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BOLŠEVIKAI

Pabar

Nebekariaus su bolševikais

Amerikos Darbo Federaci
jos konvencijoj.

Niekas nežino kaip greitai se
DENVER, Colo„ birž. 14.
Šiandie, antrą dieną Amerikos natas susitaikins su atstovą
butu apie tą rezoliuciją.
Dairbo Federacijos konvenci
jos.

lcall>®jo

tstovh

7\.o#?IiJos

darbinin-

Thomas. At

sakydamas j Gomperso klau
simą apie Anglijos darbininkų
nusistatymą
linkui Airijos,
Thomas pareiškė, kad Angli
jos darbininkai visuomet stoja
už suteikimą
Airijai plačios
savyvaldos, bet ne už pilną jos
galva Dagestano insurgentų kai
nepriklausomybę, nes neprik
nėnų šiauriniame Kaukaze, sto
lausoma Airija butų nuolatiniu
jo ginkluotai! karau su bolše
pavoju, Anglijai.
vikais Kaukaze ir sako,
kad
Toks Anglijos darbininkų
jis nepasiduos,
kol Kaukaze
vadovo pareiškimas labai ne;
Norį su jais susitaikinti ir grįš nebus atsteigta laisvė. Jis su
patiko airiams ir jų šalininti j Rusiją. Bolševikai žadą mušė bolševikų pulkus jau ke
kams. Jie smarkauja ir žada
liuose mūšiuose^
jiems duoti privilegiją.
pastatyti konvencijoje Airijos
Princo Chamyl užpuldinėjiklausimą
augščiau net ir už
PARYŽIUS, birž. 11. — Ru mai labai kenkia bolševikams
darbininkų klausimą. Jie ren
sijos suirutės galas yra prama- padaryti Kaukazą kaipo bazę
giasi įnešti rezoliuciją,
kad
veikimui Persijoj ir Afganistetomas.
Federacija pasiųstų spccialinę
•Pirmą kartą nuo Lenino ir ne. Dabar gi jis bando suorga
komisiją į Airiją ir kad pas
Trockio pasigriebimo valdžios nizuoti prieš bolševikus visus
kelbtų boikotą visiems Angli
gyvenančius
Transkaukazijoj
taikos prospektai yra geri.
jos išdirbiniams.
Taip bent išrodo iš naciona mahometonus ir totorius. Jis
Tarp kitko Thomas savo kal
Pirmiau bolševikai karingai šukavo apie visątpasaulines revoliucijas, žengimą prie “vi
pozicijas
linės rusų unijos, ^kuri laiko užima labai geras
boj konvencijai pareiškė:
čia savo posėdį. Ji galutinai at Azerbaidžiano kalnuose, prie suotinos pergalės” ir t. p. Dar ar gi jie tik visiems koncesijas siūlinėja ir prekybos pašinėja
“Pasaulis
niekad nebuvo
sikratė nuo Aleksandro Keren Kaspijaus jurų ir keliose vie
skio vadovybės ir paskire spe tose išsprogdino Derbend-Baku iš Rusijos. Traukiniai su trem True translation filed with the post- toj valandoj, kada Korfanty taip nuskuręs. Jus esate kredi
Jis net pasiuntė tiniais yra sulaikomi įsakymais master at Chicago, III., June 15, 1921 paskelbė apie rezignavimą pul. torių šalis ir visgi jus turite
cialioj komitetą patirti kokiais geležinkelį.
pamatais sovietai priimtų susi- ekspediciją suardyti geležinke tos įstaigos ir daugeliui žmonių as iequired by the act of Oct. 6, 1917 Nowina Dolixva. Hauke tapo arti 4,0(M),000 bedarbių. Anglija
yra skolininkė šalis ir mes tu
lį iš Orenburgo į Bucharą ir įsakoma apleisti traukinius.”
areštuotas su keliais savo sekė rime 1,500,000 bedarbių. Vo
Tokia nuosprendis tapo pada Taškentą.
jais . Korfanty įsakymu, bet ta kietija yra nusibankrutijusi ša
rytas slaptame susirinkime, iš
Princas Chamyl komanduo True translation filed with the postpo paliuosuotas tą pačią dieną, lis, o beadrbių turi mažai. At
kurio, kiek žinoma, tokie kraš- ja armiją iš 20,000 totorių in master at Chicago, III., June 15, 1921
po to kaip. visa grupė tapo ati sakymas yra, kad overproduktutinieji, kaip Vladimir Bourt- surgentų ir vartoja gen. Madi as reųuired by the act.of Oct. 6, 1917
duota karo teismui.
cija yra tik paprastu baubu.
Nepatenkinti delei jo nuolaidu
\voff
(Burtcev?) ir princas nei metodą: trauktis kada atsi
(Kiek žinoma iš pirmesnių Pasaulis kenčia ne nuo overLvov, buvo pašalinti. Dr. Va^ duria pavojuje.
mo. Komunistai irgi ragina žinių, taikai priešinasi ne Sile
maištininkus nepasiduoti Kor zijos lenkai, bet tie lenkai, ku produkcijos, bet nuo nesimau
sili Katačev, vienas iš žymiau
do ji mo.
fanty ir talkininkams.
sių Petrogrado chil'urgų. seka
rie
yra
atvykę
iš
Lenkijos
ir
True translation filed with the post“Amerika negali sovėti vie
mai pareiškė šiam susirinki- master
at Chicago, III., June 15, 1921
įstoję į mąiŠtininkų eiles. nes na . a Jstyrąl. Jusų problemos
nniįrsusidedančiam iš princų, as reąuired by the act of Oct. 6į 1917 įsikūrė stipri ceniralines Euro OPPELN, biri. <14. — Lenkų Lenkija, o ne patįs Šile
pos sąjunga, kuri buk rengia maištininkų eilėse pradėjo ap lenkai nori Silezijos prijungi nesiskiria nuo musų problemų.
jM)litikų, milionierių ir vaizbi
Prieš Amerikos darbininkus ir
ninkų:
si pradėti puolimą ant 'Rusijos sireikšti demoralizacija, kada mo prie Lenkijos).
Europos darbininkus stovi tos
“Gyvasties ar mirties daly
miestuose ir fronte paėjo gan
pačios problemos.”
Lenkija tebeužpuldinėja
PARYŽIUS, birž. 14. — Dar dai, kad maištininkų politiniai
kas dėl milionų
musų vien
vokiečius.
pereito sausio žinios, kurioms vadovai rengiasi duoti dide
taučių yra tame, kad mes sustotumėm mąstę apie civilinį Jo didelės galės kliudo net Ru buvo oficialiniai, užginčyta, apie lių koncesijų “Korfanty terito
LONDONAS, birž. 13. — ži
karą ir ntkreiptumem visas sa sijos užmezgimui prekybinių centralinės Europos valstybių rijoj.”
nia iš Oppeln, Silezijoj,
sako,
vo mintis į a ts t ei girną Rusijos
sudarima, po Francijos pro
Nepasitenkinimas Korfanty kad vokiečių spėkos veikiau
ryšią.
WASHINGTON, birž. 14. —
tekcija, stipraus bloko prieš vadovavimu,
pirmesni ame jos didume.”
kuris buk nėra sia yra prisirengusios padaryti Admirolas Robinson, utilitari
Veikdamas sulig įsakymais
ganėtinai tvirtas, esąs didelis naują generalinę ataką ant nis gubernatorius
RYGA, birž. 14. — Pabalti Rusiją, tapo patvirtintos.
Santo Do
Patvirtinimas
šito atėjo tarp maištininkų. Daugelis gru
iš Maskvos, sovietų pasiuntinis
lenkų.
mingo, savo
proklamacijoj,
Londone, Leonid Krassin, pri kad nežiūrint nesenai bolševi formoje paskelbimo iš Bucba- pių komandluotojų atvyko į ge
Politinis komitetas vokieČių paskelbiančioj prezidento Harsiuntė telegramą,
gvarantuo- kų valdžios padarytų didelių resto, kad Lenkija, Rumunija, neralinę kvatierą tikslu nuro gynimos organizacijų dar nėra dingo nutarimą ištraukti Ame
jančią visiems rusams
rusams, nežiū reformų Rusijoj, gale “črezvį- Čecbo-Slovakija ir Jugo-Slavi- dyti, jog jų kareiviai yra taip priėmęs talkininkų komisijos rikos
kareivius iš Santo Do
rint nuomonių ar turto, visiš- čaikos” — nepaprastojo komi ja susirišę į tamprią defensivę nepatenkinti, kad bandymas at plono nuginklavimui civilinių mingo, išreiškia viltį, kad Asaugumą
kaip asmeniui, teto kovai su kontrrevoliucijft ir ofensivę (gynimos ir užpuo imti iš jų ginklus butų žaidi gyventojų. Naujos tarybos bus merikos militarinė kontrolė ant
taip ir jų turtui, jei jie sugrįš- — netik nesumažėjo, bet dar limo) sąjungą, sulig kurios jei mas su ugnimi.
pradėtos ryto; keturi gi sub- tos respublikos bus panaikinta
viena
kuri
tų
šalių
taptų
užpul

