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kas. “Jie patys ir tam tikri jų
agentui sako, kad neramumą
; iššaukė ‘svetimšaliai radikalai’.
Bet faktas yra toks, kad pasi
priešinusieji samdytojams dar
bininkai yra šios šalies pilie
čiai. Paskelbus slreiką samdy
tojų agentai šoko mėtyt darbi
ninkų šeimynas iš gyvenamųjų
butų. Kas
supranta West
Virginijos žmonių papročius
bei jų ūpą, tam nėra nieko ste
bėtina, kad jie ginklu rankoje
išgirst jų nusistatymas; jų idė pasipriešino tai neteisybei. Mes
jos bus priimtos dideliausiu gavome daug reikalavimų, kad
unijos valdyba pampintų rei
prielankumu.”
kiamų streikininkams ginklų.

Francija grūmoja Vokietijai
Italija persergsti Lenkiją
Baisenybės West Virginijoj

Paryžius

nebusiąs neutralus,

Suprantama, tuos

master at Chicajęo, III., May 1G, 1921

under the Act of March 3, 1879.

Chicago, 11L, Panedėlis, Gegužio (May j 16 d., 1921
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Vokietijai.
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mes
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Lenkai platina melagingas
žinias.

Kunigas Gorekas ir pavogti Rinkimai Italijoje.
bonai.
Valdžia remia juodašimčius.
“l Seiliną!" - Saukia
jis sako, kad tuos bonus jam
ROMA, geg. 14. — Ryto Ita
Prancūzai.
davusi Vanda Urbaitis, bet pa lijoj bus parlamento rinkimai.

staroji sako, kad ji apie kunigą Kokios bus tų rinkinių pasek
Goreką nič nieko
mes, tuo tarpu negalima nu
nežinanti.
matyti. Aišku yra tik viena:
priešingosios socialistams par
CHICAGO, geg. 15.
Acw- tijos daro visa, kad socialistų
Cbicagos (Indianos
jėgos kiek galima butų susilp
lenkų parapijos katalikų kuni nintos. Gera toms partijoms
gas, “tėvas Anthony Gorėk”, talka yra taip
vadinamieji
turi “didelę bėdą”. Toji “bė “fasciti” — juodašimčių nacio
da” tai pavogti valdžios Bonai, nalistų organizacija. Jie, kur
kuriuos policija rado tėvo Go- ir kaip fįali, ardo socialistų sutai sąryšy su Vokietijos sutiki reko vištininke. Bado net
už sirinkimus,
užpuldinėja jų
mi! kontribucijos sąlygas pri aštuoniasdešimta
tūkstančių kalbėtojus ir dagi socialistų ir
imti. “Mes turime tikslo lai
šiaip pažangiųjų darbininkų įkyti savo kariuomenę čionai ir,
Kur “tėvas Gorekas” tuos bo staigas. Keliuose miestuose už
gavo kadir menkinusį įrodymą,
pulta ir sudeginta darbininkų
jog Vokietija bando išsisuikinėt, nus gavo — misterija, Vienas kliubai ir jų laikraščių spaustu
dalykas tečiaus aiškus: Bonai
tuč tuojaus veikti.”
buvo pavogti Toledoj. Bet Go- vės.
Pati valdžia j šitą juodašim
Francuzų oficieriai yra labai rekas sako, kad jis tai nedaręs.
nepatenkinti. Nepatenkinti tuo, Visa, ką jis atsimena, tai kad čių siautimą pro pirštus žiuri,
kad po ilgo rengimosi jiems vis “kažin kada” traukiny jis pa o kai kur dagi padeda jiems.
tiek atimta galimybė savo sie sitikęs jauną panytę, Vandą Kai tie juodašimčiai kur nors
policija
kimus pravesti — užimt Ruhr Urbaitis. Toji panytė jam pa surengia riaušes, tai
apskriti. Atvirai kalbama, kad davus krepšį. Parsivežęs į na puola ne tų riaušių kėlėjus, liet
bėgiu kelių sekamų savaičių mus jis patyręs, kad čia yra socialistus ir komunistus, kū
okupacija vistiek busianti pra “didelė brangenybė,” ir nusita
Prieš gerai apsiginklavusius
kokios ręs pakavoti visa tai — vištivesta. Pravesta dėl
Dagi, ninke. Pakavoti ir paskui šelp ir organizuotus juodašimčius
nors kitos priežasties.
Francuzų kariuomenė ir patį ti savo “mylimus parapijomis”, darbininkams ir kaimiečiams
Berliną galinti pasiekti.
kurių didelė didžiuma šiandie gintis yra sunku. Viena, jie nė
ra taip organizuoti; antra su
Atsiuntė šešiasdešimts tuks- neturinti darbo. Vis dėlto, po juodašimčiais, kaip jau minė
licija tikrina, kad “tėvas Gore
tančių kareivių.
ta, eina ir valdžia. Tuo biųlu
kas” iki šiol savo parapuonims
Tuo tarpu kįla klausimas: nesąs davęs nė vieno cento. O savąją agitaciją vesti darbinin
kas daryti su tais 60,000 karei pati panytė Vanda — ji irgi kams yra keblu ar visai uogavių, kurie šiomis dienomis at griežtai užsiginė.
Esą tokio Įima.
Prie tokių aplinkybių nebus
siųsta į Reino sryti — tarp Co- kunigo, kaip “tėvas Gorekas”,
logne’o ir Duesseldorfo. Šį rytą ji visai nežinanti ir Bonų jam nieko stebėtina,t jei šių rinkimų metu socialistai neteks ke
teko matyti dar kelis batalio nėra davus.
lių vietų. Beto, socialistams šį
nus kareivių,
kurie tebeeina
Ir kunigas ir jaunoji panytė kartą tenka peštis su buvusiais
“fronto” linkui. Visi tie karei
komunistais.
viai čia likti negalės, kadangi dabar paimti j valdžios rankas. savo draugais
nėra galima parūpinti jiems Valdžia nori surasti dar dau Nėra abejonės, kad ir tai pa
Viso kenks.
reikalingos vietos ir kadangi giau pavogtųjų Bonų.
tai butų stačiai neatlaikoma fi mat buvo pavogta už 976,000
tokiam dolerių. Spėjama todėl, kad
nansine
sunkenyb
provincijos miestui, koks yra “tėvas Gorekas” kur nors turi
Duesseldorf.
Galimas daiktas, kad tie gu jis turi, turės pasisakyti, Geležinkeliečiai nutarė nevežti
kareiviai bus padalinti-paskirs nes mat policija juokų nemė pristatomų iŠ užsienin kuru.
Kunigas-nekunigas
tyti ant visos Francuzų linijos gsta.
“third degree” visiems tin (Speciatė Fcderuotosios Presos
nuo Mayence’o- iki Ronn’o.
Telegrama Naujienoms)
kąs.. .
LONDONAS, geg. 14. --*Ma?
Apie “tėvo Goreko areštavi- šinistų ir pečkurių unija, kuri
Rusuose
mą Naujienose jau buvo rašy- skaitoma antra didžiausia ge
ta. Kuo tos jo ‘bėdos”
ležinkeliečių unija
Anglijoje,
[Rosta-Wien pranešimu]
baigs, dar pamatysime.
užvakar nutarė, kad nė vienas

Talkininkai sako, kad Varšava Francuzų kariuomenė gal pul
sianti Berlinų; nori užimt
dar kartų pamelavusi.
Ruhr apskritį.
OPPELN, geg. 14. — Po (o,
DUESSELDORF, geg. 14.
kai iš Lenku sostinės Varšuvos
gania bevielis pranešimas, kad
talkininkai sutikę atiduoti Len ne atsisakėme nuo jos.” šitaip
kijai visą tą teritoriją, kurią čia pareiškė vielinis talkininkų
pasigrobė Korl'anty’o suver- kariuomenės komanduotojas,
buotieji maištininkai. Vokiečių

