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Silezijai grūmoja badas
N. Y. rubsiuviai turbut laimės

racijos taryba, kuri turės užbai
gti ginčą.
Nc\v Yorko rubsiuvių kova
turi milžiniškos reikšmes. Lai

RUSUOSE.

True translation filed with the postmastor at Chicago, III., May 21, 1921
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

[Rosta Wien pranešimu]

mėjus ją, samdytojai ilgą laiką

Reikalauja pripažinimo.

Lenky kareiviai “linkstą
bolševizman”.

»-------------Tme translation filc<! wlth the postmaster at Chięago, III., May 21, 1921
as rcųuired by the act of Oct. G, 1917

Vokiečiai verbuoja
savuosius.

Badas Augštojoj Silezijoj

Riaušės Egypte.

Briane! nori atidėti augščiausios

New Yorko rubsiuviai
turbut laimės.

Valstijos gubernatoris paskelbė
karo stovį; angliakasiai reika
laus, kad federalė valdžia pa
darytų atatinkamą
Vaidai samdytojų asociacijoj;
tyrinėjimą.
dvidešimt penkios firmos pabė
go iš asociacijos.
CHARLESTON,
geg. 20. — West Virginijos vai
[Telegrnma Naujienoms]
stijoj šiandie paskelbta karo
NEW YORK, geg. 20. —
stovis. Karo stovį paskelbė
New Yorko Amalgameitų strei
pats valstijos gubernatorius.
Paskelbus karo stovį,
tuo kas, kuris tęsiasi nuo gruodžio
jaus duota įsakymas, kad Min 6 d., praeitų metų, taigi dau
go apskrity, kur kasyklų kom giau kaip penkis mėnesius, tur
panijos yra paskelbusios savo but užsibaigs darbininkų lai
darbininkams lokautą, nė vie mėjimu. Samdytojų asociaci
nas darbininkas negali laikyti joj kilo vaidai. Pasekmė yra
pas save ginklus bei amunici tokia, kad asociacijos prezi
ją. Jeigu pas kurį bus rasta dentas William A. Bandler re
ginklai, toks žmogus bus areš zignavo ir kartu su dvidešimt
naują
tuotas ir atiduotas “nepapras penkiomis formomis
samdytojų asociaciją sukorė.
tam teismui”.
Kartu uždrausta visoki “ne Bandler ir pabėgusios iš seno
sako,
autorizuoti susirinkimai bei sios asociacijos firmos
prakalbos,” suprantama, darbi kad nusilenkti rubsiuvių reika
ninkų.
Laikraščiams
irgi lavimams jos nei nemanan
draudžiama spausdinti “užgau čios. Jų padėtis tečiaus yra
nančius Jungtinių Valstijų bei beviltė. Viena, senojoj asocia
West Virginijos valdžias” strai cijoj liko šešiasdešimts penkios
psniu>s. Kurie šito
nepaisys, firmos. Antra, pabėgusios iš
busią sulaikyti. Valdininkams senosios asociacijos firmos yra
mažiukės. Jų dirbtuvėse dirba
ir policijai duodama neapribotik apie keturi tūkstančiai dar
• tos galios.
bininkų. Gi tų firmų dirbtuvė
Angliakasiai kreipsis į
se, kurios pasiliko senojoj aso
kongresą.
ciacijoj, dirba apie keturiasdeWASIIINGTON, geg. 20. — šimts tūkstančių darbininkų.
Visa rodo, jogei skilimas įvy
Washingtonan jau atvyko spekomisija. ko tik dėlto, kad didžiosios fir
cialė angliakasių
Komisija kreipsis į kongresą mos yra nusitarusios taikintis
reikalavimų, kad delei praeitą
SOCIALDEMOKRATAS.
Musų draugų laikraštis U
Kauno. Kiekvienas darbininkas
privalėtų J| perskaityti Nom

Jau atėjo
Socialdemokratas
num. 7, 8 ,9, 10, 11, 12, 13, 14,
15 ir 16 ir Paštininkų Balso nr.
1 ir 2. Visi parsiduoda po 5
centus.
Gaunamas

Beto, vaikšto gandai,
kad
esąs rezignavęs ir vyriausias
firmų advokatas, paskiibusis
organizuotųjų darbi ninku prie
šas, Harry Gordon.
preziAmalgameitų unijos
dentas šiandie pareiškė, jogei
unija visuomet stojo ir dabar
stoja už tai, kad ginčai tarp
samdytojų ir darbininkų butų
išspręsti gražumu. Laukiama,
kad by valandą samdytojai pa
siūlys sudalyti tam tikrą arbit-
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“e

Čita. — Tolimųjų Rytų res
publikos užsienio reikalų miNebeklausą savo vado
nisteris Krasnoščekov pasiuntė
patvarkymų.
Anglijai notą, pranešančią apie
tos respublikos įsikūrimą, su LONDONAS, geg. 20. — Už
šaukimą steigiamojo seimo, iš sienio reikalų ofise gautomis
rinkto visuotini! balsavimu, ir žiniomis, padėtis Augštojoj Si
reikalaujančią tos respublikos lezijoj darosi vis blogesne. Len
savaitę suruoštos Mingo apskri
valdžios pripažinimo ir atnauji kų gaujos rodo žymaus palin
Francijos atstovas ,pcrsergsti
ty skerdynės federalinė valdžia
kimo bolševizman.
Beri i ną; siuntimas ginklų turįs nimo pirklybinių ryšių.
padarytų atatinkamą tyrinėji
Lenkų “insurgentai” ndbklau
būt surtabdytas.
—Santikiai su Finliandija.
Galį kilt naujos riaušės; talki mą. Komisijoj įeina ir 17 Uni
Revclis. —Tarybos tarp Ru so savo vado Adelberto Korninkai liepsią, kad Vokietija iš ted Mine VVorkers unijos distPARYŽIUS, geg. 20. — Už sijos ir Finliandijos valdžių pri fanty’o paliepimų — trauktis
mokėtų Silezijos darbininkams rikto
sekretoris-iždininkas,
sienio reikalų ofise gautosios vedė prie
pilno susitarimo rytų linkui iš teritorijos, kurią
algas.
Frcd Mooney.
žinios rodo, jogei gan stiprus svarbiuose klausimuose. Preky jie buvo užėmę.
Laikraščių korespondentams
Vokietija yra atkirtusi mais
Vokiečių savanorių būriai yra ba prasidės tuoj po atvykimui
LONDONAS, geg. 20. — Ofi- Mooney šiandie be kita išreiš
koncentruojami ties Neisse’u. delegacijos. Finliandijos vald to siuntimą Augštojon Silezicialiniuose rateluose gauta ži kė, kad delei skerdynės Mingo
jon.
nių, kad maisto stoka Augšto- apskrity yra kalti patys kasyk Boto, kiek mažesni savanorių žia bal. 18 d. nutarė leisti įva
būriai yta suverbuoti Oppelne, žiuoti Rusijos delegacijai su
lų baronai ir jų samdomi mu
krizį. Jeigu umu laiku padė šeikos. “Kongresai! mes atvy Kreuzburge, Kossel’y, Krapitze jos techniniai štabu.
tis nepakitėsianti,
galinčios kome tuo tikslu, kad įrodžius ir Ratibore.
Alaand salų klausimu.
/
Kalbamieji
būriai
turi
artile

kilti naujos riaušės.
faktus
“pareiškė
Mooney.
Yra užmuštų ir sužeistų.
rijos ir • kulkasvaidžių. Jie da
Stockholm. —Čia gauta ži
“Insurgentai” jau gretinasi “Tie faktai yra tokie:
Wcst
bar sergsti pasienį. Daugelis nių, kad Alaand salos bus ati
prie talkininkų valdžių tikslu Virginijos angliakasių ir
jų
KAIRO, Egyptas, geg. 20.—
savanorių turi uniformas. O duotos
Finliandljai. Rusijos
nelemtąją padėtį pagerinti. Pa šeimynų gyvastys yra pavojuj
Vakar čia buvo suruošta dide
gerinti ją pirma nei bus sušau nuo to laiko, kai kasyklų savi kurie jų neturi, tie turi prisise prekybinis delegatas Kerščen- lė demonstracija. Teko šauk
gę ant pečių tam tikrus ženk ccv pareiškė “Rostai”, kad so
kta augščiausios talkininkų ta ninkai ėmė samdytis streiklau
vietų valdžia laikysis savo pozi ti policiją ir kareivius, kad de
rybos posėdis A u gš tosios Silezi žius, detektyvus ir
paprastus lus.
cijos ir nepripažins šiame klau monstrantus išvaikius.
jos klausimui išspręsti.
mušeikas. Visi jie nuo galvos
Francuzų ambaradoris
Daug policistų
pavojingai
sime jokio susitaikymo, kuria
Kai kurie skaito esant labai iki kojų apginkluoti. Jiems lei
skundžiasi.
me sovietų valdžia nedalyvau sužeista, o vienas demonstran
galimu daiktu, jogei talkininkai stina dagi ir kulkosvaidžių tu
tas užmušta. Kiek sužeista deFrancijos ambasadoris Berli- ja.
kreipsis į Vokietiją, reikalavi rėti! Mes todėl norime, kad
monstrai! tų, tikrai nesiižinota.
ne, M. Laurent, kreipėsi į Vo
mu, kad tučtuojaus butų išmo reikalan įsimaišytų fedcrallinė
Rusijos importas.
Spėjama tečiaus, kad nemakietijos kanclerį Wirth’ą, įro
kėta algos Augštosios Silezijos valdžia. Apsiginklavusių padydamas jam pavojų, kokį gali
Rcvelis. — Estonijos preky žiau kaip šimtas.
darbininkams. Mat,
Vokiečių (laužų siautimui turi būti pasuruošti Vokiečių savanorių bos ministerija paskelbė, kad
interesai yra sulaikę siunčia daryta galas.”
ėjimas Augštojon Silezijon, o laike pastarųjų kelių dienų iš True translation filed with the postmus į Lenkų kontroliuojamą
master at Chicago, III., May 21, 1921
Siunčia miliciją.
taipjau siuntimas per ruibe- gabenta į Rusiją:
as required by the act of Oct. 6, 1917
•
23,547 pūdai maisto, 90,000 DALYVAUS TALKININKŲ
rius tikresne, reikalinga idant
WILLIAMSON, W. Va. geg- žiu ginklų ir amunicijos. Kanc
leris tečiaus atsakė, jogei šito pūdų sėklų, 37,(MM) pūdų odmeTARYBOS POSĖDY.
sulaikytieji pinigai tuojaus bu 20. — Kentucky valstijos gupavojaus
išvengimui
padaryta
nų,
116
pūdų
medžioišdirbi

tų pasiųsti kur reikia.
bernatoriaus
patvarkymu,
Amerikos ambasadoris Anglijoj
West Virginijos valstijos pasie visa, kas tik buvo galima dary- nių, 28,589 puriai popieros ir
spaudos, 172,339 pūdai drabu- vyksiąr į augščiausios talkinin
ny tapo pasiųsta
milicininkų
kų tarybos posėdį.

Karo stovis W. Virginijoj

Pirmas Lietuvių Die nraštis Amerikoje

under the Act of March S, 1879.
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True translation filed with the post-master at Chicago, Ilk, May 21, 1921
as reųuired by the act of Oct G, 1917

Karo stovis West
Virginijoj.
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no, 54,(539 pūdei plieno išdirbi
tarybos posėdį.
nių, 31,228 pūdai geležies išdir
Francijos premjeras Briand binių, 38,825 pikiai
švino ir
esąs priešingas šaukti augš- vario, 215,185 pūdai ūkio maši
čiausios talkininkų tarybos po nų, 88,940 pūdų mašinų, 3,995

sėdį, kuris turėtų Augštosios
Silezijos klausimą išspręsti. Jo
manymu, posėdis turėtų būt
sušauktas tik tuomet, kai spe
cialioji talkininkų komisija,
skirta
sitars ir įteiks atatinkamą raportą.
Kai kurie vietos laikraščiai
sako, jogei premjerų Lloyd
George’o ir Briando konferen
cija įvyksianti Bouflognoj —
veikiausiai suimtoj ar nedėlioj.
Ketverge Vokietijos kancle
ris Wirth Ispanų ambasadoriui
Berline davė užtikrinimo, jogei
Vokietija vengs maišymosi
į
plebiscito sritį Augštojoj Silezi
joj, ir kad siuntimas ginklų
bei amunicijos taipjau bus su
laikytas. Tatai daug prisidėjo
prie to, kad Paryžius šiandie
yra ramesnis.
True translation filed with the post’
master at Chicago, III., May 21, 1921
as reųuired by the act of Oct 6. 1917

LENKŲ PREMJERAS ATSA
KO LLOYD GEORGE’UI.
Sako, kad Lloyd George’as
“užmiršęs” Ameriką.
VARŠAVA, geg. 20. — Prem
jeras Witos, kalbėdamas Len
kų seime apie Anglijos prem
jero pareiškimą Augštosios Si
lezijos klausimu, bet kita pa-

mos išdirbinių, 57,177 pūdui
mineralinių aliejų, 29,991 pū
dai chemikalų, 39,179 pūdai
įvairių prekių.

Turi eksportui.
Maskva. — Iš Krymo galima
eksportuoti sekamų
dalykų:
40,000 pūdų vilnų, 90,000 pū
dų avies kailių, 600 pūdų ark
lių plaukų, 112,000 hektolitrų
vyno, 110,000 pūdų tabako.
Iš Vokietijos per Hamburgą
atvyko 40 vagonų dirbtinių
trąšų.
Daug maisto pardavimui.
Maskva. — Prie agrikultūros
komisariato esančios
maisto
taksų komisijos įsakymu, prof.
Kondratjcv prirengė apakaitliavimą kiek galės likti grudų
npsimainymuf tarp kaimo i
miesto (pardavimui miestie
čiams). Jis apskaito, kad1 1921
m. grūdus eksportuojančios gu
bernijos (neskaitant Ukrainos)
galės parduoti 249 milionus
pūdų grudų. Tai yra daugiau
negu valdžia surinks rekvizijomis — maisto taksais.
Prekyba su Vokietija.
Praga. — Pasak Berlino žinių, Vokietija eksportavo
Rusiją nuo geg. 15 iki gruodžio
30, 1920 prekių vertės 321 milionų markių.
.

PINIGŲ KURSAS.

Dar apie rinkimus Italijoje.

Jaunieji kareiviai kelią riau Valdžior blokas turės tik 221
šes; nedrįsta gaudyt pabėgėlius vietą; socialistams teko 125
vietos,
a
i, PARYŽIUS, geg. 20. — Ko
ROMA, geg. 20. —■ Naujam*
munistų partijos organas L’Hnmanite gauna daug žinių apie jam Italijos atstovų bute vald
jaunųjų kareivių riaušes. Nors žios koalicija ir vėl turės nia*
didžioji spauda tokių žinių ne žumą. Vėliausiomis žiniomisj
spausdina, nė vienam tečiaus koalicijai teko tik 221 vieta.
Kitų partijų sąstatas yra toks*
nėra paslaptis, kad
jaunųjų
kareivių tarpe eina ytin rimtas Socialistams teko 125 vietos;
klerikalams — 106, kraštutini’!
judėjimas. Didžiausio nepasi
nacionalistų “fasciti” partijai
tenkinimo reiškia 1919 metų
— 28; komunistams — 15; re^
klesa.
I publikonams — 9; slavams —*
Judėjimą kareiviuose iššau
5; vokiečiams — 4.
kė naujoji valdžios avantiūra
Nėra abejonės, “fastiti” eis'
prieš Vokiečius Karingos minisu valdžios bloku. Tuo bildu
sterių ir valdžios organų kal
koalicija turės 249 vietas. Bet
bos biednuomenėj kėlia naujos
jeigu klerikalai elgsis taip, kaip
baimės. Baimes, kad teks nau
kad jie elgėsi senamjam atsto
jau karo sukuriu įsivelta Šita
vų bute; jeigu jie bus opozici
baime naudojasi komunistai.
joje — kartu su socialistais ir
Kone kasdieną galima
gauti
komunistais susidaro 246 vienaują prokliamaciją, kurioj ra
tos. Gi apie slavus ir vo»kieginama neklausyti valdžios ir
čius abejoti netenka; jie bus
tt.
opozicijoje. Tuo budu valdžios •
Tiesa, judėjimas dar nėra
koalicija ir vėl bus mažumo
taip stiprus, kad juo tektų rim
tai susirūpinti. Apie revoliuci je-Tai, žinoma, yra tik spėjimas.
ją Francijoje tuo tarpu nėra
Kaip toji opozicija
susigru
kalbos. Vis dėlto, kažin kaip
puos — parodys ateitis.
butų, jeigu kariuomenės virši
ninkams reikėtų išnauja ra
RIAUŠĖS AIRIJOJ.
ginti kareivius pulti Vokiečius.
Sinn feineriai užpuolė milltaDaugelis jų, turbut, atsisakytų.
rinę policiją.
Už kėlimą riaušių daugelis
HALWAY, Airija, geg. 20.
kareivių yra nubausta. Vis dėl
— Būrys -sinn fein organizaci
to, judėjimą tatai nė kiek nesujos narių šį rytą Westporte už
stabdo.
puolė militarinę policiją. Vie
Šiaip ar taip, valdžia
per
nas policistas užmušta, kitas
daug toli eiti visgi nedrįsta. sužeista. Puolikai neteko ke
Pavyzdžiui, pačiame Paryžiuje
turių žmonių užmuštais ir še
gyvena keliolika pabėgėlių iš šių sužeistais. Policija paskui
kariuomenės. Jie kone visiems
užpuolė pačius puolikus ir iš
žinomi, bet valdžia juos neare vaikė juos.
Policijai teko
štuoja. Baudžiama tik tie, kur
daug ginklų ir amunicijos.

čia —- bausmes nėra žiaurios. Areštuoja buvusį gubernatorį.
An- Vadinas, einama “vidurio ke
LONDONAS, geg. 20
PENSACOLA, Fla. geg. 20.
gi i jos premjeras Lloyd George liu.”
— Federalinė valdžia išdavė va-

vakar naktį pranešė, jogei se
kamame augščiausios talkinin
kų tarybos posėdy dalyvaus ir
Amerikos ambasadoris Angli
joje, pulk. George Harvey. Po
sėdy bus svarstomas Augšto
sios Silezijos klausimas.
Kad reikalinga augščiausios
talkininkų tarybos posėdy da
lyvauti, apie tai ambasadoris
Harvey gavo atatinkamą pra
nešimą iš Washingtono. Gavo
jį vakar naktį.
(Augščiausioji talkininkų ta
ryba nėra sujungta su taip va
dinama tautų lyga. Tarybos už
duotis yra tokia: pravesti Versailles’juje padarytąją taikos
sutartį.)
SUTRUMPINS KARINIO TAR
NAVIMO LAIKĄ.
Atstovų butui įteikta naujas
bilius.
PARYŽIUS, geg. 20. — Karo
ministeris Barthau šiandie at
stovų butui pasiūlė naują bilių.
Turima tikslo sutrumpinti ka
rinio tarnavimo laiką. Iki šiol
Franci jos kareiviai “savas pa
reigas” ėjo tris metus. Jeigu
bus prilipta naujasai (bilius, tas
laikas bus sutrumpintas ant 18
mėnesių.
Beto, biliuje reikalaujama,
kad taikos metu Francijos ar
mija susidėtų iš 450,000 karei
vių. Esant reikalui, kariuome
nė gali būt padidinta iki 900,000 vyrų
bėgiu
dvylikos
dienų.

įniršęs pažymėti ir tai, kad did
Vakar, geg. 20 d., užsienio pinižiojo karo metu Amerika taip
MEKSIKA DIDINA KARINI
kaina, perkant jų ne mažiau kaij
jau yra liejusi kraują delei Len
25,000 dolerių, bankų buvo skai
LAIVYNĄ.
tam*
Amerikos
pingais
itaip:
kų laisvės.
Anglijos 1 svaras ................. $3.99 Skiria šimtą miilonų dolerių.
Suminėjus Ameriką premje
Austrijos 100 kronų..... ........... $0.2f
ro kalba tapo pertraukta. Kilo
Belgijos 100 kronų ............... $8.77
didelės ovacijos. Seimo nariai
Danijos 100 kronų ............... $18.25
MTXIC(), CITY, geg. 20. —
Finų
100
markių
...................
$2.30
atsistojo ir kaip vienu balsu
Francijos 100 frankų ....:...... $8.77 Karo ir laivyno departamentas
sušuko: “Valio Amerika!”
Italijos 100 lirų ................... $5.57 pareikalavo, kad valdžia pas
Be kitų diplomatų, kurie bu . Lietuvos 100 auksinų ........... $1.70 kirtų šimtą milionų dolerių.
Lenkų 100 markių ............... $0.1?
vo atvykę seimo posėdi n, radomanoma sunaudoti
Olandų 100 guldėm; ........... $35.9" Pinigai
Norvegų
100
kronų
...........
$16.2.
r
;i ir Amerikos
ambasadoris,
daugiausia
naujų kariškų laivų
Šveicarų 100 kronų ........... $18.00» . .
.
llugh S. Gibbon.
Vokiečių 100 markių ........... $1.70 Statymui.

S

Francijoje neramu

rantą areštavimui buvusio Flo
ridos gubernatoriaus, Sydney J.
Catts. Jisai kaltinamas kaipo
vergijos palaikytojas, Varente
pasakyta, kad buvusį gubernaSako, kad jo vietą užimsiąs an
torj galima areštuoti ir bausti
gliakasių unijos prezidentas.
by kurioj valstijoj,
Vadinas,
pasislėpti negalės.
WASHINGTON, geg. 20. —
Darbininkų rateliuose vaikšto
LONDONAS, geg. 20. — Gau
gandai, kad busimoje Ameri- tomis iš Finliandijos sostinės
kos Darbo Federacijos kon- Helsingforso žiniomis, tarybų
vencijoje, kuri įvyks Denvery, Rusijos viršytos, Leninas ir
dabartinis Federacijos prezi Trockis “susipykę”. Tai delei
dentas,
Šamas Gompersas, “valdžios
reikalų”. Leninas
“tikrai pasitrauks”. Jo vieta mat stojąs už tai, kad prie val
teksianti United Mine Workers džios vairo butų prileistas ir ne
unijos prezidentui, John L. komunistų partijos žmones, o
Lewis’ui.
Trockis — jis nesutinkąs.

Ar Gompers pasitrauks?

Auksinai
Laikinai Atpigo
Vokietijos markės ir Lietuvos auksinai vakaršiandien nupuolė gana žymiai, ir jų atpigusia
kaina gali pasinaudoti tie, kuriems reikia išsiųsti
pinįgds Lietuvon. Kaip ilgai jie bus atpigę —
nežinia. Gal tik dieną-kitą, o paskui vėl pradės
- eiti brangyn per kokį mėnesį laiko, kaip buvo
laukiama. Kam reikia siųsti pinigus, tas .ge
naus tegul siunčia juos, nesileidžiant į spe
kuliaciją.

Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius yra di
džiausia lietuvių pinigų siuntimo įstaiga Ameri
koje, ir Naujienų siunčiama 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
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.

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

r
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Žagarės policijoj nuovadoje
per ištisus 1920 metus buvę su
imta: 12 žmogžudžių, 18 plė
šikų, 2 padegėjų, 16 arkliava
gių, 36 įvairus kiti vagys, 71
dezertiras ir nestojusių į kareiviją, 5 pabėgusieji kaliniai, 69
degtindariai, 2 slapti degtinės
pardavėjai, 7 spekuliantai, 58
kontrabandninkai, 4 valkatos,
39 neteisiai perėjusieji sieną,—
išviso suimtų 342 žmonės.