Rusiją.
VUna
grupė
pasiuntė
dele

padidėjo ir patapo pavojum
komitetai tapo paskirti kontro už aštuonių mėnesių. Prokla
Kartačevo įnešimas paskirti net Rusijos prekybiniams ry ta, visos kitos turi gelbėti yiso- gaciją pasakyti vyriausiam ko- liavimui evakuacijos.
macija sako, kad utilitarinis
mis savo karinėmis jiegomis. manduotojui, kad jie apleis
komitetą pasimatimui su Kras- šiams su užsieniu.
Žinia sako, kad pienuojama, gubernatorius
perduos visą
Pasak žinių iš labai patiki frontą, viską sunaikindami ke
sinu ir susitarimui, kad tiems
jog jei bus gauta pranešimų, valdžią kaip tik bus išrinktas
Ta organizacija, paprastai
mų šaltinių, tas blokas, kuris lyje namo, “jei politikieriai ir
rusams, kurie nori sugrįšti, bu
kad lenkų ar vokiečių ginkluo prezidentas.
žinoma kaipo “čeką,” veikia
sudaro stipriausią sąjungą po toliau %varinės savo ‘triksus* su
tų atiduotos pirmesnės nuo
ti žmonės dar pasiliko terito
nepriklausomai nuo kitų val karo ir į kurį tautų lyga neat
svetimų šalių kapitalistais.”
savybes, ar duotas už jas atly
rijoj, kurią jie turėjo evakuo
džios departamentų Ir, kaip sa kreipė domės, yra pirmas svar
Komunistų agitatoriai irgi ti, vietos subkomisija tai ištirs
ginimas, tapo susirinkimo pri
ko laikraščiai, turi galės įmes
imtas.
bus žingsnis prįp ofensivo prieš veikia kurstydami maištinin
ir jei bus reikalas, pašauks tal
ti į kalėjimą, be jokio' teismo, Rusiją, kuris turi prasidėti už
kus ir skleisdami tarp jų pasa kininkų kareivius nuginklavi
Susirinkimas taipjau pas nužiurėtinus žmones, arba ir
kada bus ga kas, kad buk Korfanty parda
merkė Kerenskio užimtąją ka sušaudyti juos be jokio tardy kelių mėnesių
mui prasižengusiųjų.
Įima surinkti užtektinai amu vė maištininkus internaciona
ringą poziciją ir užprotestavo mo.
Lenkai užpuolė vokiečius
nicijos ir reikiamų dėl arini linių finansistų šarkai. Dauge
prieš Europos šalių eikvojimą
Zemhrovitz, po to kaip jį už
“Kaslink sovietų valdžios
lis jų tapo sugauti kurstant ka
milžiniškų sumų pinigų prieš ryšių su kitomis šalimis,” sako jos iš 1,000,000 durtuvų.
ėmė vokiečiai ir nušovė keletą
reivius prieš Korfanty diktatū
Rusiją.
turėjusių su maištininkais są
Riga Rundschau, “mes turime
rą, kuri, jie sako, “turi būti
ryšių žmonių. Lenkai evakavo
suprasti, kad kol nepaprastas
pavesta
komunistų
partijai
dėl
True translation filed with the post- komitetas turi augščiausią ga
Zembovitz
manydami, kad
master at Chicago, UI., June 15, 1921
labo
Augšt.
Silezijos
proleta

SOFIJA, biiįž. 14.
Iš priemiestelį užims anglų kareiviaias reąuired by the act of Oct 6, 1917 lę ir net turi teisę priešintis
riato.
”
'
Rusijos sovietų valdžios įstaigų žasties Serbijos ir Bulgarijos
pienams, tol visos prekybinės ministerių pasitarimo BielgraKur link krypsta maištinin
ir kitokios sutartįs, padarytos de, Graikija,
bijodamos! tų kai parodo kad ir nesenai įvy
tarp Rusijos ir vakarų, negali dviejų valstybių susiartinimo, kęs oficierių grupės maištas.
duoti geistinų ar tikrųjų pa pasiskubino išpildyti Jugo-SlaTos grupės komanduotojas
vijos reikalavimą leisti laisvai
Pasislėpę Kaukazo kalnuose jie sekmių. ‘
kapt. Adolph Hauke pasiskelbė
“Jeigu nepaprastas komite naudotis Salonikų uostu, • ko
užpuldinėja bolševikus ir ke
save vyriausiu komanduotoji!
CHICAGO. - Farmerių-Darliuose mūšiuose juos sumušė tas aprubežiuotų savo savava- pirmiau Graikija nenorėjo pil——nrwu n
j . um n.-yaff’j
lingą veikimą vien viduriniais
bininkų partija paskelbė, kad
PINIGŲ
KURSAS.
KONSTANTINOPOLIS, birž reikalais, mes gal ir nuveik tu
Pranešama,
kad Graikijos
jei bus spėta
padaryti visus
.— Princas Ibrahim Chamyl mėm esančius keblumus, bet Makedonijos gubernatorius ir Vakar, birželio 14 d., užsienio
prisirengimus, ji šią vasarą pa
S
kaina, perkant jų ne mažiau
siųs savo misiją į Rusiją, ištir
ši visągalingoji įstaiga maišo Jugo-Slavijos konsulas nesenai
25,000 dolerių, bank
si ir į pildymą taikos sutarčių pasirašė sutartį Salonikuose, tema Amerikos pingais
ti Rusijos padėti ir sužinoti ką
SOCIALDEMOKRATAS.
ir kitokių susitarimų. Nerei suteikiančią laisvą perėjimą ‘Aglijos 1 Svaras .....
$3.76 galima pradaryti atnaujinimui
Musų draugų laikraštis ii
$0.21 prekybinių
Austrijos
100
kronų
ryšių tarp Jungt.
kia minėti čia įvairius atsitiki Serbijos eksporto ir importo
Kauno. Kiekvienas darbininkas
$7.96
Belgijos 100 frankų
mus, kad patvirtinus šį parciš- per Salonikus ir visus paranku- Danijos 100 kronų ....
$17.00 Valstijų ir Rusijos.
privalėtų jį perskaityti. Num
Finų 100 markių .....
$1.80
mus ant Serbijos geležinkelių.
Misija susidės iš 7 žmonių,
kimą
Jau atėjo
Socialdemokratas
$7.96
Francijos 100 frankų
buvęs tos
Manoma, kad tai yra pirmas
“šimtai karo belaisvių, kurie
$5.11 kuriais vadovaus
num. 7, 8 ,9, 10, 11, 12, 13, 14, sulig taikos sutarties, turėtų ’ žingsnis prie artimesnių ryšių Italijos 100 lirų ......
$1.5Q partijos kandidatas į prezidenLietuvos 100 auksinų
15 ir 16 ir Paštininkų Balso nr.
100 markių ....
.. $0.09 tus Parley
P. Christensen iš
būti paliuosuoti, tebėra 4laiko-(tarp Graikijos ir Jugo-Slavijos • Lenkų
Olondų 10 Oguldenų ...
$32.88
1 ir 2. Visi parsiduoda po 5
mi belaisvėj įsakymais tos is-(ir gal prie atsinaujinimo seno- Norvegų 100 kronų ....
$14.50 Salt Lake City. Misija nori iš
centus.
$22.28 važiuoti
Rusijon apie liepos
taigos. Desėtkai, kurie gali bu^sios GraikijosSerbijos sąjun- * Švedų 100 kronų .......
Šveicorų 100 kronų ....
$16.80
Gaunamas Naujienų ofUe.
ti sugrąžinti, negali išvažiuoti . gos*
‘ Vokiečių 100 markių
$1.50

Keturios valstybes susibūrė

Užsienio rusai nebenori
kariauti su bolševikais.

Lenkai nepatenkinti savo
vadu—Korfanty.

Keturios valstybės susibu-

Apleis Santo Domingo.

Atidarė Salonikus serbams

Kaukazo totoriai kariauja
*prieš bolševikus.

Taikos rezoliucija eina
konferencijon.

Darbiečiai siųs misiją
Rusijon.

WASHIN(iTON, birž.

Senato rčpublikonų vadovai
sutarė šiandie pasiųsti taikos
rezoliuciją tiesioginiai konferencijon, be atidavimo
sienio reikalų komitetui
Jie pranašauja, kad visi skir
tumai tarp senato ir atstovų
buto bus tuojaus'išlyginti. Ad
ministracija esanti pasirengusi
paskelbti taiką ir nebenori to
limesnio atidėliojimo.
Senato vadovai duoda sup
rasti, kad jie nesispirs, kad bu
tų priimta Knox rezoliucija,
tik kad butų įrašyti niekurie
dalykai, kurių nėra Porterio
rezoliucijoj.
Betgi kiti nelaukia taip grei
to susitaikinu). Jie sako, kad
kaip senatas, taip ir atstovų
butas esą pasiryžę griežtai lai
kytis savo priimtų rezoliucijų
ir kad todėl negalima esą tikė
tis greito susitaikiiųo. Tikriau
nu spėti kaip greit bus susitai
kyta, galima bus už kelių die
nų, kada prasidės konferencija
ir kada tikriau apsireikš kongresmanų, taipjau ir administ
racijos, pozicija.

Tyrinėja taksikabu kovą
CHICAGO. —Miesto tarybos
komisija jau pradėjo tyrinėti
nesenai iškilusį karą tarp Yellow ir Checker Taxi Cab kom
panijų. Liudytojai prirodė, kad
Yeliow visur buvo užpuolike ir
persekiojo kitus taksikabus.
Prieš Yellow kompanijos elgi
mąsi padavė skundus
netik
Cbecker, bet ir kitos neprik
lausomos taksikabu kompani
jos. Morrison viešbučio tal|sikabų kompanija nusiskundė,
kad jos vežėjai netik buvo už

puldinėjami Yellow kompani
jos mušeiką,
bet miesto val
džia, kuri eina išvien su Yellow
kompanija, atsisakė duoti leidi
mus operuoti taksikabus. Kada
teismas įsake valdybai tokius
leidimus išduoti, valdyba vistiek jų nedavė.
Išklausiusi tai komisija tuoj
nuėjo pas policijos viršininką ir
pareikalavo, kad jis sustotų
areštavęs Checker šoferius už
neturėjimą
leidimų,
kurių
jiems miesto valdžia ncišduo-
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(KORESPONDENCIJOS
PROVIDENCE, R. L
Kaip kairieji biznieriai
ėjo žuvautų.