! darbuotojai vakar čionai

buvo

| paskelbę generalinį si reiki).
sakėme ir dabar sakome, kad
ginklu čia nieko neišspręsi. Vis Suparalyžuota transportacija ir
dėlto, kada prieš mus atsukta industrija. Dagi ir dirbtuvės
ginklai —■ gražumu taikintis buvo uždarytos. Vokiečiu veReikalaus, kad Lenkija užmo kaipir negalima. Darbininkai damasai streikas buvo labai
tvarkus.
yra priversti gintis.”
PARYŽIUS, geg. 14. — Ofici- kėtų už kiekvienų nužudytų
AugŠtojoj Silezijoj italų.
Talkininkų valdininkai šianaliniuose rateliuose šiandie be
die čia išplatino tam tikrus
kita pareikšta, kad Vokiečių
Truo
trnnsJation
tikti
with
tho
postROMA, geg. 14. — Italijos
cirkuliarus, kur pareiškiama,
kariuomenės įsiveržimas Aug
master at Chicago, III., May 16, 1921
ministeris, as required by tho act of Oct. 6. 1917 jogei Varšuvos pranešimas bu
štojon Silezijon išprovokuotų užsienio reikalų
vęs melagingas. Tuomet strei
reguliarinės Lenkų karinome-j grovas Sforza, pasiuntė telegra
mą
Italų
legacijai
Varšuvoje.
kas lapo atšauktas.
nes intervenciją, kas reikštų
naują karą. Tokiame gi kare Duota instrukcijų, kad Halų leTalkininkų valdininkai sako,
Francija negalėtų būti nei t ra gacija Varšuvos valdžiai prane
kad jeigu Korfanty, kuris tuo
štų, jogei tikrasai Italų valdžios
liu valstybe.
tarpu dar yra laimėtojas, grei
Tuose pačiuose
rateliuose ir gyventojų nusistatymas yra Neveizint taikos sutarčių, tre tu laiku nesuklups, vienintelis
reiškiama labai didelio nusiste toks: Augštojoj Silezijoj nebe čiojo Internacionalo agentai Budas susidėjusią padėtį iš
bėjimo ta Anglijos premjero turi būt liejamas italų kareivių
veikių išsijuosę.
spręsti yra stipri internaciona
išrokaviLloyd George’o kalba, kurią i kraujas — jokiais
linė kariuomenė, kuri turčių
jis vakar pasakė atstovų bute. InalsSTOCKHOLM, geg. 14. — užimti ir laikyti savo rankose
Grovas
Tai delei padėties Augštojoj SiC..... Sforza mano, kad Bateliuose, kurie dideliu rupes- tą teritoriją per šešis menclezijoj. Sakoma, kad toji kalba Lenkija turės užmokėti Italijai tingumi seka kiekvieną Rusijos nesiūs — kad tvarką ir
raniureiškia nepaprastą draugingu už kiekvienų nužudyta italų ka sovietų valdžios pasikru tinimą, mą a įsteigus.
mą Vokietijai ir piktus prie reivį.
vaikšto pasikartojantys gan
Kreuzbergas, kuris yra Vo
kaištus I^enkijai. Kartu tai yra
dai, jogei tam tikri bolševikų
kiečių gynimosi centras, labai
nedraugingumas ir pačiai Franln ■
l- iii
*
■ •• • valdininkai
pradėję
stiprių sujudintas gautuoju iš Varšuvos
<ijai.
kampaniją visose Pabaltės val
pranešimu. Gi tas pranešimas,
stybėse. Turima tikslo dabarti
(Savo kalboje atstovų bute
kaip talkininkų
valdininkai
nes tų valstybių valdžias nu
Lloyd George kaltino Lenkus Policija ir detektyvai šaudo
spėja, buvo įkvėptas menamuo
streikininkus; gal paskelbs
versti.
delei nepaisimo Versailles’juje
ju rcichswebrų verbavimu Vo
karo
stovį.
Nors
kiekviena
tų
valstybių
padarytojos sutarties ir parei-1
kietijoj.
yra padariusi sutartį su Rusija,
škė, kad “arba talkininkai turi
Tikrinama, kad pasieny esan
žiūrėti, kad taikos sutartis bih-1 AVILLIAMSON, W. Va., geg. kur aiškiai pažymėta, jogei or
kad— Begiu kelių pastarųjų ganizuotą propagandą vesti te čios suverbuotos aštuonios Len
tų išlaikyta, arba leisti,
klienų prie West Virginijos ir nai neleistina, tas sutartis nėra kų kariuomenės divizijos, ku
tai padarytų Vokiečiai”).
Kent tieky valstijų pasienio ėjo pasirašę trečiojo Internaciona rios by kada gali pulti ir užimti
Briand sako, kad Francija
ginkluota kova tarp angliaka lo vyršylos, kurie tą propagan maištininkų laikomąją teritori
neleisianti.
sių iš vienos pusės ir policijos dą veda. Jie todėl tvirtina, ją ir tą savo žygį
pateisinti
Premjeras Briand šiandie pa bei detektyvų — kitos. Tenai kad tos sutartys, kurias yra pa menamuoju Vokiečių kariuo
reiškė, jogei Francija yra grie yra angliąkasių streikas. Kom sirašę Leninas ir Trockis, jy menės verbavimu.
Jie
žtai nusistačiusi prieš by ko panijos ant žut-but nori darbi
kias miiltarines Vokiečių opera ninkų pasipriešinimą nugniau*- turi teisės by kur ir by kaip
žti. Kai
angliakasiai metė savąjį darbą varyti.
cijas .Augštojoj Silezijoj.
“Niekuomet,
niekuomet darbą, jų šeimynos imta mė
Ruošiama civilinis karas.
tyti
iš
butų.
Streikininkai
Francijos valdqia nesutiks, kad
Rusijon ambas uloriiK Lenkijoj.
Tuomet “tvar
Tos propagandos vedėjai yra Anglijos valdžia susirupinus.
Vokiečių kariuomenė įeitų Au pasipriešino.
ėmę šaudyti kalti delei tų didžiai pavojingų
gštojon Silezijon!” šitaip prem kos dabotojai”
Angliakasiai pasislėpė komunistinių riaušių EstoniLONDONAS, geg. 15. — DL
Varšava. — Pasak lenkų ži
jeras pareiškė kokiam pusšim juos.
džiąjame
Woolwich
arsenale
kalnuose
ir
puolikams
atsake
joje,
kur,
kaip
kiekvienas
sako,
nių, soGetų ambasadorių Var
čiui svetimųjų valstybių kovakar
kilo
riaušės.
Riaušes
su

—
taipjau
ginklais.
ruošiama civilinis karas.
šuvoje bus Karačan, čičerino
respondentų, kurie buvo atėję
rengė
rezervistai.
Riaušinin

Toji kova ėjo iki subatos va
Nėra jokios abejonės, kad
dranga.?. Lenkijon valdžia užužsienio reikalų raštinėm
kams
numalšinti
teko
pasišau

girs jo paskirimą.
išgirsti jo nuomonęs
delei karo. Subatos vakare ir vie Maskvos politika šiandie yra
na ir kita puse sutarė tą kovą tokia: pasienio valstybes su- kti policiją ir kareivius.
Lloyd George kalbos.
Pasekmėje to, prie arsenalo Naujas geležinkeliu komisaras.
sustabdyti. Dabar bus bando trempti. Tiesa, tuo tarpu soParyžiaus spauda nustebusi. ma išspręsti ginčus derybomis. vietų valdžia atviro konflikto daugiau sargybinių pastatyta.
Riaušių priežastį telegrafo
Maskva. — Visos (Rusijos
Vietos spauda šiandie reiškia Bet tuo pačiu kartu gauta ži vengia. Vis dėlto, tatai daro
pildomasis komitetas patvirti
didelio pasigailėjimo ir taip nių, kad Kenlucky valstijos gu ma slapta. Todėl labai gali agentija nemini.
no Džeržinskio paskiriinų gele
jau nusistebėjimo delei Lloyd bematorius nutaręs asiųsti “į mas daiktas, kad viena kita,
žinkelių komisaru. Jam pra
George’o kalbos, kurią jis va neramumo apimtą vietą” vals nors ir perankstyva, ekspliozi- TIKISI SUTAIKINT DIDĮJĮ
ANGLIAKASIŲ STREIKĄ. šant, buvęs komisaras Emščakar pasakė atstovų bute, aštriai tijos miliciją. Ar ji siunčiama ja tenai gali kilti.
tvarkai išlaikyti
ar kokiais Petrogrado gyventojai badauja,
kritikuodamas Lenkiją.
LONDONAS, geg. 15. — Va ninku.
Finliandijos sostinėj Ilelsingkad kitais tikslais — nežinia.
Petit Parisien sako,
forse šių savaitę gauta prane kar pusiauoficialiai pranešta,
Lloyd George “lošia Vokietijos
Gal paseklbs karo stovį.
šimų, kad Petrograde jaučiama kad premjeras Lloyd George
žibalo produkcija.
naudai”.
AVASHINGTON, geg. 15. — didelio nepastenkinimo.
Tuo gal panaudos savo įtakos, kad
“Francija nesutiks nuleisti
Azerbaidžanas kovo mėn.
rankas,” sako Echo de Paris, Čia gauta žinių, kad preziden nepasitenkinimu yra užsikrėtu butų sušaukta bendra anglia
“ir neleis, kad industrinė jos tas Hardingas tariasi paskelb sios visos klcsos, dagi ir patys kasių ir kasyklų savininkų įga pagamino 13,500,000 pūdų ži
Jeigu balo. Aliejaus pervados iš Ba
rytinio kaimo srytis, kurią jis ti karo stovį West Virginijos valdininkai. Tai dėl nepapras liotinių konferencija.
tokia konferencija įvyktų, spė kų į Gruziją pilnai veikia.
yra gavęs, butų iš jo atimta.” ir Kentucky valstijose. Tai de tai didelės stokos maisto.
lei kilusio angliakasių streiko
Iš kaimo Petrogradas visai jama, kad didysiai angliakasių Tiesioginis traukinių vaigščioPARYŽIUS, geg. 14. — Pa West Virginijoj. Jeigu taip bus negausiąs maisto. Gi
miesto streikas užsibaigs. Užsibaigs jimas tarp Baku ir Batumo ir
klaustas delei galimo Jungtinių padaryta, tai netik paties strei gyventojai bastytis po kaimus kompromisu.
gi tapo atidarytas.
• Valstijų tarpininkavimo Augš- ko, bet ir visus kitus reikalus negali, ir badauja,
premje- į sayri rankas pasiims federatosios Silezijos ginC
Tariasi apie rubežius.
PINIGŲ
KURSAS.
ras Rriand šiandie pareiškė: lė valdžia.
“Jungtinės Valstija
Surado naujas dėmes ant
Varšava. •— Nustatymui Ru
Unija
kaltina
kasyklų
baronus.
Subatoj,
geg.
14
d.,
užsineio
pini