Pavogti milijoani
Kauno “Laisvė” rašo:
Nesenai Kaune buvo paskly
dus! žinia, kad bevežant iš
vakzalo į vieną Kauniškį ban
ką buvę pavogta trys milionai
auksinų tūkstantinėmis. Tu
pavogtų pinigų numeriai buvę
bankui žinomi ir jie paskelbti
esą neturinčiais vertumo. To
dėl kaikurios įstaigos nepriiminėja tūkstantinių Nr. Ni<.
327001 iki 328000 ir 335001
iki 336000. Bet daugumui
žmonių tie numeriai nėra ži
noiui, jiems bus įbrukamos
tūkstantinės paminėtais nume
riais ir taip pavogtus bankui
pinigus turės sumokėti nieko
nekalti Lietuvos piliečiai, pas
kuriuos atsiras netikrais pa-

kam prideda paaiškinti šiuos
klausimus:
1) Ar turi kas teisę paskelbti
netikrais į apyvartą paleistus
jau pinigus, dėlto kad toks pa
skelbimas visados sujungtas su
skriauda tų žmonių, kurie nežinodami to paskelbimo juos
gaus;
tikrai Vokietijos vyriausybė paskelbė paminėtus
numerius netikrais ar Lietuvos vyriausybė nieko negal pa
daryti, kad dėl to paskelbimo
nepasidarytų skriauda Lietuvos
piliečiams;
? 7
3) Jei tikrai paminėtieji vir
šui numeriai butų pripažinti
neturinčiais vertumo, tai apie
tai reikėtų kuoplačiausiai išgar
sinti, kad visi apie tai žinotų
ir pasisavinusieji tuos pinigus
žmonės negalėtų jų įkišti, ’ jei
dar kartais nebūtų išleidę.

Iš Ežerėnų padangės

rą ima, tai mus užmirštam
kampely. Kur įvairus “švietė
jai” rengiasi kliudyti net švieti
mo kultūros draugijoms dirb
ti? tai vis musų nelaiminguose
Ežerėliuose. Būna čionai ir
lokių dalykų, kad prieš pat
vaidinant, atėję į švietimo Kul
tūros draugijos “Akstino” salę
išdrasko visą papuošimą, neiš
skiriant ir Lietuvos Vvties
(pav. 23 d. sausio š. m.). Gal
daug kam bus nuostabu, delko
taip daroma, bet aš aiškinti
nesiimu: gal paaiškins komen
dantūros raštininkas pil. Tautkevičius, kurio įsakymu sales
papuošimas buvo apiplėštas ir
sumestas dalinai čia pat ant
laiptų.. Girdėjau net, kad tat
padręs p. Tautkėvičius buvęįs
seniau liaudies mokytojas. Bet
nenoriu tikėti, Jei iš tikrųjų
taip butų, lai su gėda rciketų gailėtis, kad dar mes turime
Girdėjau ir
lokių mokytojų
daugiu
tas pats Tautkėvičius
rengiasi jau net “Akstno”
draugiją uždaryti, tik nežinau
kokiu budu mano tai padaryti.
Gal patsai teiksis visa tat pa
aiškinti.

European Arnerlcan Btrfeau

Lietuvišku Tautišku Kapiniu
Devynių Metų Sukaktuvių Apvalkščiojimas
Panedėlyj, Geg. 30 (Decoration Day).
Ant kapinių programas prasidės 10:30 vai. ryte.
Tai bus įvairiausis programas, susidės iš: dainų,
kalbų ir muzikos.
Kas metai dalyvauja desetkai tūkstančių žmonių,taip ir šį metų
tikimės, kad dalyvaus dar skaitmingiau.Todel, kas tik gyvas, važiuo.
kit ant tos.didžiausios iškilmės, kurioje tūkstančiai dalyvauja, nei neliekti namieje.

Taipgi, toj pačioj dienoj rengiamas piknikas Kapinių naudai A. Bllnstrupo darže, I/cafy
Grove. Visi gerai žino, kad kapinių piknikas esti, vienas didžiausių kuriame tūkstančiai
žmonių dalyvauja. Tai yra linksma praleisti laiką.
Kviečia KOMITETAS.

PASARGA: Važiuokit visais karais iki Archer Avė., Paimti Archer
Avė. Cicero iki stoties. Paskui Willow Springs karai nuvežš iki vietai.

DIDELIS IŠPARDAVIMAS
NEGALIU RASTI VIETOS
žinonių 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.

Western FurnitureStorageCo

Puikus Didelis Piknikas

Pavasarinis Piknikas

PERTIKRINANTIS
PRIRODYMAS.

SOCIALDEMOKRATAS

SVARBIOS RYSTYNES.

NAUJIENŲ OFISE,
1739 South Halsted Street,
Chicago, UI.

vi ! .-;]< i ir .

Sovitli

Sveria '223 sv.

instrulcto-

Siuntimas pinigų, laiva
kortes, pašportai ir tt.
NOTARIJUtAS
Realfl Ėst a t e, Paskolos,
Inaurinai ir tL
809 W. 35lh St., Kamp. Italsted St.
Tel.: Boulevard 611.
Vai.: 9 iki 6 kasdieną
Vak.: Utar. Ket. ir Sub. iki 9 vak.
Ned.s iki 3/po pietų.
Tel. Randolph 2898

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS
Ofisas vidumaestyj:
ASSOCIATION BLDG.
19 So. La Šalie St.
Valandos: 9 ryto iki 5 po pietų.
Panedėliais iki 8 vakaro.
Namų Tel.: Hydo Park 8895

Amerikoj

niekus

netiki,

ku»l

daiiiiniukiškoj
Propotnik, Bill Jaras su Henrey Gū šalyj.
Aš pats netikėjau. Da
rai. Dainuos mokyklos vaikai.
bar pamačiau ir patikėjau, ale
Kviečia Komitetas.

gailiui

kmiiu.s.

Antra pora D, Dudinskas su Otto taip gali būti

Skaitykite ir Platinkite
“NAUJIENOS”

29 So. La Šalie St. Room 124
Tel. Central 6390
Vak.: 812 W. 33rd St., Chicago
Tel. Yards 4681.

JOSEPH C. SUBOL

Yra Ežerėliuose nemaža įstaigų ir valdininkų . (lai kas
nors tuojaus pasakys, kad nie
ko nuostabaus, ir kitur yra.
Bet tame ir dalykas, kad pas
2810 W. Ilarrison St.,
Chicago, 111.
mus ne taip, kaip kitur. Nueik
kurion nors įstaigon, sunkokai
Ar gali pralenkti, kad už $35 gali nupirkti di
susikalbėsi lietuviškai (žinoma
delį Victrolą gvarantuota 10 metų su daugeliu re
ne visose), arba visai nesusi
kordų ir deimanto adata vertes $200.
kalbėsi. O pažiūrėk — rašo
Bet kai parašo,
Išsiųsime C. O. D. visur Suv. Valst. daleisdami išegzaminuoti
•i tikrai taip se. (Bet ar nubaudė pį, tai dar lietuviškai!
skelbti pinigai,
pirmiau, nei kad mokėsi pinigus. Tokis išpardavimas niekuomet
tai nors žmonėms nerodyk. O
yra paskelbta.
negirdėjau). Kur valdininkai vis dėlto nelaiko reikalingu
nebuvo siūlomas publikai. Nepraleiskit šio bargeno. Atsišaukite
Išvengimui nuostolių turėtu “susipešė” ir nagan vienas anttuojaus. Veltui pristatome. Jei atsinešite šį pagarsinimą, bus
dalyku mokytis lietuvių kalbos.
nuleista $3.00.
Ar ilgai Lietuvoj loki apsireiš
kimai bus kenčiami, nežinau,
bet musų kaimynų vyriausybė
učpeždenijosc sėdi žydai, bet Daktaras Petras Simaitis
tokių dalykų, regis jau nepa
Napraphath’as
reikia jam sakyt “tovarišč”.
kenkia.
Gydau
be
vaistų be operacijų.
Kas pirma buvo didžiausias Priėmimo vai.
9:30 ryto iki 1 vai
—J Kalvelis
[“L. Uk.”]
vagis
ar
plėšikas,
tas
dabar
pa

p.
p.
2:30
iki
5:30
vai. kasdieną, išski
Rengia
*
riant
ketvergus.
tapo’ komisaru ir vėl plėšia ir Vakarais pagal susitarimą.
Lietuviškos Teatrališkos Draugystės Rūtos No. 1
I smaugia darbininkus. O bed528 S. Ashland Avė.,
Kampas
Ilarrison St., Chicago.
niems darbininkams labai sun
Nedėlioj, Gegužio (May) 22 d., 1921,
ku. Darbininkui moka du
Naujienų Redakcija gavo per tūkstančius rublių į mėnesį, o jau po laikui. Mieli lietuviai,
Geo. M. Chernausko darže, Lyons, III
Ostrog, Lenkijoj (ant Ukrainos duonos svaras kaštuoja vienas neapsirikite
su .bolševikais,
- - -T u m—
ir Lenkijos rubežiaus) laišką, tūkstantis. Tai kaip gali darbi bet patikėkite mano laišku. Aš
Inžanga 35c. ypatai
Pradžia 9 vai.: ryte
iš Rusijos, kuriame aprašoma ninkas dirbti? Tai niekas ne buvau Amerikoj, maniau taip
padėtis bolševikų respublikoj. nori eiti į darbą, nenori už- gerai yra Rusijoj, bet kaip pa
Bus skanių valgių ir gėrimų, griežš labai puikus benas.
Laiško autorius yra paprastas dyką dirbti; ne drabužio, nė mačiau, tai nusigandau
Kur
Kviečia KOMITETAS.
darbininkas, pagrįžęs Rusijon duonos, dirbk alkanas ir plikas. tik eini visur žydai valdžioje.
R. URBONAS,
LIETUVYS FOTOGRAFAS
iš Amerikos. Jis rašo [kovo 29 Aš buvau Maskvoj keturias Pojezdas kur reikia vieną sut1721 W. 47th St., Chicago, III
dieną]:
nedėlias. Teko lųątyt kaip val ką, eina dvi nedėlias. PasažieI’hone Drover 3473
Gerbiamas
Redaktoriau. džia apseina su darbininkais. riniais vagonais tik komisarai
Prašau patalpinti šį laiškelį į Komisarai važinėja automobi važinėja, ir gramafonai juose
PRANEŠIMAS LIETUVIAMS
Naujienas. Tegul pasiskaito liais, o darbininkai vaigšto peš-. grajina. O darbininkus, kaip Išdirbėjus
pintų lendrinių rakandų
Amerikos darbininkai apie tai, Ii; slritkariai vaigšto tušti, tik kiaules, tavoriniuose veža. —X. (Reed Furniture). Dirbame naujus ir
taisome senus, kaip tai vežimukus
kokia yra darbininkiškoj ša- keli teišgali važiuoti. Komisa
(Reed carriage); stalus, krėslus, sopsvoboda.
Be
paslyj,
Rusijoj
rai
turi
po
devynias
slugas,
o
kas,
lempas, paukščiams klėtkas, žu
Rengia Cicero Liet. Paš. Kliubas
vims,
kvietkoms ir tt. Užėję persiporto negali vaikščioti, net. ir darbininkai neturi ko pavalgy
tikrinkit.
savo sodžiuje negali duonos ti; komisarai valgo baltą duo
Nedėlioj, Gegužės-May 22 d., 1921
V. NORBUTAS,
4505
S. Wushtenaw Avė.,
o
apie
drabužį,
tai
nėra
gauti,
ną, o darbininkai pelų ir smil
Tel.:
Lafayette 5707
Apiplėšė kunigą
National Darže, Riverside, Iii.
ko ir mislyti. Druskos neduo- čių duoną; komisarai valgo
da žmonėms jei kas nueina į kiaulieną, arklieną, vištieną ir
Inžanga 35c. yaptai
Pradžia 10 vai. ryte
F. Paškevičiui, Canton, O.,
Telefonas Pulln.an 856
nusiperka, tai pa- jautieną, komunistai arklieną,
Lenkiją
rašo
iš
Ukmergės:
DR. P. P. ZALLYS
gauna ir atima ir dar į kalėji o prasti darbininkai sušalusių
BUS DUODAMA DAVANOS UŽ ĮVAIRIUS ŽAISLUS:
•
LietuVys Dentistas
•
mą prie sunkių darbų pasodi bulvių zupę. Taigi darbinin
Kovo
21
d.,
apie
6
vai.
vak.
10801 So. Michigan A v., Roseland.
1— Jiegų persitikrinimas, vyrams Baksas cigarų, 4,75. — J. Popelis.
na.
Dar
nepražuvo
Sibiras
ar
kams
buvo
prasta
pirmiau,
o
atėjo
klebonijon
šeši
Židikai,
Valandos: 9 ryto iki 12 dieną
2—Vyrų lenktynės, — Baksas saldainių vertės $2.00, — J. Kudirka.
Nuo 1 po pietų iki 9 vakare.
katorga, tik dabar greičiaus dabar dar prasčiau. Nesuėjau surišę klebonui rankas ir ko
3— Ženotų moterų lenktynės,—rūkytas šolderis, $1.50,—J. Zigmantas
4— Merginų lenktynės, — 1 Baksas saldainių, — J. Kimbark. Bus ir
galima pakliūti į katorgą. Ne- ir nesusitikau nė vieno dar jas, o paskui ir visą šeimyną
daugiau dovanų.
| nuėjai į darbą, tai ir turi 6 mė bininko, kuris butų pasakęs ir iš kunigo atėmė visus pini
Todėl kviečiame visus jaunus ir senus kuoskaitlingiausia susirink
nesius kalėjimo prie suniki ų “vot svoboda”; bet kur tik nu gus; nepaliko nė pasogos se
ti ir linksmai laiką praleisti ant tyro oro. Kviečia Kliubo Komitetas.
darbų. O reikia dirbti nepa eini ar pasiklausai, visur de serims. Židikai dar nėra pa
prastas valandas ir tol dirbti, juoja ir verkia, kožnas sako, gauti.
kol gali; apvirtai, tai išvilko į mirštam badu ir nuo šalčio.
šalį. Kad apsirgai, tai netiki, Verčia mus stoti- į komunas ir
Kad Lydia E. Pinkhams Ve
Brangu, o uždarbių nėra
sako, meluoji. Tokia lai Ru teduoda tik 20 svarų grudų į
getable Compound turi ne
sijoj
darbininkiška
svoboda.
mėnesį, daugiau nieko. Nuo
paprastą gydymo spėką nuo
Musų draugų laikraštis, leidžiamas Lie
O Slunguris iš šilines rašo
Kad atranda vieną svarą drus žmonių atima gyvulius, palieka
tikiuose moterų negalavimų
tuvoj.
A.
Tupiui,
Chicagoje:
kos, atima; pamalė, kąd dra dėl trijų gaspadorių po vieną
Kiekvienas darbininkas ir Naujienų
Parvažiavau į Lietuvą
bužis dar nesuiplyšęs, lai ir tą karvę. Arklius taipjau atima.
Čolumbus, O. —- “Aš kentėjau lama
bai daug skausmų laike mėnesinių
skaitytojas gali įsigyti Socialdemokratą savo
atima; jei neduoda geruoju, tai Atima viską, nepalieka nieko, mingai, nors ir daug vargo
peri jodu ir jaučiau
primuša, o ne tai įr ant vielos nežiūri ar turi ką valgyt, ar čiau kelionėj. Važiavau
mieste nuo Naujienų platintojų-agentų.
si silpna ir visai
Vokietiją
į
Eitkūnus.
Vokieti
nuvargusi.
Bai
užmuša.
Sovietų
kareiviams
ne. Dabar dar blogiau, ne už
Num. Kaina 5 centai.
džiau
daugel
vais

viskas pavelyta nuo valdžios,! sidirbt, nė nusipirkt, turgaulė jos žmonės pasirėdę geriau, ne
tų
ir
daktaras
sa

Socialdemokratą privalėtų perskaityti
kė, jog reikės tu
jie eina palei auzas ir atima uždaryta, nė duonos, nė dra gu Amerikoj. Milt irgi pirėt operacija. Kuo
visi susipratusieji ir apsišvietusieji lietuviai
grūdus, nepalieka nei dėl sėk bužio nėra. Rusija dabar yra gesni, negu Lietuvoj, ILictuvoj
met prieš gimsiant
darbininkai.
...
los. .Jei bolševikai pasiliks it-Į numirusi, nėra žmonių liuks viskas brangu o uždarbiu nėra,
mano kūdikiui tu
rėjau baisius skau
Miltų
pūdas
80
auksinų
lašigiau, lai žmones paliks pliki ir ui i ų, visi verkia.
Socialdemokratas labai nuosekliai gina
smus šonuose. Tuo
nių svaras 10 auksinų. Darbibadu
išnirs.
Pamate
geresnį
mot
pavartojau Ly
Kijeve
buvo
susirinkimas.
darbininkų reikalus Lietuvoj.
|
ninkams
gi
ūkininkai
nio-ka
į
___
________
din
E. l’ink'.iams
arklį, tai jau ne tavo. Dabar Volševikų valdžia sako, kad
Vcgctablc
Compound
ir
tas pagelbė
Socialdemokratas nurodo kokiais budais
visur kontūruose ir visokiose reikia iš cerkvių kąnors patai dieną 10 auksinų. Atvažiavęs jo man stebėtinai. Esu turėjusi du
darbininkai gali pagerinti savo būvį.
nuo laiko pradėjimo imti var
syti. Bet mažai kas rankų pa į Kauną paprašiau pietums kūdikiu
toti jūsų vaistus, dirbau visus darbus
Socialdemokratas labai rūpestingai ap
skėlė.. Bet vienas žmogus įj- šmotuką mūsos ir porą stiklų įpie nanvus priskaitant skalbimu, lai
te nėštumo Galiu taip jau rekomendirba savo raštus.
nešė, kad iš sinagogų reikia arbatos. Užmokėjau 40 auksi duoti
Su dainomis
Lydia E. Pinkhams Šunaki ve
pirtis padaryt • Tada Vjsi pa- nų. Reiškia, darbininkas su Wash Jus galite vartoti šį laišką,
Utarninke, gegužio 24, 1921 m.,
Socialdemokratą skaitant galima apsi
N. Pras. P. šv. Mar. Par, svetainėje kūle rankas. Valdžia gi norė šeimyna nū sykį į dienią neguli caipo liudijimą, jei nurito1
Mr,s.
šviesti.
44th ir So. Fairfield Avė.,
Thomas L. Christy, 704 West Mound
jo sušaudyti tą žmogų, kuris gerai pavalgyli. Ulkininlkains SU, Čolumbus, O.
Pradžia 8:15 vai. va.
Socialdemokratas taktingai nurodo val
Inžanga vaikams 25c., smaugusiems pasakė, kad iš sinagogų reikia kurie turi parduoti javų ir gy .Toksai padėjimas kaip Mrs. Christy
50c. ir 75c.
kad buvo, nurodo tiesiai j suirusias
džios klaidas ir kovoja su ja.
pirtis padaryti.
vulių,
tiems
yra
gerai,
nes
Risis
Juozapas
Bencevičius
su
Stansąligas
moteries ' sistemos ir sekant
•
Socialdemokratą visuomet galima gauti
rium.

Buvę A. Petratis ir S. L. Fabionas

v. W. RUTKAUSKAS
. ,
Advokatas

Pus mus būna tokių dalykų,
kokių kitur gal ir neišgirsi.
Taigi negaliu iškęsti ir aš šį tą
nepabrėžęs, kas ytin bado akis
kiekvienam
Ežerynuose.
Paklauski kieno nors: kui
milicininkas nakti žmones už
puolė ir šautuvu be jokios prie
žasties daužė? Tai Ežerėliuo

ley

Fabionas ir Mickiewicz
vedėjai

Jus piivyxdi imant I.y.lin LC. Sinkliams
Vcpretuble Compound,
moteris
Rali

būti apsaugotus nuo tokią negalavimu
ir gali būt sugrąžinta j normali? svei
katą ir stiprumu kaip ir ji kad buvo

sugrąžinta.

Advokatas
154 W. Randolph St.
Room 479 Tel. Main 2593
Namų Ofisas
1645 Wabansia Avė.,
Tel. Haysnarket 3869.

J. P. WAITCHES
LAWYER
Lietuvys Advokatas

4601 S. Hermitage Avė.
Tel.: Boulcvard 6080.
Phone Boulcvard 6301

ANTANAS GREDUŠKA
Generalis

KontTaktorius ir
būdavo tojas.
Būdavo jame ir taisome.

1401 W. 47th St.,

Chicago

Šiuorni pranešu visiems namų sa
vininkams, kad aš esu vienatinis
lietu vys stogų dengė jas. Dengiu
naujus ir taisau serus stogus, o
taipgi dirbu visokius blekinius dar
bus. Dedu rinas. žodžiu sakant,
savo darbų atlieku gerai, greitai ir
pigiai. Patyrimą savo darbo tu
riu per 15 metų.
Taipgi turiu didelį troką perkraustymui ir kitokiems visokiems pa
tarnavimas. Kreipkitės ypatiškai
arba per telefoną.

J. GEDUTIS,
2106 W. 24 St.,
Pitone Roosevelt 8699.
AR NE KIAURAS JŪSŲ STOGAS?
Reikalauk musų kainos asphalt sto
gams ir nvurmurinio paviršiaus, šlu
bų ir garadžių stogams.
Tek: Victory 2400

GEORGE GREEN LUMBER CO.,
22nd St. Bridge.
Dirbėjas ir Importuotojas ge
riausių armonikų pasaulyj. Viso
kių patunku. Pigiau parduosiu na
gu kiti . Dykai lekcijos pirkėjams.
Rašyki angliškai dėl informacijų.

Ruatta & Serenelli
817 Dine įsi and Avė.

Pinigai iš
Rockfordo
Lietuvon
Pinigus iš Rockfordo
Lietuvon galima tiesiai
siųsti per S. J. Petrau
skų, Rockford Real Es
tą te & Loan Co.
Iš čia pinigai yra pa
siunčiami Lietuvon grei
čiausiu budu ir už pinikoma.
Siųskite pinigus Lie
tuvon per

SJ.Pefrauskas
809 So. Main Str.
Rockford, III.

Subata, Gegužio 21 d., 1921
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PERSIKĖLIAU

Nepriklausomibe Lietuvos Respublikos
Atgauta per

PASAULINI KARĄ
Traukia širdis daugelio lietuvių, Čia gyvenančių aplankyti savo gimi
mo vietą — tėviškę. Vieni važiuoja, kad apsigyvenus, kiti,
kad apsilankius,
Žinoma, kiekvienam norėtųsi turėti kuopuikiausią kelionę.

VISAI DYKAI
galima gauti visus patarimus ir nurodymus reikale keliones pas

PEOPLES E BANK
Ant pat kampo 47-tos ir Ashland Avė.,
’
Chicago, III.
Mes parūpiname pasportus, pagelbstime atsilyginti su mokesčiais nuo
uždarbių, (Income Tax), parūpiname Jaivakortes, nuvežamo ant sto
ties bagažą ir atliekame viską reikalingą kelionei.

Kas Čia stebėtina kad šimtai lietuvių išvažiavo ir va
žiuoja per šitą banką j Lietuvą?

PEOPLES S BANK
Pinigą siuntimo ir kelionės reikalais
langelio.

DIDELIS BANKAS
ant kampo 47 gatvės ir
Ashland Avė.,
Chicago.
čia jausitės kaip pas save
namie.

NUSPRĘS TAUPYT.
1. Branduolys nuosprendžio mažas, pirmas žingsnis link pasek
mės kelio yra, taupymo accountr.s.

2. Pasisekamas 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
me tvirtame ir smarkiai augančiame Banke.
ATDARA VAKARAIS.

Utarninke iki 8 vai. Subatoj iki 9 vai.

HOME BANK & TRUST 00
A STATE BANK

Milwaukee ir Ashland Avės.

Apsauga Padėtas Pinigams

Security Bank
Mihvatikee Avė. ccr. Carpenter St

NARIAI FEDF.RAL RESERVE SYSTEM

PINIGŲ

3% PELNO ANT PADĖTŲ

Saugios Depossitu Dėžės
Mainoma Svetiinšalin Pinigai
Atdara panedeliais ir aukštomis iki 8 vai. vak.

PATARNAVIMUI

Capital & Surplius 250,000.00
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. Gately
Fred Farr
Joseph T. Spiker

Atidarą Seredos Vakarais

Kepėjai

CONNECTICUT PAJŲ (PIEŠ)
Naudojame šviežius obuolius visą metą.
Užsisakyk

Reikalaukite

imdien ant rytojaus.

