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Taikos pasėlio naikintojai—piktieji militarizmo varnai

Ministerijos krizis Latvijoje

Samdytojai sutiko pasirašyti
naujų su unija sutartį; darbi*
ninkai grįžta darban.
[Telegrama Naujienoms]

NEW YORK, birž. 2. — Pa
galios, New Yorko rulvsiuvių
kova laimėta.
Vakar vakare
samdytojų asosiacija sutiko pa
sirašyti naujų su unijos virši
ninkais sutartį. Manufakturi*ninkai. - matydami, kad jie vis
tiek Amalgameitų unijų suar
dyti nepajėgs, paskelbtų dar
bininkams lokautų nutarė už
baigti, ir taikintis. Tuo budu
New Yorko
rubsiuvių kova,
kuri tęsės nuo pradžios gruo
džio mėnesio, 1920 metų, tapo
užbaigta.
Smūgis manufakturininkams.
Amalgameitų
unijos prezi
dentas, Sydney Hillman, sako,
kad toji sutartis tai mirtinas
smūgis manufakturininkų aso. ciacijai, kitaip sakant — jos
pastangoms grųžinti “senus ge
rus laikus:” nelinijines dirbtu
ves bei neribotų savo darbinin
kų naudojimų. Ateity samdyto-'
jai bus atsargesni.
#
Vis dėlto, tam tikra dalis—
žymi mažuma — manufakturininkų asociacijos
narių šitų
tiesų suprasti nenor. Jie atsi
metė nuo asociacijos ir pareiš
kė, kad su “unija nieko ben
dra neturėsimo.” Tik jų padė
tis stačiai juokinga: atsimetusių nuo asociacijos manufaktu
rininkų dirbtuvėse
dirba ne
daugiau kaip kokie keturi tūk
stančiai darbininkų. Tuo gi tar
pu tų firmų dirbtuvėse,
kur
sutiko naujų sutartį pasirašyti,
dirba daugiau kaip penkiasde
šimta tūkstančių. Vadinas, mil
žiniška didžiuma.

Darbininkai džiaugiasi.

tikro darbo darbininkų grupei
— nckitaip.
Aplamai, tasai algų ir “dar
bo normos” klausimas
yra
mažmožis, palyginus
su tuo,
kas jau laimėta — išlaikymu
unijos ir privertimu samdyto
jų taikintis *su ja bei naujų su
tartį daryti.
z
New “Yorko rubsiuvių laimėji
mas z— visų Amalgameitų
laimėjimas.
New Yorko rubsiuviai ne bereikalo dabar sako, kad jų lai
mėjimas, tai visų šios šailes
Amalgameitų laimėjimas. Tai
sakydami jie tcčiaus neužmir
šta ir to, kad šitų kovų laimėti
jiems žymia dalimi padėjo ir
Francuzai šaudo Lenkų
kitų miestų, ypač Chicagos
plėšikus.
Amalgameitai. “Savo draugų
kituose miestuose mes niekuo
Pradedant panedėliu visoks
met neužmiršime,” sako jie.
susisiekimas telegrafu bei te
lefonu tarp Beutheno ir Katfowitzo atkirsta. Pabėgėliai, ku
True translation filed wlth the postmaster at Chicago, III., June 3, 1921 riems pavyko atvykti į šį mies
as reąuired by the act of Oct. 6. 1917 tų, sako, kad Kattowitze esu užnuništa tam tikras skaičius
Lenkų-plėšikų.
Užmušė juos
Prancūzų kareiviai.
Užmušė
po to, kai jie (Lenkų-plėšikai)
bandė išplėšti du troku, prik
Lenkų “insurgentams” nebesi- rautu maistu. Pranešama, kad
nuostolių turėję ir patys Pran
seka.
cūzai,
čia gauta Žiriltj, kad GlelOPPELN, Augštoji Silezija,
apie dešimt mylių Į
birž. 2. — Bcuthen
miesto, wltze,
esančio pietinėj Silezijoj, netoli šiaurvakarius nuo Beutheno,
senojo Lenkijos rubežio, gy kurį kontroliuoja Vokiečiai,
ventoj ų-vok iečių sudarytasai sa pastarieji pareiškę, jogel jie išvanorių būrys užpuolė Franou- dinamituos kalbamąjį miestų,
zų garnizonų. Gautomis žinio jeigu Lenkai bandys užimti j.į
mis, puolime
dalyvavo trys Vokiečiai ten esą j>akasę mi
tūkstančiai Vokiečių. Atmušti^ nas. *
mul Vokiečių, sako, Francuzai
Bijosi plėšimo.
panaudojo tankus. Tuo budu
Tai k i n i nk ų valdi ninkai yra
puolikai nugalėta.
gavę žinių, kurios rodo, kad
Tomis
pačiomis žiniomis, begiu kelių sekamų dienų ga
Vokiečiams pridaryta ytin di li kilti didele netvarka ir plė
delių nuostolių. Francuzai nuo šimai. Tai dėlto, kad Lenkų
stolių neturi.
“insurgentai” povaliai nebeten
Atsakę “insurgentų” pagalbų. ka kontroles.

Vokiečiai mušasi su
franeuzais.

Padėtis Beuthene
padaryta
ytin
rimta tuo, kad miesto
apielinkėse randasi Lenkų “in
surgentų” jėgos. Praeitų nedėldienį Beutheno priemiesčiuose
tarp Vokiečių ir Lenkų įvyko
susirėmimas. Paskui, kada Vo
kiečiai užpuolė Francuzus, tai
Lenkų “insurgentai” pasisku
bino talkoj.

Amalgameitų unijos nariai,
kuriems kone per visų pusmetį
teko grumtis su badu, neapsa
komai džiaugiasi. Nors ir nu
balę, apiplyšę, vis dėlto, sma
gus ir energingi jie — grįžta
darban. “Draugai, musų kova
laimėta — ilgiausių metų mu
sų, Amalgameitų, unijai!” —
Gautos iš Beuthno
žinios
krykštauja darbininkai.
nevisai aiškios. Vis dėlto, gali
Spėjama, kad šiandie sugrį ma spėti, kad Francuzai siūlo
žo darban nemažiau kaip trys- mųjų jiems talkų atsisakę. Beneleidžia Len
dešimts tūkstančių darbininkų. to, Francuzai
kams |eiti į Beutheno miestų.
Algų klausimą spręs arbitraciVakar naktį Vokiečių mote
jos atryba.
rys ėmė verbuotis į savanorių
Rubsiuvių algų klausimas burius, kad teikus reikalingo
bus išspręstas tam tikros tary patarnavimo fronte. Tam tikras
bos, arbitracijos tarybos, ku skaičius Vokiečių moterų nū
rion įeis lygiomis dalimis sam dien vilki vyrų drapanomis ir
dytojų ir darbininkų įgalioti tarnauja kaipo šoferiai bei važ
niai. (Kitos, kapitalistinių a- nyčios. Kai kurios turi armijos
gentijų skelbiamos žinios, sa revolverius.
ko, kad rubsiuvių algos tur Lenkai priversti pasitraukti.
būt busiančios sumažintos. Su
Vakar po pietų įvyko stiprus
mažintos nuo 10 iki 15 nuoš.)
susirėmimas Posndvvitz miške,
Norėtų kontroliuoti kiekvieną apie penkias mylias į vakarus
darbininkų.
nuo Gross Strehlitz. Vokiečių
Samdytojų asociacija be kita mušami, Lenkų “insurgentai”
reikalauja, kad butų nustaty buvo priversti pasitraukti.
Vokiečiai
paneša, kad jų
ta tam tikra “darbo norma,”
kitaip sakant, kad jie turėtų nuostoliai esu tokie! dvylika
teisės pasakyti, kiek kuris dar žmonių užmušta ir trysdešimts
bininkas turi padaryti. Unijos vienas sužeistas. Sužeistieji nu
viršininkai tečiaus tam reika gabenta į Krappite miestų.
Susirėmimo vietoje “insur
lavimui nepritaria.
Jie sako,
kad tokia “darbo norma” te gentai” paliko 130 užmuštųjų.
gali būt jvesta tik visai tam Pasiėmė tik sužeistuosius.
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Dar apie skerdynes TulsojJstreiky banga Argentinoj.
Apie šimtas žmonių nužudyta, Valdžia ir samdytojai ant žūt
penki šimtai sužeista; nuosto būt ryžasi darbininkų judėjimą
liai dideliausi.
nugniaužti.

Vokiečiai mušasi su Prancūzais
New Yorko rubsiuviai
laimėjo kovų.

Pirmas Lietuvių Die nraitis Amerikoje

under the Act of March *, 1879.

L_____

New Yorko rubsiuviai laimėjo
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True translation filed with the postmaster at Chicago, III., June 8, 1921
as reųuired hy the act of Oct 6, 1917

Ministerijos krizis
Latvijoje.
Valdžia negavo pasitikėjimo ir
rezignavo.
RYGA, birž. 2. — Kilo nau
jas ministerijos krizis. Kilo ji
sai dėlto, kad Steigiamasai Sei
mas nenubalsavo pasitikėjimo
valdžia. Pasitikėjimo delei jos
elgėsio pildant Seimo patvar
kymus apie dvarininkų-baronų
žemės išdalinimų. Tuomet ministerių kabinetas įteikė savo
rezignacijų.
Bandoma naujų ministerių
kabinetų sudaryti.
True translation filed with the post
ui aster at Chicago, III., June 3, 1921
as required by the act of Oct. 6, 1917

Mayr kabinetas pasitraukė.
Tai dėlto, kad Styrija nutarė
, susivienyti su Vokietija.
VIENNA, Austrija, birž. 2.—
Kanclerio Mayr ministerių ka
binetas šiandie įteikė savo re
zignacijų. Tai delei plebiscito
Styrijoje, kur milžiniška di
džiuma balsų nutarta vienytis
su Vokietija.
Mayr’o ministerija savo pa
reigas ėjo nud lapkričio 20 d.,
praeitų metų.

True translation filed with the poet- True translation filed with the post
rnaster at Chicago, III., June 3, 1921 ui aster at Chicago, III., June 3, 1921
as required by the act of Oct. 6, 1917 as required by the act of Oct. 6, 1917

FRANCUI BERNAUJA
LENKAMS.

Rusija nenor būt
kapitalistine.

Nenor, kad Anglijos kariuome Krasinas sako, tarybų valdžia
nė išvytų “insurgentus.”
ekonominiu žvilgsniu turėjusi
daryti žingsnį atgal; bet tai
BERUNAS, birž. 2. — Vie nereiškia, kad ji yra sumušta.
tos laikraštis Morgen Post šian
die gavo Iš Oppelno tokį prane
LONDONAS, birž. 2. — Bol
šimų: Anglų kariuomenės žyĮ- ševikų
komisaras prekybos
giuotč Augštojoi Silezijoj tapo reikalams tvarkyti,
Leonidas
sulaikyta. Tai dėl nesusitarimo Krasinas, šiandie čia aiškinda
apie ginčijainoinios teritorijos mas naująją tarybų valdžios
apvalymų
nuo “insurgentų.” politikų, pareiškė, joge! eko
Pranešimas yra toks:
nominiu žvilgsniu komunistai,
“Francuzai protestuoja def kurie dabar kontroliuoja Ru
Anglų ryžimosi Augštųją Sile siją, turėjo pasitraukti. Bet tai
ziją apvalyti. Jie reikalauja, nereiškia, kad jie butų buvę
•
kad butų sudaryta neitralė zo sumušti.
na. Tuo tarpu Anglų žygiotė
Jisai sako, kad toks žings
yra sulaikyta. Anglai reikalau nis nereiškia, jogei Rusija “da
ja, kad butų palikta Vokiečių rosi kapitalistine.”
savanoriai, idant jais apserge“Industrines kūrybos darbas
jus savo kariuomenės sparnus; Rusijoje eina į priekį” tikrino
apsergejus nuo Lenkų “insur Krasinas. “Dirdžia tįsia proble
gentų.” Bet Francuzai spiriasi, ma vis dar yra maistas. Men
kad Vokiečiai butų
nugink kas praeitų metų derlius — de
luoti.”
lei sausmečio — sudarė pasi
baisėtinų stoką maisto.
Kelis
Trufl translation filed with the post- mėnesius
dar teks palaukti,
tnaster at Chicago, III., June 8, 1921
as requirod by the act of Oct. G, 1917 kol naujo derilaus turėsimo.
Paskutiniuoju laiku
gerokai
palijo,
todėl padėtis išrodo
esant daug geresne. Daugiau
nei ko nors kita Rusija yra rei
Blagovesčenskas ncbepalsųs to kalinga gero dviejų ar trijų
metų derliaus.
limųjų rytų respublikos
“Delei grąžinimo Rusuosna
valdžios.
kapitalizmo
galiu pasakyti
PEKINAS, Kynija, birž. 2.—
(įia gautomis žiniomis, anti- tiek: Musų naujoji kaimo ]M)libolševistinis sukilimas rytų Si- tika yra darymas žingsnio at
gal — ekonominiu žvilgsniu,
berijoje, kuris pradėta užėmi
mu Vladivostoko ir kitų arti bet ji nereiškia sumušimų4)ėmesniųjų miestelių, persime gimų atgal. Musų santykiai su
tė į Amūro provincijos sosti užsieniu prekybos reikalais
turi reikšti tam tikrų kompro
nę. Blagovcsčcnską.
Sako,
kad Blagovcsčcnsko misų. Bet tatai nereiškia, kad
valdininkai yra nusistatę prieš mes jau neesame komunistai,
tolimųjų rytų respublikos val arba kad Rusija daorsi kapita
džių, kurios respublikos sosti listine valstybe.
“Atsiminkite, pačioj pradžioj
ne yra Čita.
Sovietų valdininkai Irkuts mes esame pašakę, kad ttfl,
ke, prie Baikalo ežero, paskel kol Rusijos revoliucijų neseks
bė tam tikrų atsišaukimų j ko revoliucija Europoj, tam tikrų
munistų armijų. Graudenama, laikų Rusija turės kai kurių
kad ji gintų šalį nuo kontrre- nusilcklimų-konupromisų' dary
ti.”
voliucijos.

. Sukilimas Sibelijuje
plėtojasi.

PINIGŲ KURSAS,
Vakar,, birželio 2 d., užsienio pini-

ATŽAGAREIVIAI NEPATEN
KINTI.

S kaina, perkant jų ne mažiau kati
25,000 dolerių, bankų buvo akai
tema Amerikos plūgais šiaip i

Lobinlnkai pyksta, kad Wirth
Anglijos 1 svaras ................... $3.88 pasirinko ministerį-socialistų.
Austrijos 100 kronų ............... $0.24
Belgijos 100 frankų ............... $8.80
Danijos 100 kronų ............ $17.80
Finų 100 markių ..............
$2.05
Francijos 100 frankų ........... $8.2f
Italijos 100 lirų ...................... $5.25
Lietuvos 100 auksinų ........... $1.60
Lenkų 100 markių ............. $0.17
Olandų 100 guldenų ........... $34.35
Norvegų 100 kronų ........... $15.2f
švedų 100 kronų ............... $23.00
Šveicarų 10 kronų ............... $17.50
Vokiečių 100 markių
$1.60

BERLINAS, birž 2.— Stam
bieji Vokietijos lobininkai, Hugo Stinnes’O vadovaujami, ne
svietiškai pyksta.
Pyksta ant
kanclerio Wirth — kam jisai
rekonstrukcijos ministerio vie
lų pavedęs socialistui, daktarui
Rathenau'ui.