apsiribojimo grįžo į talkininkų
saulės, i1
gą kaina, perkant jų ne mažiau kaip sijos-Lenkijos rubežiaus komi
augščiausią tarybą. Reikalinga
už 25,000 dolerių, bankų buvo akai sija iš 300 žmonių išvažiavo i
W1LLIAMSON, W. Va. geg.
tema
Amerikos pingais šiaip:
BUENOS AIRES, geg. 15. —
15. — Kai kurie United Mine
Minską kur tarybos apie ru
Anglijos 1 svaras......
. $4.00 bežius jau prasidėjo tarp Leo
VVorkers unijos viršininkai va La Pluta observatorija vakar
Austrijos 100 kronų
$0.26
SOCIALDEMOKRATAS.
kar be kita pareiškė, kad delei paskelbė, kad yra surasta \nauno Vasiliausko ir Brestovskio.
Belgijos 100 kronų ...
$8.58
Musų draugų laikraštis D
Danijos 100 kronų ..
$18.03
kilusio angliakasių streiko ir jos dėmės ant saules. Tos dė
Kauno. Kiekvienas darbininką?
Finų 100 markių ......
$2.25
ginkluoto susirėmimo yra kai mes esančios taip didelės, kad
Perka sėklas užrubežyj.
Francijos
100
frankų
..
8.58
privalėtų jj perskaityti. Num.
Italijos 100 lirų .......
$5.62
ti patys kasyklų
savininkai. jas beveik galima matyti be žiu
Jau atėjo Socialdemokrato 4,
Lietuvos
10'0
auksinų
$1.85
“Kasyklų savininkai su strei- ronų. Dėmes saulėj e esančios
Maskva. — Sovietų valdžia
Lenkų
100
markių
....
$0.12
9 10 11 12 ir 13 nu- kilojančiais angliakasiais elgia- tokio pat dydžio, kaip musų
Olandų 100 guldSnų .
$36.2^ nupirko 1,500,000 putlų bulvių
meriai.
Norvegų
100
kronų
..
$16.11 sėklų Estonijoj ir 1,000,00 pū
si tarytum su gyvuliais,” parei- 'žemė. Tai rodo, kad musų saušveicarų 100 kronų....
$18.05
Gaunamas Naujienų ofise.
škč vienas tos unijos viršinin- j lė povaliai imą vėsti.
$1.85 dų Latvijoj.
Vokiečių 10Q markių
jeigu Bėdino kariuomenė
įsiverš Augštojon Silezijon;
Briand reikalingas Jungt.
Valstijų patarimo.

Pirmas Lietuvių Die nraštis Amerikoje

Italija persergsti Lenkiją.

Bolševiką sąmokslai
Pabaltėj.

Baisenybes West Virginijoj

Rezervistai kelia riaušes.

Eina j talką angliakasiams.

AVASIIINGTON, geg. 15. —
Pas biliiis, kuriuo suvaržyta
ateitybė į Jungtines Valstijas,
vakar tapo paduotas preziden
tui Hardingui. Spėjama, kad
jis pasirašys.

tos unijos narys nedirbtų ant

tų traukinių, kuriais gabena
ma atvežtasai iš užsienių kuras
Taipjau nutarta, kad unijos na
riai jokių santykių neturėtų su
streiklaužiais, jeigu tokie bus
samdomi.

Auksinai
pradėjo kilti
Iki šiol Vokietijos markės ir Lietuvos auksi
nai dar nėra labai pakilę, b otriomis dienomis jų
kaina pradėjo kilti, ir gal dar kils kokį mėnesį
ar kitą, taigi, kam reikia siųsti pinigus, geriaus
tegul pasiunčia šianden, nesileidžiant į spekulia
ciją. '

Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius yra di
džiausia lietuvių pinigų siuntimo įstaiga Ameri
koje, ir Naujienų siunčiami pinigai greičiaus pasieka Lietuvos negu kieno nors kito. Naujienos
duoda pilną gvarantiją už pinigus siunčiamus
perlaidomis ir duoda paprastas gvarantijas už
savo čekius. Naujienos išmaino didesnes pinigų
sumas pagal pigiausio, dienos kurso, koks tik
yra New Yorke ar Chicagoie. Naujienos yra
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NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS
1739 So. Halsted St.,
Chicago, m.
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ziją, o ir susilpnins jos po ninku padalinti savo žemes pri kavoj ant seniem šiem 8 darbi sireiškia ir didžiumoj Vokieti
vatiniai; būdas valstijos fino-* ninkams ir uni joms, kurios jau jos streikų. Išėję aikštėn fak
ziciją Vilniaus klausime.

____

Krislai.

-

PanedŽlis, Gegužio 16, 1921
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už prieinamą kaiiiĄ.
—
Ne
suprantu,
ką
jus
norite
tuomi
pasa

kia
tai
sunkia
našta...
,
Neišeikite!
\
Tai
buvo
čių laužymą ir priminė štai Įstatymus, kuriuos dabar svars
COYNE BROS.,
tikras stebuklas, kad aš sutikau jus tenai, že kyti, nesuprantu jūsų minčių. Girdžiu tik žo
A
praginė
ja
valdžia.
to
San
Lui
Potosi
legisiatura
”
.
ką:
' ,
119 W. S. Water St
mai; aš myliu jus, kuomet lai aš gerbiau jus... džius../.
Pasakęs, kad notos kopija ta
Chicago, I1L
John Sims
Staiga pribėgo prie Vronskio ir veik privertė
Ostapas sukvatojo.
“Vilnių užėmė regulia- po pasiųsta tiesioginiai Meksi
[Fedcruotosios Presos koresp.]
— Jums norisi suklaidinti mane? He, he...
pasilikti.
rė Lenkų kariuomenė, ei kos federaliniai valdžiai, vice
Vronskis žiurėju į jį nustebęs, bet tuo pat tik pažiūrėkite į savo drabužius,’ prisižiūrėkite
dama prieš talkininkų va konsulas Alexendcr., pridūrė, Berlinas, — Budai, kuriais
privatines Vokietijos dirbtuvės žygiu jautė šaltą ramumą, kurio jau nejautė atydžiai: rankose atplėšta, visur purvina, ne, ne
lią. Jiems buvo pasakyta, kad sekreloKįus Hughes įsake apvaginėja
purvina, o piciniai nuo plytų, į kurias jus zulivaldžių pagelba ne labai senai; senai...
jam pasakyti gubernatoriui Nie
kad jie turi pasitraukti, to maždaug sekamą:
— Jeigu tas turi jums kokios nors vertės, noteš.
teisingų sąskaitų, išėjo j aikš
šiuomi pranešu visiems namų sa
Vronskiui kraujas mušėsi į galvą. Jisai su
bet jie atsakė: ‘Mes nesa “Varde užinteresuolųjų Ame tę, susmukus dirbtuvei, kur bu tai aš, žinoma, galiu čia pasilikti.
vininkam®, kad aš esu vienatinis
lietu vys stogų dengėjus.
Dengiu
-—Taip, pasilikite, pasilikite!..
baime pažiurėjo i Ostapą, neįstengdamas pa
me atsakomingi už tai’. rikos piliečių aš esu įsakytas vo taisomi geležinkelių vago
naujus ir taisau senus stogus, o
Ostapas gėrė nerviškai, vis labiau ir labiau slėpti savo sumišimo. Ostapas staiga parkrito
taipgi dirbu visokius kiekinius dar
Tas pats įvyksta dabar. padaryti neformalinį protestą nai. Tos kompanijos viršinin
bus. Dedu rinas. Žodžiu sakant,
erzindamasis.
..
ant kreses.
kai turėdami ryšių su valdžia,
savo darbą atlieku gerai, greitaidr
Toks pat išsisukinėjimas prieš priėmimą proponuojomų
— Stebėtiną užsitikejimą aš turiu jumyse.
— Nežiūrėkite i mane su tokia baime. Aš
agrarinių įstatymų jų dabarti išgavo dideles vagonų taisimo
pigiai. Patyrimą savo darbe tu
nuo atsakomybės”.
riu per 15 metų.
Jumyse
yra
kas
tai
lokio,
primenančio
man
ka

visiškai nemanau daboti jūsų; aš tik spėjau
nėj formoj, kadangi studijavi koncesijas (geležinkelius Vokie
Taipgi turiu didelį troką perkrautijoje valdo pati valdžia), bet pą... Ne, ne! Neraukite kaktos... Jus palys ne! nieko ne spėjau... Tai stačiai fantazija. Bet
mas
to
projekto
parodo,
jog
stymui
ir kitokiems visokiems pa
Taigi antroji Želigovskijapasakėte
tik-ką,
kadjurile
numirti...
Nežinau,
tarnavimas.
Kreipkitės ypatiškai
kuomet
aš
palėmijau
jus
tokiam
padėjimo,
tai
jis vra neaiškus niekuriuoLse taipjau bonusus nuo kiekiveno
arba
per
telefoną.
da vargiai pasiseks lenkams.- svarbiuose dalykuos“. Tarp Hu dirbančia ten darbininko. Pas iškur tai... Abelnai, aš dabar iš nieko ncalidpo- pagalvojau, kad mes galime rasti vienas kitame
. J. GEDUTIS,
Ji veikiausia ne tiktai nepa ghes paminėtų neaiškumų yra: kui įvyko smukimas. Kad dirb du sau atskaitos, bet kuomet aš pamečiau jus, paramos.
2106 W. 24 St.,
dės Varšavai užgrobti Sile- “Teisės didžiųjų žemės savi- tuvė vėl veikia, tai lik pasidč- lenai, žemai, visu kimu drebantį, aš pajutau tokį
(Bus daugiau)
Phone Roosevelt 8699.
*

jk^iFv

■.HwBriw

Despotizmo
nenuosakum as.

Iš įvairių Sričių.

European American Burėm'

Vėl eina išvien.

Kišasi į Meksikos vidu
rinius reikalus.

ŠĖTONO VAIKAI
hį

Pertoli nuėjo.

Stogy Bengejas

1

PaYtedells, Gegužio 16, 1921
kai kurie buvę gana ištikimi
vergai pradeda zurzėti, kad vie
toj žodžio “Home” esu geriau
tiktų žodis su “h“. Jeigu tik

KGRESPONŪENCUCS ■.
B1NGHAMPTON, N. Y.

Nuo pirmos dienos gegužės
E-J (Endicott-Johnson) korporacijos batų ir odų dirbtuvių
darbininkai gauna mažesnes
algas net 20% (dvidešimtimi
nuošimčių). Delei to nukramtymo algų iš darbininkų pusės
jokio pasipriešinimo nebuvo. O
tai reiškia, kad batų viešpačiai
turi palankius vergus. Ir ar
šito algų nukramtymo pakako,
sunku pasakyti. Darbininkai
mano, ir net atvirai kalba, kad
tie batų viešpačiai da kartų ma
žinsiu jiems net 15% ir taip
mažas algas.

