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True translation filed with the post-master at Chicago, III., June 1, 1921
as required by the act of Oct 6, 1917

Talkininkai nebesusitaria
Reikalauja kariuomenės streikui
laužyti.

Talkininkai nesusitaria dėl Reikalauja kariuomenės.
Aukštosios Silezijos. Popieros dirbtuvių darbininkai
metė darbą; kariuomenė tuiėtų “tvarką atstelgti.”
Francijos premjeras spiriasi,
kad premjerų konferencija tą
MADISON, Wis.. geg. 31. —
klausimą imtų spręsti tik tada,
kai ekspertų komisija išduos Brown apskrities šerifas krei
pėsi Į valstijos
gubematorj,
savo raportą.

PARYŽIUS, geg. 31. — Apsimainymas nuomonėmis tarp
Londono ir Paryžiaus dėl augščiuusios taik* tinku
tarybos
ėdžio, kur teks Aukštosios
S;tezijos klausimas spręsti, su?.:vede prie to. kad veik jokios
keities nesurandama.
.Anglijos premjeras
Lloyd
George sp’.ri i. kad premjerų
poredis įv kpirma nei bus
si taryta
mečiai?
komisija
Z rištosios Sih rijos klausimui
lutų.
Tdj tarpu Fronai’ng
pemjeras Rrinnd taikosi tos
memončs, knd pirma nei augšruusioji 1a rytui Imu lys šitą
k i usimą H spręsti — jį tur pa
imt; svarstymui kalbamoji eksp. itų koun^’.'a ir paskui a ta
Lakamą raportą paruošti > .
Anglams *įteikta nota.
Premjeras Briand jau įtei

kė Anglijos ambasadoriui Pa
ryžiuje
notą.
Pakartojama
Francijos nusistatymas ir įro
doma, kad piemjerams busią
negalima dar\ti atatinkamų
tuo klausimu žingsnių, pirma
nei šitą klausimą aptars specia
lioji ekspertų komisija.
Francnzų nusistatymas yra
toks: premjerų posėdis neturi
įvykt anksčiau, kaip birželio
15 dieną. Franci ja įrodo, kad
kai bus sušaukta tarybos po
sėdis, jisai turės netik A’igštosios Šile//jos klausimą spręsti,
bet taipjau Vokietijos nugink
lavimą.
Tuo tarnu Francuzai laikosi
tos nuomonė"! kad baudžiamo
sios priemonės,
kurios tapo
antdėtos Vokietijai, netud bul
atšauktos — bent iki tol, kol
Vokietija tikrai ims parvesti
Versailles’juje padarytosios tai
kos sąlygas.

prašydamas, kad jis tučtuojau.*
pasiųstų valstijos kariuomenę.
Pasiųstų ją į Green Bay mies
telį, kur reikalinga “tvarka ir
ramumas’* aistrigti. Netvarka
tenai pasidarysi delei popie
ros darbininkų streiko. Trijų
popieros dirbtuvių darbininkai
yra metę darbą.
Brown
apskrities teisėjis
Graass šiandie telefonavo ap
skrities prokurorui Young. Be
kita jis pasakė,
kad vienoj
Green Bay ligoninėj randasi
mirtinai primuštas žmogus.
Tai pasekmė muštynių, kurios
vakar kilo prie Northern Paper
kompanijos dirbtuves.
Beto,
jis pareiškė, kad šerifo jėgos
streikininkus suvaldyti nepa
jėgiančios. Tuo budu — reika
linga gauti valstijos karinome-.
n€.
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Vladivostoko monarchistai
užėmė du miestu.

Kroatai pasitraukė iš
parlamento.
Kaimiečiu partijos atstovai pa
sitraukė iŠ pailamento; reikalauja autonomijos.
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Naujas ultimatumas
Bėdinai.
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Japonija pripažino amištininkų Anglija reikalauja, kad butų
miliciją.
demobilizuota Vokiečių
savanoriai. .

TOKIO, geg. 31. — (^ia gau
ta oficialinis pranešimas, kad
anti-bolševikų
vadai naujoje
Vladivostoko
valdžioje savo
autoirtetą
praplėtė dar ant
dviejų miestų, esančių į šiaur
vakarius nuo Vladivostoko, bū
tent, ant Spasko ir Grodeko.
Didžiuma komisarų ir augštesnieji geležinkelio valdinin
kai pietinėj daly pamario pro
vincijos yra
arba pabėgę ar
areštuoti. Geležinkeliai tečiaus
veikia kaipir pirma.
Japonai pripažino naująją
miliciją, kuri sudaryta Vladi
vostoke. Pripažino ją ta sąly
ga. kad ji pildys
prezidento
patvarkymus.
Vladivostoko komercijos bu
tas priėmė rezoliuciją, kurioj
be kita pareikšta,
jogei šių
dienų įvykiai Vladivostoke bu
vo pasekmė komunistinių me
todų, kurie “gyventojus desperacijon varė.’*

LONDONAS, geg. 31. — Vo
kietijai šiandie duota vienas
mėnuo laiko, kuriuo ji turi demobilizuoti-išskirstyti hereguliarinę Vokiečių kariuomenę,
kuri nūdien mušasi su lenkų
“insurgentais” Augštojoj Sile
zijoj. Tuo klausimu jai įteikta
nota. Ją įteikė Anglija. Notoje
įrodyta ytin griežtos sąlygos.
Berlino valdžiai pranešama, jo
gei neroguliarinė Vokiečių ka
riuomenė turinti būt demobi
lizuota iki birželio 30.

Lenkai

apleido

septynis

mies

Riaušės Airijoj.

RUSUOSE.
Kosta-Wien pranešimu

Prekyba su rytais.

Maskva. — Užsienines pre
kybos komisariatas paskyrė
sekamas prekes eksportavimui
į Chivą: 2,000 porų čeverykų,
4,000 skrynių degtukų, 40,(XX)
svarų kavos esencijos, 150,000
petroleumo, 500,000 aršinų įvairių audmenų, 1,000 pūdų iš
dirbinių iš kanapių, 5,(XX) lem
pų dalių, taipjau rašomųjų
medžiagų.
Vrangelio armijos likimas.

Vicnna. — “Prager Presse”
Išspausdino žinią iš Paryžiaus,
kad Serbija paskelbusi savo su
tikimą priimti 20,000 Vrange-^
lio kareivių ir pristatyti juos
prie budavojimo namų ir apdir
bimo laukų. Sakoma, kad ve
damos tarybos su čoc1m>-S1oTrue translation nie<i with the postmaster at Chicago, 1JL, June 1, 1921 vakija ir manoma, kad ji pri
as required by the act of Oct. 6, 1917 busianti 10,000 kareivių.

Petrogrado prieplauka
atidalyta.
Pradeda prekyba su užsieniu.

RYGA,
geg. 31. - šiandie
čia gauta radiograma iš Mask
True translation filed with the postmaster at Chicago, III., June 1, 1921 vos. Sako, krl Petrogrado prie
as recpiived by the act of Oct. 6, 1917 plauka
jau atidaryta ir kad
pirmasai
prekybinis laivas,
Latvių laivas, kalbamą priplauką yra apleidę®.

V0KECIA1 ATMUŠĖ
LENKUS.

'

'

.ATRfiMfi ATŽAGAREIVIŲ
MELUS.

Jugo-slaval belaisviai
kinti.

Lietuvoje.

Penki žmonės užmušta, ketu
LENKŲ KAREIVIAI NEUTRAriolika sužeista.
LfiJ ZONOJ.

CORK, Airija, geg. 31. —
Būrys puolikų šiandie užpuolė
kareivius, ėjusius iš Youghal
barakų. Kely, kuriuo ėjo ka
reiviai, buvo pakasta minos.
Kada kareiviai užėjo ant tos
vietos, kur buvo pakasta mi
nos, kilo didelė ekspliozija. Be
to, puolikai, kilusia kareiviuose
pan'ka besiaudodami, ėmė šau
dyti į juos. Pasekmėje to —
ketini kareiviai ant vietos už
mušta, du mirtinai sužeista ir
dvjlika legviau sužeista. Beto,
puolikai dar nušev" vieną šo
ferį. Tuo buęhi p uik; žmonės
užmušta ir keturiolika sužeis
ta.
Puolikai pabėgo.

Masiniai areštai Argen
tinoj.

(Nuo Lietuvos Informacijų BiuroJ

WASHTNGTONAS, geg. 28.
— Gegužes 27 dieną gauta čia
toksai kablegranms iš Kauno
nuo vakarų departamento direktorio B. Balučio:
“Dvidešimts penktą gegužės
dieną pastebėta neutralėj zonoj
apie trisdešimts lenkų raitelių,
besirenkančių apie Širvintos.
Penkiolika persi rėdžiusių žan
darų deleguota suėmimui Šir
vintų milicijos, kontrolės ko
misijos pastatytos, taigi kunigo
ir kitų žymesnių.
Milicija ir
kunigas prasišalino. Pastdbiama infiltracija šio rajono persirėdžiusiais kareiviais.”
Kitame kablegrame praneša
ma, jog gegužės 22 dieną išva
žiavęs Amerikon Vold. Čar
neckis.

nepaten

Maskva. — Jugo-slavų dar
bininkų ir valstiečių sovietas
Rusijoj pranešė Jugo-Slayijos
valdžiai, kad sovietų Rusijoje
yra daug jugo-slavų belaisvių,
kuriuos M Jugo-Salvijos valdžia
visai nesirūpina grąžinti namo,
nors jugo-slavų sovietas jau du
sykiu kreipėsi prie savo val
džios tuo reikalu. Valdžiai pri
menama, kad nors jau senai
tūkstančiai jugo-salvų belaisvių
laukia jų sugrąžinimo namo.
Vrangelio kareivių prašymas
priimti juos Jugo-Slvaijos bet
gi tapę, išpildytas.
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Nelaimė.

Buenos Aires’e areštuota šeši
šimtai “ekstremistų."

BUENOS AIRES, Argentina,
geg. 31.— Regiu pastarųjų tri
jų dienų vietos policija arešta
vo daugiau kaip šešis šimtus
“ekstremistų.” Didžiuma areš
tuotų žmonių esą svetimšaliai.
Tie masiniai areštai yra tie
sioginę pasekmė šoferių strei
ko
ir gyventojų
pritarimo
streikininkams.

Sužeidė

vienuolika žmonių.

\VASHINGTON, geg. 31. —Čia gautomis žiniomis, Abcrdeen’e, Maryland valstijoj, pa
vojingai sužeista
vienuolika
kareivių. Nelaimes priežastis—
ekspliozija.
Kareiviai
nešė
bombas į vieną laivą, kožkokiu
budu viena lx>mba ekspliodavo
ir trys oficieriai 'bei aštuoni
kareiviai sužeista. Sužeistieji
pasveiksią.

Laivas užbėgo ant
tus*, juos užėmė Vokiečių sa
Socialistų
darbuotoji^
sako,
DALYVAUS ATSTOVŲ
vanoriai; Vokiečiai sveikina
kad
Meksikoje
apie
įvykimą
RINKIMUOSE.
talkininkus.
True translation filed with the postsocializmo tuo tarpu negali master at Chicago, III., June 1, 1921
Tūkstantis darbininkų sergsti
ar requlred by the act of Oct 6, 1917
būt kalbas
dirbtuvę.
Ant laivo randasi 700 žmonių; Ispanijos socialistai nutarė da
BERLINAS, geg. 31. — Vie
LENINAS NORĮS GRĄŽINTI
šaukiasi pagelbos.
lyvauti provincijos atstovų
GREEN BAY. Wi«.. geg. 31. tos laikraštis, Neuc Berliner
MEXIC0
Cit
Y,
geg
31.
—
KAPITALĄ.
buto rinkimuose.
— Northern Paper kompani Zeituhg, šiandie gavo prane

seklumos.

«•

jos- samdomieji streiklaužiai
ir ofiso darbininkai šiandie ne
turėjo progos -- dirbti. Dau
giau kaip tūkstantis streikinin
kų pastojo jiems kelią. Streik
laužiai, negulėdami ‘persilaužt
pro streikininkų kordoną,’’ tu
rėjo grįžt iš kur atėję. Tuo bu
du darbas prisiėjo sustabdyti.
Apie tai pranta pati popieros
darbininkų unijos ivetos sky
riaus pirmininkas, Louis Allard.

Keliose vietos? įvyko susirė
mimas su V’eiktaužiais. Iki
šiol tečiaus n*ra žinoma, kad
by vienas butų sužeistas.
Streikininkai elgiasi tvarkiai.
Prie dirbtuvių stovi policija ir
šerifo agentai.
i

True translation filed with the postmaster at Chicago, III., June 1, 1921
as required by the act of Oct. 6, 1917
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True translation filed with the post- Truo translation filed with the postmaster at Chicago, III., June 1, 1921 master at Chicago, III., June 1, 1921
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917 as required by the act of Oct. G, 1917
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Pasitraukė iš Jugo-Slavijos parlamento

„
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Sugriuvo tvenkinys.
Ūkininkams didelių nuostolių
pridaryta.

WOQDLĄND, Wash., geg.
31.— Vakar naktį sugriuvo
tvenkinys, esantis apie šešias
mylias nuo šio miesto,
prie
Columbia upės. Pasekmėje to
— pasemta apie penki tūkstan
čiai akerių derlingos
žemės.
Kai kur dirvos pasemta net
dešimts pėdų.
Nuostolių žmonių gyvasti
mis nėra, kadangi laiku duo
ta gyventojams žinia,
ir jie
spėjo pabėgti
į augštumas.
Nuostoliai tečiaus busią dideli.
Kai kurie spėja, kad jie (nuos
toliai) sieksią pusės miliono
dolerių.

VIENNA, Austrija, geg. 31.—
Gautomis iš Agramo žiniomis,
visi Kroatijos kaimiečių parti
jos atstovai Jugn-Slavijos par
lamente Sietam) Radičo va
dovaujami, pat įtrauk* iš parla
mento. Pasitraukė iš dešinių jų
Kroatijos partijų atstovai. Kro
atai
nepaisą
Jugo-Slavijos
konstitucijos, būtent tiek, kiek
ji paliečia vakarines tos val
stybes provincijas.
Nepasisekęs manevras.
Visa tai esą daroma tuo tik
slu, kad atsiekus autonomines
TOKIO, geg. 31. — Manev
Kroatijos.
rų metu Kiaušiu pakraščiuose
šiandie gerokai apsikulė šeši
SKAITYKIT IR PLATINKIT submarinai. Pasekmėje to —
/"NAUJIENOS”
manevrai sustabdyta.

šimą iš Oppelno.
Sako, kad
Lenkų “insurgentai,” esantys
netoli Rybnik, bandė persikel
ti per Oder upę. Vokiečių sa
vanoriai puolikus betgi sumu
šė.
Lenkai pasitraukė iš sekamų
miestelių: Walzen, Wachow,
Leschna, Zembowitz,
Borowian,
Slawa, ir Kalinowitz.
Juos tučtuojau.* užėmė Vokie
čiai.
Gleivitz miesto gyventojai
suruošė dkleliausias . ovacijas
Italų ir Anglų kareiviams, ku
rie atėjo tan miestan.
Entu
ziastingi miesto gvv««lojai pa
sigavo ofic'opiut ir nešiojo juos
ant pečių. Gi kareiviai apsags
tyta
vainikais ir kitokiomis
gėlenfis. Tokiu pat drauginga
demonstracija buto suruošta
Anglų kareiviams Oppclne. Mo
teris ir kūdikiai sagstė karei
vius gėlėmis,
o vyrai entu
ziastingai suko kepures ir taip
jau entuziastingai šaukė “va
lio.”

True translation filed wtth the postmaster at Chicago, III., June 1, 1921
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917

Paskyrė naują Anglų
komisionierj.

LONDONAS, geg. 31. — Di
džiuoju Anglų koniisionierium
Augštojoj Silezijoj tapo pas
kirtas Harold Stuart, kuris iki
šiol buvo Anglų
komisionierium Pareiny. Angštojoj Sile
zijoj
jis užima pulkininko
Percivalo vietą. Pastarasai de
lei nesveikatos buvo priverstas
rezignuoti.

GENE VA, Šveicarija, geg. 31
— Tautų lygos šulai jiešką
pastovios buveinės, kur butų
“nuolatinė lygos kvatiera.”
RYGA, geg. 31. — čia pilna
buvusių Rusijos kunigaikščių
ir kunigaikštyčių.

Nuo kurio laiko ir patys Mek
sikos atžagareiviai ir jų sėb
rai užsieniuose
ėmė platinti
žinias ,kad Meksikai grumoja
“pavojus bolševizmo.”
šituos melus tinkamai atrė
mė Meksikos
socialistų dar
buotomis ir atstovų buto narys,
Soto Gama. Vakar vakare kal
bėdamas atstovų buto posėdy,
jis be kita pareiškė:
“Kalbos apie lai, kad Mek
sikoje neužilgio gali įvykti so
cializmas, arba kaip kai kurie
sako bolševizmas, yra nesąmo
nė. Tam Meksika dar neprisirengusi. Jos darbininkų klesa,
delei to, kad ji nėra apsišvietu
si ir neturi platesnio patyrimo
apie darbininkų judėjimą ki
tose valstybėse, dabartinę vieš
pataujančią
klesą negali pa
keisti kita. Tai, ką talnstos va
dinate bolševizmu, bręsta Ang
luose, FrancuZuose, Italuose ir
dagi pačiose Jungtinėse Valsti
jose. Vis dėlto, Meksikai dar
tenka palaukti.”
GAISRAS ANT LAIVO.
Nuostoliai tečiaus nedideli.

BALTIMORE,
geg. 31. Ant didelio pasažierinio laivo,
Buckey State, šiandie kilo gais
ras. Gaisras kilo taip vadina
mam “boiler room’e.” Jo prie
žastis — pačių pečkurių neat
sargumas.
Gaisras betgi greitai užgesin
ta ir didelių nuostolių nebusią.

