARA PATEK, pirmininkė.

AMERIKOS LIETUVIŲ

MOKYKLA
Mokinama: angliškos ir lietuviškos 

kalbų, aritmetikos, knygvedystės, ste
nografijos, typewriting, pirklybos tei
sių, Suvienytų Valstijų istorijos, abel- 
nos istorijos, geografijos, politikinės 
ekonomijos, pilietystės, dailiarašys- 
tčs ir tt.

Mokinimo valandos: nuo 9 ryto iki 
4 valandai po pietų. Vakarais nuo 6 
iki 10 valandai.
3106 SO. HALSTED ST., CHICAGO.

Leveskio Mokykla 
Prirengiamoji ir prekybos dėl 
suaugusių. Mokina Lietuvių ir 
Anglų kalbų; Grammar School, 
High School *ir Prekybos daly
kų. Prirengiama prie kvotimų j 
visas augštesniasias mokyklas. 
Dienomis: nuo 9:00 ryto iki 
4:00 p p. Vak.: 7:80 iki 9:80. 
1747 S. Halsted St. arti 18 ga.

2)
3)
4)

AUŠROS MOKYKIX)J
ŠIE SKYRIAI:

Anglų kalbos.
Lietuvių kalbos.
Aritmetikos.
Algebros, Geometrijos ir kitų Ma
tematikų.

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

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

Prisirašyti galima visada.
3001 So. Halsted St.,

v Chicago, UI.

Ar šilta, ar šalta; ar lyja, ar 
snlegti, o mes nepraleisime 

VESTUVIŲ 
BIRUTE.