New York.
Dideli nukaliejimai algų “open shop” kam
panijoj eina greta su laimėji
mais tai dėl vienos; tai dėl ki
tos puses. Štai pastarųjų ke
lių dienų nuotikiai.
Plieno Irusias, norsdr diskre

■ 300,000 darbininkų.

Ofisas: 127 No. Dearoom si a
11 lubos.
■
Telefonas Central 4411
K
Namai: 3323 So. Halsted st.
'
Telefonas: Drovar 1310

Nr$W vuųii .M./

ii

ryba tarp penkių unijos presnianų ir jų samdytojų išnešė
nuosprendį, kudis vidiutinišikai
nukapoję algas 12 nuoš. Sam
dytojai reikalavo nukapoti al
gas 25 nuoš., o darbininkai
reikalavo pakelti algas $7 į sa
vaitę. Arbitracijos taryba re
nio savo nuosprendį i^upigimu
pragyvenimo. Tarp darbinin
kų delei to nukapojiino yni di
delis nepasitenkinimas. Kadan
gi nukaposimas algos veikia
nuo bal. 1 d., tad kiekvienas
darbininkas dabar yra skolin
gas savo samdytojui nuo $20
iki $26. Kaip bus išjieškoti pi
nigai iš tų, kurie dar prieš nuo
sprendį tapo paleisti iš darbo,
dar nežinia.

Apgavo darbininkus

arba Hatnburg—Eitkūnus

[Iš Federuotosios Presos]

I LIETUVA

AVashingtofl. — Angliakasių
unija įteikė darbo sekretoriui
Davis kaltinimus, kad Alabainos gubernatorius K i Iby su-

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

35 So. Dcarbom St., kampas Monroe St.
Crilly Building — ruimas 506. Imkite elevatorių
iki 5-tq lubų.,
Chicago, III.

DVIDEŠIMTS ASTUONI METAI PRAKTIŠKO PATYRIMO.
VALANDOS kasdien nuo 10 ryto iki 8 vak. Nedėliomis nuo 10 ryto iki
1 po piet. Utaminkais ir Ketvergais nuo 10 ryto iki 4 vai. po piet.

GYDYTOJAS!
Mėnesinis laikraštis.

Leidžiamas Amerikos Lietuvių Daktarų Draugijos.
Jame bus gvildenami sveikatos dalykai.
Pirmas numeris jau gatavas.

Atskiras numeris 25 centai.

GYDYTOJAS
1821 Wabansia Avė.,

Chicago, III.

NUDEGIMUS
Apvyniok vietą uždedamas apš
čiai malonaus

iHeninoiaium
Šaldo ir gydo lengvai ir ant
,
septiškai.

“Kada angliakasiai ir kasyk
lų savininkai sutiko pavesti gin-

“Guber4iatorius, paduodamas
savo pasiūlymus angliakasiams
I ir kasyklų savininkairis pa
brėžė, kad jie turės laikytis jo
nuosprendžio, kad angliakasiai
ir toliau dirbs 8 valandas, kad
jie pasilaiko tas vietas kaipo
angliakasiai ir darbininkai, ko
kias jie laikės prieš streikų. Mu
sų supratimu, ta dalis sutar
ties ir netapo išpildyta.

Šviesą fr pajiegą suvedame j senus ir naujus namus, taipgi
dirbtuves. Cash arba ant išmokėjimo.
Pirmutinė Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje

THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., I n c.
A. BARTKUS, Pres.

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

Tel. Monroe 2804

DR. W. F. KALISZ

-...............

■

■■

'

« —................................. ...

i.................................

žemų kainų, daug pigiau, nei

120 So. State St.,

Dr.A.J.KARALIUS

Chicago, III.

mųs.
District Sales Manager dis
triktams į šiaurius nuo 51 i
gatvės, į pietus nuo 22-os
gatvės, į vakarus nuo ‘
Went\vorth Avė. District
Sales Manager

Tel.: Lafayette 965.

CHICAGO.
i).....

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

Australijos valdžia pirkliaus
ūkio produktais.
[Iš Fedoruotosios Presos]

New South
SYDNEY.
VVales darbininkų valdžia paskelbė, kad ji mano pradėti su
pirkinėti ir pardavinėti ūkio
produktus. Ji mano galėsianti
daug pigiau parduoti produktus
suvartotojams, kadangi bus pa
naikintas visokių tarpininkų plenas.

DR. M. HERZMAN

j

DR. J. KUUS :
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Gydo visokias ligas moterų, vai- m
kų ir vyrų. Specialiai gydo lim- m
pančias, senas ir paslaptin
gas vyrų ligas.
3259 So. Halsted St., Chicago. ■

DR. CHARLES SEGAL

Reikalingi akiniai.

PRANEŠIMAS
Lietuvys Gydytojas ir Chirurgas
Perkelia ofisą į People Teatrą
1616 W. 47th St., Tel. Boul. 1G0
Valandos: 1 iki 3 po pietų.
6 iki 8 vak. Nedėl. 10 iki 12 ryto
Res. 2914 W. 43rd Street
Nuo ryto iki piet.
Telephone McKinley 262

Specialistas džiovos
Moteriškų, Vyrišką ir
Vaikų Ligų.
OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki
5 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:30 vai.
vakaro.
Nedėliomis nuo 10 vai.
valandos ryto iki 1 vai. po piet.
Telefonas Drexel 2880

HKIIKIIUBDIRIKiaaa

tiekos, kambariai 14, 15, 16 ir 17
Valandos nuo 9 ryto iki 9 vai. vak.
Nedėliomis nuo 9 r. iki 12 pietų.

Telephone Yards 5332 I

-.. .

DR. M. STUPNICKI į

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

_Lietuvis Akių
g®/
Specialistas

Kątik sugrįžo iš Califomijos ir
vėl tęs savo praktikavimą po No.
5208 XV. Harrison St.
Valandos: 8—12 kasdieną ir 6—9
vakare išskiriant nedėldienius.

DU, A. A. ROTH

Canal 257
K
Naktinis Tel. Canal 2118

RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
Specialistas Moteriškų, Vyrišką,
Vaikų ir visų chroniškų 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.

Cr. W. Yuszkiewicz S
3

,<

DR. MARYA
D0WIATT—SASS.

Telephono Van Burcn 294
Rez. 1139 Independence Blvd. Chicago

Tel. Canal 65
LFETUVIS DAKTARAS

n "y". ■ .

Tel. Austin 737

3107 So. Morgan St.,
Chicago, III.
VALANDOS:. Nuo 8 iki 11 ryto
ir nuo 5 iki 8 vakare.
i

DR. VAITUSH, O. D.

Palengvins akių [tempimą, kurie
esti, priežastimi galvos skaudėjimo,
svaigulio ,akių aptemimo, nervuotumo, 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 j
mokyklos vaikus.
Valandos nuo 12 ik! 8 vakar*. Nedildieniaia nuo 10 ryto iki 1 po piet.
Ofisas 1553 W. 47th St., kampas
Ashland Avė.
Tel. Drover 9660

Praktikuoja 15 metai
Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos
Chicago, Illinois.

Dr. M. T. StrikoFis

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.

W ..

1

Iš RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 22
metu kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.
Gydo aštrias ir chroniškas ligas,
vyrų, moterų ir vaikų, pagal nau
jausias metodas X-Kay 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
Telephonai:
. Naktimis: Drexel
( 950 - Drover 4186
GYVENIMAS: 3412 S. Halsted St.
V AL. j 9—10 ryto ir 8—9 vai. vak.

J Telephone Yards 1532

Stanley Rubey,
4021 S. Maplewood Avė.,

Ji ■«■■»■■■■■■■■■*■

Gydytojas ir Chirurgas
VALANDOS: 9—12 ryto
2—9 vakaro.
3303 So. Morgan Street,
Chicago, III.

Vai. 9 iki 6. Nedėliomis 10 iki 12.

Nebudavok namo, nematęs

Lietuviai

Tel. Boulevard 2160

Akys, nosis ausys ir gerklė.

siūlyt už didelį nupiginimų.

139 North Clark Street
Telephone Rand. 5886.

arti 47-tos gatvės

23 metai prie State St.

galime

Ofisas:

; 3149 S. Morgan St., kerti 32 St.
Chicago, Illinois.
SPECIALISTAS i
Moteriškų ir Vyriiką
Taipgi Chronišką Ligą.
OFISO VALANDOSt
y Nuo 10 ryto iki 3 po pietų, 6—8
U vakare. Nedėliomis nuo 9*—2
B
po piet.
■
Telephone Yards 687

4712 South Ashland Avė.,

Franklyn 0. Carler,

kuri kita įstaiga pasaulyj
galėtų. Perkame tokiomis

Praktikuoja 30 metai

Lietinis Dentistas

Esu lietuvis ir* noriu pasakyt savo
tautiečiams savo kalboje, ką Dr. F.
O. Cartcris padarė su nvano kūdikio
akimis. Kuriss tik nori akis gydytis, ! J*
' nuėję pamatykite kudikį Antano
Viepstos, 2327 W. 22nd St., ir kitą
kūdikį Petro Vaičuno, 2655 XV. 43 St.

puikiausia unijistų gabių
darbininku darbas už tokių

todėl

■ DR. G. M. GLASER

DR. C. Z. VEŽELIS

štos rūšies materijolas ir

daugybėmis,

kreipiame i vai
kus. Vai.: nuo 9 ryto iki 9 vak.
Nedėliomis, nuo 9 iki 12 dieną.
4649 S. Ashland Avė. kamp. 47 St.
Telephone Yards 4817
Boulevard 6437

H Tcleforfas: Boulevard 7042

Platus ir bungalows. Aug-

Norėdamt SIŲSTI PINIGŲ
savo giminėms LIETU VON,
kreipkitės į J. E. Bruževičiaus ap tiekų:
WAUKEGAN
PHARMACY,
1005 Marion Street,
Waukegan, III.
“Ten viešpataujanti baisi pa

v

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

Budavojame
Namus.

na toriui’’, sako uni jos kaltini
mas, “jie padarė tai su supra
timu, kad su jais bus elgiamųsi teisingai ir kad jie gaus tei
singų nuosprendį.

vietos.