PINIGU KURSAS.
Vakar, geg. 31 d., užsienio ninikaina, perkant jų ne mažiau kalu
25,000 dolerių, bankų buvo akai-
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Amerikos pingals Šiaip t
Anglijos 1 svaras ...................... $3,86

Austrijos 100 kronų............... $0.25
Belgijos 100 frankų ............... $8.27
Danijos 100 kronų ............... $17.72
Finų 100 markių ................... $2.10
Francijos 100 frankų ........... $8.27
Italijos 100 lirų ...................... $5.25
"Lietuvos 100 auksinų ........... $1.60
Lenkų 100 markių ............... $0.1?
Olandų 100 guldenų ........... $84.36
Norvegų 100 kronų............... $15.25
Švedų 100 kronij .................... $17.40
šveicorų 1001 kronų .................$17.65
Vokiečių 100 m&rkių
$1.60

Sako, kad šalis yra nusibankrutijus.

RYGA, geg. 31. — šiandie
čia gauta iŠ Maskvos
žinia,
gauta iš “nepriklausomų šal
tinių.” Sako, kad tarybų Rusi
jos premjeras
vakar be kita
pareiškęs, jogei komunizmas
Rusijoje galutinai nepasisekęs.
Pranešime sakoma, jogei ko
munistų viršyta kreipęsis į vi
sos Rusijos pildomojo komite
to pirmininką patarimu, kad
jis užgirtų neribotą grąžinimą
kapitalo ir taipjau, kad1 butų
pakviesta Rusijon konstituci
niai demokratai bei kitos parti
jos, kurios turėtų prisidėti prie
atsteigiino šalies.
YPATINGI “AIDOBLISTAI.”
Policija turi kuo pasigirti: pa
gavus 27 “menamus
aidoblistus.”

DENVER, Col., geg. 30. —
Vietos kalėjiman įmesta dvide
šimt septyni “menami aidoblistai.” Sako, jie įkalinta todėl,
kad bandė pasigrobti
vieną
Union Pacific
geležinkelio
kojnpanijos prekinį. traukinį ir
j’uo, suprantama uždyką, atva
žiuoti iš Cheynne, Wyomingo
valst., į Denverį.
Bet policija
apie
tai laiku sužinojusi ir
“menamus aidoblistus” arešta
vus.
(Iš visa matyt, kad tie “aidoblistai” yra paprasti pabastos. Kapitalistinės žinių agentijos, kaipir visada, “mėto pė
das” — paprastus
pabostas
nori padaryti “aidoblBlstais,**
kad naiviems
skaitytojams
daugiau baimės įkvėpus).
LONDONAS, geg. 31.— Ang
luose nūdien pradėta
kalbeli
apie reikalingumą sumažinti
ginklavimąsi juroj.

.

.
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BOSTON, geg. 30. — Netoli
Bostono preiplaukos vakar už
bėgo anf seklumos didelis pasažierinis laivas Susąuelianna.
Laivas vyko iš Bremeno, Vo
kietijoj, į Bostoną. Ant laivo
randasi septyni šimtai pasažierių.
Laivas esąs reikalingas ūmios
pagalbos.
WASHJNGTON, geg. 31.
Sužinota, kad valdžia yra pa
siuntus į užsienius tam tikrus
teikti jai reikiamų apie nusisavo agentus, kurie turės suginklavimą žinių.

MADRIDAS, Ispanija, geg.
31.— Madrido socialistų orga
nizacija nutarė dalyvauti rin
kimuose į taip
vadinamąjį
“provinefijos seimą.” Iki šiol
partija to
seimo rinkimuose
nedalyvaudavo.
Pajrtijos darbuotoja!*! sako,
kad dalyvavimas rinkimuose
vis tiek daugiau naudos atneš
nei kad susilaikymas nuo jo.

RABIBOR, Silezija, geg. 30.
— Sako, kad lenkai “insurgen
tai” Silezijoj turi apie šimtą
tūkstančių kareivių. Vokiečiai
— šešiasdešimts tūkstančių.

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

Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius yra di
džiausia lietuvių pinigų siuntimo ištaiga 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 pinigus, vi
suomet kreipkitės j Naujienų Pinigų Siuntimo
Skyrių.

PP^IGŲ SANTIMO SKYRIUS
1739 So. Halsted St.,
Chicago, UI

IMPERFECT IN ORIGINAL

Kas Dedasi Lietuvoj
Tremtinių ir belaisvių Gru
žių inio skyriai^ pranešimu,
balandžio 26 d. atvyko į Obe
lius Lietuvos tremtinių iš Pet
rapilio ešelonas skaičiuje 930
asmenų.
, .

tinės (smetonos) litraš — 22
auks., kiaušinių desėtkas —
7 auks., lašinių rūkytų 1 sv.
— 14 auks., lašinių šviežių —
1 sv.—10—12 auks., šviesto 1
sv. 18 auks. [“Talka”].

LIETUVIŲ DELEGACIJA
RYGOJE.

K? žmonės lašo.
—‘

■-Tf-O

-

—

SV

SVARBIOS DVEJOS
PRAKALBOS

auks.,

sudyty lašinių savr.

10 Abejos prakalbos prasidės 7:80 v. v.

auks., separatoriaus sviesto
svaras — 13 auks., paprasto
sviesto svaras — 11 auks., ru
gių pud. — 10 auks., kviečių
pud. 75 auks., avižų pud. 50
auks., miežių pud.- 60 auks.,
bulvės 10 auks., dobilų sekios
— 320 — 380 auks., linų sėme
nys 60 auks., aliejaus svaras
— 10 auks.
Kaune. Kainos produktams
balandžio 28 d.
Pieno litras — 3 auks., grie

jnma, kad jis birėtų ant savo’JI
drabužių mažiau da penkis 1d- J
helius, kitaip jis negalės už- j,
imti delegato vietos.
12th STREET

W. L. Boycr užvakar naktį
ėjo namon, kuomet du vyrai
pareikalavo jo pakelti rankas.
Jis turėjo revolverį kišeniuje Ir
vienų vagių pašovė.

...

....

Buvę A. Petratis ir S. L. Fabionas

Siuntimas pinigų, laiva
kortės, pašportai ir tt

>

851446 Roonevelt Rd.

NOTARIJUSAS
Real Ėst ate, Paskolos,
Insurinai ir tt.
809 W. 35th 8L, tfamp. Halsted 8>.
Tel.: Boulevard 611.
Vai.: 9 iki 6 kasdieną
Vak.t Utar. Ket. ir Sub. iki 9 vak.
Ned.t iki 8 po pietų.

wti u.

CHICAGO, ILL.

Tel. Randolph 2898

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS
Ofisas vidurndestyj:
ASSOCIATION BLDG.
19 So. La Šalie St.
Valandos: 9 ryto iki 5 po pietų.
Panedšliais iki 8 vakare.
Namų Tel.: Hyde Park 8895

V. W. RUTKAUSKAS
Advokatas
28 So. La Šalie St. Iloom 824

Tel. Central 6390

Vak. t 812 W. 83rd St., Chicago
Tel. Yarda 4681.

z—
JOSEPH C. SOBOL
Advokatas

154 W. Randolph St.
Rdom 479 Tel. Main 2593
Namų Ofisas
1645 Wabansia AvėTel. Haymarket 8869.

LAI TAVO PINIGAI
DIRBA TAU

kiti.

Kviečia KOMITETAS.
AR NE KIAURAS JŪSŲ STOGAS?

Ileikalauk musų kainos asphalt sto
gams ir m-urmurinio paviršiaus, stubų ir garadžių stogams.
Tol.: Victory 2400

Meskit raikščius žalyn.

Tūkstančiai su potruldu žmonių pasiliuosavo nuo potrukio kankinimo ir
nuo raikščių, naudojant STUART’O
moksliškas LIMPANČIAS PLAPAO
PADUŠKAITES. Tik pagalvok apie
numetimą senų peraikščių. šalinkis
nuo plieninių arba elastikinių suvar
žymų, kurie trina ir gnyba. Leiskit
mums pasiųst
VELTUI IŠMĖGINIMUI PLAPAO

Nieko nerokuojamo dabar nei vė
liau. lięibkit mums, prisiųst daugybę
paliudijimų kad pertikrinus, ką PLA
PAO — PADUŠKAITES yra padarę
kitiems. Leiskit mums pasiųst savo
mygą apie potrukį, kurioje aiškinama
daugybės dalykų, apie Šią nepageidau
jamą ligą, apie kurią dar nežinote.
Turime po prisieka paliudijinvų iš
visos šalies, kurie tikrai prirodo, kad
PLAPAO — PADUŠKAITĖS atitaisė
ant višados, ir pavojų prašalino, kuris
buvo žinomas kaipo paeinąs iš “po
trukio”. NELAUK, NE ATIDĖLIOK
nei minutoB; Prisiųsk mums savo
vardą, ir. antrašą ŠIANDIEN.
Mes •
pasiųsime ' VELTUI IŠMĖGINIMUI
PLAPAO, taipgi ir knygą apie potruki. Antrašas:
PLAPAO CO.,
3055 Stuart Bldg.,
St. Louis, Mo.

PASLAPTIS TURTNINGUMO
Tūkstančiai jūsų žmonių viengenčių paty rė šių paslaptį turtingumo investinant savo surink
tus pinigus saugumui ir pelno nešimui. Netoli $5,000,000,000.00 investino į Suv. Valst. valdžios už
tikrinimus ir tūkstančiai milionų investyta į užrubežinius užtikrinimus įvairios rųšies instaigas savo
senoj šalyj. Daugelis tapo nelaimingais, kadangi nesinaudojo tikro budo pasirinkime saugaus užtik
rinimo. Jie papuolė į rankas apgavikų ir pražudė savo pinigus.
Persistato tai ir jaučia, kad svetimkalbiai žmonės bus linksmi patyrę šių progų, įnešant savo
sutaupymą į užtikrinimų išmėgintos vertės ir turėt dalykus su visiškai dora įstaiga, Henry L. Doherty & Cortipany viena iš didžiausių ir daugiau patikėtina investinimams įstaiga visose Suv. Valst.,
įsteigė specialį skyrių su mieriu, srulinant svetimšaliams arba iš jų paeinantiems investinimui sau
gų ir pelnų nešantį užtikrinimų.

----- DR. S. tilEžlŠ
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ofisas: 2201 Vy. 22nd St., kampas
Leavitt St. Phone Canal 6222.
Va
landos: 1 iki 4 vai. vakare, nuo 7 iki
9 vai. vakare. Gyvenimo vieta: 8110
Lafayette,
4988
W. 42nd St. Phone
~
‘
12 diena.
Valandos

Šis skyrius vadinasi “Svetimšaliai kalbantiems investinimo skyrius”, kurio ofisas randasi po
No. Pearl St, New York ir bus po priežiūra p. Hans Rieg, buvusio Suv. Valst. turto skyriaus, kuris
tvarkė penkis valdžios Karės Pasalos vajus tarpe amerikonų, ateivių, čia gimusių ir ateivių tėvų.

TARNAUS VISOMS TAUTOMS
P-s Rieg maloniai patarnaus savo nurodymais kiekvienam norinčiam investyt pinigus, ku
rie pelną neštų. Jis suorganizavo skaitlių reikalingų išsilavinusių pagelbininkų kalbančių įvairias
kalbas, taip, kad kiekvienas atsišaukęs patarimo,, gaus teisingus nurodymus savo prigimtoj kalboj.
Užtikrinamai siūlomi tamstai dabar per Henry L. Doherty & Company turi sekančias pro
gas:—
ŠIE UŽTIKRINIMAI YRA PIRMOS KLESOS VISAIS ATŽVILGIAIS.
YRA UŽTIKRINTI PELNINGU NEJUDINAMU TURTU NEW YORKO.
YRA MOKAMA 6 NUOŠIMČIAI POLUKIO Į METUS, KURIE IŠMOKAMI KAS Mė
nuo IR PRIOEDAMI.

Waukegano
Lietuviai—
Norėdami SIŲSTI PINIGŲ
savo giminėms LIETUVON,
kreipkitės į J. E. BruževiČiaus aptiekę:
WAUKEGAN

PHARMACY,
1005 Marion Street,
Waukegan, III.

YRA IŠMOKAMI EKSTRA DIVIDENDAI UŽDARBIO SAVASTIES.
KURIUO SUGRĮŽO KAIPO METŲ PELNAS.

Šiuomi pasinaudokt tuoj aus ir tarpe pirmųjų atsišaukusių.
tilpstantį ir tuoj pasiųskite.
:. . .;
•

Išpldykit kuponų žemiau
i

FOREIGN LANGUAGE INVE^TORS DEPARTMENT

Self-Reducing

E

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

Vienintelis Didelis Lietuvių Teatras

PATRUKę ŽMONES.

Taupimo ir išlaidumo palinkimai yra prigimta ypatybė pas daugelį amerikonų svetimšalių
arba iš jų paeinančių Milionus dolerių išleidžia ant niekų kas metai. Bet surinkti krūvon pinigus ir
gi nepakanka. Jie turi būt įdėti tokion vieton, kad jie dirbtų tau dienų ir naktį, nuolat pridedant dalį
pelno prie tavo turto.

Įžanga dykai
Kviečiame publiką į abejas prakal
bas kuoskaitlingiausiai atsilankyti,
nes bus geri ir rimti kalbėtojai, ku
rio kalbės apie tikrai svarbius rei
kalus.
Kalbės B. Šidiškis—Artoriksas ir

! CORSETS

12 Pearl Street, New York.

Manager

FOREING LANGUAGE INVESTORS DEPARTMENT
HENRY L. DOHERTY & COMPANY,
12 Pearl Street, New York.
—■ U........ ............. .

IR

PRISIUSK

Nepadarant man lėšų, malonėkite prisiųsti nurodymus jūsų “Auksinės
Progos” investinimo būdą.

Scenon Statomi Puikus

Vardag

VODEVILIAI IR KRUTOMIEJI PAVEIKSLAI
Aktai mainomi 4 sykius j savaitę:

Gatve

Pariedėtais, Seredoms, Ketvergais ir Subatoms.

Jei tamistos pardavėjas ne
turi jų, prisiųsk pinigus, kru
tinės mitrą (ant drabužių),
o mes pasiųsime vieną išmė
ginimui.
Persiuntimą ap
mokame.

Miestas

Nauji Paveikslai Kas Vakaras,

įžanga: BALKONAS 17 centų, APAČIOJ 28 centai.

Fabionas ir Micldewicz
vedėjai-

ži:
Hm;

Tel. Kedzie 8902

314U South Halsted Street,
Chicago, III,

♦

EurcpBM American Bureiu

Rusiška ir

.

(IŠ laiškų iš Lietuvos).
Rygos Eltos pranešimu, mu
sų Delegacija atvyko j Rygą
Savanorio laiškas.
gegužes 1 d. Delegacijų pasiti
ko Latvių Steigiamojo Seimo
Savanoris A. Urbutis rašo saatstovas p. Petrevič,
(Latvių vo seserei Alianai . Urbutaitei,
Atstovas Lietuvai p. Bendrevič, Chicagoje:
Rygos įgulos viršininkas, Po
Dabar vėl esu Lietuvos armi
litinio departamento direk to joj. Gyvenosi man gerai, bet ką
ris p. Šumanas, Užsienių Rei- padarysi, kad reikia ir tėvynę
x kalų ministerijos kabineto vir atjausti. O jei aš nenorėsiu tar
šininkas p. Lazdinš, musų At nauti, kitas taippat, tai kas ta
stovas Latviams D-ras Zau da tarnaus? Reikia kiekvienam
niui,
p.Sumanauskas ir kiti griebtis už ginklo ir ginti savo
aukšti valdininkai. Pasitinkant, laisvę ir šalį ir nelaukti kol at
grieže orkestrą ir latvių ka eis buožės^lenkai ir mus pa
riuomenės garbės kuopa laikė vergs. Kas galėdamas, o nesto
paradų.
Gegužės 1 d. musų ja savo tėvynės ginti, tas never
Užsienių
Reikalų ministeris tas lietuvio vardų nešioti. Kas
D-ras Puryckis aplanke Latvių iš to, kad aš visų laikų bučiau
Steigiamojo Seimo pirmininkų
buvęs namie, bučiau nežinojęs
p. čakstę,
Latvių Ministcrj
kokia brangi yra laisvė, o daPirmininką p. Ulinani ir Už- btir, miela, senute, žinau jrera.i l<ą
sienių
Reikalų
ininisterį preiškia musų laisve. Mes buvo
Meirovičių, dalyvavo iškilmin
me ilgų laikų pavergti ir dabar
gam Latvių Steigiamojo Seimo
reikia geras laikas kovoti įgiji
posėdyje. Musų Steigiamojo
Seimo atstovas įteikė Latvių mui laisvės. Nereikia snausti,
Seimui musų Seimo vardu pas-, bet reikia budėti, kad neužges
veikinimų. Gegužės 1 d. vakarų tų ta mus ugnelė, kuri prašosi,
musų Delegacija
pakvietė į kad mes budėtumėm.
(>ix?rų ir vakarienės pas Latvių
Lenkų sėbrai nbrėjo sudrum
Seimo pirmininkų
p. Čaktę. sti musų kariuomenės ūpų, bet
Musų Atstovas Latviams IKras jiems nepasisekė. Jie mųndrųs,
Zaunius
vaišino Delegacijų bet ir- lietuviai nėra durni. Kaip
pusryčiais ir pietumis ir va tik sužinojo, kad Kaunas jau pil
džiojo po miestų.
nas svečių, pastatė ant gatvių
sargybas ir pradėjo reikalauti
liudijimų. Nepraleido nė vieno,
Žemės ūkio produktų ir kur
jis nė butų buvęs, žinau
gyvulių kainos balan tikrai, kad ta dienų suėmė 600
džio mėn. pa
asmenų, daugiausia žydų. Ir mes,
kareiviai, negalėjome išeiti į
baigoj.
miestų.
"
Vilkaviškio apskrity. Arkliui
geram — 18,(MM) auks., prastam
NEBENORI GOMPERSO.
—8000 auks., karvei gerai —*
3000 auks., prastai — 1500
[Iš Federuotosioa PresosJ
auks.; avis — 180 auks., avių
Huntington, W. Va. — Meti
kailis — 28 auks., vilnų sva
ras — 20 auks., kiaulės penė nė konvencija West Virginia
tos (gyvo svorio pudui) 220 Darbo Federacijos įsakė savo
auks., galvijiena (pūdas) 210 delegatui į Amerikos Darbo
auk., lašinių rukytų svaras — Federacijos konvencijų Denve12 auks., sūdytų svaras — 10
auks., sviesto svaras — 13
auks., kiaušinių dešimtis — 6
auks., rugių pud. — 40 auks.,
kviečių pūdas 80 auks., žirnių
Rengia
pud. — 60 auks., avižų pud.
P. P. D. — I. W. W.
— 45 auks., miežių pud. —
40 auks., sėmenų pud. — 70
Vienos atsibus:
auks., bulvių pud. 10 auks.
Utarninke, Geg.-May 31
Rokiškio apskrity: arklys ge
SVETAINĖJ
ras — 18(XM) auks., prastas — MILDOS
3138 So. Hafeted St,
5000 auks., karve melžiama
Antros atsibus:
prasta — 2000 auks., galvijų
mėsa gyvo svorio pud. 100 Seredoje, Birž.-June 1 d.
auks-, avių vilnų svaras — 25
MELDAŽIO SVET.
auks., rukytų lašinių sv. 12
2242 W. 23rd Place
■■ ■■

ryj, kad jis balsuotu už šios
valstijos
1 )a rbo Ped'eYa ei j ų
prieš išrinkimų Gompcrso Fedcrftcdjos preridentu. Rezoliu
cija, reikalaujanti paliuosavinio Dėbso ir kitų “klesinlo ka
ro kalinių” tapo paremta.
Valstijos Federacijos konsti
tucija tapo taip papildyta, kad
iš kiekvieno delegato reikalu ti