Case & Martin’o

—
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Gegužes 15 dienu ivyko čia
masinis Lietuvių mitingas, kur
tapo priimta šitokia
Rezoliucija.
Kadangi Lietuva tebesi randa
pavojuje ir musų sostine Vil
nius dar neatimta;
Kadangi lenkų Želigovskis
su savo armija tebešeiminin
kauja ių užgrobiame Lietuvos
krašte, todėl, tebūnie
Nutarta, kad visi mes, Niaga
ra l’alls, N. Y., Lietuvos Lais
ves Paskolos Stoties nariai šių
metų bonų nuošimčius aukosi
me Nepriklausomos Lietuvos
reikalams.
Valdyba: J. Molis,
J. Lautz,
J. Genis.

Mrs. A. Michniewicz

DU' JUŠKA
1900 So. Halsted S t.

Legaiiška vieta Westsaidės taupimo akauntui yra šis
didelis, stiprus, parankioj vietoj Westsaide Bankas.

Tel. Canal 2118

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

k------- - -- - -------

_
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\\ Į SI SlDE MVINGS BAN K]

■ Telefonas: Boulevard 7042

Į DR. C. I. VEŽEtIS j

Bank of “
Safely and Friendly Seniai'

Rooscvclt Road at Ilalstcd‘Street-Chicago

Lietuvis Dentistas
4712 South Ashland Ave^
arti 47-toa gatvia

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■f
1^=1-------------- ■■ ■ '

!_J------------- j.

'

Tel. Boulevard 2160

Dr.A.J.KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas
VALANDOS: 9—12 ryto
.2—9 vakaro.
3303 So. Morgan Street,
Chicago, UI.

JEIGU NORI LAIMINGAI PARKELIAUTI I LIETUVĄ
Tai pirmu negu pradėsi rengtis į kelionę, kreipkis pas mus ir viską ištirk, tas nieko nekaštuos, o bus jums
ant naudos.
Kiekvienas žmogus važiuojantis per musų Biurą yra aprūpintas nuo laiko sėdimo į traukinį Chicagoje iki
pasiekia Lietuvą. Parūpiname pasportus ir už darbą kainuoju tik $1.00.

------------

Parandavojam
Saugias Dėžules
Lietuvos Atstovybės Ame (Boxes) $2.50
rikoje pranešimas.
metams ir
augsciau.

šaukiamas Antras Amerikos Lietuvių
Suvažiavimas Washlngtonan.
Amerikos Suvienytų Valstijų Prezi
dentas Warren G. Dantingas yra su
tikęs priimti gegužės 31 dieną Baltamjame Name Amerikos lietuvių de
legaciją, kuri pristatys jau seniau
surengtą su milijonu parašų Ameri
kos piliečių peticijai delei Lietuvos
Valstybės pripažinimo.
Toksai tat atsakymas buvo gautas
nuo Valstybės Sekretoriaus, per kurio
ofisą Lietuvos Atstovybei Amerikoje
yra prašiusi tokios delegacijos priė
mimo.
Prašydama nuskyrimo dienos to
kiai delegacijai, Lietuvos Atstovybe
buvo nurodžiusi, jog parinkimui šios
delegacijos ir aptarimui visokių kitų
Amerikos lietuvių reikalų bus su
šauktas iš visų kolonijų lietuvių su
važiavimas Washingtone, jog drauge
su Lietuviais yra prašyti toj delega
cijoj dalyvauti ir Latviai ir Estai,
kaipo Amerikos piliečiai, kad bendrai
iškėlus klausimą apie visų trijų Bal
tijos valstybių pripažinimą.
Delegaciion galės įneiti nuo 12 iki
20 žmonių išimtinai Amerikos piliečių.
Spėjama, jog tame skaičiuje sutiks
dalyvauti kai-kurie įžymus Amerikos
veikėjai ir kongresmanai. Be to gal
bus paskirta delegacija ir prie Valsty
bės Sekretoriaus ir gal kitu asmenų
Norėdama tinkamai pagelbėti Ame
rikos lietuviams atlikimui šio svar
baus darbo, o be to ir visų kitų, ku
rie gali būti Amerikos visupmenoi
svarbu aptarti, Lietuvos Atstovybe
Amerikoje šiuomi turi garbės prašyti
visų Amerikos lietuvių organizacijų
(kaip tat: visų Paskolos stočių, Lie
tuvių Piliečių Sąjungos skyrių, abieju
Suslvienyjimų,
Chicagos
Lietuvių
Tarybos ir kitų, Amerikos L. R. Ka
talikų Federacijos įstaigų, A. L. Tau
tinės Sandaros kuopų, Tėvynės Mylė
tojų Draugijų, Lietuvos Vyčių, Liet.
Moterų Sąjungų, Lietuvai Gelbėti
Draugijos skyrių. Liet. S. Sąjungos
ir tt.) ir šiaip įvairių draugijų ar
įstaigų, kurios panorės išrinkti ir pri
siųsti Washingtonan savo atstovus
ant Gegužės 30 dienos šį m. Atvykstantieji. kaip vyrai taip ir motei-js,
vra prašomi įsiregistruoti, nuo kokios
kas organizacijos atvykęs ar šiaip
patsai be įgaliojimo, Lietuvos Atsto
vybėje (1925 “F” Street, North West,
ant kampo 20-os gatvės), kur bus su
teiktos atvažiavusiems visos jiems
reikalingos informacijos link posėdžių
vietos, apsigyvenimo ir tt.
Tarp kitų darbų šiame suvažiavime
bus paranku atlikti ir tolvmesnis Lie
tuvos paskolos darbas. Be to prisieis
aptari! klausimas ir apie būdą išmo
kėjimo nuošimčių ant Liepos 1-os die
nos š. m. visiems pirkusiems bonus.
Jau šiandien numatoma, jog pirmasai posėdis įvyks 3 v. popiet, antrasis
vakare ant 8 v., o be to bus nuskirti
du posėdžiai 31 diena specialiai pasko
los reikalams. Susirinkimas bus te!-'
sėtas, neveizdint kiek delegatų atvyks
Dienotvarkė bus naskelbta ir priduo
ta ant vietos atvykstantiems nariams.
Jeigu kas norėtų pakelti kokį klau
simą ir įnešti i dienotvarke, prašo
mas pranešti Lietuvos Atstavybei iškalno ir apskritai visais klausimais
delei šio suvažiavimo kreptis į Atsto
vybės ofisą Washingtone.
J. Vileišis,
*
Lietuvos Atstovas Amerikoje.
Gegužės 14, 1921.

Baigusi Aku
šerijos kolegi
ją; ilgai prak
tikavusi Pennsilvanijos hospitalėse. Pa
sekmingai pa
tarnauja prie
gimdymo. Duo
da rodą viso
kiose
ligose
moterims ir
merginoms.

Apie taupimą pinigų yra reguliariškumas su kuriuomi
• jus taupote. Maža suma atidedama reguliariai su 3%
(nuošimčių), kuriuos jums duodame, greitai išsivystis į
bankinę persvarų, gerai propozicijai, gatava jums bile
kokiame nuotikyje.

■ •

Tiems, kurie

Marcus A. Aurelius
Emil G. Seip
Walter E. Schmidt
Herman Teninga
Domenico Basso
William II. Weber

ris ir praneša, jog Philadcphi-

AKUSERKA

Svarbiausis
Dalykas

NIAGARA FALLS, N. Y.
Lietuvių masinis mitingas
ir rezoliucija.

Pasisekimo Kelias
Atdaras

BANKAS

PIKLADELPMIA, PA.
Vietos Philadelphia Modical
Clinic vedėjai, kurie valstybes
buvo apkaltinti 1915 m. birže
lio mėnesy neva už vagystę, ta
po išteisinti. Tos įstaigos vedė
jus kaltino, kad buk jie nelie
so tai naudojos Jungt. Valstijų
pasta sinnlinėjant laiškus ir
vaistus, 'račiau valdžios agen
tai dirbę per šešis metus nepristatę tikrų prirodymų prie kai
lis ir todėl šiomis dienomis ta
byla panaikinta.
Petras Naujokas, gyvenąs
Brooklyn, N. Y., paėmė laišką
iš Wasbingtono nuo Depart
ment of Justice prokuroro, ku
jos prokuroras turėjo panaikin
ti kabinimus •prieš Pliilndelpbia
Medical Clinic, Co. delei sto
kos prirodymų. — X.

matykitvs su p. R. GEČIUM prie 4to

Gerai žinoma, kaipo greito ir
mandagaus patarnavimo Lietuvių
Kalboje.

i KORESPONDENCIJOS

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. 31 st St., kampasUnion Ave.r Tel. Yards 3654.

Padarome viso
kius Notariališkus ;
Raštus pagal
Lietuvos ir Ame
rikos

!■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
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DR. J. KOLIS :

LIETUVIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS ■
Gydo visokias ligas moterų, vai- .
kų ir vyrų. Specialiai gydo lim- į
pančias, senas ir paslaptingas vyrų ligas.
3259 So. Halsted St., Chicago. ■

Dr. M. T. Strikol’is '

EUROPEAN AMERICAN BUREAU
FABIONAS ir MICKIAVIČE VEDĖJAI
809 W. 35th Street,
(kampas Halsted),

Chicago, III.

PASTABA:
Kada važiuojat į Lietuvą, reikia eiti per kelis rubežius, tai daug nuostolių turi žmonės su kiaš (cash) veža
mais pinigais. Kiekvienas keliaujantis žmogus privalo nusipirkti DRAFTUS. Apie tą jau buvo pranešta net
Lietuvos Astovybės. MES PARDUODAME TOKIUS DRAFTUS PAGAL DIENOS KURSO, UŽ KURIUOS
IŠMOKA GRINUS PINIGUS BE JOKIO ATITRAUKIMO LIETUVOS BANKOSE ARBA PASTOSE.
VALANDOS: Kasdiena 9 ryto ki 6 vai. vakare.
Kainos Laivakorčių iki KAUNO .................. $117.00
VAKARAIS: Utarninko, Ketvergo ir Subatos iki 9 v.
Kainos Laivakorčių iki EYDKUNŲ................ $104.00
NEDĖLDIENIN: 9 ryto iki 3 po pietų.
Kainos Laivakorčių iki TILŽĖS...................... .'$100.95

PRANEŠIMAS
Lietuvys Gydytojas ir Chirurgas
Perkelia ofisą į People Teatrą
1616 W. 47th St., Tel. Boul. 160
Valandos: 1 iki 3 po pietų.
6 iki 8 vak. Nedėk 10 iki 12 ryto
Rea. 2914 W. 43rd Street
Nuo ryto iki piet
Telephone McKinley 262
v---------------------------- ------------------

Telephone Yards 5332 ■

: DR. M. STUPNICKI J
EI esi depozitoriumi šio tvirto
valstijinio banko, tai .reiškia
didžiausi kontestą musų banko

J

LAIKANT PINIGUS
KIŠENIŲJE

ESAME VIRŠININKAI
S
UŽLAIKYTOJAI
Džiovintų

ar gaunate jų dalį?

Juody Vynuogių

$3000

(Grapes)

Duodama veltui tik depozitoriams.
Ateik, rašyk arba telefonuok kldusdamas
platesnių informacijų.

J. S. čaikauskas,

Foreign Exchange vedėjas.
Pinigus siunčiame Lietuvon ir j ki
tas dalis pasaulio. Laivakortės
ant visų linijų laivų.

Central Manutacturing
Distrlct
Bank
Po valdžios priežiūra.
1112 West 35th Street,
Perviršis virš $6,000,000.00.
Atdara seredomis ir subatomis vakarais.

<___________ ___ _________________________________

klausdamas kainų

F. E. NELLIS & 60.,
111 W. South Water St.,
Chicago.
F. E. Neįlįs Jr.
Otto Annoreno

MUSIC STORE
Deimantai,
Laikrodi!ai.

a

Prenumeratos kaina $2.50 metams.

Atskiras numeris 25 centai.

GYDYTOJAS
1824 Wabansla Avė.,

Chicago, III.

RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
Specialistas Moteriškų. Vyriškų,
Vaikų ir visų chroaikkų ligų
Ofisas: 3354 So. Halsted St. Chieago.
Telephone Drover 9693
Valandos: 10—11 ryto; 2—3 po piet,
7—8 vak. Nedaliomis 10—12 dieną.

Karus lotais ar mažiau S DR. J. SARPALIUS į
Telefonuok ar rašyk

ASHLAND JEWELRY

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

DR. A. A. ROTH

LIETUVIS DAKTARAS

Phone Boulevard 491

n , i c 1 m Irvn Al. n
Mėnesinis
laikraštis.

Telephone Van Buren 294
Rez. 1139 Independenca Blvd. Chicago

Slyvų nuo 30 iki 100
Taipgi be sėklų razinkų
(■■■■■■■■■■■■■■■■■■H
(Sultanas)
*
Tek Canal 65

__ _________ <

GYDYTOJAS

3107 So. Morgan S t.,
Chicago, Ilk
J
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto ■
ir nuo 5 iki 8 vakare.

Auksybi, Columbijoa Grafonolaa ir
lietuviški
naujausi

rekordai,

4637 S. Ashland
Avė.,
Chicago, UI.

1424 So. Halsted St.

■ Vai. 10 iki 12; 3 iki 5; 6 iki 8. ■
Nedėlioms 10 — 12.
'
Gyvenimo Tel. Yards 5098.

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS
1821 So. Halsted St, Chicago, III.
kampas 18th St.
Valandos: 9—12 ryto ir 1—9 vak.
Phone Canal 257
i....................
/

Tel. Canal 6222

DR. C. K. CHERRYS
LIETUVIS DENTISTAS
2201 W. 22nd & So. Leavlti Sts.
CHICAGO.
Valandos: 9:30 ryto iki 12 dieną,
nuo 1 po pietų iki 9 vakare.
__ '

DR. JOHN N. THORPE
Gydytojas ir Chirurgas
1637 W. 61 st. kamp. Marshfield a v
Valandos: iki 9 ryto, nuo 8 iki
4 Ir nuo 7 iki 9 vakare.
Tel. Prospect 1157

<
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SO Darbininkų Partijai, te- i savo rankas. Su šautuvu nran
jis8 atsistojo
dar_______
labiaus kose
k°se J*
atsistojo prie
prie Cameron
Gamei
naii nėra — kas
______

Patraukė trusta teisman
[1S FedoruotoBios Presos]

Dam ir pradėjo ginti jį nuo už-

švarus dantys, švarus pienus, apie tai žinai?

Ar buvo jų

švarus vanduo, šviežias oras,
sveikata ištirtu, taip, kaip kad
sunituringos išėjimą vietos, ka-

imt, ar atmest, tai protokolas
priimta.

Ateityj nariai norėt ii

padaryti taip, kad protokolai
NEW YORK. — New York
kareiviai yra tyrinėjami?
parodo, kad toji Darbininkų
vo
su
musėmis
ir
uodais
—
viso
plūdimo rąstais.
butų atskirais punktais balsuo
Partija yra tikra Belgijos 1904 m. kompanija gavo in- Globė leidėjai patraukė teisman tai mažai tekainuoja, tečiau Ar žinai, kad daktaro apžiū jami.
popieros trustą — Internatio
rėjimas kas metai yra labai
proletariato partija.
Editoj P. Grigaitis
junctioną prieš Dietz. šerifas nal Paper Co., reikalaudami $1,- jie atlieka pastebėtinus dalykus naudingas, nes tuo Jmdu jis
Kai kurie nariai krilikavo
ir
apsaugoja
nuo
daug
ligų.
Vienok jos pakraipa yra niekad neįteikė injunctiono Diet- 500,000 atlyginimo. Laikraštis
gali susekti jyradžią kokios buvusios VIII Rajono konferen
1739 SO. HALSTED 8T.,
Ar
jauties,
kad
savo
dalį
at

visai ne revoliucinga, o “so- zui. Gegužėj ir liepos m. tų me kaltina, kad tas t rustas kontro
nors ligos, .prašalint ją ir tuo cijos rezoliuciją dėl Naujienų,
CHICAGO,
ILLINOIS.
lieki?
•
*
tų
šerifo
pagelbininkai
buvo
pa

cial-patriotinė”. Kuo tatai
liuoja 80 nuoš. išdirbamos laik Ar užlaikai savo namus šva prailginti gyvenimą? Ar gali nurodydami, kad ta rezoliuci
Telephone Roosevelt 8500
siųsti areštuoti Dietzą. Jie ap raštinės popieros, sumažino pro
atsakyti taip į visus tuos klau ja pakenkė ne kam kitam, tik
išaiškinti?
riai
ir
gerai
Išvėdintus?
gulė jo namą ir sužeidė Dietzo dukciją ir iškėlė kainas ir įvai
Subecription Katėsi
simus ir ar tikrai žinai, kad patiems socialistams, pačiai jų
Rusijos
bolševikai
ir
jų
Ar
geri
tik
švarų
vandenį?
(8.00 per year in Canada.
sūnų Clarence, bet buvo priver riomis konspiracijomis pridarė
jūsų kaimynas gali tą patį at organizacijai, kuopoms o ypač
$7.00 per year outside of Chicago. gramofonai, kitų šalių ko
Jei
jis
semiamas
iš
šaltinio
sti pasitraukti.
$8.00 per year in Chicago.
tam laikraščiui per dvejus me ar šulinio, ar tikrai žinai, kad sakyti. žiūrėk, kad jis neat rengtam agitacijos maršrutui.
8c per copy.
Buvo kalbama apie sekretomunistai, aiškina “social-pa- Tokis dalykų stovis tęsės per tus $500,000 nuostolių.
sargiai gyvendamas' nepastatytų
į
jį
nesuplaukia
vanduo
iŠ
iš

riaus-vert ėjo algą. 174 Klum
Entered as Second Class Matter triotizmą” vadų blogumu. virš penkis metus. Jo vaikų ne
kilų sveikatą į pavojų.
To
trusto
pelnas
pereitais
me

einamųjų
vietų,
sutrynų,
mėš

March 17th, 1914, at the Post Office
pa sprendžia, kad šiuo laiku
priimta į mokyklą. Po bandy tais siekė po $52 ant kiekvieno
1 1 ""
"
......
r
■'
■
of Chicago, III., under the act of Delei to, kad didžiuma Vo
lyno
ar
tvartų?
sekretoriui-vertėjui nėra daug
mui nušauti jo dukterį Myrą, “common” Šero. Bet paskelbęs
March 2ud, 1879.
kietijos
socialdemokratų
Ar
pienus,
kuriuos
peni
savo
Naujienos eina kasdien, iiskiriant
darbo organizacijos reikalais,
kurią sunkiai sužeista paleista tokį milžinišką pelną, jis tuonedėldieniuM Leidžia Naujienų Ben linksta prie taikymosi su
kūdikius,
yra
virintas
ar
paste

tatai 15 dolerių savaitėje gal
iš krūmų kulka. Dietzo namas jaus nukapojo darbininkams al
drovė, 1789 Soi Halsted St., Chicago,
rizuotas?
Ar
gauna
kiekvienas
butų kiek perdidele alga. Nors
111. — Telefonas: Koosevelt 8500.
buržuazija, tai bolševikai tapo spalių 7, 1910 m. apsuptas gas 30 nuoš. ir prailgino darbo
kūdikis
po
tris
stiklus
kasdie

ir tokia alga šiandie sekr.-verkaltina Scheidemanną, kuris šerifo pagelbininkų. Po apsimai- valandas. Jo darbininkai delei to ną?
Užsisakomoji Kaina:
L. S. S. 19 kuopa, Brooklyn,
tčjut neišmokama, vis dėlto ji
Chicagoje — paštu:
nymo šūviais, kuriuose Ilarp ir sustreikavo. Streikas tebesitę
buk
“
parsidavęs
”
buržuazi

N.
Y.
savo
susirinMme,
laikyta

Metams------------------- —----- $8.00
Ar kūdikis penimas krūtimis, me gegužės 5-tą dieną, 1921 m. turės būt išmokėta vėliau, ka
Pusei metų _________ —— 4.50 jai ir “suklaidinęs” darbi Dietz liko sužeisti, Dietz tapo sia.
kaip turėtų būti? Ar jis šva nutarė įnešti IJSS-gos referen da Sąjunga bus turtingesnė.
Trims mėnesiams_____ ...—.— 2.26
suimtas kartu su pačia ir sūnum
Dviem mėnesiams_________ 1.75 ninkus; o Belgijos “socialRūpintis rengiamojo Socia
rai užlaikomas? Ar jam sutei dumui sekantį sumanymą:
Leslie. Jie tapo apkaltinti žmog
Vienam mėnesiui
.— 1.00
Paliuosuoja
nuteistuosius.
listų Partijos pikniko tikietų
patriotizmo” priežastį jie žudystėj. Bet tik vienas Dietz
kiama užtektinai šviežaus oro
Kad
L.
S.
S.
S-gos
Pildanty

[Iš
Federuotosios
Presos]
Chicagoje — per nešiotojus:
ir ar jis nelaikomas karštoje, sis Komitetas 1922 metams tu pardavinėjimu tapo išrinkta
Viena kopija
03 mato Vandeveldės ir pana tapo nuteistas.
CHICAGO. — 25 I. W. W. na troškioje virtuvėje? Ar žinai,
tam tikra komisija.
Savaitei_____ _ ______ . 18
šių
lyderių
blogume.
Bet
ri
būti
renkams
iš
Bostono
riai iŠ VVichita, kurio sėdėjo kad iš bonkos penimi kūdikiai
Mėnesiui ____ ______ __
75
Sekamos kuopos susirinki
apiclinkės.
kiekvienas protaująs žmo
leavenvvorth kalėjime nuo grau turi gauti orandžių sulčių kas
mas nutaria laikyti birželio 12
gus gali suprasti, kad tokie
džio, 1919 m., dabar yra puliuo- dieną po pirmam mėnesiui?
LSS. 19 kp. tar. sekretorius.
dieną toj pačioj salėj (3824
Metams------- ----------------- —. |7.00
TĄRAKNATH
DAS,
suojami,
kadangi
juos
išteisino
V.
Paškevičia,
Brooklyn,
N.
Y.
So. Kcdzie avė.)
Pusei metų
—. 4.00 aiškinimai yra neverti sudi
Ar žinai, kad musės ir uodai
•
[Feder. Presos bendradarbis]
Trims mėnesiams______——— 2.00
apeliacijų teismas. Jie visi bu- nešioja ligas ir ar nuo jų ap Chicago, geg. 19 d. 1921 m.
Dviem mėnesiams
1.50 lusio dvylekio.
Draugai
darbininkai,
spiesklŠis įnešimas reikalauja bent
Padėtis Indijoje darosi labai vo nuteisti iki dešimt metų ka- saugoji savo namus vartoda
Vienam mėnesiui ..... —, ----- .75
tės į savo organizaciją, idant
Ant
belgų
Darbininkų
Par

