
JERSEY CITY. 

Iškilmingos pamaldos už A. A. 

Antaną Krasnicką. 

Pirmadienyje, *23 i\ugpjucio 
Jersey City, X. J. S v. Onos 

Lietuvių bažnyčioje tapo at- 

laikytos iškilmingos pamaldos 
už a. a. Antaną K ras nieką, 

mirusį 1(> d.. Liepos, š. m., 

Varanavičiuose, Miroslavo 

(Slabados) parapijos 80 me- 
tuose savo amžiaus. 

Kun. Juozas Ivrasniekas, 
Lietuvių klebonas Jersey City, 
nabašninko siinus, surengė las 

pamaldas savo geram tėveliui. 

Kunigai kaimynai sužinoję a- 

pie skaudu nuostolį savo drau- 
go visi atvyko dalyvauti pa- 
maldose ir išreikšti jam savo 

gerų užuojauta. JSuvo kuni- 

gai: 15. žindžius, Ant. -Milu- 

kas. Pr. rakštys, Juoz. Šešto- 
kas, Syl. Remeika, Ant. Ko- 

dis, Ant. Jusaitis, J. Jakštys, 
Z. Yideris. 

Gražus būrelis parapijiečių 
mylėdamas kleboną susirinkęs 
bažnyčion įdėjo savo dalį 
pamaldas. 

A. a. Ant. Krasnickas bu- 

vo vienas iš žymiausių, savo a- 
pielinkėje, gerai pasiturinčių 
ūkininką, bet užsipelnė sau 

augštų pagarbą pas žmones, o 

pas Dievą malonę tuonii, kad 
buvo uolus, pavyzdingas ka- 

talikas įsitikinimu ir darbais. 

Su savo dievota moterimi, 
kun. S. Krasnicko motina, įni- 
rusia jau šešeri metai atga- 
lios, nabašninkas stovėjo pir- 
moj eilėj ištikimų Dievui ir 

Kažnyėiai šeimynų Miroslavo 

parapijoje. 
Kun. .J. Krasnickas vis ren- 

gėsi atsilankyti Lietuvon ir 

pasidžiaugti sh'vo mylimu tė- 
veliu, bet Augšciausioji Ap- 
veizda nulėmė kitaip. Te su- 

teikia \"iešj>ats nabašninkui 

amžiną ramybę ir šviesą. 
' 

Norbutas. 

KEWANEE. ILL. 

Darbai Kewanee eina gerai 
ir pribuvusiems iš kitur dar- 

bininkams nesunku darbus 

gauti. Lietuvių ėia randasi 
nemažas būrelis, tiktai nera- 

mus, kad negalina Lietuvio 

kunigo, kuris aprūpintų jii 
dvasios reikalus. 

Kngpjučio 1.") dieną S v. Ka- 
zimiero Vyrų ir Moterų drau- 

gija laikė mėnesinį susirinki- 

mą. Po visu svarstymu vienas 

narys įnešė, kad reikia pa- 
kviesti Lietuvos Misija ir su- 

daryti Lietuvos laisvės bonų 
pardavinėjimo stotį. Svetainė- 

je pasigirdo delnu plojimas. 
Reiškia. Šv. Kazimiero drau- 

gija vienbalsiai su tuo sutiko. 
V. S. 

AMERIKOS RAUDO- 

NASIS KRYŽIUS. 

1SS1 metais Amerikos Kon- 

gresas įkūrė Amerikos Raudo- 

nąjį Kryžių. 

Organizacijos tikslai sekan- 

tieji: 

Pristatyti liosnoros pagel- 
bės sergantiems ir sužeistiems 
karės laike. 

Sudaryti susinėsimo budus 

tarp Amerikos žmonių ir ka- 

riuomenės — laivyno kaip 
taikos laike, taip ir karės. 