Anksti ketverge rytų kairiasparnių biznieriai buvo susi ta
rę eiti žuvautų. Kad šu tuščiom negrįžus, užsuko, žinomų,
į tautiškąją.
— Sveiks, Broni!
— Už Lenino sveikatą, ura!
— Su Leninu tai reikia
mums būt labai atsargiem. Jis
jau buržujum virsta, — paste
bėjo Juozas.
— Na, tai dabar už Trockį,
Visi, ura!
— Jus, už Trockį! Ura!
— Nepamintume savųjų!
po vieną už Kapsuko ir Angariečio sveikatą! Valio, valio!
— Valio, Kapsukas!
— Angarictis, ura!
— Ura!
— šimts pypkių, kokios
gardžios žuvys!
— E, ką mes čia Šiandie prigaudysim! Jau ir vėlu.
— Na, ką gi jus čia dabar
veikiate? — atsiliepė ką tik
įėjusio pašaliečio, bet visų pa
žįstamo nekairiasparnio, bal
sas. .
juokiasi
— Žuvaujami
Juozas.
— šitaip? O kurgi jūsų žu
vys?
— Štai Čia... šlaputėlės! Ro
man, ir tau užpondysiu.
— Ačiū, negeriu.
— Goan! O antra vertus,
negerk sau, man liks pusdoleris.
Kai dabar nedar
bo laiku tai pusdoleris yra di
delis pinigas.
— Kad tu nedirbi, tai tau
jis didelis, o man nusispiaut.
Biznis man eina gerai, dončiuvori... Sveiks, Džio!
Ir “žuvavimas” ėjo toliau.
Žuvautoj ai darėsi vis linksmes
ni ir triukšmingesnę kol kai
kutie UTuriŽitV’ftVo taip, jog ne
bepakeldami prisigaudytos žu
vies susmuko ir ėmė pakam
piais karkti. — Menševikas.

Lietuvos Atstovybės Ame
rikoje Atsišaukimas.
VILNIAUS ATVADAVIMUI.

tuviai, aiškinti ilgai nėra rei
kalo. Buvusiai Lietuvos Misijai
ir Lietuvos Atstovybei jau ne
kartą teko kylestj Amerikos
lietuvių visuomenę prie aukų,
prie uolesnio Lietuvos Laisvės
bonų pirkimo, kad suteikus
savo Respublikos valdžiai ir
žmonėms tinkamos paramos
apsiginti nuo svetinių užpuoli
kų, kurie tyko ne tik paveržti
iš musų Lietuvos sostinę, bet
ir musų žemes ir musų laisvęBuvusia Lietuvių Suvažiavi
mas Washingtone yra suradęs
tinkamą atsaką:

•« •'<■•’ * *->■' MW»

išmokami nn< timči h už i ielu
vos Laisves Paskolos Bonus,
už šiuos 1921 niekus. Nirošim
čins mokės Lh‘tuvos Atstovy
be,
Pąskolos Skyrius, 370
Seventh Avenue, New York
City.

.

Kepsj ai

CONNECTICUT PAJŲ (PIEŠ)

Priimniausis užsiganėdinantis užsigardavimas.
yra pirkę Lietuvos
Laisvės Paskolos Bonų, šiuoUžsisakyk
Reikalaukite
mi yra raginami, laikui priėjus
šiandien ant rytojaus.
Case & Martin’o
nukirpti šių metų kuponą nuo
savo bono ir prisiųsti Atstovy
bės raštinėn virš' paduotu ad
resu. Už prisiųstus kuponus
Paskolos Skyrius išsiųs pini
gus, būtent už $50 bono kupo
Nuo birželio 14 dienos š. ną $2.50, už $100 bono kupo
pi. kiekviena lietuvių kolio- ną $5.00, o už $500 bono ku
nija privalo padaryti pas sa- poną $25.
8140 Soitk Halsted Street,
vę aukų savaitę, kad per tą
KiTpant klieną, prašome tr
* Chicago, III.
savaitę parinkus kuodaugiau inyti, kad butų šių, 1921 me
aukų Vilniaus ir kitų lenkų tų, nes tik už šiuos metus da
Vienintelis Didelis Lietuvių Teatras
užimtų Lietuvos dalių atva- bar nuošimčiai bus išmokami.
Scenon Statomi Puikų*
išpardavus
davimui, kad
VODEVILIAI IR KRUTOMIEJI PAVEIKSLAI
Kurie yra išvažiavę Lietu
kuodaugiau laisves bonų.
Aktai mainomi 4 sykius | savaitei
von, tie privalo kreiptis Lietu
šiame pasiryžime turėtų da vos Valstyiiės Iždinėn, ten
Panedčliais, Seredoms, Ketvergais ir Sukatoms.
lyvauti visos paskolos stotis ir jiems nuošimčiai bus išmoka
Nauji Paveikslai Ka* Vakara*.
kitos visuomenės organizacijos. mi sulig dienos kurso.
Tuo tarpu Lietuvos valdžios Lietuvos Atstovybė Amerikoje
įžangai BALKONAS 17 centų, APAČIOJ 28 centai.
įsakymu atvykęs yra Ameri
Paskolos Skyrius.
kon naujas Lietuvos atstovas 10-VL1921.
gerb. Voldemaras Čarneckis.
Todėl visos stotys, visos orga
nizacijos teikitės pasirodyti sa
vo darbštumu naujoje Lietu
vos atstovo akyvaizdoje.
Nors šiandie piniginė Ame
Tiesiai, iš dirbtuvės pas tave Augštos rūšies
rikos lietuvių pagKlba Lietuvo
1921 styliaus, $222.00 Phonographas tik $35.
je yra didžiai reikalinga, tėčiai i
26 rekordai, 300 adatų ir daimanto adata veižinokite, jog Lietuvos valdžia
tiii, visiškai g va rantuojame, kad visą amžį laikys.
yra tvirtai pasiryžusi atlikti
Kam mokėt augštaa kainas arbą pirkti antrarankes mašinas iš
savo pareigas dėlei apmokė'
taip vadinamų Storage Houses, kuomet gali pirkt tiesiai nuo mus
mo nuošimčių. Tam tikslui reir
visai ųaują 192Ų styliaus gvarantuoti Phonographal vertės retoilerlu nuo $200.00 iki $225.00 tik už $35.00 su rekordais ir adatomis
kalingi pinigai yra sudėti ir
veltui ir nepamirškit, kati užtikriname, kad phonographas, kurį
paliekami Lietuvos Atstovybė
pirksi nuo mus, negali sulygint su kitais visoje Šiaurinėje Ameri
koje ant trijų sykių pas retailerius ar wholesalo.
je.
Taipgi turime keletą augštos rūšies oda apmuštų seklyčiai sošiandie jau atsiranda daug
'
tų,
kuriuos
parduosime už pigiau nei padarymas kainavo.
Tiktai
Tiktai
bonų pirkėjų, kurie šiais me
Atdara kas dieną iki 9 vai. vak. ir nedėliomis nuo 10 ryto iki
4 po pietų, taip, kad gali ateit) bile laike.
tais nereikalauja apmokėjimo
Pristatome visur veltui ir primame Liberty Bondsus. Taipgi
už kuponus ir tuos šių metų (o
siunčiamo C. O. D.
kiti net už kelių metų kupo
NATIONAL FACTORIES OUTLET CO.,
nus) aukauja Lietuvos valdžiai.
Dirbtuvių atstovai.
Suprantama, jog tokią auką
2023
So.
Ashland
Avė. Kampas 21 irt St.
Lietuvos Atstovybė su padėka
$8 vertės rekordų veltui kožnain, kuris tik atsineš ši apgarsinimą.
priima ir visiems aukotojams
prisiunčia tam tikrai pagamin
tus spalvuotus pakvitavimus.
Jeigu kuriai stočiai butų pri
duota daugiau šių suaukautų
kuponų, tai tegul ji juos par
siunčia Paskolos Skyriui prie
Lietuvos Atstovybės, kursai jau
išsiuntinės pakvitavimus pa
tiems aukotojams nurodytais
INVESTMENTAS BE RŪPESČIO
adresais. Apie tvarką išmokėji
mo nuošimčių pridedamas at
Yrh saugiausias ir pelningiausias, nereikia rūpintis ir nemiegoti naktimis, nes jie pilnai išmokami
Kur
gali būti pelningiau kaip Įdėti į New York Real Estate, kuri kas metą kjla vertėje ir ne
skiras pranešimas.
Kurie
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$35
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INVESTMENTAS BE RŪPESČIO
SAUGUS IR PELNINGAS

ša nuolatini pelną?

