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Lloyd George smerkia Lenkus
Naujos riaušės Meksikoje. Neteisinga žinia.

Sako, kad jie laužo sutartis
Naujos riaušes Meksikoje

Lloyd George smerkia 
Lenkus.

Anglijos 
maištu 

prisibijo

premjeras susirūpinęs
Augštojoj Silezijoj;
naujo visapasaulinio
konflikto.

tokį nusistatymų nepasirinks.
“Vienintelis dalykas, kurį aš 

noriu pareikšti valdžios vardu, 
yra toks:

“Kas atsitiktų, tatai mes ne- 
užgirsime. Tatai reikštų leisti 
įsivyrauti pasityčiojimui, kuris 
gali pasibaisėtiniausių pasek
mių duoti.”
Talkininkai iškovojo Lenkams 

laisvę.
Lloyd George pareiškė, jogei 

Versailles taikos sutartis yra
Lenkijos laisvės dokumentas, ir tai buvo apsiginklavę, tai poli- 
kad ji todėl gali būt paskutinė

LONDONAS, geg. 13. — Dė
lei painevų Augštojoj Silezijoj 
premjeras Lloyd George šian
die atstovų bute pasakė drama- 
tingų kalbą. Jisai pareiškė, kad 
Lenkų maištininkų žygis toje
provincijoje reiškia visiškų ne-[Europos valstybe, turinti teisės 
paišintą tos sutarties, kuri bu- reikšti savo nepasitenkinimo |ai 
vo padaryta Versaillcs’juje.

“Nusimanau turįs teisės kal
bėti kuoatviriausia,” pasakė 
Lloyd George, “nes jeigu tokie 
dalykai gali įvykti, o mes į vi
sa tai tinkamo domesio nekrei
psime ir nepasielgsime su jais 
tokiuo griežtu teisingumu, 
koks šių Šalį cluirakterizavo vi
suose jos santykiuose su užsie
niu. Europos taikai tatai gali 
būti stačiai pražūtinga. Jeigu 
taika bus suardyta, aš negaliu 
numatyti kas gali atsitikti Eu
ropoje. 

< * V ' '

“Aš esmi susirūpinęs. . Aš 
prisibijau, kad jeigu pasauly 
nebus sugrąžinta koks nors 
pasitikėjimas, pasekmės gali 
būt kuobaisiaillsios, kadangi 
visas industrinis pasaulis šian
die yra pastatytas ant kredito 
ir pasitikėjimo. O kartų jį su
naikinsi, aš nesumatau kaip vi
sa tai bus galima atsteigti.”

Mato du išėjimu.
Lloyd George pareiškė, kad 

yra dvi priemonės padėčiai
Augštojoj Silezijoj išpręsti.
Viena jų — talkininkų kariuo
menė, kuri turėtų prisidėti prie 
atsteigimo tvarkos. Vis dėlto, 
jisai neskaito esant savo parei
ga militarinę nuomonę reikšti, 

, negi jis spiriasi, kad šitoks 
programas butų pravesta. Bet, 
kaip nebūtų, jis turi teisės rei
kalauti, kad kokiuo nors budu 
visa tai butų išspręsta. Vienas 
iš dviejų: arba talkininkai turi 
žiūrėti, kad taikos sutartis bu
tų išlaikyta, arba jie 
kad tai padarytų 
Premjeras tęsė:

Netik nuginkluoti 
bet ir sakyti kad ji 
prisidėti prie atsteigimo tvar
kos ir ta kariuomenė, kurių ji 
dabar turi — tai yra neteisin
ga. Pasakyti Vokietijai, 
“čia yra tavo provincija 
kas nors tokia, kas 
taikos sutartimi nuspręsta ta
vo ar netavo naudai, bet (Len
kams leistina laužant pačią su
tartį pasiimti ją, gi jums toje 
provincijoje, kuri buvo jūsų 
per du šimtu metų ir kuri tik
rai nėra buvus Lenkų per še
šis šimtus metų, nėra leistina 
apginti save, tai yra pažemi
nančia ir negarbinga kiekvienai 
save gerbiančiai valstybei. Aš 
esmi tikras, kad talkininkai ši-

turi leist,
Vokiečiai.

Vokietiją, 
negalinti

kad
čia 

Versailles

SOCIALDEM ATAS.
Musų draugų laikraštis 9 

Kaimo. Kiekvienas darbininkai
privilktų J| perskaityti. N uiti 
Jau atėjo Socialdemokrato 4, 
5, 6, 7, 8, 9 10 11 12 ir 13 nu
meriai.

Gaunamas Naujienų ofise.

Policija išvaikė klerikalų 
monstraciją; 50 žmonių 

užmušta.

de-

MEXICO CITY, geg. 13. — 
Čia gauta žinių, kad ketverge 
naktį Michoacano valstijos 
(Meksikoje) sostinėj Morela 
klerikalai buvo* surengę didelę 
demonstracijų. Demonstracija 
buvus surengta tuo tikslu, kad 
užprotestavus prieš “radika
lus” kurie praeita nedėldienį 
buvę įsiveržę į kelias vietos ba
žnyčias, o ant vienos katedros | 
bokšto dagi raudonų vėliavų 
iškėlę.

Ketverge, dienų, klerikalai 
buvo surengę demonstraciją. 
Bet policija, federalinės karino 
menės padedama, demonstran
tus išvaiki ils. Vakare tečiaus 
ir vėl bandyta demonstruoti. 
Kadangi kai kurie demonstran-

ka. Pati Lenkija sau laivės iciš 
kovojo, tikrino premjeras; jos 
laisvė buvo galima '.ik ačiū Ita
lijai, Anglijai ir Franci j ai.

“Taikos sutarty nėra nė vie
nos raidės, kuri nereikštų vie
ną jauno anglo gyvybę, kuri 
taipjau nereikštų apie dvi frau 
euzų gyvyhi. Beto“, tęsė prem
jeras, “mes dar turime šimtus 
tūkstančių italų.”

Lloyd George įrodė, jogei 
didžiojo karo metu patys Len
kai buvo pasidalinę. Dalis jų 
kariavo kartu su Vokiečiais.

“Jie, Vokiečių uniformomis 
apsirengę, šaudė Francuzus,. 
Anglus ir Italus kurie delei jų 
laisvės kovojo.

“Aš skaičiau, kad Korfanty 
(Lenkų maištininkų vadas) 
pareiškęs, jogei Lenkai Silezi
joje vely mirs, o ne pasiduos. 
Jeigu jie tai butų turėję omeny 
tuomet, kai ėjo kova dėl Len 
kų laisvės, žuvusiųjų Anglų, 
Francuzų ir Italų skaičius bu
tų buvęs mažesnis. Bet jie apie 
tai atsiminė tik tuomet, kai Vo
kiečiai yra nuginkluoti ir bejė
giai.

“Trenku valdžia yra pastreiš- 
kusi, jogei dėl visa to ji neima 
jokios atsakomybės, ir aš turiu 
priimti tai kaipo jos nuomonių 
išreiškimą. Bet tatai jau per
daug dažnai yra kartota.”

Prisiminė ir apie Lietuvių 
sutartį.

Premjeras prisiminė ir apie 
sutartį su Lietuva, prie kurios 
padarymo 
Valstijos, 
Anglija.

“Vilnių
Lenkų kariuomenė,” 
jis. Užėmė visai nepaisant tal
kininkų. Jie buvo paprašyti pa
sitraukti, bet jie atsakė:

“Del visa tai mes neatsako
me.”

“Tas pats atsitinka ir da
bar. Tas pats kratimąsi nuo 
atsakomybės.

“Kuomet iš Lenkijos siunčia
ma ginklai, kuomet oficieriai 
pereina jos rubežių, yra labai 
sunku tikėti, kad tasai krati
mąsi nuo atsakomybės butų 
kas nors daugiau kaip vieni žo
džiai.”

.cijos viršininkas, Vincente 
Coyt, pasiuntęs būrį žandiarų, 
kad demonstrantus išvaikius. 
Kada demonstrantai pasiprieši
no, policijai liepta šauti į orą. 
Tuomet demonstrantai puolė 
policiją. Pastarajai liepta šau
ti į minių. Pasekmėje to, pen
kiasdešimts žmonių užmušta. 
Užmušta ir keli policistai. Pats 
policijos viršininkas Coyt su
žeistas. Beto, riaušių metu, kle
rikalai nužudė Moleros sociali
stų darbuotoji, Isaac Arriaga.

Kadangi klerikalai by valan
dų gali naują demonstracijų ir 
riaušes surengti, tai valstijos 
gubernatorius, generolas Mugi- 
ca, verbuoja kariuomenę, kad 
tvarkų išlaikius.

Iš Žydų Reikalų Ministerijos 
Spaudos Skyriaus, Kaune, ga
vome šitokį laiškų rašytą ba
landžio 27, 1921, No. 1320-108.

“Naujienų” Redakcijai, Chi
cago.

G. p. Redaktoriau! Tamstos 
laikrašty iš š. in. vasario 20 d. 
yra patalpinta žinia iš Kauno, 
apie neva susirinkimų tarp 
žydų Seimo frakcijos atstovų 
ir vokiečių ir rusų (?) frakci
jų atstovų, kuriame buvo nu
tarta priešintis tam judėjimui 

1 Lietuvoje, kuris siekiasi atskirti 
bažnyčių nuo valstybės. Be to 
toj pačioj žinioj yra (pranešta, 
jog žydai reikalauja, kad 
jiems leistų kviesti dvasinin
kų iš užsienio. Mes šiuo pareiš
kiame visų tų žinių esant netei
singa ir neturinčia jokio pa
grindo.

Dr. N. Feinbcrgas, Spaudos 
Skyriaus Viršininkas.

Tos “žinios” šaltinis musų 
laikrašty nepažymėta, bet, kiek 
atsimename, ji buvo imta iš 
vietos žydų dienraščio “Per
verta”, gavusio jų iš savo ber- 
liniškio korespondento N. šifri- 
no. — Naujienų Redakcija.

Derybos Briuselyje dar 
eina.

Nesitaiko su Jungtinėmis Anglijos valdžia susirupi- 
Valstijomis. nūs.

dalyvavo 
Francija,

Jungtinės
Italija ir

užėmė reguliarinė
pasakė

KOMUNISTŲ VIRŠYLA 
SERGĄS.

Trockis turįs vėžio ligą.

REVELIS, Estonija, geg. 13. 
— Vienas vietos laikraštis iš
spausdino gautą iš Terijoki ži
nią. Sako, kad komunistų vir- 
Šyla Trockis pavojingai sergąs. 
Tisai turįs vėžio ligą. Jį dabar 
gydą geriausieji tos šalies dak
tarai.

Kunigas vagis.
Nuteistas šešiems metams 

sunkiųjų darbų.
prie

True translation fiied with the post- 
master at Chicago, III., May 14, 1921 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917

Laukiama naują mušiy 
Silezijoje.

EAST ST LOUIS, geg. 13. - 
Federalinis teisėjas English 
šiandie nuteisė šešiems metams 
prie sunkiųjų darbų buvusį 
metodistų kunigų Guy Kyle. 
Jisai praeitų sausio mėnesį kar
tu su kažkokiu Loren WilUam- 
sonu jNivogęs vienų pašto siun
tinį, kurin buvo apie šimtas 
devyniasdešimta tūkstančių do-

Abudu kaltinamieji prisipaži
no. Jie bus pasiųsti į federali
nės valdžios kalėjimų, Leaven- 
vvorthe.

užVokiečiai verbuoja armiją; 
savaitės gal pradės puolimų; 
Lenkai stiprina savo pozicijas.

PRISIDĖJO PRIE TREČIOJO 
INTERNACIONALO.

OPPELN, geg. 13. — Kiek 
pasisekė sužinoti, Vokiečių jė- 
gos prie kairiojo Oder upės šo
no laipsniškai didėjančios. Iš 
Breslau’o tolydžio atvyksta nau 
ji būriai buvusios Vokiečių ar
mijos kareivių. Atvyksta ir iš 
kitų Vokietijos vietų. Keli šim
tai apsaugos policijos narių iš 
Hamburgo ir Kiel’o jau pasiekę 
Briegų, esantį apie dvidešimt 
penkias mylias į pietryčius nuo 
miesto. Autoritetingai pareik
šta, jogei jie pasidavę 
valdininkų kontrolėn.

Vaikšto gandai, kad Vokie
čiai pradėsią ofensivą. Pradėsią 
jį veikiausia už savaitės laiko, 
kai bus pakankamai prisireng
ta. Tuogi tarpu savo pozici
jas stipriną ir patys Lenkai. 
Atsiunčiama daugiau artileri
jos. Vis dėlto, į priekį jie ne
beeina, i

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., May 14, 1921 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

ANGLŲ MILITARINfi MISIJA 
SIBERIJOJ.

Metaliurgų profesinė sąjunga 
nutarė prisidėti prie maskviš

kio Internacionalo.

SANTANDER, Ispanija, geg. 
13. — Metaliurgų profesinės 
sąjungos kongresas, kuris da
bar čia laikomas, šiandie didele 
didžiuma balsų nutarė prisidė
ti prie maskviškio Internacio
nalo. Prieš prisidėjimą prie to 
Internacionalo balsavo tik As- 
turia ir Vigo skyrių delegatai.

vietos

RYGA, geg. 13. — Latvijos 
telegrafo agentija gavo iš Ma
skvos pranešimų, kad tolimųjų 
rytų (Siberijoj) respublikos 
sostinėn Čiton yra atvykusi An-
glų militarinė misija. Pastebi
ma, kad didžiųjų valstybių val
džios neužilgio turbut pripa
žins ir pačią Čitos valdžią.

Nuomininkei W. S. Bell na
mo savininkas sustabdęs elek
trą, kad toji neišsikrausto. Na
mo savininkas už tai areštuo
tas.

ŠALIAPINAS ATVAŽIUOSIĄS 
l AMERIKĄ DAINUOT.

RYGA, geg. 13. — Maskvos 
laikraštis “Izviestija” praneša, 
kad garsusis rusų operos dai
nuotojas, Teodoras Šaliapinas, 
važiuosiąs į Ameriką ir atei
nantį sezoną dainuosiąs Ncw- 
Yorko Metropolitan Operoj.

Paštininkas Carlile pėtnyČioj 
pareiškė, jog laiškai tari) New- 
Yorko ir Chicagos bus prista
tomi orlaiviais. Tas prasideda 
nuo panedėlio.

PINIGŲ KURSAS.
Vakar, geg. 13 dien., užsienio pini- 

ipi kaina, perkant jų ue mažiau kaip 
pž 25,000 dolerių, bankų buvo skai
toma Amerikos pingais šiaip t

Anglijos 1 svaras..................  $4,00
Austrijos 100 kronų ..... ........... $0.25
Belgijos 100 kronų................ $8.5F
Danijos 100 kronų ............... $18.25
Finų 100 markių ................... $2.80
Francijos 100 frankų ........... 8.58
Italijos 100 lirų ..................  $5.65

. Lietuvos 100 auksinų ........... $1.85
r‘ Lenkų 100 markių ............... $0.15

Olandų 100 guldėnų ........... $35.80
Olandų 100-guldėnų ........... $36.00
Norvegų 100 kronų ........... ' $16.65
Šveicarų 100 kronų ........... $17.95
Vokiečių 100 markių .......... . $1.85

[Paštu, per Lietuvos Informacijų 
Biurą Washingtonc]

WASHINGTONAS, geg. 11.
— Lietuvos Atstovybė gavo 

šiądien šitokį “Eltos” kablegra- 
mų, pasiųstų iš Briuselio gegu
žės 11 dienų:

“Gegužės 6 dienų derybos 
vėl prasidėjo. Atvyko Aškcna- 
zy. Hymansas yra pareiškęs, 
jog derybų pamatu yra lygybe 
ir abiejų valstybių nepriklau
somybe. Mes esame patiekę 
deklaracijų, kurioj pabrėžiamą, 
jog Vilniaus grąžinimas yra 
pamatinė sąlyga, toliau kultū
rinė autonomija visiems Lietu
vos piliečiams, kurie vartoja 
lenkų kalba, toliau duodamas 
sųj ungininka m s (lenką m s) 
liuesas priėjimas tranzitui prie 
juros. Lenkai yra pasiūlę mui
tinių suvienijimų ir panaikini
mų muito rubežių tarp abiejų 
valstybių išdirbiniams abiejų 
šalių. Mes esame atmetę unijų, 
ir pasiulinę ekonominę sutartį, 
pamatuodami jų ant sentikių, 
kurie teikiami labiausiai mums 
draugingoms valstybėms. (Re- 
poussames union, proposames 
union traite economiųue base 
priorite — Elta”.

DM tokio rinito musų dele
gacijos nusistatymo galės pasi
džiaugti Amerikos lietuvių vi
suomenė. Vilnius tur būt prie 
Lietuvos. Duodama autonomi
ja ne Lietuvos Rytams, bet kul
tūrinė autonomija IJetuvos pi
liečiams, kurie kalba lenkiškai. 
Lenkų kaip ir nėra. Ant jokios 
unijos netinkama. Norima su
daryti ekonominė sutartis, su
lig kurios (Lenkijai, kaipo mu
sų kaimynei valstybei, žadama, 
duoti geriausios prekybos są
lygos, kokias mes galime su
teikti ir kitoms valstybėms, su 
kuriomis mes draugingai gyve
name. ’ Tuo tarpu dar nekalba
ma apie rubežių nustatymų, 
nieko nekalbama apie Lydą ar
ba Gardiną. Lenkai gali pano
rėti, idant mes ant visados iš- 

~ ’ kitų
jeigu

Vil- 
gin-

Meksikos prezidentas sako, kad 
Jungtinių Valstijų reikalavimai 

nepriimtini.

Angliakasių streikas tebesitę
sia; organizuotieji darbininkai 

eina talkon streikininkams.

sužadėtume Gardino ir 
miestų Lenkijos naudai, 
jau mums turčių patekti 
nius. Čion bus sunkesnis 
čas. Palauksime žinių.

Duktė paviliojus patėv|.

Mrs. Louis A. Darsch, 2128 
Fletcher gat., praeitą pėtnyčią 
teisme persiskyrė su savo vy
ru, todėl kad jisai įsimylėjo į 
jos dukterį Bertą, kuri yra dar 
tik keturiolikos metų. (Darsch 
yra patėvis Bertai. Kartą Ber
ta priėjo motiną ir sako: “Ma
ma, kodėl tu ųepersiskiri su 
tėte?” Motina nusistebėjo to
kiu dukters klausimu ir pas
kui ėmė ją pridaboti. Galios ji 
užėjo savo mylimą dukrelę be- 
siglamonėj ančių su patėviu. 
Jiedu glamonėjosi netaip, kaip 
kad glamonėjasi tėvas su duk
teria, bet kaip du meilužiai. 
Tardajnt Berta prisipažino,, jog 
jau antri metai, kaip jinai my
linti savo patėvį ir ji būtinai tu
rėsianti su juo apsivesti. Jos 
motina ištekėjo už Darsch, kuo 
met jinai buvo devynių metų ii’ 
po kuriam laikui Berta jautus 
netaip paprastų patraukimų 
prie patėvio, iki galios ir visiš
kai įsimylėjus. Ir pats vyras 
prisipažino, jog jis myli savo 
podukrų. Berta tapo paimta į
pataisos namus Ji gi suaugs į 
metus.

Du Team Owners’ Associa- 
tion narius ir tris darbininkų 
unijų agentus rado kaltais pri- 
saikyti teisėjai. Jie kaltinami 
už sąmokslą pakenkti kontrak- 
toriams ir suktai išnaudoti dar
bininkus.

MEXICO CITY, geg. 13.
Meksikos prezidentas Obregon, 
pasikalbėjime su laikraščių ko
respondentais, šiandie l>c ki
ta pareiškė, jogei Meksikos val
džia nesutiks pasirašyti tas są
lygas, kurios jai statomas są
ryši su jos pripažinimu per 
Jungtines Valstijas. Sąlygos 
esančios nepriimtinos Meksikai.

Kokios tos sąlygos, preziden
tas nepasako. Spėjama t<xlel, 
kad tų dviejų respublikų vakb- 
žios yra apsimainiusios tam 
tikromis notomis, kurių turi
nys nė vienoj negi kitoj respub
likoj iki šiol dar nėra paskelb
tas. ,

Baigdamas savo pasikalbėji
mą, prezidentas Obregon patek 
škė, jogei Meksikos valdžia nė 
nemananti savo prižadus lau
žyti, bet perdaug žadėti ji taip
jau negalinti.

Pardavė 275 karinius laivus.

LONDONAS, geg. 13. — Bė
giu kelių pastarųjų mėnesių 
Anglų valdžia pardavė du šim
tu senų torpėdininkų, dvide
šimt penkis didesnius ir pen
kiasdešimts mažesnių skraiduo
lių. Visi jie parduota tam tik
roms Anglų firmoms ir bus 
suardyti. Vadinas, perdirbti į 
prekynius laivus ar visai sunai
kinti.

Ėjo garniai, kad tie laivai esą 
parduoti Japonijai. Laivyno 
valdininkai dabar visa tai už
ginčijo ir pasakė kam tie lai
vai parduoti.

MAITINS BEDARBIUS.
[Iš Federuotosios Presoa]

Sydncy, N. S. W., Australi
joj. — New South Wales dar
bininkų valdžia pareiškė, kad 
nė vienas vyras, moteris ar vai
kas nebadaus delei nedarbo. 
Valdžia išleido įsakymą, kad 
kiekvienas vedęs vyras turi gau 
ti maisto sau, savo pačiai ir 
vaikams; kad vyras, kuris už
laiko motiną ar kitus, nors ir 
butų nevedęs, turi būti skaito
mas kaipo vedęs ir gauti ata
tinkamą maisto porciją; neve
dę vyrai irgi gaus užtektinai 
maisto pragyvenimui. Atidary
ta specialinius biurus išdalini
mui maisto bedarbiams.

. LONDONAS, geg. 13. — 
Anfdų valdžia šiandie pirmą 
kartą prisipažino, (kad anglia
kasių streikas padėtį šalyje pa
daręs labai rūsčia.

“Valdžia atidžiai seka revo
liucinį judėjimą šalyje,” tikri
no premjeras Lloyd Georgei 
Tikrino nekam kitam, kaip aL 
stovų buto nariams. Kartu jis 
atsakė ir į tuos kai kurių at
stovų pareiškimus, busią tas 
judėjimas yra finansuojamas 
“svetimu auksu”. Girdi, valdžia 
tuo tarpu dar negali pasakyti 
kokia skale tasai judėjimas fi
nansuojamas. “Nėra abejones, 
kad tai yra revoliucinis judėji
mas”, sakė premjeras, “bet 
kokia skale jis yra finansuoja
mas, tuo tarpu sunku kas nors 
pasakyti.”

Premjero manymų, apie tai
ką tarp angliakasių ir kasyklų 
savininkų tuo tarpu nėra nė. 
kalbos. Vis dėlto, valdžia da
rysianti visa, kad tokia taika 
įvyktų.

Kuo toji kova užsibaigs, išti- 
kro, sunku pasakyti. Organi
zuotieji Anglijos darbininkai 
pirmoj vietoj geležinkeliečiai 
ir transporto darbininkai, kaip 
ir kuo galėdami padeda atvei- 
kininkams. Geležinkeliečiai «L- 
sisako vežti tą kurą, kwr aiun- 
čiamas iš užsienių. Delei to 
daugelis jų jau neteko darhte. 
Jie atsatayta. Nemažai rr t»®»- 
sporto darbininkų iželei kai pa
čios priežasties neteko darbo. 
Jeigu taip eis ir toliau, gele
žinkeliečiai ir transporte dadbš- 
ninkai gal bus priversti mest 
darbą, vadinas, paskelbt strei
ką.

Unija pirmiausia.
....