Vesti tautišką ir tarptau- 

tišką pagelbą taikos laike, i- 

dant sumažinti ir nukreipti 
viešas nelaimes, kaip tai iš- 

tikus dideliems gaisrams, tva- 
nams, vėtroms, marui, badui, 

epidemijoms ir 11. 

l»el išpildymo virš.oinėtų 

priedermių, organizicija buvo 

įsteigta ir išplėtota. 
Prezidentas organizacijos v- 

ra Suvienytų Valstiją prezi- 
dentas, kasierius—tai Suvieny- 

tų Valstijų iždo valdytojas. 
A?nerikos Raudonojo Kry- 

žiaus valdymas centralio ko- 

miteto apspręstas. ] komitebĮ 
i neina vyrai, kurie atstovauja 
Valstijos, Kasos, Karės Laivy- 
no ir Teisdarystės departa- 
mentus ir apie tuzinas gerai 
žinomų Amerikos vyrų ir mo- 

terų. 

Vadinamas ekzekutyvis ko- 
mitetas yra pa komitetas ge- 
neraiio komiteto. Dr. Livings- 
ton išrinktas pinnsėdžiu ir 

jaiu pavesta prižiūrėjimas vi- 

so veikimo. Raudonojo Kry- 
žiaus Karės Taryba veikia tik 
karės laike. 

Raudonojo Iv ryžaus vyriau- 
sioji kvatera randasi AVa- 

shingone ir susideda iš sekan- 

čių: 

Ekzekutyvio komiteto pir- 

msėdis, prie kurio randasi raš- 

tininkas, kasininkas, patarė- 
jas, pasalinis komitetas ir vi- 

ce-pirmsėdis. 
Po vice-pirmsėdžiu yra val- 

dininkas, .direktorius svetim- 

šalinio darbo ir generalis di- 

rektorius. 

(ieneralis direktorius veda 

visą Amerikos Raudonojo Krv 
žiaus naminį darbą su pagel- 
ba sekančių biurų ir departa- 
mentų: 

Kareiviskos pagelbės biu- 

ras, kurs apima karės laike 

viską — ką vardas reiškia, in- 
imant laukų, ligonbueių, da- 

bojimo (ligon bučiuose), ka- 

reiviškų sinkių ir šeimyniš- 
kas tarnystes. Taikoje sky- 
rius prižiūri kariuomenės ir 

laivyno vyrus, kurie buva li- 

noubuėiuose, mokinimo stovy- 
klose arba viešos sveikatos 

stai^ose. 
Prižiūri kareivių šeimynas, 

teikia pagelbą knr tik ir kaip 
tik reikalinga. Prižiūrėjimas 
kareivių šeimynų pereina 
Xamų Patarnavimo (i leme 

Servico) skyriui ir užima 

svarbiu vietą. 
Civiliškos Pagelbos skyrius 

apima visus tautiškus ir tarp- 
tautiškus nelaimės aprūpini- 
mus ir pagelbą; po-karės 
prižiūrėjimo biurą; pinigų pa- 
skyrimo informacijos biurą; 
susinešimo biurą; kareivių ir 

jurininkų šeimynų pagelbos 
biurą; visuomenišką tarnyste; 
informacijos biurą ir Forcign 
Language Information Servi- 

ce. 

Per paskutinį įvardytą biu- 
rą. kurį Raudonasis Kryžius 
paėmė nuo Suvienytų Valsti- 

jų valdžios, žmonės, kurie ne- 
kalba angliškai, gali gauti sa- 
vo kalboje paaiškinimus viso- 
kiais klausimais ir reikalais. 

Darbas biuro svarbus. 

Dabojimo (nursing) biuras 

užrašo ir paskiria slaugotojas, 
mokina naminį dabojimą kaiji 
prižiūrėti • kūdikius, viešos 

sveikatos dabojimą, gaminimą 
tinkamo valgio, užlaikymą 
sveikatos ir tt. 

Viešos Sveikatos biuras ku- 

rio tikslas yra visur įsteigti 
sveikatos centrus. Šitas depar- 
tamentas mokina pirmiausią 
pagelbą (i'irst aid) sužeis- 

tiems, gyvasties gelbėjimą ir 

kitus panašius visuomeniškus 
darbus. Tikslas šio biuro yra 
— visuomeniškas sveikatos 

darbas ir dirbti sandarbyje su 

tautiškais, valstiškais ir mies- 
tiškais sveikatos judėjimais. 

' 

Prie Raudonojo Kryžiaus 
randasi pinigiškas departa- 
mentas, kuris laiko teisingą 
surašą įplaukiančių ir išleis- 

tų pinigų. Sulig Kongreso rei- 
kalavimo Suvienytų Valstijų 

Karės Departamentas regulia- 
ri škai prižiūri atskaitas. 

