
Vietines Žinios 
CHICAGIEČIAI ŠTURMAVO 

•BIRUTĘ". 

Kai. 18 d., Meldaž.io svetai- 
nėje. "Birutė' s tau" scenoje ope- 
retę* "Lietuviška- Milijonierių*''. 
\a, o juk matyti "miljonicriu" 
savųjų tarpe, tai tik laimė ir 

džiaugsmas. Taigi ir nuspren- 
džiau tos laimės bei džiaugsmo 
nors ma/ą dalele del snvęs i-i- 
?>'ti. 

Vakaras. Saulutė jau senai 
buvo paslėpusi savo akis nuo 

dangaus skliauto, kuris dar vie- 
tomis sesutės raudono veido is- 
vazda save puoš?. Juo vakaras 
brido toliau tylion tamsumon, 
tuo labiau jis save slėpė nuo 

(pasaulio akių. Globojamas ty- 
lios tamsos ir nejutau, kaip at- 

siradau įprie durų, kur aiškiai 

spindėjo elektros šviesa. Eisiu 
vidun, lipsiu trepais augštyn, o 

via, lyg ant nelaimės, tik gal- 
•VDs ir galvos; nejaugi lip>i. Cia 
dar baimė, kad gali tikietu pri- 
stygti. Taigi slinkdamas po tru 

pūtėt j augstyn, dasigavau prie 
tikietu pardavėjo ir didei nu- 

džiugau, kad tikieta pavyko 
gauti. Turhut žinojo, kad man 

jo reikės. Risiu svetainėn, o čia 

jau kad tik kiek, tai ir kojai 
vieto.s nebūt u. Kam teko pir- 
miau vklun ineiti, tas džiaugia- 
si gavęs atsisėsti, o kas vėliau, 
tas jau linksmas bile tik pritil- 
po; o jau sėsti tai nėra taip 
svarbiu () cia juk pasirodys 
"milijonieriais'', reikės jam ne- 

maža pagarbos išreikšti; taigi 
stovintis geriausią pagarbą šiuo 

žvilgsniu tik ir tegali atlikti. 
Pagaliau uždanga išlengvo 

pasikelia. Svetainėje užviešpa- 
tauja tyla. '"Milijonierius" sa- 

Ivujit tarpe... Džiaugiasi, did- 

j/iuoja^i tapęs .turtinau; kiti gar 
Ibina jo milijoną. <) tie balsai. 
Ir. dos> tau tiesiog i širdį ir.* ta- 

rytum, kalba: -- Gerbk "mili- 
jonierių' r*.: ^k jam pa godonę, nu 

silenk jam. — faai buvau galvą 
belenkiąs ir .jei ne tūlos ponios 
smaili, kyšanti skrybėlės spil- 
k;i ir. jei nebūčiau atsiminęs, 
kad ištikruju Čionai tik vaidi- 
nama. bučiau žemai, žemai savo 

galvą nulenkęs. O prie pro- 
gos už tą pagarbą, bučiau gavęs 
raudoną tašką kakton. 

Nors "milijonierius" scenoj 
pranyko, bet atsilankiusieji išti- 

Uą vakarą jautė džiaugėsi gėrė- 
,'jo-i tuo ispudr/iu, kiuris bus il- 
įgai chicagiečiu minimas. 

O jTTs. dainos, dainos mielos! 
Penas ir paguoda sielos... Skam 

į bėkit nuo ryto ik tamsai nak- 
I ties, — saldu pasidaro, leng- 
viau ant širdies. — Ir gęstančią 
\ilti meilės ugnyje, o daina man 

brangi, randu aš tavyje: kas do- 
r'1, prakilnu, kas širdi masina, 
kas lietuvio dvasią nuo mažių 
gaivina. 

.Vejančiomis veržiasi šie žo- 

džiai klausantės Lietuvos sielos 
balso — dainų, kuriomis šį va-! 

[karą 'T.irufė'' gausiai apipylė.] 
I'ierh. St. Šimkus ir jo darbas 

į saliko visiems ilgos atminties. 
O kas tau, varguoli, skaus- 

mus aprakuos, — krutinę pri- 
glaus bei širdį paguos?.— Kas 

'dvasią prislėgtą iš miego prikels. 
! kuri jau nuo savo jaunystės— 
I » 
mažens užmigo, atsalo nuo savo 

tėvynės?...— D<iina ją išbudins, 
laina ją sušildys, ir taką nu-l 

išvirs į laimingą rytojų žvaigždėj 
[atgimimo gadynės... 