TULSA, Okla., birž. 2. —
Šiandie Tulsoj jau ramu. Pas
kelbus karo stovį ir atsiuntus
kariuomenę, riaušininkai nuri
mo.
*
Nuėjus į negrais apgyventų
jų miesto dalį, reginys stačiai
pasibaisėtinas.
Daugiau kaip
ketvirtaine mylia,
kur pirma
buvo negrų namai,
paversta
didele degėsių krūva. Kai kur
pasirodo pusnuogis sielvartau
jantis negras ar negre. Vaikšto
po degėsius ir laužo rankas.
Jautresnės širdies žmogui da
rosi begalo sunku: kam visa
tai? Kodėl tos pačios šalies pi
liečiai, tarytum įdūkę žvėrys,
skerdžia vieni kitus?
Kam?
Kokiuo tikslu? Ir juodasai ir
baltasai žmogus visgi yra ir
pasilieka žmogus...
Pradžioj manyta,
kad už
muštųjų skaičius busiąs apie
septyniasdešimts žmonių. Bet
kaip dabar išrodo, jis bus daug
didesnis. Kai kurių vietos valdi
ninkų manymu, riaušių metu
nužudyta nemažiau, kaip šim
tas žmonių. Tiesa, iki šiol tiek
lavonų dar nesurasta, Bet dau
gelis jų niekada ir nebus su
rasti.
Tai dėlto ,kad baltieji
riaušininkai daugelį negrų arba
sudegino, sumetė j upę ar kur
nors laukuose palaidojo.
Jų
nieks nebesuras.
Baltųjų žmonių nužudyta tik
aštuoni. Gi trysdešimts penki
mirtinai sužeista. Iš jų gal tik
vienas-kltas pasveiks. Visi kiti
užmuštieji —1 negrai.
Sužeistųjų turbut bus nema
žiau, kaip penki šimtai.

Gaisras ir riaušininkų siau
timas d i deli a u.šių nuostolių pri
darė. Tų nuostolių busią nema
žiau kaip už pusantro ar net
du miilonu dolerių.
“SAUSŲJŲ BROLIŲ” BĖDOS.

Sako, ir jie nepildę savo “vieros artikulus.”

CHICAGO, birž. 2. — Vaikš
to gandai, kad valdžai ruošiasi
imti nagan apie
penkiasde
šimts taip vadinamų “prohibicijos agentų.” Sako, kad jie,
begaudydami •‘Slapiuosius/’ ir
patys savuosius “vietos artiku
lų” nepaisę.

BEUNOS AIRES, birž. 2. —
Bėgiu kelių
pastarųjų dienų
politines ir profesines Argenti
nos darbiu, organizacijos tarėsi
apie paskelbimą generalio strei
ko. Kol kas tas pasitarimas tik
pasitarimu ir liko. Vis del/to,
pačioj šalies sostinėj darbinin
kai daro didelio susirūpinimo
ir valdžiai ir samdytojams. Ke
lios dienos atgal visi šoferiai
metė darbų. Dabar prie jų pri
sidėjo ir prieplaukos darbinin
kai.
Valdžia ir samdytojai daro
visa, kad šoferių ir prieplaukos
darbininkų streiką nugniaužus.
Daugiau kaip du šimtai šofe
rių areštuota ir laikoma kalėji
me. Laikoma ten kaipo “ne
geidaujami agitatoriai.” O sam
dytojai verbuojąs!
streiklau
žius. Prieplaukos darbininkams
jau įsakyta, kad jie arba turi
grįžti darban, arba samdytojai
į jų vietų pasiims kitus,
Delei streiko daugybe laivų
stovį prieplaukoje.
Kai ku
riuose laivuose sukrauta daržo
vės ir kitokie maisto produk
tai. Jeigu umu laiku tie pro
duktai jnebus iškrauti, žymi jų
dalis suges ir paskui reiks vers
ti į jurų.

ELGINAS NEBETURI
LAIKRAŠČIŲ.

Darbininkai metė darbą; reika
lauja didesnių algų."
ELGIN; III, birt; 1.
šian
die Elgine nepasirodė ne vie
nas laikraštis. Vietos laikraščių
spaustuvių
darbininkai metė
darbų. Reikalauja padidinti al
gas.
t Kol kas samdytojai su savo
darbininkai tartis nenori. Jie
sako, kad darbininkų reikalavi
mas esąs neišmintingas. Jeigu
darbininkių negrįšiu darban,
samdytojai pasijieškosią kitų.
Tik kur jų gausi! Spaustu
vių darbininkai mat yra orga
nizuoti.
ŽUDYNĖS AIRIJOJE.

DUBLINOS, Airija, birž. 2—
Čia gauta žinių, kad netoli Kilgorlino, Kerry apskrity, suki
lėliai šiandie nužudė keturis
Anglų policistus. Puolikai pa
bėgo.

Auksinai
Laikinai Atpigo
Vokietijos markės ir Lietuvos auksinai vakaršia.ndien nupuolė gana žymiai, ir jų atpigusia
kaina gali pasinaudoti tie, kuriems reikia išsiųsti
pinigus Lietuvon. Kaip ilgai jie bus atpigę —
nežinia. Gal tik dienų-kitų, o paskui vėl pradės
eiti brangyn per koki mėnesį laiko, kaip buvo
laukiama. Kam reikia siųsti pinigus, tas ge
naus tegul siunčia juos, nesileidžiant i spe
kuliaciją.
Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius yra di
džiausia lietuvių pinigų siuntimo įstaiga Ameri
koje, ir Naujienų siunčiami pinigai greičiaus pasieka Lietuvos negu kieno nors kito. Naujienos
duoda pilną gvarantiją už pinigus siunčiamus
perlaidomis ir duoda paprastas gvarantijas už
savo čekius. Naujienos išmaino didesnes pinigų
sumas pagal pigiausio dienos kurso, koks tik
yra New Yorke ar Chicagoie. Naujienos yra
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 piiuguš, vi
suomet kreipkitės j Naujienų Pinigų Siuntimo
Skyrių.
NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS
1739 So. Halsted St.,
Chicago, m.

• NAUJIENOS, Chicago, HL
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KasJĮkdasi Lietuvoj
i
įlinkai sveikinosi ir atsisveiki
no. Po koncerto lietuvių kliube buvo bendra lietuvių meni
ninkų vakariene latviams pri
imti, kur teko arčiau susipa
žinti ir jausmus išlieti. Kitų die
nų, gegužės 9 d., latvių meni
ninkai, lydimi lietuvių meni
ninkų automobiliais apvažinėjo
Kauno apylinkes ir lankėsi me
nininkų šeimynose. Tų pačių
dienų apie 6 v. v. svečiai sku
botai grįžo atgal į Rygą, nes
t* 1

Iš VILNIAUS.

— “Vilniaus” pranešimu, po
licijos paskirtoji M. Biržiškos
Ir jo giminės daiktų licitacija
neįvyko, nes Vilniaus lietuviai
per kelias dienas sumetę reika
laujamą sumą juos išliuosavo.
Be 50,000 paskirtos pabaudos,
užmokėta dar 1,900 m. laik
raščių skelbimams. Tuo būdu
ne vienas M. Biržiška, tik virš
pusantro šimto Vilniaus lietu

zorlu ir laikosi tos pozicijos,
kad negalima laikraščiui ‘atim
ti antros klesos teisią, nes
kiekvienas laikraštis gali eiti
ta klesa, o jeigu jo negalima
siųsti pašta, tai negalima sių
sti jo visai. Dabargi laikraštis,
kuriam atimta antros klesos
teises, vistiek galėjo eiti, tik
reikėjo brangiai mokėti už
persiuntimų. Dėlei to Labora
torini dabar priseis atmokėti
apie $11,000,. kuriuos jis per
mokėjo už j>aštų, kada turėjo
siųsti trečia klesa, vieton ant
ros.

PStnyčia, Birželio 3 d., 1921

PIKNIKAS

PIKNIKAS

Rengia

(lininiai.

Nedėlioj, Birželio (Jone) 5 d., 1921

CHERNAUSKO DARŽE—LYONS, ILL.

Pikniko pradžia 10 vai. ryto.

Programas prasidės 4 vai. po pietų.

[Iš Federuotosios Preaos]

lis
toasted
LUCKY
STRIKE
CIGARETTE

Namų Tel.: Hyda Park 8895

Jei šitos visos šventos “asabos” maršuoja J .“Kardo” pikniką, tai kiekvienus griešninkas — Nau
jienų skaitytojas, turi būtinai pribūti.
Šiame “Kardo” piknike kalbės įžymus laisvamanių kalbėtojai ir dainuos didieji Chicagos Chorai:
Pirmyn Mišrus Choras, Chicagos Lietuvių Vyrų Choras ir Chicagos Lietuvių Vyrų Socialistų Choras.
Visi “Naujienų” Skaitytojai yra kviečiami gausiai atsilankyti į Šitą “Kardo” pikniką — birželio 5
dieną.
KOMITETAS.

P R A KALB 0 S
SU
PAVEIKSLAIS
Milijonai Žmonių Dabar Gyvenančiųjų Nebealks

Pradžia 10:00 vai. iš ryto

SIOUX CITY, IA.

Daugelis moterų niekados nesidžiaugia valgiu, kurį jos pačios
pagamina, kadangi kvapsnis valgio, kepamo taukuose arba kitokiuose
riebaluose, sugadina apetitą. Jos atsisėda prie stalo ir suvalgo tik mažą
dalelę to, ką jos turi suvalgyti dėl palaikymo savo sveikatos ir gyvasties.
Prie to dar, tas nepriimnus kvapsnis paverčia visą stubą į nema
lonią padėtį. Virimo kvapsnis pasiekia net kaimynus, kas padaro daug
nemalonumo šeimininkei iš atžvilgio kaimynų atsinešimo linkui to.

Leafy Grove, Willow Springs, III.
Pradžia 11 vai. ryte,
įžanga ypatai 50c.
Gerbiami Lietuviai ir Lietuvaitės!
kviečiame visus atsilankyti J musų
pikniką ir praleisti laiką linksmai
tarpe kvepiančių žolynų, pasimatyti
su savo draugais ir pažįstamais.
Kviečia KOMITETAS.
P. S. Imkit Archer Avė. Limit ka
rus ir važiuokit kol sustos.
Iš Čia
imkit Willow Springs karą, kuris deveš iki daržui.

Moderniškos šeiniininkčs tą viską jau prašalino.

Scenon Statomi Puikus

VODEVILIAI IR KRUTOMIEJI PAVEIKSLAI
Aktai mainomi 4 sykius i savaitę:

Panedėliais, Seredoms, Ketvergais ir Subatoms
Nauji Paveikslai Kas Vakaras.
įžanga: BALKONAS 17 centų, APAČIOJ 28 centai.

k

užtikriname

BAITUOS-AMERIKOS LINIJA
NEVV YOHK. n.y

i lėtu kelionė be persėdimo ik New iorko per Eibarą
arba Hamburg—Eitkūnai

Jeigu jūs nebūsite galutinai
užganėdinti kokybe ir ekonomiškumu
Mazolos, jūsų krautuvninkas sugrą
žins jums pinigus.

l LIETUVA
Laivai išplauks kas 14 d. Dideli dviejų šriubų pašto laivai išplauks
S.S.LITUANIA LIEPOS 20
“ESTONIA”____ BIRŽ. 22
“POLONIA”
JULY 6
“ESTONIA” .......
AUG. 3
Visi laivai turi puikius kambarius trečios klesos keleiviam!
Kreipkitės prie musų agentų jūsų mieste arba pas
K. W. KEMFF, Gen. Westem Pas a. Agent, 12(1 N. La Šalie StH
CHICAGO? ILL.

Mėšlungis, dieglys,
suiręs pilvas, perpilni
vuduriai suteikia mažy
čiui bereikalingą neSj
rnagumą.

pašalina šiuos nesmagumus. ' Kūdikiai mėgsta ji! Jie prašo
daugiau*. Aptiekose parsiduoda po 50c. arba norint, kad prisiųstumem per paštų, tai reikia siųsti 60c. į

CORN

PRODUCTS REFINING
COMPANY
17 Battery Place, New York.

Stogu Dengejas
šiuomi pranešu visiems namų sa
vininkams, kad aš esu vienatinis
lietuvys stogų dengčjas. Dengiu
naujus ir taisau senus stogus^ o
taipgi dirbu visokius blokinius dar
bus. Dedu rinaš. | ŽodŽili sakant,
savo darbą atlieku gerai, greitai ir
pigiai. Patyrimą savo darbe tu
riu per 15 motų.
Taipgi turiu didelį troką porkraustymui ir kitokiems visokiems pa
tarnavimas. Kreipkitėą ypatiškai
arba per telefoną.

F. AD. RICHTER & CO.
3td Avenue & 35th Street*
1 —■■imu II MI

Jos vartoja

Mazolą — vietoj taukų bei kitokių riebalų.
Moterys, kurios gamina valgius pagal naujausio išradimo, sėdasi
prie stalo po valgio pagaminimui ir džiaugiasi pagamintu valgiu. Mazola nedega ir nerūksta. Jos pluta ant valgio paviršiaus apsaugoja
išsiveržimą kvapsnio iš pagaminto valgio, kas padaro valgį gardesnių,
riebesniu ir lengvesniu suvirškinimui.
»
Galite kepti žuvį arba cibulius Mazoloj ir tą visą
jūs negalėsite užuosti būnant kitam kambaryj.
Mazola parsiduoda po pusę kvortos, kvortą, pusę
galiono ir galioną mieros blėšinėse visuose groserio
krautuvėse.
i
(
u. -Vii L. likk M! t Sm... L. ...

Vienintelis Didelis Lietuvių Teatras

** Nereikia daugiau kankintis be miego
per ištisas naktis su verkiančiu kūdikiu,w
ji pareiškė, “nes aš jam duodu BAMBINO
ir paguldau j lovą?*

Borough of BrooHyn, New York City.

■ Kapitalas ir Perviršis—
■
$120,000.00.

Dirbėjai ir Importuotojas ge
riausių armonikų pasaulyj. ' Viso
kių patunku. Pigiau parduosiu ne
gu kiti / Dykai lekcijos pirkliams,
Raiykt angliškai dėl informacijų.

Durnai ir Nemalonus Virimo
Kvapsnis Sugadina Apetitą

įžanga 50c ypatai

_________O DPOAUWĄY

Advokatas
154 W. Randolph St
Room 479 Tel. Main 2593
Namų Ofisas
1645 Wabansia Ave^
Tel. Haymarket 8869.

■ 1 Pačėdumas turi būt
■
pasargos žodis
S
I0WA STATE
■
SAVINOS BANK

Nebus kolekly

Įžanga liuesą

814(1 South Halated Street,
j,
Chicago, III.

LATVIŲ MENININKŲ ATSI
LANKYMAS KAUNE.

.

SUBATOS VAK. 4-tą dieną BIRŽELIO-JUNE, 1921. CHICAGO. ILL.

MI i

leivių aeroplanai. Tais aero
planais žada naudotis besiku
rianti “Lietuvos oro laivyno
b-vė”, įvedant pašto ir kelei
vių oro susisiekimą ruožte Ka
ralių učius-Kaunas ir gal bu
Byga-Bcvelis-Helsinkai ir to
liau šiaurėn.

JOSEPH C. SOBOL

Pradžia 8:00 vai. vak.