Taigi broliai ir sesers Ame
rikiečiai, pasidarbuokite ir at
likite savo pareigą Vilniaus at
vadavimui — parinkite aukų,
papirkite, kas tik galite, dar
daugiau bonų. Suprantama, da
bar perkantieji bonus, užaugu
sius nuošimčius privalo damdketr< • -' / • -ųjįi ’

(jautomis žiniomis Tautų
Sąjungos Taryba birželio 17
dienų vėl svarstys Lietuviųlenkų ginčus dėl Vilniaus ir
visos Lenkų okupuotos Lietu
vos. Tai yra diplomatų darbas.
Tečiaus Lietuvos žmonės ir,
kaip tikiuosi, Amerikos lietu
JONAS VILEIŠISviai, be skirtumo pažiūrų, vi Lietuvos Atstovas Amerikoje.
si vienaip nusimano, jog Vil 10-VI-1921.
niaus ir kitų Lenkų užgrobtų
Lietuvos dalių paliuosavimas
DELEI NUOŠIMČIŲ
tėra galimas tik musų pačių
IŠMOKĖJIMO.
pastangomis, musų pačių pasiaukavimu ir darbu.
Nuo ateinančio liepos mene
Ką turi daryti Amerikos lie- sio pirmos dienos, š. m. bus
T

THE AMERICAN GATEWAY REALTY KORPORACIJA
.

siūlo jums investmentą formoje dviejų milionų dolerių vertės savo Preferred Cumulative Participating stooko. Kaina $100.00 už šėrą $100.00 par value, mokamas pilnai arba ant išniokesčio.'
6% cumulative dividendų per metus yra išmokama mėnesiniais mokesčiais, kurio bus pasiųsti
jums kas pirmą dieną įpekvieno mėnesio.
AP AR TO gausite sekančius dividendus:
Ant kiekvieno įmokėto dolerio už šėrą ant Common Stocko 50 centų už Šerą bus mokama kiek
vienam savininkui preferred stocko. Pavyzdžiui, jėigu Common Stocko bus mokama po $4.00 už šėrą
į metus-gi už Preferred Stock dividendų bus mokama $2.00 j metus. Pridedant reguliarį nuošimtį 6%
į metus, pasidarys $8.00 už šėrą arba

8 PROCENTUS Į METUS.
Mokama Preferred stockholderiams.

European American Bureau

Ar nori gaut už prieš
karinę kainą?

Fablonas ir Mickieyvicz
vedėjai

AR NORI NAMO?
Žengk prie telefono
Pašauk National Headųuarters, 5886 Randolph.
139 N. Clark St., Rooms
1709-12 arba pašaukit Distriet Sales Manager,

Stanley Rubey,
4021 S. Maplewood Avė.,
Lafayette 965.

Turime taupymo skyriy.

Klauskit apie tai!
' Ne ryto

THE HOME BU1LDERS
ASSOCIATION
National Headųuarters,
Rand. 5886,
Rooms 1709-12 City Hali
Sųuare Bldg.
139 N. Clark St.
Phone Canal 6222

DR. K. NURKAITIS
AKINIŲ
Pritaikytojas
:201 W. .22nd and
>o. Izjavitt Sts.
^ul.V"vakr ‘ K—9

Pasidaryk sau vyną
Vynuogės, Vynuoges
Vynuogės,
Džiovintų juodų ir baltų
vynui vynuogių. Parduo
dame po kiek tik kas nori,
už prieinamų kainų.
COYNE BROS.,
119 W. S. Wąter St.
Chicago, III.

Dirbėjas ir Importuotojas ge
riausių armonikų pasaulyj. Viso
kių gatunkų. Pigiau parduosiu ne
gu kiti . Dykai lekcijos pirkėjams,
Ralykt angliškai dėl informacijų.

Visiems žinomas Investment House po No. 60 Wall Street, kuri turi gerą rekordą,
i '
'
•
Šie namai yra apkainuoti geriausių New York Real Estate žinovų 5H milionų dolerių vartės. Na
mai yra paranduoti augštos rųšies žmonių, su lease’ais ant trijų iki dešimts metų-gi aplikacijos dėl ran
dų yra nuolatai prisiunčiamos.
<
f

Užsiinteresavusių žilio pasiūlymų yra daug, šimtai žmonių atsilanko ypatiškai. Tūkstančiai per laiš
kus siųsdami kartu ir kuponus. Prityrę ekspertai visų tautų atsakys tau ypatiškai arba per paša iš
aiškinant viską.
\

MES NES1UNTINĖJAME PRIKALBĖTOJŲ
ATSIMINKITE: Kad skaičius šėrų yra aprube žiuotas. Jie labai greitai parsiduos. Gali nusipirkti
dabar juos, paskui negausi! Kas pirmesnis, tas geresnis, tad rašyk tuojau.
JEIGU SUŽINOSI, TIKRAI ĮDĖSI PINIGUS.
Pamąstyk—Saugus įdėjimas kapitalo kuris moka 8%.

FOBEING LANGUAGE INVESTOR DEPT.

HENRY L. DOHERTY &C0
12 PEARL STREET NEW YORK

Manadžens

ŠIANDIE

Foreign Languagc Investor Department
Henry L. Doherty & Company
12 Pearl Street, New York.
Nepadai*ant man jokių iSŠų malonėkite
prisiųsti • pilnas informacijas apie Jūsų “Auk
sinę Progą Investm-ėnto propoziciją.

.cr. -.MM-

------------ ------------ ——>•--

29 So. La Šalie St. Room 324
Tel. Central 6390
Vak.: 812 W. 83rd SI., Chicago
Tel. Yards 4681.

■Ji

JO8EPH C. SOBOL
Advokatas
154 W. Randolph St.
Room 479 Tel. Main 2593
Namų Ofisas
1645 Wabansia Are,
Tel. Haymarket 3869,

Stogu Dengejas
t

— ■■ ■

■

Jf

šiuoml pranešu visiems namų sa
vininkams, kad aš esu vienatinis
Hetuvys stog^ dengejas. Dengiu
naujus ir taisau senus stogus, o
taipgi dirbu visokius blekinius dar
bus. Dedu rinas. žodžiu sakant,
savo darbą atlieku gerai, greitai ir
pigiai. Patyrimą savo darbe tu
riu per 15 metų.
Taipgi turiu dideli troką perkraustymui ir kitokiems visokiems pa
tarnavimas. Kreipkitės ypatiškai
arba per telefoną.
J. GEDUTIS,
2106 W. 24 St„
Phone Roosevelt 8699.

niiiiiiiiiftiiiiiiiffliiiiiiiiiiiiim
žinia vięiems lietuviams.
Atidariau perdirbimo taje
rų šapų; visokios rųšies, nu
dėvėtus tajerus perdirbu į
naujus ir duodu gvarancijų
ant 5,000 mylių. Taipgi tū
bas sutaisau ir visų darbų
gvarantuoju.
Pirma negu pirksite taje
rus, ateikite ir pamatykite
visų darbų, tad sutapysite
pusę pinigų.. ■
J. Z AKĖS,
WESTERN
TIRE RETREADING and VULCANIZING.
2514 So. Halsted St.
Chicago, III.

Jlche?
Kuomet kenti

Ruatta & Serenelli
817 Blie Island Avė.

>■--------------

Galvos skaudėjimą,
Strėnų skaudėjimą
Dantų skaudėjimų,
* Neuralgijų,

Dr. Milės Anti-Pain Pilis

Rašomoji
Popiera
po 18c. svaras
Kam reikia geros baltos
(bond) rašomosios popieros (nelinuotos), tegul kreipiasi į “Nau
jienas”.
Turime pardavimui didelį
pluoštą rašomosios popieros ir
parduodame labai pigia kaina —
svarais po 18 centų už svarą, ar
ba lapais po 2c už 10 lapų. Krau

One or two and the pain stops
Contain nobablt-formtag druga

Have you trled Dr. Milas* Nervine?

Auk vour Druggitt

Waukegano
Lietuviai—
Norėdami SIŲSTI PINIGŲ
savo giminėms LIETUVON,
kreipkitės i J. E. Bruževi-

i

|

tuvėse tokia popiera pardavinė čiaus aptiekę:

jama po 40c svaras. Reikalau
Vardas, pavardė ....... ...a....1..............
;.........
dami popieros kreipkitės Naujie
Gatvė ............................................ *.................
nų ofisan Kas norite gauti po
Miestas ............. ......................... ......... ......
piety | kitą miestą paštu, turė
Valstija .............................................. ..................
site primokėti už persiuntimą
(Naujienos)
skyriumai po 8c nuo svaro.
..

V. W. RUTKAUSKAS
Advokatas

iMi i i i i i i i ioi i i i i i i i i i i i im

HENRY L. DOHERTY COMPANY

ŠITĄ KUPONĄ

Valandos: 9 ryto iki 5 po pietų.
Panedėliais iki 8 vakare.
Namų Tel.: Hyda Park 8395

Išmokės tamstai uždarbį,
musų namų veikimas, kuris
padaromas ant konservaty- Phone Boulevard 6301
ANTANAS GREDUŠKA
vio pamato.
Generalis
CHARLES MESKIS
Kontraktorius jr
>
Pardavėjas, 2116 S. 48th
būdavotojas.
Ct. Cicero, III., Tel: Cicero
Budavojame h taisome.
1401 W. 47th St, Chicago.
1361.
• . •

BATTERY PARK BUILD.-MARITIME BUILD.-GHESEBROUGH BU1LD. šie namai No. 10,21 &
23 Pearl Str. No. 22, 24 Whitehall Street ir kiti, kurie randasi po num. 8 State Street Corporation;
Battery Park Land Corporation ir South Ferry Building visi yra savastimi THE AMERICAN GATEWAY REALTY CORPORATION, kuri yra kontroliuojama
v

PRISIUSK

j

19 So. La Baile St.

PELNAS GALI BŪTI DIDESNIS.