Tad plaukite dainos iš dai- 

Dar gal ne visiems gerai žinoma. 
Jog Amerikoj randasi dideliausi Lietuviu Ūkininkų Kolonijų 

visoj Amerikoj. lai yra iSCOlTYILLE MIC11 'r su 

aplenkiu miesteliais. 
SCOTTVILLE V ra geriausi ir derlingiausi žemė 
SCOTTVILLE Yra didžiausios del Ūkininkų mašinerijų 

krautuvės 
SCOTTVILLE Y ra (ierfausi targa* pardavimų ūkiškų produktų 
SCOTTVILLE Y ra Kenavimo produktų fabrikas yra Sviesto 

išdirbvste ir t. t. 
SCOTTVILLE I lietuviai turi geriausios brangiausios farmas 

ir su geriausiais {taisimo sistema, kaipo su 
šviesa *ir vandeniu suvestu ir t. t. 

SCOTTVILLE I .ietuviai farmeriai pralenkia \isas kit; s koloni- 
jas. £emes našumu ir kurie g'auna geriausi 

pelną už savo vasaros darba, 
SCOTTVILLE Dabar atvikau Ch'cago- su Automobiliu sn 

tikslu k*ad Apvažinėjus ir apmačius i/isas čion 
apgyventas l etuvias kolonijas, kad galėčiau kuodaugiausiai 
apipasakoti *ugrižųs už keliu dienų Chicagon.. Kas norite su 
Automobilium iŠ Chicagos važiuoti i SCOTTVILLE MICH., 
del apmatimo lietuviškų kolonijų ir pasirinkimo savo geros ukios. 
Ateikite pas manės aš nuvešiu arba suteiksiu paai^kinima kaip j 
ten geriaus nuvažiuoti mano Adresas: 

W. Strygas, 3022 W. 40 St., Chicago, 111. 

į n i u krūtinių, paakstink širdis 
mylėti vien dailę, suminkštvs jas 
greitai n ars ir akmeniniu sunų. 
dukterų tėvynės bent meilę. 

Aur-letinis. 

BĖGIASUKIŲ STREIKAS 
BAIGIASI. 

fiel/kelio ir kitn unijų perdė- 
tiniai pareiškė, kad bė^iasukių 

;>treikas, kuris ^gręsė stiparalyžia- 
! \ imti Suvienytų Valstijų gelž- 
keliams per ištisas dvi savaiti, 
pasibaidė sykiu su neoficialiu pri 
pažinimų jų vadų. 

I Jobu (irunau sukilimo organi- 
zatorius, IT. K. Reading, galva 
L'nited Fnginemen's susivieniji- 
mo ir kiti aštiuoni streiko vadai 

I 

įarešttK'ti foderaliame užpuolime! 
antru kartu, kuomet jie buvo su- 

'ėję pasitarinutn "baigti streiką", 
kur jie turėjo pareikšti naujus 
reikalavimus aukštesnių algų ir 

pripažinimo jų organizacijos. 

STŪKSO KITAS GELŽKELIO 
KEBLUMAS. 

Esant beveik normaliame sto- 

vyje Cbicagos gelžkelių kie- 
mams ir esant streiko vaidui ir 
kitiems dvidešimts devyniems po 
valdžios globa, gelžkelio virši- 
ninkas atkreipė jų domą i antrą 
streiką, knr 8.000 prekių per- 
kraustytojai ir 30,000 gelžkelio 
klerku teiks pirmutiniams" su- 

kilėliam-" pagalbą. 

Hėgiasuikiai iš visu Sr.v. Valst. 
kraštu susiėjo su (irunau ir ki- 
tais vadais apkalbėti padėtį tų 
miestų, kur maištas nepadarė jo- 
kios i n tėkmė s. 

Streikas gali kilti vienos die- 
nos bėgyje, jei darbininkų rei- 
kalavimai nebus- išpildyti. Visi 
darbininkai yra pasirengę tvirtai 
kovai. 

NUŠAUTAS BANDITAS. 

Vakar rytą vienas gatvinis | 
banditas, mėginės pasinaudoti 
proga — laimikiu, netikėtai pa- 
sirinko slaptos policjpos seržan- 

tą, kuris užpuoliką mirtinai pa- 
šovė ir tpastarasai, nuvežtas Sv. 
Bernardo ligoninėn, mirė. 