13 KAUNO.

ke

29 8o. La Šalie St. Room 824
Tel. Central 6390
Vak.: 812 W. 83rd St„ Chicago
Tel. Yards 4681,

Kas buvo užslėpta per 6000 metų, bus visiems išaiškinta per S. BENECKĄ
■ S. E. Cor. Fourth and
SCHOENHOFEN SVET. kampas? ASHLAND* ir MILWAUKEE Avė.
Jackson Sts.

P. S. Nuoširdžiai kviečiama visus lietuvius ir lietuvaites, kaip jau
nus, taip ir senus atvažiuoti i musų parengtą pikniką, apturėti good
times. Mos negarsinam good times, bot mes parodom good tiines, kas
tik atvažiuoja į musų parengtus piknikus, arba balius ii visi būva
užganėdinti.
Muzika J. JERECKIO.
Su godone, RENGIMO KOMITETAS,

— Gegužės 10 d. Linksmu
te ainyje skraidė parodai Kopen-

V. W. RUTKAUSKAS
Advokatas

S DATRIJOT1ZMAS

Gerbiamieji Lietuviai ir Lietuvės kviečiame visus ant prakalbų

Nedėlioj, Birželio (June) 5 d., 1921 m.
STICKNEY PARK, LYONS, ILL.

Balandžio men. 25 d. 11 vai.
vakarą netyčia nušautas Per
naravos valsčiaus šaulių vadas,
Bugieny mokytojas a. a. An
tanas Digrys. Jaunutis velionis
atsižymėjo savo veiklumu, kaip
šaulys, ir ridamas savd parei
gas, nustojo gyvybes Rudakių
kaime. Jo kūnas palaidotas
Ariogalos kapinėse.

Nedėlioj, 5 d. Birželio-June, 1921
Blinstrop darže,

.......

Tel. Randolph 2898

įvyks

Dr-stė Garsus Vardas Lietuvos
Ant Town of Lake

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

19 So. La Šalie St.
Valandos: 9 nrto iki 5 po pietį

“Liberator” atgavo ant
ros klesos siuntinio
teises.

- *- - — J

Rengia

1 ~

PanedSliais iki 8 vakare.

PERNARAVA.

PIKNIKAS

' rfl"

ADVOKATAS

“LIETUVIU BALTOS RĄŽĖS KLIUBO

DIDELIS — IŠKILMINGAS

NOTARIJUSAfr
Real Eitate, Paskolos,
Insurinai ir tt.
809 W. 85th St., Kamp. Halsted St
Tel.: Boulerard 611.
Vai.: 9 iki 6 kasdieną
Vak.i Utar. Ket. ir Sub. iki 9 vak.
Nedu iki 8 po pietų.

Ofisas vidurrrzieistyji
ASSOCIATION BLDG.

PIKNIKAS

Gegužes 8 d. Kaunan atvyko
Latvių operos solistai p. p. Benetekit, Kaktinas ir Daugull,
kurie tų patį vakarų koncerta
vo. Ligi šiol kitų šalių meninin
kai į Lietuvą atvykdavo kon
certuoti —< susitarę su tam tik
rais antrepreneriais. Tuo tar
pu šie menininkai vyko su L.
Meno Kūrėjų Dr. žinia. Dėlto
tai jau stotyje juos sutiko lie
tuvių menininkų būrelis ir di
džiausiu upu ir draugiškumo

Siuntimas pinigų, laiva
kortės. pašportai ir tt.

—f1................ —‘

(’ILiet”

WASH1NGTON. — Pašto
viršininkas Uays paskelbė, kad
jis sugrąžina antros klesos
siuntimo teises žurnalui Lihcrator. Bet socialistų dienraš
čiai New York Call, Mihvaukee Leader ir kiti, kuriems
Burlesonas buvo atėmęs ant
rom klesos siuntimo teises, dar
turės palaukti su nuospren
džiu. Betgi Hays sakosi su lai
Gudų tarpan įsiskverbus gu- ku jis permainysiąs Burlesono
tlams — provokatoriam^, SU- nuosprendžius visiems tiems
imta keletas gudų veikėjų. Lau laikraščiams.
.
kiama ir daitgiau suėmimų.
Hays sakosi nenorįs būti cen—- “Vilniaus” rašo: “L. Chominskls nuo gegužės Ų1 d. ne
beleis žydų “Der Najer Morgn”,
liet rusų laikraštį —- žydams.
Kai lietuviai leido laikraščius
rusų kalba, lenkų patrijotai tuo
piktinos, na ir tuos laikraščius
uždraudė. Užtat dabar jie ga
li laisvai griauti savo laikraš
čiuose nutildytų lietuvių argu
mentus”.
Parengtas

hagot* firmos “Gablnting”

Fabionas ir Mickiewicz
vedėjai
Buvę A. Petratis ir S. L. Fabionas

vių nubausta <Iel lenkų kalbos

vartojimo.
— Gudų
“Naša Dumka’’
straipsnyje “Pravakator” rašo
kad 21 balandžio Vilniuje bu
vę susirinkę nežinomieji “gu
dai”, kurių tarpe “žinoniasai
pritjTęs vagis, anąmet mušęs
Vilgelnmi ištikimumo Kilogra
mas, o paskiau pavogęs paves
tus jam 600,000 markių”, siū
lęs pasirūpinti, kad lenkų vy
riausybė uždraustų “Naša Dinu
ką”, iMišalintų vieną-kitą gudų,
nuo vietų ir šiaip suardytų gu
dų darbą, o paskiau jau ansai
provokatorius suimsiąs gudų
vadovavimą į savo rankas, Gudu laikraštis neįvardina šio
provokatoriaus.

European Amerlisan Burėm

x

J. GEDUTIS,
2106 W. 24 St.,
Phone Rąoserelt 8699.

Ruatta & Serenelli
817 Blae Island Avė.

EXTRA!
BUDAVOJAME
NAMUS
Flatus ir bungalows. Augštos rųšies materijolas ir
puikiausia unijistų gabių
darbininkų darbas už tokių
žemą kainą, daug pigiau, nei
lęuri kita įstaiga pasaulyj
galėtų. Perkame tokiomis
daugybėmis, todėl galime
siūlyt už didelį nupiginimą.
Nebudavok namo, nematęs
mus.
District Sales Manager dis
triktams į šiaurius nuo 51
gatvės, į pietus nuo 22-os
gatvės, į vakarus nuo
Wentworth Avė. District
Sales Manager

Stanley Rubey,
Ištikimas Gydymas
Pasitarimas rūpestingai slaptas
DR. B. M. ROSS
Specialistas
Vyrai, kurie sorgą chroniškomis ligomis, kraujo
užnuodijimu, inkstų, pūslės šlapimo ir visokiomis
privatinėmis ligomis.
35 So. Dearborn St„ kampas Monroe St.
Crilly Building — ruimas 506. Imkite elevatorių
iki 5-1U lubų.,
Chicago, III.

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

4021 S. Maplewood Avė.,
Tek: Lafayette 5284.
P-s Rubey lietuvis. Telefonuokite arba rašykit jam.
Nekainuos nieko, kad gavus
faktus.
The Home Builders
Association,
National Headą^rters
T37 North Clark Street.

Telephone Rand. 5886.
3=g:'/.,

............... ~..

SKAITYKIT IR PLATINĘIT
“NAUJIENOS”

j

3

NAUJIENOS, Chicago, III

Pėtnyčia, Birželio 3 d., 1921
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PERSIKĖLIAU

RUSUOSE.

Dabartinė vieta: ofisas su Dr. Mon
kevičium, 8101 So. Halsted St., Tel.
Blvd. 9708, nuo'2 iki 6 po pietų; gy
venimo vieta 701 W. 31 st St., kampasUnion Avė., Tel, Yards 3654.

Rosta-VVien pranešimu

Prekyba su Latvija

RYGA. — Biga Rundschau
praneša, kad Rusijos ekspor
tas i Latvija 191K m. buvo la
bai nedidelis, bet pradžioj 1921
m. jis žymiai pakįlo. Kovo mėn.
atvyko į Bygą 13,(MM) pūdų li
nu, taipjau 1,100 pūdų asbes
to ir 1,015 pūdų smalos išdir
binių. Tų patį mėnesį iš Ry
gos į Rusiją išvežta 950 vago
nų prekių, neskaitant siųsto
maisto ir grudų.
Prekyba su užsieniu.

BYGA. — Kiekis atvykstan
čių iš užsienio prekių nuolatos
didėja. Į Maskvos muitinyčią
kasdie atvyksta apie 150-200
vagonų su prekėmis daugiau
sia iš Vokietijos ir Švedijos,
bet taipjau pradeda atvykti ir
prekių iš Anglijos.
Novi Mir praneša, kad į
Mublgraben uostą atplaukė lai
vas Delphin iš Yarmouth su
5,250 tonų silkių Rusijai.

HBSS
LIETUVIAI PARDAVĖJAI
Juzė Martinkus, pirmos grindys No, 26.
Berta Rajūnas, naminis skyriuj No. 103,
Emilija Dagis, moteriškų drabužių No. 94.
Ceverykų Departamente.
Steve Kanus No. 167.
Margaret Balton No. 162.

MASKVA. — Kresnąją Gazeta rašo: Maisto komisariatas
paskyrė sekamas prekes apsimainymui su valstiečiais: 15,000,000 aršinų bovelninių aud
inei) ų, 4,000,000 porų čeverykų, 1(M),(MM) pūdų druskos,
300,000 dėžučių degtukų, 200,000 pūdų sirupo, 1,000,000 me
dinių baldų, 5,200 didelių špū
lių siūlų.

Sugrjžo Maskvon.
BYGA. — Sovietų ambasa
dorius (Lietuvoj, Mostovenko,
sugrįžo į Maskvą išdavimui ra
porto.

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■r
1 Telephone Yards 1532

SAUGUS INVESTMENTAS

Puikiausio Madras ir
languoto pajama audek
lo, pirkto nuo Sexton Un
derwear Mills už tokią
kainą, kad mes galime
parduoti $2 ir $3 vertės
po

Įsivaizdink sau kaip atrodė Battery Park ir Castle Garden Ncw Yorke, kuomet tavo tė
vai atvažiavo į Ameriką. Palygink šį vaizdą su dabartinių laikų vaizdu ir tiktai tuomet
tegalėsi spręsti kiek vertas yra Real Estate.
Battery Park yra apsuptas dideliais namais kurie kas metas atneša jų savininkams gerą
pelną. Tarpe geriausiai apmokamų namų yra sekanti:

:

LIETUVIS
■ GYDYTOJAS IR CHIRURGAS |
H Gydo visokias ligas moterų, vai-' g
H kų ir vyrų. Specialiai gydo lim- į
Bpančias, senas ir paslaptin
gas vyrų ligas.
3259 So. Halsted St., Chicago. ■

R

Dr. M. T. Strikol’is
PRANEŠIMAS
Lietuvys Gydytojas ir Chirurgas
Perkelia ofisą j People Teatrą
1616 W. 47th St„ TeL Boul. 160
Valandos: 1 iki 8 po pietų.
6 iki 8 vak. Nedėl. 10 iki 12 ryto
Res. 2914 W. 43rd Street
Nuo ryto iki piet
Telephone McKinfey 262
______________ _______ _ ____________J

BATTERY PARK BUILDING
MARITIME BUILDING
CHESEBROUGH BUILDING
Namai kurie randasi po No. 19, 21 & 23 Pearl Gatvės, No. 22 ir 24 VVhitehall Gatvės,
kiti namai ant 8 State Gatvės prigulinti prie Rcalty Corporation, Battery Park Land
Corporation ir South Building priguli prie

The American Gateway Realty Corporation
kuri yra savastimi visiems gerai žinomos kompanijos Henry L. Doherty, Investmont
Bankers, 60 Wall Street, New York.
Vertė šių namų yra apskaitoma $5,259,500.00.

Telephone Yarda 5332

■■ DR. M. STUPNICKI

HENRY L. DOHERTY & COMPANY
NE YRA KLAUSIMAS KAIP GERI
BET KAIP PIGUS
Tūli siutai yra “paprasti
siutai”. Pasiūti, kad butų
vėsiau juos dėvint — tai
ir viskas. Bet, Palm. Beach
siutų drabužis pasiutas

6% SUKRAUTINIS NUOŠIMTIS
Yra mokamas mėnesiniais mokesčiais, kurio yra siunčiami Jums kas pirma dieną kiek
vieno mėnesio.

.,h

Specialistąa Moteriškų, Vyrišką,
Vaiką ir visų chroniškų ligų
Ofisas: 3354 So. Halsted St. Chicago.
Telephone Drover 9698
Valandos: 10—-11 ryto; 2—3 po piet,
7—8 vak. Nedaliomis 10—12 dieną.

8 NUOŠIMČIAI I METUS

Uždarbis dabar gvarantuoja, kad bus galima mokėti 2% dividentų.
Dar gali augščiau kilti.

t

Tai. Canal 65
LrETUVIS DAKTARAS

šie namai yra tai užstatas Preferred Štoko. Jie visuomet yra užrandavoti augštos kliasos žmonių, kaip 5 Consul Generals, 33 Steamship ir Shipping Kompanijų ir kitokių Exportų ir Importų Kompanijų, jos visos su “leasaia” nuo trijų iki dešimts metų, tas ži
noma gvarantuoja gerą pelną.

DR. J. SARPALIU3

ŠTAI ČIA YRA AUKSINĖ PROGA!

1424 So. Halsted St
Vai. 10 Iki 12; 3 iki 5; 6 Ud 8.
Nedalioms 10 — 12.
Gyvenimo Tel. Yarda 5098.

Sužinok apie tą daugiau. Tho Foreign Language Investor Department of Henry L.
Doherty & Company tau pagelbės.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

FOREING LANGUAGE INVESTOR DEPT.

Tel. Kedzie 8902

HEN8Y L. DOHERTY&CO

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

STREET NEW

12 PEARL

. DR. YUSKA

YORK

1900 So. Halsted St

Manadžeris

Tel. Canal 2118
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki
8 vakare.
Rezidencija: 2811 W. 63rd St.
Tel. Prospect 8466

Y

PRISIUSK
ŠITĄ KUPONĄ

Foreign Language Investor Department
Henry L. Doherty & Company
12 Pearl Street, New York.
Be jokio kašto malonėkite prisiųsti man pilnas
informacijas apie Jūsų “Golden Opporturiity” Investmento propoziciją.
-

Vardas, pavardė
Gatvė

ŠIANDIE

Miestas

Nepamirškite papra

Telefonas: Boulevard 7042

................................... ,.............

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

DR. C. Z. VEZELIS

.1...............................................................
I
Lietuvis Dentistas
Valstija .1...............................................................

4712 South Ashland Avė.

šyt L. Klein štampų.

arti 47-tos gatvis

!■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

Vyru ir Vaikinų
Vasariniai Siutai

DIDELIS IŠPARDAVIMAS

f

......

Tel. Boulevard 2160

Dr.A.J.KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas
VALANDOS: 9—12 ryto
2—9 vakaro.
8308 So. Morgan Street,
Chicago, III.

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

■ Pigiau, nei šiandien Wholesale kainuoja.