[Iš Federuotosios Presos]
Sydney, Australijoj .— New 

South Walcs darbininkų val
džia mano atšaukti priimtą per
eitos valdžios aktą, duodantį 
pirmenybę, samdant darbinin
kus, buvusiems kareiviams. 
Valdžia laikosi tos nuomonės, 
kad jeigu kareiviai nori pirme
nybės, tai jie turi prisidėti prie 
unijų ir pagelbėti joms kovoti 
už visų darbininkų būvio pa
gerinimą.

r

Auksinai 
pradėjo kilti

Iki šiol Vokietijos markės ir Lietuvos auksi
nai dar nėra labai pakilę, bet šiomis dienomis jų 
kaina pradėjo kilti, ir gal dar kils kokį mėnesį 
ar kitų, taigi, kam reikią siųsti pinigus, geriaus 
tegul pasiunčia šianden, nesileidžiant į spekulia
cijų. ' ' \

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

NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS
1739 So. Halsted St., Chicago, UI.



Subata, Gegužio 14 d., Į921
.(Atelųstal

Del "Gydytoju ir visokiu 
daktaru”.

(Pabaiga)

Negalima daleht, kad žmo
gui (kalbant apie Dr. A. Mont- 

tik privalėję praktikoje 
bilda maa» galėtų pralenkti 
diagnoze Dr. Cabot.

If kas nežino tų atsitikimų, 
kuomet prie susirgusio šau
kiama vienas paskui kitų bent 
penki medikaliai daktarai ir 
pastarieji randa kiekvienas vis 
kitokių ligą. Ne mediciną peikt 
atseina, už panašius abejoji
mus, o tik nurodyt, kad Dr. A. 
Montvidas įsismagino ir paty
rimų slenkstį toli peržengė.

Vėl daktaras mini apie 20 
metų medicinos mokslo. čia 
aišku, kad jis priskaito ir tas 
dieneles, kuomet 'vaikutis su 
discipulka raides elementoryje 
bado. Nes toliaus tik apie 4 
metus kalba. Bet ir tris kartus 
po tiek medicinos fakultete 
vyruką palaikyt nebūtų per
daug, kadangi jau t perdaug 
žmonių serga, kadangi jau 
perdaug žmonių miršta. Kai kas 
iš inedikalių autoritetų yra pa
sakęs, kad jie apie gyduoles 
mažai žino, o apie kūną, ku
riam tas gyduoles duoda, dar 
mažiau.

Su Dr. A. Montvidu yra vie
na bėda, kad jis neranda jokio 
mokslo bevaistinių gydytojų 
mokyklose. To bėda štai ką 
pasako: Dr. A. Montvidas ne
išgali tuom pačiu mastu ma
tuot artimą ir priešą. Ne jis 
vienas tame silpnas.

Daktaras pyktelėjo, kam na- 
prapatai mediciną praktikuoja. 
O tat bereikalo rūstauja), nes 
tie medicinos nepraktikuoja, 
ne ir dar ne! O taipgi napra-
patai na visas ligas gydo. Kai- 
baBt apie bcvflistinius gydymo

ia—m i it ■ m

budus, reikalinga naprapatus 
atskira! peikt, ar girt, nes pa
starieji turi ypatingus gydyme 
takus.

Kad ligoniai pameta pirmes
ni gydytoją ir eina pas kitą, 
dėlto tik pirmesnį gydytoją ir 
reikėtų atmint, nes jis ligonio, 
matomai, neužgančdino.

Daktaras laiko melagiu laik
raščio reporterį, kuris aprašė 
kalbamąją ligą mergdlės iš 
Waukegano, Kuomet aš tuom 
neužsiimu, tai ir kito įtart, be 
tam tikrų įrodymų, nedrįstu. 
O jeigu jis melavo, tai drauge 
su juo turėjo meluot ir nota
ras, taipgi abu mergelės tėvai, 
nes jie padarė afidavitą tame 
dalyke.

Daktaras vadina tamsunals 
tuos sergančius žmones, kurie 
eina pas naprapatus gydytis. Aš 
daktarą užtikrinu, kad jis kly
sta net ant visų savo šonų, jei
gu minėt tų žmonių apšvietą, 
arba jų stovį biznyje.

Daktaras sako: — Valdžia 
juos gaudo. Valdžia davė Na- 
prapatijos mokyklai čarterį ir 
dabar gaudo? Kur logika? Jei
gu bevaistinius gydytojus kas 
“gaudo”, tai pasinaudokite ad
resais, kuriuos rasite telefonų 
knygoje “classified”, puslapįs 
476 (vėliau bus jų daugiau 
ten). Bet visas perlas randasi 
tame, randasi žmogelių, kurie 
valdžią įtikrina, buk napral- 
patai vartoju MEDICINĄ (ko 
pastarieji nedaro, išskyrus tuos, 
kurie medikalius nuo valdžios 
leidimus turi, nes jie yra ir 
medicinos daktarai), tuomet 
valdžia atsiliepia ant piliečio 
reikalavimo ir areštuoja nuro
dytąjį. O teisme fanatikai vi
sais jiem giminingais budais 
stengiasi suvaržyt laisvo pilie
čio teises. Bet naprapatai tą 
gerai mato ir stengiasi tą vis
ką išparodyt visuomenei, nes 
tik pastaroji yra didžiausia įsta-

štai dhr vienas Dr. A. Mont- 
vido perlas — “vagys’*. Nes 
taip ji^ bevaistinius gydytojus 
vadina. Todėl, kad daktaras 
savo bevaistinius gydytojus nu
peikiančiame straipsnyje mini 
Naprapatiją; todėl, kad ten 
pat mini lietuvius, tai iš to yra 
aišku, kad jis ir mane įtaria 
vagystėje, nes tuom laik aš 
vienintėHis lietuvis naprapatas 
tebuvau. Ten pat jis ftiane įta
ria j ieškojime lengvos duonos. 
Į tai turiu atsakyt, kad mano 
sąžinė buvo ir yra tyra. Aš 
iki šiol pinigus užsidirbau tai 
fabrike, tai ofiso darbe ir jais 
lankiau įvairias mokyklas, tik 
vagius kur mokintų — neuž-. 
ėjau. Žinau, nei daktaras to
kios vietos nerado. Visuomet . 
pagerbsiu teisingas nuomones, 
tų žmonių, kurie su manim 
turėjo reikalą, ar jos bus už, 
ar prieš mane.

Kuomet Dr. A. Montvidas 
nupasakoja apie medicinos' 
mokslo tobulumą, rodos klau
sytum, gerbtum, džiaugsme 
paskęstum, nes neMiko ko. 
bijot. Bet štai slenka pro akis' 
kitas vaizdas: matai <laug dari 
jaunų ligose suvargusių žmo
nių. Matai ligonbučiuose kru
viniausių operacijų. Matai, kaip 
iš tų operacijų kitas ant visad 
paliegėliu tampa. Dar matai ir 
tokių, kurie neatsisveikino ^pa
skutinį kartą su savaisiais. Ant 
operacijos stalo jų akis šaltas 
peilis amžinai užmerkė. Jie 
mat sveikatos jieško<jo,l jjem 
sveikatą žadėjo. Tik kažin kam 
nuo jų iškalno pinigus atsiiin-

Antras PAVASARINIS Šokis
Rengia

LIET. BALTO DOBILO RAŠELPINIS KLIUBAS 
(Bridgeporto šaka)

ŠV. JURGIO PARAPIJOS SVETAINĖJE, 
32-rą PI. ir Auburn Avė.

Subatoj, Gegužio-May 14-tą d., 1921
4 Pradžia lygiai 8 vai.

Muzika Rakausko Orkestrą.
Tikietas su war tax: vyrams 50c., moterims 40c.

DIDELIS PAVASARINIS

BALIUS
Rengia

Liet. Baltos žvaigždės Kliubas, 
Suimtos vakare, Geg. 14 d., 1921, 

MELDAŽIO SVETAINĖJE,
2244 W. 23rd Pi.

Pradžia 7:30 vak.
Tikietai su drapanų padėjimu 50c.

Muzika F. Jereckio.
Jazzybenas. .

",........... ! 1 > ' 111 ■LV'.'.J'.'-'l1 -J.!'J. .■.■"'■"■.■'".U!1!

PUIKUS
KONCERTAS

tymdavis.

MIIJINIiKAS PIRMAS

PiknikassuProgramij
Renčia Laisvai Kanklių Mišrus Choras ir L. K.

Vyrų Choras, po vadovyste A. P. KVEDARO.
Nedėlioj, Gegužės-May 15 d., 1921
Geo. Chernausko Darže, Lyons, III.

URA, VISI I PIRMĄ PIKNIKĄ!
Kurie mylit tyru oru pakvėpuoti ir pavasario grožybėmis pasi- 

dii augti, skambančiu dainelių pasiklausyti ir linksmai laikų praleisti, 
— nepamirškit 15 d. Gegužio; nes dainoriai pasistengs kiekvienų atsi- 
laakiusį užganėdinti. Bus saldžių gėrimų, gardžių valgių ir saldu- 
■Byvų; visokių lietuviškų žaismių ir tt. Pradžia 11 v. iš ryto ir tęsis 
iki vilai naktį. Tikietai tik 35c. Muzika lengvino. Kviečia CHORAI.

PASARGA! Važiuokit bile karais iki W. 22-roa; 22-ra važiuokit 
iki galui. Iš čia imkit Lynes Benvyn karų, kuris daveš iki daržo.

r Puikus Balius
Rengia

Dr-stė Šv. M. P. Rožančavos
Nedėlioj, Geg. 15,1921.

Kviečiame visus atsilankyti ant šio puikaus va
karo, nes mes dėsime visas pastagas, kad atsilankiu
sius kuogeriausiai užganėdinus. Visus kviečia.

Vakaro Rengėjos.
. . . .. -----„- -------------- . . ------------>---------- J

Pranešimas
Visiems viengenčiams, kad laikęs aptieką prie 3601 So. Halsted St., 
ir paskutiniame laike Cicero, dabar turiu aptieką ant Town of Lake 
po antrašu:

4559 So. Hermitage Avė., Cor. 46th St.
F. A. JOZAPAITIS, R. Ph.,

Savininkas ir Aptiekorius
Phone Boulevard 7078.

EXTRA

Iki tol medicina atėjei laiku 
poros tūkstančių metų.

Naprapatija sako: jeigu gy
duolės ligoniui reikalingos, imk 
jas iš stebėtinai įrengtos kūne 
laboratorijos, o maistą — iš 
gamtos. Operacija, tai atviras 
prisipažinimas nemokėjime i’Š- 
Kycl’yt. Siisižc-iciiiii tiosc-clii- 
rurgiją tik brangini reikia.

Jeigu Dr. A. Montvidas tik 
dėl gešefto rems savo nusista
tymą prieš bevaistinhfš gydy
tojui tai jam pritiks svetimų 
idėjų trukdytojo garbė. Jog 
buvo laikai, kuomet žmonės 
už idėjas buvo persekiojami, 
kankinami.

MANYT ir ŽINOT yra du 
labai skirtingi dalykai. O šį 
kartą daktaras tik mane. Na
prapatija plėtosis, nes ji taip 
save pas žmones išrekordavo. 
Netrukdykite jos pažangos, nes 
kitaip, tik prigclbėsit į jos šei
ni yną įsigali t nariams* kokiais 
medicina nesidžiaugia.

Jeigu Dr. A. Montvidas ras
tų reikalą apie Naprapatiją to
liaus argumentuot, aš skaityt- 
siu nevertu atsakymo, nes jis 
apie minėtą mokslo šaką ne
turi nuovokos.

— M. Stapulionis, D. N.

Severo*. Gyduoles u 
sęirriyr.cs ^veikėt

Atgaivinkite 
sava nervus.

Jeigu jaustite pavargis, aržus, nėr- £ 
vuotas, lengviai sujudintas, jaustas £ 
nuo triunksmu, negalite miegoti — | j 
tada nepadarisite giariaus imdamas J

SEVERA’S 
NERVOTON

(Severo Nervoton), tam tikrus gy- į 
dūles dėl tokiu negalą. Jie nutilda i 
nervus, atneša ramų ir pastiprinanti {g 
miegą ir atgaivin nervu systemą. g 
Prekė $1.20. Gaukite nuo savai 
aptiekoriaus. Reikalaukite Severo. ■ 
Neimkite kitokiu.

W. F. SEVERĄ CO.
CEDAR RAPIDS, IOWA

Didžiausias Gej
— parengtas-----

LIETUVIŲ VIEŠO KNYGYNO ’ >.
*, ' (West Side),

kurį remia 12-ka West Sidės Draugijų

Jaunoji Birutė Vaikų Draugyjčlė po globa S. L. A. 
209 Moterų kuopos, uždarymui šio sezono, rengia 
puikų koncertų nedėlioj, geg. 15 d., Meldažio svet., 
2242-44 W. 23rd Placc. * .

Durys atsidarys 6:30, programas prasidės lygiai 7:30 vai. vak.
Todėl, kiekvienas j šį koncertą, nes šio choro mokintoja, panelė 

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

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

NORTHSIDIECIAMS ATYDA.
^^Pasilinksminimo Vakaras

Rengia
pirmyn Mišrūs Choras

Nedėlioj, Gegužio-May 15-tą d., 1921
LIUOSYBfiS SVET., 1822 Wabansia Avė.

Pradžia 7:00 vai. vak.
Bus puikus programas, kurį išpildys geriausi dainininkai ir Vil

nos Choras, šiame vakare dainuos solo, draugė ZinkaitienS, paskutinį 
sykį, kuri išvažiuoju i Lietuvą.

Po programo bus šokiai ir visokios žaismės.
Kviečia visus, P. M. CHORAS.

Esame Viršininkai Užlaikytojai
Džiovintų Juodų Vynuogių

(Grapes)

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

KARUOS LOTAIS AR MAŽIAU
Tclefonuok ar‘rašyk klausdamas kainų

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

F. E. Nellis Jr., Otto Annoreno.

Budavojame 
Namus.

Flatus ir bungalows. Aug- 
štos rūšies materijolas ir 
puikiausia 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.

District Sales Manager dis 
triktams j šiaurius nuo 51 
gatvės, į pietus nuo 22-os 
gatvės, į vakarus nuo 
Wentworth Avė. District 
Sales Manager

Stanley Ruhey,
4021 S. Maplewood Avė.,

Tel.: Lafayetto 965.
P-s Rubey lietuvis. Tele- 

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

Jūsų tuščią savastį dėkite j draugi- 
j’ą dcl paskolos rašto, ir nuošimtis 
užmokės už namą.

Nieko nekainuos pilni paaiškinimai.
The Home Builders

Association,
National Headquarters
139 North Clark Street
Telephone Rand. 5886.

Stogu Dengejas
šiuomi pranešu visiems namų sa

vininkams, kad aš esu vienatinis 
lietuvys Htosų dengejas. 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
nu ęqr 15 metų.

Taipgi turiu (Udelį troka perkrau- 
stymui ir •kitokiems visokiems pa- 

' tarnavimas. Kreipkitfis ypatiškai 
arba per telefoną.

J. GEDUTIS, 
2106 W. 24 St.,

. Phone Roosevelt 8699.

I IR Iš LIETUVOS
du Ir dauginu išplaukimų kais savaiti 
tiesioginiais laivais 1 ir iš ANTWER- 
PO, HARVE 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 musu dideliais, greitais laivais.

Atsišaukite prie artimiausio laiva
korčių agento, arba

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

DIDELIS IŠPARDAVIMAS
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 nedaliomis iki 4 vai.f

jX | ■ Western FurnitūraStorageCo UH
‘ 2810 W. Harrison St., Chicago, III. Fi

B Ar gali pralenkti, kad už $35 gali nupirkti di- 0 ||
9 Helį Victrolą gvarantuota 10 metų su daugeliu re-

I* kordų ir deimanto adata vertės $200. m
"H Išsiųsime C. O. D. visur Suv. Valst. daleisdami išegzaminuoti B

" tt pirmiau, nei kad mokėsi pinigus. Tokia išpardavimas niekuomet tt
IIIR I nl ■ nebuvo siūlomas publikai. Nepraleiskit šio bargono. Atsišaukite Rgtt H H H 

tuojaus. Veltui pristatome. Jei atsinešite šį pagarsinimą, bus ^1^ 
nuleista $3.00.

Rožinis Balius
y Nedėlioję, Gegužio-May 15 d., 1921 

National Darže, Riverside, III.
, ’ Prasidės 10-tų valandų iš ryto.

• . ♦ . •

Su 5 IsJaimėjimais: (

European American Bursai) 
Fabionas ir Mickiewicz 

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

kortės, pašportai ir tt. 
NOTARIJUiAS 

Real Estate, Paakoloa, 
Insurinai ir tt.

809 W. 35th ST., Kamp. Halsted St. 
Tel.: Boulevard 611.

Vai.: 9 iki 6 kasdieną
Vak.t Utar. Ket. ir Sub. iki 9 vak. 

Nedu iki 8 po pietų.

Tel. Randolph 2898

A., A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidumiestyj i 
ASSOCIATION BLDG.

19 So. La Baile St.
Valandos: 9 ryto iki 5 po pietų. 

Panedėliais iki 8 vakare.
Namų Tel.: Hyda Park 8395

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie St. Room S24 
Tel. Central 6390

Vak.s 812 W. 38rd St„ Chicago
Tel. Y arda 4681.

JOSEPH C. S0BOL 
Advokatas 

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

Namų Ofisas 
1645 Wabansia Avė., 

Tel. Haymarket 3869.

Phone Boulevard 6301
ANTANAS GREDUŠKA

Generalls
Kontraktorius ir 

budavotojas.
Budavojame ir taisome.

1401 W. 47th St., Chicago.

Siūlome
AŠTUNONIŲ NUOŠIMČIŲ, 

PENKIŲ METŲ GOLD MORT- 
GAGE COUPON BONDS už 
nominalę vertę ir teisingu palupi-

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

Saugų ir gerą investinimą 
siūlome, nepaprastai gerą pelną 

nešantį.
P. G. Perich & Company

Investment Sccurittes 
1705 Ityageetic Building 

22 West Monroe ST. 
Tel.: Dearbom 1466.

Tik aprubežiuotam laikui, 
priimsime Liberty Bonds už 
nomlnelę vertę.

Dirbėjas ir Importuotojas ge
riausių armonikų pasaulyj. Viso
kių gatunkų. Pigiau parduosiu ne
gu kiti . Dykai lekcijos pirkljams. 
Rašykt angliškai dėl informacijų.

Ruatta & Serenelii 
817 Elne Island Are.

Tel. 5 Yarda 6666
Boulevard 8448

DR. V. A. ŠIMKUS
Lietuvis gydytojas, Chirurgas 

Akušėras
Halsted St., Chicago.
10-12 v. r., 1-3, 6-8

3203 So-
Valandos:

v. v. Nedaliomis 10-12 ryto.

PIRTIS.
Turkiška elektrikinė maudynė
Kotelis su 100 kambariu

Lankant musų pirtį, galima apsi
saugo! nuo sekančių ligų: Reumatiz
mo, violetiniai spinduliai, nerviškumo, 
šalčio, strėnų dieglio, paralyžiaus, 
inkstų ir kitokių elektra gydymų.

Naujausiais musų įtaisymais, gva- 
rantuojame geriausią gydymų.

Moterų dienos tik Utaminkah 
dieną ir nakti.

Dienos dėl vyrų — atdara kiekvie
ną dieną ir vakarą išimant Utamin- 
teus nuo 9:30 ryto iki 7:80 vakaro.

A. F. CZESNA,
1657 West 45-ta gatvė, Chicago, III.

1. $10.00 Auksinis pinigas.
2. Gramafonas, 3 ir pusė tuzino paveikslų.
4. .Moteriškas parasonas.

’ 5. 1 didelė Šinka.
Serijų’Tikietas geras ineinant į daržų, o perkant prie 

vartų 35c ypatai.
Gerbiama Publika! Nepraleiskite Šios progos — atsilan- 

kykit ant šio Pikniko, nes bus visokių skirtingų pasilinksmi
nimų, ir bus puikiausi muzika, po vadovyste, J. Philips.

Kviečia visus, KOMITETAS,



NAUJIENOS, Chicago, UI

KORESPONDENCIJOS
VALPARAISQ, IND

Duo

BANK
kad jie turi palaikyti kurą ir energiją, kuomet traukinis bėga priekyn prieš kalnelį ir ūmame prietikyj

čia jausitia kaip namie.

Pasisekimo Kelias Radijus

Atdaras PONIOS SELCHERTIE
NĖS DUKTERIAIPATARNAVIMUIBANKASTiems, kurie

NUSPRĘS TAUPYT

HOME BANK & TRUST 00
Milwaukee ir Ashland Avės

Sveikatai Ir LinksmumuiAtdara panedelials ir sukatomis iki 8 vai. vak

APSAUGOS SPINTOS

9 vakare.

Viso 
gramą

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

CHICAGO, ILL.

Daugelį šių geležinkeliečių pasiekia tas pats principas, jų taupymo accountais. Jie deda abelnai regu 
liares sumas ir trumpame laiko jie turi diktą persvarą, kurią gali uždengti ypatingus reikmenis.

Šis saugus tvirtas bankas, širdyj didžiausioj west side, tinkamoje vietoje, jųsų taupymams, 3% pa 
lukio padės jiems augti.

HlllimiBlinMI
i Telefonas: Boulevard 7042

si imtus 
norint, 
dūliais, 
reikšmes 
jus ir 
nas.

Compoundo. Todėl, ji nubėgo vaistinėn 
ir parsinešė butelį ir išnaudojus ant
rą, galėjo valgyt nei strėnų neskauda 
iki dabar. Iš viso sunaudojo šešis bu
telius. Lanko mokyklą ir subatomis 
padeda trųstis stuboje. Dabar ji yra 
normalė ir sveika mergaitė ir Šiuomi 
rekomenduojame jūsų vaistus. Dalei- 
džiu paskelbt šį mano laišką, kaipo 
paliudijimą Vegetable Compound”. — 
Mrs. Frank S'elchert, 150 I>arabee St., 
Horicon, Wis.

Visos šalyje motinos patyrė, kad 
Lydia E. Pinkham Vegetable labiau 
patikėtina gyduolė panašiame padė
jime.

ĮHtbaigoje Valpa raišo 
mokslei- 

pasilinksminimo 
vakarą.

14 d.). Programas įprasi-

Daugiau rūkysi juos — labiau mylėsi.
Reikalauk musų dovanų katalogo No. 4.

L LEWIS C1GAR MFG. CO., NEVVARK, N. J 
Didžiausia nepriklausoma Cigarų dirbtuvė

Marcus A. Aurelius 
Emil G. Seip 
Walter E. Schmidt 
Hermun Teninga 
Domenico Basso 
Wiii i am H.

DR. JOHN N. THORPE 
Gydytojas Ir Chirurgas 

1637 W. 51 st. kam*. Marshfield av 
Valandos: iki 9 ryto, nuo 8 iki 

4 ir nuo 7 iki 9 vakare. 
Tel. Prospect 1157

PINIG
APD

Bankas su Laikrodžiu Męs kalbame Lietuviškai 
Bankinės valandos kasdien nuo 8 ryto iki 4 po plot, išskiriant, Suba
tomis nuo 8 ryto iki 1 po piet Ir nuo 7 vakaro iki 9 vakare.

Pasidaryk sau vyną 
Vynuogės, Vynuogės

Vynuogės*
Džiovintų juodų ir baltų 

vynui vynuogių. Parduo
dame po kiek tik kas nori, 
už prieinamą kainą.

COYNE BROS., 
119 W. S. Water Si

ChicagD, UI.

Dr. R. Wagner
Mano speciali* gydymas yra 

Chroniškų, nerviškų ir moterą Ilgų 
Nuo 9 r. iki 2 p. p. ir nuo 7 iki 9 v. 
1609 W. 63 St. kampas Ashland Av.

Phone: Prospect 2704

AR NE KIAURAS JŪSŲ STOGAS?
Reikalauk musų kainos asphalt sto

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

Tel.: Victory 2400
GEORGE GREEN LUMBER CO., 

22nd St. Bridge.

■■■■■■■■■■■■■■■■■a 
Tel. Canal 65 

LIETUVIS DAKTARAS 

DR. J. SARPALIUS 
1424 So. Halsted St

Vai. 10 iki 12; 3 iki 5; 6 iki 8. 
Nedalioms 10 — 12. 