Prieš mirti pasisakė esąs Leo 
\Vi1de. 

Pas ji atrasta penki pluoštai 
pinigų, du auksiniu laikrodžiu ir 
keliolika vienodos rūšies spilku- 
čių. 

Bridgepovto Kareiviu Atydai! 
Į iŠ. A. L. K. 3-čios kuopos svar 

bus susirinkimas įvyks utarnin- 
Įke,'balandžio 20 d., 7:30 vai. vak., 
šv. Jurgio parap. svetainėj. Kiek 

į vienas narys šios kupos privalo- 
te būtinai atsilankyti, nes yra 

J daug svarbių dalykų aptarti ir 

užbaigti visus rengiamo baliaus 
'reikalus, kuris įvyks bal 24 d. 

i Lyberty liall. F. J. K. kp rašt. 
I 

KAS TURI AUSIS TEKLAUSO SKAITANČIŲ; KAS TURI AKIS. PATS TE- 
SKAITO musu karžygiškos kariuomenės leidžiamą laikraštį 

"Kariškiu Žodis" 
"KARIŠKIŲ ŽODIS" 

aprašo visus Lietuvos kariuo- 
menės žygius, kovas, smar- 

kius rausius, kad brangiai Tė- 

vynei laisvę iškovoti, kacl ap- 

ginti mūsų broliu turtą, gy- 

vybę nuo lenku plėšiku piktų- 
jų, nuo vokiečių ir rusų gro- 
bonių plėšriųjų. 

"KARIŠKIŲ ŽODIS" 
ryškiai atspindi karštą Lietu- 
vos kariuomenės Tėvynės mei 
lę ir jos pasiryžimą ginti Lie- 
tuvą iki paskutinio kraujo 

lašo ir iškovoti tokią Lietuvos 
valstybę, kurion galėtų sugrįž- 
ti ir sugrįžę laimę rasti visi 
po pasaulį išblaškyti vargstan- 
tieji tikri Lietuvos sunus. 

"KARIŠKIŲ ŽODIS" 
skelbia nukautu jų (užmuštų- 
jų), sužeistųjų nelaisvėn pate 
kusiųjų ar be žinios prapuo- 
liusiųjų bei kovose atsižvmė- 
jųsiųjų ir apdovanotų kariš- 
kių vardus. 

Taigi kiekvienas Amerikos lietuvis, kuris Lietuvos Tėvynės išsiilgęs, kuris onri žinoti, k'aip Lietuvos 
kariuomenė savo krauju musų žmonėms laimingą kelia, kloja, teskaito ir teplatina. 

"Kariškių Žodis" 
"KARIŠKIŲ ŽODIS" eina vieną kartą į savaitę. Kaina metams 2 dolariu, kuriuos 

galite pasiųsti registruotame laiške. 

Adresas: 
"KARIŠKIŲ ŽODŽIO" REDAKCIJA 
KAUNAS 
LITHUANIA 

SALDUSIS JAUNAVEDŽIŲ 
MĖNUO VIRTO TRAGE- 

DIJA. 

Tiktai po ketlurių dienų apsi- 
vedimo tulo \lexander Mctiui- 
gan mote ri ištik.) nelaiminga 
mirtis, (iri'/, t ant namo po pa- 
sivaikščiojimui pereitą nedėlios 
naktį lies Manlison ir Clark gat- 
vėmis jo moterį prislėgė po 

įshvo ratais Suv. Valstijų kra- 
sos automobilius ir nepoilgam 
ji mirė. Jisai taipgi sužeistas, 
užgauta koja. 

Vežėjas yra suareštuotas. 

PAMĖGKIME ŠVARUMĄ. 
Neretai pasitaiko užeiti na- 

mus, kur visokie rakandai ir ki- 
tokie daiktai esti nesavo vieto- 
se. Tuos pastebiu pirmiausia,! 
nes jie geriausiai susiduria sn 

akimi. Ir kaip tai darosi nema- 
lonu ant žiūrėtojo širdies, jie | 
tik pažvelgus vienan kitan kam-1 
pan kambario pastebi ir kitokius 
švarumo trukumus, ':as didei 
kenkia sveikatai tu, kurie nesi- 
rūpina švariai užlaikyti namus. 

) i n i< tas padarvti la'bai vra leng 
va. 