-

PIRKOME už di
delį nupigininią nuo
vieno įžymiausio iš
dirbėjo vyrams ir
vaikąms drabužių
Chicagoj. Padarė
me sutartį, kad negarsint jo vardo,
■ bet lėbeliai ant kiekvienos drapanos ir tas palių■ dys, kad drapanos yra augštos rūšies visais at■ žvilgiais.

i ■ Western FurnitureStorageCo
jJ/MM 2810 W. Harrison St.,
Chicago, III.
g
jU

K 1^
■ ■m I
1

Išsiųsime C. O. D. visur Suv. Valat. daleisdami išegzaminuoti

JOE & FRANK,
544 W. 18th St.,

j

Teki Canal 3033,

Chicago, III.
St.
ir 1—9 vak.
257
|,V

DR. JOHN N. THORPE

pirmiau, nei kad mokėsi pinigus. Tokis išpardavimas niekuomet
nebuvo siūlomas publikai. Nepraleiskit šio bargeno. Atsišaukite
tuojaus,
Veltui pristatome. Jei atsinešite ši pagarsinimą, bus
nuleista $3.00.

PATARNAUJAM
perkraustymui
rakandų iš vienos vietos kiton, Patarnavimą atliekame troku.

*

DENTISTAS
1821 So. Halsted St.,
kampas 18th
Valandos! 9—12 ryto
Phone Canal
v—..........................

Ar gali pralenkti, kad už $35 gali nupirkti di9
delį Victrolą gvarantuota 10 metų su daugeliu reggg kordų ir deimanto adata vertės $200.

UI ■ ■

-

DR. C. K. KLIAUGA

<

■

Pasiūti Palm Beach audeklo, importuoto Canadian Ilomespuns, troplško worsted, Panama,
Kloth ir jnohairs. Single ir double breasted mo
delių. Taipgi naujos sportiškos mados. Dauge
lis šilko pamušalu. Tamsus ir šviesus rudi, mė
lyni ir pilki. Taipgi geriausių dryžų ir languotų
patrinų. Kiekvienas siutas turi ekstra diržą tin■ kantį prie siuto.

RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

mokamtV'.Ož Preferred Stock. •

SI 4.75
$23.00

COME PUT OF THE BEATEN PATH

DR. A. A. ROTH

sekančius dividentus; — Ant kiekvieno Dolerio dividento už Serą ant Common stocko
50 centų už Šerą bus mokama ant Preferred Stocko. Pavizdin jeigu ant Common
Stocko bus mokama po $4.00 už šėrą į metus gi už Preferred Stock dividentų bus mo
kamu $2.00 j metus. Pridedant reguliari nuošimtį 6% j metus pasidarysi $8.00 už Šerą
arba.
.’
’

GALITE PATYS IŠSIČYSTYT PALM BEACH
SIUTUS.
ir iki

Telephone Van Buren 294

Res. 1139 Independence Blvd. Chicago

PRIE TO DAR GAUSI

lyginta, kaipo gerumu ma
dos ir dėvėjimu.

Turime jų po

8107 So. Morgan St.
SU
,
Oicago, III.
■ VALANDOS! Nuo 8 ild 11 ryto
■
ir nuo 5 iki 8 vakar*.

siūlo dėl saugaus ir gerai apnjokamo investmento. Du Milijonus Dolerių vertės savo
6% preferred eumulative participating American Gatevvay Realty Korporacijoj ant ncaprubežiuoto skaičiaus.
Kaina $100.00 už Šerą $100.00 par velue mokama visus iškarto arba ant išmokesčio.

PARAŠYK IR

J(XE SHIMKUS
Genernlis, Lietuvis
pardavėjas No. 4

DR. J. KULIS

:

UNION SIUTŲ

Sunaikino Antonovo būrius.

TAMBOV. — Antonovo ban
dos lapo galutinai sumuštos ir
išsklaidytos. Bandų oficieriai
tapo suimti. Visi ginklai ir
transportas pakliuvo į sovietų

Mrs

5000

MASKVA. — Kresnąją Gazeta rašo: Dabartiniu laiku Ru
sija kas mėnesį pagamina apie
10,000 plūgų ir apie 80,(MM) ar
100,000 dalgių. Ižalges daugiau
sia gaminama Uratuose.

Prekyba su kaimu.

Baigusi Aku
šerijos kolegi
ją; ilgai prak
tikavusi Pennailvanijos hoapitalėse.
Pasėkmingai patarnauja prie
gimdymo, Duo
da rodą viso
kiose
ligose
moterims ir
merginoms.

4805 -13 SO. ASHLAND AVĖ

Dirba ūkio padargus.

gubernijose yra 13,950 ūkio
padargų
taisymo dirbtuvių,
kuriose dirba 69.291 žmonių.
913 yra didelės dirbtuvės, 2,511 vidutinio dydžio, o visos
kitos yra mažos dirbtuvės, ku
riose dirba ne po daugiau kaip
10 žmonių. Didžiuma tų dirb-

AKUŠERKA

Gydytojas ir Chirurgas
1637 W. 51 st. kam*. Manhfield hv
Valandos! iki 9 ryto, nuo 8 iki
• 4 ir nuo 7 iki 9 vakar*.
Tel. Prospect 1157

Telefonas Pullman 856

Tel. Monroe 2804

DR. W. F. KALISZ

DR. P. P. ZALLYS

'

Specialumas: Moterų ligos ir Chirurgija.
1145 MILWAUKEE AVĖ.

CHICAGO.

Lietuvy* Dentistas
10801 So. Michigan Av., Roseland.
Valandos: 9 ryto iki 12 dieną
Nuo 1 po pietų iki 9 vakare.

• IVU MIKNOS, Ch«-:ip<b
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kus tas nepasitikėjimas koncesi timų Jacket, Nolan, Spring, jos, Francijos darbininkų judė
jomis. Ji neišmano, kad bolše Matewan
kasykloms vietų. jimas persigfrnč į vienų savaiLITHUANIAN OAI5.Y
vikui ėmė peikti koncesijų davi Taipjau atvirai pavieto ir val
Published Daily except Sunday by
BLIUZE — No. 1016.
mą dėlto, kad jų beveik niekas stijos svetimšaliai yra priimi
the Lithuanian News Pub. Co., Ine.
nenori imti. Jeigu užsienio ka nėjami į valstijos policiją, ku Namų budavotojų lokautas.
NEPASISEKIMAS
SU
Editor P. Grigaitis
[16 Federuotosios Presos]
pitalistai butų puolę ant tų kon ri, įstatymais, turi būti suda
KONCESIJOMIS.
cesijų, kaip musės ant medaus ryta vien iš piliečių.
SAN FRANCISCO. — Gcg.
1739 SO. HALSTED ST.,
Tai ve kokių dalykų dedasi
Pavieto sėdyba Williamson 23 d. kontraktoriaj paskelbė
(Leninas to tikėjosi), tai jos vi
i CHICAGO, ILLINOIS.
Lietuvoje. Ji turi įstatymą, Rusijos bolševikai paskutinių sai nebūtų šiandien peikiamos. yra labai triulkšminga. Bena® lokautą
namų budavotojains,
Telephone Koosevelt 8500
pagal kurį 1-ji gegužės skair metų begiu dėjo yilties ant už
lavinasi kuriniuose maršuose dėlei pastarųjų
atsisakymo
sienio kapitalistų pagelbos. Jie
naktimis;
siauros
gatvės
pilnos
tosi
“
darbo
žmonių
ir
tautų
Augščiaus paminėtąsai laiš
Subecription Katėsi
]
priimti nukapojimą algų 7]/2
matė, kad šalies pramonė ir že
$8.00 per year ip Canada.
kas iš Maskvos nurodo taip pat, kompanijų šnipų; konstabeliai nuoš. Lokautas apima nelik
$7.00 per year outaide oi Chicago. solidarumo šventė”, o tuo mės ūkis yra taip suirę, jogei so
kaj Rusijos sovietų valdžia jau' laksto po miestą su mistėrinė- San Francisco miestą, bet taip
$8.00 per year in Chicago.
tarpu
darbo
žmonės
yra
vietų
valdžia
nieku
budu
neį

8c per copy.
mis pasiuntinystėmis; šerifas
daužopu ir areštuojami už stengs pastatyti juos ant kojų«;, | rengiasi pavesti į privatines Pinson sėdi teismalnityj ir jau Alamcda, Conlra Costa ir
Entered as Second Class Matter
Marin pavietus.
rankas suvalstybintąsias indus
apvaikščioti tą j todėl jie rengėsi pritraukti prie trijos įmones. Apie tai skaito gelbsti areštuoti angliakasius,
March 17th, 1914, at the Post Office | mėginimą
of Chicago, 111., undar the aut et
Rusijos industrijos atgaivinimo
šventę!
kurie nešiojasi ginklus, nežiū
March 2nd, 1879.
me :
svetimų*
šalių
kapitalistus
ir
tuo
Naujienos eina kasdien, Išskiriant
rint karo stovio, f o “piliečių”
Iš to galima numanyt, ko^
nedėldienius. Leidžia Naujienų Ben
tikslu nutarė duoti jiems kon
“Komunistai mato, kad po armija, susidedanti daugiausia
drovė, 1739 8o. Halsted St., Chicago, kią' vertę turės visi Lietuvos
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įvedimo laisvos prekybos rei
III. — Telefonas: Koosovelt 8600.
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nutarta
palikti
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nis Rusijos gyvenimas galė budu atgaivinti ją. Antra, JI bes rankose tiktai stambinusią ginėn Bahhvin-Felts ir kompa dieną, 1921, nutaria:
DR. A. MONTVID
tai sako visai ką kita.
1.
Raginti
Lietuvos
Social

norėjo
apseiti
be
savųjų
kapinijų
mušeikų
kontroleri.
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas
siąs eiti tokiu keliu, kokiu
sias industrijos ir komunikaci
demokratu
Rėmimo
Fondo
25 East Washington St.
.talistų.
I “Aš mačiau ten bešinešio
Kauno “Socialdemokra jie nori. Jie mano, kad vaijos
įmones,
o
smulkias
dirbtu

Valandos:
nuo 10 iki 12 ryto.
Leninas, kuris sugalvojo ir
jančius ten ginklus žmones, viršininkus, kad jie kuogreiTelephone
Central 3362
tas” rašo, kad Mariampolėje | džia pasiliks jų rankose, ne- įbruko savo partijai tą koncesi ves pavesti privatiniems žmo ant kurių veidų matyt bepro čiausia pasiųstų tuos pinigus į
2121 *North Western Are.
Valandos: nuo 6 iki 8 vakaro
žvalgybininkai darė areštus žiūrint to, kad industrijos ir jų politiką, mėgino “moksliškai” nėms. Konferencija, pagal Le tystės žymes”, sakė jis. “Y;ra Lietuvą.
Rezidencijos tol. Kcdzie 7715
tarpe darbininkų gimnazis žemės ūkyje viešpataus ka išrodyti, kad svetimas kapitalas nino pasiūlymą, išsireiškusi už Į faktu, kad 27 nuoš. mušeikų, 2. Pinigus reikėtų siųsti to
esąs geresnis, negu savasis: sa- tai, kad Rusijon turįs būt įves kurie neva vykina tvarką Min legrafu, nes kitaip — jie netų ir valdininkų dar prieš pitalizmas.
Telephone Drovcr 5052
tas
“
kontfbliuojamas
kapitaliz

go . paviete, yra kriminaliniai
1-ją gegužės, idant sutruk- ' Visa Rusijos valdžios po vasis kapitalas, girdi, esąs tuo mas0.
Dr. A. Juozaitis
L. S. S. Pildomasai Komitetas.
pavojingas,
kad
jisai,
kuomet
bepročiai...
žmonės
ten
neno

litika
šiandie
ir
yra
atkreip
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DENTISTAS
įsigali, tai paima ir valdžią savo
ri kivirčių. Bet jie nesileis, kad Chicago, III., geg. 24 d., 1921.
Valandos: nuo 10 iki 8 vai. vaka
ninkų šventės; o 1-ios gegu ta į tai, kad suradus būdą su kontrolėn; o iš kapitalo, kuris
St. Strazdas.
re. Nedeliomis pagal sutarimo.
jie butų mėtomi iš namų ir
3261
So. Halsted S t., Chicago, I1L
žės dienoje tapo suimta tie taikyt kapitalizmą pramo atkeliauja iš svetimos šalies, to
kad jų moterįs ir vaikai butų LSS. Pild. Komiteto Sekretoris.
žmonės, kurie prašė miesto nėje ir ūkyje su komunizmu kio pavojaus nesą. (“Naujie
šaudoiėi.”
Majoras Tom Davis, kuris
nos” savo laiku išgvildeno tuos
vyriausybės, kad butų leista valdžioje.
vykdo karo stovį, yra pasižy
daryti demonstraciją. To Bet tai yra bergždžios pa Lenino argumentus ir parodė,
HELEN AUGUR
Fecleruotosios Presos koresp.
mėjęs laike Cabin ir Pain upe
negana. Kada darbininkai stangos. Iš jų negali išeiti kad jie neišlaiko kritikos).
Dabar tečiaus bolševikai jam CHARLRSTON, W. Va. — lių mūšių 1912 m. Kaip pasa
rengėsi eiti į demonstraciją, nieko daugiaus, kaip tiktai mato,
kad užsienio kapitalas ne “Ponas senatoriau”, pasakė koja dalyvavę tuose baisiuose
tai juos užpuolė milicija ir visuomeninio plėtojimosi su siskubina veržtis Rusijon, ir jie West Virginijos angliakasių mūšiuose, jo įsakymais, apšar
ėmė mušti rapnykais ir kar trukdymas. Bolševikai su jau yra priversti galvot apie sa prezidentas Frank Keeney, iš vuotos kulkosvaidžiais armijos
tankas tapo pasiųstas išdžiu
dais.
bus išvažiavęs Lietuvon nuo 1 birželio
savo neva komunistiška val- vųjų kapitalistų “privatinę inj- imdamas iŠ kišeniaus saują su vusios upės vaga per anglia
ciativą”, nepaisant to pavojaus, plotų kulkų, “ponas senato
(June) iki rugpiučio 15 d., 1921.
žemiaus paduodame iš-ldžios forma įr politika yra kurį nurodė Leninas.
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senatorius alginės vergijos. Jie žiųo, kad
Miesto Ofisas
to” korespondnetas, “pri- ševikai, pirma negu jie bus geriau kreipti didesnės domės į Johnson įnešė rezoliuciją, rei jei jie išlaikys šiandie Mingo
pavietą,
bus
išgelbėti
Ir
kita
ėjo prie kalėjimo pasvei- Į prašalinti nuo scenos, nega-| savo šalies jiegų plėtojimą ii< tt. kalaujančią kongreso ištirimą
127 N. Dearborn St.,
Amerikos
angpuse
miliono
West Virginijos anglių laukų
Tel. Central 4411
kinti areštuotus darugus, lės iki tam tikram laipsniui Tūlas komunistų “autoritetas”, padėties ir kada rezoliucija ta linkusių nuo nuožmios “opeli
pavyzdžiui, rašo oficialiame so
bet neilgai trukus puolė į prisitaikyti prie besikeičian vietų valdžios organe, “Ekono- po atiduota komitetui, keli se sliop” kovos.
M.
X
juos plikais kardais raiti čių gyvenimo sąlygų. Jie mičeskają žizn”:
natoriai, taipjau ir du West
Virginijos senatoriai, užtikrino Francijos
miliciantai, išvaikė de taikysis prie jų, kaip taikėsi
darbininkai
“
Vieton
to,
kad
savo
locnų
iki
šiol.
Juo
geriaus
jie
su