Gyvenimo Tel. Y arda 5098.
miimiimmmn

Lydia E. Pinkham Vegetable 
Compoundas sugrąžino 

sveikata.

Tel. Canal 6222
DR. C. K. CHERRYS 

LIETUVIS DENTISTAS 
2201 W. 22nd & So. Leavitt Sta. 

CHICAGO.
Valandos: 9:30 ryto iki 12 dieną, 

nuo 1 po pietų iki 9 vakare.

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

da, tuomet reikalaukit akinių.

John J. Smetana
Akinių specialistas 

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

Ant trečio augšto virš Platt’o ap- 
tiekos, kambariai 14, 15, 10 ir 17 
Valandos nuo 9 ryto iki 9 vai. vak. 
Nedėliomis nuo 9 r. iki 12 pietų.

Daktaras Petras Simaitis 
Naprapath’as

Gydau be vaistų bą operacijų.
Priėmimo vai. 9:30 ryto iki 1 vai 

p. p. 2:30 iki 5:30 vai. kasdieną, išski
riant ketvergus.

Vakarais pagal susitarimą. 
528 S. Ashland Avė., 

Kampas Harrison St., Chicago.

E
 Horicon, Wis. —

1 “Mano duktė turė- 
jo daug nesmagu- 
mo per keletą mė- 
nėšių strėnų skau- 
dėjimas ir blogi 
viduriai. Kuomet 
atsisėsdavo prie 

n&a sta^°» niek0 neno- 
< rėjo valgyt, kuo- 

pirmiau išal- 
kusi laukdavo pie- 

iiiiMitMUtaJ tų. Gydytojai davė 
vaistų, bet negelbėjo. Vieną dieną 
skaitau jūsų knygelę, kuri buvo pa
likta ant porčių, tuomet atsiminiau, 
kad jauna būdama sunaudojau keletą

Dr. W. Yuszkiawicz
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 budais.

Valandos nuo 9 ryto iki 9 vakare. 
Nedėliomis nuo 9 iki 1 po pietų.
1407 Milwaukee Avė., Chicago, III.

Phone: Humboldt 5849

Tel. Boulevard 2160
Dr.AJ.KARALIUS 

Gydytojas ir Chirurgas 
VALANDOS: 9—12 ryto 

2—9 vakaro.
3303 So. Morgan Street, 

Chicago, UI.

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

1821 So. Halsted St., Chicago, M. 
kampas 18th St.

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

nuo- 
pavyko tuos spindulius 
į stiklo dūdeles ir pa- 
panašias dūdeles, kur 
galima naudotis spin- 
kurle turi tos pačios 

kaip ir pats radi- 
kurie galioja per 4 die-

DR. YUSKA
1S00 So. Halsted St. 

ą?el. Canal 2118
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 

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

Tel. Prospect 346<

Dr. M. T. Strikol’is 
PRANEŠIMAS

Lietuvys Gydytojas ir Chlrargaa 
Perkelia ofisą į People Teatrą 

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

6 iki 8 vak. Nedėl. 10 iki 12 ryto 
Rea. 2914 W. 43rd Street 

Nuo ryto iki piet.
Telephone McKinley 202

Gerk
South Side Beverage Co’s.

“MALT TONIC”
Tai yra tikras Tonikas nuo nervų ir silpniems 

žmonėms. Rekomenduotas visų gydytojų.
Pardavoja,

FREDERICK BROS., 
3700-10 S. Halsted St. 
Tel.: Boulevard 2538.

Taipgi “Ambrosia” ir “Extra Pale” Brands.

1. Branduolys nuosprendžio mažas, pirmas žingsnis link pasek 
mes kelio yra, taupymo accountas.
2. Pasisekimas šauks tave; 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 
m e tvirtame ir smarkiai augančiame Banke.

ATDARA VAKARAIS.

“Tltarninke iki 8 vai. Subatoj iki 9 vai.

Telefonas Pullrr.an 856
DR. P. P. ZALLYS 

Lietuvys Dentistas 
10801 So. Michigan Av., Roseland. 

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

CITIZENS STATE BANK
MELROSE PAR K, ILLINOIS 

(Bankas ant kampo) 
PADĖK SAVO SUTAUPYMĄ TVIRTAME 

VIETINIAME BANKE.
3% palukio mokama už padėtus pinigus 

SIUNTIMAS
ŪDA NUO UGNIES IR VIESULOS

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

VIRŠININKAI:
WALTER E. SCHMIDT, President

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

DIREKTORIAI:
Fred M. Carter
David J. Harris
James H. Gatei y
Fred Farr
Joseph T. Spiker

Pasilinksminimo vakarėlis.
Kaip visada, taip ir šio ber- 

(ainio 
universiteto lietuviai 
via i ruošia 
vakarėlį, kuris buš šį 
(geg 
dės kai 7:30 valandos vakare. 
Programą išpildys patys moki
niai ir jisai bus įvairus. Paskui 
tęsis lietuviški žaislai. Įžanga 
veltui. Butų smagu vakarėliu 
susilaukti svečių iš Cbicagos, 
Gary ir apielinkės.

Kad jau svečiai neįdomautų 
moksleivių suruoštu vakaru, tai 
turėtų neužmiršti gražios nau
jai atgimusios Vatparaiso 

gamtos. Musų miškas jau ima 
žaliuoti ir prie ežero ylių sma
gu pasisukinėti. Nod'ėlioj va'l- 
paraisiečiai lietuviai mokiniai 
trauksis paveikslus, kur ir sve
čiai galėtų kartu nusitraukti. 
Taipgi valparaisiečiai nepatin
gėtų savo brangius svečius pa
vedžioti po miško kalnus ir gi
lias pakalnes, kuriais Valparai- 
sas turtingas. Tatai, svečiai, 
nepraleiskite, progos. — X.

PERSIKĖLIAU
Dabartinė vieta: ofisas su Dr. Mon

kevičium, 3101 So. Halsted St., Tel 
Blvd. 9708, nuo 2 iki 6 po pietų: gy 
venimo vieta 701 W. 31st St., kam- 
pasUnion Avė., TeL Yards 8654.

Roidanta bei Aplelinket
Kad siuvame visokių stylių SIUTUS, OVER- 

KOTUS, ir KEPURES iš geriausių ir styliškiausių, 
sezonui pritaikytų materijų. Darbą pilnai gvarantuo- 
jame. Kainos žymiai nupigintos.

Taipgi užlaikome visokių reikmenų vyrams: 
marškinių, kalnierių, kaklaraiščių, diržų, pančekų ir 
tt. Ko tik vyriškiams reikia, pas mumis rasite, ir tai 
pigiąus negu kitur.

Malonėkite atsilankyti, o patįs persitikrinsit mu
sų darbu, kainomis ir patarnavimu.

TONY F. WILLIS,
10715 S. Michigan Avenuc, Roseland, III.

Phone Pullman 3499

Weber
Atidarą Sercdos Vakarais

Kaip paprastai radijo kiek
vienoj šaly esama neperdau- 
giausia. Vartojant jį medicinos 
tikslams ir paprastai turint 
vien centruose — sostinėse, li
goninis iš provincijos atva
žiuoti bei pasinaudoti nėra nei 
lengva, nei pigu, o dažnai ir 
labai pavojinga.

Tam tikra Kopenhagoj drau
gija su valdžios atstovu yra 
nutarusi ir gavusi valdžios pri
tarimo paskelbti visoj šaly ko- 
lektą; valdžia yra pasižadėju
si asignuoti tiek pat, kiek bus 
surinkta šaly privačiai 
reikalinga pirkti vieną 
į vieną milioną kronų, kurios, 
folketingui (seimui), valdžiai 
ir visuomenei pritariant neabe
jojamai bus surinkta.

Keblumas didžiausias, kad vi
sur trūksta radijo ir vieną jo 
gramą negalima susyk pirkti, 
bet užtat bus visur teirauja
masi, kad tiek gavus.

Medikų sferose kartojama 
žinia, kad turimas radijus ga
lima vartoti taip pat kitu bū
du, negu jį visur išdalinant. 
Būtent, radijus turi tą ypaty
bę, kad jis spinduliuoja 
lat, tad

■ DR. C. Z. VEŽELIS
Lietuvis Dentistas 

4712 South Ashland Ave^ 
arti 47-toa gatvių 

■■■■■■■■■■■■■■■■■■H

Jokiu B u d u 
Nevažiuokit į Lietuvą 

kol negausite visų patarimų ir nurodymų reikalingų kelionėj.
KAM SUKTI SAU GALVĄ?

tokiais dalykais, kaip mokesčiais nuo uždarbių, ga
vimų paso ir vizų, išpirkimu laivakortės 

pristatymu bagažo ant stoties, kuomet

PEOPLES S BANK 
ant pat kampo 47-tos ir Ashland Avė., Chicago

PADARO IR PARŪPINA TIK TIEMS, 
KURIE PIRKS ČIA LAIVAKORTES.

JEIGU NORITE TURftTI PATOGIĄ KELIONĘ 
SAU IR SAVO ŠEIMYNAI 
Ateikite pasiteirauti į

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET 

Tel. Kedzic 8902

Mandagiam Apsiejimui
Visokiuose užrubežinių dalykų reikaluose, kreipkitės |

INDEPENDENCE STATE BANK 
Membcr Federal Ileserve System

Pinigus siunčiame į visas dalis pasaulio už žemiausias kainas. 
Laivakortes parduodame ant geriausių linijų laivų į ir iš Europos. 
Visos reikalingos popieros padaroma veltui.

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

Telephone Van Bures 294
Rez. 1139 Independence Blvd. Chicago

DR. A. A. ROTR
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialistas Moteriškų, Vyrišką, 
Vaiką ir visą chronišką ligą

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

Valandos: 10—11 ryto; 2—3 po piet, 
7—8 vak. Nedėliomis 10—12 dieną.

AKUSERKA
Baigusi Aku
šerijos kolegi 
ją; ilgai prak
tikavusi Penn- 
silvanijos hos- 
pitalėse. Pa
sekmingai pa
tarnauja 
gimdymo 
da rodą viso
kiose ligose 
moterims ir 
merginoms.

Mrs. A. Michniewicz

ipsauga Padėtiems Pinigams
SEcuRiTV Bank

OF CHICAOO
Mibvaukee Avė. cer. Caryenter St.

NARIAI FEDERAL RESERVE SYSTEM

O^AVestSidesavFngs BAN K 97ic Bank of“Safelij and Friendly Servicė’ 
Roosevelt Road at Halsted "StrėetLChica^o

i i !■ < l i' i i' i L i' i !■ r i- f i: h n <■ ii i) iMmii-ii ii <> irwir u u-u i >i i

J>ELNO_ANT PADĖTŲ PINIGŲ 

Sol vilios Depozitu Dežses 
Mainoma Svetimšaliu F^irtigai

PEOPLES =
Klauskite R. Gečiaiis 

prie 4 langelio.

DIDELIS BANKAS
ant kampo~47 gatvės ir

Ashland Avė., 
Chicago.

Gerai žinoma, kaipo greito ir 
mandagaus patarnavimo Lietuvių 
Kalboje

Telephone Yards 5332

i DR. M. STUPNKSU
3107 So. Morgan St, 

Chicago, III.
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto 

ir nuo 5 iki 8 vakare.
"■■■■■■■■■■■■■■■■■a

M Telephone Yards 1532

Ė DR. J. KULIS
. LIETUVIS

■ GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
g Gydo visokias ligas moterų, vai-
■ kų ir vyrų. Specialiai gydo lim- 
I pančias, senas ir paslaptin-
■ gas vyrų ligas.
■ 3259 So. Halsted SL, Chicago.

John Ruski n
BEST AND ‘ BIGGEST CIGAR
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(Atpiginta) 
Metams----------------------- ------- $8.00
Pwnl meti ------- -— 4.50
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Pinigus reikia siąsti pašto Money 
Orderiu, kartu bu užsakymu. i

Dar apie tą 
klerikalų išmistą.

Amerikos klerikalų laik
raščiai kiek laiko atgal ėmė 
rašyti, kad Vilniaus atvada
vimui reikią neužkabinti len
kų ponijos dvarų Lietuvoje. 
Tokį reikalavimą, girdi, sta
to Lenkijos valdžia, ir jį re
mia talkininkų Tautų Lyga, 
po kurios vadovavimu eina 
Lietuvių-Lenkų derybos 
Briukselyje.

Chicagos “Draugas”, ku
ris pirmutinis ėmė ginti len
kų ponijos dvarus, papasa
kojo net, kad Tautų Lygos 
prezidentas, p. Hymans, ke
liavęs Lietuvon patirti apie 
Vilniaus padėtį ir žmonių 
nusistatymą. Tą p. Hyman
s’o atsilankymą, Lietuvos 
valdžia, pasak “Draugo”, tu
rėjusi panaudoti tam, kad 
įtikinus Tautų Lygos galvą, 
jogei lietuviai nedarą jokios 
skriaudos lenkų ponijai ir 
neketiną daryti: tiktai šito
kia politika, girdi, galima 
įgyti talkininkų simpatiją 
Lietuvai ir atgauti Vilnių iš 
lenkų.

Mes jau kartą paklausėme 
klerikalų laikraščių, iš kur 
jie žino, jogei Lenkijos vald
žia ištiesų statys Briukselio 
konferencijoje tokį reikala
vimą, kad nebūtų konfiskuo
jami ponų dvarai Lietuvoje, 
kaipo sąlygą sugrąžinimo 
Lietuvai Vilniaus; ir iš kur 
jie žino, kad p. Hymans, ar
ba Tautų Lygos vyriausybė 
apskritai, rems tokį reikala
vimą. Iki šiol tečiaus kleri
kalų laikraščiai dar nedavė 
jokio atsakymo į musų pa
klausimą. Mums todėl tenka 
pakartoti tą nuomonę, ku
rią jau esame pirmiau išreiš- 

;iį kę, būtent: jogei ne dėl Vil- 
■ niaus ir ne dėl Briukselio 

derybų klerikalai priešinasi 
dvarų konfiskavimui, o dėl- 

| . to, kad jie nori sustiprinti 
jjjf* poniją Lietuvoje. *

Apie Tautų Lygos rolę lie
pi' tuvių ir lenkų ginčuose de- 
r|;lei Vilniaus faktai sako vi- 
fcįsai ne tą, ką skelbia klerika- 
m i-. uj alj .

n-------------------------------------
“Darbininkas” pasakoja, 

j buk Briukselio derybas nu- 
1 lemsiąs Tautų Lygos nusi
statymas Vilniaus klausimu. 
Iš to išeina, kad Tautų Lyga 
bus kaip ir teisėjas tame lie
tuvių ir lenkų ginče. Bet tai 
yra netiesa.

Kada Tautų Lyga pasiūlė 
Lietuvai ir Lenkijai atsiųsti 
savo įgaliotinius į Briukse
lio konferenciją, tai ji nuro
dė, kad tos konferencijos 
tikslas bus išspręsti Vilniaus 
klausimą “tiesioginių dery
bų” keliu tarpe užinteresuo- 
tųjų pusių. Reiškia, Tautų 
Lyga užproponavo ne arbi- 
tracijos teismą, o derybas; 
ir save ji pasiūlė ne kaipo 
teisėją, o tiktai kaipo tarpi
ninką derybose.

Kuomet balandžio 20 d. 5 
vai. po pietų atsidarė Briuk- 
selyje pirmutinis konferen
cijos posėdis, tai Tautų Ly
gos pirmininkas pareiškė, 
jogei jisai esąs jie arbitras 
(teisėjas), o tiktai bešališ
kas tarpininkas.

Taigi pagal tų derybų 
prasmę, Vilniaus klausimą 
turės nuspręsti ne p. Hy- 
mans ir ne Tautų Lyga ap
skritai, o Lietuvos ir Lenki
jos paskirtieji įgaliotiniai. 
P-o Hymans’o rolė bus ne 
teisti arba spręsti, o tiktai 
vesti tvarką tų įgaliotinių 
posėdžiuose ir raginti juos, 
kad jie stengtųsi eiti prie su
sitaikymo.

Esant-gi dalykams šito
kioje padėtyje, yra gryniau
sia nesąmonė sakyt, kad 
Lietuva gausianti Vilnių tik
tai tuomet, kuomet už tai 
stosiąs Hymans.

kalbos — ypač tokios sunkios, 
kaip lietuvių kalba — ima gana 
daug laiko. “Vienybė” turdnit 
norėtų, kad tie seni advokatai 
Lietuvoje, kurie neįstengia tuo- 
jaus išmokti lietuvių kalbos, 
mirtų badu.

Tokia akla svetimoj kalbos 
neapykanta vadinasi šoviniz
mas.

Šovinistas tautiniame klajusi- 
nie yni tas pats, kas fanatikas 
religiniame klausime.

PRIVATINES NUOSAVYBES 
PERGALE RUSIJOJE.

"ri W III i

plėtojimosi pasekmė; visuome
nės plėtojimąsi, reiškia, turi būt 
pasiekiąs tam tikro laipsnio 
pirma, negu gali būt įgyvendin
tas socializmas. Rusija to 
laipsnio dar nebuvo ir nėra pa
siekusi.

Jeigu Rusijos bolševikai, to 
neveizint, mėgino įsteigti so
cializmo tvarkų tojo šalyje, tai 
tatai parodo, jogei Markso teo
rija jiems yra visai svetimas 
dalykas. Tuja teorija jie liktai 
dangstosi, kad lengvinus galėjus 
apmulkinti minias ir užsisėdus 
joms am sprando.

Sukata, Gegužio 14 d, 1921

lai savo spaudoje. Chicagos 
^“Draugas” ir So. Bostono

Apžvalga
ŠOVINIZMAS.

Brooklyno “Vienybė” rašo:
“Lietuvos Steigiamojo Sei

mo nariai žydai-advokatai, 
Finkelštrinas ir Fridmanas, 
įnešė pasiūlymą, kad butų 
Lietuvos teismuose vartoja
ma rusų kalba. Mat, jie ir 
kiti advokatai, tur-but, tin
gi (!) pasimokinti lietuvių 
kalbos, be kurios dabar ne
galėtų vesti bylų teisme. (Lie
tuvos Advokatų Tarybai pa
svarstė tą klausimą ir 4 bal
sais prieš du, po Ilgų ginčų 
nutarė, kad reikią leisti rusų 
kalbą vartoti Lietuvos teis
muose dar du metu. Už bal
savo lenkas, abu žydai ir Bu
lota. Ih’ieš balsatvo abu lie
tuviai.

“Taigi Bulota gražia kar
jera eina. Jis gina lenkus, 

dalyvauja rusų monarchistų 
seimuose ir gina rusų kurių 
Lietuvoje nėra, kalbos teises.” 

Nėra nieko nuostabaus tame, 
kad “Vienybe” kabinėjasi prie 
Bulotfs; nuo to laiko, kada Bu
lota, būdamas Amerikoje, “už
tepė per nosį” p. Sirvydui, ku
ris lindo prie jo su visokiais na- 
chališkais klausimais, tai 
Brooklyno tautininkų organas 
negali praleisti progos, kad ne- 
iškoneveikus šiokiu ar telkiu 

būdų garsųjį Lietuvos advoka
tą. Menka siela visuomet esti 
labai kerštinga.

Itet piktintis tuo, kad Lietu
vos advokatų taryba pripažino, 
jogei reikia leisti rusų kalbą 
vartoti Lietuvos teismuose dar 
du metu,'— tik jau yra neiš
mintinga. Kam tatai gali pa
kenkti? Visi Lietuvos advoka
tai yra išėję mokslus rusų kal
boje! katekuric jų lietuvių kal
bos ir nepažįsta: kaipgi tad bu
tų galima dabar reikalauti, kad 
jie amu laiku imtų laisvai var- 
tot lietuvių kalbą? Išmokimas

“Naujienose” jau buvo pa
žymėta, kad laisvos prekybos 
įvedimas Ruisjoje reiškia, jun
gei bolševikų valdžia nusilenkė 
privatiniai nuosavybei. Įdo
mus straipsnis Šituo klausimu 
tilpo 16-ame kauniškio “So
cialdemokrato” numeryje (“Ką 
reiškia liuosa prekyba Rusuo
se?”). Straipsnio autorius mė
gina Išaiškinti, kodėl Rusijos 
bolševikai, kurie pradžioje taip 
karštai naikino privatinę nuo
savybę, dabar ėmė vėl gaivinti 
ir stiprinti ją; ir sako:

“Rusai — labiausia atsilikus 
si Europos valstybė. Atsi

likusi ne tik gamybos srity, 
bet dar labiau proto išsila
vinimu, darbininkų ir visuo
menės pasiruošimu naujam 
socialistiniam gyvenimui. To
dėl, kai komunistai ėmė kur
ti socializmo tvarkų, visas 
pavėluotas Rusų gyvenimas 
susi vertė prieš juos ir kaip 
sunkus akmuo, pririšiąs prie 
kojos, ėmė juos traukti at
gal, į barbarų gadynę.

“Nacionalizuotų (paimtų į 
valstybės rankas. “N.” Red.) 
fabrikų gamyba visiškai nu
smuko. Stambiosios žemės 
ūkis iširo. Dirbamos žemes 
plotai sumažėjo ir didžiulė 
jos dalis virto dirvonais. Val
stiečiai, kai valdžia pradėjo 
iš jų imti visus likučius, lio
vėsi dirbę (langiaus, kaip bu
vo reikalinga jiem patiem 
pramisti ir pasigaminti sėk
lų. Vis tiek, girdi, kad ir 
šimtus pūdų juvų pristatysiu 
valdžiai, man jokios iš to 
naudos nebus. O duonos ir 

f sekios vis tiek nepaims...
“Prisiminkim kad ir tai, 
kad darbininkai ir valstiečiai 
kitaip nemokėjo žiūrėti į na
cionalizuotus ukius ir fabri
kus, kaip į ‘kazionus’. Ir 
elgėsi su jais, kaip su ‘kazio- 
nais*.

“Nuo spalių revoliucijos 
pradedant, kiekvienas stengė
si mažiau dirbti — ir tas bu
vo labai lengva.- Kiekvienas 
norėjo daugiau ‘įsigyventi’, 
tas taip pat buvo nesunku. 
Ir po trijų metų ‘socialistines 
kūrybos’ Tarybų Rusai atsi
rado tuščioj vietoj, kur vis
kas reikia beveik išnaujo pra
dėti.

“Nieko nepadėjo visas ko
munistų griežtumas. Kad ir 
aštriausiomis priemonėmis 
jie nesukūrė socialistinės vi
suomenės ir dabar patys pra
deda vykdyti tai, už kų pusė 
metų atgal šaudė ir į kalėji
mus sodino. Sakysim, social
demokratai jau 3-iam Tary
bų suvažiavimui siūlė leisti 
valstiečiams liuobai mainyti 
attekamus jų produktus, kad 
tuo pakeltų žemės ūkį. Tuo
met socialdemolkratam pra

segta vardas ‘buržuazijos pa
kalikų’, kontr-revoliucionie- 
rių. Šįmet, 10-am komunis
tų kongrese patys komunis
tai virto tais kontr-revolių- 
cionieriais, nes patys nutarė 
įsileisti Kuosų prekybą.

“Kų reiškia ta tragi-kome- 
dija? Man rodos, atsakymas 
lengvas ir aiškus. Negalima 
vykdyti socializmo tokioj Ša
ly, kut gamybos formos ir 
pati visuomenė nėra pribren
dusios socializmo tvarkai....” 

Tai yra, be abejonės, liesa. 
Rusijos pavyzdys ne sumuša 
Markso teorijų kaip tauzija vi
sokie buržuaziški ignorantai, o 
patvirtina jų. Nes Markso teo
rija kaip tik ir sako, kad so
cializmas turi būt visuomenės

Indy sukilimas ant Fiji 
saly.

W. Francis Ahern 
[Fcderuotosios Presos koresp.]

Sydney, Australijoj. — Indų 
kova ant Fiji salų taip išsiplė
tojo, kad ji daro didesnio ru
pesnio valdžiai. Grynai indus
trinis teisingas sukilimas, kuris 
turėjo didelės užuojautos pas 
didelę dalį baltųjų žiponių ant 
Fijų salų, pavirto į Thilžiniškų 
rasinę ir politinę #demonstraci
jų, kuri baltųjų valdžiai neža
da nieko gera.