Čia tai didžiausia kaltė puol; 
ant namu semi įlinkės, kuri turi 

pilnoj savo galėj palaikyti na- 

muose sanitartškumą. 
Nesenai man teko aplankyti, 

titulą šeimyną, kuri gyveno gan 
gražioje iš lauko pusės murinėję 
pirkėje. Ir kaip nudžiugau j ja 
žiūrėdamas! Sakau, ot čionai 
tikrai poniška* gyventi galima. 
Atidarau duris, lipsiu augštyn, o 

čia ant trepu piimėtyta ipopie- 
rų. na. ir purvyno nemažai ant 

jų yra. Apsilankiau, užlipęs, vi- 
dun, ten dar didesnė stoka na- 

mų ruošos. 
Tai tau ir poniškilimas. O juk 

tasai taip lengva iugyvendinti. 
Tik g. šeimininkės truputi dau- 
giau atkreipkite i sanitariškumą 
domesio, o jttsų namai bus jusų 
pačių papuošalu ir sveikata. 

ATSIIMKITE LAIŠKUS. 
Chicagos Centraliniam Pašte 

yra šiems asmenims laiškai: 
33 Galvida Silvestrą.:-. 
37 Gleiznis Jonas 
51 Jakaitis Pranas 
53 Jozaitis Adomas 
56 Kangailienė Marijona 
58 Kazlauskas Domininkas 
59 Kemeza Andrius 
72 Martikonis Stanislovas 

ATSIIMKITE LAIŠKUS. 
J "Lietuvos" ofisą yra atėję laiš- 

kai šioms ypatoms: 
Karolis Banobis, Albinas j. 

Chmieliauskis, Mykolas Dagis, St. 
Gimbutaitė, Jonui, Antanui ir Ka- 
zimierui jonaičiams, J. JatikJauskaF 
Yin. Jankauskas, Jonas Kelpšas, 
Toe Mozeris, Frank Mikšis, Ignas 
Pacevič, Al- Sutkaitis, Jonas Stik- 
lius, Frank Toliušis. 

Norintieji atsiimti laiškus kreip- 
kitės j *' Lietuvos" adm. 3253 So. 
Morgan St., Chicago, 111. 

Apart Reading. kiti liuosi. 
Po ištyifhui, išskyrus Rea- 

ding. visi kiti paliuosuoti. Rea- 
ding gi ipaimtas valsčiaus ka- 
lėjimai!. kur jis bus laikomas iki 
bal. 24 d. 

SVETIMTAUČIAI. 

Mokinimas dalies Amerikos ar- 

mijos laike karės tikrai perstatė 
žmonėms baisia nežinyste milijo- 
nų musų piliečių. Dabartinio gyve- 
nimo brangumas, dabartinis kvailas 
barstymas pinigų ir didelis pirki- 
mas bevertingų kapitalų labiau p'a- 
rodo nežinvstę taupyme ir abelną 
nežinojimą musų gyventojų. 

Daugelis žmonių mano, jog per- 
vėlu pataisyti pinigišką nežinyste 
dabartinės gentkartės — jog ^nas 

šuva negali mokytis naujų išdyka- 
vimų. Net ir žmonės, kurie gerai 
pažįsta mokslinių dalyku stovį taip- 
pat manė, bet fa nuomonė klaidin- 
ga. Daugelis senų šunų daug įsimo- 
kina nuo gerai išlavintų šuniukų. 

Daugelis piliečių, ypatingai tarp 
svetimtaučių, nemoka skaityti arba 

rašyti, rokuot ar atitraukt, bet jų 
nacių skaičius didinasi. Ir tik per 
jų U dauginimą, per jų vaikus, ku- 

jrie dabar mokinasi Amerikos mokv 

klose. jų jfačių mokslas eis geryn. 
Suprantama tai p mokytoju, jog 
tie be mokslo, turi <li-lj pasididžia- 
vimą ir vaikioką tikėj'imą j j u vaikų 
įgytą mokslą musų mokyklose. Jie 
turi vilti ir seka viską k n vaikai 

įjsinvokina mokykloje. Jeifju vaikai 
gerai -atpranta ir mokinasi taupymo 
budus, jie ir senesnius namie galės 
pamokint. 

