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True translation filed with the postmaster at Chicago, III., May 28, 1921
a.< required by the act of Oct. 0, 1917

Bėdinas išmokės 840,000,000 Markes —
talkininkams.
Pinigai busią pasiųsti šiandie.

BERL1NAS, geg. 27. — Vo
kietijos valdžia subatoj talki
ninkų kontribucijos komisijai,
esančiai Paryžiuje, pasiųs dvi
dešimtį iždinės ženklų po de
šimtį milionų markių kiekvie
ną, kurių verte yra lygi 480,000,000 markių auksu. Kalba
mąją sumą, einant taikos su
tarties reikalavimus, Vokieti
ja turėjo išmokėti gale gegu
žės mėnesio.

Riaušės Meksikoje.
“Radikalai” mušasi su
klerikalais.
, MEXICO CITY, geg. 27 .—
čia gautomis žiniomis, Jacona
kaimely, nętoli nuo Zamora
miesto, Micboacano valstijoj,
vakar kilo riaušės. Riaušių me
tu užmušta policijos viršinin
kas, o pats Kaimelio majoras
pavojingai sužeistas. Sužeista
ir kelintas “pašalinių žmonių.’*
Sinulkmeningesnių žinių dar
nėra. Tos, kur jau gauta, sa
ko, kad vėliau “radikalai ban
dė įsilaužti vietos bažnyčion.**
Bet gyventojai “parodė tokio
griežto pasipriešinimo, kad jie
turėjo pasitraukti.” Paskui tie
“gyventojai” bandė suverbuoti savo jėgas ir pulti “radika
lus.** Tik padaryti tai nebete
ko, nes atvyko kariuomenė ir
tvarka buvo atsteigta.
Gauta žinių, kad tokia de
monstracija vakar buvo suren
gta kitame tos pačios valstijos miestely, Uruapan.

Taryby delegacija pasi
lieka Romoj.

Francijos atžagareiviai
ruošiasi.

NELAIME.

Lietuvoj e.
Naujas geležinkelis.

Bandys padaryti prekybos su
tartį su Italija.
ROMA, geg. 27. —
Vietos
laikraščiai prhnoša, kad spe
cialioji tarybų Rusijos delega
cija nusitarė pasilikti Romoje.
Pasilikit dar dviem mėnesiam.
Bandys atsiekti reikiamo su
Italijos valdžia susitarimo —
prekybos reikalais.
Andais Rusų delegacija bu
vo pareikalavusi parportų. Bet
vėliau tos delegacijos pirminin
kas Vorosovsky turėjo pasikal
bėjimą su užsienio reikalų ministeriu, grovu Sforaza, ir šis
sutikęs, kad delegacija gali pa
silikti dar du mėnesiu.
Bet
tik ta sąlyga, kad jeigu nužy
mėtam laikui užsibaigus tokia
sutartis nebus
padaryta, ar
bent pradėta tartis dėl jos —
delegacija turės važiuoti iš kur
atvažiavusi.”

acijai, kolonialėj konferenci
joj nedalyvavo. Toji konferen
cija buvo praeitą savaitę. Joje
— Siberijos ir Kynijos klausi
mais —; pravesta taikios i>oliJaponų kariuomenė, esanti ta tikos linija. Gautosios iŠ Vladi
me mieste nič nieko nedairusi, vostoko žinios sako, kad eks
pedicinė Japonų kariuomenė
kad neįsileidus miestan
nuginkluoti kappellistus nė ne
monarchininkus.
mananti. Ji leisianti, kad suki
TOKIO, Japonija, geg. 27.— limas plėtotųsi.
Kokosai žinių agentijos prane ' Kuomet Japonai vertė Vla
šimu iš Vladivostoko, anti-bol- divostoko valdžią įsileisti saševistinė kariuomenė, kurią von teritorijon pabėgėlius — Norį nuversti premjero Briand
pirma komandavo gen. Kap- Kappellio ir Semcnovo sekėjus
ministeriją.
pell, vakar rytą užėmė dalį — duota užtikrinimas, jogei
Vladivostoko miesto. Kalbamą ginklai esę konfiskuoti. Tyri
PARYŽIUS, geg. 27. — Nors
ją Siberijos prieplauką dabar nėjimas, kurį nesenai suruošė vakar naktį
atstovų butas ir
“Politiniai nusižengėliai’* nukontroliuoja įsiveržėliai. Mieste Rusų milicija, tečiaus parodė, pareiškė savo pasitikėjimą val
galėjo laivo jgulą ir pasigrobė
Užmušė keturis studentus.
jaučiama didelis nusiminimas. kad ginklai vėliaus buvo grą
džia, vis dėlto, nė vienam nėra
patį laivą.
Kareiviai yra užėmę visus val žinti. Grąžinti slapta.
paslaptis,
kad atžaagreiviai
AURORA, geg. 27. — BurPo kolonialps konferencijos,
džios triobėsius.
stengsis pasinaudoti pirmutine lingtųn geležinkelio kompani
SAN JOSE, Costa Rica, geg.
kuri buvo praeitą savaitę, nū
tinkama
proga
—
nuversti
da

Kappell’io kareivių atvykimas dien ir vėl kilo stipri reakcijos
jos traukinys Šiandie čia užbė 27.— Punta Arenas prieplaubartinę premjero Briando val go ant automobiliaus, kuriuo kon vakar atvyko vienas Perunumatytas.
pasiauba. Vienas svarbiausiųjų
važiavo
šeši vietos
Iligh vų respublikos laivas, Paita.
Kappell’io kareivių atvyki toje konferencijoje klausimų džią.
Atžagareiviams
vadovauja School mokiniai. Keturi moki Kiek laiko atgal tos respubli
mas 'Vladivostokan numatytas buvo: kaip ištraukti
Japonų
buvusia Francijos prezidentas niai ant vietos užmušta, o du kos valdžia tuo laivu išsiuntė
jau tada, kai jie užėmė Ni- ekspedicinę kariuomenę iš Si
Poincare ir jo buvęs ministe pavojingai sužeista. Pačių mo Australijon didoką būrį “poli?
kolską, esantį netoli Vladivos berijos. Ištraukti ją ir kartu
ris Jungtinėse Valstijose, And kinių
neapsižiūrėjimas. Jie, tinių nusižengėlių,” jų tarpe
toko. Nikolskas užimta gegu neprarasti Vladivostoko gele
rė
Tardieu.
Briand
u
jie
esą
ne

suko, matę ateinant traukinį, ir buvusį tos respublikos pre
žės 21 dieną. Po to buvo pra žinkelio stotį, esančią ant Rytų
patenkinti
todėl,
kad
šis
netiko
bet nepaisę:,manę pervažiuoti. zidentą, generolą Oskarą Bor
nešta, kad KappeH’io kareiviai Kynijos gedežjnkeJlo. e Visti tai
“
paimti
saujon
Vokiečius/*
tulMvnU
* f f 1 OVAI*
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’
artinasi prie' Vladlvdstdko.
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True
translation
filed
with
the
postBet kuomet laivas nuplaukė
Kappell’io kariuomenes vir jos paskolos kompanijai ir tuo
master at Chicago, III., May 28, 1921
šininkas apskelbė,
kad įeiti budu gauti taip vadinamą “fi True translation filed with the poat- as required by the act ef Oet 9, 1917 apie pusantro tūkstančio my
master at Chicago, III., May 28, 1921
lių nuo kaMiainoslos respubli
miestan jo kareivius paprašiu nansinę kontrolę.**
as required by the act of Oct. 6, 1917 ŠEŠI ANGLĮ JOS KAREIVIŲ
kos krantų,
“politiniai nusisi nesocialistinių Vladivostoko
Vis dėlto, kalbamojo pieno
BATALIONAI SILEZIJON. .žengeMai” sukėlė maištą ir nu
Lenkai
neteko
120
vyry.
organizacijų taryba.
teko atsižadėti, kuomet sužino
galėję laivo įgulą — patį laivą
Dalis Vladivostoko milicijos ta, jogei Vladivostokan grįžta
Du
batalionai
bus:
pasiųsti
iš
BERLINAS, geg. 27. — Vis
pasigrobė į savo rankas. Tuo
pasidavė įsiveržėliams, kita gi talkininkų technikinės komisi
Anglijos.
dar
gaunama
pranešimų
apie
met laivas pasuko Costa Rica
— pabėgo.
jos pirmininkas, amerikietis
ytin
rimtus
susirėmimus
tarp
respublikos linkui.
John F. Stevcns. Vladivostokan*
LONDONAS, geg. 27. — Be
Vladivostoko dirbtuvės
Vokiečių
savanorių
ir
Lenkų
Laivas dabar stovi prieplau
jo laukiama apie 14 d. birže
tų keturių Anglijos kareivių koj.
uždaryta.
“
insurgentų.
”
Skelbiama,
kad
Politiniaį nusižengėliai
lio. Tatai sukėlė didelio nepasi
batalionų, kurie pradėjo savo iš jo dar neišleidžiama. Neužsusirėmimų
metu
netoli
GrosVisos Vladivostoko dirbtuvės tenkinimo tuose, kur tikėjosi,
žygiuotę iš Pareinio į Augštąuždaryta.
kad Jungtinės Valstijos jau at steino ir Neiderelliguth’o Len ją Sileziją, dar du batalionai ilgio įvyks nepaprastas ministerių kabineto jx)sėdis,
kur
Miesteliai
Razdolnoje ir sižadėjusios savo ciekimo išlai kai neteko 120 vyrų. Vokiečių
bus
pasiųsti
iš
Anglijos.
Tuo
bus sprendžiama tų “politinių
Pokrovskaja, esantys netoli kyti neitralia tą vienatinę žy nuostoliai esą tųkie: jx) dvide
budu Anglija ]>asiųs šešis ba
šimts
ar
daugiau
kas
dieną.
nusižengėlių'* prašymas — leis
Vladivostoko, taipjau pateko į mią arteriją prekybai su Sibctalionus kareivių, kurie turės ti jiems apsigyventi Costa Rica
kappellistų rankas.
rija.
TYRINfiS MUŠEIKŲ ŽYGIUS sustiprinti talkininkų kariuo
respublikoj.
Pats laivas vei
Re
kitų
kalbamąja!
JconfeSkelbiama, kad Japonų ka
WEST VIRGINIJOJ.
menę, esančią Augštojoj Sile kiausia bus grąžintas kam jis
riuomenės, esančios Vladivos
zijoj. Apie tai čia praneša pats priklauso.
'
toke, komanduotojas pareiškęs, generolo Semcnovo, kuris siū Senato komisija nutarė pradėti kaęo ofisas.
ginamo atatinkamą tyrinėjimą apie
jofei Japonija dėl naujos poli lėsi šokti iš Japonų
skerdynes Mingo apskrity.
tinės padėties nieko
nesaky Port Artūro ir, tų pačių Japo
PLIENO KARALIAUS
sianti, negi turima tikslo nu nų apginamas, vesti savo ka
WASHINGTON, geg. 26. —
PAMOKSLAS.
ginkluoti Kappell’io kareivius. zokus laukiančius Grodenkove. Specialė senato
komisija —
Valdžios įsakymu užgirebta
Vesti juos naujon žudymo ir apšvietos ir darbo komisija —
apie mllionas dolerių.
Sako, žmonės neperka reikia
plėšimo
ekspedicijon
—
prieš
šiandie nutarė pradėti atatin mų jiems prekių, nors ir turi
True translation filed with the postPHILADELPIHA, geg. 27.—
Siberijos
gyventojus.
master at Chicago, III., May 28, 1921
kamą tyrinėjimą apie nesenai
Federales valdžios
įsakymu
Pinigų.
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917
Nors kalbamoji konferenci Įvykusias skerdynes Mingo ap
šiandie čia užgriebta
vieno
ja generolo Semcnovo* siūly skrity, West Virginijoj. Tyri
NEW YORK, geg. 27<— Plie milionieriaus “slakerio” turtas
mui nepritarė, pastarasai jau nėjimas turbūt prasidės birže no trusto pirmininkas, Elbertas — 850,000 dolerių. Tasai “slapaskelbė maištą ir nūdien pa lio mėnesy .
Gary, šiandie čia pasakė, jogei keris** tai Grover Cleveland
Spėjama, kad visa tuo milita sididžiuodamas siunčia mani
normalinga ekonominė padėtis Bergdoll. Jisai buvo pagautas
ristai norį neprileisti evakua- festą Washingtono, Londono, Subadė moterį ir pats save.
Jungtinėse Valstijose bus -gali ir nubaustas dėl išsisukinėji
vimą Siberijos.
Paryžiaus, Tokio, Pekino, Berma tik tuomet, kai “ir biznio mo nuo tarnavimo kariuome
lino, Konstantinopolio, StoCACAGO, geg. 27. — Įpy žmones ir patys
darbininkai nėj, bet gavęs progos, pabėgo
TOKIO, geg. 27. (Rašo Chi ckholmo,
Kristinijos ir Ko- kęs, kad ponia Mary Pavilk ne supras, jogei reikia veikti ran Vokietijon, kur ir šiandie gy
cago Daily News koresponden penhageno valdžioms.
liesu tinka priimti jį “ant bur- ka rankon.” Tuogi tarpu šito vena.
tas Junius B. Wood) — Da
do,” Christian Miller šiandie supratimo pas juos nėra. Esą,
Kadangi
Bergdoll, nors ir
bartinis kappellistų sukilimas
True translation filed with the post- pavojingai subadė ją ir paskui “Amerikos žmonės šiandie ne “slakeris,” bet šios šalies pilie
Siberijoje, pačių Japonų globo master at Chicago, III., May 28, 1921 pats save. Moteris pasveiks,
perka jiems reikalingų prekių, tis, tai spėjama, kad delei už
jamas, rodo, jogei militaristai as irequired by the act of Oct 6, 1917 bet Milleris veikiausia mirs.
tikėdamiesi, kad ‘geresni lai griebto turto bus užvesta by
ryžusi sukurti tokią padėtį, ku
Spėjama, kad jis buvo nesvel- kai* ateis. Neperka, nors ir tu la.
ri neprileistų ištraukti iš tenai
kaprotis.
ri kuo pirkti — pinigų.”
Japonijos kariuomenę.
BERLINAS, geg. 27. — ReišTas trustas, kurio pirminin
Generalinis armijos štabas,
_ _ su- jkiama didelio nepasitenkinimo
ku yra pons tiary, nesenai
kuris griežtai priešinasi evakumažino "savo dagininkams aikancleriu Wirth. Tai
geg. 27 d., užsienio piniUžsienio reikalų ministerio S Vakar,
Ji “ftiria Francukaina, perkant jų ne mažiau kate gas - apie 25 nuošimčiais. de J0’
Sapiehos rezignacija priimta.
25,000 dolerių, banku buvo akai* Kažin, kad pons plieno trusto
SOCIALDEMOKRATAS.
tema Amerikos pinkais tiaipi
pirmininkas dabar paklaustų'
Musų draugų laikraštis Ii
... $3.88
Anglijos 1 svaras........
VARŠAVA, geg. 27.- Len
Kauno. Kiekvienas darbininkas kijos prezidentas Pilsudskis
.. $0.25 savo darbininkų — ar daug jie
Austrijos 100 kronų ..
Belgijos 1O0 kronų
... $8.27 turi “liekamo skatiko 7**
pHvalyto ji perskaityti. N«m. priėmė
rezignaciją užsienio
. $17.8f
Danijos 100 kronų ......
Jau atėjo
Socialdemokratas
... $2.15
Finų 100 markių ........
Panedėlyj, gegužes 30
ROCK ISIAND, geg. 27. —
reikalų ministerio, kunigaik
Francijos 100 frankų .
... $8.27
num. 7, 8 ,9, 10, 11, 12, 13, 14, ščio Eugenijaus Sapiehos.
šiandie
dieną, iš priežasties kapų
... $5.27 Karininkų rateliuose
Italijos 100 lirų a.........
15 ir 16 ir Paštininkų Balso nr.
... $1.65 paskelbta,
Lietuvos 100 auksinų .
papuošimo šventės, “Nau
kad yra padaryta
Užsienio rdikalų ministerio
Lenkų 100 markių .....
.. $0.18
1 ir 2. Visi parsiduoda po 5
jienų” ofisas bus uždary
į pareigoms eitų paskirtas Jan
Olandų 100 guldčnų ...
$84.8f naujas kulkosvydis, kuris leng
centus.
Norvegų 100 kronų ...
$15.38 vai gali peršauti by vieną kari
Į Dąbskis, dabartinis užsienio
tas.
—Administracija.
šveicarų 100 krdnų ....
$17.77
Gaunam ae Naujienų ofise.
reikalų ministerio padėjėjas.
Vokiečių 100 markių
... $1.65 nį “tanką.”

Monarchininkai užėmė
Vladivostoką.

Pirmas Lietuvių Die nra štiš Amerikoje]

Maištas ant laivo

I

Užgriebė “slakerio” turtą.

Japonai padeda Kappell’iui.

Lenkų ministeris pa
sitraukė.
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PRANEŠIMAS.

1“ELTOS” ŽINIOS, pafttu per Lietu
vos Informacijų Biurą VVaHhingtone]

Nesenai važiavo iš Telšių į
Kauną delegacija tartis su Mi
nisterija apie tiesimą geležin
kelio linijos šaulliai-TelšiaiPlungė-Kretinga-iPalanga.
Iš
sugrįžusių dcflegactijos narių
teko sužinoti, kad vaisiai esą
geri.
Geležjinkelio tiesfynui
valdžia pritaria, bet nori, kad
susidarytų viena Draugijų
Koncesija, kuri pradėtų šiam
darbui, sukastų visą kelią. To
liau darbą varysianti! valdžia,
taip pat ir visą medžiagą ir mo
kesnį teiksianti.
Jei tokia Draugijų Koncesi
ja susidarys, tikimasi per mctus-dvejus geležinkelį busiant
nutiestą.

Lenkai neutralėj zonoj.
Varšuvos Generalinio štabo
radio praneša, buk 1) balan
džio 17 d. Lietuvos partizanai*
150-ties
durtuvų
skaičiuje
puolė lenkų sargybą ties Krei
vėnais; 2) balandžio 12 d. Lie
tuvos partizanų dalis 200-tų
žmonių puolus lenkų sargybą
ties Pele-Ogorki Volynco sri
ty. Visos tos vietos, l)e Pele,
kuris neitralinėj zonoj, esą
I.enkų teritorijoje.
Reikia pastebėti, kad Krei
vėnai yra neitralinėj zonoj
anapus demarkacijos linijos,1
Volynce — neitralėj zonoj de
markacijos linijoj musų <pusėj. Kontrolės Komisija 1920
m .spalių 5 d. ipaskyrius Su
valkuose, nei t rali nė zona yra
po 6 kilometrus į abi puses
; nuo Curzėno linijos. Taigi
lenkų kariuomenė neturėjo tei
sės būti nei Kreivėnuose nei
Volynce. Musų žiniomis, len
kams užpuolus Kreivėmis, vie
tos jauni vyrai pa'bėgę iš len
kų mobilizacijos, užpuolė len
kus .

pamaldas nustatyta tvarka lai
kyti. Kai ateina eile lietuvių
kalba pamaldoms, tai atėj^
lenkai kliudo, giedodami len»
kiškai. Ir nėra kam lietuvitj
teisių apginti. Lietuvius, kurid
nesirašo prie Varšuvos ir rū
pinas savo reikalais, lenkai:
persekioja. Toliau lenkai rei-į
kalauja įvairių delegatų. Tuos
delegatus renka, nesakydami,
kuriuo tikslu jie renkami. Vė
liau reikalauja iš delegatų į
Varšuvos pusę krypti. Dele*
gatui panorėjus prieš lenkų no-i
rą kalbėti, pėduodama balso*
Aukščiau nurodytu budu buvo
surinkti delegatai į Lydoę
miestelį, kovo 27-28 d., o išten
važiavo Vilniun neva pareikšti
viso Lydos apskričio gyvento
jų valios. Reikia atkreiptį do*
mesį, kad niekas tų žmonių
nęįgaliavo reikšti valias. Tai
yra lenkų “Stražy Krosowej”
apgavimas.

Atitaisymas.
Mažai yra susipažinę Vokie

čiai su savo rytų provincijųpadetimi, arba kaip greit jie;
yra pamiršę buvusias Vokietį
dalis, aiškiai parodo Vokiečių
oficiozo “Deutsche Algamcine;.
Zeitung” įdėtas 194 Nr. straips-;
nis, pavadintas “Granzdeutsclur
Rundschau”. Tame straipsny
rašoma, kad Klaipėdos krašte
tesą 6% lietuvių. Iš visų 250,0PO (?) gyventojų esąs 150,(MM)
“Heimatbundo” nariai. Toliau
rašoma, jau teisingiau, kad ne
reikėtų bijotis dėl Klaipėdos
krašto
ateities.
Klaipėdos
krašto kalhiynAš yHf‘ TJėThvh,
kur vokiečių mažuma Lietu
vos Seimo toleruojama, kaip
tautine mažuma.
Tas praneštas žinias reikia
kiek atitaisyti — Klaipėdos
krašte viso yra apie 150,000
gyventojų, kurių 70% yra lie
tuviai.