PARAŠYK IR

Buvę A. Petratis ir S. L. Fabionaa

Bungalows, dviejų flatų, Siuntimas pinigų, laiva
ofisams* namų, teatrų, ligonkortės, pašportai ir tt
bučių arba garadžių.
NOTARIJUSAS
Real
Estate, Paskolos,
Taupyk pats savo pinigus
Insulinai ir tt.
pasinaudojant
nurodymu 809 W. 85th St^ Kamp. Halsted SI.
Tel.: Boulevard 611.
patarnavimu, perkant spė
Vai.: 9 iki 6 kasdieną
ką ir auginant organizaciją Vak.: Ųtar. Ket. ir Sub. iki 9 vak.
Ned.i iki 8 po pietų.
Namų Budavojimo Draugi
▼
ją
Niekados nebuvo pirmiau Tel. Randolph 2898
žmonėms siūloma panašus
A. A. SLAKIS
patarnavimas įsigijime ar
ADVOKATAS
ba nusipirkime materijolo ir
Ofisas ▼idunrdestyji
pasibudavojimo sau namo.
ASSOCIATION BLDG.

Pelną gvarantuojama, kad bus galima mokėti extra 2% dividendų. Pelnas gali kilti augštin.

UŽSIINTERESAVUSIŲ YRA DAUG A

augus!7

AR MANAI APIE NAMUS?

WAUKEGAN
PHARMACY,
1005 Marion Street,
Waukegan, III.

■■

NAUJIENOS, Chicago, III

Sereda, Birželio 15 d., 1921

».

1

gokai palaukti savo pelno. Tečiaus, kas pirks šėrus didžiausio
nupuolimo laiku, koks jau Čia
yra, tas galės kadanors vėliaus
atsiimti namažą pelną.
Kl. Jurgelionis.

Savaitine Biznio Apžvalga
WEEKLY BUSINESS REVIEW

■'■Į J! >"
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Lake gatvių kampo State Lake
name ant 4 augšto. Ta mokyk
la jau gyvuoja daugelis metų.
Joje išsimokino gana geras skai
čius lietuvių ir dabar naudojasi
savo amatu. Ten mokinama pratiškai stt įrankiais ir aktuališkal
ant drabužio. Nors nuo pradžios
mokinama braižyt ir kirpt ant
popieros, bet kaip tik mokinys
pradeda nusimanyti apie savo
lekcijas, jam duodama dirbti
ant drabužio: pradedant nuo
mieravimo ypatos iki pat užbai
gos—t. y. kirpti, prosyti ir siū
ti, žinoma, tik tuos kurie to rei
kalauja, bet taip jau galima ir
tik vienos šakos mokintis. Mo
kykla yra įrengta su spėka va
romoms mašinoms ,elektra pro
sai ir kitais parankamais moder
niškos dirbtuvės. Mokina taip
jau ir moteris moteriškų smulkių
darbų; kaip štai: skrybėlių aptaisymo, karolių, pritaikymo dra

L ' Į J g ' ■■ —

Marketo Kainos

imkh
• T. Pullman 5482

A, SHUSHO
AKUSERKA

■ Vakar Chicagos marketo kai
nos buvo ant tūlų daiktų seka
mos:
Turiu patyrimą
Sviestas — creamery 32c.,
moterų ligose; rū
centralizuotas 32c., kaina retaipestingai
prižiū
riu ligone ir kūdi
leriam 35c., spaustas 37c.
ki laike ligos.
Kiaušiniai — švieži pirmieji
10929 S. State St.
Chicago, III.
231/2 ir 24% c., paprastai parmieji 20 ir 21i/2c., maišyti lotuo ■■■■■■■■■■■■■■■■■■n
se 22 ir 23c., extra sudėti balto
medžio dėžėsna 30 ir 81c., mar
giukai 18 ir 19c., purvinukai 19c.
AKIŲ SPECIALISTAS
ir 20c.
Gyva Paukštiena -— kurkęs 30
c., vištos 22%c., gaidžiai 12%.,
antys 25c., žąsys 15c., pavasari
niai antukai 28c

markių. Prieš karę Vokietija
turėjo ant vieno milijardo mar
kių aukso apie du milijardu po
pierinių pinigų ir depozitų ban Lietuviai pažymėtinai mažai
kose suviršum pusę milijardo. naudojasi investavimo progoms,
Iš šitų skaitlinių turi matytis, kur galima gauti nuo 6 iki9 pro
kad popierinės markės vertė šian cento pelno, įdedant savo pini
dien yra penkiasdešimts sykių gus ant keletos metų ir nerizi
mažesnė negu ji buvo prieš karę. kuojant savo pinigų. Gali būti
Ji turėtų būti, todėl, apie 42 cen pasitaikius keletui likti apvil
tu už šimtą. Tik viltis, kad Vo ti su prižadais‘didelių pelnų pakietija su laiku atsistatys, palai sibijoma ir saugių investavimų,
ko jos markių kursą augščiaus nors nedidžiausiais pelnais.
kaip 40^centų už šimtą.
Kad supažindinus lietuvius su
Su franku yra tas pats. Aukso investavimais, jų rųšims, skirtin
Negyva paukštiena — kurkės
nyksta regėjimas.
frankais Franci j a turi tik apie
25c. ir 30c., vištos 22 ir 2dc.,
Mes vartojam
gurnais, ir progoms saugaus pel
pagerintą
Ophtris, ir pusę milijardų frankų, no, ponas F. Kibartas, kuris tu
gaidžiai 121/2c., antys 28c., žą
thalmometer. Ysidabro apie % milijaro, o var ri ofisą didmiestyje po numeriu
sys 15c., pavasariniai žąsiukai
patinga doma at
kreipiame i vainai atpigo ir vargiai dar daug padėtis tokia, kad pačių Prancū tojime Franci joj yra paleista su 35 S. Dearbom St., kambarys panoms, dresių kirpimo ir siuvi 28c.
kuB.
Val.i nuo 9 ryto iki 9 rak.
beatpigs sekantįs tavorai, ku zų ateities gerovė priklauso nuo viršum 88 milijardai frankų ir 707, sutinka duoti tikrus patari mo ir abelno moteriškų drapanų
Nedčliomis, nuo 9 iki 12 dieną.
Bulvės — šiaurinės baltosios
riuos mes patariame dabar pirk vokiečių gerovės. Lengva pasa apie 29 milijardai depozitų ir mus ir nurodymus, kur yra sau siuvimo.
4649 S. Ashland Avė. kamp. 47 St
*
80 ir 95c., 100 svarų, šviežios
TeJephons Yards 4817
tis, jiegu kam jų reikia:
kyti, kad vokiečiai turi tiek ir avansų valdžiai. Prieš karę ant giausia indėti pinigai. Jisai da Turintiems laiko ir keletą do
$2.75 už 100 svarų; valdžiosios
Boulevard 6487
Pupos — galima prisipirkti tiek šimtų miliardų sumokėti ar tokios pat sumos aukso Franci- bar parduoda Channel Chemical lerių butų nebloga pasilavinti bulvės $2.50 ir $3.50 hamperis.
bent trims mėnesiams.
ba tiek ir tiek žemės plotų ati joj buvo tiktai apie pusšešto Company of III., šėrus nešančius šito amato arba nekuriu jo dalį.
žali fruktai — obuoliai $5.00
Lašiniai—nedaug.
duoti. Bet auksas ir žemės plo (5%) milijardo popierių fran- 9% ir The Oakrand Appart^
ir $9.00 statinė;’ $3.00 ir $5.50
Konservai (kenuose) — jų tai nėra dalykai, kuriuos butų Į kų. Iš šitų skaitlinių galima iš ments morgečius 7% pelno taip
Ifi RUSIJOS
dėžė; vyšnios $2.50 ir $2.50, 16
verta prisipirkti bent pusei me galima iš vienų imti, o kitiems. vesti ,kad palyginant su prieš- jau ir kitus. P-s F. Kibortas
Persikėlė nuo 3412 So. Halsted St.
atiduoti be jokių tolimesnių iš-1 karinėmis vertėmis frankų datų.
yra chicagiečiams žinomas, kai Kuomet lietuviai imasi kokio kortų dėžė; lemonai $8.00 ir $8,- po No. 3313 So. Halsted St.
50 dėžė; orančiai $5.50 ir $6.25
Galvijai — kam reikia pirkti, davų. Jau anksčiau J. P. Dulles, bartinė vertė turėtų būti apie 50 po žmogus, kurs finansuose tu
Gerai lietuviams žinomas per 22
gali pirkti dabar ir vėliau par buvęs Amerikos taikos delegaci- ( centų už franką. Franko dabar- rėjo patyrimo, baigė teisių mo nors svarbesnio biznio, tai yra dėžė; pyčės $2.00 ir $2.50 krei- metu kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.
duoti su pelnu. Kas turi parda I jos narys Paryžiuje, New Yorke tinis kursas irgi laikosi tiktai kyklą ir buvo Suvienytų Valsti visiems svarbu žinoti bei tuomi tas.
Gydo aitrias ir chroniškas ligas,
pasigėrėti; nes pagal Chicagos
vimui galvijų ,tegul verčiaus pa atkreipė domę į tai, kad nors ant vilčių.
vyrų,
ir vaikų, pagal nau
ją armijoj oficierium.
Uogos —agrastai $3.00 ir $3,- jausiasmoterų
metodas
X-Ray ir kitokius
lietuvių
gyventojų
skaičių
turi