-

AKIŲ SPECIALISTAS
Akis Egiamieąoja

Gyvenimas yra
tuščias, kada pra
nyksta regėjimas.
Mes vartojam
pagerintą Ophthalmometer. Y-

Tel. Canal 2118
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki
8 vakare.
Rezidencija: 2811 W. 63rd St.
Tel. Prospect 3466

Atitaisytos 3 metų amžiaus.

P-s Rubey lietuvis. Telefonuokite arba rašykit jam.
angliakasiais,
kurie atšaukė Nekainuos nieko, kad gavus,
streikų Birmingham distrikte ir faktus.

dėtis stačiai neįtikėtina. Anglia
kasiai yra šalinami iš darbo ir
taipjau išmetami iš jų namų,
o jų moteris ir vaikai kenčia
tokį vargų, kad prašinėja iš
maldų iš įvairių organizacijų ir
iš publikos.”/
Unija sako, kad angliakasiai,
kuriuos gubernatorius apgavo,
dabar reikalauja, kad guberna-

Specialumas: Moterų ligos ir Chirurgija.
1145 MILWALKEE AVĖ.

Dr. A. B. Biumenthal

OB. YOŠKA

. John J. Smetana

DR. B. M. ROSS

Prenumeratos kaina $2.50 metams.

Turiu patyrimą
motei-ų ligose; rū
pestingai
prižiū
riu ligonę ir kūdi
kį laike ligos.
10929 S. State St.
Chicago, III.

Mrs. A. Michniewicz

kurie dabar yra išmetami iš Jūsų tuščią savastį dėkite į draugi- i
ją dėl paskolos rašto, ir nuošimtis;
namų, Unija reikalauja, kad užmokės
už namą.
darbo sekretorius tuojaus pa- Nieko nekainuos pilni paaiškinimai.
The Home Builders
Akinių specialistas
siųstų į Alabamų savo taikin1801
So. Ashland Avė.,
Association,
tojus, kurie ištirtų kaltinimus
Kampas 18-os gatvės.
National Headųuarters
prieš gubernatorių.
Ant trečio augšto virš Platt’o ap-

Ištikimas Gydymas
Pasitarimas rūpestingai slaptas

Th* LittU
for LitUo IU

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

’ '

turku >er Libavą

Laivai išplauks kas 14 d. Dideli dviejų šriubą palto laivai išplauks
BIRŽ. 22
“ESTONIA”
“POLONIA” ........... GEG.18
JULY 6
“LITHUANIA” ..... B1R2. 1
“POLONIA”
Visi laivai turi puikius kambarius trečios klcsos keleiviams
Kreipkitės prie musų agentų jūsų mieste arba pas
K. W. KEMPF, Gen. Western l’ass. Ageat, 120 N. La Šalie St.
CHICAGO, ILL.

'

"\Chicagd, III.

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

Rochestey, N. Y., Dr. W.
M. Lieberson, arbitratorius tarp
organizuotų rubsiuvių ir drą
bužių fabrikantų, nusprendė,
kad nors reikėtų sumažinti kainas, vidutinė vyro alga $31.00 ir
moteries $22.50 į savaitę yra
taip žema, kad jos jokiu budu al nauji no kontraktų su savo
m begalima mažinti. Tas nuo- organizuotais darbininkais. Ji
sprendis paliečio 16,000 rubsiu- pareiškė, jog ji nemano, kad
menkas nu pigimas pragyveni
mo, pateisintų nukapojimų al-

BALTUOS AMERIKOS UNIJA
Tiesi keli«Hi4 be

Western FurnitureStorageCo

[Iš Federuotosios Presos]

skelbė 20 nuoš. algos nuka
pojimų visiems darbininkams.
Tas tiesioginiai i»aiiečia 100,-,
n 000 darbininkų ir netiesioginiai

KAZ. GUGIS

Baigusi Aku- ■
Serijos kolegi :
ją; ilgai prak-!
tikavusi J’enn- ’
silvanijos hospitalėse.
Pa- <
flekm ingai pa I
tarnauja prie; '
gimdymo, Duo ’ |
da rodą viso- į
Iriose
ligose į
moterims ir
merginoms.

Žmonių palikti gražiausi phonografai ir rakandai sankrovoj
veik nauji. Visi yra kviečiami pasižiūrėti musų vyriausiai! pa r
davimo kambarin. Atdara nuo 9 iki 9 ir nedėliomis iki 4 vai.

1.900 So. Halsted St.

dituotas prieš bendruomenę, pa

H
■

A.SHUSHO
AmERKA

AKUŠERE A I

Darbo Lauke

Praeitais metais E-J kom
panijos darbininkai savo lėšo
mis pastatė savo išnaudoto
jams kelių dešimčių tūkstančių
vertės granito paminklų, ant
kurio užrašyta: ‘Home of
sųuare dcal”. Bet dabar jau

Skolina ir surandu paskolas
pirmiems ir antriems motgi- J
čiams.
Atperka ir pampinu mortgi- ■
čius.
|
Atperka iv airių kompanijų si
Bėrus.

NEGALIU RASTI VIETOS

2810 W. Harrison St.,

T. Pullman 5432

Dabartinė vieta: ofisas su Dr. Mon
kevičium, 3101 So. Halsted St., Tcl.
Blvd. 9708, nuo 2 iki 6 po pietų: gy j
veninio vieta 701 W. 31 st St., kam-!
pasUnion Avė., Tel. Yards 3654.

DIDELIS IŠPARDAVIMAS

bininkams, tai Geo. F. Johnsoną jie daugiau .nebevadinsių
“sųuarest man on the earth”
(teisingiaus žmogus ant žemes).
Nesenai vietos anglų dienraš
tis The Morning Sun paskelbė
vietos “slekerių”
pavardes,
tarp kurių ir vieno lietuvio bu
vo pavardė. Jeigu vietos pilie
čiai norėtų, tai galėtų greitai jį
sugauti: jis randasi netoli
Binghamptono, Glenwoodo ka
pinyne, tarp dviejų gražių eg
laičių. Jis ten ramiai silsisi
jau nuo 1917 metų.
—A. B. Vargšas.

Apkramtė darbininkų algas

M0RG1CIAI
PASKOLOS

PERSIKĖLIAU

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Valandos: 10 iki 12 ryto; 1 iki 4 po
piet. 6 iki 9 vakare.
Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.
1821 S. Halsted SU
Kampas 18 ir Halsted St.

■

DR. S. BlLžIS

■

DR. J, SARPALIUS !B

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
GYDAU visokias ligas vyrų ir mo
Ofisas:
2201 XV. 22nd St., kampas
terų; galvos, akių nerviškumą, nusil k
1424 So. Halsted St. ■■ < Leavitt St Phone Canal 6222. Vapimą, narių silpnumą, reumatizmą,
1 iki 4 vai. vakare, nuo 7 iki
Vai. 10 iki 12; 3 iki 5; 6 iki 8. ZPlandos:
■
paralyžių ir kitas visokias vidurių li
■
į9
vai.
vakare.
Gyvenimo vieta: 8110
Netlėlioms 10 — 12.
“
W.
42nd
St.
Phone
Lafayette, 4988
gas. Kaipo lietuvis savo tautiečiams
Gyvenimo Tel. Yards 5093. t
Valandos
nuo
10
iki
12
dieną.
patarnauju kuoteieingiausia. Visas li OHiniiiiaiiiiaiiiil
gas Kydau gamtiškais budais.
Valandos nuo 9 ryto iki 9 vakare.
; Telephone Yards 5834
Nedėliomis nuo 9 iki 1 po pietų.
DR. C. K. KLIAUGA
1407 Milwaukoe Avė., Chicago, III.
DENTISTAS
Plionė: Humboldt 5849
po 18c. svaras
1821 S'o. Halsted St., Chicago, III.
Kam
reikia geros
baltos
Priėmimo valandos nuo 8 iki 12 ii
kampas 18th St.
!■■■■■■HHESBI■■■■■■B
ryto ir nuo 7 iki 9 v. vak.
Valandos: 9—12 ryto ir 1—9 vak.
(bond) rašomosios popieros (ne- "Tel.: Yards 6666
3325
So. Halsted St., Chicago, III.
Phone Canal 257
linuotos), tegul kreipiasi į “Nau
Boulevard 8448

Rašomoji
Popiera

DR. P. G. WIEGNER

jienas”.
Turime pardavimui didelį ■ DR. V. A. ŠIMKUS 5
J Lietuvis gydytojas, Chirurgas K
pluoštų rašomosios popieros ir
AKUfleras
Akušėras
E9
parduodame labai pigia kaina —
3203 So. Halsted St., Chicago.
svarais po 18 centų už svarų, ar ■Valandos: 10-12 v. r., 1-3, 6-8 ■
v. v. Nedėliomis 10-12 ryto.
ba lapais po 2c už 10 lapų. Krau
tuvėse tokia popiera pardavinė
jama po 40c svaras. Reikalau
Dr. R. Wagner
dami popieros kreipkitės Naujie
Mano, specialia gydymas yra
nų ofisan Kas norite gauti po
Chroniškų, nerviškų ir moterų ligą
piety į kitų miestų paštu, turė- Nuo 9 r. iki 2 p. p. ir nuo 7 iki 9 v.
site primokėti už persiuntimą 1600 W. 63 St. kampas Ashlaad Av.
Phone: Prospect 2704
skyriumai po 8c nuo svaro.