Valstija
Naujienos

KEMO hygienic-fasuion institute
tMpt. M
2Į lrvi«4 Place
Now York

IMPERFECT
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Savaitine Biznio Apžvalga
WEEKLY BUSINESS REVIEW
*

Pastabos apie biznio
eiseną.
Yra dabar žmonių, kurie tiki,
kad jų gerbūvis, pasisekimas
darbe ir biznyje, turi ateiti
jiems be didelių pastangų, be at
sidavimo savo uždaviniui ar be
nuoširdaus darbo. Prie tokių
žmonių galima priskaityti dau
guma bolševikų ar komunistų
ir tūlą skaičių biznierių, kurie
prisilaiko įsitikinimo, jog ne
nuoseklumu ir darbu, bet apga
vystėmis galima sutverti biznį.
Krizio laiku dauginus negu kitu
kokiu laiku tokie žmonės yra ne
geras elementas. Savo ypatybė
mis jie nepalengvina krizio sun
kumų, bet pasunkina,
e
Dabar mes pergyvename Ame
rikoje gan žymų krizį. Šis krizis,
kaip ir kiti, rods yra neišvengia
mas apsireiškimas prie tokio
prekybos ir pramonės sutvarky
mo, kaip dabartinis. Vienok kri
zio sunkenybės galima žymiai
palengvinti
įvairiais budais.
Svarbiausias tų būdų yra: sąži
ningas kiekvieno išpildymas sa
vo pareigų. Jeigu darbininkas
sąžiningai atliks savo darbą, jeiku krautuvninkas ar pirklys su
mažesniu sau pelnu parduos sa
vo tavorą, jeigu kapitalistas ne
drebės ant savo kapitalo, bet
paleis pirmiaus surinktus pelnus
ar jų dalį naujiems gaminimams
tverti, jeigu valstybė ir jos įstai
gos prisidės prie bedarbės ma
žinimo viešais reikalingais dar
bais, — tai nėra abejonės, kad
krizio aštrumas bus žymiai su
mažintas, ir “geli laikai” grei
čiaus vėl ateis.

klausys nusprendimas, ar duoti
grynai spekuliacijai pinigų kaip
pirma, ar ne. Bankai veikiausia
bus atsargus, ir kredito dau
ginus be reikalo nebeduos, ypač
kol senosias blogos skolos nebus
apmokėtos. Tečiaus, jeigu ban
kai pamestų lygsvarą, ir prisi
dėtų prie naujo kredito išpūti
mo, tai tas veikiausia nepagerin
tų, o tik pablogintų dalykus.
Nes tai butų nenatūrali s apsi
reiškimas, neiššauktas dabarti
nės ekonominės eisenos, ir pas
kui nuo to tik dar sunkiau butų
atjaučiamas krizis.
* ♦

♦

Kodel dabar yra nupuolę Eu
ropos pinigai? Iš spėjamų prie
žasčių galima pažymėti šias: to
dėl kad Anglija ir kitos šalįs šiuo
laiku pirko daug Amerikos dole
rių, kad jais vėliaus rudenyj ap
mokėjus už javus; todėl kad Vo
kietija irgi turėjo pirkti daug
Amerikos dolerių prisirengiant
prie išmokėjimo kontribucijos
aliantams. Jeigu ne šios dvi svar
bios prięžastįs, kurios pakėlė do
lerio vertę, tai šiuo laiku Euro
pos pinigai stovėtų daug augščiaus.

2,698,121 auks. 77 sk.
15. Linų pluošto už
178,000,000 auks.
Viso išvežta už

rus neregėtai augštomis kaino
mis, arba jai nieko nekainavo
pardavinėjimas, skelbimas, dar
bininkas ir tt. Męs betgi esame
linkę manyti, kad toks didelis
grynas pelnas gal yra “sąskaitybos” padaras ir kad jis yra ne
visiškai “grynas”.
Vienok jei ir nebuvo tokio pa
sakiško pelno kaip sąskaita rodo,
jei ir ant lygios tik butų pirmie
ji Lietuvos Koperacijos Bendro
vės Sąjungos metai išėję, tai ir
tai butų gera pradžia.
Lietuvos Koperacijos Bendro
vių Sąjunga turinti nuolatinių
ryšių su kitų šalių koperacijo
mis, ypač su Vokiečių Koperatyvų Sąjunga.
Rugpiučio mėnesyje Lietuvos
Koperacijos Bendrovės Sąjunga
ketina pasiųsti savo atstovą
tarptautinin koperativų kongre
sam kurs įvyks Baselyje.

3
grybai $1.50 ir $1.65 svaras;
cibuliai $1.50 ir $2.00 kreitas;
špinakai 25c dėžė; saldus komai
$6.00 ir $7.00 statinė; tamėtos
$5.50 ir $6.00 kreitas.

KVIEČIŲ IR KITŲ JAVŲ
KAINOS.

AMERICAN LINE
Tiesi kelionė

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

AKUSERKA
Baigusi Alraierijos kolegi
ją; ilgai prak
tikavusi Pennfrilvanijos hospitalčse.
Pa
sekmingai pa
tarnauja prie
gimdymo. Duo
da rodą viso
kiose
ligose
moterims ir
merginoms.

Manchuria
Mongolia
RED STAR LINE

Latviy rublio kursas

Chicagos lietuvių tarpe dar vis
nesimažina, bet didinasi skaičius
žmonių, kurie kiša savo pinigus
į visokius “spešelus” ir panašius
abejotinus “investementus”, įbus išvažiavęs Lietuvon nuo 1 birželio
vairių agentų jiems siūlomus.
(June) iki rugpiučio 15 d., 1921.
Kaikurie nors retkarčiais susi
Jo ofisas betgi veiks visą laiką ir atli
pranta paklausti musų “ar ver
kinės visus teisiškus reikalus. Su tei
ta ten dėti j&nigus, nes sako ga
sių reikalais reikia kreipties į tas pačias
li gauti šim į procentų į mėnesį
vietas, mieste ir namie, toms pačiomis
laiko?” Med atsakinėjome ir atvalandomis.
sakinėjame: neverta. Tai yra
Namų Ofisas
kvailas lošimas, kuriame niekas
kitas nenukentės kaip tik tie,
3323 So. Halsted St.,
ir 19 c., maišyti lotuose 19 ir 21
317,203,306 — 02 sk. c., extra sudėti balto medžio dėkurie sukiš savo pinigus.
Tel. Boulevard 1310
Ar ateis “geri laikai” Ameri—Kl. Jurgelionis.
Išvežta daugiau negu įvežta už žėsna 27 ir 28c., margiukai 17
koje pirma negu Europa susiMiesto Ofisas
126,719,496 — 60 sk. c., purvinukai 18c.
tvarkys ?
Tai labai tndornus’
127 N. Dearborn St.,
Gyva paukštiena — kurinės 25
klausimas kiekvienam biznieLietuvos Koperativai.
Tel. Central 4411
c., vištos 21 c., gaidžiai 12c., an
riui ir kiekvienam darbininkui.
Nuo pereitų metų rugpiučio
tys 28c., žąsys 15c.
Nes jeigu Amerikoje “neateitų”
17 dienos Lietuvoje yra įsistei
Negyva Paukštiena — kurkęs
geri laikai iki Europa susitvar
gusi “Lietuvos Koperacijos Ben- 25c. ir 30c., vištos 22 ir 23 c., gai
kys, tai reiktų gana ilgai laukti
j drovių Sąjunga”. Prie šitos džiai 13 ir 14 c., antys 28 ir 30c.,
čia tų gerų laikų. Yra betgi
Sąjungos išpradžių buvo prisi žąsys 23 ir 25c.
mintis pas kaikuriuos ekonomis
dėjusios trįs koperacijos (sri Į Bulvės — šiaurinės baltosios
V IMIOADWAY '
...
NbVV YuRK.N /
I
tus, kad Amerikoje gerų laikų
čių
sąjungos),
būtent,
Pakaunės,
Tiesi
kelioni
be
persMimo
ii
New
Yorko
per
Eibarą
50c. ir 60c. 100 svarų, šviežios
atėjimas nebūtinai turi priklau
arba Hamburg—Eitknnes
Vilkaviškio ir Kėdainių. Vė $2.50 ir $2.75 už 100 svarų;
syti nuo Europos atsitaisymo.
I LIETUVA
Lietuva, nežiūrint į skurdų liaus tapo sutverta Rokiškio ko- saldžiosios bulvės $2.00 bampe
Sakoma, kad Amerika, būdama
Laivai
išplauks
kas
14 d. Dideli dviejų Šriubą palto laivai išplauks
be ftalo^turtinga natūraliais re padėjimą, visgi palaiko labai peracija ir nupirkta Panevėžio ris.
‘TITHUANIA” .. BIRŽ. 1 I
“POLONIA”
JULY 6
koperacijos
sąjunga.
“
ESTONIA
”
..........
BIRŽ.
22
j
S.S.LITUANIA
LIEPOS
20
žali trūktai.— obuoliai $5.00
sursais; galinti gyvuoti visiškai patenkinančią prekybą su užsie
Visi laivai turi puikius kambarius trečios klesos keleiviams
be jokio ryšio su Europa. O to niais. Jeigu Lietuvos muitinių,
Šiais metais balandžio mėnesio ir $9.00 statinė; $3.00 ir $5.50
Kreipkitčs prie musų agentų Jūsų mieste arba pas
K.
W.
KEMPE,
Gen. Western Pass. Agent, 120 N. La Šalie 91,
dėl išvedama, kad jei tik Ameri skaitlinės ko veikos ir jeigu jose 18 d. Kaune buvo įvykęs Lietu- dėžė; vyšnios $3.00 ir $3.50 dė
CHICAGO, ILL.
ka mažiau kreips domės į Euro nors kiek atsispindi Lietuvosi vos Koperacijos Bendrovių Są žė; lemonai $7.00 ir $7.50 dėžė;
pą ir į prekybą su Europa, o im-Įprekyba su užsieniais, tai iš jų jungos suvažiayimas, kuriame orančiai $4.00 ir $6.00 dėžė; pysis pertvarkymo savo prekybos pasirodo, kad exporto ir importo• buvo paduota “patvitrinimui” čės $2.00 ir $2.50 kreitas.
ir pramonės čia pat ant šitox kon balansas pereitais metais išpuo pereitų metų (1920) apyskaita. I Uogos — agrastai $3.00 ir $3,tinento, tai Amerika ir jos “geri lė žymiai Lietuvos naudai, tai
Paduotoje Kooperacijos apy 25 už 24 kortų dėžę; avietės
laikai” su krizais nebepriklau reiškia, kad Lietuva daugiau skaitoj mums ne visi dalykai $8.00 ir $9.00 24 kvortų dėžė;
sys nuo Europos gerų laikų ir kri pardavė tavorų svetur negu pir yra aiškus — kaip regis todėl, •žemuogės $2.00 ir $4.00 24 kor
Nčra ofiso visoj Amerikoj kur pigiau gautumėt šipkorzių. Žinoma, visiškai atsiskir ko iŠ kitur. Balansas taip-jau kad nežinome smulkmenų ir ne tų dėžė.
tes stačiai J Hamburgą, Eitkūnus, Liepoją ar Kauną.
ti nuo Europos Amerika niekad yra tokios proporcijos, kad jis pilnai perprantame Lietuvos
Žalios daržoves — asparagai
Pašportus kožnam gaunam. Pinigus siunčiam Lietuvon
neatsiskirs, ir reikalo tam nėra. gali reikšti tik gerą. Štai ba “sąskaitybą”. Pavyzdžiui, mums $1.50 ir $2.00 sekcijai; batviniai
pigiausiai ir išmokam greičiausiai.
Kas tik lietuvis ar
Tečiaus yra tiesos tame, kad lanso skaitlinės (paimtos iš ne visiškai aišku yra, Koperaci
$4.50 ir $5.00 statinė; salierai
lietuvaitč kreipkitčs tuojaus šiuo antrašu:
Amerikos prekyba ir pramone “Talkos”), rodančios, kiek įvež jos sąskaitoj vadinama pelnu,
$6.00 ir $7.00 kreitas; kopūstai
gali nebūti taip tiesioginiai pri- ta ir kiek išvežta per Lietuvos arba kodėl “pakeltas” įkainavi
$2.50 ir $4.00 kreitas; žyduoliai
LITHUANIAN
136 E. 42-nd Street
gulminga nuo Europos stovio, muitines nuo sausio 1 d. 1920 m. mas prekėms yra įvairus ir ne
kopūstai $2.50 ir $3.00 kreitas;
kaip kad dabar yra. Ar dabar iki lapkričio 1 d. 1920 m., t. y., už vienaip yra padėtas “išlaidų” ir
TRAVEL BUREAU
NEW YORK, N. Y.
morkos $4.00 ir $4.50 statinė;
tinis krizis Amerikoje galės per 10 mėnesių:
“pajamų” skyriuose, ir abelnai agurkai $3.00 ir $3.50 dėžė; ža
eiti ir pereis greičiaus negu Eu
Išvežta iš Lietuvos.
kas tai yra “pakėlimas prekių lieji cibuliai $1.00 ir $1.25 dėžė;
SIŲSKITE
ropoje, jeigu tik veikiama toj
Sėmenų 557,885 pud. už
įkainojimo”, ypač kada “akty salotos galvose $3.50 ir $4.00
TELEGRAFU
pokraipoje. Išplėtojimas rinkų
34,641,968 auks. ve” prekės yra skaitomos par- kreitas; lapuose 40 ir 50c. dėžė;
pačioje Amerikoje yra galimas 2. Dobilų ir motiejukų už
duodamaja kaina, kuri, ypač šiuo
dalykas. Tam tik reikia dides
6,056,630 auks. laiku, nėra pastovi ir negalėtų
nio pasidarbavimo, geresnio ir 3. Odų............už 1,999,667 auks. būti pamatu sąskaitų suvedime.
teisingesnio tavorų padalinimo 4. šerių 8,059 pud už
Paliekant betgi neaiškumus
žmonyse ir tinkamesnio darbi6,759,398 auks. Šalyj, iš Lietuvos Koperacijos
ninku atlyginimo.
5. Karčių ir ašutų už'
Bendrovių Sąjungos pereitų me
*
. ♦
1,924,991 auks. tų balanso patiriame, jog Kope
NEGALIU RASTI VIETOS
♦
6. Kitokių gyv. prod. už
racijos Sąjunga pereitais metais
Žmonių palikti gražiausi phonografai ir rakandai sankrovoj,
Kada dabar vis daugiaus at5,746,524 auks. turėjusi 639,582 auksinų gryno
veik nauji. Visi yra kviečiami pasižiūrėti musų vyriausian par
vežama aukso Amerikon iš Eu- 7 Malkų už............ 67,674 auks. pelno ir kad jos balansas siekęs
davimo kambarin. Atdara nuo 9 iki 9 ir nedūliomis iki 4 vai.
ropos, taip kad aukso rezervas 8. Skarmalų 221,222 p. už
7,461,727.41 auksinų. Koperaci
Amerikoje pasidarė didesnis, ne
14,990,010 auks. jos Sąjungos apyvarta-gi buvusi
gu jis kada-nors buvo bėgyje 9. Geležies
1,765,850,99 auksinų.
paskutinių penketo metų, — tai
1,867,362 auks. 50 sk.
Palyginę
visos
apyvartos
2810 W. Harrison St.,
Chicago, III.
vis labiau kalbama apie tai, kad 10. Gamintų medžių už
skaitlinę 1,765,850 su grynojo
Ar gali pralenkti, kad už $35 gali nupirkti di
Amerikoje
neužilgo prasidės
50,477,205 auks. pelno skaitline 639,582, mes ma
naujas kainų kįlimas, naujas 11: Negamintų medžių už
tome kad Kdperacijos grynašai
delį Victrolą gvarantuota 10 metų su daugeliu re
kredito išbujojimas, naujas spe
118,931,256 auks. 80 sk. pelnas siekė daugiaus vieno treč
kordų ir deimanto adata vertės $200.
kuliacijos sūkurys ir neva nauji 12. Mineralų dirbinių už
dalio apyvartos (apie 36%). Tas
Išsiųsime C. O. D. visur Suv. Valst. daleisdami išegzaminuoti
“geri laikai”. Tiesa, su aukso
1,156,150 auks. išrodo perdaug. Jei po išlaidų
pirmiau, nei kad mokėsi pinigus. Tokis išpardavimas niekuomet
pasidauginimu Amerikos bankai 13. Maisto produktų (paukščių apmokėjimo ir nuošimčių atlygi
nebuvo siūlomas publikai. Nepraleiskit šio bargeno. Atsišaukite
nimo
koperacijai
dar
liko
po
36
I
tuojaus.
Veltui pristatome. Jei atsinešite šį pagarsinimą, bus
gali duoti daugiaus kredito biz
tame tarpe 72,960 št.)
nuleista $8.00.
nieriams, pirkliams ir pramoni
19,105,841 auks. 75 sk. skatikus nuo auksino grynai, tai I
ninkams. Bet nuo bankų pri- 14. Įvairių prekių ir grudų už
ji turėjo arba pardavinėti tavo-

Marketo Kainos.