angliakasių
delegaciją,
kad
jie
monstrantus, atėmė rau
spėkų įtempimu išplėsti ga pritars tyrinėjimams.
protestuoja prieš karą.
gebės
keist
savo
“
principus
”
donas vėliavas ir kai ku
minimo galimybes, musų žmo
ir veikimo būdą, tuo ilgiaus nės visą savo viltį deda ant Tečiaus galbūt ir visai ue[Iš Federuotosios Presos]
riuos pasigavę mušė —
užsienio kapitalo ir laukia, kad Mis kongresinio tyrinėjimo, ir
PARYŽIUS. — šio mėhesio
plokščiais kardais per pe jie atsilaikys savo vietose.
tai dėl dviejų priežasčių. Pir
čius ir rankas per veidą... Būdami tečiaus valdžioje jis, kaip koks fetišas (lauki moji priežastis yra ta, kad Ga- pradžioje įvyko milžiniška de
Kuomet perkate porą čeverykų, tai norite gauti
prieš
“N.”
nių žmonių dievas.
monstracija
(Seka tuščia vieta straips- tuomet, kuomet ekonominis Red.),
vienam akiemirksny ry, kuris pagelba Norfolk &, okupavimą Ruhr. Toj demon
gerus ir pigiau kaip galint.
šalies
gyvenimas
eina
linkui
nyje).
'
viską sutvarkys. Toksai bū Western geležinkelio ir Poca- stracijoj dalyvavo mažiausią
Paskui sekė reikalavims kapitalizmo, bolševikai neiš das dalinti koncesijas atneštų lontas Coal Co. kontroliuoja 50,000 žmonių, daugiausia dar
Mes negalime parduoti jums čeverykų, bet mes
West
Virginijos
anglių
laukus,
bininkų. Vjcnas kalbėtojų pa
prisipažinti kad esąs ko vengiamai turės tolyn vis la Rusijai didžiausios bėdos.
GALIME pasiųst jus pinigus už žemiausią kainą.
nelabai
nori,
kad
senatas
mai

sakė:
“
Jei
jums
duos
šautuvų
Dingtų
tikslingas
valstybinio
biau®
darytis
kapitalistinės
munistas, ir pasirašyti ant
Kuomet norėsite pirkti markių, ateikite, kad paty
šytus į jo vedamus reikalus.
kariavimui dar viename kare
ūkio
pienas?
Kiekvienoje
ge

politikos
įrankiu.
Pradžia
tam tikro išanksto paga
rus musų kainas.
Antra priežastis yra ta, kad už kapitalistų klesą, pasilaiky
ografinėje srityje susidarytų
to
jau
ir
šiandie
apsireiškia
:
minto blanko; kas neprisi
caras Mingo ^paviete gali atsi ki t juos ir padarykit dar vieną
kapitalui atramos punktas.”
Foreign Exchange Department
pažįsta, tuoj eina ekzeku- paskiausiomis žinioms sovie
naujinti pirm negu preziden revoliuciją”.
cijon. Kai kuriuos mušė tų valdžios vadai yra nuta Brooklyno “Laisvėje”, pakar tas spės pasirašyti po rezoliuci- Nors demonstracija buvo
tojusi paduotuosius čionai žo
Atdara utarninko ir subatos vakarais. Kitoms die
tvarki, policija ir kariuomene
raktu ir lazda.... (Čia vėl rę pavesti smulkiąsias pra džius iš “Ekonomičeskaja žizn”, . u.
Laike pastarųjų kelių dienų
nomis nuo 9 vai. ryto iki 4 vai. po pietų.
išleista.) Per visą Sėdėji manęs įmones privatiniems sako, kad jie esą teisingi. Nuo yla palei Tug upę palaųo pUc- ją užpuolė ir išvaikė; daug vy
rų ir moterų liko sužeista. Už
mo laiką suimtuosius mai savininkams.
“koncesijų karštligės”, girdi, ą pranašaujanti. Angliakasiai lipinimą lapelių, protestuojan
tino, nukentėjusiųjų žo
reikią persergėti bolaevįkų vąb aptylu, laukdami pasekmių sa čių prieš tęsimą karo, 15 ko
džią. ’
džiais, vandenių ir nagaivo paskutinio atsišaukimo už munistų tapo areštuota.
komis... (Čia didelis baltas gė ir mano su pačia reikalai,” Biedna “Laisvė”! Vergiškai taikų susilaikymą'. Kasyklų sar Taip urnai darbininkai su
tarpas.) Dalis aršetuotų- — tai]) užvakar pasakė Harold priimdama viską, ką skelbia bol gai, šnipai ir mušeikos yra dar prato galimybę naujo karo ir
R. Carter, pagrįžęs iš Franci ševikų vadai arba j ų spaudos or- tykesni, beveik taip tykus, kaip toks didelis visur kįlo pasipik
jų išvežta Kaunan.... :: Ki jos, reikalaudamas
divorso ganai, ji nė nepasistengia su ir gabenimas kulkasvaidžių, tinimas, kad kaip pastebėjo
Visų žmonių bankas.
ti tebesėdi Mariampolėje. teisjuabuty.
prasti, iš kur atėjo pas bolšcvi- šautuvų ir amunicijos prie ar- vienas dabotojas demonstraci-1

Kai kuriuos paleido davus
parašą, kad ‘nekiršins luo
mo prieš luomą’. Nedavus
parašo grąsino išsiųsti į
koncentracinį lagerį.”

Musų Moterims

LS.S. Reikalai

\ Rusijos grįžimas
/ kapitalizmų.
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West Virginijos kovos
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NORI PADARYTI “OPEN
SHOP.”

Illinois Socicty of Architects
užvakar pareikalavo, kad butų
padaryta taip žinoma “open
shop" namų statymui. Kontraktoriui, ėmė svajoti, kad prisisa indy t i skobų ir pradėti na
mus statyti. E. M. Craig, Biiilding Contraotion Employers* Associacijos atstovautojas užva
kar pasakė, kad, girdi, publika,
kontraktoriai ir architektai reikalauja užbaigti lokautų ir pra
dėti namai statyti. Tas reiškia,
jeigu darbininkai, unijistni, ne
sutinka dirbti už dešimts nuoš.
numažintas algas, tai jie pasisamdys neunijistus ir pradės
statymų.
Tačiau darbininkų
darbuotojai pareiškė, jog tok
sai ix>sų žingsnis neturės ma
nomų sekinių. Jie gali prisisanulyti skebų ir pradėti dar
bų. Bet kad, taip darydami,
jie galėtų tęsti savo darbų, tai
nė maž neišrado.
šiandie darbininkai turės pa
sitarimų su kontraktoriais. O
po to, esu, kontraktoriai nus
pręsiu kų jiems daryti todes-

■
■

I

nel.
Su birželio
pirma ir paipų
Įvedėjai (plumbers) su “steam
fitters” pribaigė darbų ir išėjo
lokautan prie kitų statytojų.
Jų kontraktas buvo padaryta
: lig birželio pirmos. Senam kon
traktui išsibaigus if- jiems no
rima algas numažinti.
Kad butų padaryta
“open
shop” dagi atviru laišku pa
reikalavo F. E. Davfctson, arcbetektų organizacijos pirmi
ninkas. Jo supratimu, esu da
bar užtenka aštuoniasdešimto
centų Į valandų mechanikui ne
tik šiaip jau darbininkui prie
statymo.
RESTAURANTAI PELNIJA
APIE 1,000 NUOŠIMČIŲ.

Herald and Esaminer, Chi
cagos dienraščio reporteriai pa
tyrė, jog valgis restaurantuose
kone toks pat brangus
kaip
kad buvo trys metai atgal. Ta
čiau °wholsale” kainos gana
pažymėtinai nupuolė. Tyrinė
jimas parodė, jog restaurantų
savininkai ima pelno ant valgių
ųuo 2(K) iki 1,000 nuošimčių.
Kiaušinių dabar yra daugiau
ir jie pigesni, negu kad buvo
pereitais aštuoniais metais. Be
veik du bidonai kiaušinių ran
dasi sankrovose sukrauta. O
restaurante
kiaušinius imant
reikia mokėti apie dešimt cen
tų už vienų. Kuomet krautu-
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CANALPORT AVĖ

STEBĖTINAS VYRIŠKŲ SIUTŲ
IŠPARDAVIMAS
Štai kur didele naujiena' vyrams ir vai
kams. Jūsų pasirinkimo puikus siutas
worsted flanelio, cheviots ir kašmiero nau-

Mieros 32 iki 42; taipgi yra ir didesnės nvioros. Kiekvienas naujos mados ir audimo, iš
ko yra pasrinkt.

cheviots, worsted, kašmiero ir flanelio. To3 kios pat mieros kaip augačiau; geresnes rųšies siutai po^fcw^ " **

$29.75

Vaikams dvieju keliniu siutai
Puikaus čysto vilnono su dviems poroms trumpų kelinių; rniera

C ii Q
■ V»VV

PAVYZDŽIO VEISTĖS PO $3.97
Pavyzdžio vveistės įžymaus Ncw Yorko išdirbėjo už pusę kainos.
Gražios geor^ette crepe, taffeta, crepo de chine, ar nelygaus

tricolette, gražiai apkarieliuotos. Embroitleriais ir leisais aptrimytos,
apvalainai ir keturkanvpai kaklas, ilgos &r trumpos rankovės.
Baltos, plačios, bisųue, mėlynos ir juodos, mieros
36 iki 46; vertės $10 po
•
I

.....

IŠDIRBTOS
A. P. CALLAHAN & COMPANY
2407 SO. LA SALLE ST:
STIPRIAUSIOS IR GERIAUSIOS
PRAŠYK JŲ SAVO GROSERNINKO.

GYDYTOJAS
Mėnesinis laikraštis.

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

Atskiras numeris 25 centai.

GYDYTOJAS .
1824 Wabansia Avė.,

Chicago, 111.

Nusižudė deki biznio
nepasisekimų.

Nuomininkų nušovė.

Šviežios Mielės

Prenumeratos kaina $2.50 metams.

Dvi merginos ir vienas vy
ras, šešių pėdų ir trijų colių
stomens, gyveno
Shorewood
miško urve.
Jį areštavo Milwaukce policija. Merginos yra
Hansine Engelsen, keturiolikos
metų, 4930 Wcntworth avė.,
ir Louišc Kopp, septyniolikos
metų, 251 Boot gat. Vyras yra
Edward Anderson. Jis kaltina
mas už išviliojinia mergaičių
iš namų ir prika-lbinimų su juo
gyventi urve.
Merginos, sako, sparčiai va
le urvą,
kuomet jų tėvai su
Mitvvaukcc policija 'jas užėjo.
Vyras, sako, dirbęs prie vežimo
ir tuo parūpindavęs joms rei
kiamo maisto.

Lenkų katalikų kunigas, An
tanas Gorėk, New Chicago,
Ind. parapijos ir kiti penki už
vakar apkaltnti kaipo dalyva
vusieji išplėšime Toledo pašto
„pareitam vasary. Tuo syk iš
pašto tapo
pavogta milionas
dolerių pinigais ir bonais.
Kunigas Garėk prisipažino,
kad jis apsiėmė pagelbėti vog
tus bonus išleisti ir įvardino
Vandą Urbaičiutę,
kuri jam
padavus aštuoniasdešimto pen
kis tūkstančius Lil>erty bonų,
pavogtų iš Toledo pašto, kad
jis juos išleistų. Su kunigu dar
kaltinami Vanda Urbaičiutę,
Albert Murzyn, John Pauldk,
Stanley Bartnikowski ir James
J. Epps. Visi yra suareštuoti.

Specialiai! Vyrams ir vaikinams
siutai:

=*=

Dvi merginos su vyru gyveno
urve.

J

Hymaii Weiner turėjo nusinuomavęs iš Vinccnt Piccolo
namą, prie 836 S. Winchester
gat. Užvakar namo savininkas
atėjo pas jį ir pareikalavo, kad
jis užsimokėtų nuomą. Nuo
mininkas pareiškė, jog rendos
jis nemanąs mokėti, kol na
mas nebus pataisytas.
Jiedu
pradėjo bartis. Nuomininkas
išstūmė landlordų laukan, kur
ant tropų pasigirdo keturi Šū
viai. Trys šūviai suėjo į nuo
mininko Hyman Weiner vidu
rius, o vienas sužeidė Anthony Saltarelli, kaimyną, kuris
išėjo į prieangį pasižiūrėti kas
darosi. Paccolo kažin kur pas
pruko.

Kunigas pataria kaip merginų
>
išsirinkti.

T. Pullman 5432

Nauji Immigracijos įstatai

A. SHUSHO
AKUSERKA

Ateiviai gyvenanti Suvienytose Valstijose gali važiuoti j Europą be baimės, nes nauji {statymai pavelija jiems sugrjžti j Amerikį.

Turiu patyrimą
moterų ligose; rupestinjfai
prižiū
riu ligone ir kūdi
ki laike ligos. ■
10929 S. State St.
Chicago, III.

JEIGU NOKI LAIMINGAI PARKELIAUTI j TĖVYNĘ, TAI VAŽIUOK PER
MUSU BIURĄ, NES BUSI APRŪPINTAS

VISUOSE. REIKALUOSE

PER

MUS IR MUSŲ AGENTUS IKI PASIEKSI LIETUVĄ. Mes turim visas laivų linijas ir važiuojantis per musų Biurą nekliudys Lenkijos.

Laivakortės iki
Tilžės $106.95
Laivakortės iki
Kauno $117.00
laivakortės iki
Liepojui $145.00

Laivakortės per
vandenį $100.00
Laivakortės iki
Eitkiiiip $104.00
Laivakortės iki
Klaipėdos$107.10

Dr. A. R. Blumentbal1
AKIŲ SPECIALISTAS

Gyvenimas yra
tuščias, kada pra
nyksta regėjimas.
Mes vartojam
pagerintą
Ophthalmometer. Ypatinga doma at-

EUROPEAN AMERICAN BUREAU
FABIONAS ir MICKIAVIČE VEDĖJAI
Chicago, III.
809 W. 35thJ8treet,
(kampas Halsted),
Pasekmingai išsiunėiam pinigus Kablegramu, Paštu ir Draftus j Lietuvę, | visas
šalis pagal dienos kursų, o ant sumos virš $1,000.00 dar pigiau, Pinigus išmoka
greitai.

PAS TABA,

Idant važiuojančius Lietuvon einant per rubežių nenutaksuotų už cash vežamus
pinigus, tai mes pervedam jų pinigus Draftais pagal dienos kursą ir parvažia
vęs žmogus pasiima pinigus Lietuvos Bankuose arba Paštuose pilna suma be
mažiausio atskaitliavimo.
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bet parodom faktus. Štai žemiau paduodame vardus, nors ne visų, bet tų, kurie
yra daugiau žinomi visuomenei, išvažiavusių vakar per mui$ų Biurą Lietuvon:

Aurora,
III., J.
Dragūnas
Advokatas Kazimieras Gugis, T. A. Skurdanie, J. Taturia, P. Cyr- iš
J.
Genis,
S.
Kibelis,
, iŠ Wautautas
iš
Chicagoš.
Mikolas
ShleiMažčnis, V. Mačikunaitž, P. Sveva, G. Alutis, K. Saplis, F. Celna, kegnn, III. .1. Patuinsis, D«|Kalb,
reckas, antroj klesoj ir S. Gnm- F. Sinoguraučiftkas iš Kensingtono III., trečioj klesoj. Iš viso ant šio
baragis, J. J. Radavičius, J. Da ir Roselando,
S. Vaitkus, iš plaukimo laivu Olimpic per mus iš
Chicago,
Reights, J. Sereika, keliavo 75 ypatos.
nilevičius, I. Rapps, A. Mirskis,
Kiekvienas važiuojantis per mus yra užganSdintas ir gauna musų ypatišką patarnavimą.
Krepkites į musų Biurą sekančiomis valandomis:
.. . n
Kasdieną nuo 9 ryto iki 6 po pietų; Vakarais/ Ketverge, Subatoj iki 9 vai. Nedėliomis nuo 9 ryto iki 3
po pietų.