10
kuopų
parėmimo,
kad
galė

lėjiman
neva
už
trukdymą
karasti.
Calcuttos
žinia,
datuota
mas
tam
tinkamus
sietelius?
Lietuvon ir kitur užsieniuose!
bendromis jiegomis galėtume
(Atpiginta)
tijos pavyzdžio mes mato geg. 4 d., aiškiai parodo, kad val rai, peržengimą špionažo ir pa- Ar žinai, kalt visos slogos tų būti paleistas referendumui. sėkmingiau veikti laimingesnei
Metams__________ ______ — $8.00
našių įstatymų.
limpa, ir kad gali kilus užkrės Parėmimai turi būt prisiųsti savo ateičiai.
Pusei metų
4.50 me, kad “social-patriotų” po džia Indijoje, suprasdama pasi
Trims mėnesiams
2.25 ziciją yra priėmusi visa po sekimą ne-kooperavimo judėji
ti sunkia liga, ypatingai vaikus, bėgiu 3 (trijų) mėnesių po jo
— Kp. Korespondentas.
Pinigus ręikia siųsti pašto Money
pasirodymo spaudoje.
jeigu
neapsisaugosi?
mo,
vadovaujamo
Mahatma
M.
Orderiu, kartu su užsakymu.
litiniai suorganizuotoji tos K. Gandhi, pradėjo griebtis di
Marė Jurgelionis,
Ar žinai, kad ligom dažnai
šalies darbininkų klesa. Rei delių represijų, uždrausdama vie
Sękr.-Vertėjas. Musų Moterims
užsikrečia dėl nešvarių rankų?
škia, tai nėra atskirų asme šus susirinkimus ir paskelbda
Ar visuomet nusiplauni ran 3303 So. Union Avė.,
Kodėl taip?
KELIAS | SVEIKATĄ.
VAIKUI SIETELIS — No. 1017.
kas prieš valgymą ar maisto Chicago, III.
nų dalykas. Ne to arba kito ma įvairiose šalies dalyse karo
Vakar “Naujienose” buvo vado “parsidavimas” pagim stovį. Bet jokioj šalyj nėra taip Nct ir tdda, kaip karo lau
Kuopų veikimas.
aprašyta Belgijos socialistų dė tenai tą pakraipą darbi lengva sustabdyti masinį judė kuos Europoje žuvo tuksiančiai Kuomet kuris nors šeimynos
t
• yr .^lĮriUi ’
difterija,
kokliušu,
karštinėmis,
suvažiavimas (str. “Belgijos ninkų judėjime, o ypatingos jimą ir ne-kooperavimo judėji gyvybių, šimtai tuksiančių mi narys serga skarlatina, tymais,
Chicago. — Gegužės 8 dieną
mas Indijoje priėmė naują rė čia pat namie nuo ligų, ku
Darbininkų Partija”) ir tarp tos šalies sąlygos.
krypsnį. Indijos gyventojai pra rių lengvai galima išsisaugoti. džiova ar kita kokia liga, ku buvo Brigb ton pankiškos LSS •
kitko paduota keletas įdomių Kitose šalyse, kur sąlygos dėjo pildyti programą civilinio Karas užsibaigė. Bet mes dar rios galima išsisaugoti,
ar 174 kuopos mėnesinis susirin
visuomet praneši sveikatos pri
paprastoj svetainėj. Na
faktų apie tą partiją.
yra kitokios, negu Belgijoje, nepildymo neteisingų įstatymų, turime kovoti su baisesniu, žiūrėtojui, kad jis galėtų ne kimas
rių dalyvavo gražus būrys. Be
Belgijos socialistai pri darbininkų judėjimas eina kurių pravedime Indijos žmones nuolatiniu žmonijos priešu li
leisti kitiems tos ligos įgauti? kita ko buvo balsuojamas Są
gų.
nedalyvavo.
klauso tai tarptautinei orga skirtingomis vėžėmis.
Ar namuose įvestos rynos? jungos sekretoriaus atsiųstas
Indijos
nacionalistai
pradėjo
nizacijai, kuri vadinasi “an Iš to mes matome, kaip
Kaip nuo ligos išsisaugoti.
laikyti viešus susirinkimus, ne Nėra jokių slaptybių, kurios Jei ne, ar tai turi išeinamąją protokolas. Kai kurie punktai
truoju Internacionalu” — žioplai elgiasi komunistai, žiūrint uždraudimo. Anglijos po
vietą taip aptaisęs, kad muses gal buvo ir nepriimtini, bet
kadangi sulig Sąjungos taisyklė
kartu su Vokietijos scheide- kurie savo agitacijoje nuola licija ir karinės spėkos bandė iš butų reikalingos, kad išsisaugo ten neprieitų?
ti
nuo
ligos.
švarus
namai,
Ant galo, ar pats ir visa šei mis negalima balsuot už atski
1017
manniečiais, su Anglijos tos niekina atskirus žmones, vaikyti tuos susirinkimus prie
švarus maistas, švarios rankos, myna esate sveiki? Iš kur rus punktus, bet arba visą pri
Darbo Partija ir kai-ku- dalyvaujančius.. darbininkų varta ir delei to kįlo riaušės ir
Homs kitoms socialistų par judėjime. Tais niekinimais kraujo praliejimas ir mažiausia
apie tuzinas policistų liko už ST. PšIBISEVSKIO
ir naktį. Aš taip apleidau jį... O jeigu mano
tijomis.
jie tiktai sukelia keršto jau muštas. Nacionalistai perkirto
meldimas turi dcl tavęs kokia nors vertę, lai
Belgų Darbo Partijos at smą savo pasekėjuose, bet telegrafo vielas ir bandė suar
užeik pas jį tarpais! Jisai myli tave labiau už
Patogus vaikams siutelis parodyta
šiame
paveikslėly. Vestukė su taip
viską...
stovai parlamente balsavo visai jų neapšviečia. Prie dyti kariuomenės susisiekimą ir
vadinamais “box plaits” priešaky ir
nugaroj prisegama prie kelinaiČių di
Pažiurėjo į jį šiurkščiai.
už Versalio taikos sąlygas; šingai, ažuot suteikę jiems paėmė miestą Malegoan.
NAUJOJO
SIONO
VIEŠPATS.
deliais perlamito guzikais.
nieko nesako kiek žmo
Gordonas klausė jos kalbos.su augančiu nu
Tokiam siutuliui pavyzdys No. 1017
tos partijos lyderiai yra pri daugiaus supratimo, komu niųžinia
Užmušta ir sužeista iš nacio
sukirptas mieros vaikams nuo 2 iki 8
sistebėjimu.
Dabar
jisai
malė
priešais
save
vi

ėmę vietas valdžioje, kur jie nistai tiktai dar labiaus su nalistų pusės, bet reikia many
(Ttsa)
siškai kitokių moteriškę. Tai nebuvo jau jo. metų. 4 metų vaikui reikia 1 jardo
MUANIAN
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Padėtis Indijoje.
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ŠĖTONO VAIKAI

darbuojasi kartu su buržua painioja jų mintis. Komuni ti, kad jų skaičius yra daug di

zinių partijų atstovais.
Ir partijos suvažiavimas
politiką pilnai patvirtino.
Pamatinė rezoliucija, išdės
tant! partijos poziciją tarp
tautinėje politikoje, tapo
priimta suvažiavime kone
vienbalsiai; tik trįs delega
tai balsavo prieš ją ir pen
ki susilaikė nuo balsavimo.
Taigi aiškus dalykas, kad
ta pakraipa, kurios laikosi
Belgijos socialistų partija,
yra ne partijos vadų padik
tuota, o išreiškia tikrąjį
partijos narių nusistatymą.
Bet Belgijos socialistų
partija yra masinė darbinin
kų partija. Tik pagalvokite:
ji turi 619,492 narių! Rusi
joje, kurios gyventojų skai
čius siekia pusantro šimto
milionų, komunistų partija
turi ne daugiaus kaip 600,000 narių (o gal tik 500,000),
ir to neveizint ta partija sa
kosi reprezentuojanti visą
tos šalies darbininkų klesą
ir valstiečius. Jeigu 600,000
organizuotų Rusijos bolševi
kų gali skaitytis Rusijos pro
letariato valios reiškėjais,
tai nepalyginamai labiaus
gali skaitytis visos darbinin
kų klesos partija daugiaus
kaip 600,000 socialistų to
kioje mažiukėje Belgijoje.

stų suagituotieji žmonės da
rosi fanatikai, kurie įsivaiz
duoja, kad visų pasaulio ne
laimių kaltininkai esą tam
tikri asmens, ir jie kovoja
su tais asmenimis, o ne su
netikusia visuomenės siste
ma. .

Dietz paliuosuotas.
[Iš Federuotosios Presos]

MADISON, Wis. — John Dietz
iš Cameron Dam tapo paliuosuotas.
Po dešimties metų sėdėjimo
Waupun kalėjime, kaipo auka
Wisconsino lentų pjovyklų inte
resų, tapo paleistas, padavus
prašymą pardono, pasirašytą
112,000* valstijos piliečių. Su
teikdamas pardoną, gubernato
rius Blaine pasakė, kad jis abe
joja apie Dietz kaltumą.
Dietz buvo nuteistas kalėj iman už nušovimą šerifo pagelbininko Oscar Ilarp laike vaiz
dingos kovos už teisę prie nuo
savybės — laike apgulimo Ca
meron Dąm.
Dietzo kova prieš lentų pjovy
klų interesus prasidėjo 1900 m.
Jis valdė žemę prie Cameron
Dam ir pačią užtvanką, kurią jis
variojo kaipo daržą. Kasmet
daržas likdavo sunaikintas, ka
da Chippewa Log and Boom Co.
pradėdavo upeliui leisti rąstus.
Dietz daug sykių protestavo
prieš tokį kompanijos elgimąsi,
kadangi ji laužo nuosavybės tei
ses. Kompanija gi vis žadėdavo
Belgijos socialistuose ne susitaikinti ir vis siųsdavo rąs
buvo skilimo. Kitokių socia tus per jo daržą.

listų, kaip tie, kurie priklau-

desnis, negu skaičius užmuštų
policijų. Žinia tarp kitko sako:
“Tuo pačiu laiku, kada buvo
šios riaušės, panašios scenos, tik
ne taip rūsčios, buvo už tūkstan
čio mylių — Bengalijos anglių
laukuose, Giridhi. Europiečių in
teresai anglių laukuose dideli ir
augantis smarkus ne-kooperavi
mo judėjimo gimdo didelį susi
rūpinimą”.
Tas daro aiškiu, kad Indijos
darbininkai ir valstiečiai remia
Gandhi programą ir kad sveti
mų šalių interesai eina išvien su
Anglijos valdžia.
Indijos žmonės, vadovaujami
Gandhi, bando įvykinti ramią
revoliuciją. Jis ir jo sekėjai ne
nori vartoti prievartos. Bet An
glijos valdžia griebėsi represijų
prieš ramią agitaciją Indijoje.
Laikraščių redaktoriai, advoka
tai ir mokytojai įvairiose Indi
jos dalyse yra areštuojami už
kėlimą nepasitenkinimo prieš
Anglijos valdžią. Gandhi atvira
me laiške lordui Chelmsford at
virai pareiškia, kad Anglijos val
džios politika yra represijomis
sukelti Indijoje anarchiją. Nekooperavimo judėjimas, iš kurio
pirmiau buvo juokiamąsi ir ty
čioj amąsi, dabar išaugo ir nega
li būti sulaikytas, kadangi jis re
mia 315,000,000 Indijos gyven
tojų ir kadangi jis teikia Indi
jai politines ir ekonominės lais
vės viltį.
Sėkminga revoliucija Indijoje
reikštų permainą pasaulio žemlapyj; sako Sorbonne universite
to prof. A. Demangeon. Jis pa
sakęs: “Indijos revoliucija, ku
ri išvytų anglus, supurtytų pa
matus pačios Anglijos imperi>>

Tada Dietz pasiėmė įstatymus jos”.

Anoji silpna Pole.

Jaute, kad jos sieloj suspaus

— Nusiramink, Pole; padaryk Iv dcl manęs,
tose kančiose plezdena Hdės siela. Norėjo ką
nusiramink! Negali įsivaizdinti, kaip aš baisiai
tai pasakyti, bet žodžiai sustingo ant lupų.
kenčiu! Tu neturi supratimo! Neverk!
Aš
— Buk mano pati, — jisai tarė.
negaliu girdeli tavo verksmo.
— Ne! Nenoriu! Nekuoinet, nekuomet...
Atsisėdo ir pažiurėjo į jį pusiau supran
aš bijausi tavęs. Taip... aš bijausi tavęs. O,
tančiu žvilgsniu.
judu abudu taip kankinote mane, tuksiančiais
— Kam tu mane čionai atvežei?
— Kam? Buk inano pati, Pole. Tu gali minčių draskėte mano sielą. Abiejų judviejų
pasilikti pas mane ant visados, šitas viskas bijausi. O, tas.visas biaurus purvas, tas gyvas
ties purvas!.. Viską, viską ji man išpasakojo...
bus tavo. Buk mano pati.
Ne, ne — leisk man išeiti... Aš turi eiti pas
Dirstelėjo į jį nieko nesuprasdoma.
— Nori, Pole, nori būti mano pati? Ant Stepą, Stepas serga...
Ją apėmė baisus neramumas.
ų tave nešiosiu. Tau pas mane bus gerai.
— Ne, ne... Aš nenoriu girdėti tavęs! Pa
Tau ir Stepui. Nori? Aš nuvažiuosiu tuojau pas
Stepą ir atvešiu jį. Visi gyvensime čionai kartu. leisk mane! Aš bijausi... Ak eik pas ją —
ji taip nusiminus, taip suvarginta...
Mums čia bus gerai.
— Pole!
Žiurėjo į jį be jokios minties. Jos lupos
Neklausė jo. Bcjicgc lakstė po kambarį
drebėjo nuo kančios. Rodėsi, kad ant jų visą*
tai į vieną galą, tai į kitą.
laiką ilsėjosi nerimastingas nusišypsojimas.
— Dabar jau aš namo važiuosiu! Namo!
t Negirdėjo jo klausimų.
Vėl pradėjo verkti ir pribėgo prie durų.
— Viską dėl tavęs padarysiu, ko tik norėsi.
O jisai stengėsi atgaivinti ją, priėjo prie jos,
Gausiu pinigų — ir išvažiuosime į šiltas vielas,
paėmė už rankos.
kur Stepas pasveiks.
— Palauk, Pole, aš nuvešiu tave namo, jeigu
— Tiesa?
tu to nori būtinai.
Treptelėjo koja
— Ne, ne! Aš eisiu viena! Aš turiu eiti!
Pažiurėjo i ją giliai nulindęs. Niekuomet
dar nematė jį tokį nubudusį. Jos sieloj virte Vienas tik tavęs jautimas kankina mane... Ak,
virė neapribota nerimastis, Jisai neatsakė nė ak! Ji davė tau per žandą, o tu neišdrįso! nė
žodžio, tik nuleido galvą ant krutinės ir atsi žodžio jai atsakyti. Tu buvai mano pasididžia
vimas, mano valdonas, o moteriškė tau davė
sėdo greta.
— Pasakyk! Pasakyk, kad jije sumelavo! į žandą. Mano akyse kapojo tave botagu.
Gordonas jos neklausė, lik garsiai šaukė, kad
— Jos balsas nutruko konvulsiškame verksme.
—■ Nori būti mano ĮMiti? — jisai užklausė rogės privažiuotų.
Stovėjo duryse.
kurčiu balsu.
Lijo.
—■ Ne! ne! Tu ją myli, ją vieną! Aš dėl
- Leisk man vienai išeiti... Aš noriu da
tavęs — tik įrankis užmiršti Helę. Nenoriu!—
pradėjo ji garsiai'šaukti. — Tu apgavai mane. bar būti viena... Busiu tau labai dėkinga, jeigu
Nemyli manęs... Tu — tu žaidi su manim, kad leisi man vienai išeiti... Rankas tavo bučiuosiu,
pagimdyti joje pavydą. Aš nenoriu matyti ne tiktai leisk mane, leisk!..
Išspruko iš jo rankų, perbėgo kiemą ir iš
tavęs, ne jos! Eik pas ją! Ji tavo pati. Ko
šoko ant vieškelio.
tu nori nuo manęs?
Gordonas pasiskubino paskui jąr paslydo,
Papiažėli nusiramino; nuilsimas pradėjo ją
atsikėlė, vėl bego, pagalios, pagavo veik bejiegę.
apimli; tęsė toliau su ašaromis:
Ji daugiau nesipriešino. Nunešė ją atgal.
— Ne, ne, dar niekuomet aš taip aiškiai ne
jaučiau, kap dabar, kad tu tik ją vieną myli. Jaute, kad perdėm peršlapus ir dreba.
- Paleisk mane! Palik mane vieną, Tu
Judu abudu žaidžiate su manim; aš dėl jus tik
tai priedangalas. Ne! atsitrauk nuo manęs b kankini mane.
Aš eisiu dabar pas Stepą. Sėdėsiu šalo jo dieną
(Bus daugiau)

baltos materijos 36 colių pločia, ir 1
jardo klėtkuotos materijos 36 colių

pločia, ir dar % pardo materijos 18
colių platumo pamušalui.
Norint gauti tokiam siuteliui su
kirpti ir pasiūti pavyzdį, prašom
iškirpti žemiau paduotą blankutą, pa
žymėti mierą, parašyti savo vardą,
pavardę ir aiškų adresą ir, įdėjus į
konvėrtą kartu su 15 centų (pašto
ženkleliais ar pinigais) atsiųsti mums,
šiaip
užadresavus: NAUJIENOS,
PATERN DEPT., 1789 S. Halsted
St., Chicago, III.
NAUJIENOS Pattem Dep.
1739 S. Halstcd SL, Chicago, III.
Čia įdedu 15 centų, ir prašau at
siųsti man pavyzdį No. 1017.
Mieros .......................... metų vaik

(Vardas ir pavardė)
(Adresas)

(Miestas ir Valst.)

Kazimieras Gugis
ADVOKATAS

Namu Ofisas

3323 S. Ilalsltd SI.
Tel. Bculevard 1310

Miešto Ofisai

127 N. Dearborn SI. į

I

TeL Central 4411 ■

DR. A. MONTVID
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas
25 East Washington St.
Valandos: nuo 10 iki 12 ryto.
Telephone Central 8362
2121 North Western Are.
Valandos: nuo 6 iki 8 vakare
Rezidencijos tel. Kedzię 7715
Telephone Drover 5052

Dr. A. Juozaitis
DENTISTAS
Valandos: nuo 10 iki 8 vai. vaka
re. Nedaliomis pagal sutarimo.
3261 So. Hulsted St., Chicago, III.

ATMINKIT, MES ESAME PRIE 20-os IR HALSTED GATVIŲ

Ūkininku Balsas

Telef. Watfcins 2142.

Kava — Homerio, laimingi namai, specialia 3 svaru Pakaa ....... 79c
1 pakas aprubežiuota.
STjJyjVS Chocolate Almonds šviežiai kepti, storai
Į >,J
apdėti, 85c. vertės svaro dėžė .... 46c
rltlIKvferaSbučky Strike cigaretai; kartūnas, 10 pakJJBp*****® kelių
-

GRUDAI
šios rųšies pašarui turi di-:
džiausią maistingumo vertę ir,'
žinoma, yra brangiausi. Avižos, I
kukurūzai, miežiai, rugiai ir
kviečiai yra daugiausia varto
jami.

DALTIC STATES
U

KAPITALAS $250.000.00

Vienintėlis Lietuvių Valstijinis Bankas New Yorke

IUNČIAME PINIGUS LIETUVON perlaidomis ir kablegramais pigiausiu kursu, greitai ir teisingai.

S

PRIIMAME PINIGUS DEPOZITAMS ir mokame 4%.

Nuošimčius kas mėnuo priskaitome prie sumos. Pinigus pasidėjlmui
nuošimčiais galite siųsti per paštą.
Turime daug depozitorių iš
Chicagos ir kitų tolymesnių miestų, ir

PERSAMDOME SAUGOS DĖŽUTES, $5 metams,
PARDUODAME LAIVAKORTES I LIETUVĄ ir iš Lietu
vos. Keleiviams parduodame Draftus, Keleivių čekius ir
Kredito Laiškus.
VISOKIAIS BANKINIAIS REIKALAIS Patarnaujame tei
singai, greitai ir draugiškai.

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

BALTIC STATES BANK
New York

..Avižos užima
pirmą vietą
kaipo arklių pašaras. Arkliai,
šeriami avižomis, būna labai
guvus ir linksmi Avižų grudai yra (ipdengti lukštu, kuris sudaro didelę dalį grūdo
sunkumo. Tokios
Jokios rūšies
rūšie
gru
dai yra labai saugus šerti gy
vuliams. Supelėjusių ir jaunų,
neprinokusių avižų nereikia
duoti arkliams.
Kukuruzai yra pigia tįsis ir
plačiausia vartojamas pašaras
Amerikoje.
Labai malonus,
gardus, lengvai suvirškinimas
ir duodąs daug energijos paša
ras. Jokis kitas pašaras nėra
taip plačiai vartojamas ir taip
lengvai prieinamas, kaip kuku
rūzai.
Vienok, jei duodama
perdaug, pagimdo nevirškinimą
ir kitus vidurių suirimus. Au
gančių kumeliukų nepatartina
šerti kukurūzais, kadangi juose
trūksta
muskulų ir kaulų auginimui.
Sumalti kukuruzai ir avižos ir
smaišyti po lygią dalį yra la
bai geras pašaras
dabiniams
arkliams.
Kviečiai, rugiai ir miežiai yra
kartais duodami arkliams. Vie
nok dėl jų brangumo, jų nau
dojimas pašarui yra apribotas.

Naujausi Sejonai ir Ziponai

darbo pasiūti iš erash,
puikiausi vilnoniai, seržiaus ir gražiausio
jean ramio audeklo ir lininių,
tricotiniai; su kišeniais ir diržu, rankomis embroideriuoti gražiau
mezginiais ir guzikais padabinti; tinkančiomis spalvomis. Rundivienoda arba visaip languoti. Mie nas ar V kaklas, be kalnierinių
modelių. Rose, copenhagen, bal
ra moterims ir merginoms; $5.00 ti, peach ir bisųuo $3.00 iki $4.00
iki $7.00 vertės suvertės, specialiai
batoje už
™
Merginoms miera 14 iki 20; moterims miera 36 iki.46.

$3.98

tiks

Kviečių sėlenos yra labai nau

dingas pašaras ir dažnai varto
jamas kaipo priedėlis prie gru

Teisingą, Greitą ir Mandagų
Patarnavimą

dų. Jos geraįhuoti arkliams
sergantiesm karštlige ir vidu
rių suirimu: praliuosuoja vidu
rius ir stengiasi prašalinti ki
lus panašios rųšies nesmagu
mus.
Jų vienų nereikia šerti
darbiniam arkliui, nes yra peršiurkščios.
Pupos ir žirniai yra geras
pašaras, turtingas muskulams
tverenčiais elementais ir kitais
maisto sudėtiniais. Kaipo ar
klių pašaras, jie yra plačiai var
tojami Europoj; mažiau šioj

Cotton seed meni yra

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

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

MUSŲ PERLAIDAS išmaino ant pinigų visoje Lietuvoje. Taip
kad važiuodami Lietuvon geriausia išsipirkite musų Bendrovės draftą, ant kokios sumos tik norite ir Lietuvon parvažiavę pinigus gausite
pačtose ir bankose.
LAIVAKORTES parduodame Lietuvon ir iš Lietuvos ant visų Ii
nijų. Važiuojantiems Lietuvon parūpiname pasportus ir kitus reika
lingus dokumentus ir sutvarkome Income Taksus.
DABAR PRASIDEDA didelis išpardavimas Lietuvių Prekybos
Bendrovės šėrų dėl pastatymo Lietuvoje CUKRAUS FABRIKO. Pra
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.
SIŲSDAMI pinigus, pirkdami šeinis, arba norėdami daugiau ži
nių apie laivakortes kreipkitės ypatiškai, arba per laiškus šiuo adresu

Lithuanian Sales Corporation
414 Broadway, Boston 27, Mass.
Jei patogiau tai kreipkitės į musų skyrius:

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

labai
turtingas riebalas ir muskulus
tverenčiais mineralais. Kartais
vartojamas kaipo pašaras. Au
gantiems kumeliukams nerei
kia jo duoti.
.— A. Dvylis.

Lokautas Porto Ricoj

$1.88

Lithuanian Sales Corp
300 Savoy Theatre Bldg
Wilkes-Barre, Pa

Vaiką 2 kelintą siutai Vertės iki $10.