40,000 indų metė darbą Ir 
dabar reikalauja tų pačių poli
tinių ir industrinių teisių, ko
kias turi baltieji. Ne-koopera- 
vimas pilnai veikia ir nors val
džia turi ginkluotus laivus to
se aplelinkėse, kur galima lauk
ti didesnių sumišimų, bet ji su
sirūpinus, kadangi mato, jog 
pasivynis indų veikimas daug 
toliaus siekiu, negu kad buvo 
išpradžių manyta.

Pradžioj kovo indai didelia
me susirinkime kaime Ba pri
ėmė sekamus reikalavimus:

$3 į dienų už 6 vai. darbo 
dieną, .$1.50 į dienų sergant, 6 
vai. darbo diena, penkios dar
bo dienos į savitę, dykai na
mai ir penki akrai žemės ir 
pievų dėl 5 gyvulių, dykai dak
taro patarnavimas, sugrąžini-

ge-j-rjej ....... s?

ST. PSIBIŠEVSKIO

mas Dr. Manilai (vadas Fiji džįps žygis sukels sumišimus. 
iie-kooperRivli^to judėjimo) lt 
paliuosavimas visų apkaltintų j salų necenzuruota žinia paro- 
indiį iš priežasties gruodžio ir do, kad į ugnį pilama aliejaus, 
sausio riaušių!

Paskui laikyta indų susirin
kimų kovo 11 d., kada reikala
vimai tapo patvirtinti ir įteikti 
cukraus kompanijoms, kurios 
norėdamos gauti daugiau lai
ko ir galbūt nusigandusios di
delės indų vienybės, paprašė, 
kad joms butų duota laiko su
sižinoti su savo vyriausiomis 
raštinėmis. Jos prisibijo, kad 
dabar indai gali pravesti pada
rytus 15 men. atgal grąsinimus 
—prispirti pripažinti politinę ir 
rasinę lygybę su baltaisiais.

Fiji valdžia, suprasdama 
stiprumą judėjimo, įsimaišė į 
tą kovą. Dideliame indų susi
rinkime kovo 20 d. valdžios 
atstovas kapitonas Kane pasa
kė, kad valdžia paskirs komi
siją ištyrimui reikalavimų, bet 
reikalavo, kad indai pirmiau 
sugrįštų į darbą. Ką jis buvo 
atsiekęs perkalbę j imais, jis 
naikino savo grąsi irimais, 
tarp kitko pasakė:

“Valdžios autoritetas 
augščiausias ir mes aštriai elg
simės su tais žmonėmis, kurie 
bandys jį silpninti ar vylios in
dus klaidingais pasakojimais 
apie tai ką jie gali laimėti sa
vo atkakliais ir dideliais rei
kalavimais. .. Kaslink reikalavi
mo apie Manilai ir apkaltintus 
riaušininkus, indai turi nė ne
svajoti, jog yra kokie nors pro
spektai, kad tie reikalavimai 
bus svarstyti ar kad jie gali 
būti svarstomi”.

Ta karinga kalba tik padidi
no trūkimą. Paskutinės Fede- 
ruotosios Presos gautos nuo Fi
ji salų žinios parodo, kad atei
tis išrodo rusti. 40,000 indų 
nedirba ir atsisako dirbti ir 
pareiškia, kad jie yra pasiren
gę mirti už savo idealus. Jie 
kasdie laiko susirinkimus, ku
riuose sakoma karštos prakal
bos. Kol-kas priešinimasis yra 
pasyvia, bet nuožmesnis val-

Atėjusi dar viena nuo Fiji

Ginkluota valtis “Pioneer” ta- 
jo pasiųsta į (Lautekų, kad su
eiti niekuriuos vadovus ir už

daryti juos ant mažos salos. 
Valdžia tuo tikisi sulaužyti 
dėjimų. Bet jeigu tas bus 
daryta, sunku pasakyti kas 
i atsitikti.

ju- 
,pa- 
ga-

Rubsiuviu laimėjimai.

su-
Jis

yni

[Iš Fcderuotosios Presos]
New York. — Amalgamated 

Glotlnng Wodccra ir Interna
tional Ladies* Garmant Wor- 
kers laimėjo viena po kitos ke
turias bylas teismuose, kurias 
užvedė prieš jas drabužių fab
rikantai.

Augščiauisias valstijos teis
mas atmetė dviejų kompanijų 
reikalvimų injunetiono prieš 
amalgameitus, kad jie negalė
tų pikietuoti tų kompanijų 
dirbtuvių. Tos kompanijos 
paskelbė lokautų prieš savo dar
bininkus gruodžio 8 d. Be to 
teisėjas McAvoy atmetė dar 
vienos kompanijos reikalavimų 
injunetiono, nors pirmiau ir ji 
buvo gavusi laikinį uždraudimą 
pikietuoti.

Feldman Bros, buvo užvedę 
bylų prieš moterų rūbų siuvė
jų unijų, bet taipjau negavo

sparčiai platinasi pietinių vals
tijų bovelnos, cukraus ir ta
bako apygardose. Negrai dar
bininkai yra paversti į tikruo
sius vergus. Algos jiems jo
kios nemokama, bet išreikalau- 
jama daug darbo už menkas 
savaitines porcijas kornų, žir
nių, cukraus ir lašinių.

Iš priežasties tokio grįžimo 
vergiją, kurių plantatoriai {- 

vykino pagalba Ku Khix Klan 
teroro ir nupuldymų bovelnos 
marketo, tarp negrų prasideda 
dalintis nerimavimas. Baltųjų 
papildomos žmogžudystes ir 
negrų deginimai namų nuola
tos didėja, nors laikraščiai apie 
tai veik nieko nemini.

Paliuosavo kalinę.
[Iš Fcderuotosios Presos]

Boston, Mass. — Pasak gau
tų žinių, l>r. Maria Equi iš 
Portland, Ore., kuri sėdėjo 
McNcil salos kalėjime neva už 
peržengimų špionažo įstaymų, 
tapo paliuosuola ant paroliaus.

Skaitytoju Baisai
[Ifi tiretkitaa Hame ekprtajs 
nuomones Redakcija neatsako.)

LIETUVIŲ PAVARDĖS.

ŠĖTONO VAIKAI
NAUJOJO S1ONO VIEŠPATS.

(Tąsa)

Vronskis patčmijo, kad Ostapas girtas. Jo 
atydų vienok atkreipė toji aplinkybė, kad jo 
veidas visų laiką trukčiojo nuo kraštų lupų augš- 
tyn.

— Bet kaip jus atrodote, po velnių! Į 
bę įpuolėte, ar ką?

— Į grabę?
Vronskis tik dabar su baime patčmijo, 

jo visi drabužiai buvo purvini ir raudoni 
plytų.

— Taip, aš įpuoliau į grabę.
Stengėsi pažiūrėti Ostapui stačiai į akis, bet 

jautė, kad tik mirgčioja blakstienomis.
Ostapas, rodėsi, daugiau neatkreipė į tų 

atydos; jisai staiga pakilo nuo vietos ir nusi
šypsojo keistu, pilnu nerimasties nusišypsojimu.

— Na, sėskite gi, Vronski, sėskite, — tarė 
jisai draugiščai-meiliai. — Koks nepaprastas at
sitikimas ,kad aš jus sutikau. Juk mes jau se
nai nesimatėme. Ar ne tiesa? Jus manėte, 
kad aš turiu blogus norus link jūsų sesers... He, 
he... Išvarėte mane iš namų. Gal bus jus ir 
esate kaltininkas mano sugriautos 
kų aš čia norėjau pasakyti? Taip, 
girdėjau ,kad jus labai sergate... 
nių, vanduo visiškai neverda... Aš
konjakų su virintu vandeniu; tai naujas būdas 
gerti nojakų... Jus geriate jį, turbut, su arba
ta... Vronskis norėjo kų tai atsakyti, bet vėl 
sunkiai sukosėjo.

Jo kančios, rodėsi, daro į Ostapų didelį 
įspūdį Jisai bėgiojo po kambarį, tartum stai
gios baimes apimtas

— O, jus labai sunkiai sergate. Aš net ne
maniau, kad iki tokiam laipsniui. Ir pagalvoti 
tik, kad mes buvome priešai...

Vronskis pažiurėjo į jį su liguistu nusi-

kati 
nuo

laimės. Bet

Bet, po vel- 
dabar geriu

— 0, nesijuokite taip. AŠ negaliu to maty
ti... Stačiai širdis plyšta. Jus Besišypsojote 
tartum kūdikis, kursai turi numirti...

Vronskis patčmijo, kad Ostapas labai nubalo! 
Jautėsi vienok taip nuvargęs, kad galėjo žiūrė
ti i jį tik su nenuvokiančiu žingeidumu,

— Aš greitai mirsiu, — tarė visiškai to ne
jusdamas, ir nusistebėjo, kad pasakė tų.

— Jus mirsite? — Ostapas su baime pažiu- 
rejo i u.

Fabrikantai dėlei tokio nuo
latinio pralaimėjimo teismuose 
yra labai susirūpinę, nors vis 
dar užveda naujas bylas. Neuž
ilgo bus nagrinėjama dar vie
nos kompanijos byla, l>ct /vei
kiausia ir ji nieko nelaimes.

VERGIJA PIETINĖSE VALS
TIJOSE PLATINASI.

[Iš Fcderuotosios Presos]

Washington. — Finansinių į- 
staigų agentai, kurie važinėjasi 
po Meksikos įlankos ir Missis- 
sippi klonio apielinkes praneša, 
kad savanorė” vergija labai

— 1 aip... Neužilgo... Ir štai prieš tai rei
kia su visais susitaikyti ir numirti gražia pilie
tiška mirtim.

Vėl nusišypsojo tyliu, atkakliu nusišypsoji
mu ir, palitėjęs savo stiklu Ostapo, išgėrė. Stai
ga '• nm pasidarė šalta. Greitai išgėrė pilną stik
lą, paskui nusišluostė lupas ir prakaitą nuo 
kaktos.

—Ne, ne! jus nenumirsite! — Ostapas kal
bėjo, tartum pats nežino kų kalba... — Jus 
nežinote, kaip tai sunku. AŠ palaidojau drau
gą. Numirė džiova... Einu kartų gatve tyliai, 
savo mintyse paskendęs, staiga girdžiu kažkas 
šaukia: Ostapai! Ostapai! Vežikas sustoja, ir te
nai jisai sėdi, prispaudęs nosinę prie burnos. 
Kalbeli negalėjo, todėl kad gerkle ėjo kraujas, 
—tiktai žiurėjo į mane akimis, — akimis... Jus 
matėte akis, kurios...

Staiga suklupo, keistai susijudinęs, ir, su
stojęs prieš Vronskį žiurėjo į jį neapribotu Šyp
sojimu.

— Jus nesibijote akių? — staiga jisai už
klausė. — Bet ko jus taip į mane žiūrite? Jus 
turite karštligę? jus ištikrųjų sergate?

Vronskis atsigavo, bet neilgam. Jį staiga 
apėmė nenuvaromas noras atviriau pakalbėti su 
Ostapu, papasakoti jam apie savo norą sude
ginti valdybos namus. Jautė, kad turi tų pasa
kyti. Baisiai kovojo su spėka, kuri prie to .ver
tė jį, jau prasižiojo, bet žodžiai apmirė ant lu- 
PU-

Staiga pamatė, kad Ostapas taipgi prasižio
jo, o jo veidų pradeda trūkčioti, vis labiau. Jų 
akys smeigėsi viena į kitų; jisai patčmijo, kad 
Ostapas pasilenkė, ir baimes apimtas, pašoko 
nuo kresės.

Abudu apsigavo. Bet žiurėjo viens į kitų.
Ostapo veidas persikreipė kankinančia gri

masa, vienok tuojau priėmė paprastų išvaizdą.
Jisai atsisėdo.
—- Ant manęs padare labai didelį įs])udį jū

sų žodžiai, kad jus greitai mirsite. Kodėl? ne
žinau. Juk aš jau tiek mačiau mirštančių žmo
nių.. . O jūsų įtarimas manęs dėl blogų norų link 
jūsų sesers buvo ncpapiatuotas, visiškai nepama
tuotas... Jus buvote neteisingi dėl manęs... 
Taip!.. O gal būt, kad ir ne! Tuomet aš bu
vau ištvirkėlis... Neturėjau saiko...

• Nutilo ič žiurėjo į žemę,

Vronskis stengėsi suprasti, kų Ostapas kal
ba, bet girdėjo tik jo žodžių balsų. Jo nerimas
tis augo. Buvo arti apalpimo. Regimai, jisai 
ištikrųjų serga.

(Bus daugiau)

Kaip keista, kad Lietuvoj, 
kada mėginama steigt viską 
savaip, lietuviškai, pavardės už
siliko lenkiškos, t. y. lenkiš
kom galūnėm, čia turiu ome- 
nyj ne paprastų žmonių, ne kai
miečių, bet valdininkų pavar
des, apšviestesnių, kurie Lietu
vos reikalus sergsti ar privalo 
sergėt, kaipo tam išrinkti, ir 
kurių pavardės kartas nuo kar
to šmykšto svetimų tautų spau
doj, k. t. Gahvanouski, Puryc- 
ki, Stulginski, Žukowski, Ja- 
nuszkievricz, ir t. p. Nors tie ir 
panašus valdininkai lietuviškai 
rašosi auskas”, “—čius”, lė
čiau svetimtaučių spaudoj ne
teko, bent man, pastebėt, kad 
butų vardai tikrai lietuviškai 
parašyta. Tas lietuviam duo
da nekokį įspūdį, nes ir be to 
svetimoje spaudoje dažnai ma
tyt, kad lietuviai neturi užtek
tinai inteligentijos, aplamai 

kompetentiškų asmenų, kad 
palaikytų šalj’ tvarkų; esą, val
dų lenkai ar rusai.

Butų tame dalis teisybės, bet 
mielos pavardės lenkiškom ga
lūnėm priklauso lietuviam, Nu
minėtos pavardes lenkiškom, 
galūnėm priklauso lietuviam, 
kurie žinomi kaipo veikėjai. Iš 
jasi lenkiškomis pavardėmis, 
nežiūrint, kad tenka “gintis” 
lenkų. Tas lietuvius gėdina.

—A Kukas.

Redakcijos Atsakymai
i Naujienų Skaitytojui, Ghgo. 

—Kol tie dalykai dar nėra lik
viduoti, į tamstos klausimus at
sakyti laikrašty mes negalime.

Jonui Kairiui, Ghgo. — Mes 
nežinome, kas toje sveikatingu
mo parodoj dalino savo skel
bimus, Greičiausiai koks-nors 
šundaktaris. Sveikatos reikalu 
geriausiai kreiptis į žinomus 
gerus ir sąžiningus gydytojus.

Kazimieras Sugis
ADVOKATAS

Narna Ofisas

3323 S. Halsied SI.
Tel. Boulevard Ų10

Niasto Ofisas

127 N. Oearborn St.
Tel. Central 4411

DR. A. MONTVID
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

25 Eaat VVashington St. 
Valandos: nuo 10 iki 12 ryto.

Telophone Central 3302 
2121 North Wcstem Avė.

Valandos: nuo 6 iki 8 vakare 
Rezidencijos tel. Kedzic 7715

Telephone Drover 5052

Dr. A. Juozaitis
DENTISTAS

Valandos: nuo 10 iki 8 vai. vaka
re. Ned&iomis pagal sutarimo.

3261 So. Halsied SG Chicago, III



Laukia nuosprendžio.Ūkininkų Balsas
ARKLIŲ PAŠARAI

NUO LAIKO

Purendavo Padarom
jam saugias visokius
dėžutės $2.50 notarijališ

metams kys raštus

BURBAU

Telef. Watklns 2142

Suteikiamo pieną veltui

Keleiviams parduodame Draftus, Keleivių čekius ir

KREIPKITĖS Į MUS

SIUNTIMAS 
LIETUVON

IJUVAKORTES parduodame Lietuvon Ir iš Lietuvos ant visų H 
nljų. Važiuojantiems Lietuvon parūpiname pasportus ir kitus reika 
lingus dokumentus ir sutvarkome Income Taksus.

LIETUVIŲ PREKYBOS BENDROVĖ siunčia pinigus perlaidoms, 
čekiais ir telegramų. Kas mėneels per savo skyrius pasiunčia suvirš 
(5,000,000) penkis idilijomis auksinų. Tas liudija, kad Lietuvių Pre
kybos Bendrovė teisingai ir greitai patarnauja.

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

SIŲSDAMI pinigas, pirkdami ŠSrus, arba norėdami daugiau ži 
nių apie laivakortes kreipkitės ypatiškai, arba per laiškus šiuo adresu

DABAR PRASIDEDA didelis išpardavimas Lietuvių Prekybos 
Bendrovės šėrų dėl pastatymo Lietuvoje CUKRAUS FABRIKO, l’ra-* 
dėjus veikti cukraus fabrikui gaus darbą daugiau 1,000 darbininkų. 
Todėl jeigu nori gauti gerą pelną už savo pinigus, tai pirk Lietuvių 
Prekybos Bendrovės šėrų, kurie dabar parsiduoda po $7.00 vienas, 
nes kaina pakils nuo Liepos 1 d. iki $8.00.

MUSŲ PERLAIDAS išmaino ant pinigų visoje IJetuvoje. Taip 
kad važiuodami Lietuvon geriausia išsipirkite musų Bendrovės draf- 
tą, ant kokios sumos tik norite ir Lietuvon parvažiavę pinigus gausite 
pačtose ir bankose.

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

LITHUANIAN 
TRAVEL BUREAU

Inšuruojame nuo ugnies, 
namus, rakandus ir auto
mobilius. '

PATIRSITE pirkdami laivakortes ir siųsdami pinigus Lietuvon 
per LIETUVIŲ PREKYBOS BENDROVĘ (lithuanian Sales Corpo
ration.

Siunčiamo pinigus Lie
tuvon, prisiuntimas užtik
rintas.

Armėnija suteikus! amnestiją 
sovietų priešininkams.

PRIIMAME PINIGUS DEPOZITAMS ir mokame 4%. 
PERSAMDOME SAUGOS DĖŽUTES, $5 metams.

PARDUODAME LAIVAKORTES Į LIETUVĄ ir iš Lietu 
vos
Kredito Laiškus.
VISOKIAIS BANKINIAIS REIKALAIS Patarnaujame tei 
singai, greitai ir draugiškai.

R. URBONAS, 
L1ETUVYS FOTOGRAFAS 

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

šėkas arba žalias pašaras yra 
geras, ypač dykiems arkliams 
ir augantiems kumeliukams.

— A. Dvylis.

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

*‘Sovict Rus- 
sekamą kablegramų

Gegužio 26.
Atsišaukite Kompanijos ofisan

14 No. Dearborn St., 
Chicago, III.

Arba prie vietos agento.

Teisingą, Greitą ir Mandagus 
Patarnavimą

BBBBBBBBBBBIBBBBBB

PRANEŠIMAS:

ne-
nesuvirŠkintos

CARR BROS. WRECKING 
COMPANY

3039 So. Halsted St.
Naujo

LUMBERIO 
Vartoto

Telefonai:
Boulevard 1921, Yards 1294

Pasibudavok Garadžiy

BANKO VALANDOS: Kasdien nuo 9 iki 3 v. p. p. Užsienių Sky
rius atdaras kasdien nuo 9 valandos ryte iki 5 valandai. Subatomis 
iki 7 vai. vakare.

Nors dhbar yra naujas paš
to viršininkas, (bet pašto advo
katu šioje byloje liko paliktas 
senasis — Lamar, kuris pirmes
nėj byloj kaip nė stengėsi, ne- 
pajiege prirodyti kur laikraš
tis prasižengė. Tas pats buvo 
r dabai’ apeliacijos teisme, kur 

jis irgi susilaukė pabarimų už 
sauvaliavimų.

Lithuanian Sales Corporation
414 Broadway, Boston 27, Mass.

Kepėjai
CONNECTICUT PAJŲ (PIEŠ)

Geriausi visada nuo 1869
Insteigta 1869 metuose.

Reikalaukite Užsisakyk
ase & Martin’o šiandien ant rytojaus

ATIDAI VAŽIUOJANČIŲ J LIETUVĄ 
Pirm negu pradėsit rengtlea | kelionę, kreipkitės pas mos Ir viską ištirkit, tas jum? nieko nekaltuos.

Jau tūkstančiai išvažiavo per musų Biurą j Lietuvą Ir šimtai išvažiuoja dabar kas mėnesis. Visiems 
parūpinanti pasportus, sutvarkom taksus ir pagelbstim išsiųsti bagažus, 
darbą kainuojam tik $1.00. Už bagaž * ' 
ŽMOGUS VAŽIUOJANTIS PER MUMI 
CHICAGOJE IKI PASIEKIA KAUNĄ.

Dabar yra paskutinė proga pasinaudoti pinigų — markių kursu, ma
nantiems važiuoti, arba norintiems siųsti pinigus Lietuvon. 
Męs pristatom pinigus Lietuvon j 4 savaites su pilna garantija.
Banko Valandos: Kasdieną Iki 4 vai. po pietų ir vakarais.

Utarninkais nuo 6 iki 8:30. Subatomis visą die
ną iki 8:30 vakare.

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

Arklių pašrtis galima dalin
ti į du skyrių: šienas arba pa
šariniai augmenys, ir grudai. 
Kaip vieni taip ir antri turi tam 
tikras maistingumo ypatybes, 
nuo kurių prikalusi) pašro nau
dingumas. šiame straipsny aš 
apie juos trumpai pakalbėsiu,

Universal State Bank
Didžiausias Lietuvių Valstijinis Bankas Amerikoje.

BEDARBĖ PRAEINA.
Dabar, kada šimtai Fabrikų vėl atsidaro ir darbai vėl prasideda, kaip 
tik yra laikas pradėti taupintl pinigus apsisaugojimui nuo bedarbės 
ir nelaimių ateityje.

KAS ČĖDIJA PINIGUS UNIVERSAL STATE 
BANKE, TAS NEMATO BEDARBĖS 

IR BLOGŲ LAIKŲ.
Todėl, Tautiečiai, visi 1 savo tikrą Valst. Banką! 
IŠHumkite Universal State Banko Knygutę šiandie.

Musų Bankas išmoka pinigus ant pirmo pareikalavimo su nuošimčiais. 
Suv. Vaistu ir Chicago miesto Valdžios laiko savo pinigus šiame Ban
ke. Geresnės garantijos musų Banko tvirtumo nereikalaujama.

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

J. P. WAITCHES LAWYER 
Lietuvys Advokatas 

4509 S. Ashland A v., Chicago. 
Tel. Yards 1053.

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

tuvos TELEGRAFIŠKAI ir paprastai.

PARDUODAME PIGIAUSIAI LAIVAKORTES
i Lietuvą ir iš Lietuvos. PASPORTUS gauname už dyką. 

Rašykite ar ateikite ant šio adreso:

Musą Turtas Apie

3,000,000.00
DOLERIŲ I

[Iš Federuotoslos Presos]
New York 

šia” gavo 
iš Maskvos

Liaudies kordisarų taryba už- 
gyrė pavedimą apie įkūrimą 
centrai i nių emigrantų stovių 
Petrogrado, Maskvoj ir Char
kove, su pienais apie priėminė- 
jimą ir aprūpinimą emigrantų, 
grįžtančių iš Amerikos į sovie
tų Rusiją per Liepoją, Rygą 
ar Recvlį. Emigrantai bus ga
benami į savo vietas dykai kur 
jiems duota bus pagelba susi
rasti gimines ir gauti darbą.

Iš Erivanb pranešama, kad 
Armėnijos sovietų valdžia pa
skelbė visuotiną amnestiją vi
siems žmonėms, kurie kariavo 
prieš sovietų valdžią praeityj. 
Tokie piliečiai paliuosuojami 
nuo visų persekiojimų ir sugrą
žinama jiems visos teises.