B

Tel. Canal 6222

/T ' -' '.....
Ofiso Tol. McKinlev 76

DR. I. H. GINDICH

DR. C. K. CHERRYS

DENTISTAS
Mes savo darbą gvarantuojame
Kalbame visas Europiškas kalbas.
3804 So. Kedzie Avė., Chicago, III.
Arti 38th Street.

LIETUVIS DENTISTAS
2201 W. 22nd & So. Leavitt Sts.
CHICAGO.
Valandos: 9:80 ryto iki 12 dieną,
nuo 1 po pietų iki 9 vakare.

r- -.

j-ea.-.1"aut1- u*1

DR. JOHN N. THORPE
Gydytojas ir Chirurgas
1637 W. 51 st. kamp. Marshfield av
Valandos: iki 9 ryto, nuo 8 iki
4 ii' nuo 7 iki 9 vakare.
Tel. Prospect 1157

............. ■■■■■■-.........................

■

d
m

Į Tel. Pullmsan 842

|

DR. I. E. MAKARAS

į Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas
| 10900 Mielu gan Avė., Roselande.
Vai. 10 iki 12, 2 iki 4 ir 6:30
iki 8:80 vak.

NAUJIENOS, Chicago, DL

I

CHICAGOS
ŽINIOS
I

PIENO BRAGNIOS KAINOS
PRIEŽASTIS.

Specialis komitetas su Rus<ell J. Poole priešaky per šešis
no kainos priežastį.
Praeitą
pėtnyčią Poole tame reikale
skaitė savo raportą. Iš rapor
to pasirodė, jog Waukesha pie
nas parduodamas po devynis
centus kvortą Mihvaukee už
vienuolika centų pieno kvorta
gaunama. Kuomet Chicaga im
dama iš to paties distrikto pie
ną turi mokėti keturiolika cen
tų už kvortą. Chicaga tiek turi
mokėti, vien todėl, kad Chica
gos pieno kooperatyve to nori.
Komitetas patyrė, jog kai kurie
ūkininkai net telyčioms pieną
girdo, nes jo yra perdaug. Bet
ta kooperatyve neįleidžia jo
Chicagon norėdama, kad pieno
kaina nenupultų. Poole gana
rūsčiai išsireiškė j toki apsireiškimą ir pakartojo, kad rei
kia žiūrėti ir priversti pieno
verteivas taip nedaryti.
John Mairley, 4818 Justine
gat., įšoko upėn ir prisigirdė.

UNIJOS VADAI KALTINAMI.

Kaltinama dešimt Janitors*
Unijos darbuotojų neva už są
mokslą. Apkaltintas unijos pre
zidentas Wililam F. Ouesse ir
kiti devyni
unijos veikėjai.
Praeitą suimtą prisaikintieji
teisėjai nubalsavo, jog jie esą
kalti. Jų prasižengimus buk
prirodę keturiasdešimts namų
savininkų. Taigi jie busią tei
siami neva už suokalbį imties
draustiny veikimų,
sąmokslą
boikotuoti, pakenkti namų sa
vininkų bizniui ir tam pana
šius prasižengimus.
Vagis šaukė ir prisišaukė.

DAILYDĖS ATĖMĖ GALIĄ
SAVO DELEGATAMS.
Praeitą subatą dailydės laikė
savo .susirinkimą, kuriame nu
balsavo neleisti savo delega
tams taikintis su bosais taip,

Pinigai iš
Rockfordo
Lietuvon

kaip jie nori. Tatai dabar dailydžiu delegatai tegalės
veikti
netiesioginiu budu derybose
su kontraktoriais.
Jie turės
prilaikyti unijos pareiškimų.
Laidotojai važiuotoją apmušė.
Subatoj minia žmonių susi
rinko palaidotų Mrs.
Bcssie
Krcjsi.
Kuomet laidotojai
gatvėje sustoję
ėmė giedoti
‘‘Home, S\vcet Home”,
tūlas
Hossard automobiliu užvažiavo
ant minios ir du sužeidė. Tuoinet įširdns minia išsitraukė va
žinotoją iš automobilio ir praGal jį butų ir už
mušę, jei ne policija ir ugna■gesiai. Jie atėmė Hossardą iš
minios ir areštavo. Hossard už
tą savo neatsargumą turėjo užsistatyti $5,(MM) kausijos iki
teismo.

K. Schleinus. lietuvis,
šubatos vakare keliavo namon.
Būdamas jsikaušęs jautėsi drą
sus ir galvojo kokiu didvyriu
jei čia dabar
j.
Bet vagių
kaip nesimatė taip nesimatė.
;
netekęs ir
keikti pradėjo. Esą kur tie va
gys sulindo? O kada paėjo po
Union ir 16-tos gatvių tiltų, tai
ėmęs jų šaukti. Esą, jo pasak,
“Come on robbers!” Ant
jo
šausksmo atėjo antras lietuvis
ir jo pažįstamas. Tasai paklau
sė, ko jis norįs. Scbleinus pa
siūlė jam degtinės išgerti. Pas
kui prie jų pribuvo daugiau vy
rų, kurie atėmė jo
degtinę,
ėmė kraustvti ir kišenius neva
revolverio (ieškodami. Taip tai
tam drąsuoliui atėmė degtinę ir
šešioliką dolerių. Bef ir vagys
nes dar paliko
mogui ant kedu
lio.
Telegrafai buvo paliovę veikti
Iš subatos i nedėlios - naktį
Chicago buvo, taip sakant, at
skirta nuo pasaulio telegrafai
neveikė. Todėl išlaukinės ži
nios negalėjo josios pasiekti.
To priežastis buvo šiaurių švie
sos, kurias angliškai vadiname
Aurora Borealis. šiaurėse ant
dangaus bliksėjo elektros švie
sa, kuri ir nedavė telegrafams
veikti nuo 6 vai. vak. iki po’ 12
nakties.
Ir pirmiau šiaurių
šviesos kartais sutrukdydavo
telegrafų veikimą, bet taip di
delio sutrukdymo iki šiol sako,
dar neini ve.

Pinigus iš Rockfordo

Lietuvon galima tiesiai
siųsti per S. J. Petrau
ską, Rockford Real Estate & Loan Co.
Iš čia pinigai yra pa
siunčiami Lietuvon grei
čiausiu budu ir už pini• gų siuntimą pilnai atsa
koma.
Siųskite pinigus Lie
tuvon per

S.J.Petrauskas

Gyvą užkasė.
šešių metų vaikas,
George
Senka, žaidė su savo draugu,
kuomet du juodveidžiai, paau
gę vaikai, paprašė jo pyragai
čių, kurių jis turėjo. Tasai ne
norėjo duoti. Tuomet juodvei
džiai atėmė pyragaičius ir vai
ką užkasė, smiltimi su špatais.
Jo draugas
parbėgęs pasakė
Scukams, kurie
nubėgę po
dviejų valandų, iškasė savo sunaus kūną.

Gydytojas John Nielsen, 3735
N. Kildare avė., subatoj nusi
žudė* chloforma. Per kurį lai REIKIA partnerio į Taxy cab bizFARMA PARDAVIMUI.
PARDAVIMUI
PARDAVIMUI bučernč ir grosernū
— ” >
!
‘
L-'’*1ką, sako, jis sirgęs insomnia—■ nį,■ su
nedideliais
pinigais,
taipgi 1tu
pusė
mylios nuo
į šiaurius nuo Milwaukčs, 160 ake čios ir mokykla.
pietinėje dalyje, Pardavimo priežariu
Kotelį,
mašiną
gerame
stovyje,
nemigo liga
stis, nesveikata. Biznis daroma apie lių dirbamos; 100 akerių 100 akerių vidų faunos, visi
gali stoti ir dirbt.

j JIESKO PARTNERIŲ.
501 W. 38th St.

Nepristatyti laiškai

DR. P. P. ZALLYS
Lietuvys Dentįstas
10801 So. Michigan Av., Roseland.
Valandos: 9 ryto iki 12 dieną
Nuo 1 po pietų iki 9 vakare.

Paskyrė du tūkstančius dolerių tam, kuris parašys
riaušių Chicagos himną.

Dauginu kai dvidešimt CbiAR NE KIAURAS JŪSŲ STOGAS? cagos svaiginančių gorimų sanReikalauk musų kainos asphalt sto dėlių taps uždaryta už prohi\
gams ir nvurmurinio paviršiaus, stu- bioijos laužymą.
bų ir garadžių stogams.
Tel.: Victory 2400

GEORGE GREEN LUMBER CO.,
22nd St. Bridge.

Dublino majoras L. O.’Neill
subatoj aplanke Chicagą.

SIŪLYMAI KAMBARIU

Žemiau paduodame sąrašų
laiškų, atėjusių iš Europos; dėl
negero adreso, paštas adresatų
nesuranda. Kam tie laiškai pri
klauso, tegul kreipiasi į vyriau
si jį paštą, Clark ir Adams gt.
Reikia klausti prie “Advertised
VVindovv” (lobej nuo Adams
gatvės), pasakant laiško nume
rį. Laiškus paštas laiko tik keturioliką dienų nuo paskelbimo.

ISSIRENDUOJA didelis ir šviesus
kambaris vienam arba dviem vaiki
nams.
Elektros šviesa, maudyne ir
kiti parankunvai; patogi vieta, prie
gatvekarių.
Matyt galima vakarais
po 5 vai..
3943 Rockwell St.,
2-os lubos.