Dabartine vieta: ofisas su Dr. Mon
kevičium, 8101 So. Halsted St., Tel.
Blvd. 9708, nuo 2 iki 6 po pietų; gy
venimo vieta 701 W. 31st St., kampasUnion .Avė., Tel. Yards 8664.

Minnekahda (naujas)

Tik 3-čia klesa
Kviečių kainos iki šiol tebeina
Birželio 30
augštyn. Savaite atgal kviečių
kaina Chicagoje buvo pašokusi
iki $1.84 už bušelį, bet paskui
Liepos 14.
vėl atpuolė iki $1.70. Vakar bet
gi vėl kviečiai pakilo iki $1.82 už
Birželio 16.
bušelį. Prie kviečių kainos paki
limo prisideda tos pačios dvi prie
žastįs: permatymas blogo kvie
čių užderėjimo ir kviečių parda New York — Hamburg
vinėjimas Europon.
Libau — Danzig
Atsišaukite Kompanijos ofisan
Kiti javai irgi yraI. pakilę kai14 No. Dearborn St.,
noje. •
Chicago, III.
Javų kainos Chicagos biržoje
Arba prie vietos agento.
vakar buvo sekamos:
Kviečiai—nuo $1.71 iki $1.82
už buš.
NAUDOTO IR NAUJO
Komai—nuo 631/2C iki 65%.
LUMBF3RIOt PIGIAI
Avižos—40c. už buš.
Durims, langams, plaisteriui lente
lės, stogui popiera.
Rugiai—nuo $1.66 iki $1.67^
Amerikoje Latvijos, pinigų
CARR BROS WRECKING CO.,
kurso negalima žinoti iš dienos už buš.
3003-39 S’o. Halsted St.,
Miežiai—47% už buš.
Tel.: Yards 1294.
| dieną, kadangi čia labai mažai
kas perka ar parduoda Latvijos
pinigus.
Tel. Yards 145
Frank Dack, 2120 W. WashLatvija dabar turi savo pini
JOHN J. ZOLP,
burn
avė.,
norėjo
iŠ
pusbernio
gus — latvių rublius. Tų latvių
Reni Estate — Paskola — Insurance
Laivakortės, — Pinigų Siuntimas.
šautuvą
atimti.
Tuo
tarpu
ki

rublių verte yra labai maža —
Legaliai dokumentai, Notary Public.
kone lyginasi lenkų markės ver tas pusbernis vyrą persniogč
4601 So. Marshfield Avė.,
ant vietos. Pusberniai pabėgo. Į
Chicago.
tei.
Rygos biržoje gegužės 2 die
ną už dolerį buvo duodama 425
latvių rubliai, arba kitaip, už šim
tą latvių rublių reikėjo mokėti
apie 23% centų.

443,922,802 auks. 62 sk.
Įvežta Lietuvon.
1. Chemijos produktų už
14,087,428 auks. 90 sk.
(jų tarpe superfosfato už
1,084,612 auks.
2. Gėrimų už
1,059,246 auks. 74 sk.
3. Tabako dirbinių už
12,580,824 auks. 27 sk.
4. Gyvulių produktų (oda, guma)
už 36,433,090 auks. 09 sk.
5. Manufaktūrą už
73,957,999 auka. 91 sk.
6. Maisto produktų už
96,192.700 auks. 50 sk.
iš jų druskos už
13,994,134 auks.
ir cukrau už
51,819,644 auks.
7. Galanterėjos už
5,795,462 auks. 77 sk.
8. Metalo ir min. dir. už
37,389,245 auks. 98 sk.
9., Muz. intst. už
37,741 auks. 80 sk.
10. Mašinų už
6,292,255 auks. 13 sic
jų tarpe žemės uk. už.
914,046 auks.
11. Gyvulių už
2,611,624 auks. 70 sk.
12. Tepalų už
5,578,274 auks. 84 sk.
13. žibalo už
4,108,414 auks. 26 sk. i Vakar Chicagos marketo kai
14. Poperio ir spaud. gam. už < nos buvo ant tūlų dalykų seka
10,232,777 auks. 08 sk. mos:
15. Medžių dirb. už
j Sviestas — creamery 281/gC.,
1,544,419 auks. 16 sk. (centralizuotas 28c., kaina retai16. Įvairių prekių už
I leriam 31 ^c., spaustas 33 %>c.
8,215,892 auks. 21 sk. i Kiaušiniai — švieži pirmieji
Viso įvežta už
21 ir 22c., paprastai pirmieji 18

PERSIKĖLIAU

KAZIMIERAS GUGI S

Mrs. A. Michniewicz
1 Telephone Yards 1532

:

DR. J. KULIS

LIETUVIS
j GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
I Gydo visokias ligas moterų, vaiH kų ir vyrų. Specialiai gydo lim
pančias, senas ir paslaptin
gas vyru ligas.
■ 8259 So. Halsted St., Chicago.

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

'

Telephone Yards 5382 ■

: DR. M. STUPNICKI S
3107 So. Morgan St,
Chicago, I1L
| VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto ■

ADVOKATAS

ir nuo 5 ild 8 vakare

Telephone Van Buren 294
Rez. 1189 Independence Blvd. Chicago

DR. A. A. RDTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
Specialistas Moteriškų, Vyriškų,
Vaikų ir visų chroniškų ligų
Ofisas: 3354 So. Halsted St. Chicago.
Telephone Drover 9698
Valandos: 10—11 ryto; 2—8 po piet,
7—8 vak. Nedaliomis 10—12 dieną.

PINIGUS

DIDELIS IŠPARDAVIMAS
Western Furniture StorageCo

-1-------1

Tel. Canal 65
LTETUVIS DAKTARAS

DR.
J.
SARPALIUS
1424 So. Halsted St.

BALTIJOS AMERIKOS UNIJA

LAIVAKORTĖS

—J...:_____ _____________ V-___________ L

_____

_______ ■-

_____ ________________________________ _ __________

______ . .

■

juiuiiuiuiiiui;

PAŽYMĖJIMAI APIE HE
TUVOS PREKYBį.

Lietuvos prekyba su
užsieniais.

■

. ......................... -............ -................................................... *

Vai. 10 iki 12; 8 iki 5; 6 ild 8.
Nedalioms 10 — 12.
Gyvenimo Tel. Yards 5098.

I

DU. YUSKA
1900 So. Halsted St
Tel. Canal 2118

Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki
8 vakaro.
Rezidencija: 2811 W. 63rd St.
Tel. Prospect 8460
. ...................... —............... ..Ti.;,

...

iiiiiiiiniimmiii
■ Telefonas: Boulevard 7042

I DR. C. Z. VEZELIS |
Lietuvis Dentistas
4712 South Ashland Avė,
arti 47-tos gatvls

' 1

įF-'“

■

i Tel. Boulevard 2160

Dr.A.J.KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas
VALANDOS: 9—12 ryto
2—9 vakaro.
3303 So. Morgan Street,
Chicago, 111.

vr-nn-r ■

■■■

J

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS
1821 So. Halsted St, Chicago, ID.
kampas 18th SL
Valandos! 9—12 ryto ir 1—9 vak.
Phonė Canal 257

DR. JOHN N. THORPE
Gydytojai ir Chirurgas
1637 W. 51 st kamp. Marshfield av»
Valandos: iki 9 ryto, nuo 8 iki
4 ir nuo 7 iki 9 vakare.
Tel. Prospect 1157

1 A, 1921
“Deutsche Algemeina Zei- galėti, o tas reikštų Lietuvai
‘^ubatoje anksti atsibuvo
Valdžia pasiėmė grudų
tung” rašo:
galą. I aip pat lietuvių sferos
lenkųr-lietuvlų
delegacijos,
perkybą.
“Pirmininkaujant
Hyman- nenori jungti Klaipėdos klau
Ifymansui pirmininkaujant,
sui eina Lietuvos-Lenkų dery sinių su Vilniaus klausimu“.
bendras posėdis. Posėdį bai
[IŠ Federuotostos Presos]
bos Bruksely Vilniaus klausiBerlyne leidžiamas rusų laik
gus, paduota spaudai prane
Sydney, Australijoj. — New
šimas, kuris skelbia, jogei ši [“Eltos” žinios, paštu per Lietuvos inu, kurį Želigovskis norėjo raštis “Rul“ š. m. balandžio 25
Informacijų Biurą Washingtone] j Varšuvos noru išspręsti gink- d. įdėjo
telegramą iš Pary South Wales darbininkų val
konferencija turi du pobūd
“The New Statesman” 1921 lu. Derybos sutinka daug sun žiaus Lietuvos-Lenkų derybų džia užbaigė b’udavojimų $15,žiu. Vienas — yra tai lyg
kumų. “Temps“ koresponden- Bruksely klausimu. Aia tele 000,000 svirnų, pažinimui Vi
pratęsimas Tautų Sąjungos m. balandžio 23 d. rašo:
“Susirinkus lietuvių ir lenkųl tas nušviečia šį klausimą, taip grama, santarvininkai nenori sos valstijos prekybos grūdais.
Tarybos posėdžio, pradėtųjų
Įsikišti į Lietuvos-Lenkų kon- Tapo pabudavoU 72 grudų
spalyje 1920 m., kurie tarp konferencijai Bruksely, vėl at- kaip daro lenkai.
šalę
geležinkelių
ko kito turėjo patiekti Vil gys tie nemalonus klausiniai, i Vėl iškelta nuomonė atlygin 1 liktą, sprendžiamą Brukselio svirnai
niaus bylos išsprendimo pro kuriais Lenkija neduoda mums ti Lietuvai už Vilnių, Klaipė konterencijoj. Bet rodosi, kad kviečių apygardose. Kįiekvjioijektų. Antras — betarpinlų ramumo. Visi atsimena, kad dą, ir Varšuvos liūliuojama kaip lenkai taip ir lietuviai no nan tų svirnų telpa nuo 50,000
iki 60,000 bušelių grudų. Taip
pasitarimų, ’kalp šios abi val spalių mėnesį Vilnius buvo ke svajone, sujungti Lietuvą su ri tartis su santarvininkais
Entered as Second Clasa MUtter
March 17th, 1914, at the Post Office
džios turi bendrus santykius lis kartus Želigovskio plėšikų Lenkija taip, kad kiekvienas svarbiu Klaipėdos klausimu, jau tapo pabudavotas centraof Chicago, III., undar the act of
nusistatyti. Hymans pabrie- užpultas. Miesto paėmimas su kraštas butų nepriklausomas kurį lenkai matomai nori su linis svirnas Sideney prieplau
March 2nd, 1879.
koj, kur galės tilpti 6,600,000
Naujienos eina kasdien, išskiriant
že didžių svarbų Šitų, ankš kėlė nepasitenkinimo Tautų ir susidėtų tik viena užsienių derinti su Vilniaus klausimu.
nedtldienius. Laidžia Naujieną Ben
tai besirišančių punktų. Abi Sąjungoj ir Želigovskis, nors Ir karo konvencija. Žinoma, Lenkai vis dar skaito ypatin bušelių grudų. Iš traukinių
drovė, 1739 So, Halsted St., Chicago,
ir nenoromis, turėjo atsiskirti tas panašu Į tai, kad Lenkija gai svarbiu dalyku turėti Vil galima bus iškrauti 80,(XX) bu
III. — Telefonas: Roosevelt 8500.
dvi
delegacijos
sutiko
ben

NEDARBAS IR VALDŽIA.
šelių į valandų, o prikrauti |
. ........................ ■<■■■■' ■'
■■■■■—
nuo Lenkijos. Tautų Sąjun-1 prarys Lietuvą.
nių,
už
tai
siūlo
lietuviams
įei

drai
išnagrinėti,
kokiu
buUžsisakomoji Kainai
gos pastangos nuraminti nesu
ti į Lenkų valstybės sąjungą ir laivus 60,000 bušelių į vhl. Vie
du
galima
butų
susitarti
rei
Chicagoje —• paštu;
Kaip
galima
butų
sutaikinti
Jeigu ateina blogi laikai biz$8.00
tikimus nepavyko. Žefliigovskis
Metams-------------atlyginimo siūlo duoti Lietu nu ir tuo pačiu sykiu bus ga
kaluose
užsienių
politikos,
Lietuvių
ir
Lenkų
politiką,
sun

4.50
Pusei metų ___ _____
i niui ir fabrikai ima užsidary
lima krauti keturius laivus.
sudarymo bendro apsigyni vis dar laiko paėmęs Vilnių. ku beįspėtį. Lenkija yra siena vai Klaipėdos sritį, kurių labai
. 2.25
Trims mėnesiams
, 1.75 ti, tai niekas ,nesirupina likimu
Dviem mėnesiams
mo ir . bendros abiejų šalių Pirm kelių sąvaičių tikrai Tau Prancūzijai prieš bolševizmą, nori turėti naujai susikūrus!
, 1.00 tų darbininkų, kurie palieka be
Vienam mėnesiui
NEĮSILEIS KONSKRlPCIJOS
statybos. Priimta nusistaty tų Sąjunga pasiūlė, kad maiš o, kaip anoniminiai skelbia valstybė jau vien dėl uosto.
uždarbio. Jie gali kad ir badu
ŠALININKŲ.
Chicagoje — per nešiotojusl
tininkų kariuomenė butų pa-|
mas,
jogei
ateities
santykiai
militarinėms
sferoms
netoli
Viena kopija.....
.............. ...
03 išmirti.
Klaipėda oficialinai dabar
privalo ištisai pasigerbti (? keista lenkų reguliarine ka stovįs “Revue de deux mon- Prancūzų valdoma, bet tikrai
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“N.” Red.) abiejų šalių ne- nuomone, tuo bučiu, kaip kad des“ korespondentas, Lietuva yra Vokiečių valdoma, kitaip
kas yra kaltas tuo, kad įvyk
Sydney. —- Australijos Darbo
Suvienytose Valstijose ne Chicagoj,
prigulmybės suverenitetu (? lietuviai sakė, “kad neteisėtas esanti paslėptas Sovietų forpo būti negali. Prancūzų pasiunti
sta križis pramonėje, jeigu ji
paštu:
“N.” Red.), kaip ir Tautų puolimas liko viena vertus le- stas. Prancūzijai butų patogu nys Bruksely pasisakė, esąs partija savo metinėj konvenci
Metams „—$7.00 sai turi delei jo kentėti? Well,
joj didele didžiuma balsų nuSąjungos Taryba buvo pa- Lgalizuotas ir antra vertus at įtraukti Lietuvą į tą sienų prieš
Pusei metų .. ....... ..... . ............. 4.00
galiotas
paaiškint
delegatams,
buržuazinėje
visuomenėje
kiek
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tarė, kad tie Darbo partijos nat
metė pirmų Tautų Sųjungos
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nuo
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tad
Prancūzija
butų
laiminga,
Dviem mėnesiams
1.50 vienas žmogus
skaitosi “savo
riai, kurie laike karo pritari
damos visiškos lygybes dės nusprendimų“ Brukselio kon tųjų jurų ligi Juodųjų“.
Vienam mėnesiui ............
.75
jei
lenkai
nustotų
savo
preten