Mažos vertės yra žinoti nemoky- 
tam dirbtuvės darbininkui kiek my- 
liu drato yra reikalinga pastatyt 

įtvrrą aplink šiek-tiek ten žemės, 
bet šimfai tūkstančių tokių žmonelių 
yra pirkę Amerikos Laisvės Pas-1 
koks Bonų, ir daug jiems reiškia 
savo vaikų mokslas nes vaikai gali 
jiems pasakyti kaip nuošimtis su- 

sikrauna. kaip žmonės apsaugoti ir 
koki sautikiai tarp pirkėjų bonų ir 
valdžios, kurios tvirtumas stovi už 

tų pareigų. 

Šiomis dienomis kuomet žmonės 
uždirba dideles algas šis kraštas 
užpuldinėtas visokiu plėšikų, ir va- 

g'iku, kurie stengia atskirti lengya- 
tikiškius ir nežinančius nuo jų 1 Jo- 
nų ir algų konvertr Jų pastan- 
gos kenkia gerovę tautų- 

Mokytojų priedermė prirodyt 
moksleiviams vertę taupymo ir sar- 

gaus idėjinio pinigų valdiškose pa- 
skolose. etc. Dabartinės Paskolų 
kainos tai pasekmės ne valdžios ne- 

išpildymo savo pareigų, bet neiš- 

pildymo pareigų pncių žmonių, ku- 
rie be jokios priežasties ir reikalin- 

gumo atsiima savo jdėtuo ius pini- 
gus. 

Pirkit ir laikykit Laisvės Bonus 
ir Karės Taupymo Ženklelius. 

Parsiduoda (irosernėir Hneernė ge 

roj vietoj. Priežastis pard'avimo. sa- 

vininkas eina kitan bizniu. Atsišauk 
antrašu: A. /.. 3248'J.ime Street. 
Cliicago, 111. 

Parsiduoda mabogany (raudon- 
medžio) viršais pianai. Ir taipgi ga- 
su kūrenamas pelius. Pasiteirauk 
pas: 

SelnvarU P»ros. 
(>40 E. Aist St., Chicago, 111. 

Reikia 100 neamatininkų vyrų. 
mo'.erų ir vaikų norinčių mokyties 
paveikslam8 rėmus dirbti ir finišiuo 
ti. Mes išmokinsime jumis amatą ir 
mokėsmie gerą algą ir parodysime 
kai]) uždirbti nuo 25 iki dohrių 1 

savaitę; gera darbo padėtis atsišauk 
gatavas dirbti. 

lllMiois Moulding Co., 
2^rd St., & \\'estern Ave., Chicago. 

Pajieškau savo giminių ir pažin- 
stamų iš Žalvinių kaimo Marcin- 
kui! parapijos. Pirmiau jie visi 
gyveno l'ranford. Conn.. Dabar ne- 

žinau kur. Taipgi Pptras Yilkisis 
paj ieško draugų ir pažisstamų. Tu- 
rime svarbų reikalą, nfalonėkite at- 

sišaukti. Elesora Yilkisiutė ( po vy- 
ru Tamuliesė.). 

3330 So. \Yallace St., 
Chicago, 111. 

| PRAPUOLĖ MERGAITE. 
Alesa Petrauskaitė nedėlioję, ba- 

lasdžio n d. 1920 m., 4:30 po pie- 
tų išėjo Į teatrą ir sesugrįžo-. Kiek 
teko sužinoti, buk viPn'1 ** kaimynų 
moteris atkalbinėjusi ją iš namų 
su pagelba >kir tenais Brighton 
Parko biznieriaus ir atidavusi tar- 
nauti Į svctimti'kių žmonių namą. 
Mergaitė yra I5 metų amžiaus, 
molinomis akimis, tgmsiai geltonais 
plaukais. Kas patėmysite naujai at- 
siradusia mergaitę? Meldžiu praneš 
ti žemiau paduotų adresu arba arti- 
mesniai policijos stotei. 

Stanislovas K. Yaitekaitis, 
2521 W. 451h St., Chicago, 111. 

Ant Pardavimo- Didelis Bargenas. 
Parsiduoda labai pigiai storas, biz- 
nio vieta išdirbta per 4 metus, apie- 
linkė lietuviais apgyventa. Priežas- 
tis greito pardavimo- — savininkas 
išvažiuoja i Lietuvą. Platesnių infor 
inacijų kr ipkitės prie savininko ad 
res: 3221 Lime St. Chicago, 111. 

i LYTIES DALYKAI. 
Su Paveikslais. 