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

502 Andrisiunui Antanui
506 Atkocunas Joseph
Bardus Franas
512 Barkus S
513 Barsis Kazimiras
514 Bąrzdaitis Antanas
515 Bausieui Jonui
527 Brocas Antanas
530 Chesna Joseph
535 Fortūnate Dirmeitis
536 Domenas Barbora
549 Gendwel, Miss Sten.
563 Jonaitis Jurgis
565 Jociene Mare
572 Kirkickui Petrui
575 Knarpkis Antony
592 Lankauskis Bill
595 Lieko Zuzana
599 Maknickas Petras
600 Martykonis Bronislava
601 Martinkus Tgnac
603 Matiszajtis Juzas
604 Matajtis Jurgis
605 Melauskis Jonas
GOS Mikucauskh Jonas
615 Molis Charl
623 Nunava Juzapas
624 Obeciunas Karle
626 Palilicue Barbara
628 Petkus Jan
G34 Piotravicz Mikalas
G38 Poplauckas Jonas
640 Prakulimas Jurgis
643 Prunckunas Kazimeras
646 Radavjce Juris
647 Rasgaitis Antana
652 Rozuku Wiliina
658 Ruigeno Barbora 2
657 Sankaucku Justin
658 Sablickij Majiki
663 Šernus Anton
664 Shatas Josep
666 Slancauskis P
671 Solcus M
673 Stasiulis Willim
680 Tervidovicius J
687 Venckaitis Jonas
688 Vereika P
696 Zakarauskas Jonas
699 Zygmontaitis Augostin

REIKIA merginos į Real Ės
kite ofisų. Geros darbo sąlygos
1217 Archer avė.

PARDAVĖJŲ — man reikia 5 ge
rai atrodančių vyrų, abelno gabumo
kurį galečia išmokint. Geriems dar
bininkams užtikrinta geros įeigos.
Matykit M r. Beard,
216 N. Michigan Avė.,
5 lubos.

BEIKI A šiaučiaus čeverykų
taisymui. Atsišaukite esanti su
sipažinę su šiuo darbu.
3239 So. Auburn Avė.

JTEŠKAU pusbrolio Juozapo Vaizmužo, Raguvių kaimo, Pasvalio pa
rapijos. Girdėjau, kad yra Amerikoj,
bet nežinau kur. Malonūs pats atsi
šaukti, arba žinanti pranešti šiuo
antrašu.
VINCENT GTRJOTAS,
Government Hospital, 53,
Dwight, iii.

ar

LIETUVIAMS

ir apielinlcSs,
apRarsinima

kurie
matę

apie lietuvių koloniją Hart, Micn. ir
esate užisiinteresavę. Rašykit, gau
sit visas teisingai apie lietuvius ir
organizacijas pilnas informacijas.
J. M. STAUGAS,
P. O., Hart, Mich.
JIEŠKAU Alex Burbos apie 20 me
tų amžiaus. Geg. 14 d. priėmiau ant
nakvynes ir mane nuskriaudęs ta pat
naktį apleido. Kas praneš kur jis
yra, duosiu $5.00 atlyginimo.
MIKE SKONIS,
1103 Adams St.
arba 306 Plymouth Ct.
Tel.: Wabash 5579.

APSIVEDIMAI,
linksmą gyvenimą ir civilišką šliubą,
tai meldžiu atsišaukti laišku indSdamos savo paveikslą, atsakyma duosiu
kiekvienai ir paveikslą gražįsiu ant
pareikalavimo.
J P. S.
1739 S. Halsted’ St’.,
Chicago, III.
•a

PARDAVIMUI bučerne ir
groserne lietuviais apgyventoj
vietoj. Biznis išdirbtas per dau
gelį melų. Atsišaukite
Mike Kozak
2724 W. 18-th St.
PARDAVIMUI groserne ir bučer
ne visokių tautų, bet daugiausiai lie
tuvių apgyvantoj 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 saliunas, lietuvių ir
kitų tautų apgy ventoj apielinkėj,
priešais didelių dirbtuvių, patogi vie
ta, Priežastis pardavimo — savininkas biznio, parduosiu pigiai.
1864 So. Seward St. arti
18 St. ir Canalport Avė.
Chicago, III.

GEORGE HATDU,
Carney, Mich.

FARMA ANT PAR

DAVIMO

PARDAVIMUI bučerne ir
groserne, visokių tautų koloni
joj. Priežastį pardavimo —
patirsite ant vietos.
6104 So. State St.
Phone Wentworth 7618

120 akerių į šiaurius nuo Milvvaukee, 3 mylios nuo miesto. 80 akerių
dirbamos, 40 akerių ganyklos, 1 akeris miško, penkių pagyvenimų namas,
telefonas stuboj, puikus sodas, didelė
nauja barnė, grūdams 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
kelis, 2 šieno pjovimui mašinos, 2
akėčios, 1 grėbimo, elaveiteris, 1 shavel plain, 1 volas, 1 seperatorius, 2
vežimai. 2 naujos buggy’s, 1 didelės
šlajos, i šlajukai, 1 arfa, ir kiti vi
sokį mažesni padarai. Daug visokių
javų ir bulvių liko nuo sėklos. Už
viską kartu, kaina $5,000.00. Jinokėt
$2,500.00, kitą 6% ant ilgo laiko ant
išnvokesčio. Platesnes žinias suteiksiu
laišku ar ypatiškai.

RAKANDAI

Parduodu savo gražinusį ir vėliau
sios mados tinjų šmotų seklyčiai se
tą, kauims, lovas, stala, kėdės etc.
Vartoti tik 30 dienų.
Parduosime
ant syk arba atskirai, Taipgi $200
Victrola už $50 su visais mano rekor
dais ir deimanto adata, gvarantuota
10 metų.
Galit matyt nuo 9 iki 9
kas dieną ir ikį 4 vai. po pietų ne100 VYRŲ REIKIA, štai kur tave dčlioj.
laime laukia eiti biznin pačiam an;
2810 W. Harrison St.
savo Sveikas, ant lauko darbas ir
bizi visuomet.
Mes galimo pasta
RAKANDŲ BARGENAS
tyt 100 vyrų smarkiai augančiame
Taxi Co. Chicagoj Jei turi $400
Jauna pora turi parduoti savo 5
įnešti arba touring karą išmainyt. kambarių rakandus. Gražiausia groApsimoka pirkti naują arba vartota jiklis pianas su vėliais, didelis dubeltaxi cab. Mes išmokinsimo tamista tava springsa phonographas su re
biznio voltui ii* pastatysime prio dar kordais ir gvarantuota daimanto ada
bo tuojaus. Musų žmones abelnai už ta.
Gali grajint visokius rekordus
dirba $100 į savaitę ir dirba 52 savai ir gvarantuota.
Taipgi, vėliausios
tę į metą. Atdara dienomis nuo
mados fruntinės setas, dining setas,
ryto iki 9 vakaro.
Nedėliomis iki miegkambario setas, kaurai, deven1 vai.
Main office.
portas, pastatoma ant grindų lempa,
kurtinai etc. Viskas nauja, ParduoCHICAGO COMMERCIAL
sime
ant syk arba atskirai už tavo
EXCHANGE,
pasiūlytą
kainą. Nepraleiskit šio bar3607 W. Roosevelt Rd.,
geno.
Rezidencija:
2 floras.
192G So. Kedzie Avė.

REIKIA malevotojų ir popi
motojų arba partnerio į kompa
niją. Atsišaukite tuojaus.
2956 So. Wallace St.,
į krautuvę.

MMUK

RASTA-PAMESTA
RASTA Honorable Dischargo from
The United Statęs Army Damy Nedvvar popieros PametuSis minėtas popieras, kreipkitės į Naujienų ofisą, o
atrasite.

BEIKIA bučerio kuris moka

2558 W. 69 St.,
Pbone Prospect 7756
Chicago, III.

NAMAI-ŽEME

dirbamos ir visa jau apsėta; 160 ake
rių gero miško, vertės $4,000 gvarantuojama; puikus pagyvenimui na
mas su 14 kambarių, skiepas, vanduo
įvestas į namą, šaltas ir šiltas van
duo, maudynės, taip, kaip ir mieste.
Namas šildomas furnace, didele nruro
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, didele-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
pjovimui, 1 javų pjovimui, vežimas
mėšlo kratymui, sėjama mašina, gre
biamoji mašina, 1 dvivagis plūgas, 1
vienvagis plūgas, 2 akėčios, bulvių sė
jama mašina, kasimui bulvių mašina,
diskeris apavimui bulvių ir kornų, 1
volas, mašina krovimui Šieno ant ve
žimo, 1 diskeris, 2 dideli vežimai, 2
šlajos ,2 bogčs, 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 $5,000, likusius
6% ant ilgo laiko. Likau našle, tad
priversta parduoti kuo greičiausia.
Platesnes žinias suteiksiu laišku.

DIDELIS RAKANDŲ
BARGENAS.

JIEŠKAU Antano Barškečio, Nau
miesčio parapijos, Žiogų kaimo.
5
metai atgal gyveno Chicagoj, paskiau
išvažiavo į Nevvark, N. J. Turiu
svarbų reikalą, malones .atsiliepti.
J. VAITKUS,
3364 So. Halsted St.,
Chicago, III.

prirclčję

$3/)00 į menesį. Renda $30.
P. KELLER,
4958 Princeton Avė.

1537 W. 46th St.

REIKIA patyrusių uphosterių
Gera mokestis ir bonai. Bonus
mokama 2 kartu į metus.
KATZ BROS.
905 W. 59 St.