Kas
dėl
puolimo
ir
kįlimo
Eu

Versalės taikos sutartis leidžia
laukia.
50
už
24
kvortų
dėžę;
avietės
elektros prietaisus.
me labai mažai lietuviškų biznių,
Anglis — dabar jų verta prisi santarvininkams iŠ Vokiečių bi- ropos pinigų, tai netik frankai
Ofisas ir Labaratorija: 1025 W.
$7.0 Oir $8.50 24 kvortų dėžė; 18th
St., netoli Fisk St.
išimant
saliunus
ir
bučemes.
ir
markės
kįla
ir
puola
kartu,
pirkti tuoj aus visai žiemai.
le kurį skaičių mašinų dovanai
žemuogės
$2.00
ir
$3.00
16
kvor
VALANDOS: Nuo 19—12 pietų,
Kodėl taip yra sunku yra pasa
Varis — gan pigus.
gauti (kaip atlyginimą už išga žiūrint iš Amerikos, išrodo, kad
ir nuo 6 iki 8 vai. vakarais.
kyti : kadangi randasi daug įvai tų dėžė
( Dienomis: Canal
Bovelna — verta prisipirkti bentas ar sunaikintas), bet ligi Europos pinigai maždaug kartu
TelephonaiJ
8110 ,arbiĮ 307
Laikuose kaip šie metai, kuo- rių kitokių biznių kur nebūtų per
žalios daržovės — asparagai
bent porai mėnesių.
praeitų metų galo belgai tik ke- kįla ir kartu puola. Tas, žino
| Naktimis: Drexel
Kiaušiniai — dabar gana pi i lias kelių tūkstančių dolerių ver ma, priklauso nuo pirklybos su met darbai abelnai yra apsistoję, daug reikalingas nei didelis tur $1.50 ir $3.00 sekcijai; batviniai
’ 950 - Drover 4186
GYVENIMAS:
8313 S. Halsted St.
Amerika.
Kada
viena
Europos
žmogui
be
amatė
yra
ir
sunku
tas
nei
gabumas.
Iš
svarbesnių
75
ir
$1.00
hamperis;
salierai
tas mašinas paėmė, o prancūzai
gus.
Odos — pigios
—nei vienos! Kame priežastis? šalis perka javus iš Amerikos, darba rasti, o ir susiradus sun šį mėnesį susilaukėme dar vienos $3.50 ir $4.50 kreitas; žyduoliai
Pirmiausiai tame, kad paėmus tai ir dauguma kitų tą daro. Ka ku ką uždirbti. Kuomet amato vyriškų drapanų krautuvės lie kopūstai $1.00 ir $1.25 kreitas;
Kiaulės—pigios.
DR. CHARLES SEGAL'
Taukai—verta pirkti kada at sau vokiečių mašinas reikėtų da viena šalis moka, tai ir ki- žmogus yra daug daugiau ap tuvių kolonijoj, kurią atidarė ant morkos $1.00 ir $1.50 hamperis,
pinga.
paskui jas pas vokiečius ir taisy tos tą patį turi daryt. Todėl saugotas nuo panašių blogumų; Town of Lake p .p . M. Randis ir agurkai $2.00 ir $2.50 dėžė; ža
Praktikuoja 15 metai
Citrinos (lemonai) — verta ti, bet svarbiausia — tos maši ir višų šalių pinigai turi propor- vienok ne visi amatai galima J. Janušauskas po numeriu 4617 lieji cibuliai 75 ir $1.00 dėžė;
Ofisas •
4729 So. Ashland Are., 2 labos
salotos galvose $3.50 ir $4.00
prisipirkti bent dviem ar trim nos konkurenciją darytų savai cionaliai pulti mokėjimo laiku. langvai pasiekti -— vienam ama S. Ashland Avė.
Chicago, Illinois.
mėnesiam.
mašinų pramonei. Jau anglai su Europa paprastai moka Ame tui išmokti reikia daug laiko, ki Ypatiškame su jais pasikalbė kreitas; lapuose 20 ir 25c. dėžė;
Specialistas džiovos
Medis ir lentos—tebėra gana laivais pirštus nusvilo: prisiėmę rikai nuo pradžios Liepos iki tam daug pinigų, dar kitam abel jime, patirta, kad jiem tame biz grybai 75c. dėžė, cibuliai $1.00
Moteriškų, Vyriškų ir
atpigę.
iŠ vokiečių laivų, savai laivų pra Spalio mėnesio vidurio. Todėl Ši no prasilavinimo ir panašus tru nyje netrūksta patyrimo, nei ir $1.50 kreitas; špinkai 30 ir 60
Vaikų Ligų.
Peanutsai — verta prisipirkti monei ir pačiai laivininkystei to tuo laiku Europos pinigai yra pi kumai. Bet vienas iš prieina kapitalo. Per ilgus metus jie tu c. dėžė; saldus komai $5.00 ir
OFISO VALANDOS:
gesni.
rėjo
pažinčių
toj
apielinkėj,
kuo

miausių
amatų
yra
siuvėjo
ir
bent trim mėnesiam.
$6.50
statinė;
matėtos
$4.50
ir
Nuo
10
iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki
kį smūgį uždavė, kad dabar neži
5
vai.
po
i>iet ir nuo 7 iki 8:30 vai.
drapanų kirpėjo, kaip paprastai met dirbo tos kolonijos didžiu $5.00 kreitas.
Perkelis — verta prisipirkti no kur dėti ne tik iš Vokieijos
vakaro.
Nedaliomis nuo 10 vaL
lėj
krautuvėj
daug
metų,
tik
bent trim ar keturiem mėnesiam. paimtųjų, bet ir savųjų laivų. 4 Aliejaus biznis.
sakoma
cutterio.
Tas
amatas
nė

valandos
ryto iki 1 vai. po piev.
Nelabai
Telefonas Drexei 2880
Ryžiai — kada atpinga, verta Prancūzus laukia panašus liki senai kai-kurie statistikai (pa ra sunkus išmokti, nereikalaująs rodosi jiem iki šiol truko drąsu
V——— -------------------------------- /
prisipirkti bent dviem mėnesiam. mas dėl iš vokiečių gaunamųjų vyzdžiui Arnold) nurodinėjo, daug pinigų nei laiko, taip kad mo pradėti “ant savęs“. Paly
Arbata—prie kainos atpuoli- anglių. Vokiečių darbininkų kad aliejaus yra žemėje penna- žmogus pasimokinęs keletą mė ginus jų kainas su kitų, pasirodė
NAUDOTO IR NAUJO Tel. Austin 737
mo verta prisipirkti ant toliau. Prancūzijos karo sunaikintiems žai ir, kad neužilgo bus aliejaus nesių po keletą, valandų į dieną jog jie žada parduot daug priei- LUMBERIO PIGIAI
DR. MARYA
gali
tapti
atsakančiu
amatninku
namiau,
negu
kiti
ir
sandėlyje
Durims, langams, plaisteriui lente
kraštams atstatyti prancūzai badas. Šitie pranašavimai telės, stogui popiera.
DOWIATT—SASS.
taip pat imti atsisako, nors anks čiaus pasirodė neteisingais, šioj savo užsiėmime. Tam amatui turi gana puikių drapanų ir kito
CARR BROS WRECKING CO.,
Kątik sugrįžo Iš Californijos ir
Kainų puolimas kitose šalyse. čiau pas juos buvo mintis pusę valandoj aliejaus produkcija yra vienok nėra daug tinkamų mo kių vyrams reikmenų.
3003-39 So. Halsted St.,
vii tęs savo praktikavimą po No.
Reikia pažymėti, kad paskutinių miliono vokiečių darbininkų pri pasiekusi augščiausio laipsnio, o kyklų Chicagoj apart poros ar
Naujiems biznieriams linkėtiTel.: Yards 1294.
t
5208 W. Harrison St.
trejeto
gerai
įrengtų
mokyklų
metų bėgyje kainos puolė nevie verstinai išreikalauti.
tina
daug
pasisekimo
ir
geros
jo vartojimas yra didžiai nupuo
Tel. Yards 145
Valhųdosi 8—12 kasdieną ir 6—9
daugiau
kaip
ir
negirdėt.
Viena
nodai kiekvienoje Šalyje. Smar
ateities.
'
vakarę išskiriant nedildieniua,
JOHN J. ŽOLĘ,
Tas pats gal atsitikti ir su da lęs. Amerikoj aliejaus pervir hl tų kurią teko apžiūrėti ir ma
»—■ ■■■■................ .. .—■■■n... ............................ , /
kiausia jos puolė Suvienytose
Senkančią
savaitę
parašysime
šis yra milžiniškas. Visi kubi
Real Estate — Paskola — Insurance
Amerikos Valstijose. Mažiausia bartinėmis “sankcijomis”. Jei lai, arba tankos, yra pripildyti tyt kaip yra mokinama, tai yra apie antrą tos apielinkės naują Laivakortės, — Pinigų Siuntimas.
Legaliai dokumentai, Notary Public.
Canal 257
kainos puolė Italijoj. Po Suvie iš vokiečių butų perdaug aukso iki viršaus, ir daugelis kompa Master System Garment Desig- įstaigą.
ar
žemės
plotų
atimta,
jei
jų
4601 So. Marshfield Avė.,
Naktinis Tel. Canal 2118
ning School mieste ant State ir
nytų Valstijų, kainų puolimo
Biznio Reporteris.
Chicago.
nijų
nebeturi
kur
padėti
alie

DR. P. Z. ZALATORIS
smarkume Suvienytoms Valsti markės vertybė visai nupultų, — jaus. Todėl neišdirbto aliejaus
vokiečiai
nieko
pas
santarvinin