laimės kalvis“, t. y. kad kiek-;
konskripcijai ir kurie delei to
niais“.
. rferencija, kuri turi tą ginčą iš
“
Deutsche
Tageszeitung
“
raLietuvon ir kitur užsleniuoMt
zijų Klaipėdai kraštui. lietu tapo pašalinti iš partijos, negali
I Ispręsti, tikrai patenkins teisė
vienas žmogus privalo rūpintis
(Atpiginta)
,
:
viai turi vis* dėl to sutikti su )uti priimti atgal į partijų.
Brooklyno tautininkų laik- jtus lietuvių reikalavimus. Len Įšo:
$8.00 savo likimu. Jeigu jam seka
Metams
lenkais Vilniaus klausimu. Jei Partija skaito, kad ji laike ka
. 4.50 si — gerai, q jeigu ne — taip raštis sako, kad delei tokių ži-1 ]kų politika, Prancūzų remia
Pusei metų
—
“
Tuo
tarpu
lietuvių-lenkų
.2.25
Trims mėnesiams ...
nių jisai labai nerimaująs, ka ma, nori priversti Ljetuvą pa pasitarimo būdas informacinis. lietuviai nesutiktų, santarvi ro buvo apsivaliusi ir nenori,
pat gerai
Pinigus reikia' siųsti pašto Money
Tokia yra oficialė organizuo-| dangi neturįs kuo atremti jas. daryti “sąjungų” su Lenkija. Kitas oficialinis posėdis busiąs ninkai neduos jiems Klaipėdos. kad į ją vėl prilystų išdavingų
Orderiu, kartu su užsakymu.
Na, o jeigu Briukselyje iš- Lietuviai esu silpna ir maža sukviestas kitos suvaitos vidu Vokiečių laikraštis “Deut elementų, kurie tik trukdytų
tos buržuazinės visuomenės
y. valstybės) pažvalga. To- tieių i>utų sutarta atnaujinti vai8tybg> ir Lenkija, musų aky ry. Netikima, kad bus susitai sche Tageszeitung“ Vilniaus partijos veikimui.
dėl valdžia nesikiša j tai, ko Lietuvos unijų su Lenkija — se ji netokia didele valstybė, kinta, nes Lenkija daro vis klausimu tarp kitko rašo:
kų tuomet Vienybė pasaky- Į esanti Lietuvai galingas didvy naujus pasiūlymus ir tikrai aiš
kia yra bedarbių padėtis.
“Įdomi ir Prancūzų pozici
Associated Press telegra Dar blogesnė tečiaus darbi tų?.
ris. Todėl neklaidinga manyti, kiai bepareiškia noro prieiti ja ginčijamu Vilniaus klausi
ma iš Rygos praneša, kad ninkams yra pažvalga tos vi
kad toji “sąjunga” pasibaigs, prie taikių vaisių. Tuo tarpu mu. Iš vienos pusės jie visai
MERGAITĖMS SUKNELĖ —
Leninas pasakęs, jogei ko suomenės dalies, kuri sudaro IGNORANTIŠKAS PLEPERIS. kaip jaunos ponios kelionė tig Prancūzai stengėsi išaiškinti stipriai įsisėdę Lenkijoj ir ne
No. 1020.
viešpataujančiųjų
josios
klesų,
lietuviams
visus
gerus
lenkųru iš Rygos. Lietuviai svajoja
norėtų nuskriausti savo sąjun
munizmas Rusijoje visiškai
būtent, buržuazijos. Ji žiuri į
“Laisvės“ edltorialų rašyto apie laisvę, jie pasakoja piktas lietuvių sąjungos i)rivahinius, gininkų. Iš antros pusės Rusų
subankrutijęs. Bolševikų va darbininkų
tiktai, kaipo į savo
iš tų laikų, kai lietu tokios sąjungos, kuria abi val emigrantai padarė stiprią predas raginęs visos Rusijos pelno įrankį. Kol darbininkas jas, A. V., nori įtikinti savo istorijas
lengvatikius skaitytojus, kad viai susijungę su lenkais bu stybes bus nepriklausomos. sijų Paryžiuje Vilnių bent ligi
centralinio pildomojo konii-| gam|na kapitalistui pelnų, tol Anglijos darbininkų judėjime vo. Yra daug nuomonių prieš Ypatingai Prancūzų spauda no Rusų padėties nusistovėjimo
teto pirmininkų (Kalininų) jisai reikalingas jam; o kaip neužilgio paimsiu viršų komu mažųjų
valstybių Europoje ri pagauti lieturius, numesda atiduot IJetuvai. Jei Vilnius
pritarti tam, kad Rusijon Į tiktai darbininkas paliauja ga- nistai. Iki šiol, girdi, tas judė skaičiaus didinimų. Ret dabar ma jiems Varšuvos norą ati dabar galutinai tektų Lenkams,
pilnai grįžtų kapitalizmas ir 1,11*nVs peln% tai kapitalistas jimas buvęs “menševikų” kon yra daug nuomonių prieš di duoti lietuviams Klaipėdą. Bet tai, žinoma, jis butų Rusams
lietuvių sferos nei klausyti ne
kad hutu
nakvipsti konstitu,neta jį lauk
’ kaipNedapbo
kokį vlsai
kad
butų pakviesti
konsulu be
daikt?
lai. troliuojamas. bet dabar komu delę Lenkiją. Jei Lietuva nori nori apie sąjunga su Lenkija, amžinai prarastas. Atrodo, lyg
Rusų emigrantai savo nusista
nistai įgiję jame dideles įtakos. nepriklausomybes, galingos val
cionalistai (kadetai) kartuL<u kapjtaiistas ne tiktai negal- Sako:
nes jis pažįsta jos norus nu- tymų butų pravedę.*1
stybes turi jų remti”.
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Net
menševistinis'
-Daily
skurdo darbininkus, net dar
atšteigt valstybę.
ir yra svarbiausia! Kų tu atsieksi su taip men
Herald* priverstas duoti vie ST. PŠIBISEVSKIO
stengiasi
pasinaudot
gera
pro

Tai, žinoma, yra pasaka.
ka pinigų suma? Ir aplamai, kų męs tuomi
tos komunistams, pranešda
ga,
kad
numušus
algas
tiems
Komunizmas Rusijoje, beįrodysime? Geriausiame atsitkime mes turėsi
mas apie jų veikimų, Unldarbininkams, kurie dirba, ir
me penkiasdešimts tūkstančių markių. O juk
abejo, yra visiškai suban- kad pailginus jų darini valan- jistų tarpe eina aštri kova.
mums svarbiau pakelti milžiniškų maišto lieps
Komunistai išnaudoja kiekkrutijęs, bet Leninas ne toks das.
xo/o
NAUJOJO
SIONO
VIEŠPATS.
nų,
leisti
darbininkams
apsiprasti
su
juomi,
tverti
žmogus, kad tai pripažintų. 4 Kada ateis tas laikas, kuo- vienų atsitikimų, kad duoti
visur mažus aukurus judėjimo, plėšti krau
lekcijų, jog vi
Leninas visuomet pasižymė met valdžia pateks į darbinin darbininkams
tuves. .. Taip, pirm visko reikia panaikinti nuo Grakšti, su ypatingo kirpimo apy
(Tąsa)
si menševizmo receptai lo
davo tuo, kad pataikaudavo kų rankas, tai, žinoma, bus vi pais užlopinti skylių-skyles
savybės gerbimų, išmokyti liaudį, kad jijė turi kakle ir tunika suknele jaunutėms
—
Neik!
Paskui
gailėsis
to!
Aš
esu
ap

teisės imti pati viskų, nelaukdama, kol valdžia mergaitėms, šios sukneles originalas
minioms ir stengdavosi lošti sai kitaip, štai kų rašo, pasak kapitalistinio ūkio yra bergž
darytas iš importuoto geltono ir
imtas uraganu baimes, uraganu, supranti... jai kų nors suteiks... He, he, tu galvotojau, buvo
balto ginghamo su baltu organdie.
jų akyse visa-žinančio pra “Keleivio” laikraštis “New Jer- džias darbas.“
he. Ar matei kuomet-nors vėjaputinį? Na- svajotojau! Tavo teorija puiki, galinga, — nie Tokiai suknelei pasiūti pavyzdys
našo rolę. Per trejetų su pu sey Leader” apie Naująjį Pie Kiek čia pripasakota nesą He,
1020 sukirptas mergaitėms am
įhai, miestas, ištisi sodžiai, tartum šiaudų blaš kuomet dar nuo Katarinos laikų niekam neatėjo No.
tinį Wales’ų, kur valdžia yra
žiaus nuo 8 iki 14 metų. 8 metų mer
se metų jisai skelbė, kad Ru darbininkų partijos rankose: monių šituose tiktai keliuose kai, nyksta nuo žemės paviešio. Tu pasigailėsi... į galvų geresnė mintis, mintis — surinkti šalę gaitei reikia 3% jardo 32 colių pločio,
arba 2% jardo 36 colių pločio materi
sakiniuose! Visų-pirniu “Daily Ir paskui, aš dėl visko pasiėmiau...
sija jau įžengusi į komuniz
savęs
šėtono
vaikus,
kad
su
jų
pagcbla
atlikti
jos su % jardo kitokios materijos 36
“New South Wales (Aus Herald”
niekuomet nebuvo
col. pločio, ir 6 jardų rauktelių.
mo gadynę — ir dabar stai
Jisai parodė Gordonui revolverį, bet jo griovimo darbų.
tralijoj) darbininkų valdžia “menševistinis”. Jisai kaip tik
gu jisai ims ir prisipažins, paskelbė, jog nei vienas dar yra pasižymėjęs tuo, kad vi ranka taip drebėjo, kad jisai vos neišmetė jo ant
Bet šitame atsitikime yra svarbiausia — Norint gauti tokiai sukniai su
ir pasiūti pavyzdį, prašom
išauklėti iš miljono žmonių Šėtono vaikus, o tu kirpti
kad tai buvo netiesa!
bo vyras, moteris ai’ vaikas suomet vedė karštų agitacijų žemės...
iškirpti žemiau paduotą blankutę, pa
— Aš tris mėnesius gėriau, gėriau be per- apie tatai visiškai užmiršai. Sudegink šnittlerio žymėti mierą, parašyti savo vardą,
dėl nedarbo nebadaus. Vald už bolševikus. Pereitais metais
pavardę ir aiškų adresą ir, įdėjus |
dirbtuvę! Tuomi tu atimsi duonų nuo tūkstan konvertą
žia išleido įsakymų, kad kilo didelis triukšmas Anglijo trukio^ o tu žinai, kad aš moku gerti.
kartu su 15 centų (pašte
čių
darbininkų.
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ilgai
žiurėjo
į
Ostapų,
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ženkleliais ar pinigais) atsiųsti mums,
kiekvienam vedusiam darbi je, kuomet tapo iškelta aikš
šiaip
užadresavus:
NAUJIENOS,
uždarbį?
Nė
valdžia,
nė
miestas,
dagi
prie
ge

Kuomet jie vėl
ninkui butų mokama iš val tėn, kad to laikraščio parėmi liai pasuko kariu pas Hutą.
PATERN DEPT., 1789 S. Halsted
Federalė valdžia pašaukė stybės iždo pinigų pakanka mui Rusijos bolševikai pttsiu- atsisėdo kambaryj, Gordonas patėanijo naujų riausių norų, negalės iškarto duoti darbų tokiai St., Chicago, III.
daugybei bedarbių. Tūkstančiai bedarbių! Tūks
tieson katalikų kunigų, An mai jam ir jo šeimynai pra lė milžiniškų sumų pinigų. Jei persikeitimų ant Osjapo veido.
NAUJIENOS Pattern Dep.
Jisai reiškė dabar neapribotų, šuniškų atsi tančiai be duonos!
gyventi;
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ku
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tanų Goreką, iš New Chi
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įdedu 15 centų, ir prašau at
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karštligingai
žiurėjo
ir
degė.
užlaiko senus savo tė bintojo “''Herald“ jau yra pa
siųsti
man pavyzdį No. 1020.
cago, Ind., pas kurį nesenai rie
— Ko tu nori? Gal būt vyno? Žiūrėk, degantys angliai; ant veido pasirodė fantastiškas
vus ar kų kitų, butų priskai- virtęs “menševistiniu”, kaip
buvo atrasta $85,000 vertės tyti prie vedusiųjų kategori tvirtina “Laisvė“, tai reiškia, dar čia yra trys bonkos. O gal pašaukti Kasę? džiaugsmas.
Mieros .................. metų mergaitei
— Tūkstančiai darbininkų be duonos? Tai
laisvės bonų, povogtų iš paš jos, ir kad pavieniai nevedu- kad bolševizmo jtaka Anglijo- Jijė visų naktį dainuos, jeigu norėsi... Ji tave
reiškia, šimtas, greičiausiai, mirs iš bado, šim
(Vardas ir pavardė)
to traukinio netoli Toledo,
je turėjo labai nupulti, o ne myli: kartų man pasakė, kad atiduotų tris motus
tas
darosi
elgetomis
ir
valkatomis,
bet
dar
tai
gyvasties
už
vienui-vienų
naktį
su
tavim
pra

Ohio.
> karnai savo pragyvenimui pakilti.
menkniekis! Šimtai užsiims vagyste ir plėši
leistų. ..
pašalpos. Miestuose steigia
keikūnų
orgaToliaus,
tas
Kada policija suėmė kuni
(Adresas)
mais... štai! dalykas tampa įdomus! • Iš mote
— Mesk tu, pagalios, tų šnektų!
mi specialiai maisto biurai, nas turėtų žinoti, kad menše
gų, tai jo parapijonys, neti kur kas diena duodama paGordonas nekantriai pasijudino ant kreses. rų daugumas užsiims paleistuvyste ir užkrės
vikai (Rusijos socialdemokra
kėdami, kad jisai butų kal
Ostapas ilgai žiurėjo į jį ir staiga pasileido sifilio nuodais tūkstančius vyrų... O jie visi,
(Miestas ir Valst.)
tai) anaiptol nesiūlo “užlopy
visi aplamai pateks po Šėtono valdžia. Žmo
spazminiu juoku.
tas, puolė gelbėti jį kuo ga
“Keleivis” teisingai pastebi, ti kapitalistinio ūkio skyles”;
nės visuomet pateks po jo valdžia, jiegu nuo jų
Gordonas barškino pirštais stalam
lėdami ir sudėjo už jį kauci kad Amerika yra daug turtin jie kovoja už tai, kad tų ūkį
DR. A. MONTVID
Ostapas staiga nusiramino ir su įtemptu atimti galėjimų uždarbiauti.
perkeltus
į
socialistinį,
kas
yra
jų, idant jam nereikėtų sė gesne šalis, negu Australija, o
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas
Gordonas sėdėjo paskendęs užsimųstyme.
žingeidumu
žiurėjo
jam
stačiai
į
akis.
25 East Washington St.
dėt iki bylos kalėjime. Bet betgi ji nesirūpina bedarbiais. galima tiktai per socialę revo
— Apie tai, po teisybės, aš niekuomet ne
Valandos: nuo 10 iki 12 ryto.
Pasakyk
man,
Gordonai,
tiktai
man,
at

Bet socialę revoliucijų
Telephone Central 3362
galvojau. Savo tikslų atsickimui aš nenoriu
kuomet atėjo bylos diena ir Ameriką, mat, valdo kapitali liucijų.
virai:
kodėl
tu
su
tokiu
smulkmeniškumu
sergs

2121
North Westem Avė.
socialdemokratai supranta ne
stinė republikonų partija.
naudotis
tarnavimais
liaudies.
Valandos:
nuo 6 iki 8 vakare
“dvasiškam tėveliui” teko
taip, kaip bolševikai, kurie ei ti savo paslaptis? Juk aš tau galiu būti pagelRezidencijos
tel. Kedzie 7715
— Aa! aa! štai jijė, musų kanarėlė!
stoti prieš teisėjų, tai prasti SUSIRŪPINO DIPLOMA na anarchisto Bakunino ir raz- bininkas daugelyje dalykų... Taigi, pasakyk
Ostapas tyčia darė išvaizdų, kad alpstąs
baininko Stenkos Razino ke man: tu ištikrųjų rengeisi pakelti maištų tarp
žmoneliai ėmė abejoti, ar išTIJOS SLAPTUMU*
Telephone Drover 5052
liais. Revoliucija, socialdemo darbininkų ir su jų pagelba išgriauti miestų.
tiesų jisai yra taip teisingas,
—
Romantizmas
išeina
aikštėn.
Tu
pana

— Ne.
kaip stengėsi pasirodyti jų Brooklyno “Vienybė“ labai kratų supratimu, yra ne žu
— Ištikrųjų ne? Bet tai stebėtina. Aš šus į Furje arba Babcfų. Gailestingai ir sim
DENTISTAS
nepatenkinta tuo, kad lietuvių- dymas ir naikinimas, o orga
patingai elgiesi su nuskriaustais... Ha, ha, ha!... Valandos: nuo 10 iki 8 vai. vaka
akyse.
tavęs
nesuprantu.
Juk
toji
mintis
veržte
ver

lenkų derybos Briukselyje yra nizavimas ir naujos visuome
re. Nedaliomis pagal sutarimo.
žiasi, jiegu apsvarstyti logiškai visų sumanymų! Kenti kartu su jais! Taip, taip, šičia tai slepia 3261
O jeigu teismas atras, kad vedamos slaptai. Lietuvių vi nės tvarkos tvėrimas.
So. Halsted St., Chicago, UI
si
ta
musų
kanarėlė!
Stebėtina!
stebėtina.
BeT
juk
tu
galvojai,
kad
New Chicago ■ klebonas yra suomene nežino, kaip tos da
Nč apie gailestį, n6 apie sin^atiją ni*ra
kaltas? Jeigu išeis aikštėn, rybos eina, o tuo tarpu lenkų Kol du policistai suome pa atimti nuo darbininkų uždarbį?
Tas tiktai neatsitinka mano sumany- Daktaras Petras Šimaitis
kalbos,
_
Kas
tau,
aplamai,
sakė,
kad
aš
rengiuoNapraphath’as
kad jisai paslėpė tuo:| bonus, spaudi skelbia, kad Briiiikscly- sigėrusia moterį, Lizzie Warci- si padegti dirbtuvę? Aš panašaus dalyko net mams. Ir vėl, maža naudos nuo tokios agita*
Gydau
be
vaistų be operacijų.
koso, 610W. Fiftenth gat., tę
je
esanti
gaivinama
Lietuvos
Priėmimo
vai.
9:30 ryto iki 1 vai.
žinodamas, jogei jie yra pa
eijos, todėl, kad čia permaža darbininkų.
penkios nesapnavau.
p. p. 2:30 iki 5:30 vai. kasdieną, išski
ir Lenkijos unija. “Vienybė” sės keturiasdešimts
Ostapas mete į Gordonų greitą, perveriantį riant ketvergus.
vogti ; arba dar blogiaus, jei paduoda sekamų ištraukų iš minutės. Abudu policistai tapo
Ostapas žiurėjo į jį su neišpasakytu nusiVakarais pagal susitarimą.
žvilgsnį.
gu bus prirodyta, kad klebo vieno lenkų laikraščio, einan gerokai moters apdraskyti ir stcbėijimu.
528 S. Ashland Blvd.,
apie tai? Bet juk tas
(Bus
daugiau)
Kampas Harrison St., Chicago.
—
Tu
negalvojai
nas dalyvavo kartu su plėši- čio New Yorke:

kų gauja tų bonų pavogime
— kas tuomet? Kur tuomet
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Į kad žmogus, kuris neturi re
ligijos, neturįs taip pat ir
l CHICAGO, ILLINOIS.
doros. Bet jeigu taip, tai i
Telephone Roosevelt 8500
' kodėl net patys religijos mo
Subecriptlon Rateei
kytojai dažnai esti be do
$8.00 per year in Canad*.
, $7.00 per year outaide of Chicago.
ros? Kas išriš šitų klausi
$8.00 per year in Chicago.
8c per copy.
mų Goreko parapijonims?