Likusi dalis susideda iš vo
kiečių ir nutautėjusių lietuvių.
Del “Heimatbundo” narių,
Lenkų valdžia uždarė lietu aišku, jų nebus daugiau, kaip
vių mokykla Kalesninkų mies 20,(MM) asmenų.
tely. Lenkai atėję į mokyklą
SMULKIOS ŽINIOS.
vaikus išvaikė, suolus, stalus
ir kitus priklausančius mokyk
Šaulių Sąjungos Mariampolai daiktus atėmė ir nusigabeno lės Skyriaus Valdyba lialandžio
sau. Mokykla uždarius, lietu 25 d. surengė rinkliavą Lietu
vių vaikai lieka be mokslo ir ve šaulių Sąjungos naudai.'
leidžia patogų mokslui laiką Surinkta apie pusantro tūks
dovanai. Be uždarymo mokyk tančio auksinų.
los ,lenkai kliudo lietuviams ir

Lenkai uždarė lietuvių
mokyklų.

Auksinai
Laikinai Atpigo
Vokietijos markės ir Lietuvos auksinai vakaršiandien nupuolė gana žymiai, ir jų atpigusia
kaina gali pasinaudoti tie, kuriems reikia išsiųsti
pinigus 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
kuliacijų.
Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius yra di
džiausia lietuvių pinigų siuntimo įstaiga Ameri
koje, ir Naujienų siunčiami pinigai greičiaus pasieka Lietuvos negu kieno nors kito. Naujienos
duoda pilnų gvarantijų už pinigus siunčiamus
perlaidomis ir duoda paprastas gvarantijas už
savo čekius. Naujienos išmaino didesnes pinigų
sumas pagal pigiausio dienos kurso, koks tik

yra New Yorke ar Chicagoje. 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.
PINIGU SIUNTIMO SKYRIUS
1739 So. Halsted St.,
Chicago, TU

t
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pinigų ir t. t. Paskui dar visko^®"
dapirkome iŠ-surinktųjų pinigų
ir kepėme piragaičius. Beto
Švėkšnos grafienė nupirko ka
reiviams du centneriu cukierkų. iiiiiiiiiiiiiiiiii
Paskui supakavom kiekvienam
po pakelį ir išvėžėm į frontų.
Nors ir mažas daiktas, bet pa
rodėme kareiviams gerų širdį.
Jie buvo mums labai dėkingi už
tas dovanas. Vienas kareivis
vardan visų pasakė prakalbų, o
paskui visi kareiviai vienbalsiai
pasakė ačiū.
Kelyje prisiėjo daug ko pa
matyti ir pavargti delei netvar
kos Lietuvoje. Bet kad viskas
gerai užsibaigė, tai viskų už
miršome. Važiuodami matėm
daug miestelių nudegintų ir kad
žmonės visur yra nuskurę ir
vargingai gyvena, ypač arčiau
fronto, kur juos visi plėšia.

Kg žmonės rašo
(Iš laiškų iŠ Lietuvos).
Dovanos kareiviams.

Anastazija Jakubauskaitė iš
Švėkšnos rašo savo dėdei Petrui
Kunčiui, Lafųyette, Colo.:
Pirmiausia parašysiu apie ka
rų. Per tų laikų sudegino Kretingų, Gargždus, Rivetavų, Andrejavų, Veviržėnus, Kvedainų ir
visas apielinkes iki Tauragės.
Kitur dar liko sveikos bažny
čios, o kitur ir tų nebeliko. Tik
Švėkšna liko visai sveika, gal to
dėl, kad musų kanauninkas pa
darė apžadus pastatyti Inkakliuose Lourdes bažnyčių. Bet
bažnyčia dar n€ra pastatyta,
dėlto kad žmonės yra suvargę
ir neturi jiegų statymui. Nors
palikome nesudeginti, bet tų
vargų negalima nė aprašyti.
Nedėlių prieš Velykas susi
tvėrė moterų draugija. Padarė
me mitingų, segiojome Ženkle
lius ir surinkom labai daug pi
nigų. Paskui sumanėm įteikti
kareiviams ant Velykų šiokiųtokių pyragų. Tada išrinkome
nuo kiekvieno sodžiaus po mo
teli, kad ji išrinktų iš savo sod
žiaus miltų, sviesto, cukraus,

Carininkas “muvinasi” Jugo
slavijon.
BELGRADAS, JugorSlavija,
26. — Buvusia “pietų Rusijos
valdžios galva,” baronas gen.
Vrangclis, sekamų savaitę at
vyks į Karlovos’ų, apie trysdešiint mylių nuo Belgrado.
Kartu su juo atvyksta ir visas
jo Štabas, kuris, bolševikams
užėmus Krymu, nebeteko dar-
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Visuomenes Žiniai

fAUDAMI nuo aavo skaitlingų draugų kas kartas vis daugiau pareikalavimų, persiųsti pi
nigus jų draugams Lietuvoje, pagaliaus nutarėme jų paklausyti ir tuoju tikslu užmezgė
me santikius su atatinkamais žmonėmis Lietuvoje ir kituose Europos kraštuose. Šitie žmonės
yra tvirtų ir senai įsigyvenusių finansinių organizacijų atstovai ir jų sutikimas patarnauti
mums visuomenės reikaluose yra užtikrinamas tomis organizacijomis, kurias jie atstovauja.
Taigi, turėdami šituos žmones savo bendradarbiais, šiuomi pareiškiame savo draugams
ir plačiajai visuomenei, kad nuo šio laiko mes pasirengę patarnauti kiekvienam, kas norės
pasiųsti į Lietuvą, arba kas pats norės ten nuvažiuoti, ar savo draugus iš ten pąrtraukti.
Tie, kurie nori, kad jų. pagelba draugams Lietuvoje kuo greičiausiai pasiektų jų drau
gus, turės progos įsitikinti, kad mes dabar, kaip ir lig šiol, ne tik pasižadame, bet ir žiūrime,
kad tas, ką pažadėjome, butų padaryta.
,
•

Musų Pinigų Siuntimo Skyrius
yra gerai suorganizuotas ir tinkamai vedamas.
Jj veda nesenai iš Lietuvos pagrįžęs p. J. Laukis, kurio patarnavimu, tikrai žinome, bus
patenkintas kiekvienas. Jis pasiųs pinigus i Lietuvą, ar kitur kuo trumpiausiu galimu lai
ku ir važiuojantiems parūpins laivakortes geriausiais laivais, plaukiančiais iš Amerikos ir
j Ameriką.
/ ’
'
Savo keliu, mes, po senovei skoliname pinigus kuo mažiausiais palukiais ant namų ir ki
tokios nejudomos nuosavybės ir perkame bei parduodame namus ir farmas kuo prieina' miausiomis sąlygomis.
Kaip musų senieji draugai jau žino, musų noru yra: Duoti kuo geriausi patarnavimą ir
matyti savo rėmėjus pilnai patenkintus.
j
Vadovaudamiesi šitąją mintimi, laukiame iš savo buvusiųjų ir busimųjų draugų progos
jiems patarnauti.
’
į
Su tikra pagarba,

KETVIRTAS METINIS

Piknikas
Rengia

Lietuvių Raudonos Rožės Kliubas

M. J. KIRAS

Nedėlioj, geg. May 29,1921,

Stickney Park, Grove, III.
Inžanga 50c. y patai.

iiiiiiiiiiiiiiiHiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiii

Muzika A. I. Nauduzas.

Chicago, Illinois

3331 South Halsted Street

Vartai ataidarys 10:00 vai. ryte, Muzika prasidės 11:00 vai. ryto.
PASARGA: Imkit bile karą iki 22nd St., ir 22nd St. kam iki
galui linijos. Ten imkit Berwyn, Lyons karą, kurie nuvežš iki Harlem? ir Ogden Avės. Ten patiksite narius, kurie nuvežš trokais vol
tui į parką.

imiiiiiiiiiiiiir

Šeimyniškas Vakarėlis.
Rengia
. i.,
A. ž. V. Draugijėlė,
Subatoj, Gegužės (May) 28 d., 1921
Mildos svet., 3142 S. Halsted St
Pradžia 7:30 vai', vav.
Inžanga 50c.
Taipgi bus ir programas, žaislai, kurį
atliks A. Ž. V. D. nariai, bus šokiai prie link
smos muzikos. Busite užganėdinti, atsilan
kiusieji.
Kviečia Reng. Komitetas.

EXTRA! 2-RAS GEGUŽINIS

F^iknilcaS

Didelis Metinis

PIKNIKAS
-----------------------------------------------

b. .. -------------------- j,
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Lietuvišku Tautišku Kapiniu

Parengtas
Dr-tės Leib-Gvardijos D. L. K. Algirdo
Nedėlioję, Gegužės-May 29 d., 1921 m.,
G. M. Cbernausko Darže,
Lyons, III.
Pradžia 9 vai. ryte.
PASARGA: Iš visų dalių miesto važiuo
kite 22 gat. karais iki Ogden, o iš ten paimki
te Lyons karą, kuris nuvežš iki daržo.

Devynių Metų Sukaktųvių Apvaikščiojimas
Panedėlyj, Geg. 30 (Decoration Day).
Ant kapiniu programas prasidės 10:30 vai. ryte.
Tai bus įvairiausis programas, susidės iš: dainų,
> kalbu ir muzikos.
Kas metai dalyvauja desėtkai tūkstančių žmonių, taip ir šį metų
tikimės, kad dalyvaus dar skaitmingiau.Todėl, kas tik gyvas, važiuo.
kit ant tos didžiausios iškilmės, kurioje tūkstančiai dalyvauja, nei neliekti namieje.__________ .__________________________________
Taipgi, toj pačioj dienoj rengiamas piknikas Kapinių naudai A. Blinstrupo darže, Leafy
Grove.
Visi gerai žino, kad šišai piknikas esti vienas didžiausių kuriame tūkstančiai
žmonių dalyvauja. Tai yra linksma praleisti laikų.
Kviečia KOMITETAS.
PASARGA: Važiuokit visais karais iki Archer Avė., Paimti Archer
Avė. Cicero iki stoties. Paskui Willow Springs karai nuvežš iki vietai.

TRYLIKTAS METINIS

PIKNIKAS
Su išlaimėjimu $10.00 auksu

-n T-r................................

JUOKINGIAUSIAS SU DOVANOMIS

Rengiamas
Simano Daukanto Teatrališko Jaun. Kliubo

, Rengiamas

Dr-jos Tėvynės Mylėtojų Lietuvos ir Šv.
Augustino Vyskupo Draugijos.

BALIUS

Nedėlioję, Gegužės-May 29 d., 1921 m

Rengia
DRAUGYSTĖ ROŽANČAVOS PANŲ IR MOTERŲ

IS eclelioje, Gegružes-IVIay 29 d., 1921 m.,

1-mu.

Dovanu -----

$5.00 auksu,

I>uw ir daugiau dovanų

už gražų pasijuokimų.

A. Blinstrupo Darže, Willow Springs, III.

Subatoj, Gegužės-May 28 d., 1921

j
•

Inžanga 35c. ypatai.

Pradžia 9 vai. ryte.

šiuomi širdingai kviečiamo lietuvių visuomenę atsilankytu į minė
tą pikniką, kuiybus puiki muzika, prie kurios turėsit progą pasišokti,
o mes iš savo pusės stengsimės kiek galint atsilankiusius svečius už

ganėdinti.

Kviečia renginio KOMITETAS.

Nuoširdžiai užkviečiame gerbiamą visoumenę kuoskaitlingiausiai atsilankyti ant
musų iškilmingo pikniko ir kožnas vienas tu
rės progą išlaimėti $10.00 auksu.
Kviečia KOMITETAS.

Pradžia 6:30 vai. vak.

Į

M. Meldažio svet., 2244 W. 23rd PI.
Gerbiama publika! Neužmirškite atsilankyti ant Šio puikaus va
karo, o nesigailėsite, nes bus duodamos dovanos dykai tiems, kurie
puikiau pasijuoks. Taipgi bus Rožės duodamos dykai visiems, kurie
atsilankys į šį vakarų. Bus puiki muzika, kuri grieš vėliausios ma
dos šokius, prie kurios jaunuomenė galės linksmai praleisti vakarą.
Visus kviečia VAKARO RENGĖJOS.

Pradžia 7:30 vai. vakare
Panelė Elzbieta G. Makariutė, kuri yra žinoma kaipo pirmaeilė pianistė ir moky
' j. Bus žaidžiama solo, ketu
kctutoja, šiame koncerte parodys savo mokiniui, ko jie išmokę.
Visi
programo
numeriai
bus
išpildyti
jos
riom rankom, aštuoniom rankom ir choru
Po programo bus
studentų. Visi yra kviečiami atsilankyti j šį nepaprastą koncertų.
„
IJHĮĮBM
ŠOKIAI. Muzika Brolių Sarpalitj. Tikietus galimu pirkties prieš koncertą ir_ koncerto
dienoj įeinant.
Kviečia KOMITETAS

\

j-’*.'

M1,v.'? ,iA‘

/

iij

Buvę A. Petratis ir S. L. Fabiopaa «

Siuntimas pinigų, laiva
kortės, pašportai ir tt
NOTARIJUŠAS
RealInsulinai
Katate. Paskolos,
ir 11.
809 W. 35th St., Kamp. Halsted St.

Tel.rBoulevard 611,

Vai.: 9 iki 6 kasdiena
Vak.i Utar. Ket. ir Sub. iki 9 vak.

Ned.: iki 3 p? ęietų.

V. W, RUTKAUSKAS
Advokatas
29 So. La Šalie St. Room 824
Tel. Central 6390

f Tel. Yards 4681.

Metinis Koncertas

P-LĖS ELZB. G. MAKARAITĖS PIANISTĖS, —
f
,
IR JOS MOKINIŲ
Birželio-June 5 dieną, 1921,
Mokyklos salėje, School Hali, 48-ta gat. ir Honore gatvė

Fabionas ir Mickiewicz
vedėjai

Vak.: 812 W. 33rd SL Chicago

Pilone Boulerard 491

Ketvirtas

European American Buraau'

ASHLAND JEWELRY
MUSIC STORE
Deimantai,
LaikrodftUI,

JOSEPHC. SOBOL
Advokatas
154 W. Randolph St.
Room 479 Tel. Main 2593
Namų Ofisas
1645 Wabansia Avė.,
Tel. Haymarket 3869.
V—jin..—■■■■» ||

,
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AuksybBr Cehun-

bijoa Grafonolu b*
liatuviikl naujausi
rekordai.
4137 S. AaUand k
ve.
Ckicago, UI.

C J. P. WAITCHES
LAWYER
Lietuvys Advokatas
4601 S. Hermitage Avė.,
Tel.: Boulevard 6080.

k-—.........
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NAUJIENOS, Chicago, IR.

ubata, Gegužio 28 d., 1921

Nepriklausomybe Lietuvos
Respublikos

Į KORESPONDENCIJOS

Atgauta per

Vietos
Kenosha, Wis.
laikraštis “Evening Ncws” rašo apie šitokį tragingą atsiti
kimų lietuvių šeimynoj:
U ta minko vakare (gegužės
21) namuose No. 2 Park Court
rado ant lovos šulo pasikoru
sių moteriškę Domininkų*Baubonienę, 36 metų amžiaus. Vė
lai naktį parėjęs namo Anta
nas Barčinskas, kur pas jų gy
veno kaipo įnamis, rado vai
kučius bemiegančius priešaki
niame kamlMiry ant grindų.
Durys į šeimininkės miegamąjį
kambarį buvo užrakintos. Lyg
nujausdamas kų negera, Bar
činskas davė žinia policijon,
kuri tuojau pribuvus ir įsilau
žus į kambarį rado Baubonienę pasikorusia. Bandymai at
gaivinti jų nedavė jokių vaisių,
I ir kūnas, koronieriaus įsaky
mu, buvo nugabentas į Crosino lavoninę.

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

VISAI DYKAI
galima gauti visus patarimus ir nurodymus reikale kelionės pas

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

Kas čia stebėtina kad šimtai lietuvių išvažiavo ir va
žiuoja per šitą banką į Lietuvą?

PEOPLES g BANK

Pinigų siuntimo ir kelionės reikalais
matykitės su p. R. GEČIUM prie 4to
langelio.

DIDELIS BANKAS
ant kampo 47 gatvės ir
Ashland Avė.,
Chicago.
Gerai žinoma, kaipo greito ir
mandagaus patarnavimo Lietuvių
Kalboje.

jausitės kaip pas save
namie.

oaze

Pasisekimo Kelias
Atdaras
Tiems, kurie

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

2. Pasisekimas įšauks tave;

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.

Utaminke iki 8 vai. Subatoj iki 9 vai.

HOME BANK & TRUST CO
A STATE BANK
Milwaukee ir Ashland Avės.

Į LIETUVĄ
Siunčiame PINIGUS, parduodame LAIVAKOR
TES, parupinam PASPORTUS ir pagelbstim atsi
teisti už TEKSUS.
*
I
g
• ■*
Padarome visus legališkus DOKUMENTUS.
Musų ofise yra praktiškas ir labai gabus lietuvys
ADVOKATAS J. P. Waitches. Praktikuoja visuose '
Amerikos teismuose. Perkam ir parduodame NA
MUS, LOTUS ir FARMAS.

A.M.Barcus, E.D.Witokwskis, J.P.Waitches

ATLAS REALTY CO.
4601 South Hermitage Avė.,

Chicago, III.

Te!.: Bouievard 6080.
Ant kampo prieš švento Kryžiaus Bažnyčią

GYDYTOJAS
Mėnesinis laikraštis.

Leidžiamas Amerikos Lietuvių Daktarų Draugijos.
Jame bus gvildenami.sveikatos dalykai.
Pirmas numena jau gatavas.
Prenumeratos kaina $2.50 metams.

Atskiras numeris 25 centai.

GYDYTOJAS
1824 Wabansia Avė.,

Chicago, III.

PERSIKĖLIAU
Dabartinė, vieta: ofisas su Dr. Mon

kevičium, 3101 So. Halsted St., Tel.
Blvd. 9708, nuo 2 iki 6 po pietų; gy
venimo vieta 701 W. 31st St., kampasUnion Avė., Tel. Yards 3654.

Dominikos Bauhonienės
nužudymas.

Tirinėjimai j>aro<lė, kad jos
J vyras, Ignas Baubonis, prieš
trejetų savaičių išvažiavo į Jerome, Pa., dirbti anglių ka
syklose, palikęs ja su dvejetu
vaikų Kenoshoj. Bautboniai
nuo senai laikė kelis įnamius,
kurie ir vyrui išvažiavus pas
gyveno. Utarninfko vaka
re, po vakarienės, vyrai išėjo į
teatrų, o vaikai išbėgo laukan
žaisti. Sugrįžę, jie rado duris
į miegamų j į kambarį užrakin
tas. Manydami, kad motina
kur išėjus, jos belaukdami vai
kučiai — dešimties metų mer
gaite Berta ir mažesnis jos
broliukas — sumigo ant grin
dų
priekinianiė kambaryj.
Barčinskas parėjo namo pir
mas. Buvo jau truputį po
dvylikos. Nujutęs pavojų, jis
pašaukė policija, kuri atvykus
| ir su pagelta; elektrinės lėni- I
pos pažiurėjus pro langų vi
dun į miegamąjį kambarį, pa
matė Banbonienę kyhančių-anL |
lovos šulo.
Prie moteriškes kūno buvo
rastas lietuviškai rašytas jos
Laiške j i
laiškelis vyrui,
skundžiasi, kad yisį jų apleidę,
niekas jos vargų neužjaučiųs ir
jai nusibodę gyventi. Ji mylin
ti jį ir vaikučius, bet gyveni
mas taip sunkus pasidaręs kad
ji tiesiai iš proto einanti ir
todėl sau galų pasidarysianti.
Bauboniai

išgyveno

Ameri

koj dvylikų metų. ‘ Pastarai
siais laikais vyras buvo ilgesnį
laikų be darbo, tatai nutarė
važiuoti į Jerome, Pa., kasyk
las, kame jis jau pirmiau bu[ vo dirbęs. Gavęs ten darbo ir
uždirbdamas po 7 dolerius per
dienų jis betgi nedaug pinigų
žmonai su vaikais teatsiuntė,
pa tardamas jai tuo tarpu pa
siskolinti šiek tiek iš kaimynų,
kol jis “pėdę” gausiąs, o “pė
dės” mokamos kartų per m e
nosį.
Viename komodos stalčiuj
rasta dar angliškai rašytas
laiškas. Rašė jį tėvui, matyt
motinai sakant kų rašyti, dukrikė, 10-ties metų'Berta. Laiš
kas tečiau pasiliko neišsiųstas,
ir iŠ jo matyt, kad velione
Baubonienė labai ilgėjos savo
vyro ir krimtosi, bijodama, kad
jis nebūtų jos pamatęs. Angliš
kai rašytame laiške Berta bara
tėvą:
l‘|,W!
“Teveli, tu labai negeras.
Kaip tu elgies su mama? Visi
apkalba motiną, ir tu taipjau
ją apkalbi. Ir kodėl tu neat
siimti pinigų? Parvažiuok na
mo, o kad ne, tai mes pas ta
ve važiuosim. Bet jei tu neno
ri visai atsiųsti mums pinigų
ir nenori nieko apie mus žinot,
tai ir mes nenorim nieko žinot
apie tave. Berta”.
Ant laiško betgi vardas
“Berta” užteptas ir padėtas
dar toksai, matyt pačios Baubonienės ranka, prierašas:
“Aš visai kaip beprotė ir aš
esu beprotė. Pakaks jau man
gyventi. Sudiev”.
Buvo pasiųsta vyrui tele
grama, kad jis parvažiuotų.