Palengvint pašeipos darbą 
visų departamentų, Suvieny- 
tos Valstijos padalintos i ke- 

tuiioliką dalių;—Naujos An- 
glijos, Atlantiko, Pennsvlvani- 
jos ir Dele\vare, Potomac, Pie- 

tų, Gulf, Lake, Cenfcralis, Piet- 

vakari],' Šiaurinių, Šiaurva- 

kariu Mountain, Pacific ir 

Svetimšalių. Terįtorial ir. In- 

sular arba geriau žinoma "ke- 
turiolikta." divizijos. 

Divizijos seka vyriausiąjį 
darbą. Kožna divizija turi di- 

rektorių, kuris prižiūri divizi- 

jos darbą. Kožna divizija pa- 
dalinta skyrius. Tų skyrių iš 
viso yra 3,620. Tie skyriai su- 
riša Raudonąjį Kryžių su vi- 

suomene. Skyrių nariai renka 
aukas, sandelius ir narius. 

Jaunųjų Raudonasis Kry- 
žius atlieka didelį darbą. Vai- 
kai, tarnaudami susiedams ir 

draugams, tarnauja valdžiai. 
Prižiūri valgį ligonbutiriį. J. 

R. K. vienutės duoda pagelbą 
svetimšalių vaikams. Vaikus 

mokina taupyt netik pinigus 
bet viską. 
Nuo karės laiko, Karės De- 

partamentas prašė Raudono- 

jo Kryžiaus vest darbą toliaus, 
ypatingai kareivių ir jų šeimy- 
noms pagelbos darbą, prižiū- 
rėt kareivius ligonbučiuose ir 

t.t. 

Svetimų šalių pagelbos sky- 
rius atlieka darbą užjurėse. 
Darbas išplatintas per visą 
Europą, ir Meksiką, kur Ame- 
rikos Raudonasis Ki'\žiaus pa- 

gelbsti Meksikonams sulaiky- 
ti baisų maro piėgą. 

NAMINIŲ PAUKŠČIŲ PA 
MERKIMAS "NATRO-FLI- 

UOROJE" (SEDIUM FLUO- 

RID) IŠNAIKINA 

VISUS VABZDŽIUS. 

Tarp vištų augintoji] yra 
nuomonė priešinga naminių 
paukščių mirkymui. Tas yra 

gal dėlto, jog ligšiol augyto- 
jai pamerkdavo vištas i alie- 

juotą ar deginantį vandenį, 
tas suteršia plunksnas ir dau- 

gelį sykių užgauna odą. Su- 
vienytų Valstijų Agrikultūros 
Departamentas pataria vištų 
pamirk vi na "sodiuni i'l i uo ro- 

ję". Pamirkymas gerians pri- 
taikomas pietinėms valsti- 

joms, ir vasaroje siauruose. 
Pirmas reikalavimas — šil- 

ta diena, idant višta galėtų 
greit išdžiūt. JSTeišrink vėjuota 
dieną. Patartina užbaigt • 

pa- 
ini rkymą vieną, valandą prieš 
saulės nusileidimą, tuomet 

višta išdžius prieš eisiant tu- 

tpi, nes plunksnos nevisos 

šlapintos. Pamirkynio "Nat- 

ro-Fliuoroje" pasekmės ko- 

geriausios ir sulyginant su 

dulkinimo procesų, šis būdas 

geresnis, pigesnis ir greites- 
nis 

Vabzdžiai greičiaus išnyksta 
nuo pamirkimo "natro-i'liuo- 

roje" nqgu dulkinant su kiso- 
dium-fluorid" (dulkių formo- 

je). Vabzdžiai nuo skystimo 
greitai stimpa, kelias valan- 

das nuo dulkiavimo. 

Naudojant pamirkynio tyudą 
reikia turėti šilto vandenio. 

Geriausia dviem ypatom 
mirkyti vištas, tuomėt darbas 

greitesnis ir galima vartoti 

tik vieną didelį kubilą. Van- 
duo turi buti mieruotas. Prie 

kožno galono vandens reikia 

vartot nuo trijų ketvirtdalių 
iki vienos uncijos vaisbiškai 
arba dvi-trečdalis uncijos che- 
miškai grynos "sodium-fluo- 
rid". "Sodium-Fluorid" su- 

tirpsta su maišymu. Vandenio 

pripilk beveik pilną kubilą, 
paliekant nepripįldyt tik a- 

pie šešis arba aštuonis colius. 