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
joms prilygsta Franci j a. Bet rei
kainos* dabar žemyn puola ir gal
kus
įpirkti
negalėtų.
O
vokiečių
Valandos:
10 iki 12 ryto; 1 iki 4 po
kia pažymėti, kad Francijoj kai
piet.
6 iki 9 vakare.
dar
puls
daugiau.
Pietrytinėje
nos buvo daugiaus iškilusios ne į vis dėlto, skaitant su Austrų Amerikos šalyje šiandien alie
Nedtliomis nuo 9 iki 12 ryta,
1821 8. Halsted St„
gu Amerikoj, palyginant su kai vokiečiais, yra apie 80 milionų jaus kaina yra nupuolusi že
Kampas 18 ir Halsted St
ir
tokią
rinką
sau
pražudyti
ne

nomis 1918 metų.
gali norėti ir didesni vokiečių miau $1.00 už bačką. Ilouston,
Augščiausio laipsnio kainos vi priešininkai, negu yra prancū Tex., aliejus .yra parduodamas
sur buvo pasiekusios beveik tuoi zai. štai delko vokiečių markė, užį 80 centų už bačką.
Tel.: Yards 6666
Boulevard 8448
M
pačiu laiku, būtent, tarp Kovo ir nežiūrint visų sunkenybių, per Kapitalistai kalba, kad reikia
Gegužio mėnesio, 1920 metais. daug nekrinta ir kristi negali ne sustabdyti produkciją ir nebeDR. V. A. ŠIMKUS B
Po to, visur kainos pradėjo pul traukdama paskui save į bedug gręžti daugiaus šulinių.
Lietuvis gydytojas, Chirurgas
šitoks padėjimas turės didžiai
ti. Norvegijoj, kainos buvo augš- nę prancūzų franko. O su tuo ir
Akuššras
3203 So. Halsted St., Chicago.
čiausia iškilusios Rugsėjo mėne musų “auksino” vertybė suriš užgauti aliejaus kompanijas.
Valandos: 10-12 v. r., 1-3, 6-8
Daugumas iš jų nustos mokėti
syje 1920 ir po to pradėjo eiti ta.”
v. v. Nedaliomis 10-12 ryto,
žemyn. Japonijoj kainų puoli Tame, ką sako ponas A. R., dividendus. Kaikurios jau da
mas prasidėjo Kovo mėnesyj yra daug tiesos. Bet dalyko ge bar nemoka. Kas yra indėjęs
DR. S. BIEŽIS
1920.
resniam išaiškinimui reikia dar pinigų į aliejaus šėrus, turės iiGYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ofisas: 2201 W. 22nd St., kampas
Įvairiose Ui u ropos šalyse kainų Į šis tas pridurti. Vokiečių mar
Leavitt St. Phone Canal 6222.
Va
puolimas dar yra toli gražu ne kė kartais krinta ir kristi gali,
landos: 1 iki 4 vai. vakare, nuo 7 iki
9 vai. vakare. Gyvenimo vieta: 8110
pasibaigęs ir gal būt nepasibaigs nežiūrint į tai, ką daro fran New York — Hamburg
W. 42nd St. Phone Lafayette, 4988
dar ilgai, gal tol, kol neatsitai- kas.
Valandos nuo 10 iki 12 dieną.
Libau — Danzig
Reikia žinoti, kad ir Vokiečių
sys įvarių Europos šalių pinigų
Birž. 18.
. ....... . 1.... "■........... ——. .
kursas. Amerikoj, betgi, musų markė ir Franci jos frankas yra
Tel. Canal 6222
nuomone kainų puolimas, kaip taip žemai nukritę dėl vienos
Liepos 16.
DR. C. K. CHERRYS
jis yra parodomas surinktinėje svarbiausios priežasties, būtent,
LIETUVIS DENTISTAS
Tik 3-os klesos
2201
W. 22nd & So. Leavitt Sts.
daugumos tavorų kainų skaitli kad kaip Vokietija, taip ir Fran
į, ti . Perkelk savo accountą liepos 1 d. nenustojus nuošimčio.
CHICAGO.
nėje (indekse), greit pasieks sa ci ja, laikėsi maždaug vienodos
Valandos: 9:80 ryto iki 12 dieną,
nuo 1 po pietą iki 9 vakare.
vo žemiausio laipsnio ir po to finansinės politikos ir prisispaus
Tiesi kelionė
4
----- ---------------------------------reikės laukti kainų kįlimo. žino dino tiek popierinių pinigų, kiek
New York — Hamburg
ma, tas nereiškia, kad neturės jų niekad neturėjo. Tuo tarpu Parankiausia kelionė lietuviams ir
Ttlephone Yards 5834
rusams
nupulti kaina tų tavorų, kurie aukso rezervas ir Vokietijoj ir
Po valdžios priežiūra
Dideli ir modemiški dubeltavois
dar mažai teapigo ar neatpigo Franci joj nei kiek nepasididino.
šriubais garlaiviai.
1112 West 35-th Street
Vokietijoj dabar ant vieno mili
visai.
Priėmimo valandos nuo 8 iki 12 ii
30
ryto ir nuo 7 iki 9 v. vak.
Birž
jardo markių aukso rezervo yra
3325 So. Halsted SU Chicago, DL
Turtas virš $6,000,000.00
Markės ir auksinai, — Lietu išleista apie septyniasdešimts
Liepos 14
vos statistikas ir prekybos bei milijardų popierinių markių ir
Z—1
..
16
Atdara:
Panedėlių,
Seredų
ir
Subatų
vakarais.
Tel.
Pullman
342
pramonės žinovas, A. Rimka, yra yra cirkuliacijoj suvirš trys mi
Atsišaukite Kompanijos ofisan
DR. I. E. MAKARAS
išvažiavęs Vokietijon ir iŠ ten lijardai tam tikrų paliudijimų
14
No.
Dearbom
St.,
Lietavis Gydytojas Ir Chirurgas
rašinėja Lietuvon savo laiškus vadinamų “Reichs und Darlehus10900
Michigan Ave„ Roselande.
Chicago, III.
apie visuomenės ir finansų pa kassenscheine”, depozituotų gi
VaL
10 iki 12, 2 iki 4 ir 6:81
Arba prie vietos agento.
iki 8:80 vak.
pinigų
bankose
esą
28
milijardai
dėjimą. Viename laiške jis nurodo, kad Vokietijos markė ir
Franci jos frankas puola ir kįla
sykiu, arba, jo žodžiais sakant,
“Francuzų frankas kaip tikras
brolis seserį visose laimėse ii’
Kainų puolimas. Daugelis ta nelaimėse seka Vokiečių markę
vorų Amerikoj trumpesnį ar il —nežiūrint, kad Francuzai Vo
gesnį laiką vis ėją pigyn. Kainų kiečius nugalėjo ir Vokiečiai su
puolimas dar iki šiol tebeeina Francuzais negali niekaip susi
ir gali būti kad eis dar kokį lai-1 kalbėti.”
ką, jiegu neįvyks pamatinio, Ponas A. Rimka klausia: “Ką
prekybos ir pramonės pasitaisy- į visą tai
nu mama
reiškia?; ”, t.v. y., ką reišmo. Kaikurių tavorų kainos, kia, kad Francijos frankas ir
betgi, išrodo nebegalės pulti Vokietijos markė puola ir kįla
daugiaus negu jos nupuolė. Ki- sykių ir tam jis duoda sekamą
ti dalykai (pavyzdžiui kviečiai) išaiškinimą:
pradėjo eiti brangy n.
“Nors vokiečiai nugalėti ir
Rodos, kad dabar jau užtekti prancutai pergalėtojai, dalykų

Pastabos apie biznio
eiseną.

Naujas Laukas.

I OlA.R.BIumenthal

M^'OR. HERZMAN^M

Dar Vienas.

Mokykla.

’ Į
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Pradėsi taupymo accountą šiame
seniausiame ir geriausiame valstijiniame banke šioje apielinkeje?

RED STAR LINE

Gothland
Samland

AMERICAN LINE

t

Sakyk
Taip

Central Manufacturing District Bank

DK. P. G. WIEGNER

Minnekahda
Manchurla
Mongolia

L .

___ .

..

.....

E

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

.

_

. ...... _____ .

jo pažvalgos yra tokios, kaip
’ NAUJIENOS
vidutinio Amerikos darbiThe Lithuanian Daily News
Organizuotieji darĮ bininkai renka jį savo vadu

dėlto, kad jisai geriaus, ne-

Editor P. Grigaitis

. ................ -

.gu kas

kitas,

išreiškia j y

glau reiškia, negu šimtai In
kūpa! mindžioja šitą prakilnų
teligentiškų dvasios ubagų.”
ir pagrindinį krikščionybės
principą. Kauno vyskupas žinomas dalykas: geras pro
Karevičius atsiuntė Amerikon
yra naudingesnis , sutvė
vienam savo sėbrų kun. Jakai letaras
rimas, negu supuvęs inteligenas.
čiui laiškelį, kuriuomi prane Bet kas yra geras, o kas yra su
ša, kad Cambridge’o lietuvių puvęs ?
aukas apturėjęs ir sulig rei
Vabalas skaito “šauniais” tik
kalavimo perdavęs Liet. Rau tai tuos proletarus, kurie tiki į
donajam Kryžiui J— našlai bolševikišką komunizmą. Kičiams šelpti. Tačiau prie pro tiems-gi proletarams jisai turi
gos vyskupas štai įsakymą tiktai paniekos ir pasigailėji
saviemsieins duoda:
mo.
“‘Kaune yra šv. Vincento
O kas dėl inteligentų, tai jisai
Draugijos centras, kuris šel irgi dalina juos tokiu pat budu:
pia našlaičius tikrai* katalikiš “šaunus” tie, kurie priklauso
kose prieglaudose — Kaune ir ‘komunistų partijai: “supuvę”
įvairiose vietose, kaip tai: tie, kurie eina prieš ją.
Šiauliuose, Panevėžyje, Tel Bet juk gali būt ir kitokių
šiuose, Raseiniuose, N. Žaga nuomonių. Mums, pav. rodosi,
rėje ir tt. Taigi šitoms prie kad, j ieškodamas “dvasios uba
glaudoms gal butų tiksliaus gų” inteligentijoje, Vabalas tu
pašalpą teikti.’ ”
rėtų pirmiausia pasižiūrėt į vei