AKUAERKA

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.

Roosevelt arti Halsted

Mrs. A. Michniewicz

Atsidaryk Account

jį Telephone Yards 1532

Šiame

OR. J. KULIS :

i

Tvirtame Valstijiniame Banke

LIETUVIS
■ GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
H Gydo visokias ligas moterų, vaiB kų ir vyrų. Specialiai gydo limB
pančios, senas ir paslaptin■
gas vyrų ligas.
B 3259 So. Halsted St., Chicago.

$1.00 ar daugiau gali pradėti.
3% mokama už taupymą.

j
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PARANKUS SAUGUMAS
Atdara dienomis iki 6 valandai vakare.
Utarnikais ir Subatomis iki 8 vai. vakare.
Nedėliomis iki 12 pietų.

Dr. M. T. Strikol’is 1
PRANEŠIMAS
Lietuvys Gydytojas ir Chirurgas
Perkelia ofisą i People Teatrą
1616 W. 47th St., Tel. Boul. 160
Valandos: 1 iki 3 po pietų.
6 iki 8 vak. Nedėk 10 iki 12 ryto
Bes. 2914 W. 43rd Street
Nuo ryto iki piet.
Telephone MęKinley 262

SCHIFFSTflTE BANK
Roosevelt atri Halsted
Perviršis virš $5,000,000.00

Telephone Yards 5332 ■

DR. M. STUPNICKI

į

8107 So. Morgan St.,
Chicago, III.
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto b
ir nuo 5 iki 8 vakare. B

DIDELIS IŠPARDAVIMAS
NEGALIU RASTI VIETOS

Telephone Van Buren 294
Rez. 1189 Independonce Blvd. Chicago

Žmonių palikti gražiausi phonografai Ir rakandai sankrovoj,
veik nauji. Visi yra kviečiami pasižiūrėti musų vyriausian par
davimo kambarin. Atdara nuo 9 iki 9 ir nedėliomis iki 4 vai.

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
Specialistas Moteriškų, Vyriškų,
Vaikų ir visų chroniškų ligų
Ofisas: 3354 So. Halsted St. Chicago.
Telephone Drovor 9693
Valandos: 10—11 ryto; 2—3 po piet,
7—8 vak. Nedėliomis 10—12 dieną.

Western FurnitureStorageCo
2810 W. Harrison St.,

9

Chicago, III.

delį Victrolą gvarantuota 10 metų su daugeliu rekordų ir deimanto adata vertės $200.

jU

Ui ■ B

usa
3

Išsiųsimo C. O. D. visur Suv. Valst daleisdami išegzaminuoti bJ"
pirmiau, nei kad mokėsi pinigus. Tokis išpardavimas niekuomet
g
nebuvo siūlomas publikai. Nepraleiskit šio bargeno. Atsišaukite
I B B
IhJr tuojaus.
Veltui pristatome. Jei atsinešite ši pagarsinimą, bus Ub
nuleista $3.00.

K SP'fc
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■
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Apsauga Padėtiems Pinigams
GARR BROS. WRECKING
SEcuRiTY Bank
COMPANY
mnE»»^nK!»aB OF chicago
Milwaukee Avė. cor. Carpenter St
NARIAI FEDERAL RESERVE SYSTEM

3% PELNO ANT PADĖTŲ PINIGŲ
Saugios Depozitu* Dėžės
Mainomą Svetimšaliu FHnigai
Atdara panedeliais ir subatomis iki 8 vai. vak

3039 So. Halsted St.
Naujo
LUMBERIO
Vartoto

Tel. Canal 65
LTETUVIS DAKTARAS

: DR. J. SARPALIUS
1424 So. Halsted St
S

Vai. 10 iki 12; 3 iki 5; 6 iki 8.
Nedalioms 10 — 12.
Gyveninio Tel. Yards 5093.

DR. YUSKA
1900 So. Halsted SL
Tek Canal 2118
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki
8 vakare.
Rezidencija: 2811 W. 63rd St.

Tek Prospect 3466

.. .........

-Far-,- ■

../f

I Telefonas: Bouievard 7042

Telefonai:
Bouievard 1921, Yards 1294

:
DR.
C.
I.
VE2ELIS
:
Pasibudavok Garadžių
Lietuvis Dentistas

4712 South Ashland Av%

arti 47-toa gatvės

BANKAS PATARNAVIMUI

Capital & Surplius 250,000.00
THE ROSELAND STATE SAVINGS BANK
114-th Place ir Michigan Avė.

Tel. Bouievard 2160

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

VIRŠININKAI:
WALTER E. SCHMIDT, President
DAVID J. HARRIS, Vice-President and Cashier
PAUL C. GLASHAGEN, Assistant Cashier
DIREKTORIAI:
Fred M. Carter
Marcus A. Aurelius
Emil G. Seip
David J. Harris
Walter E. Schmidt
James H. Gately
Herman Teninga
Fred Farr
Domenico Basso
Willlam H. Weber
Joseph T. Spiker

Dr.A.J.KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas
VALANDOS: 9—12 ryto

8303 So. Morgan Street,
Chicago, III.

$95.00
Miera 14x18 už

$110.00

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

Atidarą Seredos Vakarais

$130.00

N.

Miera 20x22

$150.00

Suteikiame pieną veltui.

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS
1821 So. Halsted SU Chicago, III.
kampas 18th St.
Valandos: 9—12 ryto ir 1—9 v&k.
Phone (Janai 257

DR. JOHN N. THORPE
Gydytojas ir Chirurgas
1637 W. 51 st. kam p. Marshfield av
Valandos! ild 9 ryto, nuo 8 iki
4 ir nuo 7 iki 9 vakare.
TeJ. Prospect 1157

Kepėjai

CONNECTICUT PAJŲ (PIEŠ)

Phone Bouievard 6301

ANTANAS GREDUŠKA

Vartojame visus šviežius fruktus sezone.

Užsisakyk
šiandien ant rytojaus.

Generalis

Reikalaukite
Case & Martin’o
*

Kontraktorius ir
tyidavotojas.
Budavojame ir taisome.

1401 W. 47th St,

Chicago.

Telefonas Pulln.*an 856

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

11'

nių markių esąs “didžiausias
pasaulyje apgavimas”.
AlkY flBKM
Tą sutartį, pasak buvusio
; Sunday by
the Lithuanian Nevrs Pub. Co., Ine. jo
ministerio, padiktavo
tarptautiniai bankieriai, ku
Editor P. Grigaitis
rie nori pasipelnyt, skolin
1739 SO. HALSTED ST.
dami augštais nuošimčiais
CHICAGO, ILLINOIS.
pinigų padengimui Vokieti
Telephone Roosevelt 8500
jos kontribucijos. P-as Klotz
Subscription Ra^ni
tvirtina, kad už paskolintuo
|8.00 per year in Canada.
$7.00 per year outside of Chicago. sius pinigus jie ims daugiaus,
$8.00 per year in Chicago.
8c per copy.
kaip devynis nuošimčius; o
Entered as Second Class Matter kadangi paskola turės būt
March 17th, 1914, at the Post Office
of Chicago, III., under the act of duota 35-iems iki 42 arba
March 2nd, 1879.
Naujienos eina kasdien, išskiriant gal net septynioms dešim
nedėldienlua. Leidžia Naujienų Ben tims metų, tai galima sau
drovė, 1789 So. Halsted St., Chicago,
įsivaizduoti, kokia milžiniš
III. — Telefonas: Roosevelt 8500.
ka suma pateks į tų bankieUžsisakomoji Kaina:
Chicagoje — paštu:
rių kišenius.
Metama
________________ $8.00
Pusei metų ___
4.50
Trims mtaeelams -- --------------- 2.25
Dviem mėnesiams _____
1.75
Vienam mėnesiui
.......
1.00
Chicagoje
per nešiotojus:
Viena kopija..........
03
Savaitei..... ....... .........
18
Mėnesiui......... .... ....... . .... ...... — 75

Suvienytose Valstijose ne Chicagoj,
paštui
Metams________ ___ ______ $7.00
Pusei metų______ _______ ... 4.00
Trims mėnesiams____ —_ _
2.00
Dviem mėnesiams
1.50
Vienam mėnesiui
------------.75

Lietuvon Ir kitur užsieniuoMi
, (Atpiginta)
Metams.......... ................ ............ $8.00
Pusei metų .....
4.50
Trims mėnesiams_________
2.25
Pinigus reikia siųsti pašto Money
Orderiu, kartu su užsakymu.
■
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Vokietijos militarizmas teisme.

Tarptautinis
finansihis
kapitalas, matoma, moka la
bai puikiai naudotis tuo Eu
ropos valstybių nubiednėjimu, kuris įvyko delei karo.
Francijai, sakysime, baisiai
reikia pinigų, ir nesenai ji
buvo priversta padaryti su
tartį su Amerikos bankieriais, kad jie paskolintų jai
$100,000,000 dviem dešimtim
metų devyniais su ketvirta
daliu nuošimčiais!
Buvusis finansų ministeris
iškėlė aikštėn ir šitos sutar
ties paslaptį. Jisai nurodė,
kad tą šimto milionų dolerių
paskolą Amerikos bankieriai

Bet ir Rusijos komunis
tams, matyt, sprūsta dirva
iš po kojų. Tai galima numa
nyt iš jų tarptautinės ir vi
dujinės politikos. Pirma jie
buvo labai agresyvus (smar
kus) santykiuose su svetimo
mis valdžiomis, o paskutiniu
laiku jie deda didžiausių pa
stangų, kad atsiekus preky
bos sutarčių su kapitalisti
nėmis valstybėmis ir gavus
jų pripažinimą; pirma jie
skelbdavo mirtį visam kapi
talizmo pasauliui, o dabar
jie’ siūlosi kapitalistinėms
valdžioms susilaikyt nuo re
voliucinės propagandos, jei
gu jos sutiks vesti su jais
biznį. O Rusijos viduje ko
munistai, lenkdamiesi smul
kiosios buržuazijos (ūkinin
kų) reikalavimams, gaivina
prekybos laisvę ir galvoja
apie taupomųjų bankų stei
gimą.’
Jeigu prie to dar primin
sime Kfonštadto sukilimą ir
nuolatos didėjanti darbinin
kų neramumą visoje Rusijo
je, tai bus aišku, kad komu
nizmas susilaukė sunkių die
nų. Ir jisai turėjo neišven
giamai to susilaukti. Komu
nizmo jiega buvo tame, kad
jisai žadėjo minioms urnų
pasiliuosavimą iš kapitaliz
mo priespaudos, ūmią revo

Vokietijos sutiko duoti Francijos vald liucijų.
teismas Leipcige pasmerkė žiai neva septyniais su puse

Augščiausias

dešimčiai mėnesių kalėjimo
seržantą K. Heineną, apkal
tintą delei žiauraus apsėjimo su karo imtiniais karo
laiku. Prieš seržantą Heine
ną liudijo penkiolika anglų,
kurie sakė, kad apkaltintasai mušęs juos šaudyklių
rankenomis ir atlikęs daug
kitokių žiaurumų.

Tai yra pirmutinė tos rų
šies byla, užvesta pagal Versailio sutartį, kurioje reika
laujama, kad Vokietija nu
baustų savo piliečius, nusi
žengusius karo laiku prieš
tarptautines teises. Originalėse tos sutarties sąlygose,
beje, sakoma, kad Vokietija
turinti išduoti tuos “karo
kriminalistus” talkininkams
nuteisti; bet vėliaus talkinin
kai sutiko pavesti jų tardy
mą Vokietijos teismams.
Seržantas Heinenas teisi
nosi teisme, kad jisai elgęsis
pagal savo viršininkų įsaky
mą arba pagal karo padėties
taisykles. Ir, be abejonės, jo
teisinimasi buvo pamatuoas. Už jo žiaurius darbus
kaltinti reikia ne jo asmenį
o tą sistemą, ta militarizmo
mašineriją, kurioje jisai bu
vo tiktai menkas šriubelis.
Leipcigo teismo nuospren
dis, ištiesų, pasmerkė kaizeriškąjį Vokietijos militarizmą. Bet Francijos ir Angli
jos militarizmas yra atlikęs
karo laiku taip pat nemaža
tokių darbų, už kuriuos jisai

Greito išliuosavimo

viltis traukė prie jo menkai
nuošimčiais, bet ištiesų nuo
susipratusių ir dar menkiaus
šimtis bus daug augštesnis,
protaujančių vargdienių mi
kadangi bankieriai duos vie
nias. Bet kaip tiktai pasiro
toje 100 milionų dolerių tik
dė, kad komunistai nepajietai 95 ir be to jie naudosis
gia padaryt ūmią revoliuci
dar kitokiomis padidinan
ją pasaulyje, tai minios ir
čiomis jų pelną sąlygomis.
ėmė nusigręžti nuo jo. Kaip
Tarptautinis
finansinis
greitai komunizmo banga
kapitalas tuo budu vis laiškilo, taip greitai ji ir slūg
biaus įsigali, priversdamas
sta. .
sau tarnauti Valdžias.

Komunizmas
bankrutija.
Komunistų judėjimas vi
same pasaulyje smunka.
1919 ir 1920 metais jisai
ėjo vis stipryn. Rusijoje ji
sai buvo sutriuškinęs demo
kratinę opoziciją ir žengė
nuo vienos pergalės prie ki
tos kovoje su reakciniais gai
valais, remiamais užsienio
kapitalistinių valdžių, — su
Kolčaku, Denikinu ir k.
Vokietijoje komunistų ju
dėjimui bėgiu 1919 ir 1920
metų pavyko pritraukti žy
mią dalį revoliucinio prole
tariato, sutvert stiprią ko
munistinę partiją ir suskai
dyt kairiuosius socialdemo
kratus.
/
Italijoje visa galingoji so
cialistų partija buvo nudar
dėjusi į komunizmą. Francijoje, Šveicarijoje, Norvegi
joje ir kitur komunistų įta
ka augo ir grūmojo visai nu
stelbti “senosios mados” so
cialistus.

Minios, kurios sekė pas
kui komunistus, šiandie jau
čiasi su viltos. Jos tikėjo į
negalimą daiktą, būtent, kad
revoliucijas žmonėms daro
pagal savo užsimanymą. Tas
minias reikia apšviesti, pa
rodant joms vidujinį -visuo
menės santykių ryšį. Jeigu
jomis niekas nesirūpins, tai
jos savo nusiminime nueis
prie atžagareivių.

;-

šių. Jie ir jų šeimynos gyve
no rudose audeklinėse šėtrose,
kurias nupirko jiems angliaka
sių unija, kada anglių kom
panijos išmetė juos iš jų na
mų. Jie pergyveno Mattewan
terrorą metai atgal.

Per kelias pas tarusias savai
tes Allburn kasyklų mušeikos
retkarčiais apšaudydavo sėdžiunčius skersai upę ant kal
no etreikicrius. Gerai pasislėpę
Kentucky kulnuose, jie skaitė
žaislu šūviais išbudinti Bluckberry City iš gilaus miego ir
pasiųsti moteris ir vaikus sku
biai
vieidnarškinius bėgti į
drėgnas rusis ir kalnus pasigPaskui užmotus kalnėnai patėmijo
atgabenant į pakraš
čius miško kulkosvaidžius.
žės 12 d., be jokio persergėji
mo, kulkosvaidžiai iš trijų po
zicijų Kentucky kalnuose ati
darė savo ugnį į mažą kaime
lį. Tuo laiku ant kalno šlaito
žaidė vaikai, o jų kaime yra
mažiausia pora šimtų, ir moterįs plovė lauke savo indus.
Kulkosvaidžiai atidarė savo
ugnį be jokių ceremonijų ir
tęsė ją be pasigailėjimo. Tik
kalnėnai galėjo padaryti tokį
stebuklą — pabėgti už kalno:
kelios
minutes bėgimo dėl
greitų vaikų, bet daug sun
kesnis darbas dėl moterų su
išbudintais iš miego kūdikiais.
Blackberry šeiminos pasislėpė
rusyse, duobėse ir griuviose,
kurie greitai prisipildė vande
niu nuo smarkaus lietaus. įš
aukusios, sušlapusios ir sušalu

Iš West Virginijos karo.
HELEN AUGUR.
[Iš Fedoruotosios Presos]

Lietuvos valdžia, demagogingaja klerikalų ir liaudininkų po
litika atsiremdama, davė pakan
kamai įrodymų, kad Amerikos
lietuvių darbininkų paramos ji
nėra verta. — Amerikos lietu
viai darbininkai »ėmč Lietuvos
karą prieš Želigovskį ir jo veda
mas lenkų dvarininkų gaujas.
Jie šaukė protesto susirinkimus,
ruošė demonstracijas ir dėjo pi
nigus. Šiandie karas su Želigov
skio legionais" užbaigta. Su sve
timaisiais puolikais Lietuvos val
džia galėjo susitarti ir susita
rė. Bet Lietuvos demokratijai
toji valdžia yra paskelbusi pik
tą ginkluotą karą. Tik jai šian
die taikoma karo stovis; tik į ją
kreipiama piktas begėdingas
valdininkų savivaliavimas. Tik
Lietuvos demokratija — jos dar
bininkai ir vargingieji valstie
čiai — be atodairos persekioja
ma ir trempiama.
Tie kilnus ėbalsiai, tasai demokratumas, kurį oficialioji Lie
tuva skelbia, yra niekas dau
giau, kaip skraistė, kuria jos
valdžia savo reakcinguosius sie
kimus dengia. Didysis pasaulio
karas ir įvykiai jam užsibaigus
netik Amerikos lietuviams, bet

sios jos buvo taip pasislėpę dvi kartu

dienas ir naktis.
Streikicriai stvėrėsi už savo
šautuvų. Ir už valandos po to,
kaip kukasvaidžiai ir toli šau
nami šautuvai atidarė savo ug
nį ant Blackberry kaimo, jiems
irgi atsakyta šūviais. Taip pra
sidėjo trijų dienų mušis
“Iš kur jus galėjote šaudyti
nuo to pliko kalno?” paklau
siau aš vieno streikierių. *
Jis nusišypsoję. “Mes nuė
jome į namus ant kalno už
Blackberry. Reikėjo tik išmuš
ti langą, užsidaryti duris ir at
sisėdęs kėdėje Šaudyti. Jie nė
vieno mus nesurado.”
Kitas ahjiakasys pasakė:
“Vienus senas žmogus užpyko
ant kulkosvaidžio už akmenio
skersai upę. Jis pasirįžo paim
ti tą kulkasvaidį. Jis turėjo tik
16 kulkų ir yra tikrai senas
žmogus, bet jis vistiek išėjo.
Ir jis beveik kone paėmė.”
Niekučio iš West Virginijos
valstijos policijos
prisidėjo
prie streikierių, bet ir gavus
tą pagelbą nebuvo daugiau 40

Apšviesti komunistų suve
džiotuosius darbininkus yra
socialistų pareiga.
laikyti prie

Blackberry City mušis

listinį Ir profesinį Lietuyos dar
bininkų judėjimą puola.
Ji daro visą, ką gali, kad de
mokratinėj Lietuvos respublikoj
kuomažiausia teįsių ir žmoniško
gyvenimo galimybių turėtų kaip
tik tie visuomenės sluogsniai,
kurių vardu ji kalba ir ant ku
rių savąjį viešpatavimą ipmia
— Lietuvos demokratija, jos
darbininkai ir vargingieji val
stiečiai.

400 kitoj pusėj.
Visu 25 mylių plotu palei upę
irgi siautė tokis • pat mušis.
Niekas nežino kiek
žuvo
Kentucky pusėje. Iš angliaka
sių puses užmušta 8 karvės, Į
kiaulė, 1 prijaukintas zuikis ir
didelis gaidys.
Kasyklų savininkų armija
nedėlios naktį paprašė musių
paliaubos ir jų gavo. Taip už
sibaigė pirmas Blackberry City
mušis.

MATEWAN, W. Va. — Vos
tik už mylios nuo Mattcwan,
ant plikų kalno šonų yra strei
kierių šetrinis miestelis Black
berry City. Ant šlaito, palei
Norfolk & Western geležinke-i w
rv rv •
•
lį ir Tug upę stovi eile gražiu namelių.
'
Skersai upę tirštais medžiais
Savo posėdy, gegužės 24 d.,
apaugusių Kentucky kalnų yra LSS. Pildomasai Komitetas nuAllburn anglių kasykla. Metai karg paskelbti* j draugus sąjun-

L. b. SąjUll^OJC

viso pasaulio

<«■■■■■■■■■■■■■■■■■
Musų Moterims
3 PRANEŠIMAS
—
1014.
Siunčiame pinigus Lie
tuvon, prisiuntimas užtik
rintas.

Inšuruojame nuo ugnies,
namus, rakandus ir auto
mobilius.
Parduodame namus, sko
liname pinigus.

Yards 2790

■■■■■■■■■■■■■■■■■B

AMERICAN LINE

. •»

i

Tiesi kelionė

New York — Hamburg
Parankiausia kelionč lietuviams ir
rusams
Dideli ir nuodemiški dubeltavais
šriubais garlaiviai.