Jeigu daugelį vištų manote 

mirkvti, tai laiks fnuo h laiko 
* 

, . i 
reikia dėti tinkamą dalį 

"'' 
so- 

diųm-fluorid.'' 
V'iStų sparnus reikia laikyt 

viršuj pečių .su kaire ranka, 

greitai įkišti vištą, kubilą, su 
kita ranka laikyt 'galvą viršui 
vandens pakol plunksnos ap- 
šlaiupa. L*o tani galvą greitai 
sykį ar du sykius kišk i van- 

.» 
* 

. .* 

denį. Kuomet išimsi vištą iš 

vandens, laikyk rankose pakol 
vanduo nubėgs ir paleisk. Pa- 
merkimas ima apie trisdešimts 
ar keturiasdešimts penkias 
sekundas. 

% 

CHICAGOS KARUOMENĖ 

ANGLEKASIŲ STEIKA. 

Charleston, W. Was v Rugp. 
30. — M ingo apskrity, j strei- 

kuoja anglekasiai. Andai įvy- 
ko kruvini susirėmimai. Ka- 

dangi padėjimas aršėja, gu- 

bernatorius Cromwell streiko 

vieton pakviečia federalę ka- 

ruomeiię iš Cliicagos. 

SUOKALBIS DEL IMPERA 

TORIAUS KAROLIO. 

Vienna, Rugp. !>(). — M mis- 

teris Streter parlamente pra- 

nešė, jog Austrijos vyriausy- 
bė susekusi suokalbį, kurio 

tikslas buvo Austrijoje atgai- 
vinti sostą, ir jin sugrąžini i 

buvusį imperatorių Karolį. 
Suokalbiu įveliami (i!) par- 

laihento atstovai. Ju pavardės 
hus pasakytos slaptajam par- 
lamento susirinkime. 

DEMOBILIZUOTA VILLOS 

KARUOMENĖ. 

Mexico CHy, Rugp. .'>(). — 

Žinomo revoU;:"ijonierių ,vado 
Vilius karuumeuė pagaliaus 
demobilizuota ir pasibaigė to 

žmogaus linksniavimas. Villa 

apsigyvena ukėje Canutillo. 

Jam bus mokama ikmsija. 
Sukilėlis PedroZamora ne- 

pasidavė vyriausybei. šitos 

karuonienė įveikė Zamoros 

kareivius ir patį Zamorą gau- 
do. »Jis veikė vakaruose nuo 

Jalisco. 

BIZNIERIŲ ATYDAI 

Illinojaus Farmos Ant 

Pardavimo. 

80 akru farmos, 1 mylia nuo mies- 
to ir geležinkelio. Nauji budinkai 

pilnas setas visti nkei reikalingą da- 

lyku. 3 gori arkliai, li melžiamos 
karvės, 300 višti.i, 15 kiaulių, ir apie 
30 tonu dobilinio šieno, ir inimant 
visus kitus javus. Farmos kaina $12- 
000.00. 

-0 akru furma, galima pėščiam 
eiti j Chieagą, gali turėti farnuj. ir 

dirbti Chieagojc, stoekas, mašineri- 

jos, G karvės, 2 arkliai, 7 kia.ulės, 
ir apie 300 vištų, taipgi yra ir ž<i- 
sų ir anėią, apie. 20 tonų Alphalfos 
šieno, komų, bulvių, avižų, ir didelis 

so<Jas. Kaina ^!>ti000. Nepraleiskite 
šios progos. Mes parduodame už 

casli arba mainysime ant biznio Clii- 

eagoje. 
10 akrų netoli miesto, geri namai, 

ir žemė. Stoekas, mašinerijas, parsi- 
duoda pigiai, ateikite ir pamatykite. 

40 akrų, 4inylios nuo 'miesto, o 

kambarių namas, graži žemė ir so- 

das, netoli upės, geras puikus juod- 
žemis. Kaina $2000.00, iškalno $1000. 