' Tel.'Kedzie~ 8902 ~

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

Ofisas: 127 No. Dearoom st.
11 lubos.
Telefonas Central 4411

i

Namai: 3323 So. Halsted st.
Telefonas: Drover 131G

Miera 14x18 už

$6.95

$110.00

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

Vaiku 1 ir 2 keliniu siutai $12.50 iki $15 vertės
Reguliarė $12.50 iki $15 siutai; 1 ir 2 trumpų kelinių, puikaus vilnono audeklo, naujų
madų, kvolduoti ir lygus; taipgi mėlyno seržiaus Norfolk. Išimtinai $12.50 iki $15
vertės. Šiame spociališkame išpardavime tik už
"7 IK
Senumo 7 iki 17 metų
Bw

$130.00
Miera 20x22

$150.00

Suteikiame pieną veltui

VYRŲ IR VAIKINŲ SIUTAI.
čysto vilnono audeklo unfinished worsted, baigto kasmiero, vilnonio audimo. Vi
sokių rūšių ir patrinų; miera iki 42, taipgi didesnės
S? 4 Q
mieros už
i
IU
Atdara suimtomis iki 6 vai. vakaro.

■ PRANEŠIMAS ?
Gyduoles uzl.iiko
šeimynos 'sveikata.

CITIZENS STATE BANK
MELROSE PARK, ILLINOIS
(Bankas ant kampo)
PADEK SAVO SUTAUPYMA TVIRTAME
VIETINIAME BANKE. 1

3% palukio mokama už padėtus pinigus
PINIGŲ SIUNTIMAS — APSAUGOS SPINTOS
APDRAUDA NUO UGNIES IR VIESULOS

Bankas su Laikrodžiu

Męs kalbame Lietuviškai

Bankinės valandos kasdien nuo 8 ryto iki 4 po piet, išskiriant, Subatomre nuo 8 ryto iki 1 po piet ir nuo 7 vakare iki 9 vakare.

JAU AT
PIGO

LAIVAKORTES

Nėra ofiso visoj Amerikoj kur pigiau gautumėt šipkortes stačiai į Hamburgą, Eitkūnus, Liepoją ar Kauną.
Pašportus kožnam gaunam. Pinigus siunčiam Lietuvon
pigiausiai ir išmotam greičiausiai. Kas tik lietuvis ar
lietuvaitė kreipkitės tuojaus šiuo antrašu:

LITHUANIAN

136 E. 42-nd Street

TRAVEL BŲREAU

NEW YORK, N. Y.

SIŲSKITE
TELEGRAFU

PIRMO MORTGEČIAUS AUKSO
BONDSAI, NEŠANTI 7%.
Nuošimtį mokame kas pusmetis.
šie bondsai užtikrinti pirmu mortgačium1, Chicagos Kcal
Estatc.
Visos savastys tvarkomos

HOOL REALTY COMPANY
Trustisai: Chicago Title & Trust Co.
Šie pirmo mortgečiaus aukso bondsai absolučiai saugus
spekuliacijai.
Leiskit mums paaiškint musij dalinius išmokėjimo planus
ir kitus dalykus.

840 W. 33rd St.
fel.: Yards 2790.

SEVERA’S
NERVOTON
(Severo Nervoton), tam tikrus gyduloA dėl tokiu negalų. Jie nutilda
nervus, atneša ramų ir pastiprinanti
miegą ir atgaivin nervu systemą.
Prekė $1.25. Gaukite nuo sava
aptiekoriaus. Reikalaukite Severo.
Neimkite kitokiu.
W F. SEVERĄ CO
CEDAR RAPIDS, IOVVA

EXTRA

Budavojame
Namus.

Apvyniok vietą uždedamus apš

Tel.: Lafayette 965.

P-s Rubey lietuvis. Telefonuokite arba rašykit jam.
Nekainuos nieko, kad gavus
faktus.

^Henmo!a1ūm
Šaldo ir gydo lengvai ir anti
septiškai.

Tel. Monroc 2804

DR. W. F. KALISZ
CHICAGO.

namus, rakandus ir auto
Parduodame namus, sko- ■
■ liname pinigus.
■

Evaldas & Pupauskas, ■
840 W. 33rd St,
J
Yards 2790

milIBIIIEBaiOSIIl"

AMERICAN LINE
Tiesi kelionė

New York —Hamburg
Parankiausia kelionė lietuviams ir
rusams
Dideli ir moderniški dubeltavais
Šriubais garlaiviai.

Minnekahda (naujas)
Tik 3-čia klesa
Birželio 30

Manchiiria
Birželio 2.

Mongolia
Birželio 16.

RED STAR LINE

Poland

4021 S. Maplewood Avė.,

čiai malonaus

Inšuruojame nuo ugnies,

Flatus ir bungalows. Augštos rūšies materijolas ir New York — Hamburg
Libau — Danzig
puikiausia unijistų gabių
darbininkų darbas už tokią
Gegužio 26.
žemą kainą, daug pigiau, nei
Atsišaukite Kompanijos ofisan
kuri kita įstaiga pasaulyj
14 No. Dearborn St.,
Chicago, III.
galėtų. Perkame tokiomis
Arba prie vietos agento.
daugybėmis, todėl galime
siūlyt už didelį nupiginimą.
Nebudavok namo, nematęs
mus.
District Sales Manager dis
l IR Iš LIETUVOS
triktams į šiaurius nuo 51 du ir daugiau
išplaukimų kas savaitl

Stanley Rubey,

NUDEGIMUS

Siunčiame pinigus Lie
tuvon, prisiuntimas užtik
rintas.

mobilius.
Jeigu jaustite pavargis, aržus, ner
vuotis, lengviai sujudintas, jausiąs
nuo triunksmu, negalite miegoti —
tada nepadarisite gianaus imdamas

gatvės, į vakarus nuo
Wentworth Avė. District
Sales Manager

n»si

Speciaiuinas: Moterų ligos ir Chirurgija.
1145 MILWAUKEE AVĖ.

Atgaivinkite

sava nervus.

KAZ. O UGI S

12th STREET

$95.00

Puikus vilnoniai, mėlyno seržiaus su vienoms trumpoms kelinėms ir keletas šimtų
vilnonių dviejų kelinių siutų.
Jūsų pasirinkime, Šiame išpardavimo
tiktai po
*
.

Skolinu ir surandu paskolas
pirmiems ir antriems motgiČiams.
Atperku ir pampinu roortgifiius.
Atperka {vairių kompanijų
šėrus.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos

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

Musų pirkėjai turėjo nepaprastai pasekmingą pirkimą, pastarajam važinėjimo į New
Yorką. Taupumas matomas ant vaikų siutų gerumo, kurie trumpame laiko taps jūsų.

MORGICIAI
PASKOLOS

Chicagos Ofiso valandos: Kasdiena 9:00 ryte iki 6:00 vakare
Vakarais: Utaminke, Ketverge ir Subatomis iki 9:00 vai. vak. Nedėliomis: 10:00 ryte iki 4:00 po pietų.

Sutaupysit pinigp.

Netikėtas Pirkinis
VAIKAMS DRAPANŲ

[Iš Federuotosios Presos]

SAN JUAN, Porto Rico. —
“Open shop” kampanija pasiekė
ir Porto Rico ir joje pirmiausia
nukentėjo tabako darbininkai.
Amerikos tabako trustas per
traukė visus ryšius su unija ir
paskelbė darbininkams lokautą.
Delei to 12,000 cigarų ir kitų ta
bako darbininkų liko išmestą iš
darbo. Policija veikia išvien su
kompanija. Panaudota taipjau
mušeikas ir streiklaužius. • Tas
trustas
Porto Rican Amerituri padaręs
can Tobacco Co.
sutartį su unija iki liepos 31 d.,
š. m., tečiaus nelaukė iki ji už
sibaigs, bet padarė puolimą ant
darbininkų prie pirmos progos.
Skurdas tarp išmestųjų iš dar
bo darbininkų yra labai didelis.

3039 So. Halsted St.
Naujo
LUMBERIO
Vartoto

Pasibudavok Garadžių

ŽIPONAI

SEJONAI

CARR BROS. WREGKING
GOMPANY

Telefonai:
Boulevard 1921, Yards 1294

Senai laukiamas moterių ir merginų laikas priėjo, kuriame pateiksi
me kokio niekad nebuvo, remiantis ant musų specialiu pirkinio.

I Paprastai lic grudai yra suvar

tojami
naudingesnieins
lams. *

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

tiesioginiais laivais j ir iš ANTWERPO, KARVE ir ANGLIJOS, turi
trumpus ryžius su KAUNU ir kitais
LIETUVOS MIESTAIS.
Keliauninkams po 2, 4 ir 6 lovelei
kambaryj.
Atsikvieskit savo gimines bei drau
gus musų dideliais, greitais laivais.

Atsišaukite prie artimiausio laiva

korčių agento, arba

THE CANADIAN PACIFIC
OCEAN SERVICES, LIMITED.
40 N. Dearborn St, Chicago, III.
8■■■■■■■■■■■■■■■!

Jūsų tuščią savastį dėkite į draugi "Tel.: Yards 6666
ją dėl paskolos rašto, ir nuošimtis
Boulevard 8448
užmokės už namą.
Nieko nekainuos pilni paaiškinimai. | DR. V. A. ŠIMKUS
The Home Builders
Lietuvis gydytojas, Chirurgas
Akušėras
Association,
Halsted
S t., Chicagd.
3203
So.
National Headquarters
Valandos: 10-12 v. r., 1-3, 6-8
139 Norį h Clark Street
Nedaliomis 10-12 ryto.

Telephone Rand. 5886.

NAUJIENAS, Chicago, HL
1*1*1-1 ■■■>"■

Subata, Gegužio 21 d., 1921

■y*——■■■

---------- L.-------------- ... <an-rTll-- '

Iš jurininku streiko.

PRANEŠIMAS

[Iš Federuotosios Presos]

Naujas kantoras po pardu ATLAS RE ALT Y
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.

ATLAS REALTY COMPANY

E. D. Witkowski,

A. M. Barčus,

1.

“Rastiems kaltais, ypač uos
tuose j pietus nuo Baltimore’
pasakė Furuseth, “pabaudos is
pradžių buvo mažos ir jos bu
vo tuoj aus užmokėtos. Pabau
dos tada buvo pakeltos iki $b
su persergėjimu, kad jos toliai
dar labiau bus pakeltos. Tadi
darbininkai nusprendė: ‘kadan

J. P. Waitches

4601 So. Hermitage Avenue,

Chicago.

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

■

----- ——■

■

Wasbington. — Jurininki
prezidentas Andre\v Furusetl
po paskutines konferencijos si
admirolų Bensonu prieš pa
skelbimą jurininkams lokauto
pareiškė, kad kalėjimų durį s
prasivers priėmimui unijos gy
nejų.
Atlantiko ir Pacifiko pakraš
Čių kalėjimai jau prasivėrė i
priėmė apie 300 jurininkų pi
kietuotojų. 47 jų tapo areštuo
ti geg. 11 d., Baltimorėj. Dau
gelis areštuotoji^ jau /buvo tei
siami ir arba tapo paleisti, ai
ba priteisti užsimokėti pabau
das.

....... —

T. Pullman 5482

Musų Turtas Apie

3,000,000,00

PRANEŠIMAS
Park Lietuviams

Brighton

Šiuomi duodame žinoti, kad Ventos Aptiekoje
tapo atidarytas pinigų siuntimo skyrius. Yra varto
jamas geriausiai išdirbtas būdas greitam persiunti
mui ir pilnam išmokėjimui pinigų. Siunčiame pašta,
telegramų ir draftais. Tiesus susinešimas su Lietu
vos Bankais.
Valandos nuo 9 ryto iki 10 vai. vakare.

VENTOS APTIEKA
Archer & Francisco Avės.
Chicago/ III.
Tel.: Lafayette 621.

SKAITYKIT SU DIDELE ATYDA
*

' '' * ‘
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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 pąjusit, kad turite kuriuos nors kirminus, pradžioje žingsniai
turi būt be atidėliojimo paskubinti.

Universal State Bank
BEDARBĖ PRAEINA.

Aiškiausiu ženklu augščiau minėtų kirminų yra, jei jie randasi
pas jus, galima patirti nors ir nevisada, sekančiu budu: užeinamieji
> symptomai kaipo, stoka apetito, kartais persivalgymas, apsivėlęs lie
žuvis, karštis, vidurių skausmas, pilvo ir žarnų skausmas, ir tanjdai
tas atsiliepa ant plučių; noses niežėjimas, išpūtimas, netvirtumas,
skausmas strėnose, pajuodavę paakiai, nustojnnas kraujo arba mažakraujistė, 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 paciantų, kuriuos pagydžiau. Pilnas gydymas kainuoja $15.00.

Raymond Vaičaitis

1645 West 47th St.
Tarpe Paulina ir Marshfield.
Ofiso valandos: nuo 10 vai. ryto, iki 8 vai. vakare; nedėlioję
nuo 10 iki 12.

Banko Valandos:

3252 So. Halsted St.,

Vyšnių Gojus
TAMSUS MOLASAS

,
A

W

iŠ išdirbėju per pašty už 75o. bonką.
F. AD. RICHTER & CO.

Srd Ar*. & 3Bth St.

Brooklyn* N. Y.

Čysto cane — Beaume 42 Turi sa
vyje 50% sujungtų cukrų. Dešimts
galonų lotas $5.00, pervežimas apmo I
kėtas.
Pinigai su užsakymu.

Alexander Molasses Co.,
ALEXANDER MOLASSES CO.,

•

Kainos ant Visų Tavorų

Iš RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 22
metu kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.
Gydo aštrias ir chroniškas ligas,
yyrų, moterų ir vaikų, pagal nau
jausias metodas X-Ruy ir kitokius
elektros prietaisus.
Ofisas ir Labaratorija: 1025 W.
18th St., netoli Fisk St.
VALANDOS: Nuo 10—12 pietų,
ir nuo 6 iki 8 vai. vakarais.
( Dienomis: Canal
Talephonai:J
3110 arba 857
} Naktimis: Drexel
’ 950 - Drover 4136
GYVENIMAS: 3412 S. Halsted St.
VAL.: 9—10 ryto ir 8—9 vai. vak.
k------------ ------------------------------I . .. ——Į
'
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Praktikuoja 15 metai
Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos
Chicago, Illinois.

Chicago, III.

3343 So. Halsted St.,

Sveikatai ir Linksmumui

GYDAU visokias ligas vyrų ir mo
terų; galvos, akių nerviškumą, nusil
pimą, narių silpnumą, reumatizmą,
paralyžių ir kitas visokias viduriu Ugas. Kaipo lietuvis savo tautiečiams
patarnauju kuoteisingiausia. Visas li
gas gydau gamtiškais budais.
Valandos nuo 9 ryto iki 9 vakare.
Nodeliomis nuo 9 iki 1 po pietų.
1407 Milwaukee Avė., Chicago, III.
Phone: Humboldt 5849

Palengvins akių įtempimą, kuris
esti, priežasl
galvos skaudėjimo,
Hviuguiiu ,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 |
mokyklos vaikus.
Valandos nuo 12 iki 8 vakare. Nedėldieniais nuo 10 ryto iki 1 po piet.
Ofisas 1553 W. 47th St., kampas
Ashland Avė.
Tel. Drover 9660
.■■■■■■■■BBBBBEBBBBBJ

! Reumatizmas Sausgėla;
■
■
■
M
■
■

■
■

Specialistas džiovos

U

Nesikankykite savęs skausmais, Reumatizmu, Sausgėle,
Kaulų Gėlimu, arba Mėšlungiu
— raumenų sukiniu; nes skaudėjimai naikina kūno gyvybę
ir dažnai ant patalo paguldo.
CAPSICO COMPOUND mostis lengvai prašalina viršminotas ligas; mums šiandie daugybė žmonių siunčia padėkavonės pasveikę. Prekė 50c per
pačta 55c arba dvi už $1.05.
Knyga: “ŠALTINIS SVEIKATOS”, augalais gydyties,
kaina 50 centų.

.
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Moteriškų, Vyriškų ir
g
Vaikų Ligų.
OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki
3259 So. Halsted St. Chicago, III. "
5 vai. po piet ir nuo 7 aki 8:30 vai,
vakaro.
Nedčliomis nuo 10 vai. *B B S B C B B B B B B D B B B B B B III
valandos ryto iki 1 vai. po piet.
Telefonas Drexel 2880
k---------- :------------------------------------/

|
u
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South Side Beveragc Co’s.

FREDERICK BROS.,
Tel.: Boulevard 2538.

Taipgi “Ambrosia” ir “Extra Pale” Brands.

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

DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS

muzikališkų instrumentų naujausios išW dirbystes: armonikų, koncertinų, skripkų, rekordu visokioms
kalboms, gramafonų ir auksi- \\ Jjj
S?* nių visokių »daigtų: žiedų ir
laikrodėlių, ir sutaisom viską, kam kas
sĮĮ1 reikia, o ypač muzikališkus intrumentus
SS ir prisiunčiam j kitus miestus kam ko reik
P
K. PIKELIS,

Chicago, III.
....

.

..................... I

I

IIII

,1

.1

—

ELEKTRA

Šviesą ir pajiegą suvedame j senus ir naujus namus, taipgi
dirbtuves. Cash arba ant išmokėjimo.
Pirmutine
Knrn.iraciin Amerikoje
Amerlkoio
Pirmutini Lietuviu
Lietuvių Elektros Korporacija

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

■ ■

Justin Kulis

!

K

Tikra Diognoza

Kątik sugrįžo iš Califomijos ir
vėl tęs savo praktikavimą po No.
5208 W. Harrison St.
Valandos: 8—12 kasdieną ir 6—9
vakare išskiriant nedildieniua.
V....................
.*4

3700-10 S. Halsted St.

I

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

DR. MARYA
DOWIATT—SASS.

Tai yra tikras Tonikas nuo nervų ir silpniems
žmonėms. Rekomenduotas visų gydytojų.
Pardavoja,

. 1907 So. Halsted St.,

i

Tel. Austin 737

“HMALT TONIC”

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

Dr. W. Yuszkiewicz

Chroniškos Ligos

Gerk

’

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

DR. CHARLES SEGAL

JUOZAS F. BUDRIK,

t

—----- —.........—

Akinių specialiataH
1801 So. Ashland Avė.,
Kampas 18-os gatvės.
Ant trečio augšto virš Platt’o aptiekos, kambariai 14, 15, 16 ir 17
Valandos nuo 9 ryto iki 9 vai. vak.
NedeHomis nuo 9 r. iki 12 pietų.

DR. VAITUSH, O. D.
Lietuvis Akių
Specialistas

DR. M. HERZMAN

f

Augščiausios
rūšies laikro
dėliai, žiedai,
lenciūgėliai
branzalietai,
perlai,
britvos iš Vokieti
jos pergaben
tos, gramofo
nai ir rekordai
parsiduoda
kainomis kaip
prieš
karę
Brunsvvick ir
Columbia gra
mofonai, visi
naujausi
lie
tuviški rekoldai gaunami
Čion ai s.
Už
laikome lietu
viškus
roles
dėl piano. Ka
talogą rekor
dų siunčiame
kožnar.v dykai.

Ofisas:

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 Yards 687

Naujos Numažintos

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

Praktikuoja 30 metai

Chicago, III.

Drover 6369.

l&laikymui ^alvoa odos tvaikai ir hvaiial'.

Rųffles galima gauti visose aptiskose po 65o. bonkp, arba tiesiog

DR. G. M,

3130 SO. HALSTED STREET

Ar jus Kankina 01ei«katw«?
NAUDOKITE
At Jums Galvos Od^ Niekti?
NAUDOKITE
Ar Ju®4 Plaukai 51enka?
NAUDOKITE ĄufffeS y
«•
Ar Jų® Norite Ap®au/otr Juo®?^.y
NAUDOKITE^
r
Jf
ĮUŠlailąrmui ®cvo plaukų ^rarima ir tankiais '
NA U DOK1TČ* JįuffleS

NAUDOKITE

<lic-

UNIVERSAL STATE BANK

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

*

Kasdieną iki 4 vai. po pietų ir vakarais.
Utarninlcais nuo 6 iki 8:S0. Subatomls visą
ną iki B:3O vakare.

Kad Liudvikas Geležinis visiem.'
ant Town of Lake lietuviams gera:
žinomas, kaipo atsakantis kriaucius
atidarė naują vietą, kurioje bus siu
vama moterims ir vyrams rūbai ant
užsakymo, pagal naujausią madą ii
už žemą kainą.
L. GELEŽINIS,
4634 So. Ashland Avė.,
Chicago.
Tel. Boulevard 9139

DVIDEŠIMTS AŠTUONI METAI PRAKTIŠKO PATYRIMO.
VALANDOS kasdien nuo 10 ryto iki 8 vak. Nedaliomis nuo 10 ryto iki
1 po piet. Utarninkais ir Ketvergais nuo 10 ryto iki 4 vai, po piet.

Gyvenimas yra
tuščias, kada pra •
nyksta regėjimas.
Mes vartojam
pagerintą
Ophthalmometer. Ynatinga doma at
kreipiamo į vaikus. Valu nuo 9 ryto iki 9 vak.
Nedėliomis, nuo 9 iki 12 dieną.
4649 S. Ashland Avė. kamp. 47 St.
Talophona Yards 4317
Boulevard 6437

,

Dabar yra paskutinė proga pasinaudoti pinigų — markių kursu, manantiems važiuoti, arba norintiems siųsti pinigus Lietuvon.
Męs pristatom pinigus Lietuvon į 4 savaites su pilna garantija.

ir Petci

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

John J. Smetana

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

PRANEŠIMAS

Ištikimas Gydymas
Pasitarimas rūpestingai slaptas
DR. B. M. ROSS
Specialistas

SPECIALISTAS

KAS ČĖDIJA PINIGUS UNIVERSAL STATE
BANKE, TAS NEMATO BEDARBES
IR BLOGŲ LAIKŲ.

Petrušiunas, suimti bevagiant
iš vagono automobilių
šynas
Jo sėbrai nuteisti kalėti.

DR. DICKSON,

lunisnthal

Dabar, kada šimtai Fabrikų vėl atsidaro ir darbai vėl prasideda, kaip
tik yra laikas pradėti taupinti pinigus apsisaugojimui nuo betląrbės
ir nelaimių ateityje.

[Iš Federuotoslos Presos]

Nenubaudė tik todėl, kad
įsivilkęs uniformom
Užvakar teisėjas Landis atsi
sakė nuteisti kalėjimai! Wil
liam Zweyer užtai, kad
stojo teisman įsivilkęs i karei
vio ruhus, kuriuos jis devėje
karo laukuose.
Zweyer ir jo sėbrai, M. Healj
R. Sanders,
Williain Būrus

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.

JU., ■ "JUM

,..

Todėl, Tautiečiai, visi j savo tikrą Valst. Banką!
Išsiimkitc Universal Stale Banko Knygutę šiandie.

Reikalingi akiniai.

i ■■■■■■■■■■■■■■■■■■B

Didžiausias Lietuvių Valstijinis Bankas Amerikoje.

Kurs savo banką.

Omaha, Neb. — Organizuo
ti darbininkai pienuoja čia į
kurti nuosavų banką, kurio sa
vininkais butų ir kontroliuoti
darbininkai.

, Turiu patyrimą
moterų ligose; rū
pestingai
prižiū
riu ligonę Ir kūdi
kį laike ligos.
10929 S. State St.
Chicago, III.

DOLERIŲ

pasirodo, kad vietų valdžio
nori ištuštinti musų iždus, ku

rie reikalingi nuims maistui ♦
mes nutarėm pasilikti kalėj i
muose. Kalėjimai tiek pat yri
geri, kaip ir laivui, ypač pri<
naujų sąlygų’.
“Tokia yra darbininkų po
zicija. Ir aš manau, kad jie iš
pildys ką jie sako.”
Iš Scattie, Wash., praneša
kad prekybos butas
laivyno departamento duoti in
žinierių laivams, kurie galėti
atgabenti maisto j Alaską, km
maisto jau trūksta. Jurininką
tada paskelbė laikraščiuose, ka<
jie duos kiek tik reikia jūriniu
kų tokiai kelionei visai dykai
jeigu laivų savininkai duos lai
vus irgi tokiomis pat sąlyga
mis, t. y. irgi dykai.
Laike pirmųjų 11 dienų lo
kauto iš 132 laivų, kurie ture
jo išplaukti iš New York o, te
išplaukė tik 11 laivų su surink
tomis už nukapotas algas įgu
lomi s. Bet ir tai jiems vi
sicins truko darbininkų, y
neturėjo patyrusių žmonių.