Pašariniai augmenys.
Šienas ir kiti vis! pašariniai 

augmenys turi tiktai pusę tos 
maistingumo vertės, kurią tu
ri grudai. Žalia žole teturi vos 
vieną ketvirtadalį tos vertes. 
Vienok nežiūrint to jie turi 
reikalingus maisto elementus ir 
yra pigiausi. Taigi ūkininkai 
turi stengtis sunaudoti jų tiek 
(ta ug, kiek tas yra galima. Ži
noma, visuomet reikia pridėti 
truputį grudų.

Motiejukai yra vieni iš ge- 
j riaušių šios rųšies pašarų. Jei 
laiku nupiauti ir gerai išdžio
vinti, jų vertė, kaipo pašaro, 
yra labai didelė. Jie papras
tai užima pirmą vietą rinkose. 
Motiejukus reikia pinuti jiems 
pradėjus žydėti arba pačiame 
žydėjime.

Pribrendę 
daugiausia maisto sėklos. Plau
nant juos tame laipsny, jų sek
ios labai bįra, kas žymiai su
mažina pašaro vertę. Bet jei
gu jos ir neišbyretų, dideles 
naudos iš jų nėra: budamoa 
labai mažos ir kietos jos išei
na pro arklio vidurius visai 
paliestos arba 
ir dėlto gyvulys neturi iš jų jo
kios naudos.

Dobilai lygiai kaip tr motie
jukai yra geras pašaras ir kai- 
kuriose valstijose labai plačiai 
naudojami. Jie yra labai tur
tingi muskulus tveriančius mi
neralais ir organiškais maisto 
sudėtiniais. Jei laiku nupiauti 
ir gerai išdžiovinti, jie yra la
imi geras pašaras augantiems 
kumeliukams. Juos reikia plau
ti beveik tuo pačiu laiku kaip ir 
motiejukus.

Alfalfa yra plačia! naudoja
mas arklių pašaras, ypač va
karinėse valstijose. Ji yra gana 
turtinga muskulus tverenčiais 
elementais. Labai geras paša
ras augantiems kumcliftkams ii 
darbiniams arkliams. Arklius 
šeriant alfalfa, reikia daboti, 
kad jie nepersiėstų.

Kukurūzų virkščios labai 
dažnai užvaduoja šienų, duoda 
gerų pasekmių ir yra patartina 
jas vartoti 
gauna daug lietaus, nustoja sa
vo vertes, kadangi vanduo iš
plauna iš jų maisto sudėtinius.

šiaudai avižų su kukurūzais, 
miežių su avižomis, jei nuplau
ti dar jiems nepribrendus, yra 
geros vertes ir gana plačiai nau
dojamas pašaras. Toks paša
ras žiemą žymiai sumažina ūki
ninko išlaidas.

i. Pašportų padarime už savo 
mes nieko nckainuojam. KIEKVIENAS 
NUO LAIKO SĖDIMO Į TRAUKINĮ

ALTIC STATES
KAPITALAS $250.000.00

Ir taksų sutvark 
YRA APRUPIN

[Iš Federuotorios Presos]
Washington. — Spaudos lais

vė vėl yra svarstoma teismuo
se. Tai reikale New York 
Call bylos su peštu ui sugrą
žinimą antros klesos siuntimo 
teisių.

Pašto viršininkas Burleson 
jau kartą pral'aimčjio Colum- 
bia distrikto teismo, kurty |į- 
sakė paštui sugrąžinti tam so
cialistų laikraščiui siuntimo tei
ses. Bet nuveikti pašto virši
ninkai nepanorėjo nusileisti ir 
padavė apeliaciją į Colund^a 
distrikto apeliacijų teismą. Da
bar tas teismas išklausė abiejų 
piifŲii argumentų Ir tikimus!, 
kad jis savo nuosprendį išneš 
užsibaigiant šiam teismo termi-

Parduodame namus, sko
liname pinigus.

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

Yards 2790

lIBIIBIIIIIRlRKini,! 
: MORGIČIAI t 
j paskolos-

Skolini ir suranda paskolas B 
E pirmiems ir antriems motgi- B 8" ciams. B

Atperka Ir parūpina mortgi- E 
■ Sius.

Atperka įvairių kompanijų ■ 
« iėrus. B

S KAZ. GUG1S :
Ofisas i 127 No. Dearborn st. B 

E 11 lubos. 
Telefonas Central 4411

Namai i 8823 So. Halsted st. 
Telefonas: Drover 1810

IkBNlBBBflBBBBVBBBNBBB AMERICAN LINE
Tiesi kelionė

New York — Hamburg
Parankiausia kelionė lietuviams ir 

rusams 
Dideli ir modemiški dubeltavais 

šriubais garlaiviai.

Minnekahda (naujas)
Tik 3-čia klesa 

Gegužio 21-ą

Manchuria
Birželio 2.

Mongolia
Birželio 16.

RED STAR LINE
New York — Hamburg 

Libau — DanzigTRIANKA 
arba

Treji Devineriai
Yra moksliškai sutaisyta, iš 27 

gatunkų gydančių ir sutvirtinan
čių želmenų, šaknų, žievių, uogų, 
ir žiedų. Jeigu nori tikrų trejų 
devynerių, kurios sutvirtina ir 
gelbsti budavoti visą kūną, kaip 
ir inkstus, tai parsitrauk porą pa- 
k i ule u nrvusų “9-9-9>> Trojankos. 
Kaina BOc. už didelę skrynelę.

Gaunama tik pas
C. F. WORM & CO., Ine.,

3359 S. Halsted St., 
Chicago, UI.

DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS 
muzikališkų instrumentų naujausios iš- 
dirbystės: armonikų*, koncerti- 
nų, skripky, rekordu visokioms \ 
kalboms, gramafonų ir auksi- A JTį 
nių visokiu daiktą: žiedu ir 
laikrodėliu, ir sutaisom viską, kam kas 
reikia, o ypač muzikališkus intrumentus 
ir prisiunčiam į kitus miestus kam ko reik

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

Jei patogiau tai kreipkitės i musų skyrius:

Lithuanian Sales Corp.
300 Savoy Theatre Bldg.

Wilkes-Barre, Pa.

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

$130.00
Miela 20x22 ............................ $150.00

EUROPEAN AMERICAN
FABIONAS IR MICKIEVICE, Vedėjai.

809 W. 35th St., (Halsted & 35th Sts), Chicago, Illinois. 
Kainos laivakorčių iš New Yorko iki Kauno ..................... $117.00
Kainos laivakorčių iš New Yorko iki Eydtkunų...................$104.60
Kainos laivakorčių iš New Yorko iki Tilžės............................$106.95

Idant žmones važiuodami per kelius rubežius nebūtų nutaksuojami už vežamus pinigus, yra pa- 
j’e kiekvienas nusipirktų draftus. Apie tą jau buvo pranešta net Lietuvos valdžios. MES 

?A?^U0DAME TOKIUS DRAFTUS PAGAL DIENOS KURSO UŽ KURIUOS PINIGUS IŠMOKA BE 
JOKIO ATITRAUKIMO LIETUVOS PASTOSE ARBA BANKOSE.
VALANDOS: Kasdieną 9 ryto iki f> vakare. ■ I
VAKARAIS: Utam., Ketr. ir Subatomis iki 9 vai. * 1 ,
NEDELDIENIAIS: 9 ryto iki 3 po pietų.

ELEKTRA
Šviesą ir pa.jie^rą Kuvedame i įsenus ir naujus namus, tx»ip£<i 

dirbtuves. Cash arba ant išmokėjimo.
Pirmutini Lietuviu Elektros Korporacija Amerikoje

THEBRIDGEPORTELECTRIC CO.,Ine.
A. BARTKUS, Pres.

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

Sutaupysit piuigy.
Pasibudavokit pastovų garadžių 

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

$95.00
Miera 14x18 už ......................  $110.00

MII į|l



Subata, Gegužio 14 d., 1921

PRANEŠIMAS
Naujas kantoras po pardu ATLAS REALTY 

COMPANY, 4601 SO. HERMITAGE AVENUE, 
CHICAGO, ILLINOIS.

Perkame ir parduodame namus, lotus ir farmas. 
Siunčiame pinigus į Lietuvą ir visur. Parūpiname 
PASPORTUS ir LAIVAKORTES važiuojantiems į 
Lietuvą ir kitur, insurance, apdrauda nuo ugnies ir 
visose kitose šakose. Musų ofise vienas iš savininkų, 
J. P. Waitches, jaunas ir labai gabus lietuvys advo
katas yra pasirengęs visiems Lietuviams teisingai 
patarnauti visuose teismuose ir legališkuose reika
luose. .

Todėl, nors ir su mažais reikalais kreipkitės į 
musų ofisą, o mes iš savo pusės užtikriname, kad už
ganėdinsime jumis visuose viršminėtuose reikaluose.

jTLAS REALTY COMPANY
E. D. Witkowski, A. M. Barčus, J. P. Waitchcs
4601- So. Hermitage Avenue,

(ant kampo, prieš pat Šv. Kryžiaus Bažnyčią) 
Tel. Boulevard 6080.

Naujiena Bendrovės 
Direktoriams.

Naujienų Bendrovės direkto
rių mėnesinis susirinkimas 
Įvyks nedėlioj, gegužio 15 die
ną, 10 valandą ryto. Visi di
rektoriai kviečiami atvykti lai
ku. — J. Šmotelis, sekr.

ZM0GU5
SU SLAPTA LIGA

Turi žinot, kad venerališkas ligas galima išgydyt tik su vaistais, šios 
ligos tankiausiai pasilieka neišgydomoms, kadangi sergantis mano pats 
išsigydyti. Koliai nuodingieji gyviai nėra visiškai sunaikinti, pasislepia už
silikę kūne ir gali didelius nesmagumus sukelti bile laike.

Jei esi ūžsikrėtęs, daryk kuo geriausia sau ir savo apielinkei, eidamas 
pas konvpetentišką gydytoją gydytis. Vengk rizikos, kad vėliau netaptum 
bepročiu arba suparalyžiuotu, arba būti skausmų priežasčia užkrečiant ki
tus. Šalis gali būt liuosa nuo Šių užsikrečiamų ligų, jei tik kiekvienas'ligo
nis elgsis,’ kaip kad jam pridera.

J. P. Waitches
Chicago.

t NORTH SIDEJE
Galit gaut namą arba lotą, nepaisant kokioj vietoj apie Humboldt 

Park, Logan Sąuare, Hanson Park, Cragen arba Irving Park. (Maty- 
kit mus).

Taipgi turimo specialiai Insurance ir laivakorčių skyrių. Klaus
kit kainų.

Vienas musų bargenų:
2x5 karšto vandens šiluma, elektra, maudynės ir tt., viskas mo

demiška, 4 metų senas namas; tik $7,700.00.
Pasarga: Advokatas Joseph W. Grigai yra musų advokatu viso

kiuose reikaluose.
, Jei reikia šaukite musų ofisan:

RĖKUS REALTY CO.,
1656 Wabansia Avė., 

Chicago, III.
Jos. W. Grigai Jos. S. Rėkus

Advokatas
Tel.: Monroe 2871

: PRANEŠIMAS
Aš AUGUSTAS M. BARČUS, nuo 15-tos die
nos Balandžio, 1921 persiskyrėm su J. J. Zolp 
ir nuo tos dienos nebeturiu jokio bendra su 
p. J. J. Zolp prekyboje.
Męs A. M. Barčus, E. D. Witkowski ir advo
katas J. P. VVaitches atidarėme didelį ofisą 
po vardu ATLAS REALTY COMPANY, ant 
kampo prieš Šv. Kryžiaus Bažnyčią.

Tel.: Boulevard 6080

4601 S. Hermitaęe Avė. Chicago, m

SKAITYKIT SU DIDELE ATYDA
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 žingsniai 
turi būt be atidėliojimo paskubinti.

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, kabštis, 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 randsi išeinamąjam kanale. Visi tie symptomai 
pašalinami visai į trumpą laiką. Daugelis vyrų, moterių ir kūdikių 
gydosi be vilties visai kitas ligas, kuomet didžiausia priežasčia 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,
1645 W«rt 47th St.

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

nuo 10 iki 12.

Jua Plei«katM>r? 1,1*
NAUDOKITE Raffles 
Ar Jum* Galvos oĄ Nielti?
NAUDOKITE PtkfflU 
Ar Plaukai Jlaaka?
NAUDOKITE

Ar Jus Norite Apsau^olhJuos?,, 
NAUDOKITE ĄuffleS 

Vjlailymui savo plaukų grasiais ir tanki
NA U DOK1TE Į^UfflOS

UHaihymua galvos odos tvaikai irJbyatiaF 
NAUDOKITE tftifflU

Ruffles galima gauti visose aptiekose po 65c. bonkp, arba tiesiog 
iŠ išdirbėjo per paAty už 75o. bonkp.

F. AD. RICHTER & CO.
3rd Ava. & 3Bth St, Brooklyn, N. Y.

Tel. Monroe 2804

DR. W. F. KALISZ
S pečiai urnas: Moterų ligos ir Chirurgija.

1145 MILWAUKEE AVĖ. CHICAGO,

T. Pullman 5432

A. SHUSHD 
AKUSERKA 
Turiu patyrimą 

moterų ligose; rū
pestingai prižiū
riu ligonę ir kūdi
kį laike ligos. 
10929 S. State St.

/ Chicago, III.

PIENĄ VERČIA Į UPES.
Aplamai imant 44,800 kvor

tų išimta grietine pieno išver
čiama’ laukan kasdien. Tas 
reiškinys tapo užvakar susek
tas. The Milk Producers* Co- 
operative Markei i ng Company 
of Illinois, pieno verteivų kom
panija, turi plačią pieno rinką 
ir jinai kas dieną verčia lauk 
tuksiančius galionų pieno. Ga- 
ry ir ICast Chicagoje, kad pie
nas neatpigtų. Dabar randasi 
pieno daugiau, negu žmonės 
geidžia sunaudoti prie dabarti
nės kainos. Tatai jei tas pie
nas butų parduodamas — turė
tų rinką, tada nupultų pieno 
kaina. Kad taip neatsitiktų, 
pienas superkamas iš apielin- 
kės Į Gary ir East Chicagą, 
kur nugraibo smetoną ir verčia 
nuovadosna.

Ūkininkai gauna, parduoda
mi pieną, truputį per tris cen
tus už kvortą. Pieno sunaudo- 
tojas privalo mokėti keturioli- 
ką centų už kvortą, arba aš
tuonis centus už pusę kvortos. 
Moka už tą, kuris lieka neiš
verstas lauk.

Paklausta kodėl išimta Sme
tona pienas neparduodamas 
žema kaina tiehis, kurie nori jo 
pirkti, VValter A. Kane, kalba
mos kompanijos menadžėris 
atvirai pasakė, kad taip darant 
sumažėtų nenugriebto pieno 
reikalavimas ir tas sumažintų 
pieno kainą. J. W. Da\vid pa
reiškė, kad yra neišaiškinamas 
toksai kompanijos elgimąsi. 
Nugriebtą pieną butų galima 
atiduoti hiedniemsiems, kurie 
dabar neišgali pieno nusipirk
ti. Taip pat žmonės galėtų 
naudingai jį suvartoti ant ilikio, 
arba galėtų būti varške, sūriai 
iš jo padaryti. David pakarto
jo, kad tai yra kriminalis mais
to eikvojimas ir negali būti at
leistinas. , >'

DEGTINĖS SMUGLERIAI 
IŠEINA EIKŠTĖN.

Pčtnyčioj buvo “Miko de Pi
ke” Heitler tardymas už laužy
mą prohibici jos patvarkymų. 
Tas vyras prispirtas prie sienos 
iškėlė aikštėn gana daug slap
tų dalykų apie smugteriaviiną. 
Butų jis dar ir daugiau pasa
kęs, jei jo advokatas nebūtų 
uždaręs ja mhipas. Žmogus 
mušės į krutinę, jog jis nieka
da negabeno vagonus degtinės, 

tą jam padarydavo ipolicis- 
tai, detektyvai ir kiloki vald
žios agentai.

Toliau iškilo aikštėn kokia 
kaina degtinė buvo perkama ir 
kokia parduodama mažes
niems degtines smugelriams. 
Tūla Cohen šaika mokėjo $32 
už kcisą degtinės, o degtinę pri
statę į Chicagą iš Heitlerio pa
ėmė po $115 už keisą, kurių 
1,001 keisą jis nupirko vienu 
sykiu. Heitlerio Šaika tą deg
tinę pristatydavo mažiems deg
tinės verteivoms ir gaudavo 
$132.50 už keisą. Polrcistams 
ir kitiems valdžios agentams 
buvo apokama, kad jie apsau
gotų. , degtinę, kuomet ji yra 
pristatoma į smukles.

Tasai šmugleriavimas aikš
tėn išėjo štai kaip:

Grupa policistų ir degtinės 
vagys susitarė pasivogti degti
nės iš tų smuglerių. Ir jie už
puolę Mikę Frank ir Mossic 
Joy automobilį degtines pri
krautą atėmė. Heitler and Čo. 
sugrąžino dali pinigų už pavog
tą degtinę. Bet Joy tuo nepa
sitenkino ir išdavė valdžiai

(Tąsa ant 7 pusi.)

’.J'Ą ' X.' K .'A. »•41
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Ligonis:— “įleiskit man pasa
kyt, kad jei ne gydytojai spe
cializavę venerališkas ligas, pa
saulis butų pilnas neregių, su
paralyžiuotų, bepročių ir šlubų 
žnvonių. Iš mano permntyino ir 
patyrimo, sakau užsikrėtusiems 
kad dėl geriausių pasekmių, tu-, 
ri eiti pas gydytoją, kuris yra 
patyręs gydyme šių ligų”.

Dr. Ross išgydė tuksiančius sirgusių

Dr. A. R. BlumenthaI
AKIŲ SPECIALISTAS 

Akis Egzaminvoįa Dykai

Per keturiasdešimta aštuonis metus Dr. Ross pašventė savo visą. laiką 
ir enerjęiją, ypatingai šios rūšies ligoms. Savo praktikoj vartoja Salvarsan, 
Ncosalvarsan, Silver Salvarsan, Hot Springs sistema, intravenous įleidimą, 
gyvo sidabro inunkciją ir kitus vaistus, faktiškai, visa ką kuo geriausiai, 
ką-tik medicinos mokslas gali suteikti.

Kenčiantieji turi reikalaut tokio, kuris pilnai yra išsilavinęs tekniškai 
naudojime'šių gyduolių. Gydytojas pasirenka kuo geriausią metodą, su ku
rią pasitinka reikalavimus jūsų ypatingos ligos. Kiekvienai ligai skirtingą.

01A Didis vokiečių išradėjas, profeso- jf||Q
U IT rius Ehrlich priparodo UUU

Tikrai europiškas gydymas moksliškai įvesdina tie
siai į kraujo gyslas, sąjungoj ir kitų syfilio gydyme.

Laboratorijos egzaminavimas kraujo, šlapumo 
Ateik ir pasikalbėk su gydytoju, o jis suteiks

ir pavyzdžių, daroma už kaštų kainą.
geriausią patarimą visai veltui, paremta ant dvide

šimts aštuonių metų praktiško patyrimo, šis pasiūlymas užsikrėtusieji daroma, kad parodžius tei
singus faktus apie jų ligą ir priežasčių prašalinimą, jei nori išsigydyti.

Tas nepriverčia juos gydytis. Tai yra moksliška darbo dalis, kuri bū
tinai reikalinga, kad prigelbėjus prašalint venerališką ligą iš savo apielin- 
kSs. Šis yra, ką kiekvienas gydytojas turėtų daryti, kad pagerinus žmonių 
sveikatos stovį. Tie, kurie nori atgauti sveikatą mokslišku gydymu, atras 
Dr. Ross atlyginimą labai prieinamą ir ne daugiau, kaip kad žmogus no
ri mokėt.

Pasikalbėjimas visai užlaikomas slaptybėje. 
Privatiški gydymui kambariai.

Dr. B. M. ROSS
35 South Dearborn Street, Kampas Monroe, 

. Crilly Bullding. Imk elevaterį iki penktų lubų.
Room 50G, Chicago, Illinois.

Ypatinga atyda kreipiama gydant nervuotus ir silpnus esančius, kraujo ne- 
tvarkumą, ir kitas kroniškas ir inkstų skaudėjimo, pūslės ir šlapumo ligas.

Valandos kasdieną nuo 10 ryto iki 8 vai. vakaro.
l^edėliomis nuo 10 ryto iki 4 po piet tiktai.
Utarninkais ir Ketvertais nuo 10 iki 4 po piet.

ĮSTEIGTA dvideši mts aštuoni metai
•id. ■

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

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

3130 SO. HALSTED STREET
Drover 6369.

GYDYTOJAS
’ Mėnesinis laikraštis.

Leidžiamas Amerikos Lietuvių Daktarų Draugijos. 
Jame bus gvildenami sveikatos dalykai. 

Pirmas numeris jau gatavas.
Prenumeratos kaina $2.50 metams. Atskiras numeris 25 centai.

GYDYTOJAS
1824* Wabansia Avė., Chicago, III.

SOCIALDEMOKRATAS
Musų draugų laikraštis, leidžiamas Lie

tuvoj, — Kaune.
Kiekvienas darbininkas ir Naujienų 

skaitytojas gali įsigyti Socialdemokratą savo 
mieste nuo Naujienų platintojų-agentų.

Num. Kaina 5 centai.
Socialdemokratą privalėtų perskaityti 

visi susipratusieji ir apsišvietusieji lietuviai 
darbininkai.

Socialdemokratas labai nuosekliai gina 
darbininkų reikalus Lietuvoj.

Socialdemokratas nurodo kokiais budais 
darbininkai gali pagerinti savo būvį.

Socialdemokratas labai rūpestingai ap
dirba savo raštus.

Socialdemokratą skaitant galima apsi
šviesti.

Socialdemokratas (taktingai nurodo val
džios klaidas ir kovoja su ja.

Socialdemokratą visuomet galima gauti 
NAUJIENŲ OFISE,

1739 South Halsted Street, Chicago, m.

Nepaisau, kas kąLigonis:— “Nepaisau, kas ką 
sakys, bet duokit man gydytoją 
kuris išgydo šimtus kas motai. 
Dėkingas už gerumą ir sąžinin
gumą, kokiame turėjote mano 
dalyką. Gydytojai, kurie sutei
kia tokį patarnavimą, yra rei
kalingi gerovei žmonių sveika
tos.
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i Reumatizmas SSausge e s
■ Nesikankykite savęs skaus-
■ mais, Reumatizmu, Sausgėle,

i Kaulų Gėlimu, arba Mėšlungiu
— raumenų sukimu; nes skau
dėjimai naikina ,kuno gyvybę 

B ir dažnai ant patalo paguldo.
CAPSICO COMPOUNI) me

stis lengvai prašalina viršmi- 
nėtas ligas; mums šiandie dau- I* gybė žmonių siunčia padėka- 
vonės pasveikę. Prekė 50c per 

Spačtą 55c arba dvi už $1.05.
Knyga: “ŠALTINIS SVEI- 

g KATOS”, augalais gydyties, 
g kaina 50 centų.

■ J lįsti n Kulis
3259 So. Ha'sled SI. Chicago, III. q 
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Gyvenimas yra 
tuščias, kada pra- 
nyksta regėjimas.

Mes vartojam 
U| pagerintą Oph- 

thaJmometer. Y- 
patinga doma at- 
kreipiame i vai

kus. Va).s nuo 9 ryto iki 9 vak. 
Nedėliomis, nuo 9 iki 12 dieną.

4649 S. Ashland Avė. kam p. 47 SC.
Telephone Yards 4817 

Boulevard 6437

DR. G. M. GLASER
Praktikuoja 30 metai

O£is&s •
3149 S. Morgan St., kerti 32 St. 

Chicago, Illinois.
SPECIALISTAS:

Moteriškų ir Vyrišką 
Taipgi, Chroniškų Ligą. 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 ryto iki 3 po pietų, 6—8 
vakare. Nedėliomis nuo 9—2 

po piet.
Telephone Varde 687

DR. M. HERZMAN
Iš RUSIJOS

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

Gydo aštrias ir chroniškus ligas, 
vyrų, moterų ir vaikų, pagal 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 nuo 6 iki 8 vai. vakarais.