Užsienių spaudos balsai
Vilniaus klausimu.

Pasaka

Musą Moterims
*

II

________ (—

-

ŠĖTONO VAIKAI

Suviltas tikėjimas

Dr. A. Juozaitis

—

Sereda, Birželio 1 d., 1921

SVEIKATOS DALYKAI.
PATAISYMAS IŠORINIŲ
KŪNO YDŲ.

(Tęsinys)

Plaučių hgo?. Kartie tik nužiu rimą džiova, tuojau reikia
eiti pas getų gydytojų ir elgtis
pagal jo įsakymus. Svarbiausis nuo džiovos vaistas tai
šviežus oras ir maistingas val
gis — duona, sviestas, grudai,
Dirbėjas ir Importuotojas ge
riausią armoniką pasaulyj. Viso
kių patunku. Pigiau parduosiu ne
gu Įriti . Dykai lekcijos pirkėjams.
Rašyki angliikai dėl informaciją.

i

taukai, bet nereikia užmiršt i
ir šviežių daržovių ir vaisių.
Saugokis alkoholio ir tabokos.
Nevartok patentuotų gyduolių,
garsinamų vaistų ir neik pas
apgavikus daktarus. Saugokis
nuovargio, kaip fizinio, taip ir
protinio. Nieko nelauk. Pra
nešk apie save sveikatos virši
ninkui arba savo distrikto svei
katos departamentui. Jie mie
lai sutiks duoti gerų patarimų.
Reumatizmas. Jis gali paeiti
iš nesveikų dantų, gerklės gi
lių (tonsilų), nosies ir kitų kū
no dalių. Visokį tepalai jo ne
prašalins. Eik pas daktarą ir
dentistą ir, jei galima, praša
link priežastis.
Lyties ligos, Nuo lyties ligų
reikia stropiai ir neatlaidžiai
gydytis tol, kol visai išsigydysi. Tai reikia daryti, kad ap
sisaugo t save patį, savo šeimy
nos narius ir visų savo apielin-

I

Pamėginkite naujo—«■■■*

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

$35

Kum mokėt augštos kalnas arba pirkti antrarankcH malinus iš
taip vadinamų Storago Houses, kuomet gali pirkt tiesiai nuo męs
visai naują 1921 styliaus gvęrantuotl Phonographat vertės rotoj le
nų nuo $200.00 iki $225.00 tik už $35.00 su rekordais ir adatomis
veltui ir nepamirškit, kad užtikriname, kad phonographas, kinį
pirksi nuo mus, negali sulygini su kitais visojo šiaurinėje Ameri
koje ant trijų sykių pas retailerius ar wholeaale.
Taipgi turime keletą augštos rūšies oda apmuštų seklyčiai se
tų, kuriuos parduosime už pigiau nei padarymas kainavę.
Atdara kas dieną liti 9 vai. vak. ir nedėliomis nuo 10 ryto Iki
4 po pietų, taip, kad gali ateiti bile 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 kožnam, kuris tik atsineš šį apgarsinimą.

Nervų Ir proto ligos. Tokios

kę. Didžiuose miestuose tiems, ligos turi būti rilpeStingai gy

Ruatta & Serenelli
817 Bl«e laland Are.

z

Pasidaryk sau vynų
Vynuogės, Vynuogės
Vynuogės.

Džiovintų juodų ir baltų
vynui vynuogių. Parduo
tame po kiek tik kas nori,
už prieinamą kainą.
COYNE BROS.,
119 W. S. Water St.

Chicago, IH.

kurie neturi iš ko išsimokėti,
yra suteikiamos klinikos vel
tui.
Alkoholis.
Alkoholis, kaip
paprastai jis yra vartojamas,
nepriduoda kunui vikrumo, bet
jį silpnina. Smagenys ii* dirgs
nių si teina valdo visų kūnų.
Netik, kad alkoholis sumažina
veiklumą, bet gyvybes aį>draudimų patyrimas parodo, kad
tari) nuolatinių alkoholio var
totojų, net Ir tarp tų, kurie jį
vartoja su saiku, miršta be
siek du kart tiek, kiek tų, ku
rie jo visai nevartoja. Girty
bė, be abejonės, suteikia daug
įvairių nelaimių.

“ Vaikai nustokite
bereikalingai peštis —
yra užtektinai BAMBINO
jum abiem f’

domos gero gydytojo arba kuk
lioje nors nervų ligų ligoninėj.
Kai kurios nervų ligos kįlu iš
negerų papročių, baimes, nesistengimas {pasiimti gyvybes pil
nai į savo rankas ir užmiršti
savo vargus. Daug nervų ligų
paeina iš paviršutinių sąlygų,
kurios su pagcl'ba gėrę dakta
ro ir priežiūros turi ir gali bū
ti surastos ir prašalintos.
{varios ligos. Nosies ir gerk
lės ligos, tulžies ligos, kroniškas apendicitas ,odos ligos, —
visi tie dalykai turi būti grei
tai ir gerai daktaro ištirti. Jei
neturi šeimynos daktaro, arba
jei esi neturtingas, kreipkis į
ligoninę ar j dispenserį.
Nevark per visų gyvenimų
su ligomis, jei jas gali lengvai
prašalinti. Netrupink savo gy
venimo, nemažink savo dirba
mųjų pajėgų, nei gyveninio
linksmumo vien tik dėl savo

yra geriausia gyduole visame pasaulyje, kuri duoda galimybės būti
liuesu nuo vidurių užkiaMjjjjto, Jį paveikia per vieną naktį;
lengvai, tadiaus tikrai I Aptiekose parsiduoda po 50c. arba už 60c.
apmokėtu pašto siuntiniu prisiunčiamo tiesiog iš laboratorijos.

,

F. AD. RICHTER & CO.
Borough oi Brooklyo, New York City

3rd Avenue & 35th Street,

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

Mrs. Frandės Allen, 4165
Ellis avė., praeita savaitę pa
vogtus žiedus, $5,000 vertes,
sugrąžino panedėlio vakare,
tuomet žiedų paėmėjas tapo
areštuotas.

GRAŽUMAS HARMONIJA.
Negali būti harmonijos ir todėl nė
ra gražumo namuose, kuriuose pati,
motina yra sveikatoje sugriuvusi ir
dvasiškai nusilpusi. Tankiai yra ne
liga iš pamato, bet tik tokios aplin
kybės.
Leiskite moteriai, kuri visuomet pa
vargusi ir kuri kenčia dvasiška nu
silpimų, mėgint Lydia E. Pinkham
Vegetable Compound. Ji pamatys, kad
gražumas ir harmonija atitaisys jos
namus sugražindamas sveikatų ir ge
rų dvasišką stovį.

NAUJAS KELIAS.
Kepėjai

CONNECTICUT PAJŲ/PIES)
PAJAI! TIKRI PAJAI!

Pajai turi tikros vertės maistą.
Užsisakyk
šiandien ant rytojaus.

Reikalaukite
» Case & Martin’o

GYDYTOJAS
Mėnesinis lalkraStls.
l.eiclžiumas Amerikos Lietuvių Daktarų Draugijos.

Jums bus gvildenami sveikatos dalykui.
Pirmas numeris jau gatavas.
Prenumeratos kaina $2.50 metams.

Atskiras numeris 25 centai.

Baltic American Linija prane
ša, kad naujas ir smarkus pasažierinis garlaivis Latvija ap
leidžia Liepoj ų ir Danzigą ir
plaukia j Halifax, Canada, pabai
goję birželio mėnesio.
Šis naujas kelias bus tiesus
ir labai parankus, kaipo: lietu
viams, rusams, ukrainams, len
kams ir kitiems žmonėms ke
liaujantiems per Liepoj ų ir Danzigą.
DOVANOS.

Noel valstijinis

bankas

duoda

140 puslapių gaspadinėms
knygą.

Noel valstįjinio banko namų
patarnavimo skyrius suteikia
GYDYTOJAS
1824 Wabansia Avė.,
Chicago, III.
moterims dvidešimto metašimčio Valgių Gaminimo knygą vel
tui.
Namų patarnavimo Skyrius
a
JL-j
jTC. -c-tL ' .tapo įsteigtas Noel valstijinio
.banko, kad pagelbėjus šemininšviesą ir pajiegą suvedame į senus ir naujus namus, taipgi
dirbtuves. Cash arba ant išmokėjimo.
kėms išrišti finansinį ir stubos
Pirmutinė Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje
klausimų. Vedėja šio skyriaus
THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO.. I n c.
yra ponia Ona Smith, kuri yra
A. BARTKUS, Pres.
žinovė namines apšvietos daly
1619 W. 47th St. Tel. Boulevard 1892 Chicago, III.
kų.
Kįeviena moteris, nepaisant,
-•.fa ar ji yra banko kostumeriu ar
no, yra kviečiama ateiti ir gau
Tel. Monroe 2804
ti Valgių Gaminimo knygą ir nu
DR. W. F. KALISZ
rodymus, kaip reikia vesti na
Special urnas: Moterų ligos ir Chirurgija.
mų tvarka ant bizniško pamato.
1145 MILWAUK1?£ AVĖ.
CHICAGO.
/f šis patarnavimas yra veltui.

IZZu

JEZJ irV. nr
JL ,i2>

Naujame mėlyname pakelyje.

Turiu patyrimą
moterų ligose; rū
pestingai
prižiū
riu ligone ir kūdi
kį laike ligos.
10929 8. State St.

Visos tvirtos, gemalus užmufiančios ypatybės Maine vaisto įdėtos,
su priemaiša priimniai Švelnaus
kvčpalo.
Ruffles yra iaoal paveikiantis
pleiskanų pašalintojas — begaliniai
puikus plauku sutaisytojas. kuria
Zi '■_!
patiks kad
—
ir gaėniaueiai ypatai.

$35
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SJOPSDANDftUF
ppOMOr**.
HhAl.THY SCALP
MIAUKIANT-ilAIR
CONTtNlS.VlUm

Kam b® reikalo kantiti? Mano epecialis gydymo būdas ilgydi Jau daug
įmonių nuo kaspininls kirmėlės, kurie
buvo nebetekę vilties pasveikti
Tūkstančiai žmonių nežino, kad jie
turi viduriuose kirmėlę, ir gydosi visai
nuo kitokios ligos; deltogi ir aoilsi-

Chicago, IK.

Aptiekose
parsiduoda
po 05c. arba
atsiuskito,
7Cc., tad
atsiusime
per pafttę
tiesiog is
labara
torijos.

Tiktai

Būtinai
reikalau
kite
šitokio
pakelio.
Žlnreklto
kad butų
INKARO
vaisbaženklis.

ĖAD.RJClirFPS (O
• bUSr TERMINAI TH0qs

HROOKLYN'
Nf.VVYOPK.

Kirmėlės ženklai
žmonės serganti taja blauria liga pa
prastai skundžiasi dideliu pilvo skaudė
jimu; Jiems rodos, tartum kas j gerklę
kįla. vemt verčia, valgyt neturi noro,
galva skauda, viduriai sukietėję, ausy
te ūžia, skauda po krutinę.
Kas tokių simptomą turi, tegul atnftrn pas mane: išgydysiu visai trumpa
laiku.
Gydau taipjau ir kitokias Ilgas kaip
vyrų taip ir moterų. Patarimai dykai.

Reikalingi akiniai.

DR. DICKSON
1645 West 47th Street
Tarp Marshfieid Ir Paulina gat. Ofiso valandos nuo 10 ryto iki 8 vai. vak.
Nedėliomis nuo 10 iki 12 diena.

Ištikimas Gydymas

Pasitarimas rūpestingai slaptas
DR. B. M. ROSS
Specialistas
Vyrai, kurio Bergą chroniškomis ligomis, kraujo
užhuodijimu, inkstų, pūslės šlapimo ir visokiom i b
privatinėmis ligomis.
35 So. Dearborn St., kampas Monroe ,St.
Crilly Btiilding — ruimas 506. Imkite elėvalorių
iki 5-tą lubų,
Chicago, Iii.
DVIDEŠIMTS ASTUONI METAI PRAKTIŠKO PATYRIMO.
VALANDOS kasdien nuo 10 ryto iki 8 vak. Nedėliomis nuo 10 ryto iki
1 po piet. Utaminkais ir Ketvergaia nuo 10 ryto iki 4 vai. po piet.
MM.

Detektyvai Mauricc Hyfno ir
James O’Brion pancdėlį suėmė
trisdešimt du kišenių krausty
to] us.

t.SHUSHO
AKUSEHKA

Su ufregtatruotu vaUbaienklla Suv. Vairi.
,
Patentu Biure.

Sveikam Kulte Stipri Dvasia.

Kūdikiai mėgsta JĮ f
Jie prašo daugiaus!
Net ir mažyčiai žino, kad

T. PuUman 5482

SOCIALDEMOKRATAS

f

Musų draugų laikraštis, leidžiamas Lie
tuvoj, — Kaune.
Kiekvienas darbininkas ir Naujienų
skaitytojas gali įsigyti Socialdemokratą savo
mieste nuo Naujienų platintojų-agentų.
Num. Kaina 5 centai.
Socialdemokratą privalėtų perskaityti
visi susipratusieji ir apsišvietusieji lietuviai
darbininkai.
Socialdemokratas labai nuosekliai gina
darbininkų reikalus Lietuvoj.
Socialdemokratas nurodo kokiais budais
darbininkai gali pagerinti savo būvį
Socialdemokratas labai rūpestingai ap
dirba savo raštus.
Socialdemokratą skaitant galima apsi
šviesti.
Socialdemokratas taktingai nurodo val
džios klaidas ir kovoja su ja.
Socialdemokratą visuomet galima gauti
, NAUJIENŲ OFISE,
1739 South Halsted Street,

■■

Chicago, UI.

■

■

Extra!
25c. už vieną Naujienų
numerį.

Jei kas turite Naujienų num. 46
— 1914 m. ir 11, 293, 298, 303 —
1915 m. ir 21, 37, 47 — 1916 m. Už
visus bus mokama po 25c. Prisiųskite sekamu antrašu:
J. P. M.,
1789 So. Halsted St.,
Chicago, III.

ANTANAS GREDUŠKA
Generalis

Kontraktorius ir
budavotojas.

Budavojame ir taisome.

1401 W. 47th St,

Chicago.

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

Jei kenti galvos skaudėjimą,
Jei skaitant raidės susilieja,
Jei iš raidės darosi dvi,
Jei turi uždegimą akių,
Jei skaitant ar siuvant akis skau
da, tuomet reikalaukit akinių.

John J. Smetana
Akinių specialistas
1801 So. Ashland Avė., •
Kampas 18-os gatvės.
Ant trečio augšto virš Platt’o aptiekos, kambariai 14, 15, 1-6 ir 17
Valandos nuo 9 ryto iki 9 vai. vak.
Nedėliomis nuo 9 r. iki 12 pietų.

Dr. W. Yuszkiewicz
GYDAU visokias ligas vyrą ir mo
terų; galvos, akių nerviškumą, nusil
pimą, narių silpnumą, reumatizmą,
paralyžių ir kitas visokias vidurių li
gas. Kaipo lietuvis savo tautiečiams
patarnauju kuoteisingiausia. Visas li
gas gydau gamtiškais budais.
Valandos nuo 9 ryto iki 9 vakare.
Nedėliomis nuo 9 iki 1 po pietų.
1407 Milvvaukee Avė., Chicago, III.
Phone: Humboldt 5849
Tel. Pullman 842

DR. I. E. MAKARAS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas
10900 Michigan Avė., Roaelandė
į Vai. 10 iki 12, 2 iki 4 ir 6:8fi
iki 8:80 vak.

DR. M. HERZMAN
16 RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 22
metu kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.
Gydo aštrias ir chroniškas ligas,
vyrų, motorų ir vaikų, pagal nau
jausias metodas X-Ray ir kitoldua
elektros prietaisus.
Ofisas ir Labaratorija: 1025 W.
18th St., netoli Risk SL
VALANDOS: Nuo 10—12 pietą,
ir nuo 6 iki 8 vai. vakarais.
t Dienomis: Ganai
Telephonai J
8110 arba 867
J Naktimis: Drex<fl
’ 950 - Drover 4186
GYVENIMAS: 3412 S. Halfted St.
VAL.J 9—10 ryto ir 8—9 vai. vak.

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 15 metai
Ofisas
4729 So. Ashland Avė., ? labos
Chicago, Illinois.

Specialistas džiovos
Moteriškų, Vyrišką ir
Vaiką Ligą.
OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki
5 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:80 vai.
vakaro.
Nedėliomis nuo 10 vai.
valandos ryto iki 1 vai. po piet
Telefonas Drcxcl 2880
.