00. Balaneas j 3 metus išmokėti. 

40 akru farmos, be budinkų, 20 

akrų išdirbiniai, 20 akrų del ga- 

nyklos ir girios $1500.00 iškalno 

$700,00 balaneas j 5 metus- moka- 

mas ant 6%. 
INDIANA FARAfOS. 

120 aru, 45 milios nuo Chicagos aut 

I)iie Highway, arti miesto stoekas ir 

farmos įrankiai. Kuiną $9000.00. 

400 akrų, geros žemės 50 mylių 
nuo Chicagos, geras juodžemis, $20- 

000.00 ant išmokesėio, šios 2 farmos 

turi buti parduotos tuojaus, nežiū- 

rint kainos. 

\yiSCONSINO FARMOS. 
80 akrų \Yiscons|n arti Stoven Poi-. 

nt geri namai geras sodas, ir gera 

žemė stoekas, mašinerijos $7000.00 

mainysiu ant namo, Chieagoje. Prieš 

perkant kokia farmą. ateikite pas 
mus ir pasikalbėkite. > 

First National Realty Co. . 

840 West 35tįh Str. 

Chicago, 111. 

Telefonas, Boulevard 2437 
PRANEŠIMAS' 

Mes kranstyslmės j savo naują vie- 

tą apie Rugsėjo (September) 5-tą, 

1020 j 736 West 35th Str. Arti Hals- 
ted Gatvės. 

PIRKITE LIETUVOS VAL 

STYBĖS B0NŲ. 

/ t f-' 
" 

'*• 
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REIKALAUJA. . 

. TĖM.YKITE! 
Jieškote pastovaus darbo? 

Mes turime daug darbų jums 
'm u su fandrėse kaipo leibe- 

riams ir pagalbininkams. Ge- 

ra mokestis. Ateik i musij Em- 

ployment Dept. bile diemj. Mes 
norėtume pakalbėti su jumis 
apie tai. 

LINK BELT CO. 

329 West 31th Str. 

REIKALINGI LEIBERIAI 

DEL FABRIKO DARBO. 
DARBAS PASTOVUS. 

LINK BELT CO. 

39th & STEWART 

REIKALINGI 

liurbi įlinkai šapjj ir i mol- 

ding (liejimų) skyrius. 
Darbas pastovus. 

CRANE COMPANY 

Employment Departments 
40th St. & South Kedzie Ave. 

Or 

15th* and Canal Street 

REIKALINGI 

Aliuliu mainieriai. 

Kontucky ir Woat Virginijoj, geros 

algos mokamos. Atsišaukite. 

30 S. Canal Str. . 

2-ros lubos. 

REIKALINGI. 

Rankų šrubu mašinų opo- 

ratorių. 

Roth Mfg. Company 
1600 South Kilbourn Ave. 

HEIKAMNGAii S A LESMONAS 

$."»(> iki $00 j savaitę. 

Turi būti greitus.ir apsukrus. Nie- 

kados ant marketo šįe dalykai nebu- 
v o p a r d av in j a m i. 

Atsišaukite — S ryte iki 5:30 va- 

kare. 

35 \Vrst 63rd Str. Room 412 
Merrick Building 

ATYDA 

—ieškantiems pastovaus dar- 

bo su geru mokesčiu ir bonus, 

atsišaukite gatavi prie darbo 

V/ESTERN FELT WORKS, 

4115,Ogden Avenue, arti 22ros 
ir Crawford. 

A. 
; 

! 

A. 

UI J. GHAKANAUS- 
KAS 

persiskyrė su šiuo pasau- 
liu Rugp. 11, 1920. 

A. A. Kazimieras gimė 
Sausio 18 1900 m. Chica- 

goje įstojo i S. Valstijų 

armiją, Birželio 4, 1919. 

likosi užmuštas nuo ark- 

lio, Rugp. 11, 1920. Hono- 

lulu $awaii. Paliko nu- 

liudime motiną ir brolį. 

Parvežtas namus 

brolio 1445 So. 50 Ave. 

Cicero, Subatoje, o laido- 
tuvės bus Panedėlio ryte 
iš namų šv. Antano baž- 

nyčią o paskui Šv. Ka- 

zimiero kapines. 

Motina ir Brolis. 

REIKALINGI MOLDERIAI. 