Audeklu apdaryta knyga, lietuvių kalboj, pa- duoda pilniausias žinias apie lyties dalykus, kuriuos privalo kiekvienas žinoti — paraįytn švitriu ir mokslišku budu. Knyga siunčiame už $2.00. Pinigais, money orderiu arba štain- 
f omis. 
Mod«rn Book Co., Dept. B. 32 \ Union Sąuare, New York City 

PASPAPTŲ BL'ANKAS 
PILDOME 
DYKAI. 

Balv'c Consultation Bureau, Ine, 
35 S. Dearborn St. Chicago. 

Room 206. 

: LAIVAKORTĖS 

Pinigus Siunčia 
A. M. MAKARUS 

3256 So. Wallace Street 
Chicago, 111. 

jefen Kachinskas 
LAWYER 

LIETUVIS advokatas 
29 SO. LA SALE STREET 

CHICAGO. ILL. 
Telephone Central 36S4 

Valandos: 9 ryto iki 5 vakare, 
Subatomis: 9 iki 1 po pietų 
VEDU VISOKIAS BYLAS 
VISl'OSE TEISMUOSE. 

Egzaminuoju Abstraktus perkant 
arba parduodant Namą, Lotą ar- 
ba Farmų ir padirbu visokius 
LegaliJkus Dokumentus. Sutei- 
kiu patarimus ir skolinu Pini- 
gus ant Pirmų Mortgečių, ant 
lengvu sąlygų. $ 
West Sid'e Ofisas atdaras vaka- 

rais "uo 7 iki 8 valandos. 
Viršum Metropolitan State Ban- 
kos. 2201 \V. 22-ND STREET, 
Cor. Leavitt. ® Tel. Canul 2552 

.Pranešimas, 
I 

Daktaras 

nions kahn 
ką tik sugrąžau iš 

Kalifornijos. 
Jau priima ligonius. 

Dabartinis jo adresas 
tokis. 

DR. MORRIS KAHN, 
4631 So. Ashaland Av. 

Chicago, 111. 

Severos Gyduoles užlaiko 

šeimynos sveikatą. 

Pavasariniai 
išbėrimai 

yra labai nemalonum pagražinimu 
ir dalyku padarančiu beveik nepa- 
kenčiamus skausmus ir kančias. Jie 
atsižymi savo niežėjimu ir savo di- 
deliu nepasidavimu gydymui. Juos 
pagimdo užterštas kraujas. Išva'yk 
kraują, vartodamas 

Severas 
Blood Purifier 

(Severos Kraujo Valytoją) kuris yra 
žinomas kaipo sistemos sutaisyto- 
jas, pagelbintis gamtai prašalinti 
nešvarumus iš kraujo ir tuomi pa- 
darantis galą votims, skauduliams, 
išbėrimams, pučkams ir apskritam 

! nusilpnėjimo stoviui.' Pamėgink jį. 
i Jį pardavinėja visos aptiekos. Kaina 

$1.25 ir 5c mokesčių. 

W. F. SEVERĄ CO. 

CEpy R' R AP ID S, IO W A 

Pa j ieškau savo pusseserės Onos 

Šerpytaitės (po vyru Vasiliaus- 
kienė). Paeina iš Tauragės apskr. 
Žvingių parap., Lelekienų sodos, 

Girdėjau, kad turi savo ukę Mieli, 
valstijoje. Turiu svarbų reikalą. 
Malonėkite atsišaukti. Petras 
Starkutis, 939 W. 33rd Place., 
Chicago, 111. 

Pajieškau savo brolio sunų Po- 
vilo ir Stanislovo Kryžanaitskų. Pa 
eina iš Kėdainių apskričio. Pašušvio 
valsčiaus. Girdėjau kad jiedu ešą 
atvažiavę Į Ameriką, bet nežinau 
kur jiedu yra. Turiu svarbu reika- 
lą, Malonėkite atsišaukti sekančių 
adresų: Ignacas Kryžanauskis, 

2450 So. \Vestern \ve. 
Chicago, 111. 

Pajieškau pusbrolio, Mykolo 
Meilono. kątik gavau laišką iš Lie- 
tuvos mto jo moteries. Malonės jis 
pats ar kas apie ii žino pranešti 
sekančiu adresu. 

Petras Kiuras, 
P. O. Box 581, 

Melrose Park, T11. 

|Litfiuanian-American Information 
Burcau- 

Į Vladas J. Norkus, vedėjas, Paspor- 
Į tai, Legališki Dokrmental, Foreign 
j Exchange, Real Eastate. Parduodam 
| lalvokartes. 