Canal 257

Stogu Dengejas
Siuomi pranešu visiems namų sa
vininkams, kad aš esu vienatinis
lietu vys stogų dengejas.
Dengiu
naujus ir taisau senus stogus, o
taipgi dirbu visokius blekinįus dar
bus. Dedu rinas. žodžiu sakant,
savo darbą atlieku gerai, greitai ir
pigiai. Patyrimą savo darbe tu
riu per 15 metų.
Taipgi turiu didelį troka perkrauštymui ir kitokiems visokiems pa
tarnavimas. Kreipkitės ypatiŠKai
arba per telefoną.
J. GEDUTIS,
2106 W. 24 St.,
Phone Roosevelt 8699.

GARDUS

visokių

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

Tel. Austin 737

DR. MARY A
D0WIATT—SASS.
Kątik sugrįžo iš Californijos ir
vėl tęs savo praktikavimą po No.
5208 W. Harrison St.
Valandos: 8—12 kasdieną ir 6—9
.vakare išskiriant nedėldienius.

GĖRIMAI.

Mes turime padarę

Naktinis Tel. Canal 2118

lašų,

su kurių pagelba galima padaryti vi
sokius gėrimus. Informacijų kreip JjTel.: Yards 6666
kitės.
Boulevard 8448
F. RYSHKUS,
678 Pearl St.,
Easton, Pa.
Lietuvis gydytojas,

Rašomoji
Popiera

S DR. V. A. ŠIMKUS ■
9
AkuSeras
m
S

N 9203 So. fiahded St., Chicago. ■
jj Valandos: 10-12 v. r., 1-3, 6-8 ®
v. v. Nedaliomis 10-12 ryto.
Tel. Canal 6222

DR. C. K. CHERRYS
po 18c. svaras
LIETUVIS DENTISTAS
Kam reikia geros baltos 2201 W. 22nd & So. Leavitt Sta.
CHICAGO.
(bond) rašomosios popieros (ne- Valandos: 9:30
ryto iki 12 dieną,
linuotos), tegul kreipiasi į “Nau
nuo 1 po pietų iki 9 vakaro.
jienas”.
Turime pardavimui didelį Telėphone Yards 5884
pluoštą rašomosios popieros ir
parduodame labai pigia kaina —
Priėmimo valandos nuo 8 iki 12 ii
svarais po 18 centų už svarą, ar
ryto ir nuo 7 iki 9 v. vak.
ba lapais po 2c už 10 lapų. Krau 3325 So. Halsted St., Chicago, 111.
t .lar m'-TTrTrcrriiT •
■
a——a
*■
r
tuvėse tokia popiera pardavinė
«
Skaitykite The Home jama po 40c svaras. Reikalau /rOfiso Tel. McKinley 76
DR. I. H. GINDICH
Builders Association pagar dami popieros kreipkitės Naujie
DENTISTAS
nų ofisan Kas norite gauti posinimą telpantį Petrtyčioj ir
Mes
savo darbą gvarantuojame
pierų į kitą miestą paštu, turė
visas Europiškas kalbas.
Subatoje, šiame laikraštyj. site primokėti už pęrsiuntimą Kalbame
3804 So. Kedzie Avė., Chicago, Iii.
Arti 88th Street
skyriumai po 8c nuo svaro.

PRANEŠIMAS

DR. P. G. WIEGNER

NAUJIENOS, Chicago, ūl.

■?*!

CHICAGOS
ŽINIOS

Sereda, Birželio 1 d., 1921

•"■S?

S išvedė, girdi, tatai Amerika Lietuvių Kriaučių Sav. Pašelpos
susirinkimas įvyks seredoj,
privalanti prisirengti, (kad atL Kliubo
birželio 1 d„ 7:30 V. v., Liuosybės
rėmus savo priešą.
svetainėj, 1822 W.
Wabansiu Avė.

REIKIA DARBININKŲ

AUTOMOBILIAI
PARDAVIMUI

VYKŲ

Draugai, malonėkite visi susirinkti, o
persikėlę .kitur gyventi priduokite
savo naujus adresus.

PARDAVIMUI

NAMAI-ŽEME

automobilius Reo,

PALIKAU VIENAS.
NAMAI,
Rakandų dirbtuvė ir krautuvė par
yra kaip naujas. Priežastis parda davimui. Orderių ant rankų daugiau
vimo — patirsite ant vietos. Picriai ir negu $3500 vertės išsiuntimui. Turi
Geras mūrinis namas ant kampo, 3
greitai.
Storai
ir vienas pagyvenimas, 5 kam
turėti kapitalo $10,000.' Jei neturi

5 pasažierių.

Naujai

perdirbtas ir

Vienas suėmė keturis
REIKIA ' antrarankio duon
—
X.
Saikus,
S
’
ekr,
apsiginklavusius. ‘
kepio . Gerą mokestis,
J. DOBROWOLSKIS
Policistas John Ryon vakar Bridgeporto Susivienijimas Liet.
tiek pinigų, padarysime kitokią sutar bariai, maudynė, elektra, 65 pėdų Uo
8651 Baltimore Avė.
3158
S.
Union
Avė.
Namų
Savininkij
laikys
savo
nvon.
su

tį.
Aš turiu kitą biznį už Chicagos. tas; randasi Brighton Park. Turi
suėmė keturis dikčiai apsigink
So.
Chicago.
III.
Phone
Boulevard
3203.
Atsišaukite greitai, kol dar nevėlu. būt parduotas greitai; kaina $8,500.
KEPSJAI IŠĖJO STREIKAN lavusius banditus ir tuo išgel sirinkimą seredoj, 7:30 v. vakare,
Mūrinis namas, 4 metą senumo, du
birželio l d., Mildos svet., ant antrų
Tokia proga pasitaiko tik vieną sykį
flatai
po 6 kambarius, aržuolu baig
į 100 metų.
lubų. Nariai būtinai turi atsilankyti,
Dvylika šimtų, prie unijų bėjo $14,000 Chicagos Typog- nes
tas,
elektra,
vanos, cimentinis beisbus daug svarbių reikalų. NorinREIKTA 10 lietuvių vyrų nuo 25 iki
S. ZINN
raphical
Union
No.
16,
Postai
PARDUODU
pigiai
7
pasažierių
mentas;
randasi
ant 60 gat., arti Kepriklausančių kepėjų panedėlj
tįs įstoti, nauji namų savininkai yra 45 metų amžiaus, angliškai kalbančių
4151 Armitage Avė.
Packard
Touring
Car.
Atsišaukite
dzic
avė.
Rendos
neša $90.00 j mėne
Phone Belmont 709.
kviečiami tą vakarą atsilankyti.
ir kurie Chicagoj gyvena nemažiau 3
kaip keturios vai. po pietų me Telegrąph name.
3329
So.
Morgan
St.
arba
sį.
Bergenas;
kaina
$7500.00. Įmo
, —A. B (M) be n.
metus, šį darbą išmokus galima už
Vagys
ten
bandė
išsprogdin

Boulevard
654
kei
$2,000.00,
likusius
ant morgečių.
tė darbą ir išėjo streikuoti. Padirbti nuo $3,000 iki $5,000 į metus,
PARDAVIMUI saliunas labai Geras investm’entas, naujas
mūrinis
Išmokinsime veltui. Kreipkitės nuo
nėdėly išsibaigė kepyklų dar ti pinigų šėpą. Rct jiems pir
geroj
vietoj,
tirštai
lietuviai
ap

10
apartmentų
bildingas,
moderniškas,
9 iki 8:30.
neša gryno pelno virš 12% į metą.
bininkų sutartis su Master Ba- mas sprogdinimas nepavyko —
gyventa.
Kaina
$34,000.00 Reikia įmokėt $9,Wm.,
H.
NOVEK,
ker’s Association.
Sako, buk užtaisymas išsprogo, o plieno
3321
S.
Aubum
Avė.
000.00.
Randasi ant 77 gat.
JIEŠKAU savo vyro Aleksa Koratsidarę. sak.
Nat
’
l
Life
Bldg.,
tuojau jų vietas užpildę neuni- durys dar nebuvo
FABIJONAS
IR MICKEVIČIA
Noriu žinot kur gyvena. To
Room
348,
809
W.
35
St.,
arti Halsted St.
Jiems begalvojant ką čia dary dėl, kad sugrįžši, nereikės rūpintis
juoti darbininkai.
29
So.
La
Šalie
St.
PARDAVIMUI
Saliunas.
DIDELIS
RAKANDŲ
persiskyrimą, o jei jiegrįžši, feikuris apie
Galimas daiktas, kad išeis ti, pasirodė policistas,
3200 So. Halsted St.
kės tai padaryt. Meldžiu prisiųsti
BARGENAS.
streikuoti ir duonos išvežioto- privertė juos padėti revolve laišką.
Chicago, III.
Parduodu savo gražiausį ir vėliau
TAVO MOTERIS,
jai, kad pagelbėjus savo l>en- rius ir išpili gatvėn. Policijos
REIKALINGAS Lietuvis-Ap- sios mados trijų šmotų seklyčiai se
Naujienos 281.
Pasakykit mums mierą stivo
prievaizda
Fitzmorris
sako,
drams. šitų darbininkų vietas
tiekorius. Gera proga pirkti vie tą, kaurus, lovas, stala, kėdės etc.
kambario, o mes suteiksime
tik 80 dienų.
Parduosime
kapitalistai gali išpildyti ske- duosiąs Ryon augštesnę vietą
nų lietuvių apgyventoj vietoj ap- Vartoti
ant syk arba atskirai. Taipgi $200
maž-daug apskaitliavę kiek at
bais, tačiau duonos išvežiotojų už pasižymėjimą. Vienas vagių,
tieką. Ten pat irgi reikalingas Victrola už $50 su visais mano rekor
sieitų “KIETMEDŽIO GRIN
dais ir deimanto adata, gvarantuota
vietas skebams nebus taip leng O’Banion, dagi buvo jieškomas šiuomi pranešu savo kostumeriams, patyręs aptiekoj darbininkas.
10 metų. Galit matyt nuo 9 iki 9
DYS”. Tel. Victory 2400.
TIKRAI PIGIAI.
kad aš, Monika Banienė-Vaitkevičienė
va užimti. Tuomet bus duonos kaipo žmogžudys.
Antrašas
:
Frank
Goodwill
kas
dieną
ir
iki
4
vai.
po
pietų
ne

gyvenusi po num. 3336 S. Halsted
GEORGE GREEN LUMBER CO
dėlioj.
badas, nes dabar streiko pa
St., dabar atidariau ofisą po num. Drugist, Montelld, Mass.
Parduodu namą 6 flatų, prie 46-os
22nd St. Bridge
3113 So. Halsted St.
2810 W. Harrison Si
Orvilee T. Rright,
ir Wood gatvių % bloko nuo gatveliestos visos d aižiausios ke
karių linijos, taipgi netoli bažnytinės
pyklos, kaip va, Scluilze Ba Cook apskrities mokyklų prie- JIEŠKAU savo sesers Zofijos Spiir public mokyklų. Rendos neša
RAKANDŲ
BARGENAS
ŽMONES, KURIE SIUNČIA PINIking Conipany, Ward Baking vaizdu, pasimirė. Bright prog- taitės. Kauno rėd., Tauragės apskr.,
$85.00 j mėnesį ir galima pakelti. gus
Lietuvon per musų ofisą, yra už
Tenenų parapijos.
Gavau laišką iš
Jauna pora turi parduoti savo 5 Kaina $6,500 labai gerame stovyj ir
PARDAVIMUI bučemė arba mai
Company Pyser A Co., Heis- resyviską pažvalga buvo žino- Lietuvos nuo brolio, kad ji atvažiavo nysiu
ganėdinti.
Pasakysiu kodėl. Plauskit
ant grosernės. Daromas didelis kambarių rakandus. Gražiausia gro- gera vieta, gasas, vana, namas dar
ma
plačiau
negu
Chicagoj.
Ji

P.
M.
KaiČio.
Amerikon. Malonės atsišaukti.
sler & Junge Baking Compa
cash biznis.
jiklis pianas su roliais, didelis dubel- nesenai statytas. Savininkas gyvena
JUOZAS BRINKIS,
sai
laikės
minties,
kad:
“
Moky

958
W.
63
St.
tava springsa phonographas su re 4612 S. Wood St., 2-os lubos prieskis 3301 So. Halsted Str., Chicago, III.
ny, etc.
1706 So. Halsted St.
kordais ir gvarantuota daimanto ada Galima matyt visada.
mokinius paChicago, III.
Kepyklos, kurių darbininkai tos neprivalo
ta.
Gali grajint visokius rekordus
NUPIRKAU Hotelj su visais įren
liesti
—
mušti,
Mokytojas
ne

ir
gvarantuota.
Taipgi, vėliausios
išėjo streikan, duona aprūpina
REIKIA jauno patyrusio veiterio į
gimais
nuo Helen Kuzmicką ir Anna
mados fruntinės setas, dining setas,
karšto savo KAS ŽINOT, kur gyvena Feliksas, restauraciją. Greit atsigaukit.
Petrulis
1606 S. Halsted, St. Turinti
PARDAVIMUI
WISCONSIN
ŽEME.
aštuoniasdešimta penkis nuo privalo išleisti
miegkambario setas, kaurai, devenMikolas
ar
Boleslovas,
Kačinarinai,
WM.
JUCIUS
kokias
skolas,
greitai dtšišaukite.
jausmo
ką
nors
teisiant. Moky- arba Adolpas ar Česlovas Služinskiai
portas, pastatoma ant grindų lempa,
šimčius Chicagos gyventojų.
3305 So. Halsted St.
PETRAS
GADEIKO,
Kolonijoj jūsų žmonių, kur gali takurtinai etc. Viskas nauja. Parduo
Streikas tapo iššauktas to tojas neprivalo skubintis ką malonėkite suteikti jų adresą “Nau
1082
N.
Marshfield
Avė.
jienoms”. Iki didžiojo karo KačmaREIKIA patyrusio vyro arklių bal- sime ant syk arba atskirai už tavo mista pagelbėt savo kaimyną ir tanors
nuteisti.
”
kaimynas tamistos,
širdėl,
kad samdytojai atsisakė
rinai gyveno M t. Carmel, Pa., gal ir nojimui. Mokestis $100.00 į mėnesį pasiūlytą kainą. Nepraleiskit šio bar- mistos
džia
ir
sielą.
Stambaus
produkgeno.
Rezidencija:
AR NORI GAUTI $25 už ma
dabar ten gyvena. Jiems yra svarbus ir kambarys.
atnaujinti kontraktą po sena
tyvio
kietmedžio
miško,
nu

1926
So.
Kedzie
Avė.
STOCKMEN’S . SADDLE HORSE
Orville Segraves, aštuonioli laiškas iš laetuvos.
skale — jie buvo pasirengę nu
kirsto dvidešimts metų atgal, parda- žą patarnavimą. Paklausk P. M.
LIVERY
vojame no $25 už akerį. Bažnyčia Kaičio,
mažinti darbininkams dvide kos metų vaikinas prigėrė.
4129 S. Emerald Avė.
ir
mokykla arti. Wisconsln išdirbta
JIEŠKAU draugo Prano Žickaus;
3301 So. Halsted Str.r
šimt nuošimčių algos, esą, kad
žemė turi abelną vertę virš $135 už
kuri buvai davęs antrašą, aš pame
akerį. Paaiškinimus suteikiame laiš
Chicago, III.
butų galima nupiginti duonos
Holger Jacobsen, iš Racine, čiau, todėl meldžiu atsišaukti.
ku.
PARDAVIMUI
bučernė
ir
grosemė
5548 Harper Avė.,
kainas. Iki šiol kepėjai uždirb Wis., atkeliavęs sunkiai sužeis
JONAS P. EVALDAS,
geroj vietoj, apgyventa lietuviais ir
2-08 lubos,
Lietuviška Agentūra
$5,000
Į
METĄ
AR
NE
INKitataučiais. Biznis gerai eina. Par
davo tarp $50 ir $60 į savaitę, tas, kuomet jo automobilis su
Chicago, III.
West
38rd St.,
Chicago, III.
840
davimo priežastis, savininkas užlaiko
TERESUOJA?
t
-------- i----sidūrė su kitu automobiliu.
Tel.
Yards
2790
du bizniu.

ASMENŲ JIESKOJIMAI

RAKANDAI

ĮVAIRUS SKELBIMAI

NAMAI-ŽEME.

Persikėliau.

............ Į II ■ jfa-n -
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PARDAVIMUI

MOKYKLOS

KAPINIŲ APVAIKSČIOJIMAS.

Lietuviai turėjo panedėlj
lietuviškų kapinių apvaikščiojimą„ kiti kitokių, o paskiau dar
turėjo kapinių apvaikščiojimą
amerikiečiai, kurie tik Ameri
ką težino kaipo savn gimtą
šalį, šių paroda buvo gana pui
ki Tūkstančiai jaunų ir ma
žų, moterų ir vyrų, maršavb
VVashingtono
bulvaru
nuo
Grand alėjos Ik t Roosevelt ke
lio. Paroda prasidėjo kaip trys
po pietų.
Gubernatorius Len Sniall,
majoras TlM>mpsonas ir polici
jos prievaizda Fitzmorris jojo
vesdami kelią maršuotojams.
Paskui ėjo policijos eskortai,
|>askui trys divizijos veteranų
— kadaise buvusių kareivių,
trijų karų. Pirmo iš trijų pas
kutinių karų veteranai ėjo su
silenkę, pražilę, taikindami sa
vo žingsnius po Chicago beno
nish-American kare tarnavę
seneliai, po jais praeito karo
kareiviai įsivilkę j uniformas,
paskui juos sekė būriai įvairių draugijų narių.
Muzika ir nutisus eilė maršyotojų kėlė nepaprastą jausmą ir atmintį apie tuos, kurie
kartą vaikščiojo musų vaikš
čiojamais takais ir kurie dabar
jau nebevaikščioja — kurių ne
bėra.
* '

Sako, draugas jį apvogė.
Walter Szmansky panedčly
atvyko Chicagon iš St. Louis ir
su savimi turėjo $800. Senas
jo mokyklos draugas, Josefib
Stolarski, su antrais dviem sa
vo draugais pasitiko jį Union
stoty ir visi keturi pradėjo eiti
ant Stolarskio namų. Kely jis
tapo sumuštas ir iš jo atimta
$800, laikrodėlį ir valyzę, ku
riame rados $200 vertės švar
kų.