■

Minnekahda (naujas)
Tik 8-Čia klesa
Birželio 30

1014

Manchuria
Mongolia
RED STAR LINE
Birželio 2.

Tai taip vadinamas švelcų rūbas
merginoms ar jaunoms moterims va
saroj dėvėti. Dailus ir grakštus; tin
kamiausia materija mėlyno dažo. Suk
nios vestė puošiama ilgA atlenkiama
apykakle ir didele vilksne sumezga
ma ties klubu.
Tokiai sukniai pavyzdys No. 1014
sukirptas mieros nuo 36 iki 42 colių
per krutinę. 86 colių sukniai reikia
5% jardo materijos 36 colių pločio, su
% jardo kitokios materijos ir 6*4
jardo rauktelių.

Norint gauti tokiai sukniai su
kirpti ir pasiūti pavyzdi, praSon
iškirpti žemiau paduotą blankutę, pa
žymėti inierą, parašyti savo vardą,

Birželio 16.

New York — Hamburg
Libau — Danzig
Atsišaukite Kompanijos ofisan

14 No. Dearborn St.,
Chicago, 111.
ArĮ>a prie vietos agento.

Severos Gyduoles užlaiko
se>mynos sveikata

pavardę ir aiškų adresą ir, įdėjus j
Konvertą kartu su 15 centų
(palto

ženkleliais ar pinigais) atsiųsti mums,
šiaip užadresavust NAUJIENOS,
PATERN DEPT., 1789 S. Halsted
St., Chicago, III.
; ’
NAUJIENOS^Pattem^
1739 S. Halsted St., Chicago, III.
čia |dedu 15 centų, ir prašau at
siųsti man pavyzdį No. 1014.

Atgaivinkite
sava nervus.
Jeigu jaustite pavargt*, aržus, nėrv uotas, lengviai sujudintas, jaustas
nuo triunksmu, negalite miegoti —
tada nepadarisite giariaus imdamas

■
E
g
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Mieros................ colių per krutinę.

SEVERA’S I
NERVOTON !

(Vardas ir pavardė)
(Adresas)

(Miestas ir Valst.)

ESAME VIRŠININKAI
UŽLAIKYTOJAI
Džiovintų ,

Juody Vynuogių
(Grapes)

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

Bet šiandie tasai judėji-Į atgal
1
- ...Blackberry
_
angliakasiai
į giegįus jr visus pažangius Ameturėtų būt patrauktas atsa mas jau slūgsta. Toje vaka- pervažiuodavo skersai tiltų ir rikos lietuvius darbininkus šito chelsono, vardu, laiškus gi adresuokite taip: Mr. J. Yuknis,
rų Europos šalyje, kur jisai I Jh'bdavo toj kasykloj, siųsda- kį atsišaukimą:
komybėn.
2918 So. Union Avė., Chicago,
mi ilgas eiles anglinių trauki
buvo atsiekęs didžiausių lai nių, kurie vingiuodavosi palei
I1L
Remkime
savo
draugus
mėjimų,Vokietijoje,jisai yra kalnus. Tada unija pašaukė
Įkūrė kooperatyvinį bankų.
Lietuvoj!
visiškai sudemoralizuotas, juos streikai!, o kompanija pa
[Iš Fedoruotosios Presos]
sišaukė
būrelį
žmonių,kuriuos
&
&
Pildomojo
Komiteto
pa

Tuscon, Ariz. — čia ųtsidare
ačiū nepavykusiam kom. su
reiškimas
Lietuvos
klausimu.
Buvusis Francijos finansų kilimui kovo mėnesyje. Ki jos agentai atsigabeno iŠ Is Dabar, kada musų draugai Lie kooperatyvis bankas Co-opeministeris, Klotz, labai aš tose šalyse darbininkų mi panijos ir Italijos kaipo pigius tuvoj, socialdemokratai, ruošia rative Bank and Trust Co.
Bankas turi 350 akcionicrių iš
ir gerus darbininkus.
triai užpuolė parlamente mi- nios ėmė vis labiaus atšalti
si
prie
savivaldybių
rinkimo,
kebų pietvakarinių valstijų,
Blackberry angliakasiai, ku
nisterių pirmininką Brian- prie jo ir rodyti jam nepa rių protėviai t gyveno šiuose jiems tenka ne tik su klerikalųd’ą delei jo politikos karo sitikėjimo. Pačiose komuni žaliuose kalnuose dar daug liAudininkų partijų, bet ir Lie ninku. Jo kapitalas neša $100,nuostolių klausime. P-as stų organizacijose tolyn vis ■ metų prieš tai, pirm negu Uni- tuvos valdžios jėgomis grumtis. 000 ir yra valstijinis bankas.
Lietuvos valdžia dar ir šiandie
Klotz pareiškė, kad Brian- labiaus aštrėja nesutikimai.| ted States Steel Corporation nėra pašalinus karo stovį. Pasi- Jis yra įkurtas sulig Ro’chdale
k operatyviniais pamatais. Jo
!« West
d’o susitarimas *su Lloyd ir ginčai; garbiausieji vadai ^'i’0 ™ uucišstreikavo
I teisindama neva tuo, kad jai rei- įkūrėjai sako, kad tai yra pirGeorge’u reikalauti iš Vo bėga iš jų arba esti prašali- visus metus kartu su kitais kia nuo išorinio priešo gintis, mati tokios rūšies bankas
e
kietijos 132 milįardu auksi- narni.
5,000 Mingę pavieto angliaka-1 toji valdžia tikrenybėj tik sočia Jungt. Valstijose.

Tarptautiniai
pelnagaudos.

■
s
i

Evaldas & Pupauskas,
840 W. 33rd St,

darbinin

kams davė pakankamai įrodymų,
jogei tos rųšies demokratija yra
tik apgavystė. Tai jų demokra
tija.
Tokiai demokratijai mes ne
tikime. Tokia demokratija mums
svetima. Mes tik vieną demo
kratiją težinome — darbo de
mokratiją. Jos tesiekiame ir dėl
jos kovojame.
Draugai! Lietuvos valdžia ir
vėl ruošiasi prašyt pas Ameri
kos lietuvius darbininkus pini
gų. Atsakykime jai: Nė vieno
cento! Tol, kol ji persekios mu
sų klesos draugus Lietuvoj; kol
jinai neatšauks karo stovį ir pa
taikaus išoriniams bei viduri
niams Lietuvos demokratijos
priešams — musų paramos ji ne
verta.
Mes artimesnių reikalų turi
me — savo klesos reikalų. Bir
želio 12 ir 13 dd. Lietuvoj bus
savivaldybių rinkimai. Klerika
lai ii’ jų sėbrai liaudininkai da
rys visa, kad tenai jų plauko
žmonės sėdėtų. Jie ir savivaldy
bėse, kaip kad Steigiamam Sei
me, norės viešpatauti.
Ar leisime tai? Musų draugai
Lietuvoj kreipiasi į mus. Jie
musų paramos reikalingi. Nema
žai esame jiems padėję. Padėki
me ir dabar. Kur ir kaip galėda
mi, ruoškime susirinkimus, rin
kime aukas ir kuogreičiausia
siųskime jas Lietuvos Soc.-Dem.
Rėmimo Fondan. Iš čia jos tele
grafu bus pasiųstos į Lietuvą.
Draugai, laiko yra nedaug.
Darykime visa, kad tinkamu bu
du jį sunaudojus. Remkime sa
vo klesos draugų judėjimą Lie
tuvoj !
L. S. S. Pildomasai Komitetas.
Chicago, III., geg. 24, 1921.
p, s, — Siųsdami aukas, če
kius rašykite Liet. S.-Dein. Rė
mimo Fondo iždininko, d. St. Mi-

No.

SUKNIA

Karus lotais ar mažiau
Telefonuok ar rašyk
klausdamas kainų

(Severo Nervoton), tam tikrus gydūles dėl tokiu negalų. Jie nutiida
nervus, atneša ramų ir pastiprinanti
miegą ir atgaivin nervu systemą.
Preke $1.25. Gaukite nuo sava
aptiekoriaus. Reikalaukite Severo.
Neimkite kitokiu.

M
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W. F. SEVFRA CO.
CEDAR RAPIDS, IOWA

DR. A. MONTVID
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas
25 East Washingt<m St.
Valandos: nuo 10 iki 12 ryto.
Telephone Central 3362
2121 North Wėstern Are.
Valandos? nuo 6 iki 8 vakare
Rezidencijos tel. Kedzie 7715

Telephone Drover 5052

Dr. A. Juozaitis

DENTISTAS
Valandos: nuo 10 iki 8 vai. vaka
re. Nedaliomis pagal sutarimo.
3261 So. Halsted St., Chicago, I1L

F, E. NELLIS & 00,,^
111 W. South Water St.,
Chicago.
F E. Nellis Jr.
Otto Annoreno

KAZIMIERAS GUGIS
i

ADVOKATAS

bus išvažiavęs Lietuvon nuo 1 birželio
(June) iki rugpiučio 15 d., 1921.
Jo ofisas betgi veiks visą laiką ir atli
kinės visus teisiškus reikalus. Su tei
sių reikalais reikia kreipties į tas pačias
vietas, mieste ir namie, toms pačiomis
valandomis.
Namų Ofisas

3323 So. Halsted St,
Tel. Boulevard 1310
Miesto Ofisas

127 N. Dearborn St.,
Tel. Central 4411

i

F

999

Ūkininkų Balsas

2142.

T. Pullman 5482

A. SHIISHO
AKUŠERIU

JAVŲ PAMAINYMO SISTEMA

DALTIC STATES

KAPITALAS $250.000.00

U

Vienintelis Lietuviu Valstijinis Bankas New York©

IUNČIAME PINIGUS LIETUVON perlaidomis ir kablegramais pigiausiu kursu, greitai ir teisingai.
PRIIMAME PINIGUS DEPOZITAMS ir mokame 4%.

S

Nuošimčius kas mėnuo priskoitome prie sumos.

Pinigus pasidėjimui

nuošimčiais galite siųsti per paštą.
Turime daug depozitorių iš
Chicagos ir kitų tolymesnių miestų, ir

PERSAMDOME SAUGOS DĖŽUTĖS, $5 metams.
PARDUODAME LAIVAKORTES Į 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 — NEPASIGAILĖSITE.
BANKO VALANDOS: Kasdien nuo 9 iki 8 v. p. p. Užsienių Sky
rius atdaras kasdien nuo 9 valandos ryte iki 5 valandai. Subatomis
iki 7 vai. vakare.

BALTIC STATES BANK
New York

Siųskite Pinigus
.
Dabar
Pagelbėjimui savo giminių Ir draugų darby
metyj Yra svarbu, kad javai butų surinkti
urnai, kad nuostolių neturėjus — ir tas reiš
kia didesnę pagelbą ir daugiau išlaidų.

Siųskite pinigus tėvynėn dabar, per šį Ttvirtą
Valstijinį Banką. Greičiausia persiunčiame už
žemiausią kainą.

Central Manufacturing
Distrlct Bank
Po valdžios priežiūra.

1112 West 35th Street,
Perviršis virš $6,000,000.00.
Atdara seredomis ir subatomis vakarais

NORTH SIDEJE
Galit gaut namą arba lotą, nepaisant kokioj vietoj apie Humboldt
Park, Ix>gan Sąuare, Hanson Purk, Cragen arba Irving Park. (Matykit mus).
Taipgi turime specialiai Insurance ir laivakorčių skyrių. Klaus
kit kainų.
Vienas musų bargenų:
2x5 karšto vandens šiluma, elektra, maudynės ir tt., viskas mo
demiška, 4 metų senas namas; tik $7,700.00.
Pasarga: Advokatas Joseph W. Grigai yra musų advokatu viso
kiuose reikaluose^
Jei reikia šaukitės musų ofisan:

Jos. W. Grigai
Advokatas

RĖKUS REALTY CO.,
1656 Wabansia Avė.,
Chicago, III.
Jos. S. Rėkus
Monroe 2871

Industrialis Gaso Patarnavimas
Chicagos dirbtuvių savininkams
Pečiai padaryti, kad atliktų specialius
reikalavimus

Gasas 1OO8 Kuras
Telefonuok ar rašyk
Factory Appliance Department

Inžinerijos žinovai patars visuose
apie šilumą klausimuose veltkii.

lineli
™ <*****,®*l

GHOD
VWV

Žemdirbystės žvilgsniu javų
pamainymo sistema reiškia
auginimų kas metai skirtingos
rųšies javo toje pačioje dirvoje
arba
tam pačiam lauke.
Prie tokios sistemos visas ūkis
yra padalintas į atskirus lau
kus ir kiekvienam lauke yra
auginami skirtingos rųšies aug
menys. Į kiek laukų ūkis pri
valo būti išdalintas, priguli
nuo skaičiaus javų rųšių, kurių
ūkininkas nori auginti. Jei
ūkininkas nusitaria auginti ku
kurūzus, javus, (kviečius, ru
gius, miežius ir 1.1.), šakninius
(bulves, burokus) |r virkštinius augmenis, tai jis padalina
savo ūkį į keturius atskirus
j laukus ir kiekvienam lauke kas
metai augina kitokias rųšies
javų. Tas reiškia, kad bet ku
rios rųšies javas yra perke
liamas kasmet iš pirmo lauko
į antrų, tretį, ketvirtų, ir. ant
galo vėl į , pirmą. Tokia ūki
ninkavimo sistema yra labai
gera ir jos svarbiausia tikslas
yra padidinti javų derlių per
akrų su tomis pačiomis išlaido
mis.
Kiekvienas augantis javas
maitinasi mineralinėmis drus
komis, kurios ranadsi dirvoj.
Vienos rųšies javai reikalauja
tų druskų daugiau, kiti ma- .
žiau. Be to vieni javai paima
iš dirvos vienų elementų dau
giau kitų mažiau kiti javai
daro kaip tik atbulai PavyzIdžiui, bulvės ir kukurūzai rei
kalauja daugiau potašiaus ne
kaip azoto arba fosforo; iš
antros gi pusės kviečiai, rugiai
ir virkštniai augmenys reika
lauja daugiau azoto ir fosforo
nekaip potašiaus.
Iš to yra
aišku, kad nuolatinis augini
mas ‘vienos rųšies javo toje pa
čioje dirvoje išsemia iš jos ga
lutinai kai kuriuos reikalingus
elementus, ir dėl to dirva nu
stoja savo .produktyvumo. Čia
javų pamainymo .sistema kaip
tik ir prigelbsti ūkininkui iš
vengti tokios nepageidaujamos
pasekmes.
Vienok javų pamainymo sis
tema dar nereiškia, kad dirvos
produktyvumas ir derlingumas
yra užtikrintas neapribotam
laikui. Nežiūrint, kokį javų
kuolų, jis atimdamas nuo dir
vos javus, kartu atima ir mi
neralines druskas išsemtas iš
dirvos. Tokiu budu mels po
meto iš dirvos paimama vis
dilginu ir daugiau tų druskų,
ir jei jos nėra sugrąžinamos
jai atgal kokioje nors formo
je, tai ūkio bankrutas ankščiau
ar vėliau yra neišvengiamas.
Labai daug nusibankrutij il
sių arba apleistų ūkių mes ran
dame beveik kiekvienoj šaly.
Tyrinėdami priežastis, kurios
privedė tuos tikins prie bankruto, mes randame, kad tarp įvairių veiksnių stoka javų pamainymo sistemos arba neti
kęs jos praktikavimas lošė la
bai žymią rolę. Daug tcąjcių
ūkių yra tiesiog nepataisomi
arba teisingiau sakant jų pa
taisymas priklauso ne žmogaus
jėgoms, bet pačiai gamtai. Praeds keletas dešimtmečiu, kol
tokie ūkiai bus galima panau
doti išnaujo žemdirbystes tiks
lams.
Javų auginimas yra taip se
nas, kaip sena yra žemdirbys
tė. Nuo to laiko, kuomet žmo
gus pradėjo užsiimti žemdir
byste, iki šių dienų kasmet iš
dirvos buvo išsemiamos milži
niškos apštys mineralinių drus
kų. Tuo žvilgsniu dirva buvo
labiausiai išnaudojama ir at
plėšiama feodalizmo laikuose.
Milžiniški žemės plotai būvi’
rankose dvarponių; javų au
ginimas buvo vyriausias jų už
siėmimas. Jie nesirūpino, kad
paimtos iš dirvos mineral'inė>
druskos butų sugrąžintos. Ge
riau sakant, apie tai jie netu
rėjo tinkamo supratimo. Kuo
met vienas žemės plotas nu
stodavo savo produktyvumo,
tuomet jis tapdavo užleistas,

Kūdikių Gerovei Savaitė
Birželio 5-12

Turiu patyrimą
moterų ligose; rū
pestingai
prižiu
rtu ligone ir kudikudl
10929 8...____
Chicaąo, IŪ.

niinnmiiimin

Padek $1.00 Kūdikiai

Or. A. R. Blumonthal
AKIU SPECIALISTAS
Akto Efiamlaaoja Dyka!

Taupymo accountas šiame didžįulyj Weat Side Banke
yra puikiausia kūdikiui dovana. Suteiksime namon
neštis taupymui banką veltui su kiekvienu accountu,
tas pagelbės vaikus pripratinti prie taupumo reguliariškai.
$1.00 atidaro accountą. Ateikit šiandien

kus.

Valu nuo

Gyvenimas yra
tuščias, kada pra
nyksta regėjimas.
Mea vartojam
pagerintu
Ophthalmometar. ’Ypatinga doma at
kreipiame | vai-

Nedaliomis, nuo___ __ _____
4649 S. Ashland Avė. kamp. 47 St
Telephone Yards 4817
Boulevard 6487

West Side

Ban k

NEPAPRASTA

Praktikuoja 30 metai
S
Ofisasi
3 3149 S. Morgan St., kerti 32 St.
Chicago, Illinois.
SPECIALISTAS i
Moteriikų ir Vyrilką
Taipgi Chroniškų Ligą.
OFISO VALAND0S1
JJ Nuo 10 ryto iki 8 po pietų, 6—8
3 vakare. Nedeliomis nuo 10—2
■
po piet.
■
Telephone Yards 687
■■■■■■■■■■■■■■■■■■a

DR. M. HERZMAN

Tiesiai, iš dirbtuves pas tave Aųgštos rūšies
1921 styliaus, $222.00 Phonographas tik $35.
26 rekordai, 300 adatų ir daimanto adata vel
tui, visiškai g varau tuoj ame, kad visų amžį laikys.

Tiktai

9 DR. G. M. GLASER

Kam mokėt augštas kainas arba pirkti antrarankes mašinas iš
taip vadinamų Storage Houses, kuomet gali pirkt tiesiai nuo mus
visai naują 1921 styliaus gvarantuoti Phonographai vertės reteilerių nuo $200.00 iki $225.00 tik už $35.00 su rekordais ir adatomis
veltui ir nepamirškit, kad užtikriname, kad phonographas, kurį
pirksi nuo mus, negali sulygint su kitais visoje Šiaurinėje Ameri
koje ant trijų sykių pas retailerius ar wholesalo.
Taipgi turime keletą augštos rūšies oda apmuštų seklyčiai se
tų, kuriuos parduosime už pigiau nei padarymas kainavo.
Atdara kas dieną iki 9 vaL vak. ir nedaliomis nuo 10 ryto iki
4 po pietų, taip, kad gali ateiti bile laike.
Pristatome, visur veltui ir primame Liberty Ęppdaus. Taipgi
siunčiame C. O. D.
•

Tiktai

NATIONAL FACTORIES OUTLET CO.,
Dirbtuvių atstovai.
2023 So. Ashland ^Avė. Kampas 21st St.
$8 vertes rekordų veltui kožnam, kuris tik atsineš ši apgarsinimą.

16 RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 22
metu kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.
Gydo aštrias ir chroniškas ligas,
vyrų, moterų ir vaikų,
ai naujausiąs metodas X-Ray
H tokius
elektros _ taisus
Ofisas ir I>abaratorijat 1025 W.
18th St., hetoli Fisk St.
VALANDOS i Nuo 10—12 pietą,
ir nuo 6 iki 8 vai. vakarais.
Dienomis: Canal
8110 arba 357
Telephonaii
Naktimis: Draxel
950 * Drover 4186
GYVENIMAS: 3412 S. Halsted St.
VAL.I 9—10 ryto ir 8—9 vaL vak.

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

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

JAU AT
PIGO

LAIVAKORTES

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

LITHUANIAN
TRAVEL BUREAU

Canal 257
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS

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

SIŲSKITE

PINIGUS

TELEGRAFU

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Valandos: 10 iki 12 ryto; 1 iki 4 po

R. URBONAS,

piet. 6 iki 9 vakare.
Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryte.