N

PAPRASTA

PROGA

i

z

Tiesiai, iš dirbtuvės pas tave Augštos rūšies
1921 styliaus, $222.00 Phonographas tik $35.
26 rekordai, 300 adatų ir daimanto adata vel
tui, visiškai gvarantuojame, kad visų amžj laikys.

Kunigas apkaltintas už pašto
išplėšimų.

'$19.75

nuo 9 iki 17 metų; $10 vertės
specialiai

vėj tuzinas kiaušinių parsiduo
da po dvidešimts du centus. Ta
tai rcstaurantal ant kiaušinių
ima nuo 050 iki 1,000 nuošim
čių pelno.
Žemuoges ręsta u rantai per
ka už aštuoniolikų centų kvor
tų, o parduoda po dvidešimts
penkis ir trisdešimts
penkis
centus mažą indelį. Pelno pa
daro nuo 500 iki 700 nuošim
čių. Maž daug panašiai ir kiti
daiktai pardavinėjami.
Ypač
ant daržovių baisiai didelis
pelnas daromas.

George Laiche užvakar nusi
šovė Board of Frade hotely.
Jisai dirbo plieno dirbtuvėje ir
neblogai gyveno. Bet paskui jis
pradėjo savo
pinigus įdėti į
įvairius biznius. Ir jo bendrai
nešė jam pinigus ir prašė, kad
jisai kaip kur juos investin
ių. Jis tų darė, bet vis su blo
gom pasekmėm
susitikdavo.
Užvakar gi vienam
reikalau
jant jis atmokėjo penkis tuktanšius dolerių ir paskui pasi
darė sau galų. Paliktam raštely
jis sako nusižudęs todėl, kad
skrupavęs nustoti1 savo proto.

KLHNBROC
B.
EXTRA

«aMM
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Tiktai

Kam mokčt augštas kainas arba pirkti antrarankes mašinas iš
taip vadinamų Storage Houses, kuomet gali pirkt tiesiai nuo mus
visai naują 1921 styliaus gvarantuoti Phonographai vertčs neteilerių nuo $200.00 iki $225.00 tik už $35.00 su rekordais ir adatomis
veltui ir nepamirškit, kad užtikrinamo, kad phonographas, kurį
pirksi nuo mus, negali sulygint su kitais visojo Siaurinėje Ameri
koje ant trijų sykių pas rotailorius ar wholesalo.
Taipgi turime koletą augštos rūšies oda apmuštų seklyčiai se
tų, kuriuos parduosimo už pigiau nei padarymas kainavo.
Atdara kas dieną iki 9 vaL vak. ir nedėliomis nuo 10 ryto iki
4 po pietų, taip, kad gali ateiti bite laike.
Pristatome visur veltui ir primame Liberty Bondsus. Taipgi
siunčiamo C. O. D.

NATIONAL FACTORIES OUTLET CO.,
Dirbtuvių atstovai.
2023 So. Ashland Avė. Kampas 21st St.
$8 vertės rekordų veltui kožnain, kuris tik atsineš šį apgarsinimą.

Pasak švarkų verteivių, drapanos jau nupigusios nuo dvidešimts jienkių iki penkiasde
šimts nuošimčių keliais praei
tais mėnesiais.
šitų pareiškė
Betaiį.? Clothier’s Association
užvakar laikytam susirinkime
Sherman hotely.

Gegužio mčndsy
Chicugoj
ilgiau žmonių gimė,
negu
mirė
kad mirė. Gimė 5,445;
2,653 žmonės.
Mrs. Anna Kammien, (>801
Hilldale avė., staiga užvakar
pasimirė tūlam moterų susi
rinkime.
Kenneth Goodman, karėje
ŽUvuąįo atminčiai Chieųgoj bus
pastatytas didelis teatras. Ar
chitektūros žvilgsniu
namas
busiąs puikiausia® visose Jung
tinėse Valstijose. Darbas bus
pradėtas taip greitai, kaip tik
leis statytojų aplinkybės.

Kad pa tyrus ar tavo mergina
yra geriausia, šia, vaikine, kų
tu daryk, pataria kunigas 1).
Eminett Snyder,
vedėjas pa
maldų Christian Church, Chapcl gat.
Gražų vakarų nueik
pas savo merginų, t tuomet, ži
noma, ji pasirodys tau geriau Manoma, kgd Chisagoj ran
siai būdama tam prisirengus. dasi Katrina Kaber, kuri du

Jau senas laikas kaip žino
mu Dailey komiteto įrodymais areštuojama musų, statytojų, vadovai prilašant jiems
neva sąmokslą pasipinigau t i.
Girdi, čia jie nelegaliai paėmė
tuksiančius doleriu, čia paėmė.
Bet ištikrųjų tas parodo kaip
dartbiinnkų priešai nori darbi
ninkus suvedžiot i su jųjų va
dais; nori padaryti, kad darbi
ninkai nebepasilikėtų savo va
dais. Paskui gi, žinomas daik
tas, bus lengva sugriauti jų or
ganizaciją, o jų organizacijų
sugriovus — dar pikčiau jpos
išnaudoti ir savaip elgtis su
kiekvienu darbininku.
šia, ant galo pagalės, ir kata
likų bažnyčia meta darbininkų
darbuotojams
juodą dėmę.
Girdi, statant South Side ka
talikų bažnyčią kunigas turė
jęs užmokėti ^10,000 viršaus
negu buvo sutaria, kad bažny
čia butų pabaigta stalyti.! Keis
ta ir nesuprantama kokiems

L

, Tiktai
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(Tąsa seka ant 6-to puslp.į

DR. M. HERAMAN
RUSIJOS\
Gerai lietuviams žinoma* par 22
metu kaipo patyręs gydytoju^ chi
rurgas ir akušeris.
’L
Gydo aštrias ir chroniškas lUan,
vyrų, moterų ir įtaikų, pagal riku■ jausiąs metodas X-Ray ir kitol^h
elektros prietaisus.
Ofisas ir Labaratorija; 1025 W.
18th St., netoli Fisk St.
VALANDOS: Nuo 10-12 pietą,
Ir nuo 6 iki 8 vai. vakarais.
( Dienomis: Cahal
1 Telephonaiu % 3110 ar^a 357
j Naktimis: Dmxel
V 950 ■ Drover 4186
GYVENIMAS: 3412 S. Halsted St.
VAL.I 9—10 ryto ir O-9 vai. vak.

Specialistas džiovos
Moteriškų, Vyriškų ir
Vaikų Ligų.
OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki
5 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:30 vai.
vakaro.
Nedaliomis nuo 10 vai.
valandos ryto iki J vai. po piet.
Telefonas Drexel 2880
------------------------_/

CanaI 257
Naktinis Tel. CanaI 2118

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

Tel. Austin 737

DR. MARYA
DOVVIATT—SASS.

22nd St. Bridge.

Kątik sugrįžo iš Californijoi ir
vėl tęs savo praktikavimą po No.
5208 W. Harrison St.

DR. Š. BIEŽIŠ

Valandos i 8—12 kasdieną ir 6—0
vakare išskiriant nedfeldienius.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ofisas: 2201 W. 22nd St., kampa?
Leavitt St. Phone CanaI 6222. Va
landos: 1 iki 4 vai. vakare, nuo 7 iki
9 vai. vakare. Gyvenimo vieta: 3110
W. 42nd St. Phone Lafayette, 4988
Valandos nuo 10 iki 12 dieną.
GARDUS

GĖRIMAI.

Mes turime padarę visokių lašų,
su kurių pagelba galima padaryti vi
sokius gėrimus.
Informacijų kreipkitSs.
F. RYSHKUS,
678 Pearl St„
/ Easton, Pa.
Tel. Pullnuan 842

DR. I. E. MAKARAS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas
10900 Michigan Avė., Roselande,
Vai. 10 iki 12, 2 ild 4 ir 6:8|
iki 8:30 vak.
— ■■I..II

Praktikuoja 30 metai
Ofisas i
8149 S. Morgan St., kerti 32 St.
Chicago, Illinois.
SPECIALISTAS i
Moterišką ir Vyrišką
Tąipgi Chronišką Ligą.
OFISO VALANDOS i
Nuo 10 ryto ifci 8 po pietų, 6—8
vakaro. Nedegiomis nuo 10—2
po p ieL
.
Telephone Varde 687

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

Bet palik pas jų savo pirštinai
tes ir ant rytojaus kaip šešios
ryto nueik pas jų ir pareika
lauk, kad būtinai jinai piršti
nes paduotų. Jeigu dabar ji pa
sirodys tau su savo plaukais,
suraitytais ant popieriukų, pa
AR NE KIAURAS JŪSŲ STOGAS?
sakyk jai ‘'sudiev.” Bet jeigu
Orlaiviais pašto siuntinėji Reikalauk musų kainos asphalt sto
ji ateis prie tavęs su raudono
ir murmurinio paviršiaus, stumis rankomis nuo skalbinių mas tarp Chicagos ir St. Louis gams
bų
ir
garadžių
stogams.
plovimo, stverk jų ir tuojau sulaikytas ant neapriboto lai
Tel.: Victory 2400
ko.
apsivesk.
GEORGE GREEN LUMBER CO.,
IR BAŽNYČIA PRIEŠ
STATYTOJUS .

DR. G. M. GLASER

DR. CHARLES SEGAL

metai atgal nužudė savo vyrą. Phorie Boulevard 6301
Cleveland, Ohio. Jinai pirma ANTANAS GREDUŠKA
Generalis
užtaisė jam nuodų,
o paskui
Kontraktorius ir
dar peiliu jį perdūrė, kuomet
budavotojas.
jis draskęs po lovų nuo užsiBudavojame ir taisome.
nuodinimo. Moteris po to tuo 1401 W. 47th St.. Chicago.
jau savo žinia pasišalino.

švarkai nupigę.

kus. Val.i nuo 9 ryto iki 9 rak.
Nedėliomis, nuo 9 iki 12 dieną.
4649 S. Ashland Avė. kamp. 47 St.
Telephone Yards 4817
Boulevard 6487

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

LIETUVON—
užrašykite savo gimi
nėms ir pažįstamiems
NAUJIENAS. - Lietu
vos žmonės Amerikos
Naujienas
labiausia
mėgsta.

Tel.: Yards 6666
Boulevard 8448

DR. V. A. ŠIMKUS

Lietuvis gydytojas, Chirurgas
Akuščras
3203 So. Halsted SL, Chicago.
Valandos: 10-12 v. r., 1-3, 6-8
▼. v. Nedaliomis 10-12 ryto,
Tel. CanaI 6222

DR. C. K. CHERRYS
LIETUVIS DENTISTAS
22D1 W. 22nd & So. Leavitt Sta.
CHICAGO.
Valandos: 9:80 ryto iki 12 dieną,
nuo ,1 po pietų iki 9 vakarą.

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

---- ------

j

Telephone Yards 5834

DR. P. G. WIEGNER
Priėmimo valandos nuo 8 iki 12 ii
ryto ir nuo 7 iki 9 v. vak.
3325 So. Halsted St., Chicago, Ui. j

Ofiso Tel. McKinley 76

DR. I. H. GINDICH
DENTISTAS
Mes savo darbą gvarantuojame
Kalbame visas EuropiŠkas kalbas.
3804 So, Kedzle Av% Chicago, UL
Arti 38th Street.

NAUJIENOS, Chicago, III
(Tąsa nuo 5 pusi.).

PRANEŠIMAI.

APSIVEDIMAI.

Pėtnyčia, Birželio 3 d., 1921

REIKIA DARBININKĮJ

paeibelinins tas gunigas lig šiol
S. L. D. A. Pirmo apskričio Miš
JIEŠKAU apsivedimui draugo, lais
VYRU
nei žodžio nežioptelėjo apie tą raus
choro repeticijos įvyks pėtny- vų pažiūrų nuo 25 iki 35 metų am
permokėtą dešimt tukstančių. čioi, birželio 3 d., 7:30 vai. vak., Mel žiaus. Turi mylėt dailų ir gamtos
svet. Visi dainininkai (ės) pri mokslus.
Ar gal jis buvo pamiršęs, kad dažio
REIKIA antrininko duonkepio.
valo atsilankyti.
Taipgi, neturi būt paprastas darbi
S. ROBEK
jo “stonas” neleidžia jam už
—Apskričio Valdyba.
ninkas nei biednas, nei perdaug šutu2935
W. 25th St.
kęs. Gali būti našlys, atsjskyręs ar
tylėti? Jeigu jau koks agentas
Tel.i
Roosevelt
836.
Side* — Rubsiuviu Unijos vaikinas, nedaro skirtumo. Esu 22
neteisingai 'paėmė iš jo dešimt 269North
Skyriaus mėnes. susirinkimas bus metų atsiskyrusi nuo pirmojo vyro;
tukstančių dolerių, tai jo šven pėtnyčioj, birž. 3, 7:80 v. v. Unijos esu pasiturinti turiu du bizniu ir gerą
salėj, 1564 N. Robey St. Visi nariai gyvenimą. Su laišku siųskite ir pa
tas darbas buvo tuojau, nieko atvykite,
veikslą šiuo antrašu.
yra svarbių reikalų,
MISS M. ACKER,
nelaukiant iškelti aikštėn tą
—Sek. Frank Juozapavičia.
REIKIA antrarankio duon3540
So.
Halsted
St.,
Chicago,
III.
neteisybę. Ret lig šiol kunigas
pio . Gera mokestis,
tylėjo.
Tylėjo, nors kiti jau Bridgeportas. —Illinois 'Lietuvių JIEŠKAU apsivedimui merginos ar
8651 Baltimore Avė.
Kliubo mėnesinis susirinki našlės be vaikų, be skirtumo tikėji
senai pradėjo darbininkų va PašelpiniO
mas įvyks subatoje, birželio 4 d., 7:30 mo, nuo 20 iki 27 meti) senumo. Esu
So. Chicago. III.
v.
vakaro
paprastoje
‘
svet.,
3301
S.
dams j ūmias dėmes užmetinėti.
27 metų senumo; turiu turto $6,000
Morgan gatvė Visi kliubiečiai malo ir gerą darba. Mylinčios merginos
Tikrai man neaišku kaip čia nėkite susirinkti laiku
REIKIA siuvėjų.
dorą šeimyniška gyvenimų, meldžiu
—A. J. Lazauskas, Nut. Rašt. atsišaukti prisiuųčiant savo paveiksvisi dalykai dedasi ir kur yra
832 W. 33rd St.
lą, kurį vėliau grąžinsiu, Vaikinų
teisybė. Man rodotsi, kad čia
Geg. 30 d. pamotėm 7 metų
meldžiu nerašinėt.
Ind.
Harbor,
Ind.
—
S.
L.
A.
185
vien tik norima nusilpninti kp. mėnesinis susirinkimas įvyks ne
-H. J. S.
mergaitės Įceipą ant Tautiškų
darbininkų organizaciją, kuri dėlioję, birželio 5, 2 valandą po pietų 11915 So. Perry Avė., Chicago, III. kapinių. Radusis malonės sug
House svetainėj. Visi nariai
dabar jau tvirtam padėjime Katherine
rąžinti, už ką busim dėkingi. •
atsilankykit laiku, nes turimo daug
randasi. Ret ar tas jiems pa svarbių reikalų nutarti, ir išrinkti de
D. GVALDA,
legatus
j
C.
L.
D.
T.
konferenciją.
vyks? Ar darbininkai-statyto
3602 S. Emerald Avė.
—S. Rindokas, Fin. Rašt.
jai toliau nebepasitikės
savo
ČIA GALI GAUT BARBĄ
Reikia kcletos gabių pardavėjų iš
vadais? Man rodos, kad darbi
Visi žino, kad karei užsibaigus,
sunktos
salyklos pardavojimui į groWis. —Lietuvos Balso Dr- daugybė darbų sustojo, darbininkų
ninkai laikysis vienybes, kaip josKenoaha,
serius.
Turi
kalbėt lictuviikai ir anšeimyniškhs piknikas bus neda alogs mažėje, bet produktai nedaug
gliškąi.
Atsišaukite
kad jie laikės lig šiol. Nes vie lioj, birž. 5, Beck darže. Visi draugi atpigo, todėl, yra gera proga vyrui
WILSON & BILTGEN,
nariai nusipirkite bilietus iŠanks- ar moteriai stoti į biznį. Daug pini
nybėje darbininkų galybė ir jos
716 W. Mądison St.
to, kad žinojus, kiek valgių gaminti. gų nereikia, tik bizniško patyriino bisateities geresnis gyvenimas.
Tikietai galima gauti pas pirminin kį reikia. Norima pradėt tiesiai ant
ką Ant. Pakšį 220 Milwaukee Avė. ūkės nors maža mėsos packing house.
REIKIA nebejauno vyro prie namų
—Mūrininkas.
ir pas žemiau pasirašiusią.