Dienomis: Canal 
3110 arba 357

Naktimis: Dr«xel 
950 - Drover 4186

GYVENIMAS: 3112 S. Halsted St. 
V AL.: 9—10 ryto ir 8—9 vai. vak.

Telephonai:

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 15 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų 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 va), 

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

Chroniškos Ligos
Tikra Diognoza

Kraujo ištyrimas
Elektros Instrumentai

J. VAN PAING M. D. 
2221 So. Kcdzie Avė-

Vai. 1—2; 7—9 po piet.

Tel. Austin 737
DR. MARYA 

DOWIATT—SASS.
Kątik sugrįžo iš Californijos ir 

vėl tęs savo praktikavimą po No, 
5208 VV. Harrison St.

Valandos: 8—12 kasdieną ir 6—9 
vakare išskiriant nedildienius. 

.......- ...............—-■■■...............

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.

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto.
1821 S. Halsted St., 

Kampas 18 ir Halsted St

Phone Boulevard 491
ASHLAND

MUSIC
JEWELRY 
STORE

Deimantai, 
LaikrodMai.

Auksybl, Colum- 
tiljoa Grafonolaa Ir 
lietuviški naujausi 
rekordai.

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Va- 
7 iki 
8110 
4988

4587 8. Ashland $
A.vę.» Chicago, III, B

DR. VA1TUSH, O. D.
Lietuvis Akių 

Specialistai
Palengvins akių įtempimą, kurie 

esti, priežastimi galvos ekaudčjimo 
svaigulio .akių aptemimo, norvuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaisė 
kreivas akis, nuima kataraktą, atitai
so trumparegystę ir toliregystą. Pri
renka teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daroma su 
elektra, parodančią mažiausias klai
das. Speciali atyda atkreipiama į 
mokyklos vaikus.

Valandos nuo 12 iki 8 vakarą. Ne 
dėldieniaia nuo 10 ryto iki 1 po piet

Ofisas 1558 W. 47th S L, kampas 
Ashland Avė. Tel. Drover 9660

t
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Telephono Yards 5834

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

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

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

DENTISTAS
Mes savo darbą gvarantuojame 

Kalbame visas Europiškas kalbas. 
3804 So. Kedzie Are., Chicago, III.

Arti 88th Street

Tel. Pullm’an 842
DR. I. E. MAKARAS

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
10900 Michigan Avė., Roaelande.

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



(Tąsa nuo 6-to puslp.) nianoma dalyvavo to pašto iš- 
' plėsime.

Heitler darbą. Ileltlerio konipa-j jų teismas atsibus birželio
n i ja sudėjo $30,000, kad bylą 
prieš juos užslopinus. Tuos pi
nigus jie mane įspausti vald
žios advokatui, kuris butų pa
dėjęs-jų bylą j šalį. Bet tas 
jiems nepavyko. Heitler bylą 
dar bus tardoma panedėlį, o 
mažiau prasižengę sinugleriai 
priteisti užsimokėti po du tūk
stančius dolerių.

N. Banks svajoja aprūpinti 
ir 

telefo-

6 dienų.

Atrasta $15,000 vertės šilko, 
kurį buvo pavogę iš American 
Express kompanijos. Keletas 
areštuota.

Anderson 
plečką ir

nusinešė 
paprašė,

Mergina su dviems vaikinais 
atėmė iš Robt E. McLanghlin 
$25 ir kompanijos automobi
lį. Paskui vienas vagių taip 
smarkiai davė jam į galvą re
volverio kotu, kad gydytojai 
abejoja ar jis gyvens.

Clucagos gyventojų namus 
bizniavietes bevieliais 
nais.

Ascar 
aptiekon
kad jam pripildytų tokių taip 
daiktų, kaip kad joje pirmiau 
buvo. Aptiekorius pripildė ją 
“’bicldoride of Mercury”, kaip 
kad ir pirmiau ji buvo pripil
dyta. Žmogus manydamas, 
kad čia yra tokios pat gyduoles, 
kaip kadaise jis vartojo, jų pa
ėmė. Bet tai buvo nuodai. Ir 
dabar jis arti mirties.

(Atsiųsta)
Ifi L. M. “APŠVIETUS” 

DRAUGYSTĖS.

Panedelio /vaikant geg.
Mark White Parko svet
Apšvietus draugystė laikė ne
paprastą susirinkimą — reika-

19
L. M

....... ..........................
prie to dalyko grįžti — einamą 
prie naujų reikalų.

Einame prie naujų reikalų. 
Baleekienė tuojau duodu įneši
mą. kad reikia po $5 nu
bausti kiekvieną, kuri pasi
rašė po rezoliucija prieš drau
gijos nutarimą. Ant to pirm. P. 
Pabarškicne duoda pataisi- 
mą. Esą nereikią jąsias bausti, 
bet išrinkti iš trijų komisija 
atšaukimui tos jų rezoliucijos. 
Pabarškienės pataisymas perei
na didžiuma balsų.

Man žingeidu žinoti, ko čia 
taip bijamosi kalbėti ir nuo
dugniai ištirti Karpienės pra- 
šalinimo priežastis. Man ro
dos, kad Karpiene tapo praša
linta tik dėl tų dviejų narių, 
kurios po laikui ir nebūdamos 
komisijos narėmis ėjo pas 
Karpienę prašyti pinigų, žino 
ma toms sunku buvo pakęsti 
tokią ypatų Karpienę, kuri visa
me jasias perviršija. Rengiame

nas turi reikalingą pasiprie
šinimo spėką. Trinerio Kar
tusis Vynas yra brangiausiu 
šiam mieriui. Išvalo vidu
rius ir atgaivina normalį vi
so kūno stovį. Užlaikyk 
Trinerio Cough Sedativo 
nuo šalčio ir Trinerio Antį- 
putriną nuo gerklės uždegi
mo, taipgi Trinerio Lini- 
mentą nuo neuralgijos ir 
reumatiškų Skausmų. Šias 
visas gyduoles galite) gauti 
visose vaistinėse ir pas vai
stų pardavėjus, kuriuos ga
li būt labai naudingomis 
šiuose mėnesiuose. — Joseph 
Triner Company, 1333-45 S. 
Ashland Avė., Chicago, III.

JĮSMĘNĮĮ OOJIMAI
KUR PADĖT TURTAS.

Jioško savo brolio Antano Padzuno 
jo šėrui pas mano, taipgi Anelės 
Strolaičios, Helenos Zarcučos, visi iŠ 
Anykščių. Buvom sYkiu Vilniui. Jie 
patys ar kas kitas mftlonės pranešti. 
Taipgi parduodu rakandus Ir viską, 
nes važiuoju į Lietuvą. Brolis pasiimk 
savo turtą

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

JIEŠKAU pusbrolio ir pusescrių: 
Antano, Onos ir Marijonos Stulgių. 
Kauno rčd„ Tauragės aspkr., Pagra
mančio valsč., Kuturių kaimo. Gy
veno Chicagoj, dabar nežinau kur. 
Meldžiu pačių atsiliepti, arba žinanti 
malonės pranešti.

JONAS BARTKUS, 
932 W. 19th St., Chicago, III.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

REIKIA patyrusių uphosterių 
Gera mokestis ir bonai. Bonus 
mokama 2 kartu į metus.

KATZ BROS.
I 905 W. 59 St.

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI bučern# ir grodernė 

pietinėje dalyje. Pardavimo prieža
stis, nesveikata. Biznis daroma apie 
$8/J00 į mėnesį. Renda $30.

P. KELLER, 
4958 Princeton Avė.

KUNIGAS PRISIPAŽINO, KAD 
JIS PRIĖMĖ $85,000 

PAŠTO BONŲ.
Kunigas Anthony Gorėk, len

kas, kuris turi New Chicago, 
Ind. parapijų, ketverge papasa
kojo kaip jis norėjo į pinigus 
išmainyti $85,000 vertės bonų, 
pavogtų Toledo pašto. Kad pas 
kunigų randasi vogti bonai, ta
po susekta, kuomet kunigo a- 
gentai Bartinowski ir Pautek 
liandė dalį bonų išmokėti. Jie 
tapo areštuoti ir pasakė, kad 
tuos bonus jieidu gavo iš kuni
go A. Goreko. Detektyvai are
štavo kunigų, kuris betardant 
pasakė, jog $55,(KIO randasi pa
slėpti anglyse už jo namo. Pas
kui kuomet dar daugiau pirties 
detektyvai jam užkure, 
parodė plečiuje vietų, kur

tai
ran-

bukKunigas pasakė, kad 
tuos bonus jam padavė pane
lė Wanda Urbaitis (Urbaičiu- 
tė, karšta katalikė) — trauki
ny važiuojant. F<są (a panyte 
padavus jam juodą krepšį ir 
prašius, kad jis jį palaikytų. 
Bet taipgi širdingai prašius, 
kad kunigas nemėgintų jį ati
daryti. Kunigas krepšį nam 
parsivežęs, kaip rojaus gyven
tojai. neJAsilaike nuo

tos nelaimingos rezoliucijos, 
kuri tilpo Naujienose Indand- 
žio 2. 1921, po kuriai pasirašė 
devynios “Apšvietos” dr-stes 
narės reikalaudamos, kad M. 
Karpienės prašalinimas butų 
paaiškintas. Pasirodė, ka< 
Karpiene prašalinta tik ant žo
džio pasitikimą ypatų ir dagi 
nebuvusių to vakaro renginiui 
komisijoje, dėl kurios iškilusių 
ftiisijoje, dėl kurios iškilusių 
nesusipratimą Karpiene ir bu
vo pavaryta iš draugystės. Šia
me susirinkime paaiškėjo, 
kad komisijos dalis raportą iš
duodama nepažymėjo skaitme
niškai Karpienės per virš pa
darytas išlaidas. Raporto išda
vėjos tik pasakė, kad joms ro
dosi buk jos liepę Karpienei 
nepirkti dvi vištas po aštuonis 
svarius, kuomet Karpiene nu
pirkusi keturias po keturis sva
rus. čia esą ji prasižengusi. 
Draugija priėmė dalies komi
sijos išduotą raportą ir M. 
Karpienę nubaudė $5.(M) neva 
už savarvatiavima. O kuomet 
Karpiene priešinos prieš tą 
bausmę, tai tapo atimtas jai 
balsas šešiems mėnesiam.^ Jr 
tai dar komisijos ualjes '^ko- 
manduotoja” ėmė sakyti, kad, 
girdi, dar esanti pennaža liaus- 
įnė — reikėję ją ir iš draugys-

NAUJAS IŠRADIMAS.
Daktarams, advokatams ir biznie

riams stikliniai užrašai (Plate Glass 
Signs).

Dirbame stiklinius užrašus paka
binamus arba pastatomus lange arba 
kitur, tvirČiausios ir puikiausios rū
šies, įdedame į blekinius fremųkus, 
kurių iŠ priekio nesimato. Raides 
galima nuimti nesudaužius stiklo. 
Taipgi dirbame namams numerius ir 
lettering ant langų. Darbą atliekame 
atsakančiai ir nebrangiai. Pašaukit, 
o pribusime su Kampeliais.

J. PAKALNIS, 
4536 S. Sacramento Avė.

JIEŠKAU Juozapo Kubiliaus Kvat- 
kų parapijos, Gačionių kaimo pir- 
miaus gyveno So. Boston, Mass. Tū
rių svarbiu žinių ię Lietuvos

J. DUMBRAUSKAS,
186 W. 108th St., 

Chicago, III.

~ APSIYEDIMAI.

REIKIA agentų ir kolektorių 
prie sveikatos ir atsitikimų In
surance. $10 alga ir komišinas, 
galima padaryti nuo $6 iki $12 
į dieną ir daugiau jei norėsi dirb 
ti. Jei esi darbštus atsišauk j 
musų ofisą. Agentūros superin
tendentas paaiškins, taipgi 
rodis kaip padaryti pinigų.

CHICAGO MUTUAL 
COSUALTY CO.

431 So. Dearborn St., 
Room 911-912.

PARDAVIMUI buČernS Ir groser- 
n3 lietuvių ir lenkų apgyventoj vietoj, 
turi būt greitai parduota, nes parda
vėjas turi eit į kitą bizn|.

ANTANAS MEŠKAUSKAS, 
4500 Honore St.

nu-

PARDAVIMUI

Pranešimai

2 d. susirinkime

laiky 
virimo

geras 
neėmė
sūnau-

l

Brighton Park. — D. L. K. Keistu
čio P. ir P. Kliubo mėnesinis susirin
kimas bus laikomas nodčlioj, geg. 15, 
1 v. dienos, paprastoj salėj. Visi na
riai kviečiami susirinkt. — Valdyba.

tiek bonų. tai “atsimi- 
brungius savo parapi- 
kurie badauja. Na,ku- 
pradėjo galvoti apie

kio jame randasi. Kuomet gi 
pamatė 
nė apie 
jonus,” 
nigas ir
altuirizmą — mieląširdystę. 
Taip detektyvams jis teisinos: 
“Aš pamisliau apie badaujan
čius savo parapijomis, kurių 
tik septyni žmones tedirba iš 
visos mano parapijos. Galinus 
aš ir sumaniau pagelbėti jiems 
vargšams ir išmokėti skolas 
savo parapijos. Pagunda ap
veikė mane.”

Kunigui išdavus kaltininkę 
\Vandą Urbaičiutę, mergaite 
tuojau tapo suareštuota Tole- 
doje. Wanda Urbaičiutę bu
vo pirmiau suareštuota už tai 
ir ji buvo kaltinama, kad ji 
įteikus kokiam kunigui pašto 
krepšių su bonais traukiniui 
važiuojant. Bet kad ji neprisi
pažino kaltės ir kad pas ją bo
nų nerasta, tai ją ir paliuosavo. 
Galbūt kad tas gandas apie bo
nus kunigą ir pakuse atidaryti 
krepšį, jeigu jis tiek tėra kaltas. 
Wanda Urbaičiutę kadaise bu
vus gerai pažįstama artima ku
nigo. A n tono Goreko parapi- 
jonka. Jos brolis Urbaitis

Sausio 
draugyste nusprendė atmokėti 
<arpienei išlaidas draugjrstei 
jSadarytas, kurias komisijos da
lis buvo konfiskavus. Ant ry
tojaus dvi nares, P. B. ir 
K. K., kurios jokios teisės netu
rėjo, nusiskubino pas Karpienę 
ir ėmė pasakoti, kad, girdi, jo
sios suradusios, jog pas Karpie
nę randasi $19.25 draugystes 
pinigų už kvitas. Karpiene pa
klausus iš kur jos tą žinančios, 
kuomet jos nebuvo įėjusios į 
tą komitetą. Paskui paprašė, 
kad jos išeitų laukan. Tas tai 
joms ir buvo Karpienės “prasi
žengimas.” šiame susirinkime 
pasirodė, kad Karpienė praša
linta be jokių faktiškų priro
dymų, o vien tik Katarinos K. 
ir Petronėlės B. suplenuotg jai

šiame susirinkime buvo kal
bėta ir žiūrėta kaip čia “apčys- 
tyti” K. Katkevičienę nuo rezo
liucijoje padarytų jai užmeti
mų. Bet kuomet buvd duotas 
įnešimas išrinkti komisiją per
žiūrėjimui priežasčių, kurių 
delei Karpiene tapo prašalinta 
iš Draugijos, tai rodos did
žiausias šieno vežimas butų 
virtęs. Apie dvidešimt tuojau 
pakelė rankas balso prašyti, 
rėkti, kad buk jau nesą reikalo

REIKIA
Patyrusių audėjų prie gražaus vilnono; nuolati
nis darbas, gera alga. Transportaciją apmokė
sime patyrusioms audėjams. Atsišaukite Suba
toj nuo 2 iki 4 po pietų. f

Room 1854
208 So. La Šalie St.
Tel.: Wabash 6540

arba
South Bend Wo.olen Co., 

So. Bend, Ind.

JIEŠKAU apsivedimui merginos 
arba našlės, kad ir su vienu vaiku,; 
nuo 24 iki 31 metų, aš esu 32 metų, 
turiu gerą darbą ir gerai uždirbu, 
nerūkau ir nepijokas it biski muzi
kantas, katra mylėtumei laimingą ir 
linksmą gyvenimą ir civilišką šliubą, 
tai meldžiu atsišaukti laišku indeda- 
mos savo paveikslą, atsakymą duosiu 
kiekvienai ir paveikslą gražįsiu ant 
pareikalavimo.

J P S
1739 S. Halsted St., Chicago, III.

Lengvai gali pasidaryt nuo $45 iki 
$60 į savaitę prie savo reguliarės al
gos, pardavojant gyvasties apsaugo
jimo polisus tarpo savo draugų va
karais.

Groseris — gyvuoja 18 metų 
Daroma gerą ir cash biznį. 
Puikus kambariai užpakalyje. 
Antros durys bizniava bučerne.

Frank Plefke.
1803 W. 47-th St.

Rašykit pas
P. ADDIS, 

6217 Drexel Avė., 
arba telefonuokit 

Dorchester 9506 bile vakarą.
+

pasidarbuoja. Valgių parodoj 
kas iškepė vieno styliaus valgių, 
o Karpiene dviejų-trijų. Ren
giantis sulošti Lietuvos nauda 
veikalas, Karpiene pardavė už 
$65 tikietų, pati lošė, veltui da
vė kambarius repeticijų 
niui. Draugija turėjo 
lekcijas, Karpiene davė 
lekcijas ir atlyginimo 
už reikmenis lekcijoms
(kitus. Taip pat ir kituose da
lykuose Karilione nemažai pasi- 
dariiavo.

Aš norėčiau pastebėti, kai 
draugės nesuprantančios K. K. 
ir P. B. politikos ateinančiam 
susirinkime, išrinktų komisiją 
pertikrinihuii Karpienės prašu- 
linimo priežasčių. Tuomet pa- 
matvsite kas vra kaltas 
vo tarpo. Tečiaus ta 
Karpienę prašalindamos 
vo tarpo. Tečiaus tą 
dar gali būti atitaisyta,
komisijos išrinkimas nieko ne
kenks musų draugijai, o jinai 
galės parūpinti mums teisingų 
priežasčių, kurių dėlei Kar- 
pienė buvo prašalinfa, arba 
radus ją nekalta paaiškins 
mums tai ir mes tuomet galė
sime vėl Karpienę priimti į 
vo tarpą. — Apšvietietė.

(Ginčų šituo klausimu 
kaks. Red.)

Chicagos Lietuvių Vyrų Choro dai
nų repeticija įvyks nedėlioj, gegužio 
15, Mildos svet., 3142 So. Halsted St., 
kaip 11 V. ryto. Visi dainoriai ma
lonėkit susirinkti paskirtu laiku.

— Sekr. J. Gedraitis.

JIEŠKAU apsivedimui merginom 
nuo 18 iki 20 metų. Geistini, kad 
mokėtų gerai rašyt, skaityt ir kalbėt 
angliškai. Esu 25 metų vaikinas, čia 
gimęs.

PARDAVĖJU — man reikia 5 ge
rai atrodančių vyrų, abelno gabumo 
kurį galėČia išmoldnt. Geriems dar
bininkams užtikrinta geros įeigos.

Matykit Mr. Beard,
216 N. Michigan Avė.,

5 lubos.

PARDAVIMUI bučernė ir 
grosernč lietuviais apgyvento) 
vietoj. Biznis išdirbtas per dau 
gelį metų. Atsišaukite

Mike Kozak
2724 W. 18-th St.

Rašykit anglų kalba. 
JOHN GRIBAS, 

2130 No. Roboy St., 
Chicago, III.

REIKIA Šiaučiaus čcverykų 
taisymui. Atsišauki te esanti 
sipažinę su šiuo darbu. 

3239 So. Ąuburn Avė.

Sll-

ir ka( 
klaida 
iš sa-

Tos

ša

pu-

UŽDAVINYS NO. 14.
Keli žaislininkai atsiuntė pramogė

lę, kuri jiems rodos nėra prascių 
prasčiausi. Vo krūvelė skaitmenų:

5 r> 5
9 9 9
111

Išbraukite iš tos krūvelės šešis (6) 
skaitmenis taip, kad likusius tris (3) 
skaitmenis sudėjus suma butų dvide
šimt (20).

Bridgeport. — “Jaunosios Birutės” 
Vaikų Choro extra repeticija bus Su
batoj, gegužio 14 d., 7 vai. vakare, 
Fellovvship Svetainėj. Sekanti repeti
cija Nedėlioj, 1 vai. po pietų. Labai 
reikalinga, kad visi vaikučiai susi
rinktų repeticijoms. Tię, kur esate 
pasiėmę tikietų parduoti, būtinai su- 
gi’ąžinkit pinigus arba tikietus nedė
lioj, 1 vai. — Mokytoja.

, ■ - y--— --
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Prakalbos ir kintamieji paveikslai, 
rengiami Lietuvos Švietimo Draugi
jos, įvyks nedėlioj, geg. 15 d., 8:30 
vai. vakare, Raymon<lo Chapel svet., 
816 W. 31 gat. Kalbės anglų ir lie
tuvių kalba kalbėtojai, bus rodoma 
augštos rųšies paveikslai ir pertrau
komis bus dainuojama lietuvių ir an
glų dainos. Inžangd veltui. Visus 
meldžiame atsilankyti. Komitetas.

........... .  ■ 'Ty"" •

Visų tų L. S. S. kuopų, kurios yra 
prisidėjusios prie rengiamojo liepos 4 
d. pikniko, Komisijų susirinkimas 
įvyks subatoj, gegužės 14, Naujienų 
name. Pradžia 5 vai. vakare.

St. Strazdan.

West Sides Viešasis Knygynas tu
rės gražų pikniką nedėlioj, geg. 15 
d., National Darže, Riverside. Kurie 
esate paėmę bilietų pardavinėti ma
lonėkit grąžinti pikniko komitetui. 
Tikimės, kad piknikan suplauks gra
žaus svietelio. — Komitetas.

JIEŠKAU apsivedimui merginos 
arba našlės, be vaikų, nuo 20 iki 35, 
m. amžiaus. Ir kad turėtų turto, ne
vartotų svaiginamų gčrimiį, mylėtų 
turtingą gyvenimą. Malonės atsiųsti 
savo paveikslą su pirmu laišku. . Aš 
esu našlys, turiu vaiką 4 metų: eku 
28 m. amžiaus. » Dirbu inžinierišku* 
ir mechaniškus darbus. Esu pasitu
rintis Naujienos num. 280 
...... .. —

PADAVIMUI saliunas. Prie
žastis pardavimo, turiu du biz
niu. Savininką galit matyti 
lik nedėliomis.

5101 Union avė.

■T

JIESKū PARTHERiy
ESU VIENAS.

Reikia partnerio į rakandų (furni- 
ture) krautuvę ir dirbtuvę. Turi tu
rėti apie $6000.00. Pinigai yra ge
rai apsaugoti. Turi būti geras bi?-, 
niorius arba kabinet dirbėjas. Gera 
proga geram žmogui trumpoj atei- 
teityj. Turiu daug orderių išsiifriti- 
mui. Galiu duoti savo biznį išbandy
mui keletą dienų. Veikite tuojau, 
nes paskiau gali būti vėlu.

SAM ZINN, 
4151 Annitage Avė., Chicago.

Phone Belmont 709

REIKIA partnerio J Taxy cab biz
nį, su nedideliais pinigais, taipgi tu
riu Motelį, mašiną gerame stovyje,, 
gali stoti ir dirbt.

501 W. 38th St.

REIKIA malevotojų ir popi- 
ruotojų arba partnerio į kompa
niją. Atsišaukite tuojaus.

2956 So. Wallace St., 
į krautuvę.

FAHDA«
PARDAVIMUI galiūnas, prie

žastis pardavimo einu į kitų biz- 
Pi-

900 W. 21 St

• PARDAVIMUI bučernė ir 
grosernė, visokių tautų koloni
joj. Priežastį pardavimo — 
patirsite ant vietos.