LIETUVYS FOTOGRAFAS
1721 W. 47th St., Chicago, UI.
Phone Drover 3473

Kampas 18 ir Halsted St,

1821 S. Halsted St„

AR NE KIAURAS JŪSŲ SjTOGAS?
Reikalauk musų kainos asphalt sto
gams ir nvurmurinio paviršiaus, stubų" ir garadžių stogams.
Tel.: Victory 2400

CITIZENS STATE BANK
MELROSE PARK, ILLINOIS
(Bankas ant kampo)
PADĖK SAVO SUTAUPYM
VIETINIAME BA1

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

TVIRTAME

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, gubo
tomis nuo 8 ryto iki 1 po piet ir nuo 7 vakare iki 9 vakare.

o jo vieton kitas būdavo iš
skirtas panašiam išnaudojimui.
Laiku bėgant, dėl tokios siste
mos ūkis pradėjo žymiai pulti,
o kartu su tuo ir feodalizmo
tvarka smuko. Tuose laikuo
se žmonės pergyveno gerų ir
blogų laikų. Vienok kai kurie
ukininkai dar ir šiandien per
gyvena blogus metus; jie dar
ir šiandien guodžiasi, kad die
vas baudžiąs juos už nepaklus
numą. Bet šviesesni žmones
tokioms pasakoms daugiau nebetiki . Jie žino kad nuo vicno
jaučio
nėra
galima

Telephone Yards 5884

DR. P. G. WIEGNER
Priėmimo valandos nuo 8 iki 12 Ii
ryto ir nuo 7 iki 9 v- vak.
8325 So. Halsted St., Chicago, IU.

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

Pasidaryk sau vyną
Vynuoges, Vynuoges
Vynuogės.

Džiovintų juodų ir baltų
vynui vynuogių. Parduo
dame po kiek tik kas nori,
už prieinamų kainų.
COYNE BROS.,
119 W. S. Water St.

PIRTIS.
Turkiška elektrikinė maudynė

Kotelis
su 100 kambariu
Lankant musų pirtį, galima apsisaugot nuo sekančių ligų: Reumatiz
mo, violetiniai spinduliai, nerviškumo,
šalčio, strėnų dieglio, paralyžiaus,
inkstų ir kitokių elektra gydymų.
Naujausiais musų įtaisymais, gvarantuojame geriausią gydymą.
Moterų dienos tik Utarninkato
.
dieną ir naktį.
Dienos dėl vyrų — ataara kiekvie
ną dieną ir vakare išimant Utamiakus nuo 9:30 ryto iki 7:80 vakaro.

A. F. CZESNA,

1657 West 45-t. rat.6, Chicago, HL.
Telef. Boulevard 4552

Vyšnių Gojus
TAMSUS MOLASAS

lupti dviejų kailių. Palaikymui
Chicago, III.
dirvos trąšumo, produktyvumo
čysto cane
Beaume 42 Turi sair derlingumo jie panaudoja
gardus gėrimai.
vyje 50% sujungtų cukrų
DeŠimts
mokslo surastas priemones; į- Mes turimo padarę viyękių lašų galonų lotas $5.00, pervežimas apmo
ketas.
veda gerų javų pamainymų, su kurių pagelba galima padaryti ,vi
Pinigai su užsakymu.
gėrimus.
Informacijų kreip
vartoja žalių ir gyvulių mėš sokius
kitės.
F. RYSHKUS,
lų ir dirbtines trąšas.
—A. Dvylis.

678 Peąrl St.,
Easton, Pa.

Alexander Molasses Co.
F

Cincinnati, Ohio,

jrAVJIENVS, ChfcafcO, AL

Subata, Gegužio 28 d., 1921

■'L______ J!. . i" .. I" ?

[CHICAGOS

Musų Turtas Apie

3,000,000.00

Pienuoja *10 vai. <larl>o
dieną.

Universal State
Didžiausias Lietuvių Valstijinis Bankas

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

KAS ČĖDIJA PINIGUS UNIVERSAL STATE
BANKE, TAS NEMATO BEDARBĖS
IR BLOGŲ LAIKŲ.
Todėl, Tautiečiai, visi j savo tikrą Valst. Banką!
Išsiimkite Universal State Banko Knygutę Šiandie.

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.

PINIGAI EINA BRANGYN!
Dabar yra paskutinė proga pasinaudoti pinigų — markių kursu, ma
nantiems važiuoti, arba norintiems siųsti pinigus Lietuvon.
Męs pristatom pinigus Lietuvon į 4 savaites su pilna garantija.

Kasdieną iki 4 vai. po pietų ir vakarais.
Utarninkais nuo 6 iki 8:30. Subatomis visą die
ną iki 8:30 vakare.

Banko Valandos:

UNIVERSAL STATE BANK

3252 So. Halsted St.,

Chicago, III.

Naujos Numažintos
Kainos ant Visų Tavorq
AugŠčiausios
rūšies laikro
dėliai, žiedai,
lenciūgėliai
bronzai ietai,
perlai,
britvos iŠ Vokieti
jos pergaben
tos, gramofo
nai ir rekordai
parsiduoda
kainomis kaip
prieš
k arę
Brunswick ir
Columbia gra
mofonai, visi
nauiausi lie
tuviški rekor
dai
gaunami
čionais.
Už
laikome lietu
viškus
roles
dėl piano. Ka
talogą rekor
dų

siunčiame

kožnam1 dykai.

JUOZAS F. NUDRIK,
3343 So. Halsted St.,

Kapitalas ir perviršis
$245,000.00.
Tutras siekia jau trečią milijoną
doleriu.

:; ŽINIOS::

DOLERIU

,

■

Chicago, III.

Chicagoj centruojančių dvide
šimt trijų geležinkelių virši
ninkai pienuoja atasteigti senas
darbo valandas, t. y. dešimt
darbo valanifų dienai. Jie nori,
kad stočių darbininkai, rašti
ninkai ir kiti jMiprasti darbinin
kai prisiimtų dirbti dvi valan
das viršaus negu dabar kad
dirba.
Tos jų užmačios išėjo aikš
tėn praeitų ketvergę, kuomet
geležinkelių darbininkų atsto
vai ir geležinkelių egzekutyvai
laike pasitarimų linkui susitai
kymo. Dabar buvo manyta pa
daryti tokia sutartis, kuri <Dutų
pakeitus padalrytų nacionalę
sutartį, kuomet valdžia buvo
paėmus savo kontrolei! geležin
kelius.
Po dešimts dienų pasitari
mo darbininkų atstovai ir bo
sai pareiškė, jogei jie susitaikę
bent 95 nuoš. to, kas buvo iš
kėlęs nepasitenkinimų iš abiejų
pusių. Bet priėjus prie bosų
viršlaikio pravedimo, nebuvo
galimas daiktas susitaikyti.
Laikantis
senos sutarties
darbininkai privalo gauti mo
kėti už laika ir pusę, jeigu
jiems prisieina dirbti perviršių
aštuonių valandų. O geležin
kelių magnatai, su mažais išė
mimais nori padaryti sutartį,
kad nemokėti darbininkams
laikų ir pusę, iki jie nepadirbs
virš dešimt valandų. O kai ku
rie geležinkeliai ir visai nenori
mokėti laika ir pusę už virš
laikį.
Toksai geležinkelių užmo
tas, — pasakė B. M. Jewel'l,
American Federation of Labor
geležinkelių skyriaus darbuoto
jas, — ryškiai parodo niekų ki
ta, kaip tilę maskuotų pasimojiihų atasteigti dešimt darbo va
landų dienai.
Nesutikimas klausime nus
tatymo viršlaikio sąlygų paten
ką j United States Railway La
bor Wage Board rankas, kur
ir bus išspręstas.

Pirmutinis Lietuvių Valstijinis
Bankas Amerikoje

Jei kenti \alvos skaudėjimą,
Jei skaitant raidės susilieja,
Jei iš raidės yarosi dvi,
Jei turi uždegimų akių,
Jei skaitant ar siuvant akis skau
da, tuomet Reikalaukit akinių.

Metropolitan State Bank

Akinių specialistas
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.
Nedėliomis nuo 9 r. iki 12 pietų.

2201 W. 22nd ir Leavitt Sts.
Mes parūpiname: pasportą, vizą ir kvitą nuo uždarbio valdiškų mokesčių, (Income Tax) — visiems, kurie tik pirks pas mus laivakortę.
Vežantis pinigus į Lietuvą, patariame iškeisti, perkant musų banko draft čekį, markėms, U. S.
doleriais arba Anglijos svarais, — pagal dienos kurso, kurį galėsit išmainyt Lietuvos bankuose:
Kaune, Vilniuje, Virbalyje, Marijampolėje, Šiauliuose, Raseiniuose, Panevėžyje, Telšiuose, Klaipėdoje ir
visuose paštuose.
•<a
BANKO VALANDOS: Kasdieną nuo 9 vai. ryto iki 4 vai. po pietų, utarninkais ir subatomis
iki 8:30 vai. vak.

muzikališkų instrumentų naujausios išdirbystės: armonikų, koncerti
nų, skripkų, rekordų visokioms (h
kalboms, gramafonų ir auksi- \\
nių visokių daigtų: žiedų ir
laikrodėlių, ir sutaisom viską, kam kas
reikia, o ypač muzikališkus intrumentus
ir prisiunciam į kitus miestus kam ko reik

i.

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

Suėmė Ječiaus už
mušėjus.

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 j manę. Gaus gerą patarnavi
mą ir gražų darbą.

3130 SO. HALSTED STREET
Drover 6369.

Dr. R. Wagner

Kaimynų patarimu, ši mote
ris atgavo savo sveikatą su
Lydia E. Pinkham Vegetable Compoundu.

Mano specialia gydymas yra
Chroniškų, nerviškų ir moterą ligą
Nuo 9 r. iki 2 p. p. ir nuo 7 iki 9 v.
1600 W. 63 St. kampas Ashland Ar.
Phone: Prospect 2704

Kenosha, Wis. — “Kenčiau lyties
dalykais ir vėliaus gulėjau lovoje per
šešias savaites su
i
kurią gydytojai vadino užde■
girnų vidurių. Ke
turi iš jų sakė, kar
negyvensiu.
Susiedka patarė nau
dot Lydia E. Pink
ham
Vegetable
Compoundą ir jis
gelbėjo man nuo
pat pradžios. Kuo

Dr. W. Yuszkiewicz
GYDAU visokias ligas vyrų ir mo
terų; galvos, akių nerviškumą, nusil
pimą, narių silpnumą, reumatizmą,
paralyžių ir kitas visokias ridurįą li
gas. Kaipo lietuvis savo^Aąutie^iams
patarnauju kuoteisinkiausia. Visas li
gas gydau gamtiškais budais.
Valandos nuo 9 ryto iki 9 vakare.

Nedėliomis puo 9 iki 1 po pietų.
1407 Milwaukco Avė.,

SKAITYKIT SU DIDELE ATYDA
Naujausių laikų psychologija tvirtina, kad labai tdnkiai atsitinka
kirmėlėmis užsikrėtimas, kurios pas žmogų randasi ir Vadinamos Pin,
galvijinės ir kiaulines; apvalainos, o kartais ilgosios šniūrinės ir tuk
siančius atsitikimų galima prirodyti pamušu siais nuo jų. Tankiau
sia mirti patinką iš priežasties ncatbojimo ant tų kirminų. Todėl,
kaip tik pajusit, kad turite kuriuos nors kirminus, pradžioje žingsniai
turi būt be atidėliojimo paskubinti.

’

v

1

Chicago, III.

Phone: Humboldt 5849

Chroniškos Ligos

Vegetable Compoundą daugeliui žmo

Tikra Diognoza

nių ir visi buvo ir yra užsiganėdinę”.
Mrs. Mary Rhapstock, 270 Va Wisconsin St., Kenosha, Wisconsin.
Kuomet yra apnykta panašiais
simptomais, kaipo nereguliariškumo,
uždegimo, pakrypimo, strėnų skaudė
jimą, galvos skaudėjimą, silpnyn ėji
mų, nerviškumą arba “mėlynės”, turi
gydytis tokias ligas Imant Lydia E.
Pinkham Vegetable Compoundu, ge
riausia gyduolė nuo moteriškų ligų.

Kraujo ištyrimas
Elektros Instrumentai
J. VAN PAING M. D.
2221 So. Kcdzie Ave«

Vai. 1—2; 7—9 po piet

Daktaras Petras Simaitis
Napraphath’as
Gydau be vaistų be operacijų.
Priėmimo vai. 9:30 ryto iki l.val.
p. p. 2:30 iki 5:30 vai. kasdieną, išski
I IR Iš LIETUVOS
riant ketvergus.
Vakarais pagal susitarimą.
du ir daugiau išplaukimų kas savaitė
528 S. Ashland Avė.,
tiesioginiais laivais: į ir iš ANTWERKampas Harrison St., Chicago.
PO, KARVE ir ANGLIJOS, turi
trumpus ryšius su KAUNU ir kitais
LIETUVOS MIESTAIS.
Keliauninkams po 2, 4 ir 6 loveles
kambaryj.
Atsikvieskit savo gimines bei drau
gus musu dideliais, greitais laivais.
Atsišaukite prie artimiausio laiva
Nesikankykite savęs skaus
korčių agento, arba
ti mais, Reumatizmu, Sausgėle, |
THE CANADIAN PACIFIC
■ Kaulų Gėlimu, arba Mėšlungiu į
— raumenų sukimu; nes skau- H
OCEAN SERVICES, LIMITED. B
B dėjimai naikina kūno gyvybę B
40 N. Dearborn St., Chicago, III. B ir dažnai ant patalo paguldo.
CAPSICO COMPOUND mo- ■
stis lengvai prašalina viršmi- ■
■ nėtas ligas; mums šiandie dau- ■
■ gybė žmonių siunčia padėka- B
2 vones pasveikę. Prekė 50c per ■
pačtą 55c arba dvi už $1.05.
■
Knyga: “ŠALTINIS SVEI- ■
. Žinomi pranešu visiems namų sa
KATOS”, augalais gydyties, I
vininkams, kad aš esu vienatinis
kaina 50 centų.
lietuvys stogų dengejas. Dengiu
naujus ir taisau senus stogus, o
taipgi dirbu visokius blokinius dar
bus. Dedu rinas. žodžiu sakant,
3259 So. Haltled SI. Chicago, III. 5
savo darbą atlieku gerai, greitai ir
pigiai. Patyrimą savo darbe tu "&BBBBBBBBBBBBBBBBBBI
riu per 15 metų.
Taipgi turiu didelį troką perkrau
stymui ir kitokiems visokiems pa
tarnavimas. Kreipkitės ypatiškai
arba per telefoną.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

! Reumatizmas Sausgeie;

Aiškiausiu ženklu augščiau minėtų kirminų yra, jei jie randasi
pas jus, galima patirti nors ir nevisada, sekančiu budu: užeinamieji
symptomai kaipo, stoka apetito, kartais persivalgymas, apsivėlęs lie
žuvis, karštis, vidurių skausmas, pilvo ir žarnų skausmas, ir tankiai
tas atsiliepa ant plučių; noses niežėjimas, išpūtimas, netvirtumas,
skausmas strėnose, pajuodavę paakiai, nustojimas kraujo arba mažakraujistė, tankus galvos skaudėjimas, nemiegojimas, slobimas, apr
alpimas ant syk ir tam panašus ženklai apsireiškia. Tas yra ženklu,
kad tūkstančiai jų randai išeinamąjam kanale. Visi tie symptomai
pašalinami visai į trumpą laiką. Daugelis vyrų, moterių ir kūdikių
gydosi be vilties visai kitas ligas, kuomet didžiausia priežasčia yrą
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.

DR. DICKSON,

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

TAttla Nuraa
far LiUlt Ilk

GYDYK ISIPJOVIMĄ
Naudojant antiseptiška

Šaldo ir gydo lengvai ir
greitai.

---------------- :--------- —

Ofiso Tel. McKinley 76

DR. I. H. GINDICH
DENTISTAS
Mes savo darbą gvarantuojame
Kalbame visas Europiškas kalbas.
3804 So. Kedzle AveM Chicago, III.
Arti 88th Street.

o

Palengvins akių {tempimą, kuria
esti, priežastimi galvos skaudėjimo,
svaigulio ,akių aptemimo, nervuotumo, skaudamą akių karštį, atitaisė
kreivas akis, nuima kataraktą, atitai
so trumparegystę ir toliregystę. 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 SU kampas
Ashland Avė.
Tel. DroVer 9660

sakė: “Mesk mano vaistus žalyn ir
naudok Pinkham vaistus”.
Taip ir
padariau ir iŠsigydžiau. Jei daugiau
moterų imtų jūsų Vaistus, tai jos
taip nekentėtų. Aš rekomendavau

(Tąsa ant 7 pusi.)

-a -

DR. VAITUSH, O. D.
Lietuvis Akių
įį&$j
Specialistas

Stogu Dengejas

■

Justin Kulis

5

DR. S. BIEŽIŠ

Du žmogžudos, kurie nedė
lios naktį mirtinai pašovė • lie
tuvį saliunininkų Petrų Ječių,
turėjusį saliunų prie 2507 S.

&---- —

KETURI GYDYTOJAI
ATSISAKĖ GYDYT.

met gydytojas už
ėjo,_aš pasakiau jam, ką ėmiau, ir jis

Nori suardyti darbinin
ką organizaciją.
Ypatinga grand jury. vakar
nubalsavo
devynio’likų bylų
prieš statytojų viršininkas ne
va už sąmokslų namų staty
me neteisiai pasipinigauti. Tar
pe kitų darbininkų darbuotojų
kaltinamųjų randasi ir Michael Boyle, Elektros darbi
ninkų unijos biznio agentas;
Michael Artery,
Machinery
VVorkers’ Union biznio agentas,
ir AI. Young, Structural Iron
VVorkers* Union biznio agen
tas.
Kiti kaltinami darbuotojai
yra sekantys: Louis Grizman,
Walter Sbeffer, Pcter Kane,
Frank Hayes,
Boy Shiclds,
George Meyers,
Charles H.
Hanson, Cbarels Wright, Thomas E. Maloy, Ray Tagney, E.
C. Hopkins, Frank Cunan ir
Joseph Veltman. Tai biznio
agentai įvairių statytojų, sky
rių.

L ...... -....... -......

Kuriems rupi saugi kelionė į Lietuvą, kreipkitės Į šį banką

DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS

John J. Smetona

ir^

PATARNAUJAM
perkraustymui
rakandų iš vienos vietos kiton. Pa
tarnavimą atliekame troku.
JOE & FRANK,
544 W. 18th St.,
Tel.: Canal 2633.

Tel.: Yards 6666
Boulevard 8448

,

Tel. Austin 737

DR. MARYA
DOWIATT—SASS.

DR. V. A. ŠIMKUS g
Lietuvis gydytojas, Chirurgas
Akušėras
8203 So. Halsted St., Chicago. B
Valandos: 10-12 v. r., 1-8, 6-8 8
▼. v. Nedėliomis 10-12 ryto.
'

Kątik sugrįžo ii Californljos ir
tęs savo praktikavimą po No.
5208 W. Harrison St.

vii

Valandos) 8—12 kasdieną ir 6—9
vakare išskiriant nedėldienius.

A

J. GEDUTIS,
2106 W. 24 St., \
Phone Roosevelt 8699.

Ofisas: 2201 W. 22nd St., kata pas
Leavitt St. Phone Canal 6222.
Va
landos: 1 iki 4 vai. vakare, nuo 7 iki
9 vai. vakare. Gyvenimo vieta: 3110
W. 42nd St. Phone Ijafayette, 4988
Valandos, nuo 10 iki 12 dieną.

t

o

VVhbash A ve., jau tapę suimti.
Jis tapo sumuštas ir pašautas,
kada rengėsi važiuoti į savo
namus 731 VV. 18th St. ir mirė
utarninke ligoninėj, neatgavęs
sąmonės. Kai minai, matę už
puolimą ant Ječiatis, bet ti
kėdamies, kad pats Jočius pas
veiks, niekam nieko nestikę.
Bet kada patyrę, kad Jočius
mirė, jie pranešė policijai apie
vieną žmogžudų, kurį jie paži
no. Suėmus tą žmogžudą, po
ilgo kamantinėjimo, prie žmovęs ir savo drangų, kuris taip
jau tapo suimtas. Jie yra galtveidžiai (išipradžių buvo ma
nyta, kad žmogžudystę bus pa
pildę negrai) ir Ječių pašovė
tik po to, kaip jie jį labai su
mušė. Priežasties žmogžudys
tės dar nepatirta, bet tikimąsi
tai išgauti iš suimtųjų.
Nabašninkas Ječius tapo pa
laidotas ketverge Tautiškose
kapinėse, ’
'5
Ex-karetvia prisigirdė.

Jack N. Matcbel. dvidešimts
metų vaikinas, 325 Slarr gat.,
tarnavo kariuomenėje ir iš jos
sugrįžę* nebegalėjo
brangiu
skaityti gyvenimą. Užvakar jis
paliko savo rūbą raineoat)

AR MANAI APIE NAMUS?
Ar nori ffaut už prieš
karinę kainą?

ant State gat. tilto. Prie rūbo
rados prisektos sekamos ei“Sudiev,
gyvenime,
lutis:
man tavęs pakako. Prastąsias
patirti
tavo puses perdaug
man teko.”
Statytojų tarimąsi be
pasisekimų.