JIESKO PARTNERIU.

JONESE APGAUTŲ ŽMONIŲ
SUSIRINKIMAS

Įvyks pčtnyčioj, birželio 3 d.,
7 vai. vak., po No. 3338 S. Aubum Avė. Visi malonėkit atsi
nešti Šerus arba šStų rasites.
Komitetas.

NUTEIS® I. W. W. NARĮ.
[Iš Fęderuotosios Presos]

VVALLACE, Idaho. — A. S.
Embree* buvęs I. W. W.,
Būtie,./'Mont., dislrikto sekreto
rius,/ tapo rastas kaltu peržen
gime valstijos kriminalinio sin(Jikalizmo įstatymų ir nuteis
tas nuo 1 iki 10 metų Idaho
valstijos kalėjimam Jury, kuri
rado jį kaltu, susidėjo dau
giausia iš kasyklų kompanijų

Nepristatyti laiškai
Žengiau paduodame sąrašą
laiškų, atėjusių iŠ Europos; dėl
negero adreso, paštas adresatų
nesuranda. Kam tie laiškai pri
klauso, tegul kreipiasi j vyriausjjj paštą, Clark ir Adams gt
Reikia klausti prie “Advertised
Window” (lobfij nuo Adams
gatvės), pasakant laiško nume
rį. Laiškus paštas laiko tik keturioliką dienų nuo paskelbimo.
506
509
514
521
523
527
528

Andruska John
>
Bajarunas Mrs Emilija
“
Baravikas Jonas
Berzinis Antanui
Blindzene Jusefa
Brynevicis Vaclovas
Bukausky M.
530 Ceafroni Stansus
547 Eigird Edvard
554 Gabranas Nepalis
556 Gaizauskis Jonas
567 Juozaitis Laurinas
573 Jakubonis Jurgis
575 Jesulevicius Antanas
576 Juoskene Elena
577 Juška John
582 Kasuitis Peter
583 Katkewicz Mike
584 Kavalauckienė Magdelena
585 Kavalauskitė Pranciškai
598 Koukalas Antanas . < .
611 Kvaderis Stanislova ’
612 Kvaderis Stanislovas
613 tabanaucku Impolitu
615 Lawcewitz J.
616 takis Jonas 2
625 Llntaųskienė Mrs Besie
626 Lukas Juzapatui
627 Makareni Miršt.
632 Maslauskas A.
637 Mikučiui Jonui
64d Misewicz Alfons
641 Misevičiui Juozui
643 Mozejkiu Kazimieru
656 Petkeice Tekle
659 Pocius John
665 Pūkelis George
666 Radauckui Lievonu
678 šaučiunaite Ane
675 Sakaliene Apalionie
679 Saulis
" " Jonas
“
697 Simonui Steponui
710 Tamulanas Mikolas
714 Ūsas Carl
716 Valentinas Jonas
730 Yuozaitis taurinas
734 Žemaičiunienė Varonika
737 žvinakis Agnieška
9BBH
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Pranešimai

čia yra daug kiaulių ir galvijų ir darbo, kuris supranta apie arklį ir
—N. Mickevičienė, Nut. Rašt.
kaina žema.
Norinti prisidėti į tą išvažioti orderius. Mokestis $30.00 į
726 Park avė., Kenosha.
biznį — geras darbas ir pelnas — ra mėnesį, kambarys ir valgis.
šykit platesnių informacijų klausdaARCHER GROCERY
mi.
7044 Archer Avė.
A. L. T. Sandaros 25 kp, susirin
J. M. STAUGAS,
kimas bus nedėlioj, birželio 5, 9 vai.
P. O..,
ryto, Fellowship House svet. 831 W.
Hart, Mich.
33Yd PI. Visi sandariečiai malonėkit r*1?' y
susirinkti, nes yra daug svarbių rei
PARDAVIMUI automobilius Reo,
kalų aptarti.
— Valdyba.
5 pasažierių. Naujai perdirbtas, ir
yra kaip naujas. Priežastis parda
vimo — patirsite ant vietos. Pigiai ir
Town of Lake. — Šv. Petro drau
MOTERŲ
greitai.
gijos No. 1 mėn. susirinkimas įvyks
J. DOBROWOLSKIS
nedėlioj, birž. 5 d., 1 vai. po piet. sve
REIKIA 50 nepatyrusių merginų,
8158 S. Union Avė.
tainėj prie 4501 S. Hermitage Avė. nejaunesnių 16 metų amžiaus, prie
Phone
Boulevard
3203.
Visi nariai prašomi ateiti laiku.
spėka varomų siuvamų mašinų, Al—Valdyba.
ga $9.00 j savaitę per dvi savaiti, vėPARDAVIMUI Jeffery automobi
liau nuo šmotų nuo $12 iki $25.
lius 6 cilinderių, žieminis ir vasarinis
Atsišaukite:
Liet. Mot. Dr-jos “Apšvieta” mė
viršus, užtikrintam stovyj, visai nau
2241 S. Halsted St.
nesinis susirinkimas įvyks nedėlioj,
ji tajeriai. Norinti gero automobilio,
birželio 5 d., kaip 2 vai. po pietų
nepraleiskit šios progos.
REIKIA patyrusių moterų sku Matyt galit vakarais.
Mark White Parko svet, prie Halsted
ir 30-tos gatvės. Visos narės susirin- durų skirstymui. Atsišaukite:
P. WALTERAITIS,
kit laiku. — Sekretorė.
2423 W. 46th St.
L SANDLER,
Tel.: Lafayette 1329.
1820 W. 14th St.
We»t Side. — L. S. S. 22 Kuopos
PARDAVIMUI
susirinkimas įvyks nedėlioj, birželio
Fordo
trokas
$195.00
5, kaip 9:30 vai. ryto Meldažio sve
REIKIA šeimyninkės našlė be vai
1
Maxwell
$300.00
tainėj. Visi nariai ir norintys įstot kų, arba merginos namų darbui, ma
1 Sterns Knighf 7 pasažierių 4 ci^
kuopon prašomi atvykti laiku.
ža' šeimyna. Gera mokestis, skalbt linderių
$390.00
— Valdyba.
nereikia, valgis ir kambaris. Nuola
Visi
automobiliai
gerame stovyje.
tinis darbas.
708
W.
IŠ-th
St.
Atsišaukite.

AUTOMOBILIAI

REIKIA DARBININKĮJ

SI.A 36 kuopos mėnesinis susirin
kimas įvyks nedėlioj, birželio 5, 1

OREMUS CHEMICAL

vai po pietų, Aušros svetainėj, 3001
So. Halsted St. —Sekretore.

LABORATORY,
1718 So. Halsted St.

L. S. S. 81 kupos mėnesinis susirinkimas įvyks subatoj, birželio 4 d.,
kaip 8 vai. vakare, Liuosybės svet.,
1822 Wabansia Avė. Kuopos nariai ir
norintieji prisirašyti yra kviečiami
pribūti. — Kuopos Raštininkas.

REIKIA DARBININKŲ

Cicero. — Lietuvių Raudonos Ro
žės Paš. Kliubo susirinkimas bus šiap
die, birž. 3 d., 7:30 v. v. Stankevi
čiaus svet. 1500 So. 49 Avė. Visi su
sirinkite paskirtu laiku, nes yra daug
svarbių klausimų svarstyt.
— K. Jurijonas.

Brighton Park. — LSS 174 Kp.
mėnesinis susirinkimas įvyks nedėlioj
birželio 5 d., 10 vai. rytų p. Pociaus
svet. (?) Kedzie avė, kampas 38 pi.
Visi draugai susirinkite paskirtu lai
ku, nes turėsime daug svarbių reika
lų aptarti, taipgi reikės išrinkti darbi
ninkus busiančiam piknikui. Norinti įstoti j T,. S. S. 174 kp. esate kviečia
me atvykti. — J. Kondroška, Org.

VYRŲ

Tel.: Roosevelt 85*77

PARDAVIMUI automobilius Marmon 1919, 7 pasažierių, taip kaip nau
jas. Parduosiu pigiai arba mainysiu
ant namo, loto ar kitokios nuosavy
bės. Galima matyt visuomet.
P. P. K.
809 W. 35 St., Chicago.
se

RAKANDAI

REIKALINGAS Lietuvis-Aptiekorius. Gera proga pirkti vie
nų lietuvių apgyventoj vietoj apDIDELIS RAKANDŲ
tieką. Ten pat irgi reikalingas
BARGENAS.
patyręs aptiekoj darbininkas.
Parduodu- savo gražiausi ir vėliau
Antrašas:
Frank Goodwill sios mados trijų šmotų seklyčiai se
tą, kaurus, lovas, stala, kėdės etc.
Drugist, Montello, Mass.
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 ne
dėlioj.

gerai žinoma instaiga ir pašvęstų vi skubėkit, nes šią savaitę turi būt par
duota. Parduosiu po vieną ar ant syk
są arba nors dalį laiko pardavojimui visus.
GEO. GALKI
investmentus, kurie neš didelį uždar
3553 S. Wallace St.
bį ir tame pat laike yra saugus. No
PARDAVIMUI rakandai, 3 kaurai,
rimo žmonių, kurių draugai pripažįs
odos ir velouro gyvenamajam kam
ta jų gabumus darbo atlikimui ir tik bariui setai, ant grindų pastatoma
lempa, valgomojo kambario setas,
rą jų nusistatymą. Jei gali prirodyt skaitymo stalas ir muilui lentyna. Ati
mums, kad gali padaryt biznį, mes duosime už paaukavimą, jei pirks tuo
jaus. \
1644 So. Lawndale Avė.
padarysime
užsiganėdinantį
sutarimą,
šiuomi pranešu savo kostumeriams,
Tel.:
Lawndale 3099.
kad aš, Monika Banienė-Vaitkevičienė kaip comišino ir tt.
gyvenusi po num. 8336’ S. Halsted
Room—24
St., dabar atidariau ofisą po num.
3113 So. Halsted St.
127 N. Dearborn St.
Aš Povilas Mizaras jieškau brolių:
PARDAVIMUI saliunas labai geroj
Rokaus Mizaro, kuris gyvena Brookvietoj.
Yra 4 kambariai pagyveni
lyne ir Bernardo Mizaro, kuris gy
mui, elektros šviesa visuose vana,
vena Našve (ar ne Nashua, N. H.?)
toiletas. Pardavimo priežastį patir
Oleksaridros Miz., kuris gyveno Bos
site ant vietos.
tone. Antano Mizaro, kuris tarnavo
4544 S. California Avo.,
Amerikos kariuomenėj ir Mikolo MiChicago, III.
REIKIA KELETOS
zaros. Kas žinot apie juos, meldžiu
pranešti, arba pačių atsišaukti,, už ką
VYRŲ
busiu dėkingas labai— šiuo antrašu:
PARDAVIMUI bučemė arba mai
POVYLAS MIZARAS,
Priimsime keletą vyrų į smar
nysiu ant grosernės. Daromas didelis
1-nro Pėstininkų D. L. K. Gedimino
kiai augančią taxi Cab Co. Jei
cash biznis.
pulko, Kliubo ir krautuvės, Vei
958 W. 63 St.
kiančioji kariuomenė, LITHUANIA.
turi keletą šimtų dolerių arba

ASMENŲ JIESKOJIMAI
Persikėliau.

PARDAVIMUI

“Kardo” piknikas įvyks nedėlioj,
birželio 5 d., čemausko darže, Lyons,
JIEŠKAU savo parapijonų. PaIII. Pikniko pradžia 10 vai. ryto.
gramončio arba Tauragės parapijų.
Prorgamas prasidės 4 vai. po piet:
Girdėjau, kad čia jų yra daug. Aš
— Komitetas.
atvažiavau iš Philadelphijos. Malo
Dr-gtės Palaimintos Lietuvos pus nėkite atsiliepti.
JUOZAPAS ŠATKUS,
metinis susiriąkimas įvyks subatoj,
3324 So. Halsted St.,
birželio 4 d., 7:30 vai. vakaro, papras
toj svetainėj. Kiekvienas narys turi
atvykti, nes turim svarbių reikalų dėl
JIEŠKAU Igno Augulio, Kobšių
Draugystės namo Ir kitų dalykų. Mė kaimo, Kamajų valsč., Rokiškio aps.
nesinio susirinkimo nebus nedėlioj, Jis pats ar kas žinote praneškite,
birželio 12 d.
hes turiu svarbų reikalą.
— D. T. Danta, Rašt.,
J. C. KONDRAŠKA
6950 W.olmram St.
.2839 W. 40th St., Chicago, III.

NAMAI-ŽEME.

NAMAI-ZEME

PALIKAU VIENAS.
Rakandų dirbtuvė ir krautuvė par
davimui. Orderių ant rankų daugiau
negu $3500 vertės išsiuntimui. Turi
turėti kapitalo $10,000. Jei neturi
tiek pinigų, padarysime kitokią sutar
tį. Aš turiu kitą biznį už Chicagos.
Atsišaukite greitai, kol dar nevėlu.
Tokia proga pasitaiko tik vieną sykį
į 100 metų.
S. ZINN
4151 Armitage Avė.
Phone Bclmont 709.

Pardavimui vieno pagyvenimo
mūrinis namas, 4 metai kaip statytas
su gasu, elektriką, maudynė ir kitais
parankamais. Privažiuojama į visas
dalis miesto už 8 centus. Atsišauki
te pas savininką.
p. čftSNA,
4948 So. Tripp Avė.,
Vienas blokas į šiaurius nuo Archer
Avė. gatvekarių.

NAUDOKITfiS ŠIA PROGA
Pardavimui 4 pagyvenimų naujas
mūrinis namas.
Elektros šviesa,
maudynes ir naujausios mados visi
įtaisymai. Parduodama pigiai, arba
mainysim ant mažesnio namo, loto
arba kokio bi^io. Pardavimo prie
žastis labai svarbi. Atsišaukite pas
SZEMET & LUCAS,
4217 Archer Avė.