A, SHUSHO
AKUSEBAA

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

Canal 257
Naktinis Tel. Canal 2118

Dr. R. Wagner

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 SL

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ofisas: 2201 W. 22nd St., kampas
javitt St. Phone Canal 6222. Vandos: 1 iki 4 vai. vakare, nuo 7 iki
9 vai. vakare. Gyvenimo vieta: 8110
. 42nd St. Phone Lafayette, 4988
darnios nuo 10 iki 12 dieną.
ephone Yards 5834

DR. P. G. WIEGNER
ėmimo valandos nuo 8 iki 12 ii
ryto ir nuo 7 iki 9 v. vak.
5 So. Halsted St., Chicago, III.

Pasidaryk sau vyną
Vynuogės, Vynuogės
Vynuogės.
Džiovintų juodų ir baltų
vynui vynuogių. Parduo
dame po kiek tik kas nori,
už prieinamą kainą.
COY^E BROS.,
119 W. S. Water St.
Chicago, III.

PIRTIS.
Hotelis su 100 kambariu

DR. I. H. GINDICH
DENTISTAS
Mes savo darbą gvarantuojame
ulbame visas Europiškas kalbas.
304 So. Kedzie Avė., Chicago, III. i
Arti 88th Street.
--- —-

Mano specialia gydymas yra
Chroniškų, nerviškų ir moterų ligų
Nuo 9 r. iki 2 p. p. ir nuo 7 iki 9 v.
1600 W. 63 St. kampas Asblaad Av.
Phone: Prospect 2704

Turkiška elektrikinė maudynė

fiso Tel. McKinley 76

...... —

Kraujo ištyrimas ,
Elektros Instrumentai
J. VAN PAING M. D.
2221 So. Kedzie AvėVai. 1—-2; 7—9 po piet.

'

.. -0

L'el. Pullman 342

DR. I. E. MAKARAS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas
0900 Michigan Are., Roselande.
Vai. 10 iki 12, 2 iki 4 ir 6:80
iki 8:30 vak.

Lankant musų pirtį, galima apsisaugot nuo sekančių ligų: Reumatiz
mo, violetiniai spinduliai, nerviškumo,
šalčio, strėnų dieglio, paralyžiaus,
inkstų ir kitokių elektra gydymų.
Naujausiais mūsų įtaisymais, gva
rantuojame geriausią gydymą.
Moterų dienos tik iftaminkaie
dieną ir naktį.
Dienos dėl vyrų — atdara kiekvie
ną dieną ir vakarą išimant Utarninkus nuo 9:30 ryto iki 7:30 vakaro.

A. F. CZESNA,

1657 West 45-ta gatve, Chicago, III.
Tclef. Boulevard 4552

jracwiiww'

Subata, Gegužio 21 d., 1921

ih.

jas atsakinės į klausimus, tai kad “karūnos“ nukris ir “daivienas žmogus, Semaška, ėmė mantai“ bus netikri. Musų pro
mėgint iššauki suirutę svetai duktas Kartusis Vynas greitai
REIKALINGAS
kambarys
nėje Ažuot statęs klausimus, .<turčs trisdešimts vieną gimimo vedusiai pOrai su 7 metų yaijisai pradėjo “spyčius“ rėžti dietą Publika žino jo nuopel- ku; kas tokį kambarį turi, Reikia pardavėjų virš 25 metų am
žiau^, gražios išžiuros ir pasiryžusio
apie “Komunistų Manifestą“, geriausia gyduole kokios jus meldžiu atsišaukti antrašu:
dirbti. Galiu išmokint biznio, kuria
me galės uždirbti $5,000 į metą. Ka
apie Karolį Marksą, apie Ru- mis. Trinerio Kartusis Vynas
S. B..
da
pasirodys savo darbu, tada perkel
sijos tvarką, ir apie kitus da norite, jei norite išvalyti kūne
siu
vedėjų vieton.
Maiykit M r.
3238 S. Halsted st.
susirinkusius
nuodus
viduriuo

lykus,
apie
kuriuos
jisai
išma

Beard,
216
N.
Michigan
AVe., Room
DAR APIE DIDĮJĮ GAISRĄ.
501.
no ne daugiau, kaip tas žind- se ir priversti tingų pilvą į nor
masni gyvūnas apie astronomi malę veikmę. Galit ji gauti
Ketverge tuojau po pietų
ją. To žmogelio skėryčiojimai pas visus aptiekorius ir vaistų
iškilęs Gris.\yold and Walker Virėjai pasmerkė unijas už
Joseph Triner
pažadino “revoliucinę dvasią“ pardavėjus.
REIKIA pardavėjo. $100.00 j
aliejaus sandėly prie Nęwbėrry atsisakymą nuo A. F. of L.
(iompimy,
1333
45
So.
Ash

Išsirendavoja
kambarin
vienai
kai-kuriuose
vietiniuose
komu

savaitę. Patyrimas nereikalin
ir 15-os gatvių, gaisras dar ir
Chicago Cook’s ir Pastry
ypatai.
A
įsisunk
i
te:
land
Avė.,
Chicago,
111.
nistuose,
ir
jie
ėmė
ne
tiktai
gas. Gali pelnyti pardavodavakar vakare tebedegė, nežiū
Cooks’ Local No. 865 ketverge
3338
S.
Emerald
Avė.,
karštai ploti jam, o ir išreikšti
IHHMM ■ —■ ni
TiuILi l
mas pasaulyj žinomas korpora
rint kad vanduo pilamas iš vi
išnešė rezoliuciją, kuri pasmer kario konduktorius susibarė su savo džiaugsmą riaumojimu ir
.Vos
lubos.
cijos apdraudas.
sų pusių. Aplamai imant tasai
kia unijas, kurios nubalsavo at tulu juodveidžiu gatvekariu va staugimu.
gaisras padarė $600,000 nuos
nušovė
Matykite Mr. Utes,
sisakyti nuo A. L. of L., Ameri* žiuojant. Juodveidis
T
tolio. Didelis keturiom lubom kos Darbiu. Federacijos. Taip- konduktorių Jacobs, antrą nu
North
Side.
—
Vaikų
draugijėlė
Bi
Bet tam be sarmatos gaiva
Room 707 35 S. Dearborn St.
jūnėlis turės draugiška vakarėlį ne
namas talpino šešis tuksian
lui,
kuris
pradėjo
triukšmą
kel

gi tasai skyrius
nubalsavo žeidė ir pabėgo. Paskui veTiodalioj, 22 d. gegužės, kaip 6:30 v.1 v.
čius statinių aliejaus. Gaisrui
Liuosybės svetainėj, 1822 Wabansia
ti,
lygiai
kaip
ir
jo
pritarėjams,
traukti teisman atsiskyrusius, nies brolis su savo moteria
Avė.
Bus tinkamas programas, kurį
iškilus statinės ėmė sproginėti kad atsičmus savo turtą. Sako, važiavo pas mirštantį. Jų auto- pirmininkas, dr.g. Shatkus, iš
ANT RENDOS garadžius 4 ka
išpildys
patys
vaikai.
Po
programų
rams
Buvo automobilių taisymo ša
Įkaitintos. Taip keliolika valan atsiskirėliai nusinešę su savim inobiiis susidūrė su gatvekariu drožė tokį pamokslėlį, kad jie bus pasilinksminimas. Visi vietos lie pu per daugelj
REIKIA atsakančio virėjo
metų. įvažiavimus iš
dų namas liepsnojo didžiausia $1,000 lai organizuotei priklau fir moteris tapo sunkiai sužeis- pagalios užsičiaupė. Yra vil tuviai prašomi atsilankyti.
gutvčs. Tinka periuisymui į krautu (Cook). Gera alga. Atsišauki
vę arba saliuną.
— Komiteas.
liepsna.
i
te:
ties,
kad
ateityje
dar
bus
gali

J. KARMIELSKI,
sančio turto.
1947 So. Halsted St.
šeši ugnagesiai tapo sužeisti.
4601 So. Hermatage Avė.,
ma padaryti iš jų civilizuotus Draugyste šv. Antano 15 Padvos
Tel.: Boulevard 3333
mėnesinis susirinkimas Įvyks sekma
Namui užsidegus, keletas
jų
žmones.
Aldermanai susimušė.
dienyje, gegužio 22 d., 1 vai. po pie
Du vagys sušoko Emil J.
laivo užsilipę ant namo vir
tų, Dievo Apveizdos parapijos, svet.,
Aklermaiiai Wallace ir Al- Rotaciniu automobilin ir pasa
šaus. Ret bematant liepsna ap
So. Union Avė. ir 18 gatvės. Visi na
riai būtinai atsilankykite į susirinki
kone pradėjo kė savininkui, kad jiems reikią
siautė juos iš visų pusių ir jie bert užvakar
PARDAVIMUI automobilius
mą, nes yra svarbių reikalų apkalbėji
dingo liepsnoje. Jiems pagel- kumščiuotis City Hali (rotu- auto niobi liaus pabėgimui, pas
_______
MOTERŲ
mui.
— Vaidyba.
Maryon Handley 7 pa, 1917 Con
bon pribuvo kiti ugnagesiai, žėj). Kad trečias nebūtų suspė kui jie patelefonuosią 'kur jo
UŽDAVINYS No. 15.
REIKIA patyrusių moterų tinental 6 cyl. 7’N motor reikia
Mat jie
L. S. S. VIII Rajono Central i itio Ko
Rurie pradėjo leisti vandens jęs įsprausti į jų tarpą kėdę, automobilis randasi.
miteto susirinkimas įvyks panedėlyj, skirstymui popierinių atkarpų. pinigų ir taipgi Studebeker.
Sroves linkui jų. Taip jie apim tai žinoma, butų juodomis aki tuo tarpu buvo atėmę iš siuvė Žaislininkas V. šarka siūlo štai ką: gegužės
23 d. Naujienų name. Pra
VINCENNES GARAGE
Tūlas jo Morris Weiss $140. Vagys Ketinius skaitmenis 9 9 9 9 reikia džia 7:30 vai. vak. Visi Centro K-to Atsišaukite tuojau.
ti liepsnos ir yandens nusilei mis išėję iš rotužės.
7241 Vincennes Avė.
1451 So. Peoria St.
sudėti taip, kad suma butų 100.
nariai malonėkite susirinkti laiku,
do mažai apdegę. Ugniagesis komitetas laike susirinkimą ir išpildė savo žodį.
Tel.: Stewart 37
Kaip tatai padaryt?
nes turime daug svarbių reikalų ap
-----»........
.
.
Doody nukrito nuo kopėčių iškilo ginčas linkui padarymo
tarti.
— J. J. Čeponis, sekr.
REIKIA
senyvos
moters
namų
dar

William J. Bryan
užvakar Uždavinys No. 14 buvo toks: i3
ant kito ugnagesio. Pinnasat stoties Northern traukiniams.
Willis-Knight augštos rūšies Coupe
bui. laibai lengvas darbas —• vaikų
krūvelės
skaitmenų:
automobilius,
beveik naujas. Geriau
nėra. Valgis, kambaris ir gera alga.
sunkiai susižeidė. Vienas ugnia Tuomet aldcrmanas Wallacc laikė prakalbą Chicagoje ir agi
5 55“
Cicero. — Lietuvos Kareiviai buki Geistina, kad karvę mokėtų pamilžt
si cord tajeriai ekstra. Parduodu la
9 9 9
te kaip 11:45 vai. ryto prie Zvibo sve
gesių buvo įbėgęs į degantį na buk pasakęs ant Alberto: “Sės tavo, kad Jungt. Valstijos įsto
bai pigiai arba mainysiu ant miesto
GEO. CHERNAUSKAS,
1
1
1
_
tainės,
kampas
14tos
ir
50
Avė.,
nuo
prapertės.
. (
kis!
Tu
dar
nemoki
gerai
spytų
į
Tautų
Lygą
ir
rūpintųsi
mą, kad uždarius plieno duris į
Lyons, III.,
išbraukti šešis skaitmenis taip, kad kur musų K1 lubas važiuos troku į Ci
FIRST
NATIONAL
REALTY
CO.,
Tel.: Lyons 309.
kitus kambarius. Ir jis ten ta tunus išvalyti.’’ Del to ir ėmė privesti pasaulį prie nusiginkla- likusių trijų skaitmenų suma butų 20. ceras Lietuvių Pašalpos Kliubo pikni
/
736 W. 35th St.,
Išrišamo šiaip: išbraukiant visus ką nedėlioj, geg. 22, National Darže.
aldermanai kumščius švaistyti Ivimo.
Klauskit P. Borneiko.
po liepsnos apsiaustas,
REIKIA moterį} skirstymai naujų
Ncsivčluokit, nes kaip 12 v. trokas
tris 5, du 9 ir vieną 1; belieka:
per liepsną degdamas išbėgo sau apie nosis.
vilnonių atkarpų. Gera alga, nuola
apleis vietą.
— Komitetas.
9
PARDAVIMUI
Overland
1919
tinis darbas.
teismas
rengės
nu

Chicagos
11
laukan, kur jį Susukę į paklo
Country Club automobilius. Naujas
h: JACOBSON,
viršus, naujai malevotas, geriausiame
Du pašauti banką beplėšiant. leisti James Wilson.,Bct užva
Cicero
—
Lietuvių
Pašelpos
Kliubo
dės kiti ugniagesiai.
1353
So. Union Avė.
20
w
mechaniškame padėjime; 4 arba 5 pakar tą patį vaikiną nuteisė ant Teisingai tą uždavinėlį išrišo ir at nariai, kurie prie darbo ir kurie no
Tel.: Canal 6693
sažieriams
už labai žemą kainą. Gali
Vienas vagis galbūt mirtinai
rite važiuot ankščiau į piknikų neda
To sandėlio darbininkas, Al
tiek pat metų kalėjimai! Buf- sakymus atsiuntė: Peter Urbutis, An lioj,, geg. 22, atvykite prię Tamuliųma matyt vakarais.
kulkos sužeistas ir banko kasieBeinaris, Frank Maslovsky nienės svetainės ne vėliau kaip 10 v.
bert Pcrry, buvo ugnies
A. MAŽEIKA,
lalo teismas už Niagara Falls tanas
grade
6,
Edis
Grušas/
Geo.
Jokūbai

3313
So. Union Avė.,
REIKIA
patyrusių
merginų
riui
ranką
peršauta
beplėšiant
ryto,
nes
trokas
išvažiuos
į
daržą
ly

klupias ant antrų lubų. Jis šobanko išplėšimą.
tis iš Waukegan, III., Antanas Kro- giai 10:05 vai.
Tel.
Boulevard
3354
— Komitetas.... skirstymui naujų vilnonių at
Division State banką, prie 2749
melis iš Westville, Ilk, V. Girijotas iš
Dwight, Ilk, Adomas Subačius iš Flokarpų.
PARDAVIMUI septynių sėdynių
kuris taikės jį šokantį sugauti. VV. Division gat. Užvakar po
Čecho-Slovakai ryto atidaro rence, Mass., Jos. šjrvinskas iš Eli- Bridgeport. — Nedėlioj, geg. 22 d.,
1917
Monnan automobilius.
Turi
Atsišaukite
pas,
bus prakalbos ir krutamieji paveiks
Abudu parpuolė ant žemės ir pietųipenki jauni vyrai įėjo tan karui valą Oakland
bulvaro zabeth, N. J.
būt
parduotas
į
trumpą
laiką.
Savi

lai, Raymond Chapelčj, 816 W. 31ma
MR. FELSENTHAL,
Perrv nusilaužė koją. Policis- bankan ir imreikalavo visų Audi toriumc. Pelnas eisiąs ap- F. J. iš Ix?ochburg, Pa.
ninkas
apleidžia
miestą.
gatvė. Pradžia 7:30 v. vak.
Kvie
LYONS BROS and CO
C. C.
rankas
pakelti.
Kuomet
kape

užgautas.
čiamo
publiką
gausiai
susirinkt.
tas mažai
Siunčiant atsakymus ir naujus žaisšvietos reikalams.
3222
So.
Halsted St.
— Liet, švietimo Dr-ja.
755-757 W. Taylor St.
rius Bruekner norėjo revolve
,lus, visados rašykite ant atskiro poNamas manoma, užsidegė rį pasiimti, vienas vagių šovė į
pieros lapelio. Ant konverto visados
-«S>
PARDAVIMUI ar išmainymui JefKun.
A.
Hunter,
kuris
laike
pažymėkite “Žaislui”.
prigavęs lokomotyvo ugnies, jį. Paskui vagys pamatę, kad
fery
su meteriu. Gatavas
REIKIA moteries vaikų pri- bizniui.Taxicab
Tačiau kol kas tikrai dar ne žmones apstojo banką, nepaė dešimt metų davė šIi ubą 500
Mainysiu ant touring karo,
dabojimui; vienas 4 metų, kitas Real Estate, arba namo. Pardavimo
Nepristatyti laiškai , JIEŠKAU savo brolio Anų f
patirta. Gaisrui iškilus žino- mę nei $50,00, kurie rados už porų, užvakar pasimirė.
priežastis — apleidžiu miestą.
'
■2 'įlietų. Geru mokestis.
nes pradėjo plūsti iŠ visų pusių, rinitų, išbėgo su $500 ir $12,000
tiškio.
Prieš
trejetą metų gyveno
Atsišaukite
į
Naujienų
ofisą
po
No.
James Z. Forgan, bankierius,
3721 So. Halsted St.
Žemiau paduodame sąrašą Rockford, 111., dabar nežinau kur.
283.
taip kad susirinko aplink bent bonais. Bet jiems smarkiai
kad jis pats atsišhuktų arba
Eikite į bučernę.
T................—............ ......... ............................
.......
laiškų, atėjusių iš Europos; dėl Geistina,
20,000 žmonių.
kas žino apie jį malonės pranešti.
automobiliu belekiant, jų au ,jj saugoja privačiai detektivai.
Dixie
Flyer,
1921,
5
pasažierų,
cord
negero adreso, paštas adresatų
M. TITIŠKIS,
tajeriai, augštos rūšies automobilius.
tomobilis apvirto. Tuomet tris
109
E. 3rd St.,
REIKIA patyrusių moterių Parduosiu pigiai arba mainysiu ant
nesuranda. Kam tie laiškai pri
Bombų mėtytojai ruimti.
Davenport, Iowa.
vagis sugavo, o du pabėgo atė
skirstymui skudurų. Gera al prapertės ar luznio.
klauso, tegul kreipiasi į vyriau
Sako buk vakar
Andrew mę automobilį
FIRST NATIONAL REALTY CO.,
iš kito vyro.
ga, sanitarės aplinkybės.
si j į paštą, Clark ir Adams gt.
Kerr, Inžinierių Unijos 402 Sugautieji yra Joseph Brown,
736 W. 35th St.,
JIEŠKAU savo tėvo Antano Kui
Klauskit
P. Borneiko.
GUMBINSKY BROS. CO.,
Reikia klausti prie “Advertised sio, jo tėviškė Vainuto parap., Skirželokalo narys, prisipažinęs, kad 2739 Cottage G rovė, \Villiam
Window” (lobsj nuo Adams mių kaimo, bet gyveno Tauragės ap.,
2261 S. Union Avė.
Murphy, 2140 Warren avė. ir
PARDAVIMUI Fordas už dar
Norkaičių
kaime.
Jis
gyveno
arti
ROSELAND
gatvės),
pasakant
laiško
nume

keleto namų laike skalbyklų pašau tasai VVilliam
Chicagos mažesniuose miesteliuose —
Doheny,
darbininkų streiko praeitais 234 So. Wood st.
REIKIA moterų skudurų skir bą. Automobilius visas geram
PRAKALBOS IR “PAMARGI- rį. Laiškus paštas laiko tik ke- Harvey ir kitur. Malones jis pats at
stovyj.
arba žinanti praneškite, nes stymui.
metais. Dargi jis įvardino ir ki
turioliką dienų nuo paskelbimo. sišaukti
NIMAS”.
norėčia žinot ar gyvas ar miręs.
3207 So. Halsted St. ' >
tus devynis asmenis, kurie buk
Užvakar Vakaro įvyko Rose- 2 Aleksandrawies Selvvestra
MILLER & COHN,
MORTA KUISA1TĖ,
Frank
1739 S. Halsted St.,
Chicago, Ilk
Planuoja aprūpint žaidimui
lande, Strumilų svetainėje, pra 48 Anglickis
1416 Blue Island Avė.
Bagdzius Jonas
daržais.
kalbos, kurias rengė L. S. S. 10 Balewski Adam'
JIEŠKAU savo seserų Onos ir Ma
25 Bubelis Miss Bessie
PARDAVIMUI Hudson 1918
137
kuopa.
Kalbėjo
“
Naujie

rės
Adomaičičių. Girdėjau abi vedę,
Peter Mortenson, miesto ko
30 Chapalis Jos.
REIKIA 50 merginų virš 16 metų m. 7 pasažierių, vasarinis. 5
bet pavardžių nežinau. Taipgi bro amžiaus, patyrusių prie spėka varomų
31 Charaika F.
miteto ant taupymo, pagerini nų“ redaktorius, P. Grigaitis.
lio Antano Adomaičio. Jau 29 metai siuvamų mašinų Turi būt smarkios Cord tajeriai, naujai malevotas,
33 Chiamauskas Jurgis
Pirmutinės
jo
kalbos
tema
nesusižinomą.
Gyvena Chicago. Taip ant lygaus siusimo. $12 į savaitę, nuo
mų ir panašių dalykų superi39 Dirmeikis Benedikta
buvo
“
Lietuvos
Darbo
Žmo