6104 So. State St.
Phone Wentworth 7618

PARDAVIMUI grosernė ir bučer
nė visokių tautų, bet daugiausiai lie
tuvių apgyventoj vietoj. Biznis įdirb
tas per daug metų. Turi būt par
duotas į trumpą laiką. Savininkas 
išvažiuoja į Lietuvą. Del platesnių 
žinių pašaukite

Tel. Laffayette 1082

PARDAVIMUI saldainių (keruižiu) 
krautuve ir Ice Croam Parlor, "lietu
vių kolonijoj. Biznis senas, neša 
daug pelno. Vasarai pelningas biz
nis. ,

d 830Q So. Morgan St.

PARDAVIMUI bizniavas kampas, 
3658 So. Union Avė. Tel.: Boulevard 
2644. Flatai ir krautuvė. Taipgi 
groseris už bargeną. Gerai biznis ei
na. Kampas 3759 So. Halsted St. 
Tel. Boulevard 5965.

PARDAVIMUI saliunas, lietuvių ir 
kitų tautų apgyventoj apielinkSj, 
priešais didelių dirbtuvių, patogi vie
ta. Priežastis pardavimo — savinin
kas biznio, parduosiu pigiai.

1864 So. Seward St. arti
18 St. ir Canalport Avė. 

Chicago, III.

Uždavinys No. 13, kaip pamenate, 
buvo toks: Ėjo brolis su seseria ir 
vyras su pačia; jie pirko tris obuolius 
ir pasidalino ir kiekvienam išteko po 
vieną obuolį. — Kaip jio sugebėjo 
taip pasidalinti.

Atsakymas: Viso jų tik trys žmo
nės ir tebuvo: vyras su pačia ir pa
čios brolis. — Teisingų atsakymų at
siuntė: Miss A. Vinskunaitė, 
Petkus, Vera Stradomskaitė 
6A, Napoleonas Luberskis, A. J. Gru- 
žinskas iš Johnston City, III., 
Brayinas. O Jos. Shirvinskas 
Elizabeth, N. J.,. rašo, kad vyrą ir 
pačią reikią laikyt kaipo vieną asme
nį. Bet taip negali būt: privilegija iš 
dviejų arba trijų asmenų sudaryt vie
ną asmenį leista tik dievams, nei žmo
nėms.

North Side. — “Pirmyn” Mišrus 
choras rengia pasilinksminimo vaka
rėlį nedėliojo, geg. 15, Liuosybęs 
svet., 1822 Wabansia Avė. Pradžia 
7 vai. vakaro. Bus puikus progra
mas, kurį išpildys geriausi diuninkai 
ir vietinis choras. programai pasi
baigus šokiai ir žaislai. — Komitetas.

SIŪLYMAI KAMBARIU
IŠSIRENDAVOJA kambarys vie

nam arba dviem vyram1. Gera proga 
pigiai pragyventi, nes nuomininkas 
valgį gali gamintis namie. Taipgi 
gali naudotis ir fruntruimiu. Kreip
kitės nuo 9 iki 10 vai. vakaro.

JULIUS RAUDZIAVIČIUS, 
1731 String St.

---------- :------------IŠ

PARDAVIMUI saliunas su 
barais. Pardavimo priežastis 
einu į savo namą.

524 W. 37th St.

PARDAVIMUI bučernė ir grose.r- 
ne. Biznis įdirbtas per daug metų, 
lietuvių ir lenkų apgyventa vieta. 
Pardavimo priežastis — važiuoju ki
tan miestan.

4401 So. Francisco Avė.

t-

Chas 
grade

Kaz. 
iš

vėliaus užpakalinė
APSAUGA.

Laike Cremų karės, fran- 
euzų ir anglų kareiviai prie 
Sevastopolio, buvo šalčio už
pulti vienas iš dešimties. Ca
ras Nicholas atydžiai teini jo 
ant eilių nusilpnintų priešų 
sakydamas: “Du generolai 
prisidėjo prie mane, genero
las Janvier ir Fevrier (Sau
sis ir Vasaris) !”*Caras žie
ma dar tebe esą kartus ka
riauninkas. Lygiai, kaip 
kad ir nusprendė užpildyti 
pašaukdamas užpakalinį ap
saugų; šaltų vėjų, ūkanas, 
šaltį ir kariavo turėdamas 
paskutinį mūšį gegužyj. Jei 
nori perleist panašias die- 
las be pavojaus, turite u,ž- 
laikyt normaliame veikime 
savo vidurius. Jei viduriai 
gerame stovyje ,tuomet ku-

Puikų koncertų taiso Jaunosios Bi
rutės Vaikų Draugijėlė, globojama 
SLA. 208 Moterų kuopos. Koncertas 
įvyks nedėlioj, geg. 15, Meldažio sa
lėj, 2242 W. 23rd PI. Durys atsida
rys 6:30, programas prasidės 7:30 v. 
v. Kviečiame publikų skaitmeningai 
atsilankyti. — Komitetas.

Tonw of Lake. —• L. S. S. 234 k p. 
reguliariais susirinkimas bus laiko
mas nedėlioj, geg. 15, kaip 10:30 v. 
lyto, University of Chicago Scttle- 
mente, Club-room. Visi draugai ir 
draugės susirinkite, yra svarbių rei
kalų. — Sek. D. Motuz.

Dideles prakalbas rengia T. M. D. 
22 kuopa nedėlioj, geg. 15, Raym«ond 
Chapelėj, 816 W. 31 gatvė, arti Hal
sted. Kalbės adv. K. Jurgelionis, ir 
taipgi bus paskaita iš knygos: 
“Lenkų sąmokslas Lietuvoje”. — 
Pradžia 2 vai. po pietų. Kviečiame 
vietos 
įžanga

lietuvius gausiai susirinkti.
nemokama. — Valdyba.

Side. — Pirm susirinkimų 
“Lietuvos Ukinipko” bus

•:***??xz*11 ■■■**?-**

REIKIA DARBININKŲ
PARDAVIMUI grosemė ir 

bučernė. Pardavimo priežastį 
patirsit ant vietos.

1827 So. Union Avė.

PARDAVIMUI saliunas. Par
davimo piežastis, einu į kitą 
biznį

1537 W. 46th St.

MOTERŲ
REIKIA dviejų moterų skir

stymui skudurų. Turi būt 
tyrę skuduru dirbtuvėj.

SAIDOWSKI & SON, 
1343 W. 15th St.

pa- PARDAVIMUI vyriškų, moteriškų 
ir vaikų drabužių krautuvė. Parduo
du greitai ir pigiai. Biznis įdirbtas 
per penkis metus.

Atsišaukite greitai.
8625 So. Halsted St.

PARDAVIMUI bučernė labai pigiai 
per 8 metus įdirbtas biznis. Pardavi
mo priežastis, savininkas važiuoja 
Europon. Savininką galima matyt 
ir nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

958 W. 63rd St.

REIKIA merginos į Real Ės
kite ofisų. Geros darbo sąlygos 

4217 Archer avė.
PARDAVIMUI 

Krėslais Lietuvių 
Yra pagyvenimas, 
Priežastis liga.

E.
810 West 19th St.

barbemė su 3-m 
apgyventoj vietoj, 
parsiduoda

M.,

pigiai.

PARDAVIMUI saliunas su namu 
arba be namo lengvos išlygos garas 
biznis, priežastis pardavimo savinin
kas turi kitą biznį.

C. P. SU ROM SKIS.
2119 So. Halsted arba

8346 So. Halsted St. 
Chicago, III.

AUTOMOBILIAI

West 
draugijos 
įdomus ir pomokomas pasikalbėjimas 
Dr. S. Biežio nedėlioj, gegužio 15 d., 
Meldažio svetainėje. Prasidės lygiai 
1 vai. po pietų. Po referato bus 
draugijos susirinkimas. Visi nariai 
atsilankykite. — Valdyba.

REIKIA patyrusių merginų 
skirstyt naujas vilnones atkar
pas. Atsišaukite pas

LYONS BROS & CO., 
755-757 W. Taylor St.

PARDAVIMUI trosernė 
tuvių kolonijoj; biznis labai 
ras Parduosiu tuojau.

3655 S. Halsted St.

go-

PARDAVIMUI Chandler au
tomobilius, taip kaip naujas, vi
sas perdirbtas. Turi būt par
duotas trumpame laike. Galima 
matyt vakarais.

4739 So. Honore St.

>4^aU.

ASMENĮ! J1ESK0JIMAI
JIEŠKAU Jono pakaičio paeinan

čio iš Kauno rėd., Kedąinių apskr< 
Josvainių valą., Rusėinių. kaimo; Dą- 
>ar turbut yra kur nors Amerikoje. 
Hcldžiamo atsišaukti trumpame lai
te. Kas apie jį žinote malonėkite 
pranešti. Jei nieko apie jį neišgirsi- 
me, priskaitysinuo prie mirusių. Tė
vai Antanas ir. Uršule (Mažeikyte) ir 
jrolis Antanas Jakaičiai. Antrašas: 
Kėdainių apskr., Josvainių valsč., Bu
veinių kaimo, Eithuania.

REIKIA pieco workers dėji
mui plaukiniu tinklelių į konver- 
tus; čystas ir lengvas darbas. 
Gera algą mokamo. Nenorime 
tokiu, kurios gyvena už rubežių 
musų di atlikto nei tokių, kurios 
negali pribūti 15 minute važia
vimu į vidurmiestj

NATIONAL TRADING
180 N. Wabash Avė.,

Room 607, kampas Lake St.

PARDAVIMUI Vyriškų dra
bužių krautuve. Biznis įdirb
tas ipcr ilgą laiką. Pardavimo 
priežastis savininkas apleidžia 
Chicago.

1804 W. 47th St.

PARDAVIMUI automobilius Ma- 
Hon Handley, 1919, 7 pasažierių. 
Priežastis pardavimo, savininkas va
žiuoja kitan miestan.

F. ZAVECKAS, 
3215 S. Racine Avė,

PARDAVIMUI du automobiliai, 
Buick 5 pasažierių touring $250. Over- 
land 5 pasažierių touring $850. Bar- 
genas.

Atsišaukite nedėlioj ir pauedčlvi.' 
geg. 16 ir 17. .

911 W. 32nd St.
Iš priekio.

• PARDAVIMUI restauracija, lietu
vių, lenkų ir kitų tautų apgyventoj 
upielinkoj, savininkas priverstas par
duoti iš priežasties silpnos sveikatos. 
Už labai pigia kainą. Turi hut par
duota į 10 dienų. ' ...—-- 1?— 
jienų ofise Wnj. Mankos.

PARDAVIMUI Ford trekas 1% to
no. Galima ir 2 tonu vežti. Mažai 

! įuri UUL r>ur- v.artotaF’ ]ubai Rerame padėjime. Tu- 
Klauskite Nau- v?“ *nt Pfr"

duosiu už pusę kainos $325.00. At
sišaukite subatoj po piet, 

7216 So. XVcistem Avė.
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AUTOMOBILIAI
Nepamirškite aplankyt būdą No. 7, 

Vartotų Karų parodoj, Coliceum, ge
gužio 7 iki 15.

Vartotų Karų paroda bus atdara 
nedėliomis.

MITCHELL AUTO CO.
išstatys vartotus karus.

Iš 100 pasirinkimas.

Scripps-Booth 
Westcott 
Chummy 
Franklin 
Studebaker 
Overland 
National 
Buick 
Velie 
Chalmers 
Maxwell 
Elgin 
Paige 
Oldsmobile 
Chevrolet 
Fordą

1920 Hudson 
Dixie Flycr 
Templar (Cal.

Top) 
Cale 
Drexel 
Dodges 
Apperson 
Willys-Knight 
Marmon 
Kissel 
Rco 
Stephens 
King 8 
Nash, 1920

MftNESINIŲ IŠMOKĖJIMŲ
PLANAS

Kaina įmokėt Mėnesinis
Karo mokestis

$200JM $75.00 $25.00
300.00 100.00 30.00
400.00 175.00 85.00
500.00 200.00 40.00
60000 200.00 45.00
70000 25000 5000
80000 30000 55.00
90000 850.00 60.00

1,000.00 400.00 65.00
Augščiau apkainuoti karai

Proporcijoj 
mortgage ne rok uo j ame 
B roke ra g e 
notary mokeatbi 
f r ei tų apmokėt 
taksų mokėt

Subata, Gegužio 14 d., 1921

RAKANDAI

RAKANDU BARGENAS

IT»W«-W

NAMAI-ŽEME.

rakandai, 
rakandus, 
samdyt.
6; sub, ir

rakan-
Prie-
Turi

PADAVIMUI
RAKANDAI

PIGIAI
1637 arba 1641 W. Jefferson si

PARDAVIMUI rakandai. Pa
rdavimo priežastis — važiuoju 
kitan miestan. Galite matyti 
visada.

EXTRA
Didelis išpardavimas žemiau minė

tų daiktų: lova, komodė, pečius, krės
las ir daugiau daiktų, 8 mėnesiai Var
toti. Turi būt parduoti greitu laiku, 
nes važiuoju Lietuvon. Atsišaukite 
3108 So. Halsted St., 3-os lubos už
pakalyj. Galima matyt nuo 5 vai. 
vak. Subatoj nuo piet. Nedėlioj per 
dieną.

PARDAVIMUI 4 kambarių puikus 
mažai vartoti. Perkantis 
galės ir kambarius nusi- 
Galima matyt vakarais po 
nedėlioj po piet.

A. M. B.,
2641 W. 44th St., antros lubos 

Brighton Park.

NAMAI-ZEME. NAMAI-ŽEME. NAMAI-ŽEME. NAMAI-ŽEME NAMAI-ŽEME
Muro bungalow, maži išmokėjimai 

— $50 į mėnesį.
South^60th Court, tarpe 16 ir 18

Sun Parlor, 
nace, fire plane, book case, perkelia
mas buffet, 3 miegamieji kambariai, 
2 porčiai, grįstas antaugštis, fruktams 
skiepas, didelis lotas, kaina $8,800. 
Grammar mokykla du blokai, High 
School 5 blokai, 3 blokai į šiaurius 
nuo Metropolitan, Austin Blvd. L sto
ties, Daugius Parko šakos. Gali ei; 
ir gyvent. Agentą rasite kas dieną 
ir visą dieną nedėlioj. Vietos ofisas.

1627 So. 60th Court
Will J. Bell, išskirtas agentas. 

69 W. Washingten St., 
Tel.: Central 2579, Randolph 3543

FARMOS
Gyvenk ant Farmos, Dirbk Chicagoj.

3 blokai nuo Chicagos gatvekarių.
AR NORI PASTOVAUS DARBO 

IR GERAI APMOKAMO?
gatvių, 6 dideli šviesus kambariai, 15 akerių farma, juodžemis, visa ap- 
oun l arlor, viskas kietnvedžio, fur- ‘ tverta, javai užsėti, 12 metų senumo

sodnas, vienas akeris miško ir gany
kla. 8 kambarių stuba ,cimetutotas 
beismantas, 8 metai kaip statyta, 2 
barnės, vištininkas, kiaulininkas, svir
nas, 1 blokas iki mokyklos ant vieš
kelio ir kryžkelio, gyvuliai ir maši
nos. Parduodu už nužeminta kainą, 
tik už $8400, reikia įmokėti apie 3 
ar 4 tūkstančius, likusius lengvais 
išmokėjimais.

NEGIRDĖTAS BARGENAS.
Puiki rezidencija mūrinė, 10 dide

lių kambarių dėl didelės šeimynos ar
ba su mažoms išlaidoms galima ant 
2 pagyvenimų padaryt. Namas po- 
naujis, 2 augštų, cimento beismantas, 
štimu apšildomas, maudynės ir visi 
kiti parankumai. Namas ant 3 dide
lių lotų 75x165, puikiai medžiais ap
augę^ obelis, višnios, grušios, slyvos, 
avietės, grapes ir visokioms kviet- 
koms ir daržovėms, aplinkui apsodin
ta yra labai puiki ir sveika vieta dėl 
gyvenimo retai kur galima kita to
kią vietą rast už tokią pigią kainą, 
tik už $7,300.00 su mažu įmokėjimu, 
randasi apie Morgan Park. Atsi
šaukit greitai pas

J. ZACKER, 
3301 So. Halsted St.

PARDAVIMUI 40 akerių farma, 
pusė, mylios nuo miesto; dvi bažny- 

. Upelukas bėga per 
i budinkai ir

čios ir mokykla.
vidų farmos, visi nauji 
gyvuliai, 2 arkliai, 13 galvijų, 120 se
nt; vištų, 100 vjštukų; laukas užsėta 
dobilais ir kitais javais, taipgi daržo
vėms. Kaina 
ir mašinomis, 
dinkais $3,000. 
kitės.

Ilgai nelaukęs nusipirk farmą di
džiulėj Lietuvių kolionijoj, esančioj 
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 busi 
puikios farmos savininku. Platesnių 
žinių ateik šiandie.
LIBERTY LAND & INVESTMENT 

COMPANY, 
8301 So. Halsted Str., 

Chicago, III.

$4000 su gyvuliais 
arba žemė su bu- 

Platesnių žinių kreip-

J. P.,
Irons, Mich.Box 3

STOCKAI-SEROS15 akerių, 14 mylių nuo Chicagos, 
arti gelžkelio ir gatvekarių, netoli 
mokyklos, žemė visa dirbama, nuolai
di, javai užsėti, gražus sodnas, 7 kam
barių stuba, bamė, vištininkas ir ki
ti reikalingi budinkai, verta $8000, 
parduodu beveik už pusę kainos 
— už $4500, įmokėt $250’0, likusius 
ant

ŪKĖS! ŪKĖS! NORIU PARDUOTI 10 serų 
The Co-Operative 
America, atpiginta

M. W.
264 E. 150 St.,

EXTRA
Pardavimui geras medinis na
mas dviejų pagyvenimų po 5 
kambarinus. Gera vieta reika
lingam žmogui.
A. L., 1520 S. 51 Ct., Cicero, III.
— ■ ■■ — ■!...» .................... ——y.— ■■

PARDAVIMUI mūrinis namas, 3 
pagyvenimų ir garadžius dėl 10 au
tomobilių. Namas su visais paran- 
kumais. Mažiau kaip $700-9.00 rank
pinigių nepriimsiu.

2624 W. Wolton St.

Society of 
kainaDabar 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.

Pirma negu pirksit rakandus, atei
kite ir persitikrinkite musų dideliame 
pasiulijime. $200 saiza tikras maha- 
gony fonografas, su dviem sprenži- 
nom, grajija visokius rekordus, pil
nai gvarantuotas, parsiruoda tik už 
$55 su rekordais ir deimantine adata. 
Davenport $25.00. Taipgi gražu? 
Player pianas. Vėliausios mados par
lor (fruntinės) setas. Valgomojo kam
bario setas, miegamojo (bedroom) se
tas, karpetai (kaurai) ir ant grin
dų pastatomą lempą, etc., visi kaip 
naūji. Parsiduos jums prieinamom 
kainom. Nepraleiskit šito bargeno.

Gyvenimo vieta.
1922 So. Kedzie Avė.,

ilgo laiko išmokėt.

akerių, 15 mylių nuo Chicagos, 
prie gelžkelio. ir gatvekarių, lau- 
gražųs ir užsėti. Du sodnai,

2)
3)
4)

PARDAVIMUI 8 flatų muro na
mas, murmuro stogas, 
augštis ir skiepas.

Atsišaukite ant 3-ių 
kio.

2938 So. Union

augštas ant- Ilarvey, III.

lubų iš prie-8 
arti 
kai 
dvariški budinkai. gyvuliai ir maši
nos. kiek galima, likusius ant ilgo lai
ko išmokėt. Nepamh-škite, šis yra 
dvaras ne farma.

šios visos farmos turi būt parduo
tos ateinančią savaitę. Kas pirmas 
atsišaukite tuos bargenus gausite — 
cas paskui, bus per vėlu.
FIRST NATIONAL REALTY CO. 

736 W. 35 St.
Klauskite P. Borneika.

Ave. PARDAVIMUI 8 Šerai Co-operati- 
ve Society Stock už numažintą kainą. 
Pardavimo priežastis, važiuoju j sa
vo seną kraštą.

Tel.: Lincoln 3972.

15

1

ar-
Atsišaukit tuojau

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 karai ant laiko. Pirk 
dabar.

Visi neparduoti karai po geg. 
d., bus išstatyti pas

Mitchell Auto Go.
2328 ir 2334 So. Michigan Avė.

(.MITCHELL
Perdirbti karai parduodami abiejose 

vietose.

ATDARA 
DIENOMIS, 
VAKARAIS, 

NĖDĖLIOMIS 
TEL.: VICTORY 3805 

Važinėk kasdieną, mokėk vieną kar-

PARDAVIMUI Hudson 1917, 7 pa- 
sažierių vasarinis automobilius, 5 
Cord tajeriai, naujai išmalevotas, in- 
žinas perdirbtas veik kaip naujas. 
Nepraleiskite progos.. Galima ma
tyt nuo 1 iki T vak. '

E. JANUSAUSKAS, 
3327 S. Halsted St.

Pertaisyti motoriniai 
trokai pardavimui.

6 Fordai, 1918, 1919, 1920 $250 augš. 
Chevrolet, panel body starter. .. 
Republic 1 tono ..........................
Republic 1% tono .... ..................
Garford 2 tonų ..........................
Bethlehem 1H tono, cab express

body .......................................... $900
VVhite 2 tonų cab ir express 

body........................................$1,250
Kissel 2 tonų cab stake body ....$1,400 
Service 3V4 tonų, 14 pėdų stake 

body .................................... $1,650
Old Reliable 8V4 tonų, stake bo

dy    .....................    $1,800
Available 3% tonų hols ir dump

body..........-.................-............$1,75/1
Chicago 2 H tonų cab ir stake bo

dy ..................................  IL800
Chicago 3% tonų cab 14 pėdų sta

ke body .................................. $2,850
6 Fordai, 1918, 1919, 1920 $250 augi.

Visi trokai gvarantuojami. leng- 
• vi išmokančiai. Atdara vakarais ir ne

daliomis.
CURTIS GARAGE, 

80 N. Curtis St., 
Tel.: Monroe 1250

$500
$500
$750
$950

PARDAVIMUI automobilius 
Maryon Handley 7 pa. 1917 Con
tinental 6 cyl. 7’N motor reikia 
pinigų ir taipgi Studebeker.

VINCENNES GARAGE 
7241 Vincennes Avė.

Tel.: Stmvart 87

PARDAVIMUI automobilius, Nash 
Roadster, 1919 modelis, taip geras 
kaip naujas, geriausiai karo tairai. 
vienas extra, didelis bargenas. kaina 
buvo $1795. Parduosiu už $795. Nu
stoju $1000 ant jo. turi būt parduo
tas j 3 dienas. Galima matyti vi
suomet iki 9 vai. vakaro.
FIRST NATIONAL REALTY CO., 

736 W. 35 St.

RAKANDAI
DIDELIS RAKANDŲ 

BARGENAS.
Parduodu savo gražiausi ir vėliau

sios mados trijų šmotu seklyčiai se
tą, kaurus, lovas, stala, kėdės etc.

Parduosim? 
Taipgi $200

Vartoti tik 80 dienų, 
ant syk arba atskirai.
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- 
dėlioi.

2810 W. Harrison St.

PARDAVIMUI 4 kambariu 
dai Ir gramofonas, labai pigiai, 
žastis — važiuoju Uetuvon. 
būt parduota iki gęg. 15 d.

K. FIIJPAUSKIS, 
4625 S. Paulina St., 

Tel.: Yards 772.

BARGENAS
$1,500 cash nupirks dviejų augštų, 

6 ir 7 kambarių namą. Rendos 
$34.00 į mėnesį. Pardavimo priežas
tis — apleidžiu miestą. Pirmas flo
ras iš užpakalio.

1824 So. Ruble St

PARDAVIMUI skurlius seklyčios 
setas, aukštos rūšies viktorola, pui
kus kauras ir atidaromas devenpor- 
tas. Daiktai nauji ir parsiduos už 
pusę kainos. Visus ar po viena. Ma
tyti galima iš ryto iki 12-tai vai., va
kare po 7-nių ir šventadieniais visą 
dieną.