Fzhvard Regneris, keturių
metų vaikas, 2053 Kenihvortb
avė., automobilio sužeistas.
Mrs. Henry Rrown,
4210
Cottage Grove avė., automobi
lis sužeidė.

Joseph Srhojpe, 3543 S. Robey gat., septyniasdešimta še
šių metų senelis, perdūrė savo
žentų jiedviems susibarus. Se
nelis areštuotas. Perdurtasai
gal būt sngys.

---------- —

APSIVED1MAI.

pažinčia žmonių, kad susijungus su
• ."J *
JIEŠKAU apsivedimui draugo, lais gerai žinoma instaiga ir pašvęstų vi
vų pažiūrų nuo 25 iki 35 metų am
žiaus. Turi mylėt dailą ir gamtos są arba nors dalį laiko pardavojimui
mokslus.
investmentus, kurio neš didelį uždar
Taipgi, neturi būt paprastas darbi
ninkas nei biednas, nei perdaug sutu- bį ir tame pat laike yra saugus. No
kęs. Gali būti našlys, atsiskyręs ar
vaikinas, nedaro skirtumo. Esu 22 rime žmonių, kurių draugai pripažįs•»
metų atsiskyrusi nuo pirmojo vyro; ta. jų gabumus
darbo atlikimui ir tik
esu pasiturinti turiu du bizniu ir gerą
gyvenimą. Su laišku siųskite ir pa rą jų nusistatymą. Jei gali prfrodyt |
veikslą šiuo antrašu.
i<
mums, kad gali padaryt biznį, mes
MISS M. ACKER,
3540 So. Halsted St.,
Chicago, III.
padarysime užsiganėdinantį sutarimą,
—------------ ILai'ir.

.
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JIESKO KAMBARIŲ

Miesto taryba ant namų ta
riasi žiūrėti, kad toliau neda
vus žmonėms taip labai v prisi VEDUSI pora jieško gyvenimui
kimšti į kincgrafas.
vietą pas lietuvius pietinėj dalyj Chi

kaip comišino ir tt.

Room—24
127 N. Dearborn St.

cagos, kreipkitės: 39-th Street garage

Aleksander B. Shone, dvide
šimts penkis metus Chicagoj
darbavęsis, urnai pasimirė, bū
damas kavinėje.

719 East 39th Street.
Telefonas: Drexel 2209.

REIKIA DARBININKU
MOTERŲ

UŽDAVINYS No. 16.

Bandykite šitą:
I eglynėlį atlėkė būrys varnų. Kad
jie taikėsi į kiekvieną eglę nutūpti po
vieną, tai vienam varnui nepriteko eg
lės; bet kadtjie tūpė į kiekvieną eglę
po du, tai viena eglė atliko dyka.
Klausimas: kiek ten buvo eglių ir
kiek varnų?

REIKIA patyrusių ir nepatysių moterų ir merginų prie rin
kimo naujų vilnonių atkarpų.
B. COHN & SONS,
1244 So. Union Avė.

PraneSimal

REIKIA KELETOS
VYRŲ
Priimsime keletą vyrų į smar
kiai augančią taxi Cab Co. Jei
turi keletą šimtų

dolerių arba

touring karą į mainus ant taxi
cab. Mes išmokinsime biznio ir
pastatysime dirbti tuojau» Mu
savaitę ir visuomet užsiėmę per

52 savaiti J metą. Platesnių ži

nių kreipkitės į vyriausią ofisą.
CHICAGO COMMERCIAL
EXCHANGE
Idependence State Bank Bldg.
8159 W. Roosevelt Rd.

Rm. 329-31
Atdara kas diena nuo 10:00 iki
9:00 vak.

2633 S. State St.
REIKIA 50 nepatyrusių merginų,
nejaunesnių 16 metų amžiaus, prie
spėka varomų siuvamų mašinų. Al
ga/ $9.00 į savaitę per dvi savaiti, vė
liau nuo šmotų nuo $12 iki $25.
Atsišaukite:
2241 S. Halsted St.

PARDAVIMUI bučemė ir gro
semė. Vieta labai gera ir imo
seniai įdirbta. Parduodu SU
fixtures.
1715 S. Canal St.

PARDAVIMUI galiūnas, lietu
vių ir kitų tautų kolonijoj. Priežastis pardavimo — pirkau kitur namą.
2900 Lowe Avė.
PARDAVIMUI saliunas labai geroj
vietoj.
Yra 4 kambariai pagyveni
mui, elektros šviesa visuose vana,
tojletas. Pardavimo priežastį patil
site ant vietos.
4544 S. California Avė.,
Chicago, III.

AMA5TER

IŠSIMAINO
5Y5TEM
Naujas mūrinis 2 pagyvenimų po 4
kambarius namas su visais naujos
mados įtaisymais. Namas randasi Vyrų ir Moterų Rūbų Kirpi
Brighton Parke ir lotas South Side
gražioj vietoj. Kas turite didelį na mo ir Designing, Mokykla.
Musų sistema ir mokymo budu jus
mą gražioj vietoj ir norėtumėt maitrumpu laiku išmoksite viso amato.
nyt, atsišaukite tuojaus pas
Mes turime didžiausius ir geriau
SZEMET & LUCAS,
sius
kirpimo, designing ir siuvimo
4217 Archer Avė.
skyrius, kur kiekvienas gauna geros
praktikos besimokindamas.
Pardavimui vieno pagyvenimo
Visuose siuvimo skyriuose mašinos
mūrinis namas, 4 metai kaip statytas varomos elektros jiega.
KvieClain* kUkvin*ą ateiti by-ku“
Bu gasu, elektriką, maudynė ir kitais
parankumais. Privažiuojama J visas riuo laiku, dieną ar vakarais, pasižiū
dalis miesto už 8 centus. Atsišauki rėti ir pasikalbėti dėl sąlygų.
Paterns daromos sulig mieros, vi
te pas savininką.
sokio
stiliaus ir didžio iš bet kurios
D. čfiSNA,
madų knygos.
4948 So. Tripp Avė.,
MASTER DESIGNING SCHOOL,
Vienas blokas į šiaurius nuo Archer
190
N. STATE STREET, ęHICACO.
Avė. gatvekarių.
Kampas Lake St., ant 4-tų lubų.
FARMA MIESTE.
Pardavimui vienas akeris žemės.su
nauju 5 kambarių namu ir murinę

barne. Galima nuvažiuoti į visas da
lis miesto už 8 centus. Parduosim

sų žmonės padaro virš $100.00 J

REIKIA šeimyninkęs našlė be vai
kų arba merginos namų darbui, ma'ža šeimyna. Gera mokestis, skalbt
nereikia, valgis ir kambaris. Nuola
tinis darbas.
Atsišaukite.
OREMUS CHEMICAL
Bet kad augščiau paduotas užda
LABORATORY,
vinėlis, tur būt, daugeliui žinomas, o
1718 So. Halsted St.
be to ir lengvas išrišti, tai čia duo
sime dar ir kitą minklę:
UŽDAVINYS No. 17.
Medėjas pamišky pakėlė kiškį, kurs
šokęs ėmė bėgti j mišką. — Klausi
REIKIA patyrusių dviejų mo
mas: Kaip toli miškan kiškis bėgo?
terų skudurų skirstymui.
Persunkus Uždavinys No. 15.
Naujienų 118 num. pasiūlytas už
davinys No. 15: iš keturių skaitme
nų 9 9 9 9 padaryti 100, pasirodė per
sunkus: nei vienas žaislinininkų jo
neįkando. Visi atsakymai, kurių gau
ta — o gauta jų irgi visai nedaug —
buvo wrong. Na, argi ištikrųjų neat
siras nei vieno tįek smart žaislininko, kad tą galvosukėlį įveikus? Ban
dykite dar kartą!
Siųsdami atsakymus visados ant
konverto pažymėkite “žaislui”.

2956 S. Union Avė.

Reikia pardavėjų arba su plačia

AUTOMOBILIAI

PARDAVIMUI Jeffery automobi
lius 6 cilinderių, žieminis ir vasarinis
viršus, užtikrintam stovyj, visai nau
ji tajeriai. Norinti gero automobilio,
nepraleiskit šios progos.
Matyt galit vakarais.
REIKIA patyrusių moterų skudurų
P. WALTERAITIS,
skirstymui dirbtuvėm
2423 W. 46th St.
J COHEN,
Tel.:
Lafayette 1329.
6136 So. Racine Avė.
Tel. Wentworth 734.

Automobiliai sužeidė.
1—1919 Oldsmobile, parmalePanedėlj automobiliai sun “Kardo” piknikas jvyks nedėlioj,
REIKIA
merginos
pridabojimui
kiai sužeidė Mrs. Francis M. birželio 5 d., čemausko darže, Lyons, vieno meto kūdikio ir prigelbėt nu votas ir perdirbtas.
III. Pikniko pradžia 10 vai. ryto.
1—1919—2% tonų Bethlehem
Allen, 4411 N. Troy gat.
mų darbe.
Prorgamas prasidės 4 vai. po piet:
A.
J.
FURTH,
— Komitetas.
trokas, State body.
3937 W. Van Buren St.
Ragina ginkluotis.
1—1920 sy2 tonų United tro
Tel.: Kedzie 7000.
Cicero. — Lietuvių namų savininkų
kas, State body.
Pasak James Hamtilton Le- Sąjungos mėnesinis susirinkimas įvyks
t
birželio
1
d.
7:30
v.
v.
Neppo
REIKIA šešių moterų skudu 8—Alco trokai 81/2 tonų, State
wis, už genkartės Amerika tu svet.‘1500 So. 49th Avė., kampas 15th
rės karą su Japonais ir tuo st. Visi dalyvaukite. Bus miestelio at rų skirstymui. Ateikite prisiren body.
stovas, kurs duos paaiškinimų dėl gę dirbti.
pačiu sykiu ji kariausianti su gatvių
Cash ar išmokesčiais perkame
taisymo Gali atvykti ir ne
LOUIS DRAY,
dabartiniais savo ailijantais. priklausantieji Sąjungai.
ir parduodame automobilius.
—
A.
Balčiūnas.
1342 S. Racine Avė.
Esą ir dabar Amerika neturin
1146—48 W. 22nd St.
ti nei vieno draugo, ją nepri- Teatrališko Kliubo “Lietuva” eks
REIKIA patyrusių moterų sku PARDAVIMUI Buik automobilius 5
leidžią prie rinkų ir t. t. Lewis trinis susirinkimas jvyks ketverge,
birželio 2, 8 v. v. Davis Sųuare Pk.
pasažierių. Naujai numalevotas, ir
tai išreiškė praeitą panedėlj, salėj, 45ta ir Paulina gv. Visi nariai durų skirstymui. Atsišaukite:
visas gerame stovyje. Parduosiu už
I. SANDLER,
sakydamas paminėjimo prakal malonėkite susirinkt paskirtu laiku.
pirmą pasiūlymų. Išvažiuoju ant
Bus tariama apie busimų išvažiavimų
farmos.
1820 W. 14th St.
bą Glen Tllyn. Ir kalbėtojas nedėlioj, birž. 5 d. - Komitetas.
4108 S. Richmond St., 6 vai, vafc.

PARDAVIMUI avalinių tai pigiai arba mainysim ant didesnio
symo vieta, su elektrinėmis ma namo. Atsišaukite tuojau pas:
SZEMAT & LUCAS
šinomis. Pardavimo priežastis—
4217 Archer Avė.
liga,
1539 W. 21-st St
DIDELIS BARGENAS.
Turi

būt parduota

šią

sąvaitę

PARDAVIMUI užeiga pakeleiviams, kampinis bizniavus muro namas: gyo-

pabudavota Holandijos ir Šveicarijos
modelio. 20 minučių važiavimo nuo
Chicagos. Labai genas, ir geras biz
nis. Daug lietuvių gyvena aplinkui.
Randasi ant O ak Park Avė ir 41
St., Berwyn, Iii.
Phone Bervvyn 575.

soris, garadžius, penki kambariai,
puikiausiam stovyj, smagus namas.
Viskas už $4,800.00. $2,400.00 cash, li
kusius po $35.00 į mėnesį. Nepraleis
kit Šios progos.
3601 S. Lowe Avė.
. ........ . ..........
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7 Kambarių dviejų aufrštų medinis
PARDAVIMUI bučernė ir groserpė namas su maudynėmis, prašu ir t.t.
apgyventoj visokių tautų ir veik vi South 60th Avė. Cicero, III. arti 13th
sas bzinis cash, visai mažai credit. St. Kaina $3,200. Išmokėjimai.
Biznis gerai eina, pigiai parduoda.
E. M. SNOW & CO.,
PardaVimo priežastis—partneriai ski
69 W. Washingtoi^ St.
riasi. Naujienos 298.
Tel. Central 507.
PARDAVIMUI saliunas lietuvių ir
rusų apgyventa vieta. Tik vienas sa
liunas ant kampo. Biznis Įdirbtas
per daugelį metų. Priežastj patirsi
te ant vietos.
1434 Salan Avė.
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. Can^l St.
. ' '
'
j
PARDAVIMUI bučernės 2 svarstyk
lės (scale) Ice Box, ir kiti reikalingi
dalykai. Noriu parduoti greitai. Vac
iau vietą.
•!'
2310 S. Hoyne Avė.

PARDAVIMUI saliunas lietu
vių * ir lenkų
apgyventoj,
puikioj vietoj ir geras biznis.
Savininkas eina kitan biznin.
Taip jau trokas išvežiojimui
alaus.
1082 N. Marshfield Avė.
PARDAVIMUI grosernė lietuviais
apgyventoj vietoj. Parduosius pigiai.
Pardavimo priežastį sužinosite ant
vietos. Atsišaukite telefonu nuo 7 iki
9 vai. ryto: Yards 2032.
PARDAVIMUI grosemė labai pui
kioj vietoj, lietuvių apgyventoj, prie
šais bažnyčią ir šalę mokyklos. Par
davimo priežastj patirsite ant vietos.
4541 So. Hermitage Avė.

ŽMONES, KURIE PIRKO arba par
davė propertes per Liberty Land &
Invest. Co. ofisą, visada uždirbo pi
nigų. Pasakysiu kodėl Klauskit 'P. M.
Kaičio,
3301 So. Halsted Str., Chicago, III.

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.
liesos dienomis ir vakarais. Pareikalaukit knygelės.
Tel. Seeley 1648.
SARA PATEK, »irmininki.

PARDUODU du namu, po 5 kam
barius už $6,400.00. Vanos, gasas vi
suose ruimuose, concrete fundamen
tas. Priežastis pardavimo, važiuoju
Lietuvon. Galinda pirkti ir su visais
rakandais. Atsišaukite:
JONAS LITVINAS
2715 W. 38th PI.

IMPERFECT

IN

MOKYKLA

Mokinamai angliškos ir lietuviškos
kalbų, aritmetikos, knygvedystės, ste
nografijos,, typewri|ing, pirklybos tei
sių, Suvienytų Valstijų istorijos, abelnos istorijos, geografijos, politBdnėa
ekonomijos, pilietystės,C dailiarašyetės ir tt.
Mokinimo valandos: nuo 9 ryto iki
4 valandai po pietų. Vakarais nuo 6
iki 10 valandai.
3106 SO. HALSTED STM CHICAGO.

AUŠROS MOKYKLOJ
ŠIE SKYRIAI:

---- ,----------- -—.

BARGENAS.
Ant 53 ir Paulina St. Mūrinis na
mas, 3 pagyvenimai, po 6 kambarius,
vanos, gesas, toiletai; antras medinis
namas ant vieno pagyvenimo, šalę,
vertas $12,000.00 parsiduoda už $8,700.00. Ant 56 ir Armitage Avė., mū
rinis namas, augštu cimentiniu basementu, du pagyvenimai po 6 kamba
rius, namas kaip naujas. Kaina $6-,
950.00.
Ant 55 ir Winchester Avė randasi
modemiškas mūrinis namas, du pa
gyvenimai, po 6 kambarius garu šil
domas, rendos neša po $1800.00 į me
tus. Kaina $11,500.00.
1 akras žemės su 8 kambarių na
mu, modemiškas, 7 metų senas, gara
džius, du vištininkai, barnės, svirnas,
medžiais apsodintas, geležies tvora
aptverta aplinkui, parduoda su ra
kandais, pianu ir visais farmos įran
kiais, turi būt parduota šiandie iš
priežastis moteries mirties savininkas
išvažiuoja į Colorados valstiją pas
par
savo tėvus. vertas $10,000.00,
*
*
duoda už puse kainos, tik už $5500.
FIRST NATIONAL REALTY CO.
736 W. 35 St.
Klauskite P. Bomeiko.

AMERIKOS LIETUVIŲ

1)
2)
3)
4)

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

3001 So. Halsted St.,
Chicago, UI.

Leveskio Mokykla
Prirengiamoji ir prekybos dėl
suaugusių. Mokina Lietuvių ir
Anglų kalbų; Grammar School,
High School ir Prekybos daly
kų. Prirengiama prie kvotimų i
visas augštesniasias mokyklas.
Dienomis: nuo 9:00 ryto iki
4:00 p p. Vak.: 7:80 iki 9:80.
1747 S. Halsted St. arti 18 ga.
VYRAI IR MOTERS, mokinkitės
barberio amato dienomis ar vakarais.
Mokam© 50% nuo uždarbio, kuomet
mokinantės amate. Išmokę uždirba
nuo $12 iki $15 j savaitę.
International Barbe r College,
658 West Madison St.,
Chicago, III.
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