Statytojų unijų darbuotojai
ir kontraktoriai užvakar turėjo
kitą pasitarimą linkui užsibaigimo lokauto, kirris buvo be
pasisekimą.
Delegacija su Thomas Kearney priešaky kreipės prie Jo
seph R. Noel,
Association of
Gommerce prezidento, su klau
simu ar yra jų padarytas kont
raktoriai paliepimas, kad jie
vengtų arbitraciją. Noel atsakė,
jog kontraktorius nieks ne
laiko nuo a rbi t racijos, kiek ta
sai priklauso
nuo kalbamos
asociacijos.
Tada darbininkų delegacija
kreiks į E. M. Craig, Building
Construction lunployors* Association sekretoriaus kontorą
ir pakartojo
savo prašymą,
kad kontraktoriai sutiktų pu
se savo
pareiškime nuleisti.
Viskas pasirodė veltui.
Po šito Hearney pareiškė,
jogei kontraktoriai labai ne
padoriai išnaudoja
žmones,
kurie namus statyti jie turi
apėmę i>o sena skale.
Tai
$1.25 darbininko algos valan
dai. Po sena skale pastatyti
namus yra apimta
daugiau
kaip už $1,400,000. Tatai, jei
gu kontraktoriai privers savo
darbininkus dirbti už $1 į valandą, jiem bus gražus pasipinigavimas;

Bungalows, dviejų fintų, ofisams
namų, teatrų, ligonbučių arba garaParulizuotas vyras jjavo
džių.

tapytojo garbę.

Taupyk pats savo pinigus pasinau
dojant nurodymų patarnavimu, per
kant spėkų ir auginant organizaciją
Namų Budavojimo Draugiją.

Abi kojos ir dešinė ranka
Hal Ehring yra paralyžuotos,
Betgi jam dar palikta kairė
ranka, kuria jis kuria tapybos
darinius. Pirmiau dešine jo
ranka buvo pirma, bet jos ne
tekęs jisai
išmoko kairiaja
veikti. Taip-<pat ir paveikslus
piešti. Du jo piešti paveikslai
buvo nugabenti į Art Instituto
parodą. Keletą paveikslų jis
pardavė paimdamas po pustre
čio šimto dolerių.

Niekad nebuvo pirmiau žmonėms
siūloma panašus patarnavimas įsigi
jime arba nusipirkime materijolo ir
pasibudavojimo sau namo.

AR NORI NAMO?
Žengk prie telefono
Pašauk National
5886 Kandolph.

Headųuarters,

139 N. Clark St, Kooms 1709-12
arba pašaukit District Sales Manager,
Stanley Kubey, 4021 S'o. Maplewood
Avė., Lafayette 965.

gero

į
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Merginos sugavo

vagį.

Miss Vera Carlson,
dvidešinit dvejų metų, ir jos drauge
Miss Anna Larson užvakar vakare ėjo namo, kuomet, prie
W. Adams ir Franklin gat.,
išlindo iš urzdiko vaikinas ir
Išmokės tamistai uždarbį, musų nastvėrė už pirmosios krepšelio.
mų veikimas, kuris padaromas ant
Mergina nieko nelaukus sus
konservatyvio pamato.
paudė vaikiną į glėbį. Kol jis
pasiliuosavo iš jos glėbio, jau
antra mergina turėjo kietai jį
suėmus. O kol jis pasiliuosa
Ne ryto
vo iš anros, tai pirmoji įsiki
bo į jo plaukus. Imtynės pasiTHE HOME BUILDING
bttigė tuomet, kada policistas
ASSOCIATION
atėjęs nutuzgeno vaikiną nuo-*
National Headųuarters,
vadon.
Vagišius
pasisakė
Rand. 5886,
esąs Niek Moreno, 566 S. Hal
Rooms 1709-12 City Hali
sted gat.
Sųuare Bldg.

Turime taupymo skyrių.
Klauskit apie tai!

Sako, turįs pačią ne sulig
savęs.

mylimąja. Jis sako, kad jo pa
ti nėra apsišviehis, todėl jis
nerandąs smagumo juodvieji,
pasikalbėjime. Ir jis patarė re
porteriams pakalbėti su juo ir
nu jo moterių ir iš to spręst ,
ar jis gi galįs su tokia pačia
smagiai sugyventi.

Lietuviu Rateliuose
Adv. K. Gugis važiuoja
Lietuvon.
I

i Žinomasai lietuvių advoka
tas Kazys Gugis, ryto važiuoja
į Washingtoną, o iš tenai ke
liaus Lietuvon. Kelionėje keti
na sustoti Briukselyje ir pasi
matyti su lietuvių delegacija,

Practical Sales Company,

Jenkauskla Wlncent
Jonuska Toni
Jerukaiciui Antanu
Jurgis J
Kavaleuskis Aliksandra
Keaxalis Zygmund
982 Kipšas K
995 Kravotis M r
1001 Lamsurgis Jurgis
1009 Liubaiczis Stanislowas
1011 Loclus Jonis
1020 MareiJanis Aderalden
1023 Massalski Pietr
1026 Malinouskas Toni
1031 MejstienS Marijona
1033 Moveris Mike
1039 Mikalauskis Anton
1044 Nauracki John
1049 Novacis' Madcl
1055 Parmalene Emilija <
1057 Paulauskis Juozapas
4060 Petrulewicze Stanislovvas
1062 Pikturna Jonuj
1066 Praižnas VViktorja
1068 Pronsikas Christ
1081 Rudintsku Albinu
1082 Rulis Stelių 2
•
1084 Samulions Joną
1092 Sharkis Juliu
1094 Shlauskas K
1096 Smailis Albert
1097 Snvilgevice Valter
1102 Stankus Jonas
1106 Stoškus Tede
1107 Stotantieno Barbora
1108 Stuskunas Ignas
1109 Styra Justinas
1111 Sulmistras Endrius
1119 Trumpickas Petras
1122 Tylos Antoni
1125 Urbetis Ka|imer
1128 Vaitekaitis Stanislav
1132 Wajzewis Rozalia
1135 VVelaitis Kazimeras

BRIGHTON PARKIEČIŲ
ŽINIAI.

Adv. KAZYS GUGIS
kuri tenai dalia r veda derybas
su lenkais delei Vilniaus (jisai
jai išgauti Lietuvos
sostinę iš lenkų). Apie rudenį
adv. Gugis ketina vėl būti Chicagoje.

Jau keli mėnesiai kaip lietu
viai naudojasi Ventos aptiekos
geru patarnavimu dr tyrais vai
stais už nužemintą kainą. Nuo
šios dienos, čia bus daugiau pa
togumų, nes įtaisėme naujau
sios mados baltojo stiklo fonta
ną ir parduosime Ice Cream ir
sodes. Tai tikras sveikatos fon
tanas vasaros karščiuose! Visa
vaistinė žymiai padidinta ir par
dabinta. Dabar Ventos aptieka yra didžiausia ir gražiausia
Chicagoj.

Atsilankiusiems čia su tinka
mais reikalais, užtikriname pilną
užsiganėdinimą. Kas tik žmo
gui reikalinga, mes turime, ar
ba galime gauti. . v
Laikome photographiškus apa
ratus ir filmas • išdirbame į 24
BURNSIDĘ
valandas.
Specialiai ir * pasekmingai
Margumynai.
siunčiame pinigus^ Lietuvon, te
!s Dčąugija legramų, Čekiais inmoney orde
Apšvietos ir
geg. 21 turėjo
riais.
Z £<. ’
Žmonių atsilankė labai mažai.
VENTOS' APTIEKA,
Mat buvo labai karšta diena,
Archer ir Francisco Avės.
tai kiekvienas mėgo geriau at
Chicago, III.
viram
ore
pabūti
negu
Telefonas dieną ir naktį
salėj Susti; o antra — nedar
Lafaytte 621.
Apg.
bas, tai žmonėms vėl nclhbai ir
rupi baliai, kai kišenini tušti.
BLOGIAUSIS ĮPROTIS.
* ♦
*
Gyvenimas susideda iš
Gegužės 22 d. Burnsidės Jau
nuomenes
Pasilinksminimo daugybės įpročių. BlogiauKliubas buvo suruošęs išva sis įprotis yra užspausto ant
žiavimą į Leafy Grove miškus. veido Amerikos žmonių —
Well, linksmintis reikia, ypač RŪPINTIS. Beecheris sako:
jaunuomenei, bet negerai, kad “Kad tai ne darbas užmuša
tų pasilinksminimų jieškoma žmones, bet rūpestis. Dar
vis
toj prakeiktoj pragaro bas yra sveika, bet rūpestis
yra rudžia ant geležtės”.
smaloj — m misa i ne.

Maskviškio
internacionalo
apaštalai vaikščioja
galvas
nunėrę, — tartum butų ką pa
mėlę ir dabar j ieško, įieško ir
surast negali. Mat buvo įsigi
ję šiek tiek sekėjų, bet dabar
jau baigia
visai jų netekti.
Desperacija apaštalus ima ir
kai kurie jų patys savo pazicijas apleidžia ir keliauja pas vy
čius paguodos j ieškoti...
Ak, vyrai, nebėkite taip grei
tai: šventės jau artinas ir ra
st dar įvyks vso pasaulo levarucija!
—M. L.

Namuose, prie 3218 CaiToll,
bent mėnesį laiko gyveno ame
rikonų vadinamas “trikampis,”
tai viekas vyras ir dvi moterys.
Bet teismas vieną! moterį, Miss
Margaret Jarialek, pašalinę iš
tų namų reikalaujant vyro pa
čiai.
Nepristatyti laiškai
Frcd Jurish, civilis inžinie
rių, keletas menesių atgal bu
žemiau paduodame sąrašą
Stereoskopas geriausio išdirbimo vo palikęs savo pačią ir i#ke- laiškų, atėjusių iš Europos; dėl
per kurį gali matyt taip aiškiai, kaip
negero adrese, paštas adresatų
kad tikrai gyvenime yra. Prie kiek lėk ,kuri yra tik
dvidešimts nesuranda. Kam tie laiškai privieno Stereo^kopo duodame 1OO ge
riausios rūšies reginių, kaipo iš pa astuonių metų ir apsišvietus.
klauso, tegul kreipiasi į vyriausaulinės kares, historiškos vietos Amerikos, gyvenimas Kristaus, didžiau
sįjį paštą, Clark ir Adams gt.
si Amerikos miestai, Palestinos regi stokos liga — ancihija. Abidvi Reikia klausti prie “Advcrtised
niai ir Šventa Žemė. Reginiai . viso
pasaulio ir daugelis kitų interesingų
Window” (lobėj nuo Adams
vietų.
Tai yra gražus ir interesin Tatai jo pati su keturiais sa gatvės), pasakant laiško nume
gas daiktas, kurį gali laikyti kaipo vo vaikais irgi nusikėlė ton paatminčiai ir linksmintis. Stereoskorį. Laiškus paštas laiko tik kepas ir 100 reginių mažiausia verti čion gryčion gyventi, Ir jos turioliką dienų nuo paskelbimo.
$5.00, bet laike šio išpardavimo, par- abidvi lig šiol slauge ligonį,
907 Balentas Wincentos
davosime už numažintą kainą, tik už
daliaus
jo
moteris
p?r
912
teismą
Bartkene Brune
$3.25, - Užsiganėdini mą gvarantuoja917
Bitinas Kazimer
me arba pinigus grąžiname. Prisiųsk pareikalavo, kad Margaret pa
924 Budyvitis Miss
35c. stampoms persiuntimui, ir $3.25
925 Buneekis S J
užsimokėsi aplaikęs stereoskopą su sišalintų.
926
Čepaitis Kaziments
reginiais.
Rašyk tuo jaus, kol šis1
Bet gi vyras tuo nepatenkin
927 ’ Cerkauskia Ipolitas
pasiūlymas geras..
tas, nežiūrint, kad daktarai sa 930 Dermeitis Fortunat
Antrašas:
ko, jog jo gyvenimo dienos jau 985 Eiduk Julius
936 Einikis D
/
suskaitytos. l^eporteriams jis 937 Ėstis M
pasakė, kad jeigu jis gyvensiąs, 947 Gegeckas Kaži peras
9G9 Jablonsky Julius
tai teismu persiskirsiąs su sa 978
Janunu Danielių
1219 North Irving Avė., Dep. 20,
vo
pačia
ir
apsivesiąs
su
savo
Janusziavvicz Johan
974
_ Chicago, III,

GALI MATYT VISKĄ!

075
976
977
978
980
981

Rūpestis nedaleidžia pilvo
muskulams veikti ir viduriai
paraližiuoja grOmuliavimų.
Geriausiu dalyku yra atsiš^lint nuo šio įpročio, tai yra
noudot Trinerio Kartųjį Vy
nų. Ši gyduolė priduoda
viduriams veikimo prie normalio stovio ir gelbsti gromuliavimų, ir tampa nerei
kalinga kova su rūpesčiu.
Jusu aptiekorius arba vais
tų pardavėjas turi Trinerio
Kartųjį Vynų. Atsitikime,
kad pagaunate šaltį, ir kosit, jis lauks jūsų su Trine
rio kosulio Sedativu, pui
kiausia gyduolė.
Ponas
Michael Matyska rašė mums
iš Glenmont, N. Y. Balan
džio 27, 1921: Jūsų Kosulio
Sedativas pagelbėjo stebėti
nai?’ Jis gelbės ir tamistai:
— Joseph Triner Company,
1333-45 So. Ashland Avė.,
Chicago, III.

Pranešimai
“Kardo” piknikas įvyks nedėlioj,
birželio 5 d., čornausko darže, Lyons,
111.
Pikniko pradžia 10 vai. ryto.
Prorgamas prasidės 4 vai. po piet:
— Komitetas.
Draugystė Gvard. Liet. Kur. Min
da ūgio No. 1 laikys mėnesinį susirincitną subatoj, geg. 28, 7:30 v. v. I).
Shemąičio svet. 1750 So. Union Av.
Nariai susirinkite visi ir luiku, nes
yra svarbių reikalų.
— Valdyba.

A. ž. V. Draugijėle rengia šeimy
nišką Vakarėlį subatoj, geg. 28, Mil
dos salėj, 8142 S. Halsted. Pradžia
7:30 v. v,

— Komitetas.

PRANEŠIMAI.

ASMENŲ JIESKOJIMAI

Roseland. — Didelis išvažiavimas,
rengiamas Aušros Knygyno palaikan
čių draugijų, įvyks nedėlioj, geg. 29,
Washington Heights miške. Pradžia
11 v. ryto. Bus programas ir pra
kalbos. Kviečiame svietelį gausiai
suvažiuoti savo naudai ir pramogai.
— Komitetas.

JIEŠKAU savo vyro Aleksa Korsak. Noriu žinot kur gyvena. To
dėl, kad sugrįžši, nereikės rūpintis
apie persiskyrimą, o jei negrįžši, rei
kės tai padaryt. Meldžiu prisiųsti
laišką.
TAVO MOTERIS,
Naujienos 281.

REIKIA DARBININKU
...

REIKIA agentų ir kolektorių
prie sveikatos ir atsitikimų In
surance. $10 alga ir komišinas,
galima padaryti nuo $6 iki $12
į dieną ir daugiau jei norėsi dirb
ti. Jei esi darbštus atsišauk į
musų ofisą. Agentūros superin
tendentas paaiškins, taipgi nurodis kaip padaryti pinigų.
CHICAGO MUTUAL
COSUALTY CO.
431 So. Dearboi/ St.,
Hoom 911-912.

Adomo ir Jievos Draugija laikys Ra*
vo mėn. susirinkimą nedalioj, geg. 29,
2 v. po pietų McKinley Park salėj.
Visi nariai malonėkite susirinkti..
šiuoml pranešu savo koKtumeriams,
— l’rot. Rašt.
kad aš, Monika Baniene-Vaitkevičienė
gyvenusi po num. 8336 S. Halstod
St.,
atidariau ofisą po num.
Cicero. — Lietuvių Tvirtybes Draur 3113 dabar
So.
Halsted
St.
gijos mėnesinis susirinkimas bus laf>komas nedėlioj, geg. 29, kaip 1 vai.
JIEŠKAU savo sesers Zofijos Spipo pietų pas S. Zvibą, 1847 So. 50th taitčs.
red., Tauragės apskr.,
Avė. Nariai susirinkite laiku, nes tą Tencnų Kauno
parapijos.
Gavau laišką iš
dienų važiuosimo R. R. Kliubo pik>- Lietuvos nuo brolio, kad
ji atvažiavo
nikan.
— Sekretoris.
Amerikon. Malonės atsišaukti.
JUOZAS BRINKIS,
1706 So. Halsted St.
S. L. D. Amerikoj 1-mo Apskričio
Chicago, UI.
Vyrų Choro repeticija bus suburtoj,
geg. 28, kaip 8 v.*v. Viešo Knygynu
salėj, 1822 \Vabansia A v., Northsaidej. Malonėkite visi laiku susirinkti.
— Org. K. Vaičiuška.

Persikėliau.

REIKIA pardavėjų, jus galite va
karais tarp savo draugų padaryti po
$40.00 pridėČko prie savo paprastos
algos pardavinėdami nelaimes ir svei
katos apdraudą (Insurance).
Kreipkitės:
Phone Randolph 652
arba Dorchester 9506

APSIVEDIMAI.

JIEŠKAU apsivedimui merginos ar
moters nuo 35 iki 45 metų amžiaus.
Esu našlys 81 metų amžiaus, turiu/ 2
vaiku, vienas 7 metų, kitas 6.
Esu
laisvas, tad noriu gaut tokią pat mo
terį.
Turiu turto: gražius namus,
rakandus ir pinigų.
JOE NOVICK,
13th St.,
Georgetovvn, III.
L. L. PASKOLOS STOČIŲ DOMEL 31 E.—
Chicagos L. L. Paskolos Stočių Ap
skritis specialiame susirinkime Gegu
žės 24 d., š. m., Šv. Jurgio par. svet.,
nutarė: jiaraginti visas Chicagos ir
apielinkės Paskolos Stotis išrinkti at
REIKALINGAS kambarys vedu

Northsaidiečių domel. — Chfcagos
Lietuvių Draugijos Savitarpinės Pa
šalpos išvažiavimas į Jeffcrson girias
bus nedėlioj, geg. 29, Visi nariai su
važiuokite gaiviu pavasario oru pa
kvėpuoti. Bus kalbėtojų ir chorų dai
nų.
— Komitetas.

REIKIA janitoriaus pagelbininko Turi būt ųnijistas.
ADAM DRIGNOT,
6200 University Avė.,
Tel.: Hyde Park 7242.
REIKALAUJAME penkių gerų
pardavėjų, sugebančių uždirbti po
$500 į savaitę; kitokių nepaisome.
Mes turime tikrai gerą progą tikrai
geriems vyrams. Kreipkitės po num.

JIESKO KAMBARIŲ

stovus šaukiaman. Lietuvos Atstovy siai porai su 7 metų vaiku; kas tokį
bės Suvažiaviman Washingtono, D. kambarį turi, Chicagoj arba apiclin-

3331 So. Halsted St.,
tarp 9 ir 12 vai. ryto.

C., Gegužės 30 ir 81 <ld. '
kej, meldžiu atsišaukti antrašu:
Paklausti p. Keller.
Taipogi nutarė pasiųsti nuo Ap
S. B.,
skričio 3 atstovus, kuriais vienbalsiai
8238 So. Halstod St.
liko išrinkti: J. A. Mickeliunas, J. K.
Enčeris ir J. J. Elias.
Svarstymas Apskričio reikalų ati
dėta sekančiam susirinkimui.
PARDAVIMUI Hudson, 7 pasažieJ. A. Poška, Pirmln.
rių
automobilius. Parduosiu už gerą
ANT RANDOS pirmos klesos pasiūlymą.
Mrs. 'E. Statkus, Rašt
Taipgi 4 kambarių ra
kambaris jaunam inteligentiš kandai (fumiture).
Kreipkitės
T. M. 1). 22 kp. mėnesinis susirin kam vaikinui
3360 Wallace St.,
kimas įvyks nedėlioj, gegužės 29 d.
3415
S.
Halsted
St.
l-os
lubos priekis.
2 vai. po pietų Fellowship svet., 831
2-ros lubos, Jozaitis.
W. 83 PI. Malonėkite visi nariai su
sirinkti, nes yra daug svarbių reikalų.
PARDAVIMUI Jbffery automobi
Taipjau atsiimsite sau prigulinčias 2
lius 6 cilindorių, žieminis ir vasarinis
knygas, nes sekančius 8 mėnesius su
viršus, užtikrintam stovyj, visai nau
sirinkimų neturėsime. Atsiveskite ir
ji tajeriai. Norinti gero automobiliu,
naujų narių.
— Kp. Valdyba.
nepraleiskit šios progos.
Matyt galit vakarais.
,
•
P. WALTERA1TIS,
ANT RENDOS 2 flatai 5 ir 6
2423 W. 46th St.
kambarių, garu apšildomas, visi
Tel.: Lafayette 1829.

ABT9M01HUM

SIŪLYMAI KAMBARIU
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Extro!
25c. už vieną Naujieną
numerį.

Jei kas turite Naujienų num. 46
— 1914 m. ir 11, 293, 298, 803
1915 m. ir 21, 37, 47 — 1916 m. Už
visus bus mokama po 25c. Praneškito sakamu antrašu:
J. P. M.,
1789 So. Halsted St.,
Chicago, 1111

modemiški įtaisymai Taipgi 2
krautvės, 1 kampine didelė, ki PARDAVIMUI automobilius
ta 2 nuo kampo, lietuviškoj ko- Reo 1918, 7 sėdynių. Važiuoja
kaip naujas. Kaina $625.
Jonijoj.
3512 S. Emerald Avė.,
Klauskit A. Vizbaras,
1 lubos iš užpakalio
3301 So. Halsted St.
■

—■ —■■'

~
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PARDAVIMUI moEoreycle^i^lO
modelio 2 cilinderių, elektros šviesos,
2 sėdynių su side kariu ir vėliausios
mados įtaisymas. Viskas geramo .
padėjime.
F. ANDRIUS,
8255 So. Halsted St
Tel. Yards 760.