JIEŠKAU Jono Jakaičio paeinan
čio iš Kauno red., Kėdainių apskr<
Josvainių vals., Ruseinių kaimo. Da
bar turbut yra kur nors Amerikoje.
Meldžiame atsišaukti trumpamo lai
ke. Kas apie jį žinote malonėkite
pranešti. Jei nieko apie jį neišgirsime, priskaitysime prie mirusių. Tė
vai Antanas ir Uršulė (Mažeikytė) ir
brolis. Antanas Jakaičiai. Antrašus:
Kėdainių apskr., Josvainių vaisė., Ru
seinių kaimo, Lithuania.

esate

NAMAI-ZEME

VYRŲ

ASMENy JIESKOJIMAI

INFORMACIJA

PARDAVIMUI

PARDAVIMUI saliunas.
davimo piežastis, cinu į kita

REIKIA DARBININKŲ

Du ugniagesiai, Deasy,
JIEŠKAU apsivedimui merginos
ckas, tapo sunkiai sužeisti, lelio arba našlės, kad ir su vienu vąiku,
809 So. Main Str.
nuo 24 iki 31 metų, aš esu 32 metų,
mot jų automobilis užlėkė ant turiu
gerą darbą ir gerai uždirbu,
Rockford, III. kito automobilio. Kiti du ma- nerūkau
ir nepijokas ir biski muzi
kantas,
katra
mylčtumet laimingą ir
žiau sužeisti.
Telefonas Pullnr.an 856

Panedėlis, Gegužio 16, 1921

Muro bungalow, maži išmokėjimai
— $f>0 j mėnesį.
South GOth Court, tarpo 16 ir 18
gatvių, 6 dideli šviesus kambariai,
Sun Parlor, viskas kietmedžio, furnace, fire place, 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 eit
ir gyvent. Agentą rasite kas dieną
ir visą dieną nedėlioį. Vietos ofisas.
1627 So. 60th Court
Will J. Bell, išskirtas agentas.
69 W. Washington St.,
Tel.: Central 2579, Randolph 3543

PARDAVIMUI rakandai (furnituro) dėl 4, 5 arba net 9 kambarių.
PARDAVIMUI 6 pagyveriinuj mū
Parduosiu greitai.
Taipgi noriu,
kad kas apsigyventų mano name, nes rinis namas. Bargenas. Pečium šil
aš kraustausi kitur. Renda labai doma, elektra, gasas ir maudynės.
Neša gerą rendą.
pigi.
ANTANAS PAIŠIS,
F. VAIČEKAUSKIS,
1653
So. Turncr Avė.,
929 W. 38 St.
c
Tel.: Rockvvell 70-13

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

3347 So. Union Avė.

PARDAVIMUI
rion Tlnridloy,
J’i-icXastis

automobilius Ma

1019,

pardavimo,

7

pasažieriu-

savininkas

va

žiuoja kitan miestan.

F. ZAVECKAS,

3215 S. Racine Avė.

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.: Stevvart 37
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 į 3 dienas.
Galima matyti vi
suomet iki 9 vai. vakaro.
FIRST NATIONAL REALTY CO.,
736 W. 35 St.

PARDAVIMUI

NAMAI-ZEME.
PARDAVTMUT

rneBinis

AR NORI PASTOVAUS DARBO
IR GERAI APMOKAMO?
n;xlipdai

mas, krautuve, barnė ir 4 kam

nelaukęs

nusipirk

farmą

<Li-

džiulčj Lietuvių kolionijoj, esančioj
bariai gyvenimui. Taipgi bu- garsioj javų derlingumu Oneida
Wis. Žemė gera, viskas ką
černūs įrengimai (fixture). Na County,
pasėii ar pasodini, uždera, ypatin
gai bulvės, rugiai, žirniai ir dobilai.
mas randasi Brighton Parke
Kainos nuo $15 ir augščiau už akrą.
A. K., 3300 S. Union Avė.
Su $250 ir lengvais išmokėjimais busi
puikios farmos savininku. Platesnių
žinių ateik šiandie.
LIBERTY LAND & INVESTMEKT
PARDAVIMUI modemiškas muii7
COMPANY,
nis namas South Sidėje, netoli Gar3301 So. Halsted Str.,
field Blvd. 2 pagyvenimų po 6 kam
Chicago, III.
barius. Užpakalyj muro garage; par
duosiu pigiai, arba mainysiu ant au
DIDŽIAUSIAS BARGENAS.
tomobilio.
Pardavimui
mūrinis namas 6 pagy
SZEMET & I/UCAS,
venimų, po 4 kambarius už $6,500.00.
4217 Archer Avė.
Šis namas yra vertas 9 tūkstančių.
Rendos neša $90.00 mėnesiui. Savi
ninkas
važiuoja j kitą miestą, todėl
BARGENAS
A
A Eyra priverstas parduoti greitu laiku.
5820 S. Claremont
A ve. O |
SZEMET & LUCAS,
kambarių medine stuba, con4217 Archer Avė.

crete pamatas, inodernišika.
Kaina $4,200.00.
Išmdkesčiais.

PARDAVIMUI bučerne labai pigiai
per 8 metus įdirbtas biznis. Pardavi
mo priežastis, savininkas važiuoja
PARDAVIMUI apie 14 akerių prio
Europon. Savininką galima .matyt
ežero,
prie Twin Lake, Wisconsin,
ir nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto.
68
mylios
nuo Chicagos. Puikiausia
958 W. 63rd St.
vieta žuvavimui arba medžiojimui,
i
■—-....................................
namai ir cottages, garadžiai, bamė
PARDAVIMUI saliunas su namu —viskas gerame stovyje, gerai įreng
arba be namo lengvos išlygos geras ia pradėjimui hotelio tuojaus. Inforbiznis, priežastis pardavimo savinin macijų kreipkitės.
kas turi kitą biznį.
MR. ESCH,
C. P. SUROMSKIS,
Tel.: Canal 4553.
2119 So. Halsted arba
3846 So. Halsted St.
Chicago, III.

Box 3

Irons, Mich.

PARDAVIMUI 3 augštų bizniavus
muro namas, šiaur-rytinis kampas
Canalport ir Union, toliau 3 Šeimynų
gyvenimui namas. Didžiajam name
randasi 3 krautuves ir 12 šeimynų
gyvena. Didelis bargenas, kadangi
turi būt parduota pirm geg. 31 d. Tai
yra draugijų namas, atsišaukite M.
Martinek, 822 W. 19th St., arba P.
Varga, 1908 Canalport Avė. Namo
trustisai. Tel.: Canal 7103.

PARDAVIMUI 2-jų pagyvenimų
mūrinis namas su dideliu mūrinių
garadžių užpakalyje. Neša randos
$49.00 j mėnesį, kaina $6,000. Na
mas randasi ant Ruble St. 1723.
Atsišaukite
TH. BORASKO,
710 W. 18th St.,

MORTGECIAl -PASKOLOS
REIKIA PINIGŲ
Parduosiu pirmą mortgečių
su 7%. Priimsiu Liberty Bondsus už pilną jų vertę. Klauskit
P. M. Kaičio.
3301 So. Halsted Str.
Tel. Boulcvard 6775

ĮVAIRUS skelrimai
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. Bridįe

MOKYKLOS

GEORGE BAIDU,
Camey, Mich.

REIKIA barberio, savo darbe
patyrusio. Darbas ant visados PARDAVIMUI 4 kambarių rakan
PARDAVIMUI farmą 40 akerių
dai (fumiture), setas ir kiti visi ma
mokestis gera. Atsišaukite:
geros
žemes ir geri budinkai. Nuo
žai dėvėti.
2011 So. Halsted St.
Chicagos
28 mylios.
Kaina $9,500.
Kreipkitės pas
Reikia
įmokėti
tik
$1200.
Chicago, III.
P. KAZLAUSKAS,

AUTOMOBILIAI

40 akerių farma,
miesto; dvi bažny
Upelukas bėga per
nauji budinkai ir
gyvuliai, 2 arkliai, 13 galvijų, 120 se
nų vištų, 100 vištukų; laukas užsėta
dobilais ir kitais javais, taipgi daržovčms. Kaina $4,000 su gyvuliais
ir mašinomis, arba žeme su buįlinkais $3,000. Platesnių žinįų kreipkitSs.

Vyry ir Moterų Runų Kirpi
mo ir Designing, Mokykla.
Musų sistema ir mokymo budu jus
trumpu laiku išmoksite viso amato.
Mes turime didžiausius ir geriau
sius kirpimo, designing ir siuvimo
skyrius, kur kiekvienas gauna geros
praktikos besimokindamas.
Visuose siuvimo skyriuose mašinos
varomos elektros jiega.
Kviečiame kiekvineą ateiti by-kuriuo 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.

VALENTINE DRESMAKING
COLLEGES
6205 S. Halsted, 2407 W. Madison,
1850 N. Wells St.
137 Mokyklos Jungt. Valstijose.
Moko Siuvimo, Patternų Kirpi
mo, Designing bizniui ir namams.
Vietos duodamos dykai, Diplomai.
Mokslas lengvais at mokėjimai s.
Klesos dienomis ir vakarais. Pareikalaukit knygelis.
Tel. Seeloy 1643.
SARA PATEK, pirmininkė.

AMERIKOS LIETUVIŲ

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

AUŠROS MOKYKLOJ
ŠIE SKYRIAI:

Anglų kalbos.
2) Lietuvių kalbos.
3) Aritmetikos.
4) Algebros, Geometrijos ir kitų Ma
tematikų.
5) Braižymo (plianų pažinimo).
Laikas brangus, neleisk dykai. Su
vartok naudingai. Seni ir jauni vy
rai ir moterįs visi ncatidėliodami
PARDUODU bizniavą namą gra pradėkite tuoj. Aušros Mokykla se
žioj vietoj, Melrose Park, rendos at niausia ir geriausia. Mokiname die
neša virš $500 į menesį. Pardavimo nomis ir vakarais.
priežastis, noriu Lietuvą atlankyt.
Prisirašvti galima visada.
Atsišaukit pas savininką
3001 So. Halsted St,
ANTANĄ PRABISH,
Chicago, III.
2201 Lake St.
TIKRAI PIGIAI.

Parduodu namą 6 flatų, prie 46-os
ir Wood gatvių % bloko nuo gatvekarių linijos, taipgi netoli bažnytinės
ir public mokyklų.
Rendos neša
$85.00 į mėnesį ir galima pakelti.
Kaina $6,50'0 labai gerame stovyj ir
gera vieta, gasas, vana, namas dar
nesenai statytas. Savininkas gyvena
4612 S. Wood St., 2-os lubos prieskis
Galima matyt visada.

MM

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 augštosniasias mokyklas.
Dienomis: nuo 9:00 ryto iki
4:00 p p. Vak.: 7:30 iki 9:30.
1747 S. Halsted St. arti 18 ga.