gi
pusbrolių
,
Andriaus
ir Prano Že latinis darbas. Atsišaukit, 7:30 iki inžinas perdirbtas, veik kaip
40 Dowmondz Jul.
tendentas, užvakar pastebėjo,
brauskų, gyvenusių' Chicago.
naujas. Kaina $885. Atsakan
8:00 ir nuo 1 iki 2 vai. apnedėlyj.
45 Filipovich Mike
jog dabar randasi penkis sy- nių Reikalai“. Pertraukoje po 50 Casper Michale
JURGIS ADOMAITIS,
NACHMAN CO.
čiam pirkėjui, duosime lengvo
1718 S. Jefferson St.,
Chicago, III.
2241 S. Halsted St.
kius daugiau pradieninių mo- kalbos buvo renkamos aukos 67 Juskeni Helena
ti AZ1M1ERA AVELI UTĖ
mis išlygomis. Nepraleiskite
68 Justis Anton
kyklų, negu vaikams žaisti dar- Lietuvos socialdemokratams;
JIEŠKAU savo vyro Jono Aušros,
MASIULIENĖ
70
Kacinskaitė
Barbora
progas. Apsiimam nemokantį
surinkta dešimts dolerių suvirŠilalės par., Biržlaukio kaimo, apie 32
žų. Bet reikiami daržai
74 Kaslauskas Joseph A.
išmokint važiuot. Matyt galima
nretų amžiaus, paprastas darbinin
Mirė ketverge, gegužio 19, 3
būti įgyti štai kaip. Jeigu Le- šum. Antroje kalboje P. Gri 89 Kiella Tg.
kas,
apie
5%
pėdų
augščio,
brunais
nuo 3 iki 6 vai. vak.
81 Klusu Feliksu
vai. ryto, 32 m. amžiaus.
Iš
plaukais, mėlynoms akims, turi juodų _________ VYRŲ
gislatura perleis Julių,
kad gaitis aiškino, kodėl socialis 85:Kriagsdis J.
• B. JANUŠAUSKAS
Lietuvos Vainių par., Pagirgžtai nepritaria komunistams.
randą ant kairiojo smilkinio. Apleido
92:Kūra Juosa
bausti
puse
centu
nuo
dolerio
mane geg. 9 d. š. m. Patėmiję tokį,
dučio kaimo. Paliko du sūnūs:
111 Miklusienei Onai
REIKIA mandagaus, ener 3327 S. Halsted St., 3-os lubos
žmones,
Jcurie
peržengiu
tatfsų
malonėsit
pranešt šiuo antrašu:
Alpuką 8’4 m. ir Levuką 5.
125
Paplauskis
Juozas
giško darbininko su mažu ka
MARIJONA AUŠRIENfi,
patvarkymą. Užtai surinktus publikos susirenka į prakalbas. 129 Patamsius Jurgis
Amerikoje išgyveno apie 12 m.
5365
Shields
Aye.,
Chicago,
III.
Ir klausėsi jie labai atidžiai. 131 Petrulis Adomas
pitalu .gražiai atrodančio ir Parduodu BARGENAS
pinigus
busią
galima
aprūpinti
1% tono Fordo traką,
Laidotuvės bus subatoj, gegu
133 Petraitis Maike
Nežiūrint
to,
kad
kalbėtojas
be
abclnai
inteligentiško,
kuris
geras
perkraustynvui
rakandų arba
kiekvieną
pradinę mokyklą
144 Puidokui Juozui
JIEŠKAU
savo . vyro
Alekso
žio 21, 1921 iš namų 929 W. 35
kitko.
Geri
tajeriai,
bėga
kaip nau
jokio
pasigailėjimo
kritikavo
iš
145 Ragaisen Charles
Korsako, kuris prasišalino nuo ma gali prirodyti savo pasiryžimą jas Kaina $275. Atsišaukite
žaidimo daržu ir direktoriais.
PI. 2 vai. po piet į Tautines ka
suba
nės metai laiko atgal. Norėčiau, kad dirbti už gerą atlyginimą su toj po pietų, arba nedėlioj.
vienos puses Lietuvos Steigia 152 Sakalas Kaspara
pines. Giminės, draugai ir pa
jis pats tuojau atsilieptų. Manau,
156 Sekanas Kazimieras
5840 Wentworth Avė.
žįstami malonėkit dalyvauti lai
kad mes vėl galėtumėm gyventi, nes pakėlimus išpaldančioj vietoj,
Mrs. Lillian Rowland, kuri mąjį Seimą ir viešpataujančiu- 157 Sedauskis Klemens
158 Shimkus John
visi nesusipratimai bus užmiršti. Pa patyrimas nereikalingas.
dotuvėse.
Ma
nepersenai nušovė savo vyrą, ją Seimo partiją, klerikalus, o 169
PARDAVIMUI automobilius, Pierce
rašyk
į
Naujiemj
ofisą
No.
281.
Strolias
Juozui
iš
antros
pusės
komunistus,
tyki
t
.
Lieka nuliūdę,
Arrow,
pirmos kliasos mekaniškame
dentistą Thonias J. Rovvland,
174 Stasinenu K.
klausytojai,
kurių
tarpe
matėsi
padėjime.
Naujas Berlin body, tin
MR. ZELASKI,
176 Sraganskis Anna.
užvakar tapo visai paliuosuota
Alfonsas Masiulis ir sunai.
JIEŠKAU
savo
brolio
P.
ka
pagrabam'3,
arba abelnam patar
visokių partijų žmonių, užsi 177 Stonis Povilas
202
So.
State
St.,
Room
918
nuo to apkaltinimo.
navimui.
Parduosiu
labai pigiai.
Prunsko.. Nemanyk, kad pyks
182 Tilas A.
laikė gerai.
AIMSLEE
GARAGE
Nuo 10 iki 2 po piet.
187 Užemeskiul Andrejuj
tu. Nepykstu dovanoju viską.
3205 Aimslee Avė.
Nesenai Roselande socialistų
Phone
Montecello 119.
Sugrišk arba laišką parašyk.
yREIKIA agentų ir kolektorių
prakalbose buvo daug triukš
MES NEPAISOM.
prie sveikatos ir atsitikimų In
mo. Komunistai taip užpyko
K. B.
ant socialistų kalbėtojo, T. Ku
surance. $10 alga ir komišinas,
Įžymus biznio, žinovas pava
činsko, kad nedavė jam pabaig še sekamą sakinį: ‘Laiku di rbigalima padaryti nuo $6 iki $12 PARDAVIMUI bučernė su namu
atskirai. Biznis per daugelį
Išgyvenęs 9 metus Chicagoj, keliau
ti kalbos ir net ketino jį muš mo vyno, visi žmones, kurių
į dieną ir daugiau jei norėsi dirb arba
metų,
neša gerą pelną, lietuvių ir ki
ju Lietuvon, kad aplankius Lietuvą ir
ti. Kai-kurie žmonės lodei ma biznio metodos kenkia kitiems,
ti. Jei esi darbštus atsišauk į tų tautų apgyventa apielinkė. Savi
savuosius. Išvažiuoju geg. 21. Turė
nė, kad panašios riaušes įvyks turi nusilenkti prieš atlygini JIEŠKAU apsivedimui merginos, musų ofisą. Agentūros superin ninkas važiuoja Lietuvon.
damas daugelį merginų ir vaikinų pa
Atsišaukite Naujienų ofisan pažy
mylinčios dorą gyvenimą bo skirtumo
ir šį kartą, ypač kad komunis mo teises ir imti kartumo su tikėjimo,
nesenesnės 28 metų amžiaus. tendentas paaiškins, taipgi nu- mint No. 288.
žįstamų, negalėdamas visų ypatiškai
tai neapkenčia “Naujienų’’ re saldumu —• ne yra numylėto Esu 27 metų. Atsišaukdamas pri- rodis kaip padaryti pinigų.
aplankyti — atsisveikinti, nežinau tū
Ir savo paveikslą,'kurį grą
daktoriaus labinus, negu kurio mis teisėmis. Tai yra didelė tei siųskite
lių nei antrašų ,tad siunčiu savo atsi
PARDAVIMUI grosernė, sal
CHICAGO MUTUAL
žinsiu reikalaujant. Vyrų meldžiu
sveikinimą per laikraštj. •
nors kito ąsmbns. Bet nieko sybe! Mes senai žinojome tai nerašinėt.
dainių krautuve ir ice cream.
COSUALTY CO.
J.
SU-KAS,
panašaus neatsiliko. Publika, ir visuomet šaipydnmicsi sakė
Taipgi cigarai tabakas ir tt
431 So. Dearborn St.,
1621 So. Halsted St.,
Chicago, III.
Kadangi mano užsiėmimas kaipo
kaip minėta augščiaus per abi me, “Mes nepaisome“ kadan
4620 S. Fairfield Avė. \> }
■
Room 911-912.
muzikantas ir photographas, todėl, :
dvi prakalbas sėdėjo ramiai ir gi pastaruose trisdešimtyj me
.daug susilaukiau parėmimo nuo merklausė .su didžiausiu atsidėji tų tai vienur, tai kitur “Karū
girių, vaikinų ir vedusių žmonių. La
PARDAVIMUI keptuvė. Par
PARDAVĖJŲ
mu.
nomis” “daimantais” ir kitais
ibai visiems dėkoju, sakau ačiū ir linGali lengvai padaryt $40 į savaitę davimo priežastis,
važiuoju
REIKIA
kambario
prie
gerų
žmo

nidečkan
prie savo reguliarčs algos.
B kiu visiems sveikatos ir laimėj. '
Be nesmagumo lečiaus * vis vardais buvo
apkrikštijama nių 2-iems merginoms, su valgiu ar
Turime dvięjuo.se>
Tai yra pardavinėjimas sveikatos ir Lietuvon.
Kartusis
Vynas,
vienok
žmonės
dėlto neapsėjo. Kada P. Gribe valgio. Geistina, kad butų north mirties" Insurance p.olicy, tarpe savo tad tik savo dalį parduodu.
M. A. Paukštis.
gaitis pabaigė kalbėt ir pirmi- skatino su didžiausiu sųjudi- sidėje arba Wost aidėję. Praneškite draugų vakarais. Telefonuokit RanKreipkitės Naujienų Ofisai!
telefonu
dolpli 652, Dorchester 9506 Bile va
uinkas pareiškė, kad kalbėto- mu ir balsu. Mes
žinojome,
Humboldt 1292, 6:30 vakare.
No. 287.
/
karą.

CHICAGOS
ŽINIOS

taipjau dalyvavę tame darbiitin
kų, maište. Buk jie metę bom
bą ir į aldermano De F riesi
namus dabar nepersenai. Taip
gi jie esą mokėdavę pinigus mu
šeikoms, kurie sumuodavę ne
imi j uotus, skalbyklose dirban
čius darbininkus. Kiti kaltinai!
tieji dar nieko nepasakė prie
šio kaltinimo.

JIESKO KAMBARIŲ

Su pradžių kcluriasdošinits
dienų
probibicijos šventės,
Chicagoj pasitraukia septynias
dešimts penktas nuošimtis prohibicijos agentų. O kiti pasilie
ka eiti savo pareigas. Jie žiū
rėsią, kad po tuo keturiasde•imts dienų vėl butų galimu
užgniaušti
girtuokliavimas.
Degtinė dabar eina
brangin.
Praeitą seredą buvo $125
Reisą, o ketverge vakare
pakilo ligi $160.

REIKIA DARBININKŲ

SIŪLYMAI KAMBARIU

Pranešimai

-uO>>

■‘L*AL n* ' 'H.11. L. J. J

11
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REIKIA DARBININKU

AUTOMOBILIAIJ
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Lietuviu Rateliuuse

Ieikia darbininkų
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PARDAVIMUI

M. 1 PAUKŠTIS

APSIVEfflMAI.

ĮIEŠKO KAMBARIU
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NAUJIENOS, Chicago, HL

Subata, Gegužio 21 d., 1921

PARDAVIMUI

PARDAVIMUI

NAMAI-ZEME.

NAMAI-ZEME

NAMAI-ŽEME.

PARDAVIMUI saliunas labai geroj
vietoj lietuvių ir lenku apgyventa.
Renda, pigi ir gražus 4 ruimai iš už
pakalio. Renda užmokėta nuo 15-to
šio mėnesio. Priežastis pardavimo,
turiu kitą saliuną ant 4503 So. Laflin
St. Jei kas norėtumėt galite pirkti
iš dviejų vieną.
34-94 So. Morgan St.

PARDAVIMUI pigiai geras
gramafonas, beveik naujas, gasinis pečius, Ice Box, kepamas
ir verdamas pečius, vargonai,
papūga gerai šneka.
3235 S. Halsted St.
K. M. M. klauskite po no. 3231

PARDAVIMUI NAMAI.
4 kambarių namelis netoli Sears
Roebuck & Co.
Kaina $1,850.00.
$350 įmokėt, $20 į mėnesį.
6 kambarių namelis, Brighton Park
Skiepas, elektros ir gaso šviesa. Kai
na $4,50'0. $809 įmokėt, likusius kaip
rendą.
8 kambarių namas, kampinis lotas
74x125 prie bizniavos gatvės ir ga
radžius 8 karams; elektra ir gasas,
viskas apmokėta. Bargenas $6,500.
2 pagyvenimų mūrinis namas, ga
ru šildomas, elektra Ir gaso šviesa, 5
ir G kambarių. Labai puiki vieta —
$9,700.09. — Bargenas.
2 pagyvenimų mūrinis namas, 4-4
kambarių, skiepas, antaugštis, elektra
ir gasas, $600 įmokėt, likusius kaip
renčia.
WM. D. MURDOCK & Co.
4400 So. Kedzie Avė.
i
Ofisas atdaras 9 ryto iki 7 vai.
vak. ir nedėliomis.
j
Matykit J. N. Zevvert.
I

AR NORI PASTOVAUS DARBO
IR GERAI APMOKAMO?

CHICAGOS FARMOS.

PARDAVIMUI grosernč ir bučemė
labai geroj vietoj, lietuviais ir kitų
tautų apgyventoj.
Pardavimo prie
žastis, savininkas važiuoja Lietu
von.
GEORGE LOBIKIS,
1834 So. Canalport Avė.
r—

■'

------------------ -—........ ...... ........ ........

RAKANDAI
DIDELIS RAKANDŲ
BARGENAS.

PARDAVIMUI puiki šėpa (show
case) tinkanti kriaučių šapon drabu
žių padėjimui arba kitokiam bizniui.
Verta $100. Kas pirks tuojaus parduosiu už $25.
>
J. STRAVINSKAS,
3357 So. Halsted St.
Tel.: Boulevard 5009

Į

NAMAI-ŽEME

STDGKAI-ŠEROS

PARDUODU bizniavą namą gra
žioj vietoj, Melrose Park, rendos at
20 akerių prie Archer Avė., budin neša virš $500 j mėnesį. Pardavimo
kai gražus, javai, sodas, upelis, gy priežastis, noriu Lietuvą atlankyt.
Atsišaukit pas savininką
vuliai ir mašinos, $8,500. Pusę įmo
ANTANĄ PRABISII,
kėt, likusę ant ilgo laiko.
,
2201 Lake St.

Ilgai nelaukęs nusipirk farmą di
džiulėj Lietuvių kolionijoj, esančioj
garsioj jąvų derlingumu Oneida
County, Wis. Žemė gera, viskas ką
pasėli ar pasodini, uždera, ypatin
gai bulvės, rugiai, žirniai ir dobilai. 15 akerių, nauji budinkai, sodas, ja
Kainos nuo $15 ir augščiau už akrą. vai, mašinos ir gyvuliai. Blokas nuo
Su $250 ir lengvais išmokėjimais busi mokyklos, 8 mylios nuo Chicago, 3
puikios farmos savininku. Platesnių blokai nuo gatvekarių, $8,500, $5,000
įmokėt, likusius išmokėjimais.
žinių ateik šiandie.
*
LIBERTY LAND & INVESTMENT
Į 80 akerių, 12 mylių nuo Chicagos;
COMPANY.
budinkai, mašinos, gyvuliai, sodas ir
8301 So. Halsted Str.,
javai.
Arti gatvekarių $18,000, $6,000
Chicago, III.
įmokėt, likusius ant išmokančio.

INVESTINIMUI PROGOS
Nauji Westem Canadian Oil
laukai. Moka $2,000 dividendų
aliejaus, stako, greitame pa rd a*
vime. Turi būt transferuota
pirm geg. 26 d., iškolektuot birž.
1 d. dividendų 12% reguliarių;
PARDAVIMUI 8 flatų muro na
mas, murmuro stogas, augštas ant 8% ekstra staku gvarantuojaaugštis ir skiepas.
ma. Gera priežastis pardavimo.
Atsišaukite ant 3-ių lubų iš prie
Adresuokite Naujienų ofisan,
kio.
2938 So. Union Avė.
pažmint No. 2^4.

PARDAVIMUI 10 The CoParduodu savo gražiau^ ir vėliau
TIKRAI PIGIAI.
sios ntados trijų šmotų seklyčiai se
40 akerių prie pat Chicago Heights,
PARDAVIMUI 2-jų pagyvenimų
operative Society of America
tą, kaurus, lovas,' stula, kėdes etc.
mūrinis namus su dideliu mūrinių juodžemis, sodas, javai, upelis, geri
Parduodu namą 6 flatų, prie 46-os Šerų už $450, nes važiuoju Lie
Vartoti tik 30 dienų.
Parduosime
garadžių užpakalyje. Neša randos budinkai, cementuotas kelias nuo pat ir Wood gatvių % bloko nuo gatve
ant syk arba atskirai. Taipgi $200
Na- farmos iki Chicago. Tinkama»vieta karių linijos, taipgi netoli bažnytinės tuvon. Atsišaukite greitai.
$49.00 j mėnesi, kaina $6,000.
Victrola už $50 su visais mano rekor
bizniui — roadhouse arba saliunui, ir public mokyklų.
mas randasi ant Rublc St. 1723.
Rendos neša
M. W.,
dais ir deimanto adata, gvarantuotn
$14,500. Pusę arba ir mažiau įmokėt, $85.00 j mėnesį ir galima pakelti.
Atsišaukite
10 metų.
Galit matyt nuo 9 iki 9
264 E. 150 St.,
Harvey, III.
likusius lengvais išmokėjimais.
TH. BORASKO,
Kaina $6,500 labai gerame stovyj ir
kas dieną ir iki 4 vai. po pietų nePARDAVIMUI du akerių geros,
710 W. 18th St.,
gera vieta, gasas, vana, namas dar
PARDAVIMUI
Grosemė. dėlioj.
vaisingos žemės, Chicagos priemies
NETIKĖTAS
bargenas,
25
akeriai,
nesenai
statytas. Savininkas gyvena
tyje hrti Rock Island geležinkelio.
2810 W. Harrison S»
Priežastis, išvažiavimas į Lietu
didelis
sodas,
upelis,
nauji
budinkai,
4612
S.
Wood St., 2-os lubos prieskis
Gali ant žemės gyventi ir mieste
prie
vieškelio,
1
blokas
iki
mokyklai,
Galima
matyt
visada.
vą.
dirbti. Pro šalį eina didelis bulvaras
l
/2
mylios
iki
High
School,
1
mylia
RAKANDŲ
BARGENAS
ir visur aplinkui apgyventa. Par
REIKIA PINIGŲ
2002 Canalport Avė.
nuo miesto, netoli Chicago. Turi būt
duosiu
nebrangiai
arba
mainysiu
Ci
Jauna pora turi parduoti savo 5
parduota panedėlyj. Norinti tos far
Parduosiu pirmų mortgečių
kambarių rakandus. Gražiausis gro- cero ant loto. Atsišaukit laišku į
mos,
pribukit
subatoj
arba
panedėlyj.
PARDAVIMUI barbeno 6 krėslai, jiklis pianas su roliais, didelis dubel- Naujienų ofisą pažįmėdami No. 286.
su 7%. Priimsiu Liberty BondPaskiau bus per vėlu. $1,400 reikia
labai pigiai.
Galima pirkti po du tava springsa phonographas su re
sus už pilną jų vertę. Klauskit
įmokėt, $600 už 5 metų. Kaina $2,000
krėslu atskirai. Pardavimo priežas kordais ir gvarantuota daimanto ada
PARDAVIMUI anglių kiemas (Coal
FIRST NATIONAL REALTY CO.,
Pranešam musų gerb. Kostume- P. M. Kaičio.
tis, važiuoju Lietuvon.
ta.
Gali grajint visokius rekordus Yard) arba mainysiu ant farmos.
736 W. 35th St.,
riams,
kad dabar turime KELETĄ
Atsišaukite
3301 So. Halsted Str.
ir gvarantuota. Taipgi, vėliausios Biznis išdirbtas per 2 metus; neša
Tel.: Blvd. 6673
nepaprastai
GERŲ BARGENŲ, kaip
1973 Canalport Avė.
mados fruntinės setas, dining setas, gerą pelną. Prie to dar yra namas
Klauskit Petro Burnaičio.
tai: namai pagyvenimui, biznio na
Tel. Boulevard 6775
Prie to, arkliai, veži
miegkanvbario setas, kaurai, deven- 5 kambarių.
mai, Storai, saliunai ir tt. Viską par
PARDAVIMUI bučemė ir groser- portas, pastatoma ant grindų lempa, mai ir pakinktai. Kreipkitės į Nau
duosime ant tinkamiausių ir paran
kurtinai
etc.
Viskas
nauja.
Parduo

jienas
No.
282.
nė, sykiu arklys ir vežimas, 4 kam
kiausių sanlygų.
Galima įmokėti
bariai užpakalyj pagyvenimui, renda sime ant syk arba atskirai už tavo.
dalį, o paskui rendos visa išmokės.
nebrangi. Neša gera pelną. lietuvių pasiūlytą kainą. Nepraleiskit šio barMylintiems turėti linksmą ir svei Suteikiam paskolas. Klauskite tuoATYDA.
\
&
ir kitų tautų apgyventa, biznis įdirb geno. Rezidencija:
ką gyvenimą ant ūkės, 40 akerių že« jaus Real Estate Dep. vedėjo, J. J.
1926 So. Kedzie Avė.
I Ir paukšteliai SAVO namą turi, mės, visa dirbama ir labai gražioj ir Krasowski, Vice-Prez.
tas per daug metų. Savininką gali
Norintieji
pirkti
namą
I Ir kožnas žvėrelis SAVO namą turi linksmoj vietoj; prie žvyruto bulva
ma matyt po pietų. Priežastis par
Pasakykit mums mierų savo
Į
—
Tai
kodel-gi
Tamsta
SAVO
NAMO
laukų
ir
vietoj,
su
visais
įtaisy
davimo patirsite ant vietos,
ro,
tarpe
4
netoli
esančių
miestų,
arti
RAKANDAI ant pardavimo
UNIVERSAL STATE BANK,
kambario, o mes suteiksime
I turėti negalėtum ?
1801 S. Peoria St., Chicago, III.
bažnyčios ir mokyklos. Labai paran
3252
So.
Halsted
St.,
mais.
Pas
mus
rasite
didžiau

4515 S. Wentworth Avė. Par
maž-daug apskaitliavę kiek at
kioj vietoj, laukai lygus, kviečiais,
si pasirinkimą visokių namų ir j Mes parodysime Tamstai, kaip dobilais ir kitais javais užsėta. Nau
Chicago, III.
sieitų
“KIETMEDŽIO
GRIN
PARDAVIMUI bučemė ir grosemi5 duodama už pirma pasiūlymą.
| lengva įsigyti savo namas, atidedant jas namas ant 2-jų augštų su 2 mū
lietuvių ir kitų tautų apgyventa apie- Pardavimo priežastis, savinin už jūsų kainą. Kreipkitės pas po keletą centų kožną dieną. _
Phone: Boulevard 701.
DYS”. Tel. Victory 2400.
riniais skiepais ir geri šešių kambalinkė, vienatinė bučemė bloke, biznis kas važiuoja Lietuvon.
mus tuojaus.
Tomistai laikas pradėti mokėti ran- | rių rakandai. Gera didelė gyvuliam®
GEORGE GREEN LUMBER CO
įdirbtas per daug metų. Savininkas
I dą pačiam sau ir tuomi išgelbėti sa- barnė, pašaro ir mašinoms sudėti; ža
S.
SLONKSNIS,
važiuoja Lietuvon. Turi būt parduo
22nd St. Bridge
I vo šeimyną nuo skurdo, bado, dulkių liems komams supilti kubilas, svir PARDAVIMUI WISCONSIN ŽEME.
PARDAVIMUI 5 kambarių rakan
tas pigiai ir greitai.
3437
So.
Wallace
St.
ir
kiti;
šmėklų,
tai
reiškia
paliuosuoti
nas, vištininkas, ledaunė, malkinė ir
dai, namas ir Fordas visai kaip nau
P. S.,
nuo skrepi}. Tamstos gyvenimas rei 10 kordų malkų.
Kas norės, galės
jas
tiktai
1
mėnesis
kaip
vartotas.
4624 So. Wood St.
Kolonijoj just; žmonių, kur gali takalauja
linksmų
vietų,
gražių
parkų,
pirkti
su
visu
turtu.
3 geri arkliai,
Priežastis pardavimo savininkas va
NORINTI
mista
savo kaimyną ir taPardavimui — Town of La mokykh; ir bažnyčių, čysto oro, ge visi geri pakinkai ir įrankiai prie' mistos pagelbėt
žiuoja į Lietuvą.
Pirkti
ar
parduoti
— biznį, namus,
kaimynas
tamjstos,
šir

ros transportacijos, tai yra tokių vie ūkės darbui, 5 geros pieninės karvės,
PARDAVIMUI saliunas su namu
M. JAS,
žemę,
automobilius
ir
kitų smulkesnių
džių
ir
sielą.
Stambaus
produkke,
—
6
flatų
medinis
namas,
tų, kur jūsų vaikučiai išaugtų tikrais 12 kiaulių, 150 vištų, 150 bušelių ja
arba be namo lengvos išlygos geras
6821 So. Rockvvell St.
daiktų
—
sujieškau
pirkėją
bei par
tyvio
kietmedžio
miško,
nu

biznis, priežastis pardavimo savinin
kaip naujas. Rendos $900.00 Žmonijos draugais. Tokiomis vieto- vų, rugių 20-9, avižų 100, kornų 400 kirsto dvidešimts metų atgal, parda- davėją greitai, ką tik kas nori
pirkti
■mis yra šios apielinkės: 79-ta gat bušelių bulvių, 10 tonų dobilų, 5 šiau vojame po $25 už akerį.
kas turi kita biznį.
Bažnyčia
ar
parduoti.
mort-gečiaus
$2,000,
5'%%.
vė ir Ashland Avė., 69-tn gatvė ir dų. Bus parduota už teisingą pasiū ir mokykla arti. Wisconsin išdirbta
C. P. SUROMSKIS,
SINKUS
Westem Avė., 63-ia gatvė ir Kedzie lymą. Pardavimo priežastis, savi žemė turi abelną vertę virš $135 už
6 FLATŲ BARGENAS.
2119 So. Halsted arba
Telefonuokit Yards 3654
Avė., arba ‘‘Parkholme”, “Portage ninkas turi apleisti urnai šią šalį. akciį- Paaiškinimus suteikiame laiš
3346 So. Halsted St.
Parduoda
savininkas — Pa\k
”, “Westfield”,. “Westwood”, ir Platesnių žinių klauskit laišku, arba ku.
Chicago, III.
PARDAVIMUI puikiausia bizniavas
Bridgeport,
gražiausis
4
kam