JIESKO DARBO

JIEŠKAU vietos prie namų
darbo. Turiu 6 metų vaiką.
Kam tokia moteris reikalinga,
praneškite laišku.
PARDAVIMUI 1917 Davis
Naujienos, No. 296.
automobilius 6 cilinderių. Red
D-tčs Daktaro Vinco Kudirkom mė
nesinis susirinkimas įvyks subatoj,
Seel Continental motoras. Kai
geg, 28 d. 8 vai. vak. Mieldažio sve
na $375. KEDZIE AUTO SHOP,
tainėj, 2242 W. 23rd PI. Draugai ir
draugės bukite aut laiko, nes bus
4257 S. Kedzie Avė.,
daug svarbių reikalų aptarti.
Tel.: Lafayette 409.
MOTERŲ
I —• Pirm. J. Klikunas.
REIKIA patyrusių ir nepatyWest S'ide. — T. M. D. 28 kp. mėne
PARDAVIMUI Hudson Super
sinis susirinkimas bus laikomas su- sių moterų ir merginų prie rin
6, atrodo ir bėga kaip naujas.
batoj, geg. 28, 7:30 v. v. Meldažio kimo naujų vilnonių atkarpų.
svet. Visi nariai būtinai atsilankyki
Parduosiu pigiai arba mainysiu
B. COIJN & SONS,
te, gausite po naujų knygų. Taipjau
ant mažesnio — roadster.
kuopa rengia išvažiavimą į Bcverly
1244 So. Union Avė.
Hill birželio 5 d., tatai gausite tikie954 W. 95 St.
tus sau ir draugams bei draugėms.
Phone Beverly 127
— Valdyba.
• REIKIA 2 patyrusių moterių skudurų skirstymu
Dodge touring karai kaip nauji $450
šehniniškas vakarėlis šv. Petronė
M.
COHEN,
1920
Scripps-Booth nėr geresnio $750
lės draugijos įvyks nedėlioj, geg., 29
1920
Bradley, visai mažai varto
d., 6 vai. vak., Mildos svetainėj, 2 lu
t008 W. Main St.
tas
......................................... $650
bos. Visus draugus kviečiame atsi
Tel.:
Monroe
1135.
1919
Oldmobole
sportiškas, nėr
lankyti.......
— Komitetas..,..

REIKIA DARBININKŲ

gražesnio .......................

Chicagos Lietuvių Vyrų Choro dainų
repeticija įvyks nedėlioj, gegužės 29,
Mildos svet., ‘3142 So. Halsted Str.,
kaip 10 vai. ryto. Visi dainoriai susi
rinkite paskirtu laiku, nes panedėly
reikės dainuoti Tautiškose Kapinėse.
— Sekr. J. Gedraitis. ■

REIKIA Šeimyninkės našlė be vai
kų arba merginos namų darbui, ma
ža šeimyna. Gera mokestis, skalbt
nereikia, valgis ir kambaris. Nuola
tinis darbas.
Atsišaukite.
OREMUS CHEMICAL
LABORATORY,
Lietuvių Tautiškų Kapinių devynių
1718 So. Halsted St.
hietų sukaktuvių apvaikščiojimas Panędėlyj, Geg. 30 d., (Decoration Day).
Ant kapinių programas prasidės 10:30
vai. ryte. Tai bus įvairiausia progra
mas, susidės iš dainų, kalbų ir muzi
kos. Taipgi, toj pačioj dienoj bus pik
VYRŲ
nikas Kapinių naudai A. Blinstrupo
darže, Leafy Grove.
REIKIA barzdaskučio, Pas— Kviečia KOMITETAS.

REIKIA DARBININKŲ

Lietuvių Tautiškų Kapinių direkto
riai, komitetai ir visi darbininkai, ku
rio esat apsiėmę kokį darbą atlikti
ant kapinių arba piknike gegužės 30
dieną, pribUkit ne vėliau kaip aštun
tą valandą ryto į kapinių ofisą, kad

butų galima pilnai sutvarkyt viską,
kas mums reikalinga tą dioną. Taipgi
nepamirškit atsivesti geni draugų,
kurio galėtų užimti vietas tų darbi
ninkų, kurių nebuvo galima išrinkti
per visuotiną kapinių oendrovės susi
rinkimą.
— Valdyba.
Bridgeportas.
— Susivienijimas
Draugijų Administracijų ir delegatų
Bridgoporto kolonijoj laikys savo mė
nesinį susirinkimą gegužes 3Z), 7:30*
v. v., Mildos salėj ant trečių lubų.
Malonėkit susirinkt visi, nes bus svar
bus tarimai, sales stątymo reikalu,
taipgi dėl rengimo milžiniško pikni
ko. — Rašt. Frank Bakutis, 2603 W.
69th St.
—
T-. M. D. 22-ros kuopos mėnesinis
susirinkinvas bus gegužės 29, 2 vai.
įjo pietų, FellowShip svet., 831 W. 38
p*
?....
'
‘knygos:
PI. ~
Bus' ii
dalinamos
nariams
Lenkų Apaštalavimas Lietuvoj ir
Lenkų Sąmokslai Lietuvoj.
— Valdyba.

1920 Studebaker sodan, geras.... $975
1920 Maxwell visiškai puikus .... $550

1919 Overland model 90 — geras
kaip naujas ............................. $450
1921 Chandlers, naujas gvarantuotas ................................
$1,750

1920 Clevelands, naujas gvarantuotas ................................
$1,250
1921 Moon demonst. Disc ra
tai ..............................
$1,850

1920 Essex geras kaip naujas.... $975
LANUS,
4634 Madison Avė.,
Tel.: Austin 1115-1119.

tovus darbas.
J. MALALA,
3357 So Halsted St.,
Tel. Boulevard 5009.

REIKIA apsukraus ’ vyro.
Gali
uždirbti iki $100.00 į savaitę ir tai,
ne visą laiką dirbdamas,
Darbas
lengvas, smagus ii’ sveikas, Patyrimas nereikalingas.
Atsišaukite greitai.
3241 So. Halstod St.

$750

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI saliunas viso
kių tautų apgyventoj vietoj.
Pardavimo priežastis, važiuoju
Europon. Parduosiu už pirmą
pasiūlymą.
2123 S. Ashland Avė.

PIRMOS klesos bekernė (ke
REIKIA antrarankio duonpykla) pardavimui. Labai pigiai.
pio . Getą mokestis,
Galima uždirbt, daug pinigo.
8651 Baltiipore Avė.
Kreipkitės adresu.
So. * Chicago. III.
'
3006 W. 39th St.
•

REIKIA vyro dirbti su manim dalį
laiko arba pilną ir mokintis gerai ap
mokamo biznio. Turi turėt $100 cash
nr Liberty bondsą. Jei nori padaryt
didelius pinigus, matykit
MR ZALOSKY, nuo 4 iki 8 vak.
202 S. State St.,
Room 918.

--------------------- -------1-------------------------

PARDAVIMUI DIRBTUVĖ
Pardavimui dirbtuvė vežimų,» auto
mobilių ir arklių kaustymo. Yra vi
sos mašinerijos dėl medžio ir gele
žies. Taipgi Oxy-Acetyline operalors
su kuriuo galite uždirbti nuo $4 iki
$7 į vai. Kreipkitės nuo 8 iki b vai.
*720 So. Cicero Avė.
1

Subata, Gegužio 28 d., 1921

,

PARDAVIMUI

PARDAVIMUI

NAMAI-ŽEME

PARDAVIMUI baltos ir juo
dos duonų ir kėksų keptuvė,
Bridgeporto apielinkčje. Atsi
šaukite
Naujienos No. 292.

PARDĄVIMUI Ice Box, Inner chill
mažai vartotas, atrodo kaip naujas
per Šoną dedamas ledas su trijom
durims, mieros 31x42, kaina $30.00.
matyt galima nuo 10 ryto iki 7 vak.
1739 S. Halsted St., Chicago.
Ant antrų lubų iš už užpakalio
įeiti iš ėlės.

CHICAGOS DIDŽIAUSI BARGENAI

PARDAVIMUI saliunas geroj vie
toj, gerai biznis įdirbtas. Pardavimo
priežastis — likau našlė. Parduodu
greitai ir pigiai. Kas norite, pasinaudokite gera proga. Savininkę ra
site ant vietos.
P G

1701 So. Canal St.

Mūrinis namas, beismantas 2 fin
tai, 6 ir 6 ruimai viskas modemiška,
gražiausioj vietoj, vertas $8.500, šią
savaitę turi būti parduotas už $6,500.
4344 So. Fairfield Avė., 2 pagyve
nimų, atikas tiktai ................... $3.500
4434 So. Maplewood Avo. cemcntuoĮ
tas
beismentas, atikas, 2 pagyveni
PARDAVIMUI saliunas, 521
pigiai.
W. 37-th St. Pardavimo prie mai,
2541 W. 47th St. ant brangio biz
žastis, savininkas važiuoja
niavo loto namukas, elektriką kiau
ri ............................................... $2.550
Lietuvon, i
Brighton Parke 5 didelių ruimų
Cottage 50 pėdų lotas, modemiški
įtaisymai
.......................... $3,600
Kita tokia pat tiktai ant vieno lo
PARDAVIMUI Saliunas.

to ................................................................ .$2,900

NAMAI-ŽEME.

NAMAI-2EME

NAMAI-ŽEME.

NUO SAVININKO.
Mount Greenvvood, ties Morgan
Park, parsiduoda labai pigiai keturi
lotai 25 pėdos per 125 kiekvienas. Lo
tai randasi prie 111-tos gatvės ir
Kedzie avė., tik du blokai nuo gatvekario ir nuo Rock Island geležinkelio
stoties: Mt. Greenwood. Tai naujai
lietuvių apgyvenama vieta. Parduo
da pats savininkas, kurį matyt galima
vakarais šiuo adresu:
C. GREGORY,
1645 Van Buren St.,
Telefonas Secley 4614

PUIKUS BIZNIAVAS KAMPAS

JIEŠKAI GEROS ŽEMĖS?

.

3 augštų mūras, akmens priekis,
krautuvė ir fintai, garu apšildoma,
elektros Šviesa, arti 59-os ir Racine
Avė.
Kaina $15,500.00.
Ręndos
$3,500.00 į metus.
DIDELIS BARGENAS 3 augštų
mūras, akmens priekis, 5*5 ir 5 kam
bariai. Garo šiluma, elektros šviesa,
aržuoHnis trimingas.
Kaina $9,000.
Inmokėt cash $2,000. Balancą $75.00
į mėnesį. Rendos $135.00 į menesį.
PARDAVIMUI 6 kambarių medinis
namas, konkrete pondamentas, 65 ir
Aberdeen St., kaina $4000.00. Inmokėt $1600.00 likusius ant išmokėjimo.
PARDAVIMUI 8 flatų muro na
2 augštų, mūrinis, tris pagyvenimai
mas, murmuro Hto^aB, aukštas ant-

Apie 55-tą naujas mūrinis namas 4 auRŠtis ir skiepas.
PARDAVIMUI bučernė ir grosernė
3200 So. Halsted St.
Atsišaukite ant 3-ių lubų iš prie
pagyvenimą, viskas modemiškai, ver
geroj vietoj, apgyventa lietuviais ir
Chicago,
III.
kio.
tas $20,000, bet parsiduoda už $13,500
kitataučiais. Biznis gerai eina. Par
2938 So. Union Avė.
priežastis
mirtis.
davimo priežastis, savininkas užlaiko
Lietuviu apielinkėje 3 fintai ir
du bizniu.
PARDAVIMUI bučernė ir groscmS Į Storas
PARDAVIMUI mūrinis namas pen
su modernišku įtaisymu, gro2956 S. Union Avė.
lietuvių ir kitų tautų apgyventoj vie cemė, mūrinis
namas.
Gal už pa kių pagyvenimų po 4 ir 6 kambarius,
toj.
siutimą nupirksite, nes turi būti par vanos, gasas, toiletai. Rendos neša
Pardavimo priežastis — važiuoju duotas šią savaitę.
$100.00 į mėnesį. Kaina $8,500/)0.
PARDAVIMUI bučernė Ir grosemė Lietuvon.
'
Priežastis pardavimo patirsite ant
5808
S.
Green
St.,
2
pag.
po
6
kam

geroj vietoj. Biznis Įdirbtas per il
4500 So. Honore St.
barius namelis muro, beismantas tik- Į vietos. Savininkas ant 3-čio augšto
gus metus, lietuvių ir kitų tautų ap
tai ............................................... $7,750 I iš užpakalio. Brighton Park.
gyventa. Visas Cash biznis — ma
2844 W. 38th St.
PARDAVIMUI Republic tro 4426 So. Hermitage Avė., 2 pagy
žas creditas. 9 Pardavimo priežastis—
venimų,
atikas,
kaina
tiktai....
$4,600
Į
partnerių skyrirrjasis.
kas 2!Zj tono, taip kaip naujas
PARDAVIMUI 120 akerių ūkė;
Naujienos No. 293.
Geriau atvirutę pasiųskite man at>
Galima matyt visados.
apie
40 akerių dirbamos, ant ežero
silankius ypatiškai gal tropysis ne- Į
kranto.
Nauji budinkai, jauni gyvu
PARDAVIMUI bučrenė su namu
544 W. 18th St.
rasti manęs namie.
Išrodysiu vidų Į
liai
ir
visi
ūkei reikalingi įrankiai.
arba atskirai. Biznis per daugeli
bile kada norėsite. Kam reikia pas
Parduoda
pigiai,
nes važiuoja Lietu
avėtų neša gerą pelną, lietuvių ir ki
kolos parengsiu absoliutiškai be kaš- Į
von.
Kreipkitės
prie
savininko
tų tautų apgyventa apielinkė. Savi
tu. Nors mažai pinigų turėdamas
L.
BELSKIS,
ninkas važiuoja Lietuvon.
pirk sau namą ir ką kitam moki ran
PARDAVIMUI saliunas
Rhinelander, Wis.
Atsišaukite Naujienų ofisan pažy
das, tas jums išmokės jūsų pačių na R. 3,
mint No. 288.
J. JORDAN,
mą. Namas ligumai yra reikalingas
kaip ir pati katras yra vedęs. Sustok
424 W. 31st St.,
PARDAVIMUI 14 kambarių
baikauti ir save vilti diena nuo die
PARDAVIMUI bučemė ir groElektros šviesa,
nos. Duok pats sau progą ir pirk be rezidencija.
semė. Vieta labai gera ir nuo
tolesnio atidėliojimo vieną iš šių na- Į gasas ir karštas vanduo. Kai
)
mų. Adresuokite
seniai įdirbta. Parduodu su
Savininkas.
LUNCHRUIMIS
C. Z. URNIK,
! na $3,800.
fixtures.
717 W. 21stSt.
Geroj vietoj prie dirbtuvių. 4545 So. Talman Avė., Chicago, III.

1715 S. Canal St.

Pardavimo priežastis liga. BarPIRK SAU NAMĄ DABAR —
genas.
DAUG SUTAUPYSI.
PARDAVIMUI saliunas, lietu
Čia
yra
proga įsigyti pigiai namus.
1705 S. Canal st.
vių ir kitų tautų kolonijoj. Prie
Pasiskirk kokie patinka ir apžiūrėk
žastis pardavimo — pirkau ki PARDAVIMUI saliunas labai geroj juos.
Dviejų aukštų mūrinis namas, trys
tur namą.
vietoj.
¥ra 4 kambariai pagyveni
pagyvenimai po 4 kambarius. Ran
mui,
elektros
šviesa
visuose
vana,
dos
per mėnesį $32.00. Kaina tik
2900 Lowe Avė.
toiletas. Pardavimo priežastį patir
$2500.00. Mažas įmokėjimas. Na
PARDAVIMUI saliunas. kibai
geroj vietoj, lenkų ir lietuvių
apgyventoj, biznis gerai išdirb
tas per daug metų. Pardavimo
jiriežastis — nesutikimas su
partneriu.
724 W. 31 S.

site ant vietos.
4544 S. California Avė.,
Chicago, III.

RAKANDAI
DIDELIS RAKANDŲ
BARGENAS.

PARDAVIMUI saliunas lie
tuvių kolonijoj. Turi būt par
duotas trumpame laike, nes sa
vininkas eina kitan biznin.
3415 So. VVallace St

Parduodu savo gražinusį ir vėliau
sios mados trijų šmotų seklyčiai se
tą, kaurus, lovas, stula, kėdės etc.
Vartoti tik 30 dienų.
Parduosime
ant syk arba atskirai. Taipgi $200
Victrola už $50 su visais mano rekor
dais ir deimanto adata, gvarantuota
10 metų.
Galit matyt nuo 9 iki 9
kas dieną ir Iki 4 vai. po pietų nePARDAVIMUI grosemė ir bučrenė, dėlioj.
lietuvių kolonijoj, biznis geras*. Par
2810 W. Harrison St
duosiu greitai ir labai pigiai. Su na
mu arba be namo. Už pinigus arba
ant lengvų išmokėjimų. Priežastis
RAKANDAI ant pardavimo
pardavimo — liga. Naujienos num.
4515 S. Wentworth Avė. Par
294.

duodama už pirmą pasiūlymą.
PARDAVIMUI kepykla (ba- Pardavimo priežastis, savinin
kery) ir namas. Geras retail kas važiuoja Lietuvon.
biznis .lietuvių kolonijoj. Kai
na $10,500 . Reikalauja cash. PARDAVIMUI 5 kambarių rakan
(fumiture) parduosiu visus sykiu.
Savininkas važiuoja Europon. dai
Pardavimo priežastis — išvažiuoju iš
2652 W. 47th St.
Chicagos. Pigiai. Nuo 5 iki 8 vak.
5939 So. State St.,
2 fl. front.

1926 So. Kedzie Avė.

PARDAVIMUI pusė biznio saliunas
labai geroj vietoj, visokių tautų ap
gyventa, prie pat Stock Yardų, —
biznis geras ir draugas kas atpirks
tas nesigailės. Pardavimo priežastis
einu į didesnį biznį.
4503 So. Laflin St.

PARDAVIMUI saliunas, su
pianu, ir kitais įrengimais, pui
kioj vietoj ir geras biznis. Savi
ninkas išvažiuoja Lietuvon. Taip
jau trokas išvežiojimui alaus.
1082 N. Marshfield Avė.

PARDAVIMUI rakandai: setas,
gramofonas, dvi karpetos — didelė Ir
mažesnė, puiki nauja lova su gerais
springsais ir naujas mat rasas. Taip
gi pardavimui ir motorcycle Harley
Davison su si<le kariu. ParduosKi pi
giai.
Atsišaukite nedėlioj ar panedėlyj po pietų.
2918 So. Union Avė.
1-os lubos iš užpakalio.

PARDAVIMUI namas už pusę ką
vertas, ne visada atsitinka tokia pro
ga įgyti taip pigiai mūrinį namą, 2
pagyvenimų po 4 kambarius su augštu
skiepu ir gasas. Turi būt greitai par
duotas, $3,200, galima nupirkti su
mažu įmokėjimu.
Namas randasi
ant Bridgeporto, nepraleiskit progos;
Klauskit N. Rozenski.
3301 So. Halsted St.

NAMAI-ZEME.

LOTAS pardavimui 816 W. Slst
St., šalę lietuvių Tautiškos bažnyčios.
Vieta labai tinkanti bile bizniui. Kai
na $1,100 cash.
M. MORKUS,
7044 Archer Avė.,
Tel.: Prąspect 2559.
------------------------------------------------- <
PARDAVIMUI mūrinis namas dvie
jų pagyvenimų; visi parankumai. Ren
dos neša $60 į mėnesi. Kam eiti pas
kokius agentėlius ir mokėti dvigubai
— kodėl nepirkti tiesiog nuo savinin
ko prieinama kaina su groserne ar
be grosemės. Klausk grosernėj
JURGIS ARIEŠUNAS,
718 W. 31 St.

PARDAVIMUI kampinis groseris
PARDAVIMUI 2-jų pagyvenimų
— 3759 So. Halsted St., Bargenas.
naujas mūrinis namas, garu apšildo
Kampinis bizniavas namas 3658 S. mas, labai pigiai.
Union Avė. Krautuvė ir 3(fl. Krau
Atsišaukite tuojaus.
tuvė be lyso.
Atsišaukite prie sa
3301 So. Halsted St.
vininko.
Klauskit A. Vizbaro. /
834 W. 55th St.
PARDAVIMUI grosemė ir bučemė
lietuvių apgyventoj vietoj, 1 blokas
nuo lietuviškos bažnyčios.
Atsišau
kite.
>
JUSTIN MACKIEWICH,
2342 So. Tx?avitt St.,
Chicago, III.
Phone Canal 1678.
- -----------------------—”T---------------PARDUODU bučemę ir grosemę
su namu ar be. Graži vieta, biznis
gerai eina. Parduosiu, kad moteris
serga, vienam sunku apsidirbt.
A. T.
3252 Nagle Avė.,
netoli doning house.