Bench raąphine ir floor; taippat vy- 
rai mokantis molderystčs, ir leibe- 

riai. Gera mokestis, darbas pasto- 

vus; nėra nei jokio darbininkų tar- 

pe nesutikimo. 

PRATT MALLEABLE HU>N 
WORKS 

JOLIET, ILL. 

PARDAVIMUI 

3 lotai šale Chicagos arba mainysiu 
ant antomobiliij, nežiūrint kokios 

i.šdirbystės, arba prapertės. Lotai pi- 

g-ųs taipgi 5 kambariu naujas medi- 
nis namelis. 

Atsišaukite pas savininką: 

A. CHERNAU&KAS, 
10:58 So. Cai«ol Ave. 1 blokas 

rytus nuo Oak Park Avc. 

REIKALINGAS GERAS DIONOS 

t 
kepi;,jas 

Gera mokestis, Atsišaukite: 

K. NEL FAS, 

542-E-43rd Str. Chieago, 111. 

ANT PARDAVIMO. 

ANT PARDAVIMO. 

Kumpinis namas ,su lotu 1 namas 

2 pagyvenimai su bizniu antras ma- 

žas murinukas užpakalyje. Atsišau- 

kite: 
2159 W. 22ud Place. 

V 

PIGIAI IR GERAI. 

Parduodam ir mainom namus, lo- 

tus, farmas ir visokius biznius. Pas 

mus gulima gauti visokių pasirinki- 
mų. 

Atsišaukite pas: 

A. GRIGAS & CO. 

3114 S. Halsted st., Cliicago, 111. 

ANT PARDAVIMO 

Business (soft drinks) su visu BIdg. 
ant pardavimo. Geroj vietoj arti fab- 

riko atsišaukite. 

p. giedman 

loM S. 52nd A ve. Cicero, III. 

ANT PARDAVIMO 

Tuojaus parsiduoda moderniškas 

namas dviem pagyvenimais. Vande- 
niu apšildomus, yru elektrų ir gu- 

zas. Stovi dailioj vietoj, šalimais fiv, 

Kazimiero vienuolyno, arti didelio 

parko. 

Kas nori isigyti puikią, vietą, tegu 
kreipiasi adresu: 

VINCENTAS KLIMAS; 
2551 \Vcst G9 Str. Cliicago, III. 

ANT PARDAVIMO 
•1 kuinbarių medinis namas elekįros 
.šviesu, maudynės, vandeniu apšildo- 
mas, parsiduoda pigiai. Atsišaukite: 

•1015 So. Artcsiau Avc. Chicago, III. 

DR, G. M. GLASER 
Praktikuoja 29 metai 

Ofisas 3149 So. Morgan St. 

Kertė 32-ro st., Chicago, 111. 

SPECIJALISTAS 

Moteriškų, Vyriškų, taipgi chro- 

niškų ligų. 
OFISO VALANDOS: Nuo 19 ryto 
iki 3 po pietų, nuo <$ iki 8 valan- 

da vakare. 

Nedėllomls nuo 9 lkl 2 po plet 
Telefonas »Yards 687 

Dr. A. L. Yuška 
1900 3. Zl:.:r':r:. Ctr. 

Tcl Canal 2118 N 

Valandos: 10 ryto iki 8 vakaro 

Gyvenimas ' 

2811 W. OSrd Str. 

Tel Prospect 34G6. 

DR. S. BIĖM 
LIETUVIS GYDYTOJAS IR 

CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street 

Tel. Canal 6222 

Res. ai 14 W. 42n<l Street 

Tel. McKinley 4988 

Telephone: Tardą 6492 

AKUŠERIU 
a. mm 

Turiu patyrimą 

moterių ligose; rū- 

pestingai prižiū- 

riu ligonę ir kūdi- 

kį laike Ilgo* 

3255 So. Halfited St„ Ohlcago, I1L 

ik 

' ^ 

"WAR SAVINGS STAMPS 
IS9UED BY THE 

UNITE® STATES 
GOVERNMENT 

MUZIKOS MYLĖTOJAMS. 
Nauji ir gražus muzik. veikalai 

gaidos su žodžiais del piano, ka tik 

išėjo iš spaudos. 
1. "Gana broliai" duetas 50c. 
2. "Ras man darbo" duetas . . 60c. 