Jei tamistoms netiks
taip
toliau. Padaryti savo gyveni atvažiuokite.
kampas ant Marųuette Bulvaro ir
JONAS P. EVALDAS,
ši
ūkė,
čia
yra
daugiau
ir gausite, ko
mą
taip
gražiu
yra
labai
lengva.
Western
Avė.
ir
vienas
rezidencijos
barių
flatas
mūrinis.
KAina
Lietuviško Agentūra
Iš PRIEŽASTIES važiavimo Euro
Mes priimame labai, mažus {mokė kios tik nosėsite.
840 West 33rd St.,
Chicago, III.
pon, parduodu sankrovą cigarų ir kar kampas 35x125 ant 71 St. ir Rockvvell $7,500. $2,000 pirks šį namų.
M. MATULIS,
jimus ir mėnesines sąskaitas suren
St.
ir
vienas
lotas
Parkholme
subdiTel.
Yards
2790
tu pirmos klesos knygyną Nuo seR. 1, Box 134,
giame be jokių kliūčių.
Gaunate
Joseph A. Kibort,
vizijoj 30x125.
Suros, gesas, šaly(__—............................. ........................... ..........................................................
nai įdirbta vieta.
Allegan,
Mich.
“
dced
”
ir
gvarantuotą
“
title
policy
”
MA5TER
gatvei ir gatvės ♦ sudėti ir pilnai ap
Atsišaukite pas:
3129 So. Halsted St.
NEGALI BŪTI PIGIAUS
su
gvarancija
visoj
Amerikoj
žinomos
I
mokėta.
Lotą Parkholme mainysiu
J. MAKAREVIČIUS,
5Y5TEM
3 pagyvenimų po 5 kambaris naujas
Tel. Blvd 9685
Chicagos Title & Trust Kompanijos.
ant automobilio arba kito kokio daly
1649 W. 47th St.
mūrinis
namas
augštu
stogu,
cimento
Duodame namus kokių tik Tamstos
ko. Kas myli švarų orą, ir sveiką
ANT PARDAVIMO
apačia su elektrom® tik $7,300, na
širdis
trokšta — vieno, dviejų ir tri
BARGENAS
gyvenimą atsišaukite greitai.
SU
$500
NUPIRKSI
FARMĄ
mas
randasi netoli Šv. Jurgio Bažny
jų pagyvenimų. Dabar jau pradėjo
PARDAVIMUI kriaučių šapa
J. AUGAITIS,
čios
4 pagyvenimų po 4 kambarius, mo ir Designing, Mokj
MIESTE*.
me
statyt
daug
namų.
t
,
1
819
W.
33
St.,
Musų sistema ir mokymo budu jus
labai geroj vietoj*, lietuviais ap
Dviejų flatų, mūrinis namas, penki tik $2,500, $390 įmokėti, kitus renParsiduoda stuba su pusantro akro
Kas norite pasinaudoti abelnais pie
Tel. Yards 2219
trumpu
laiku išmoksite viso amato.
žemės, netoli Chicago, arti Halsted nais atsišaukite pas mane ypatiškai ir šeši kambariai. Pirmas flatas, ga doms.
gyvento]. Turi būt parduota i
Mes
turime
didžiausius ir geriau
St. gatvekarių, dideli fabrikai aplinkui nes tokiu budu suČėdysi daug pinigų. ru šildomas, kieto medžio trimingai,
C. P. SUROMSKI & CO.,
sius
kirpimo,
designing ir siuvimo
trumpų laikų. x
cimentuotas beismantas, elek
į darbą galima lengvai nueiti pėsčias, Rašyk arba telefonuok —
3346 So. Halsted St.,
I augštas
skyrius,
kur
kiekvienas
gauna geros
triką ir vanos. Namas nesenesnis
yra karvė, kiaulės, vištos ir kiti pauk
Chicago, III.
2507 W. 47th St.
ADAM MARKŪNAS
praktikos
besimokindamas.
kaip šešių metų, rendos neša į metus
ščiai. Parsiduoda beveik už pusę ką
Sales Manager
Visuose siuvimo skyriuose mašinos
$900.
Gražioj apygardoj ant 56th ir
verta.
847 First National Bank Bldg.,
| Hermitage
PARSIDUODA
UŽ
BARGENĄ
varomos
elektros jiega.
Avė., arti bulvaro ir
PARDAVIMUI saliunas, lietuvių ir,
Klauskit J. Skinderio.
68 W. Monroe St.,
j strytkarių linijos.
4
pagyvenimų
mūrinis
namas
po
4
.
Kviečiame
kiekvineą ateiti by-kulaiminga
šeimyna,
kuri
turi
pir

šitas
namas
turi
kitų tautų apgyventoj apielinkėj,
3301 So. Halsted St.,
Chicago, III.
|
riuo
laiku,
dieną
ar vakarais, pasižiū
kambarius
su
maudynėms,
rendos
50
būti greitai parduotas, už augščiaupriešais didelių dirbtuvių, patogi vie kus ūkę (farmą), o jeigu ne pirkus,
Chicago, III.
Telephone: Rhndolph 740'0
Į
rėti
ir
pasikalbėti
dėl sąlygų.
į
mėnesį,
parsiduoda
už
$4,300
gali

sią pasiulinimą.
ta. Priežastis pardavimo — savinin tai galima pigiau pragyvent ant kai
Tel.: Boulevard 6775.
Paterns
daromos
sulig mieros, vi
ma
pirkti
su
mažu
įmokėjim-u,
kitus
mo nepirkiojant svareliais
Daugu
A. M. BARČUS,
kas biznio, parduosiu pigiai.
sokio
stiliaus
ir
didžio
iš bet kurios
mokėsi
kaip
renda,
mėnesiniais,
namas
NEPRALEISKIT ŠIOS PROGOS
mas žino, kad ateina dar didesnė be
4601 So. Hermitage Avė.,
1864 So. Seward St. arti*
ir
madų
knygos.
DIDŽIAUSIAS
BARGENAS.
randasi
labai
gražioj
vietoj
ant
33
Tš priežasties vyro mirties, našlė
darbė, ir žiema, taigi manydami pa
Telefonas Boulevard 6080.
18 St. ir Canalport Avė.
MASTER DESIGNING SCHOOL,
5
pag.
muro
naujas
moderniškas
union Avė.
gerint
savo
būvį
ateikit
pasikalbėt
su
priversta
parduoti
77
akerių
farmą
Chicago, III.
•
190
N. STATE STREET, CHICACO.
namas,
kampinis,
So.
Saidėje,
pui

C.
P.
SUROMSKI
&
CO.,
senu ūkininku į namus Juozapu Grušo
Mich. valst., su naujais budinkais, pa
ANT PARDAVIMO
Kampas
Lake St., ant 4-tų lubų.
kiausioj
vietoj.
Rendos
neša
$3,120
į
3346
So.
Halsted
St.,
po No. 3147 So. Halsted St., Chica
darais, ir gyvuliais, arba sutiktų
LABAI PIGIAI
PARDAVIMUI barbemė: 2 krėslai, go, per visą dieną ir vėlai vakare pėt- metus. Kaina tik $20,000 perkančiam mainyti ant nedidelio namo Chicagoj.
Chicago, III.
visi fixture riaujos mados, odiniai nyčios 27 dieną Gegužio (May)
tuojaus. Nepraleiskite progos.
Atsišaukite tuojaus pas
Keturių pagyvenimų namas ant
VALENTINE DRESMAKING
krėslai.
Parduosiu su bizniu arba
S. SLONKSNIS.
M. WALENČIUS,
SZEMET & LUCAS,
flakampo,
po
šešis
ruimus
kožnas
vienus fixtures. Savininkas eina ke 119 Washington St., Hart, Michigan.
COLLEGES
3437 So. Wallace St.
4217 Archer Avė.
tas. Kieto medžio trimingai, su Sun
pimo biznin.
PARDAVIMUI
9
kambarių
6205 S. Halsted, 2407 W. Madison,
Parlors, vanos ,ir elektriką, Namas
Atsišaukite greitai.
ant
dviejų
lotų
statytas
ir
vienas
lo
PARDAVIMUI mūrinis namas 5 j
Gottafle, gerame padėjime, ren
PARDAVIMUI bargenas, 4 flatų
1850 N. Wells St.
4357 So. Honore St.
MES GARSINAME TIKTAI
tas šalę tuščias. Gražiai aptevrtas, dos $30 į menesi. Kaina $2,500
Ren Į
muro namas, 4 kambariai, kiekvienam pagyvenimų po 4 kamb.arius.
BARGENUS.
137 Mokyklos Jungt. Valstijose.
gražioj apygardoj, arti Kedzie Avė.,
Namas j Puikus mūrinis
garadžius užpakalyj. Ineigos $103 į dos neša $70.00 į mėnesį.
namas Storas ir 3 ir 66 St. Pusė bloko nuo Market savininkas
Moko Siuvimo, Patternų Kirpi
PARDAVIMUI barbemė su 2 krės mėnesį. Kaina $9,500.
apie 11 metų senas ir visas gerame flatai 2 po 6 kambarius ir 1 5 kam
mo,
Designing bizniui ir namam®.
lais. Biznis įdirbtas per 22 metu, lie
stovyje. Savininkas važiuoja IJetu- bariai ant plataus kampinio loto, ci- bulevardo ir didelio parko. Rendos
6534 S. Robey St.
910
W.
37-th
PI.
Vietos
duodamos dykai, Diplomai.
tuvių ir lenkų apielinkėj. Renda ne
von, tad greitai parduoda už žemiau mentuotas' basementas, elektriką, va neša į metus $1340, Šitą namą reikia
Tel. Republic 3893.
Mokslas
lengvais atmoksimais.
brangi; gyvenimui 3 kambariai užpa
sią kainą. Randasi prie 23 St. tarpe nos, visi parankumai. Brighton Park, pamatyt, kad pažinus kas gera yra.
Savininkas 1-os lubos priekis.
Klesos
dienomis
ir vakarais. Pakalyj.
Savininkas eina kitan biznin.
Pirmas pasiulinimas nupirks šitą na
Robey ir Hoyne Avės. Savininkas į parsiduoda už
BARGENAI.
...........
$13,000.00
reikalaukit
knygėlės.
Parduodu greitai.
gyvena
,
Puikus mūrinis namelis 2 pagyveni mą.
DIDELIS BARGENAS.
Tel. Seeley 1643.
4422 S. Wood St.
3738
So.
Union-Avė.
mų, 4 ir 5 kambariai, beisementas,
'Dviejų augštų muro namas, 2 pag.
E. D. WITKOWSKIS,
Biznio
prapertės,
bučemė
ir
groserSARA PATEK, pirmininkė.
ant pirmų lubų ir užpakalio.
arti puikaus McKinley parko, parsi
5 ir 6 kamb. maudynes, elektros švie
4601 So. Hermitage Avė.,
nė, nėra lyso. 2 augštų, Storas ir 6
PARDAVIMUI
duoda labai pigiai už ....... $4,800.00
sa, ir kiti naujausios mados įtaisymai.
Telefonas Boulevard 6080.
ruimai viršuj.
Medinis namas už
GYVENK PUIKIAI.
GARADŽIUS daro gerą Kaina $8,500, įmokėt $1,500, likusius
Medinis namelis 5 kambarių, augšpakalyj ant 2 augštų keturių pagyve
Važiuoju Lietuvon, tad priverstas tas beisementas, apšildomas, Brighton
kaip renda. Randasi gražioj vietoj
nimų.
Rendos neša į mėnesį $80. Kai
biznį. Atsišaukite į
AMERIKOS LIETUVIŲ
ANT PARDAVIMO
parduoti dviejų pagyvenimų naują parke, už .............................. $2,800.00
ant Lowe Avė.
na
$6,200.00.
South
Chicagoj.
Mūrinis namas ant dviejų pagyveni
Naujienas No. 290.
muro namą, puikiausioj vietoj, So.
Puikus mūrinis namas, 3 flatai vis
mų
penki ir šeši kambariai su sun
West Saidėje. Rendos $120 į mėne kas pagal naujausios mados, Brighton
12 kambarių mūrinis namas, 3 pa sį. Kaina tik $11,509 greitam parda Parke, už .............................. $8,500.00 parlors, modemiškas, aukštas cimen
Prie Halsted ir 86-os gatvių, 2 bizMokinama: angliškos ir lietuviškos
tuotas
beismantas,
su
štymu
Šildomas
PARDAVIMUI Saliunas ir gyvenimų, po 4 kamb., rendos neša vimui.
niavi
namai, mūrinis ir medinis, štoX.
Kampinis lotas 40 pėdų platus arti
kalbų, aritmetikos, knygvedystės, ste
per mėnesį. Kaina tik $2,500.
S. SLONKSNIS,
lietuviškos bažnyčios tiktai $1,350.00 30 pėdų lotas, gražioj apygardoj, prie ras ir 5 flatai, Storas, vienas flatas, nografijos, typewriting, pirklybos tei
svetainė; geroj vietoj, genis $32.00
Namas randasi
Mažas {mokėjimas.
3437 So. Wallace St.
2 lotai priešais lietuvišką bažnyčią, Kedzie ir 65 Place. Rendos neša po gasai, elektra ir vanos. Per abu ren sių, Suvienytų Valstijų istorijos, abelbiznis.
$120.00 į mėnesį, pirmutinis flatas dos neša $206 į mėnesį. Tnmokėt
8529 S. Morgan St.
parsiduoda pigiai.
tuščias,
tuojaus galite kraustyties gy $5,000, likusius lengvais išmokėjimais. nos istorijos, geografijos, politikinės
PARDAVIMUI 6 kambarių medinis
3321 Auburn Avenue,
Taipgi turime daugel kitų narni; ir venti. Katras
ekonomijos, pilietystės, dailiarašyspirmiau atsišauks nu
Naujas dviejų lubų augščio muro namas, konkrete pondamentas, 65 ir lotu pą visą Chicagą, o ypatingai
tės ir tt.
pirks šitą namą, $500 pigiau negu
Aberdeen St, kaina $4000.00. Inmo- Brighton Parke.
namas,
Vėliausios
mados,
Štymu
šil

|
Naujas
mūrinis
namas
ant
2
pagy

Mokinimo valandos: nuo 9 ryto iki
PADAVIMUI Gazinis ir ang domas, maudynės, elektros šviesa, bu kėt $1600.00 likusius ant išmokėjimo. Kreipkitės pas
! kitas namas šalyj pereitą nedčlę bu venimų po 5 kambarius. Brighton 4 valandai po pietų. Vakarais nuo 6
limis kurinamas%pečius, varto fetai, konsolai, beismante skalbyklos. 2 augštų, mūrinis, tris pagyvenimai
FRANK STASULIS,
| vo parduotas.
Parke. Lotas 30x125. Turi būt par iki 10 valandai.
A. M. BARČUS,
Rendos
per
mėnesį
$140.00.
Randasi
4438
So.
Fairfleld
Avė.,
duota
greitai, nes savininkas važiuo 3106 SO. HALSTED ST., CHICAGO.
tas tik 2 menesiu.
4601 So. Hermitage Avė.,
5434 S. Sawyer Avė., Parsiduoda už ir Storas, pečiu Šildomas, elektros
Telephone Lafayette5948
|
ja
Lietuvon.
Telefonas Boulevard 6080.
šviesa, 3 karams garadžius, rendos
3321 Auburn Avenue
$10,800, su mažu {mokėjimu.
FABIONAS IR MICKEVIČIUS,
neša $131.50 į mėnesį, lotas 32x125,
809 W. 35th St.
AUŠROS MOKYKLOJ
,AR REIKIA PINIGŲ
arti 59 ir Morgan, kaina $11,000. InBARGENAS
Tel.:
Boulevard
611.
Trijų lubų augščio bizniavas mūri mokėt $2,500, likusius ant išmokėji
Jieškant pirkti namo, mūrinį arba
ŠIE SKYRIAI:
PARDAVIMUI
Turi būt parduota šią savaitę — 5
nis namas, vienas Storas ir 5 flatai, 3 mo.
medinį bile kokio dalyj Chicagos ir kambarių
Anglų
kalbos.
kampinis muro namas su
Karvė kuri duoda 26 kvor po 6 kam-b. ir 2 pag. po 4 kamb. Mau
bizniavų namų, bile butų savo ver- groserio staku
Lietuvių
kalbos.
2)
ir didelid skiepu, bar2 augštų mūrinis, po 5 ir 6 kamba čios, mokėsiu kėš Visus pinigus. Tu
dynes, elektros Šviesa ir visi kiti ge
tas pieno į dienų.
Aritmetikos.
3)
3 karams, garo šiluma, gasas,
PARDAVIMUI mūrinis namas pen
ri įtaisymai. Rendos neša į mėnesį rius, elektros šviesa, furnice šildomas rintis namą arba kokį biznj ir norintis nė
kių
pagyvenimų po 4 ir 6 kambarius, 4) Algebros, Geometrijos ir kitų Ma
elektra
,
toiletai,
maudynės
Tuoj
ga»
9624 Pa rudi Avė.
$150, gali nešti $200.
Kaina tik ir pečiu, garadžius, 59 ir Carpenter greitai parduoti už kėš, pasiųskite Ii gyvent. $4,800, išmokėjimai. $2,400 vanos, gasas, toiletai. Rendos neša
tematikų.
$14,000.
Vertas $20,000. . Randas! St., kaina $6000. Inmokėt $4000, liku man atvirutę ir aš atlankysiu greitai,
5)
Braižymo (plianų pažinimo).
.$100.00 į mėnesį. Kaina $8,500.00.
reikale norintis išvažiuoti į Lietuvą cash, balansą $35/{ mėnesį.
PARDAVIMUI saliunas, 524 2857 So. Emerald Avė.
sius per 5 metus ant 6%.
Laikas
brangus, neleisk dykai. Su
Priežastis pardavimo patirsite ant
3601 S. Lowe Avė.
arba
į
kitą
miestą,
turintis
namą
ar

M.
J.
KIRAS,
ROSEN
vartok
naudingai.
ir jauni vy
W. 37-th St. Pardavimo prie
vietos. Savininkas ant 3-čio augšto rai Ir moteris visiSenineatidėliodami
ba kokį biznį Jr jeigu savo vdrčios nu
3831 S. Halsted St.,
5926 So. Halsted St.
iš užpakalio. Brighton Park.
FARMOS
žastis, savininkas važiuoja
pirksiu ir apmokėsiu visą pinigais kėš,
pradėkite tuoj. Aušros Mokykla se
. Tel. Yards 6894
(Lindholm)
2844 W. 88th St.
80 akerių farma Sheboygan County,
arba paskolinsiu pinigų ant pirmo ar
niausia Ir geriausia. Mokiname die
ba ant antro nvorgečio ir be jokių labai gera žemė su viskuom. užsėti
Mūrinis namas, biznio savastis prie
nomis ir vakarais.
laukai ;17 melžiamų karvių, 3 arkliai,
oxtra
kafttų.
tiktai
paprastą
nuošimtį.
Archer Avė, Brighton Park su ekstva
Prisirašyti galima visada.
KAM
MOKĖT
agentams
Šimtus
do

PARDAVIMUI saliunas. labai lotu. Namas 8 metų senas. Par PARDAVIMUI veik nauja Cottajre, Adresuokit. \
I 25 kiaules, ir visos mašinos Kaina lerių, kad gali pirkti tiesiai nuo sa
3001 So. Halsted St.,
garo šiluma, 50 pėdų lotas; vištinin$12,000.00. Parduodu trumpame lai- vininko. Parduodu muro namų 3 pa
C. Z. URNIK,
geroj vietoj, lenkų ir lietuvių duosiu už bargena. Kaina $6,800. kas, pievaitė ir daržas. Gatvė ir šaChicago, UI.
4545 So Talman Avė.
2 augštų medinis namas
gyvenimų po šešis kambarius. Elek
apgyventoj, biznis gerai išdirb Taipgi
W. JANULIS,
Brighton Parke, prie Fairfield Avė. lygatvei. Kaina $5,200, $3,000 cash.
tra, gasas, 3247 So. Union Avė. Sa
6744 So. Irving Avė.
Bok 42,
BARGENAS.
vininkų galima matyt nuo 6 iki 10,
tas per daug metų. Pardavimo Išsirolfluoja už $40 į mėnesį. Gali
St. Cloud, Wis.
ma nupirkti $2,900, lengvos išlygos.
sekmadieniais
nuo 7 iki 2 po pietų.
priežastis — nesutikimas Su
KODYKOWSKY,
PARDAVIMUI muro namas, 2 aug
Prirengiamoji ir prekybos dėl
4265 Archer Avė.
partneriu.
724 W. 31 S.
PARDAVIMUI farina 60 akerių; štų, garo šiluma, elektros šviesa, ga
DIDŽIAUSIAS BARGENAS ant
FĄRMA PARDAVIMUI
suaugusių. Mokina Lietuvių ir
^5 akeriai dirbamos, 10 a. ganyklos, sas, 8 metų senas, gerame padėjime. Bridgeporto, 2 flatų muro namas 5-6
80 akerių, visa žemė išdirbta. Bu
Anglų
kalbų; Grammar School,
PARDAVIMUI pigiai 2 augštų mu 5 ak. miško. Geri budinkai: žemė ly I floro gražiausis fruntinis, 5 kamba kambarių ir garadžius dėl 2 karų ran- dinkai ir žemė pirmos klesoš. 16
ATYDAI LIETUVIAMS
High
School
ir Prekybos daly
ro namas, 4 šeimynų. Parduosiu už gi ir juodžemis; per farmą bėga upė. riai užpakalyj, 2 floras 7 kambariai į dos neša j mėnesį $62, kaina $4.600. galvijų, 3 geri arkliai, visokios maši
DUONKEPIAMS
kų.
Prirengiama
prie kvotimų į
cash arba mainysiu ant automobilio. Arba mainysiu ant namo, pietinėj da- frontą, į užpakalį 8 kambariai. Ren Priežastis pardavimo, savininkas grei nos. arti miesto. Daili vieta. $3,000
visas
augštesniasias
mokyklas.
Pardbodu gerų duonkepyklą su sa- Kaina $4,300. Prie 34 PI. i? Morgan Ivj Chicagos; namas turi būti nedl- dos $150 į mėnesį. Atsišaukite.
tu laiku apleidžia Suvienytas Valsti įmokėt.
Dienomis:
nuo
9:00
vasčia už numažintų kainų. Parda Street.
ryto iki
dėsnis kaip 1 arba 2 šeimynų, SaMRS. H. GAREISS,
jas.
SLAUŽIS,
4:00
vimo priežastis važiuoju Europon.
p
p.
Vak.:
7:80
iki 9:30.
C. P. SUROMSKI,
vininkas gyvena
2932 S. Wallace St.,
JOS. AUGAITIS,
2137 N. Western Avė
1747
S.
Halsted
St.
arti
18 ga.
Tek: Lafayette 3493.
3346 So. Halsted St.,
4533 So. Mozart St
Tel. Blvd. 2942
819 W. 38rd St.
Tel.: Humbold 6277.

MORTDECIAl -PASKOLOS

Atsišaukit tuojau

PRANEŠIMAS.

ĮVAIRUS SKELBIMAI

NAMAI-ZEME,

MOKYKLOS

MOKYKLA

Leveskio Mokykla

■

'

*