PARDAVIMUI grosernė ir
bučernč, lietuvių ir rusų ko
lonijoj. Geras biznis.
1447 S. Halsted St.

3801 So Halsted St.

PARDAVIMUI medinis namas, 4
kambarių, ir 5 lotai; parduosiu pigiai,
nes važiuoju Lietuvon. Taipgi par
duosiu rakandus, ir sodo reikmenis.
Gera vieta daržovėms ir vištų farmai. Parduosiu už pinigus.
ALAX BARABAS,
5823 So. Kolman Avė.

NORINTI padvigubint savo pinigus
į trumpą laiką kreipkitės ■ prie savi
PARDAVIMUI lotas 30x125 pėdas, ninko. Turiu pardavimui du puikius
gražioj vietoj4, arti Šv. Kazimiero namus ant Bridgeporto. Savininkas
klioštoriaus.
Suvesta, vanduo, su važiuoja ant ūkės.
Atsišaukite.
ros, šalygatviai ir tt.
V. LAURINAITIS,
3440 S. Morgan St.
3422 So. Lowe AVe.

PARDAVIMUI namas, labai dide
lis ir gražus; 6 pagyvenimų. Elek
tra, vana, gasas. Taipgi yra biznis.
Pardavimo priežastis — išvažiuoju
kitur. Taipgi turiu mažesnių namų
pardavimui.
1737 So. Union Avė.

neša $181.50 į mėnesį, lotas 32x125,
arti 59 ir Morgan, kaina $ll/)00. Tnmokėt $2,500, likusius ant išmokėji*
mo.
2 augštų mūrinis, po 5 ir 6 kamba
rius, elėktros šviesa, furnicė šildomas
Ir pečiu, garadžius, 59 ir ^Carpenter
St., kaina $6000. Inmoket $4000, liku
sius per 5 metus ant 6%. '
ROSEN,
5926 So. Halsted St.,
(Linholm)

Jeigu nori tikrai geros žemės, kur
galima puikiai gyventi dabar ir
tuom pat kartu užtikrinti sau gerą
gyvenimą ir senovei, pasakysiu tei
singai kur gali rasti derlingos žemės.
Klausk P. M. Kaičio;
3301 So. Halsted Str.,
Chicago, III

PARDUODU Co-operative Society of America Šerus už nu
mažintą kainą. Pardavimo prie
žastis važiuoju Lietuvon.
Pa
šaukit.
■ Lafayette 4097.

DIDŽIAUSI BARGENAI

ĮVAIRUS skelbimai

Pasakykit mums mierą savo
Mūrinis namas dviejų pagy
venimų 5 ir 6 kambariai, karštu kambario, o mes suteiksime
vandeniu apšildomas.
Randos maž-daug apskaitliavę kiek at
neša vienas flatas $65 į mėnesį. sieitų “KIETMEDŽIO GRIN
Puiki nauja apygarda 63 St. ir DYS”. Tel. Victory 2400.
Westem Avė. Kaina $12,000, GEORGE GREEN LUMBER CO
22nd St. Bridge
lengvos išlygos.

Dabar geriausias laikas įsigyti lotą už prieinamą kainą.
Mes turime keletą puikių lotų
naujoje lietuvių apygardoje arti
63rd St. ir Westem Avė. Gatvės
išblokuotos ir užmokėtos. Pa
sibaigus namų statytojų strei
kui, už tuos lotus reikės mokėti
$200-$300 daugiau. Taipogi jei
turi lotą arba namą bile kur ir
nori parduoti kreipkis į mumis.
Mes tuojaus surasime pirkėją.

PARDAVIMUI pirmos Mė
sos garage 50x130 pėdų ant
South Side. Geriausia machine shop, battery eharge ir tai
symo departamentas. Parduo
siu kartu su namu arba atski
rai arba mainysiu ant Chica
gos savasties.
Leasas ant 5
metų, atsišaukit tuojaus.
A. MAŽEIKA,
Musų ofisas randasi vidurmie1714 W. 95th St.
styj po antrašu:
Phone Beverly 2400
FRANCIS KIBORT & CO.,
PARDAVIMUI už bargeną dviejų
Room 707 — 35 S. Dearbom St.

augštų namas, augštas konkryt fun
damentas, 2 lotai — garadžius.
Imkit Hajsted lllth St. karą ir va
žiuokite iki galui. Patikit % bloko
į vakarus. Matykit,
. J. DAUTER,
11129 Utica Avė.

BIZNIAVAS KAMPAS.
59-ta ir Morgan 3 augštų^ 4 flatų
namas, 4 ir 4 kambarių. Pečium ap
šildomas, elektros šviesa. Rendos ne
ša dabar $225.00 į mėnesį. Kaina
$25/X)0.00. $5,000.00 įmokėt. Išmo
kėjimai.
C. O. ROSEN,
5926 So. Halsted St.,
Matykit Zicterman
5717 So. Winchester Avė., puikus
8 kambarių muro rezidencija: fruntlnė ,valgomasai kambaris, pusryčiams
PARDAVIMUI lengvais išmokė
kambariai, librario ir miegojimui por- jimais.
Priimsiu mažą cash, likusius
čiai, balta maudynė, aržuolo mahogamėnesiais.
ny trimingai, karšto vandens šiluma,
3020-22 Pamoll Avė., 2 augštų mū
skalbykla, toiletai skiepe, garadžius ras,
16 kambarių, elektros šviesa, lo
dviem karams, 80 pėdų lotas, Kai- tas 50x125.
Kaina $6,800.60.
na $9,500.
CAHILL BROS,
8124 Pamell Avė., 8 kambarių mu
5501 So. Ashland Avė.,
ro cattage, augštas skiepas. Kaina
Tel.: Prospect 580
$2,750-00.

mas po num. 3529 S. Morgan gat.
Dviejų aukštų mūrinis namas, 4 pa
gyvenimai po 4 kambarius, aukštas
maizmentas, garadžius dviem maši
nom; randos mėnesiui $65 Kaina
tik $6000.00.
Namas po num.
3634 S. Ix>we Avė.
Trijų lubų mūrinis namas: Storas ir
5 pagyvenimai, — 3 po 6 kamba
riu, 2 po 4 kambarius; elektros švie
sa ir visi kiti naujausios mados
įtaisymai Namas vertas $18,000.00,
parduodama už $14,000.00.
Ran
dasi prie Emerald Avė.
Kampinis dviejų aukštų mūrinis na
mas, 4 pagyvenimais po 4 kamba
Pardavimui vieno pagyvenimo
rius. Randos per mėnesį atneša
$65.00. Kaina $6200.00. Randasi mūrinis namas, 4 metai kaip statytas
su gasu, elektriką, maudynė ir kitais
po num. 534 W. 33 gat.
Naujas dvejų lubų mūrinis namas, parankumais. Privažiuojama į visas
garu apSildomas, dU pagyvenimai, j dalis miesto už 8 centus. Atsišauki
— vienas 5, kitas 6 kambarių, dek-1 te pas savininką*
X
D. 6SSNA,
tros šviesa, visi vėliausios mados
4948
So/Tripp Avė.,
įtaisymai Namas prie Garfield I
bulvaro ir Westem Avė., Kaina Vienas blokas į šiaurius nuo Archer
Avo. gatvekarių.
$9500.00. $2000.00 įmokėti, likusieji
kaip randa.
i
Naujas dvejų lubų mūrinis namas, ga-1
FARMO& FARMOS.
ru apšildomas, du pagyvenimai, — j
vienas 5, kitus 6 kambariais, Sun I Pardavimui farma lietuvių koloni
Parlors, Bufetai, Fairpleisai, randos joj su’didžiausiu sodu, vyšnių, slyvų,
per mėnesį atneša $140.00. Kaina pyčių, obelių
’ ” ir
’ kitokių
" vaisingų ire$10,800.00.Namas 5434 S. Sawyer I džių. Parduosiu pigiai.
JOE. DRIZA,
Avė
! i.
Kreiptis į
j
R. 1,
M. J. KIRAS & CO.,
!
Fountain, Mich.
3331So. Halsted St.
j
NAMAI.

PARDAVIMUI saliunas la
Su $500 gali nupirkt mieste
bai geroj vietoj ir per 10 meRAKANDŲ BARGENAS
tų įdirbta. Pardavimo prieža- Jauna pora turi parduoti savo 5 farmą, namas su dideliu baisementu ir kiti reikalingi budinsi į patirsite ant vietos.
kambarių rakandus. Gražiausis grojiklis pianas su roliais, didelis dubel- kai, IV2 Akro žemės, karvė, viš
4328 So. Hermitage
tava springsa phonographas su re tos ir kiti paukščiai. Viskas ap
kordais ir gvarantuota daimanto ada
PARDAVIMUI saliunas ge ta. Gali grajint visokius rekordus tverta ir užsėta. Parsiduoda už
ir gvarantuota. Taipgi, vėliausios
roj vietoj lietuvių apgyventoi mados fruntinės setas, dining setas, pusę to ką vertas, arti Halsted
kolonijoj. Biznis įdirbta) per miegkambario setas, kaurai, deven- St. gatvekarių ir bulvaro. Par
portas, pastatoma ant grindų lempa, davimo priežastis patirsit ant
gražus ir šviesus, kurtinai
etc. Viskas nauja. Parduo
Parduosiu nebrangiai.
sime ant syk arba atskirai už tavo vietos, arba mainysiu ant loto.
pasiūlytą kainą. Nepraleiskit šio barKlauskit J. Skinder.
671 w. nth pi.
geno. Rezidencija:

ir Storas, pečiu
Šildomas, elektros
Šviesa, 3 karams garadžius,
rendos

STOCKAI-SEROS

.

Jiu'

Geras mūrinis namas, 3 pagyveni
mų po 4 kambarius ir vienas penki,
su beismentu ir namukas užpakalyje,
4 kambarių, rendos neša 70 dol. į mė
nesi, galima gauti dar ir daugiau.
Kaina tik $5,500. Randasi arti Au-

bum Avė.

;

Turi būti parduotas* greitai, savinin
kas
važiuoja Lietuvon.
Namas 3

Pardavimui mūrinis Hotelis 18 kam
barių, Restauracija ir Ice Cream Parlor su visais Fixtures ir mašinoms.
Gatvekarių ir automobilių kelias .vi
sai pro duris eina, taipgi ir garadžius
10 karų. Lotas ilgas ir platus; vie
na iš geriausių vietų biznio darymui.
Pardavimo priežastis savininko se
natvė.
Reikia
turėt
$10,000.00
MASIULIS & SCHETTER,
6706 S. Ashland Avė.
Tel.: Republic 908.
(

Musų sistema ir mokymo budu jus
trumpu laiku išmoksite viso amato.
Mes turime didžiausius ir geriau
sius kirpimo, designing ir siuvimo
skyrius, kur kiekvienas gauna geros
praktikos besimokindamas.
Visuose siuvimo skyriuose mašinos
varomos elektros jiega.
Kviečiame kiekvineą ateiti by-kuriuo laiku, dieną ar vakarais, pasižiū
rėti ir pasikalbėti dėl sąlygų.
Pateras daromos sulig mieros, vi
sokio stiliaus ir didžio iš bet kurios
madų knygos.
MASTER DESIGNING SCHOOL
190 N. STATE STREET, CHICACO.
Kampas Lake StM/ant 4-tų lubų.
T7

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

TIKRAI PIGIAI.

Parduodu namą 6 flatų, prie 46-os
--------------------- ----------------- t— I ir Wood gatvių % bloko nuo gatveEXTRA LIETUVIAMS.
1 karių linijos, taipgi netoli bažnytinės
Aš šioje apielinkėje seniai ukinin- h• publjc mokyklų.
Rendos neša
kauju, bot ir daugiaus lietuvių pra-1 $85.00 į menesį ir galima pakelti,
dėjo apsigyventi, bet mylėčiau matyti Kaina $6,500 labai gerame stovyj ir
ir dar daugiaus savo vientaučių ir kad I gera vieta, gasas, vana, namas dar
ši kolonija liktų tikra LIETUVA. Bet nesenai statytas. Savininkas gyvena
ir liks tai faktas, nes jau pradėjom 4612 S. Wood St., 2-os lubos prieskis
organizuotis į S. L. A. kuopą, o ir Galima matyt visada,
svetimtaučiai kaip tai lenkai, vokie----------------čiai nemyli kaimynų lietuvių ir jie pi.
_____________
giai parduoda savas ukes. važiuoja PArDAVIMUI WISCONSIN-ŽEME,
kur jų yra daugiaus, nes čia lietuvių I
_______ ____
buveinė, žemės derlingos. Matyda-1
m», kad lietuvia ir su mažu kapitalu
Kolonijoj jūsų žmonių, kur gal. tagali įsigyti gerą sau ukj, tai ir kvie- “
pagelMt savo kaimynų ir tą
siu .IvSuaiu“, k’<i pasinaudoti, ta n». mistos
kaimynas
tamistos,
Sirparduoti

ir

sieją.

Stambaus

’

hemS turi abeM vert^virg *135 už

Atsišaukit tuojau

MŪRTGECIAl -PASKOLOS

5816 So. Winchester Avė., 6 kam
barių gyvenimui namas; akmens fun
damentas, elektros šviesa, fumace,
37% pėdų lotas .aržuolo trimingai ir
grindys. Kaina $5,500. $500 įmo-

KAS TURIT pardavimui na
mą arba lotą ir mašiną. Mel
džiu pranešti į kriaučių šapą.
1847 W. 58th St. 5 kaiAbarių muro
J. ŽOLYNAS,
namas ant akmeninio fundamento;
4063 S. Maplewood Avė.
elektros šviesa, karšto vandens šilu

PARDAVIMUI mūrinis namas 3-jų
ma, aržuolo visi trimingai, skalbyklos.
pagyvenimų po 6 kambarius su mau
dynėms, cementinis skiepas.
Kaina
PARDAVIMUI 2 flatų medinis na Kaina $6,500, discountas už cash.
CAHILL BROS,
tik $7,000.00. Vertės $10,000.00. Tu mas, kaip naujas.
Kaina $4,850.00.
5501
So. Ashland Avė.,
ri būt parduota tuojaus.
E. HAFKEY,
Tel.:
Prospoct 580
3801 So. Halstęd St.
4929 So. Komensky Avė.
Klauskit A, Vizbaro.
Tel.: Lafayette 3299.

ATYDA LIETUVIAMS IR
LIETUVAITĖMS
Atidarom mokyklą kurioj
mokinam ir prirengiame prie
Dr. of Chiropractis, kas myli
te mokslą ir ant ateities pada
ryti lengvą gyvenimą, atsilan
kyki t, bus parodyta ir paaiš
kinta veltui.
Atdara nuo 9
ryto iki 9 vakaro.
DR. W. YUSZKIEWICZ,
1407 Mihvaukee Avė.
Phone Humboldt 5849.

produk-

avidXtaŽmetų a» paX
augštų, ant pirmo; bučemė, be lyso, ar'£l in&eita kmXkitS’°;»
ir pagyvenimas iš užpakalio; antras
Del informacijų kioipkites pne ūki vojame po $25 už akerį
Bažnyčia
augštas 6 kambarių ir trečias augštas ninKO.
cjuattic
I ir mokykla arti. Wisconsin išdirbta
5 kambrių su beismentu ir nauja barxt
nė užpakalyje.
Randasi prie karu
McNaughton,
Wis.
akerJ paaigkinImus suteikiame laišliniios. Kaina tik .............. $3,500.00 -........
*-------------- ------------- I ku.
t
FABIONAS IR MICKEVIČIA,
JONAS P. EVALDAS,
$1,000.00 ĮMOKANT NUPIRKS
809 W. 85th St.,
Lietuviška Agentūra
2 augštų medinį namą, 5 ir 6 kam
Chicago, III.
barių. Pečiaus šiluma, elektros švie 840 West 33rd St.,
Tel. Yards 2790
sa. Didelis antaugštis ir skiepas ant
plytų muro fundamento.
Rendos
$70.00 į mėnesį.
Kaina $4,50'0.00.
Išmokesčial kaip renčia, $70.00 į mė
IŠSIMAINO
nesį. Prie 59-os gaiyės arti Lowe
Pranešam musų gerb. Kostume- Avė.
Naujas mūrinis 2 pagyvenimų po 4
kambarius namas su visais naujos
riams, kad dabar turime KELETĄ
C. O. ROSEN,
mados įtaisymais. Namas randasi
nepaprastai GERŲ BARGENŲ, kaip
5926 So. Halsted St
tai: namai pagyvenimui, biznio na
Brighton Parke ir lotas South Side
Matykit Zicterman
gražioj vietoj. Kas turite didelį na
mai, Storai, saliunai ir tt. Viską par
mą gražioj vietoj ir norėtumėt maiduosime ant tinkamiausių ir paran
PARSIDUODA UŽ BARGENĄ
kiausių sanlygų.
Galima įmokėti
nyt, atsišaukite tuojaus pas
4 pagyvenimų mūrinis namas po 4
SZEMET & LUCAS,
dalį, o paskui rendos visa Išmokės.
kambarius
su maudynėms, rendos 50
4217 Archer Avė.
Suteikiam paskolas. Klauskite tuoį
mėnesi,
parsiduoda
už
$4,300
gali

jaus Real Estate Dep. vedėjo, J. J.
ma pirkti su mažu įmokėjimu, kitus
Krasowski, Vice-Prez.
mokėsi kaip renda, mėnesiniais, namas
randasi labai gražioj vietoj ant 83 Ir
UNIVERSAL STATE BANK,
union Avė.
8252 So. Halsted St.,
C. P. SUROMSKI & CO.,
REIKIA PINIGŲ
8346 So. Halsted St.,
Chicago, III.
Chicago, III.
Nelauk iki surinksi tūk
Phone: Boulevard 701.‘
stantį, bet priversk savo pir

V 1

mo ir Designing, Mokykla.

$700.00 ĮMOKANT NUPIRKS
1% augšto 2 flatų medinį namą, 4
ir 5 kambariai, pečiaus šiluma, elek
tros šviesa.
Išmokėjimai kaip renda, $50.00 į mėnesį- Kaina $4,500.00.
Racino Avo. arti 59-os gatvės.
” C. O. ROSEN,
5926 So. Halsted St.,
Matykit Zicterman

FOREST SPRINGS, ILL.

tikėta proga, nes jie nori

MA5TER
5Y5TEM

1-..

I

Ant pardavimo 2 augštų mūrinis
namas, 2 pagyvenimų po 4 kamba
rius, toiletai vidui, gasas ir kiti pa
rankumai. Puikiai įrengtas antaugštis. Ant Union Ava., tarpe 31 ir 35
gat. Kaina ........
$3,700.00

NORINTI
Plikti ar parduoti — biznį, namus,
žemę, automobilius ir kitų smulkesnių
daiktų — sujieškau pirkėją bei par
davėją greitai, ką tik kas nori pirkti
ar parduoti.
SINKUS
Telefonuokit Yards 3654

MOKYKLOS

NEPAPRASTI UKES BARGE
NAI PARDAVIMUI MICH.
97 akerių; 85 akerių dirbamos
visa aptverta, 10 akerių miško,
gera 7 kambarių stuba, barnė,
šilo, kornams aruodas, didelis
skiepas, svirnas, viena mylia į
miestą, V2 mylios iki bažnyčios,
% mylios iki mokyklai, 3 šuli
niai, 1 rezervuaras, 2 vėjiniai
malūnai, spaudimo tankas stliboje, mažas sodas ant vietos.
Kaina $8,000, geros išlygos. Ra
šyk arba kreipkis ypatiškai ar
8214 Wallace St., 2 augštų medinis
padalytas į du flatu. Kaina $2,000. telefonu.
IGNATIUS CHAP & Co.,
HOMESTEAD REALTY CO.,
31st & Wallace Sts
Room 1219, 127 N. Dearborn st.
West Thirty First State Bank
Ęuilding
Tel.: State 4564.
. \

APSISAUGOK!
Daug žmonių netenka savo sunkiai
uždirbti) pinigų per neapgalvotą investinimą.
Duosiu pilnas ir teisin
gas informacijas apie visokios rųšics
šėrus, bondsus, mortgečius ir tam pa
našius investinimus.. Klausk P. M.
Kaičio.
8301 So. Halsted St.,
.
Chicago, III.

mą šimtinę atnešti daugiau
pinigų dabar. Pirk augštos
vertės mortgečius, atnešan
čius nuo 6f% iki 10% pelno.
Absoliutiškai saugus inves-.
tinimas, nėra jokios speku
liacijos. Priimame Liberty
Victory Bdndsus už pilną jų
vertę. Pilnesnių paaiškini
mų klausk P. M. Kaičio.
3301 S. Halsted St., Chicago

AMERIKOS LIETUVIŲ

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

AUŠROS MOKYKLOJ
ŠIE SKYRIAI:
1)
2)
3)
4)

Anglų kalbos.
Lietuvių kalbos.
Aritmetikos.
Algebros, Geometrijos ir kitų Ma
tematikų.
5) Braižymo (plianų pažinimo).
Laikas brangus, neleisk dykai. Su
vartok naudingai. Seni ir jauni vy
rai ir moteris visi neatidėliodami
pradėkite tuoj. Aušros Mokykla se
niausia ir geriausia. Mokiname die
nomis ir vakarais.
Prisirašyti galima visada.

3001 So. Halsted St.,
Chicago, III.

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