713 W. 19th St., 2-ros lubos

1818 So. String St.
1-mos lubos užpakaly

PARDAVIMUI 2 kambarių rakan
dai už pirmą pasiūlymą. Labai pa
ranku gyvent mažai šeimynai. Gali
ma matyt subatoj ir nedėlioj per vi
są dieną.

645 W. 18th St., 
2-ros lubos ir užpakalio.

Ir paukšteliai SAVO namą turi, 
Ir kožnas žvėrelis SAVO namą turi 
— Tai kodel-gi Tamsta SAVO NAMO 
turėti negalėtum'?

Mes parodysime Tamsiai, kaip 
lengva įsigyti saro natnas{ atidedant 
po keletą centų kožną dieną.

Tamistai laikas pradėti mokėti ran
dą pačiam sau ir tuomi išgelbėti sa
vo šeimyną nuo skurdo, bado, dulkių 
ir kitų šmėklų, tai reiškia paliuosuoti 
nuo skrepų. Tamstos gyvenimas rei
kalauja linksmų vietų, gražių parkų 
nvokyklų ir bažnyčių, čysto oro, ge
ros transportacijos, tai yra tokių vie
tų, kur jūsų vaikučiai išaugtų tikrais 
žmonijos draugais. Tokiomis vieto
mis yra šios apielinkės: 79-ta gat
vė ir Ashland Avė., 69-ta gatvė ir 
Westem Avė.. 63-čia gatvė ir Kedzie 
Avė., arba “Parkholme”, “Portage 
Park”, “Westfield”, “Westwood”, ir 
taip toliau. Padaryti savo gyveni
mą taip gražiu yra labai lengva.

Mes priimame labai mažus įmokė- 
jimus ir mėnesines sąskaitas suren
giame be jokių kliūčių. Gaunate 
“deed” ir arvarantuotą “title policy’’ 
su gvaranciia visoj Amerikoj žinomo? 
Chicagos Title & Trust Kompanijos 
Duodame namus kokių tik Tamstos 
širdis trokšta — vieno, dviejų ir tri
jų pagyvenimų. Dabar jau pradė
jome statyt daug namų.

Kas norite pasinaudoti abelnais 
pienais atsišaukite pas mane ypatiš
kai nes tokiu budu sučėdysi daug pi
nigų. Rašyk arba telefonuok — 

ADAM MARKŪNAS
Sales Manager

847 First National Bank Bldg., 
68 W. Monroe St., 

Chicago, III.
t Telephone: Randolph 7400

PARDAVIMUI medinis na
mas, krautuvė, bamė ir 4 kam
bariai gyvenimui. Taipgi bu- 
černčs Įrengimai (fixture). Na
mas randasi Brighton Parke

A. K., 3300 S. Union Avė.

■wPranešam' musų gerb. Kostume- 
riams, kad dabar turime KELETĄ 
nepaprastai GERŲ BARGENŲ, kaip 
tai: namai pagyvenimui, biznio na
mai, Storai, saliunai ir tt. Viską par
duosime ant tinkamiausių ir paran
kiausių sanlygų. Galima įmokėti 
dalį, o paskui rendos visa išmokės. 
Suteikiam paskolas. Klauskite tuo- 
jaus Real Estate Dep. vedėjo, J. J. 
Krasęwski, Vice-Prez.

MORTGECIAl -PASKOLOS
REIKIA PINIGŲ

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

3301 So. Halsted Str.
Tol. Boulevard 6775

tik

cottage — Bargenas
$409 įmokant, likusius kaip renda 

nupirks naują modemišką 5 kambarių 
medinę cottage, cemento skiepas, di
delis lotas, puiki vieta, W. Irving 
Park. Tik blokas nuo bažnyčios, 
mokyklų ir krautuvių. Kaina 
$4,950.

MAGNUSON & AMUNDSON 
Fullerton, kampas Millwaukee, 

Tel. Humboldt 2085.

PARDAVIMUI 6 pagyvenimų mū
rinis namas. Bargenas. Pečium šil
doma, elektra, gasas ir maudynės. 
Neša gerą rendą.

ANTANAS RAIŠIS, 
1653 So. Turner Avė., 
Tel.: Rockwell 7043

Bargenai
3306 So. Union Avė., mūrinis 4 pa

gyvenimų pigiai.
4626 So. Washtenaw Avė. mūrinis, 

2 lotai, 2 pag. pigiai. I
2541 W. 47th St., gražus namu

kas, bizniavas lotas, pigiai.
5808 So. Grecn St. naujas mūras, 2 

pag. 5-6 kamb. pigiai.
2429 W. 46th St. 2 pag. gražiausis 

namas, pigiai. > ' -
Šie namai moderniškai įtaisyti. 

Apžiūrėkite, ir duokite savo apskait- 
liuotą pasiūlymą, nes turi būt greit 
parduoti.

Groserne ir bučernė S. Sidėje, kuria 
galima nupirkti veik už pusdykę. Il
gas lysas, pinigą daro.

Didelė restauracija St.
Mich. dieną ir naktį ■ atdara,

Joseph, 
____  ___  , 14 metų 
kaip įsteigta, geriausių 4 trafiko . . . v. - — randasi.
Biznis eina apskritus metus ir daro 

/ \ , Kaina $5,000. į
trejatą mėnesių visą investmentą
biznis atmokės. Nepraleiskite, nos 
kita panaši proga gal nepasirodys. 
Pardavimo priežastis — senatvė ir 
našlysta. Rašykit.

CHAS URNIK, 
4545 So. Talman Avė.

kampų, koki šiame mieste 
Biznis eina apskritus metus 
didelius pinigus. IĮ .* 7“

NEGALI BŪTI PIGIAUS
3 pagyvenimų po 5 kambaris naujas 

mūrinis namas augštu stogu, cimento 
apačia su elektrom® tik $7,300, na
mas randasi netoli šv. Jurgio Bažny
čios 4 pagyvenimų po 4 kambarius, 
tik $2,500, $300 įmokėti, kitus ren- 
doms.

. C. P. SUROMSKI & CO.,
3346 So. Halsted St., 

Chicago, III.

\ VfiL BARGENAS 
ANT BRIDGEPORTO

Namas ant 4 pagyvenimų, rendos 
neša į metus $936.00. naujai ištaisy
tas, įmokėt $100'0, likusius mažiau

Savinin- 
Turi

kaip renda. Kaina $4600. 
kas išvažiuoja j Varšavą. 
parduotas šį mėnesi.

būt
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______ . la
bai gerame stovyje, rendos neša $660 
į metą, kaina $2700. Viena tūkstan
tį įmokėt, likusius kaip galėsi.

4 pagyvenimai, su bizniu.4 pagyvenimai, su bizniu, ant 
gatvės, arti Halsted St., Namas

Medinis namas, gerame stovyje, du 
pagyvenimai, po šešlus kambarius, su 
porčiais, vanos, toiletai, gesas, nau
jai ištaisytas. Rendos neša $423 j 
metą, parduodu už $2800. Reiki? 
$300 įnešti, likusius ant lengvų iš
mokė iimų.
FIRST NATIONAL REALTY CO. 

736 W. 35 St.
Klauskite P. Borneika.

MAINYSIU 3 pagyvenimų gražų 
namą, garu apšildoma, rendos neša 
$170 į mėnesį — ant bizniavo namo 
arba tik biznio grosernės ir bučer- 
nės ar kokio kito biznio Chicago ar
ba kituose netoli Chicagos miestuose 
arba parduosiu už cash gana pigiai 
Adresuokite. -1

CHAS URNIK, 
4545 So. Talman Avė.

PARDAVIMUI 3 augštu bizniavus 
muro namas, šiaur-rvtinis kampas 
Canalport ir Union, toliau 3 šeimynų 
gyvenimui namas. Didžiajam name 
randasi 3 krautuvės ir 12 šeimynų 
gyvena. Didelis bargenas, kadangi 
turi būt parduota pirm1 geg. 31 d. Tai 
vra draugijų namas, atsišaukite M. 
Martinek, 822 W. 19th St., arba P. 
Varga, 1908 Canalport Avė. Namo 
trustisai. Tel.: Canal 7193.

ANT PARDAVIMO.
Mūrinis namas 4-rių pagyvenimų, 

elektrikas, vanos, 5-kiu metu senas, 
ant kampo 52-ros ir Marshfield Avė. 
Vertas $16,500.00. Kas greitai pirks 
gausite už $14.250.00. Savininkas gy
vena tame pačiame name, ant pirmų 
lubų iš pryšakio 5158 S. Marshfield 
Avė. Tel. Boulevard 6080. Klauskite 
Barčus.

FARMA ANT PAR
DAVIMO.

SAVININKAS važiuoja ant farmos 
ir turi greitu laiku parduoti namą 
kone už pusę ką vertas 2 augštų mu
ro namas, 4 pagyvenimų po 4 dide
lius kambarius su visokiais vėliausios 
mados įtaisymais, kieto medžio tri
mingai, porčiai iš fronto ir iš užpa
kalio, raudonų plytų frontas ir visas 
šonas, namas ant kampo, šiandien 
tokį namą nei už $20,000 nepabuda- 
vosi, dabar tik parsiduoda už $11,500 
su mažu Įmokėjimu. Namas randasi 
apie Garfield Boulevard ir Morgan 
St. ‘ "* ‘ ‘

UNIVERSAL STATE BANK, 
3252 So. Halsted St.,

Chicago, III.
Phone: Boulevard 701.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
Atsišaukite pas 

J. ZACKER, 
3301 So. Halsted St.

120 akerių į Šiaurius nuo Milwau- 
kee, 3 mylios nuo miesto. 80 akerių 
dirbamos, 40 akerių ganyklos, 1 ake- 
ris miško, penkių pagyvenimų namas, 
telefonas stuboj, puikus sodas, didelė 
nauja bamė, grūdam® supilti, kiauli
ninkas, vištininkas, didelis bulvėms 
skiepas, 4 geriausios melžiamos kar
vės, 2 geri arkliai, 2 poros pakinkų, 
2 kiaulės, 40 vištų, sėjimui mašina, ja
vų pjovimui mašina, 1 plūgas, 1 dis
keris, 2 šieno pjovimui mašinos, 2 
akėčios, 1 grėbimo, elaveiteris, 1 sha- 
vel plain, 1 volas, 1 seperatorius, 2 
vežimai, 2 naujos buggy’s, 1 didelės 
šlajos, 1 šlajukai, 1 arfa, ir kiti vi
sokį mažesni padarai. Daug visokių 
javų ir bulvių liko nuo sėklos. Už 
vi,ską kartu, kairia $5,000.00. Įmokėt 
$2,500.00, kita ant ilgo laiko ant 
išnvokesčio. Platesnes žinias suteiksiu 
laišku ar ypatiškai.

GEORGE HAIDU, 
Carriey, Mich. 

....-

PARDAVIMUI labai pigiai, iš prie
žasties savininkas turi apleisti šitą 
Sali i porų savaičių laiko 2 augštų 
naujas muro namas, 2 pagyvcnimi; po 
6 didelius kambarius, kieto medžio 
trimingai, štimu apšildoma ir visokį 
įtaisymai vėliausios mados. Saulės 
porčiai ir miegami porčiai dratais ap
dengti. Namas vertas $13,000. bet 
greitu laiku dabar pasiduoda tik už 
$8,000, su $3,000 įmokėjimu, likusius 
rendos pabaigs mokėt. Namas ran
dasi Cicero, III., arti 12-tos gatvės. 
Atsišaukite pas

J. ZACKER, 
3301 So. Halsted St.

PARDAVIMUI moderniškas mūri
nis namas South Sidėje, netoli Gar- 
field Blvd. 2 pagyvenimų po 6 kam
barius. Užpakalyj muro garage; par
duosiu pigiai, arba mainysiu ant au
tomobilio.

SZEMET & LUCAS, 
4217 Archer Avė.

ČIA JŪSŲ PROGA NUSIPIRKTI 
PUIKŲ NAĮHĄ PIGIAI!

Pardavimui puikus 5 kambarių mu
ro namas 4 metai kaip statytas, švie
sus iš visų pusių, platus lotas, gesas. 
elektra, maudyne ir kiti parankumai 
viduje. Smagi vieta tam kuris myli 
gyventi ant tyro oro. Namas randa
si lietuvių apgyvento apielinkėje. 
Privažiuojama į visas dalis miesto už 
8 centus. Pardavimo priežastį patir
site ant vietos. Atsilankykite pas sa
vininką sekančių antrašu.

4954 S. Tripp Avė., 
Chicago, III.

Vienas blokas į šiaurę nuo Archei 
Avė., gatvekarių.

... .......———i------------------------

BARGENAS
5820 S. Claremont Avė. 6 

kambarių medine stuba, con- 
cretc pamatas, modemiSka.

Kaina $4,200.00. Išmolkes- 
čiais.

akerių prie 
Wisconsin, 
Puikiausia 

vieta žuvavimui arba medžiojimui, 
namai ir cottages, garadžiai, bamė 
—viskas gerame stovyje, gerai įreng
ta pradėjimui hotelio tuojaus. Infor
macijų kreipkitės.

MR. ESCH, 
Tel.: Canal 4553.

PARDAVIMUI apie 14 
ežero, prie Twin Lake, 
68 mylios nuo Chicagos.

PARDAVIMUI farmą 40 
geros ^emės ir geri budinkai. 
Chicagos 28 mylios.. Kaina 
Reikia Įmokėti tik $1200.

JOSEPH VALUNDUS, 
2829 W. 39th St., 
Lafayette 4167.

akerių 
Nuo 

$9,500.

PARDAVIMUI 4 lotai prie šv. Ka
zimiero- vienuolyno. 30x125 ir 1 lotas 
Cicero 30x125 Cicero? lota mainy
siu ant automobilio arba kito kokio 
daikto. Kas norit pirkt pigiai, 
šaukit greitai.

JOS. AUGAITIS, 
819 West 33rd St., 

Tel. Yards 2219.

atsi-

PARSIDUODA UŽ BARGENĄ
4 pagyvenimų mūrinis namas po 4 

kambarius su maudynėms, rendos 50 
i mėnesi, parsiduoda už $4,300 gali
ma pirkti su mažu įmokėjimu, kitus 
mokėsi knin renda. mėnesiniais, namas 
randasi labai gražioj vietoj ant 38 
union Avė.

C. P. SUROMSKI & CO., 
3346 So. Halsted St., 

Chicago, III.

ir

PARDAVIMUI pigiai tuščias 
lotas 4004 S. Rockwcll St.

GEO. ENGLRAN,
1700 W. 15th St.

Mūrinis namas šešių flatų kieto 
medžio trimingai; viskas pagal nau
jausios mados. 2 flatai po šešis rui
mus ir 4 po keturius ruimus. Augštas 
beismentas; po visą namą vienas fin
tas karštu vandeniu šildomas, kiti vi
si pečiais. Ant kampo arti prie Gar- 
field bulvaro, Sherman Parko ir Ru
čine Avė. Turiu greitai parduoti. Sa
vininkas dirba Indiano State ir kitą 
savaitę su visu išsikraustys ten gy
venti. Subruskite, bargenas. Tik $18,- 
000.00.

A. M. BARČUS, 
460'1 So. Hermitage Avė. 

Tel.: Boulevard 6080.

FARMA PARDAVIMUI.
Į šiaurius nuo Milwaukės, 160 ake

rių dirbamos; 100 akerių 100 akerių 
dirbamos ir visa jau apsėta; 160 ake
rių gero miško, vertės $4,000 gva- 
rantuojama; puikus pagyvenimui na 
mas su 14 kambarių, skiepas, vanduo 
įvestas j namą, šaltas ir šiltas van- 
duo, maudynės, taip, kaip ir mieste. 
Namas šildomas fumace, didelė muro 
bamė, daug vietos javams ir šienui, 
viskas geriausiame padėjime. Pui
ki kalvė su reikalingais įrankiais, ko
ki tik reikalingi, didelis svirnas, 3 
budinkai sudėjimui mašinų ir vežimų, 
pašiūrė malkoms sukrauti, kiaulinin
kas, vištininkas, 2 dideli sodai gerai 
apžiūrėti, didelė upė teka per farmą, 
kurioje yra daugybė žuvių, priešais 
farmą mokyklą; kaimynai lietuviai. 1 
kuliama mašina, 1 gasolino inžinas 
12 arklių spėkos, 1 1 mašina šieno 
pjovimu;, 1 javų pjovimui, vežimas 
mėšlo kratymui, sėjama mašina, grė
biamoji mašina, 1 dvivagis plūgas, 1 
vien vagis plūgas, 2 akėčios, bulvių sė
jama mašina, kasimui bulvių mašina, 
diskelis aparimui bulvių ir komų, 1 
volas, mašina krovimui šieno ant ve
žimo, 1 diskeris, 2 dideli vežimai. 2 
šlajos .2 bogės, 1 elaveitieris. mašina 
komų kūlimui, malūnas, akselinė, ar
fa, centrofuga, gasolino motoras, ma
šina drapanų skalbimui, malkų pjovi
mui ir kitoki padarai. 4 geri arkliai. 
10 melžiamų karvių. 4 telyčios, 40 
vištų, 10 kiaulių. Viską parduosiu 
už $11,000. Inmokėt *5,00'0, likusius 
6% ant ilgo Ipiko. Likau našlė, tad 
priversta parduoti kuo greičiausia 
Platesnes žinias suteiksiu laišku.

GEORGE HAIDU, 
Carney, Mich.

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

22nd St. Bridge

MOKYKLOS
TER

5Y5TEM
Vyry ir Motery Rūbų Kirpi 
mo ir Designing, Mokylda.

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 
praktikos besimokindamas.

Visuose siuvimo skyriuose mašinos 
varomos elektros jiega.

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

Patems daromos sulig mieros, vi
sokio stiliaus ir didžio iš bet kurios 
madų knygos.

MASTER DESIGNING SCHOOL, 
190 N. STATE STREET, CHICACO.

Kampas Lake St., ant 4-tų lubų.
—----------------  - - rr ' iii-i- --- -------- r-

PARDAVIMUI WISCONSIN ŽEME

DIDŽIAUSIAS BARGENAS.
Pardavimui mūrinis namas 6 pagy

venimų, po 4 kambarius už $6,500.00. 
Sis nanvas yra vertas 9 tūkstančiu. 
Rendos neša $90.00 menesiui. Savi
ninkas važiuoja į kita miestą, todėl 
yra priverstas parduoti greitu laiku.

SZEMET & LUCAS, 
4217 Archer Avė.

PARDAVIMUI 8 kambarių, sun 
parlor, kartšo vandens šiluma, elekt
ra, gasas. Skalbyklos ir maudynės. 
$4,^00, cash $2,200.

5742 So. Throop St.

PARDAVIMUI — bargenas 4 fla- 
tų muro namas po 4 kambarius. Pe
čiaus šiluma, elektra ir gasas, gara- 
džius.
$9,850.

6534 So. Robey St. Kaina 
šaukite Republic 3893.

PARDAVIMUI ant dviejų gyveni
mų medinis apcimentuotas namas 
nrie 53-os gatvės ir Talman Avė 
Taipgi parduoda namą 6 kambarių, 
elektros šviesą, maudynės ir 
naujausi įtaisymai. Atsišaukite 
karais.

5428 So. Wood St., 
Tel.: Republic 4151.

visi 
va-

159 akerių, pietų Wis.. farma, 50 
a. ariamas, o likusi ganyklos ir miš
ko, geri budinkai ir įrankiai, gera že
mė, parduosiu už $5,500, pusę įmokė
jus; likusi lengvais, arba galėsim 
mainyt ant Chicagos namo. Savinin
kas '

YONAITES, 
6933 So. Hermitage Avė.

PARDAVIMUI 7 kambarių gyveni
mui namas, maudynė, gasas, elektras 
fumace, sieteliai: iš priekio ir užpa
kalio porčiai. $1.000 cash. Parduo
dama labai pigiai. Brighton Park.

3500 So. Mozart St.

Kolonijoj iusų žmonių, kur gali ta 
mista pagelbėt savo kaimyną ir ta- 
mistos kaimynas tamdstos, šir
džia ir sielą. Stambaus produk 
tyvio kietmedžio miško, nu
kirsto dvidešimts metų atgal, parda 
vojame po $25 už akerį. Bažnyčia 
ir mokykla arti. Wisconsin jšdirbta 
žemė 
akerį. 
ku.

_____ . Wisconsin išdirbti 
turi abelną vertę virš $135 u?

Paaiškinimus suteikiame laiš

VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES

6205 S. Halsted, 2407 W. Madison, 
1850 N. Welh St.

137 Mokyklos Jungt. Valstijose.
Moko Siuvimo, Patternų Kirpi

mo, Designing bizniui ir namam®. 
Vietos duodamos dykai, Diplomai. 
Mokslas lengvais atmokėjim«ais. 
Klesos dienomis ir vakarais. Pa- 
reikalaukit knygelės.

Tel. Seeloy 1648. ,
SARA PATEK, pirmininkė.

840

JONAS P. EVALDAS, 
Lietuviška Agentūra

West 83rd St., Chicago, III 
Tel. Yards 2790

PARDAVIMUI ar mainymui pieni
ninkystės farma, 160 akerių, Menomi- 
nee Co., Mich. geriausia žeme ir pui
kus budinkai, puikus sodnas, upelis 
— labai puikioj vietoj ir daug lietu
vių. Parduosiu su gyvuliais ir nau
joms mašinoms arba mainysiu ant 
gero namo. Priežastį pardavimo ir 
platesnes žinias gausite pas

S. SLONKSNIS, 
3487 So. Wallace St. 

Chicago, III.

AMERIKOS LIETUVIŲ

MOKYKLA
Mokinama: angliškos ir lietuviškos 

kalbų, aritmetikos, knygvedystės, ste
nografijos, typevvriting, pirklybos tei
sių, Suvienytų Valstijų istorijos, abel- 
nos istorijos, geografijos, polįtikinės 
ekonomijos, pilietystės, dailiarašys- 
tės ir tt.

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

PARDAVIMUI ar mainymui 2 na
mai ant vieno loto, 2 pagyvenimų 
mūrinis ir 2 pagyvenimų medinis: 
geras, toiletai, geroj vietoj ant Bri(l- 
geporto. Parduosiu pigiai arba mai
nysiu ant gero namo So. Saidej. Prie
žastį pardavimo ir platesnių žinių 
klauskit pas

S. SLONKSNIS,
3437 So. Wallace St.

Mūrinis namas po šešis kambarius 
kieto medžio trimingai; karštu van
deniu šildomas su sun-parlors, moder
niškas, visai naujas, gražioje apygar
doje ant 65-to PI. netoli Kedzie Avė 
Norintis gyventi gražiame name ii 
gražioje apygardoje, apžiūrėkite šitą 
namą. Vienas pagyvenimas tuščias. 
Tuojaus galite kraustytis gyventi. Tik 
$11,150.00. Telefonuokite, o aš paro 
dysiu šitą namą. Tel. Boulevard 6080 
A. M. Barčus.

PRIVERSTAS parduoti 2 pagyve
nimų po 4 kambarius muro namas 
Elektros Šviesa, muro naujas gara- 
džius, 3 karams, ekstra lotas. Par
duosiu bile už teisinga pasiūlymą.

» S. SLONKSNIS.
3437 So. Wallace St.

AUŠROS MOKYKLOJ 
ŠIE SKYRIAI:

Anglų kalbos.
Lietuvių kalbos.
Aritm'etikos.
Algebros, Geometrijos ir kitų Ma
tematikų.

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

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

Prisirašyti galima rišama.
3001 So. Halsted St., 

Chicago, UI.

Leveskio Mokykla 
Prirengiamoji ir prekybos dėl 
suaugusių. Mokina Lietuvių ir 
Anglų kalbų; Grammar School, 
High School ir Prekybos daly
kų. Prirengiama prie kvotimų į 
visas augštesniasias mokyklas. 
Dienomis: nuo 9:00 ryto iki 
4:00 p p. Vak.: 7:80 iki 9:30. 
1747 S. Halsted St. arti 18 ga.

1 jžiM