3114 So. Halated St., Chicago, 111. 
Tel. Boulevard 4899. 

Pboua Canal 257 

DR. C. K. KLIAUGA 
DENTISTAS 

Naujienų Name 
Vai: 9 iki 12 ryio ir 2 iki 9 vakare] 
1739 S. HALSTED ST CHICAGOj 

DR. S. BIEŽIS. 
LIETUVI 3 

GYDYTOJAS i R CHIRURGAS 
Ofisas: 2201 W. 22nd Streei 

Telefonas Canal 6222 
Vai: 1 IL1 5 ir 7 iki 9 vai. vak. 

Gyvenimo vieta: 3114 W. 42fcd St 

Tel. Yards 3654. AKUŠERKAJ 
Mrs. A. j 

Michmewich j 
Baigusi Akušerijos ko-] 
legij); ilv;ai praktikai 
rusi Pennsilvanijosi 
hospitalčac. Pasekminį 

patarnauja prie: 
gimdymo Duoda rocU] 
visokiose ligose mote-j 
rims ir merginoms. į 

3113 S. Halsted St] 
(ant antn] lubų) i 

CHICAGO, ILL. į 
rNuo 6 Iki 9 ryto ir 7 iki vėlai vafc? 

Phone Ca;al 6222 I 

DR. C. K. CHERRYS ! 
Lietuvis Dentistas 

Valandos: 9:30 iki 1?; 1 iki 8 fakJ 
2201 W. 22ra IR S. LEAVITT STS. 

CHICAGO. ILL. 

V. W. RUTKAUSKAS 
ADVOKATAS 

29 S. LA SALLE ST., ROOM 324. 
Telephone Central 6390. 

Vakarais. 812 W. 33-RD STREET. 
Telephone Yards 4681 

DR. JOHN N. THORPE 
GYDYTOJAS IH CHIRURGAS 

1637 W. 51-ma ir kamp.Marshtield 
Vai.: iki 9; ir 3 iki 4 ir 7 iki 8 

Telefonas Prospect 1157 

Dr. M. Herzman 
IŠ RUSIJOS 

Gerai lietuviams žinomas per 16 metų kaipo 
patyręs gydytojas, chirurgas ir akušeris. 
Gydo aštrias ir chroniškas iigas Tyrų, mo- 

terų ir Tailnj. pagal naujausias metodas 
X-Rnr ir kitokius elektros frietaiau* 

Ofisas ir Labaratorija: 1025 W. 

ISth St. netoli Fisk St. 
VALANDOS: Nuo 10—12 pietų ir 

8 vakarais. Dienomis: Ganai 
f 3110 arba 357 

relephonai: J Naktimis Drexel 
[ 950 Drover 4136 

GYVENIMAS: 3412 S. HalstecJ St 
VALANDOS: 8—9 ryto, tiktai. 

A, PETPATIS S. FABIJONAS 

A. PETRATIS & CO. 
Mortgage Bank 

į> J4EAL. EStATE--INSURANCE 

European American Bureau 
Siunti* Pinigus Parduoda Laivokortas 

NOTAHIJL'ŠAS 

i 3249 So. Halateb Street." Chieago, Illinois 
i Telephone JJouleQahd 611 

DR. M. T. STRIK0L1S 
LIKTU VIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofisas: 1757 W. 47 st Boulevard 16( 
Ofiso vai. 10 ryto iki 2 p. p. ir 6:31 
iki 8:30 vak. Nedėl. 9 iki 12 diens 
Namai: 2914 W. 43 St. McKisley 26:' 

Phone Yarde 2644 

DR. S. NAIKELIS 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGA8 
Of: ir gyv: vl^ta 3252 S. h-JBtod Sf. 
Vai: 9—11 ryte; 2—4 ir 7:30—9:30 

jTelephone LroYer 7042 

DR. C. Z. VEZELIS 
LIETUVIS DKNTISTA3 

Valandos: nuo 9 ryto <k< 9 vakare 
Ncdėldieniaii pagal nitarimą 

4712 SO. A8HLANU AVENUB 
arti 47>to* gaivi* 

felepbonp Ysrds 1532 

DR. J. KŪLIS 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
lydo visokiu ligas moterų, vaikų ir vyrų Specialiai gydo limpančias, senai ir 

paslaptingas vyrų ligas 
8269 H. HALSTED ST., CHfCAGO 