PARDAVIMUI saliunas labai
geroj vietoj, tirštai lietuviai ap
gyventa.
3321 S. Auburn Avė.
PARDAVIMUI Saliufias.
3200 So. Halsted St.
Chicago, III.

PARDAVIMUI saliunas lietu
vių
ir lenkų
apgyventoj,
puikioj vietoj ir geras biznis.
Savininkas eina kitan bizniri.
Taip jau trokas išvežtoj imui
alaus.
1082 N. Marshfield Avė.

touring karą į mainus ant taxi
cab. Mes išmokinsime biznio ir

pastatysime dirbti tuojau. Mu
sų žmonės padaro virš $100.00 j
savaitę ir visuomet užsiėmę per

52 savaiti į metą. Platesnių ži
nių kreipkitės į vyriausią ofisą.-

CHICAGO COMMERCIAL
EXCHANGE
Independence State Bank Bldg.
3159 W. Roosevelt Rd..
Rm. 329-31
Atdara kas diena nuo 10:00 iki
9:00 vak.

PARDAVIMUI užeiga pakeleiviams,
pabudavota Holandijos ir Šveicarijos
modelio. 20 minučių važiavimo nuo
Chicagos. Labai senas ir geras biz
nis. Daug lietuvių gyvena aplinkui.
Randasi ant Oak Park Avė ir 41
St., Berwyn, III.
Phone Berwyn 575.

ŽMONES, KURIE PIRKO arba par UŽ PUSE KAINOS’ PARDUODA
davė propertes per Liberty Land &
Daktaras išvažiuoja Europon ir no
Invest. Co. ofisą, visada uždirbo pi
ri
parduoti bungalow. Mūrinis, karš
nigų. Pasakysiu kodėl Klauskit P. M.
tu
vandeniu šildomas šeši ruimai
Kaičio,
apačioj
keturi ant viršaus. Namas
3301 So. Halsted Str., Chicago, III.
randasi ant 70-tos, netoli Ashland
Avė. Chicago, III. Didžiausias bargenas kaip dar buvo atsitikęs. Meldžiu
atsišaukti pas:
PARDUODU du namu, po 5 kam
J. P. WAITCHES,
barius už $6,400.00. Vanos, gasas vi 4601 So. Hermitage Avė., Chicago.
suose ruimuose, eonerete fundamen
Boulevard 6080.
tas. Priežastis pardavimo, važiuoju
Lietuvon. Galima pirkti ir su visais
rakandais. Atsišaukite:
PARDAVIMUI naujas mūrinis na
JONAS LITVINAS
mas, 2 pagyvenimų, po 4 kambarius,
2715 W. 38th PI.
elektros šviesa maudynės ir visi nau
jausios mados įtaisymai. Namas ran
dasi Brighton Park. Reikia įmo*kėti
$2000.00, likusius randos išmokės.
PARDAVIMUI medinis namas, 2 Kaina $6,700.00. Atsišaukite pas
pagyvenimų, 3—4 kambarių. Gasas.
SZEMAT & LUCAS
elektra, vanos ir kiti parankumai.
4217 Archer Avė
Kreipkitės prie savininko.
3634 S. Union .Avė.

PARDAVIMUI grosernė labai pui
kioj vietoj, lietuvių apgyventoj, prie
PARDAVIMUI namas lietuvių apiešais bažnyčią ir šalę mokyklos. Par linkėj. Vienas blokas nuo lietuviškos
davimo priežastį patirsite ant vietos. bažnyčios. Saliunas iš priekio, nėra
4541 So. Hermitage Avė.
lyso. įmokant tik $3,500, likusius
lengvais išmokėjimais.
Kreipkitės
prie savininko. 40th ir Halėm Avė.,
N. E. kampas, Lyons, III.
Tel.: Bervvin 1162 W.
PARDAVIMUI ledų biznis, su 2 tre
kais. Pakeris mėnesio senumo 3 tu
nų ir Fordas 2 tonų, 1920 m., ir kiti
FARM A MIESTE.
reikalingi daiktai prie ledų biznio.
Pardavimui
vienas akeris žemės ru
Biznis įdirbtas per 8 metus tarpe lie nauju 5 kambarių
namu ir murinę
tuvių. Pardavimo priežastis, važiuo barne. Galima nuvažiuoti
visas da
ju ant farmų. Visai pigiai.
N lis miesto už 8 centus. įParduosim
BRIDGEPORT ICE SUPPLY
pigiai arba mainysim ant didesnio
819 W. 33-rd St.
namo. Atsišaukite tuojau pas:
Galima matyti kas diena po pietų.
SZEMAT & LUCAS
4217 Archer Avė.
PARDAVIMUI saliunas lietuvių ir
lenkų apgyventoj vietoj. Pardavimo
priežastis, savininkas važiuoja Lietu
von.
4258 S. Maplewood Avė.

STOCKAI-SEROS

NAUJI VAKARINES KA
NADOS ALIEJAUS
LAUKAI.
Parduodame už paaukavimą $2,000
dividendais išmokant staką gvarantuotą 58 šuliniai tuoj bus , pradėti
gręžti Canados laukuose. Gera par
davimo priežastis. Rašyk Naujienos
No. 299 arba tiesiai kreipkitės prie

M. A. VOBURDH
Room 1511,
11 So. La Šalie St.

PARDUODU Co-operatiPARDAVIMUI mūrinis na ve Society of America 10 Še
mas, akmenų pamatu, 3 pagyve rų už numažintą kainą.

nimų; 4-6-6 kambarių. Dalį pi
nigais.
PARDUODU bučemę ir grosemę
lietuvių ir kitų tautų apielinkėj. Vi 2354 Upton St. netoli Westem
sas biznis cash. Geras bargenas. Paru
ir Milwaukee Avė.

4239 S. California Avė.

ĮVAIRUS SKELBIMAI

davimo priežastį patirsite ant vietosi.
J. M.
i PARDUODU puikią 5 kambarių re • Pasakykit mums mierą savo
1834 Canalport Avė.
zidenciją: elektra, gasas, maudynės,
PARDAVIMUI cigarų, cigaretų, telefonas, didelis garadžius, lotas, kambario, o mes suteiksime
tabokos ir kendžių wholesale biznis; vaisingų medžių; galima laikyti vi maž-daug apskaitliavę kiek at
yra pelningas ir mažai pinigų terei+ sokių gyvulių ir paukščių. Taipgi 5
kia. Taipgi parduodu Overland au kam. beveik nauji rakandai, mėnuo sieitų “KIETMEDŽIO GRIN
tomobilių; labai geram stovyj ir di-r kaip pirkta Fordas. Parduosiu ant DYS”. Tel. Victory 2400.
delis registeris, taip kaip naujas. Vls» syk, ar atskirai. Važiuoju Lietuvon. GEORGE GREEN LUMBER CO
MRS. M. JASI-ENfi,
kas labai pigiai---atslfirai arba sykiu.
6821 S. Rockvvell St.
22nd St. Bridge
3127 Emerald Avė., 3-os lubos.
Tel. Prošpect 998.

PARDAVIMUI saliunas lietu
ŽMONĖS, KURIE SIUNČIA PINIDIDŽIAUSIAS BARGENAS
vių ir lenkų apgyventoj vietoj.
gus Lietuvon per musų ofisą, yra už
Brighton Parke.
Atsišaukite: •
Naujas mūrinis namas, 2 augštų, ganėdinti. Pasakysiu kodėl. Plauskit
po 6 kambarius, elektra, vanos, ir ki P. M. Kaičio?
4346 S. Ashland Avė.
PARDAVIMUI grosernė ir bučemė
lietuvių apgyventoj vietoj, 1 blokas
nuo lietuviškos bažnyčios.
Atsišau
kite.
JUSTIN MACKIEWICH,
Chicago, III.
2342 So. Leavitt St.,
Phone Canal 1678.

PARDAVIMUI saliunas arba
noriu gauti pavienį vyrą part
$5,000 Į METĄ AR NE IN
nerį. Parduosiu visą ar pusę.
TERESUOJA?
5339 S. Halsted St.
2810 W. Harrison St
REIKIA k ukoriaus-vi re j o,
. Reikia pardavėjų arba su plačia
PARDAVIMUI 3 kambarių rakan kuris mokėtų atsakančiai savo
pažinčia žmonių, kad susijungus su
dai, gali ir kambarius paimti. Pa darbą. Geni alga ir geros są-

West Pullman. — S. L. A. 44 kp
susirinkimas įvyks šeštadienyje, .bir
želio 4 d., 7 vai. vakare, J. Gruzdžio
svet. Visi nariai malonėsite atsilan
kyti, nes daug yra reikalų.
— A. Statkus, Sekr.

JIEšKAU vedusios poros, ku
ri galėtų pri<lalx)t 5 metų mer
gaitę. Kambaris, šviesa veltui.
3258 S. Union Avė.
3-os lulbos priekis.

PARDAVIMUI

Atsišauki! tuojau.
2151 W. 22 St.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ -—■—~

PARDAVIMUI bučernė ir grosernė
cash biznis — su namu; graži vieta,
pusė bloko nuo Halsted St. Pardavi
mo priežastis, važiuoju į farmas. No
riu greit parduot.
J. MARKUS
828 West 31 St.'

PARDAVIMUI saldainių krau
tuvė
labai geroj vietoj, arti
mokslainių. Pardavimo prie
žastį patirsite ant vietos.
J. MIKOLA1TIS,
4614 S. Wood St.

PARDAVIMUI biliardinė, 7
stalai;
didelė šėpa cigarams
dėti. Viskas už $525.00. Turiu
parduot iš nesutikimo su pusi
ninku. Nepaprasta proga, jei
tuojau pirksite. Naujienos nr.
300.
SALIUNAS pardavimui lie
tuvių, lenkų ir rusų apgyventoij
vieloj, Nonthsidėj. Važįyoju į
Lietuvą. Atsišaukite šiuo ant
rašu :
1934 Hervey S t.

ti parankumai, aržuolu baigta. Sta 3301 So. Halsted Str., Chicago, 111.
tyta savininko dėl savęs; augštas cimentuotas boismentas. garadžius 3
karam , lotas 202 pėdų ilgio, 4 vai
AR NORI GAUTI $25 už ma
siniai medžiai. Netoli nuo naujojo
Alchers teatro. Sąlygos pagal suti žą patarnavimą. Paklausk P. M.
kimą.
Mūrinis namas, 3 augštų. elektra, Kaičio,
3301 So. Halsted Str.,
namelis 4 kambarių užpakalyj, su
elektra, lotas 150 pėdu ilgio, randasi
Chicago, III.
ant Bridgenorto, tarpeli ir 35 gatvių.
Parduoda iš priežasties ligos. Kaina
tik $6500.00; reikia įmokėt tik $2,000.00, likusius ant martgečiu.
Mūrinis namas, 2 flatų po 6 kam
barius iš fronto, du flatai po 4 kam
barius, iš užpakalio ir vienas flatas
3 kambarių patinis augštas iš fronto
ir beismentas užpakalyje. Kaina $8.300.00 Išlygos pagal sutartį. Randasi
tarpe 31 ir 35 gatvių, ant Bridgeporto.
Vyfų ir Moterų Rūbų Kirpi
FABIJONAS IR MICKEVIČIUS
mo ir Designing, Mokykla.
809 W. 35 St.
Musų sistema ir mokymo budu jus
trumpu laiku išmoksite viso amato.
BARGENAS.
Mes turime didžiausius ir geriau
PARDAVIMUI namas ant 2 augštų, sius kirpimo, designing ir siuvimo
medinis, su trim' pagyvenimais, pui skyrius, kur kiekvienas gauna geros
kiame stovyje, ant 30 pėdų loto, piTe praktikos besimokindamas.
elos, šviesus iš visų pusių, netoli 35
Visuose siuvimo skyriuose mašinos
gat. ir Emerald avė. Parduoda pi varomos elektros jiega.
gia iš priežasties savininko išvažia
Kviečiame kiekrineą ateiti by-kuvimo. Rendos neša $57.00 į mėnesį, riuo laiku, dieną ar vakarais, pasižiū
kaina $4300.00
rėti ir pasikalbėti dėl sąlygų.
FIRST NATIONAL REALTY CO.,
Paterns daromos sulig mieros, vi
736 W. 35 St.
sokio stiliaus ir didžio iš bet kurios
Tel.: Boulevard 6673
madų knygos.
MASTER DESIGNING SCHOOL,
190
N. STATE STREET, CHICACO.
DIDELIS BARGENAS.

MOKYKLOS

Kampas Lake St., ant 4-tų lubų.

Naujas mūrinis namas, dviejų flatu. keturi ir penki kambariai. Garu
šildomas, vanos ir elektra. Ant 44-tos
ir Campbell Avė. Grighton Park. neto
li lietuviškos bažnyčios. Turi būti
greitai parduota, nes savininkas ei
na į biznį. Atsišaukite pas
E. D. WITKAUSKAS
4601 S. Hermitage Avė., Chicago.
Tel.: Boulevard 6080.
ESU PRIVERSTAS parduoti mu
rini kampini biznio namą. Krautuvė,
3 fintai ir garadžius. Rendos neša
$71.00 i mėnesi. Kaina $4,500.00. At
sitikime neturėjimas cash, priimsiu
mortgage.
Savininkas 4535 S. Wallace St.
Tel.: Boulevard 7113.

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.

ATYDA LIETUVIAMS IR
LIETU VAITIEMS.

PARDAVIMUI bučemS ir groserne
apgyventoj visokių tautų ir veik vi
sas bzinis cash, visai mažai credit.
Biznis gerai eina, pigiai parduoda.
Pardavimo priežastis—partneriai ski
riasi. Naujienos 298.

PARDAVIMUI—Šiaur-lytinis kam
Atidarėm mokyklą, kurioj
pas
36-th ir Wallace, 2 augštų, 11
PARDAVIMUI saldainių krau flatų, Rendos $2,846. Kaina $18,000. mokinant prirengtam prie Dr.
tuvė su gyveninio kambariais; Priimsime nuo 2 iki $8,000 cash. Li of Chiropractis. Kas mylite
mažais mėnesiniais išmokėji
taipgi lotas. Galima pirkt atski kusius
mokslą ir ant ateities padaryti
mais. Lietuvių apielinkė.
G. E. BUSH,
rai ar viską sykiu. Naujienos
lengvą gyvenimą, atsilankykit,
Tel.: Vincennes 2013—vakarais.

PARDUODA saluną greit ir pigiai.
Pardavimo priežastis likau našlė ir
viena negaliu apsidirbti. Renda pigi ir
apmokėta, taipgi gyvenimui kamba
riai apmokėti.
P. G. 1701 S. Canal St.

PARDAVIMUI saliunas labai geroj
vietoj, tirštai lietuviais apgyventoj. 5
kambariai užpakalyj. Biznis nuo se
nai įdirbtas. Pardavimo priežastį,
patirsite ant vietos.
3201 S. Auburn Avė.

No. 301.

PARDAVIMUI 2 pag. po 5 kamb.
namas, labai puikioj vietoj, lietuviais
apgyventoj, Brighton Parke, arti lie
tuviškos bažnyčios, blokas nuo mo
kyklos.
Pardavimo priežastis, va
žiuoju ant farmos.
4043 So. Rockvvell St.

bus parodyta ir paaiškinta vel
tui. Atdara nuo 9 ryto iki 9
vakaro.
DR. W. YUSZKIEWICZ,
1407 Milwaukee Avė.
Pilone Humboldit 5849

1MPERFECT IN ORIGINAL