3. "Sudiev, gimtinė" Solo .... 50c. 

4. "O Lietuva numylėta" .... 50c. 
5. "Lni.škys pas tėvelį" Solo .. 50c. 

Užsisakant šiuos veikalus kartu 

reikia siųsti ir pinigus per raoney 
orderi arba registruotam laiške, 

(stappu nesiųskite). Išleidėjo vardu. 
J. A. ŽEMAITIS. 

315 So. \Vcst S t. ' Shcnandoah,- Pa. 

PIGUS PARDAVIMAS. 

Ant pardavimo nedidelė iarxnuk#18- 
viso 3 akeriai, galima laikyti karvę, 
kiaulių, vištų ir prisiauginti daržo- 

vių kurias pardavus geras pelnas. 
Galima auginti kiaulių, nes tie pa- 

tys miesto gyventojai tuojaus nuper- 
ka, taippat ir daržovės ir pieną. Yra 
stuba su 5 kambariais, gražus skie- 

pas gerai ištaisytas, tvoros šimet sta- < 

tytos, gatvė akmeninė, vienas viors- 

tas j miestų, žemė visa lygi kaip 
stalas. Čionai viskas auga, uogos ir 

kiti dalykai, lieka žagrė, akėčios ir 

kiti reikalingi dalykai, čionai yra ke- 

letas lietuviškų šeimynų, kurie turi 

lotus nusipirkę galima pirkti lotus 

ir budavoti. 
Kas norėtų prie daikto nusipirkti 

lotų pardusiu labai pigiai ir da pa- 

barguosiu, ta vieta netoli nuo Pitts- 

burgho, ant trūkio tiktai 60c. i Pitts- 

burghą. 
Priežastis pardavimo savininkas y- 

ra siuvėjas ir turi bizni mieste ir 

negali apžiūrėti žemės užtat priver- 
stas parduoti. Išpardavimas bus per 
3 dienas Rugsėjo 5, 0, ir 7. Kurie 

manote pirkti atvažiuokite ir galėsite 
nusipirkti žemės labai pigiai, arba 

kas norės galop nupirkti visą. farmą.. 

MIŠKIS, 
275 Park Avc. Clalrton, Penna. 

Saugok akių regijimą 

Kada kankinies del galvos 
skaudėjimo, kada regėjimas sil- 

• nsta skaitant, siuvant ar tolyn 
žiūrint — tai reiškia, jos pri- 
valote kreipties i manę klausti 

patarimo del jusų akių; mano 
20 metų patyrimas suteiks 

jums geriausj patarnavimą, del 
Akiu. Ausų, Nosies ir Gerklės 

i Ligos gydoma specljalisto, 
W. F. MONCRUFF, M. D. 

JOHN J. SMETANA, 
AKIŲ SPECIJALISTAS 

1801 S. Asliluiul Av6., Chicago. 
kertė 18tos gatvės; 3-Clos lubos 

Kaiubaris 14-15-16-17 

Viršui PLATT'S aptiekos 

Tėinykite mano paraSą.. 

Valandos: Nuo 10 ryto iki 9 

vak. Nedėliomis nuo 9 ryto iki 

12 d. 

Telefonas Boulevard 9199 

OR, C. KASPUTIS 
DENTISTAS 

3331 S. Halsted Str. 

VALANDOS: 9—12 A M. 

1—5; 7—8 P. M. 

S. FABIJONAS 

A. PETRATIS & CO. 
Mortgage Bank 

REAIj ESTATE—INSURANCE 

European American Bureau 
Siunčia Pinigus. Parduoda 

Laivokortes 

NOTARIJUŠAS 

809 W. 35tli Str. Chicago, IĮ1. 
Boulevard 611 

FERRATED BITTER 

WINE 
Patikimas tonikas bitter 

wine ir atitaisantis ir at- 

naujinantis .sveikatą, ir duo- 
dantis tvirtybę. 

Jis turi savyje 18 nuošim- 

čių Alkoolinio Port Wine 

vaistinių kombinacijų įvai- 

rių labai sveikatingų dalįų. 

Reikalauk Drugštoriuose 
arba rašyk: 

B. R. K0ZL0WSKI 
Laboratories 

4755 So. Loomis Str. 

Chicago, IIL 