J.739 SO. HALSTED ST., mintis—kartu su visais priei CHICAGO, ILLINOIS. 1
tarais, kuriuos jie turi. Ko
Telephone Rooaevdt 85Qfl
kios minios, toks ir jų vadas.
Subecription Ratui
Gaila, kad darbininkų mi88.00 per year in Canada.
F.oo
Įnioa Amerikoje yra atsilikur
-- m ££ outridi'TchiMgo.
■ *
■ ■
|8.00 per year ip Chicago,
sios savo idėjomis, bet yra
8c per copy,
nd cim
M.tur| gerai, kad jos bent organiEntered aa 's«o
I_____
___.____
March 17th, 1914, at the Port Office zuojasi.
Amerikos Darbo
of Chicago, III., under the act oi
Federacija turi beveik ketu
March 2nd, 1879.
Naujienos eina kasdien, liskiriant
milionus narių. Tai jyra
nedėldienius. Leidžia Naujienų Ben-1 ris
*
*3.9,80, Roosevelt
sh’ 8500.
SS?*0’ I,
didelė, armija.
Jeigu
ji tu-.
H1. — U
Telefonas!
J
®
retų dangaus pasiryžimo, tai
kapitalistų klesai butų sun
Užsiaakomoji Kaine
Chicagoje — paita:
i
Metams
88.00 ku ją suvaldyti.
Pusei metų.......... ............
4.50 Todėl nėra išmintinga ar
Ištiesų yra šlykštu, kad Lie
Trims mėnesiams , .
2J25
Dviem minėdama , . ■■■«.- 1.75 dyti tą organizaciją arba tuvos kunigija yra taip nupuo
Vienam minėsiu!
i n • 14M)
skaldyti, kaip tam tikri lus doroje, jogei ji nesigėdija
Chkagoje — per neiiotojuai
Viena kopija............... .
03, “darbininkų draugai” mėgi net viešai daryti šitokias propo
Savaitei
. - - - 18
zicijas žmonėms.
Mėnesiui
.........
■—1b na daryt. Vietoje to, reikia
Vyskupas Karevičius, beje,
Suvienytose Valstijose ne Chicagoj,
darbuotis, kad persikeistų yra pasižymėjęs dar iš vokiečių
paltui
Metams —
|7.00
okupacijos laikų: jisai važinėjo,
jos, dvasia.
Pusei metų ........
——
Trims minėdama ........
Dviem mėnesiams
Vienam mėnesiui ..................

2.00
1.60
.75

Lietuvon ir kitur užsieniuoeei
(Atpiginta)
Metams____ - ■ - - ,
T f8.(X)
Pusei metų .... ...... ............. —. 4.50
Trims mėnesiams______—— 2.25
Pinigus reikia siųsti paita Money
Orderiu, kartu su užsakymu.

Daug supuvimo
Tam tikra komisija, tyri
nėjanti santykius namų sta
tymo industrijoje Chicagoje, nesenai iškėlė aikštėn,
kad tos industrijos darbinin
kų unijų vadai daugiaus rū
pinasi kyšių ėmimu, negu
savo organizacijos reikalais.
Dabar Chicagoje tapo su
sektas naujas dalykas.
Pašto vyriausybė suėmė
tris gatvių valytojų unijos
vadus, Murphy, Carozzo ir
Cusmano^ ir kaltina juos dė
lei stambaus plėšimo, atlikto
balandžio mėnesyje. Mur-I
phy, tos unijos organizato-l
rius, prisipažino nusidėjime,
ir jo uošvio namuose tapo
surasta $112,900 pinigais ir
bonais iš tos sumos, kuri
kuomet buvo pavogta.
Koktu yra matyt, kad toki
purvini gaivalai lošia vado
vaujančias roles darbininkų!
judėjime. Kapitalistų poli
tikieriai, žinoma, yra nėkiek

na pasibaisėtino doros nu
smukimo darbininkų

orga-

nizacijose.

Am. Darbo
Federacija.
Užvakar prasidėjo Denver’e, Col., keturiasdešimt
pirmoji metinė Amerikos
Darbo Federacijos konven
cija, kuri tęsis dvejetą sa
vaičių laiko.
Iš visa ko galima numa
nyt, kad joje neįvyks tų “re
voliucijų”, kurių radikaliai
protaujantys elementai se
nai laukia Amerikos Darbo
Federacijoje. Gompersas yra
neužginčinamas josios vadas
ir tokiu jisai pasiliks ir po
šios konvencijos.
Daugeliui žmonių yra
nuostabu, kad toks konservatyviškų pažvalškų asmuo
neįsipyksta šitai milžiniškai
darbininkų organizacijai, ir
kad jisai sugeba atsilaikyti
jos viršūnėje net tuo laiku,
kada visame pasaulyje yra
pasklidusios revoliucinės ir
socialistinės idėjos.
Gompersas yra, viena, la
bai gabus žmogus, o antra—
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drodį. Geresnį tipą jisai var
giai ras. Koks dvejetas-trejatas metų atgal jisai buvo karš
tas socialistas, o šiandie jisai
bjaurinus keikia socialistus, ne
gu klerikalų Račkus arba Maliauskis. Apšviesti, sveikai pro
taujantys ir tvirto budo žmonės
į Vokietiją ir tarėsi su kaizerio šitaip nemaino savo kailio. Taip
valdžia apie tai, kad padarius daro tiktai dvasios ubagai.
Lietuvą “krikščioniškai - konservatyviška monarchiją1
PO
Vokietijos kontrole.

Komunizmas Rusijoj.

KLERIKALŲ NEPASI
SEKIMAS.

[Nuo musų korespondento]

akis visada stovi nepaprastas
vaizdas tokių liūdnų (dalykų,
pergyventų Rusijoje, kurių ne
surašyčiau nl ant jaučio odos.

patekusių nejiaglostls, nes tose
“črezvičaikose0 paprastai sėdi
toki beširdžiai žmonės, visai
nuistoję žmogiškumo jausmų,

Man visa tai pergyvenus rodo kurie su patekusiais ceremonijų

Australijos darbininku
kova.
Samdytojai tariasi apie su
mažinimą algų.
flš Federuotosios Preaoaj

si, kad dabartinė Rusija tai bei tardymų nedaro; sykį pak
tik anekdotų ir netikėtinų įvai liuvai į
jų
nagus,
tai

SYDNEY. — Australijos dar
bininkai nieku budu nesutiks,

renybių šalis. Taįp ten yra iš- jau

kad jų algos

tikrujų.
r Kaipo paprastas darbininkas
ir vargingas žmogelis laikau sa
vo priederme pasisakyti, kad
aŠ nesu ir negaliu būti senosios
kapitalistinės tvarkos šalinin
kas- Aš pilnai sutinku, kad lig
šiolinė pasaulio tvarka yra tie
siog supuvusi, ji yra vieninte
lė šių dienų visų nelaimių kal
tininkė. Ir kaipo atgyvenusi sa
vo dienas, jų reikia pakeisti to
kia tvarka, kuri remtųsi pag
rindais žmonių lygybės, broly
bės, laisvės ir teisės. Kad butų
aiškiau pažimiu, jog aš nėsu
priešingas komunistiniam žmo
nių sugyvenimui. Tik ne to
kiam, koks dabar yra Rusijoje.
Tokio komunizmo aš pasauliui
patirti nevalyčiau. Ten komu
nizmo vykintojai tikrenybėje
gyveniman įnešė baisiausi ba
dų, beteisę ir priespaudą, ko
Rusija nematė turbūt nei tam
siausiais carizmo laikais. Tų vi
sų jie teisina, buk tai esanti
priemonė kovai su kapitalistais,
— priemonė vadinama “prole
tariato diktatūra.”
Tik deja,
kad nuo tos “proletariato dik
tatūros” patys proletarai dar
daugiau kenčia, negu tie bur
žujai, kuriems ji yra taikoma.
Prisižiūrint Rusijos komunis
tų darbams, jų taktikai ir el
gesiui, tiesiog negalima sau įsi
vaizdinti, kas jie toki per tipai;
noromis nenoroms prieini prie
tokios išvados, kad jie yra ar
veidmainiai, ar fanatikai. Jų
ndsistatymas yra toks keistas,
kad jau keistesnių nebegali ir
būti. Jie yra tiek naivus ir ak
li, jog jiems rodosi, kad ką jie
daro, nors ištikrųjų yra ir bledingiausia, vis tai yra gera ir
tiek, o kas drįsta manyti (ki
taip, tas, jų nuomone, yra bur
žujus ir kontrrevoliucionierius,
— nors, jis ,butų ir paprastas
vargingiausis darbininkėlis, Už
neatsargiai išsitartą prieš ko
munistus žodį visada gali .pu
tekti “črezvičaikon,” o juk ten

Ir

kontrrevoliucionierius,

o tokius jie < paprastai sa
vo nusprendimu siunčia į anų
pasaulį, nes, pasak jų, tokiems
gaivalams tikrų proletarų šei
mynoje vietos negaŲ būti, jie
turi būti nušluoti nuo žemės
paviršiaus.
Tokiais įrankiais jie skina ke
lią busiančiam pasaulio komu
nizmui! čia jau nebe komuniz
mas, bet apsireiškimas žvėriš
kų instiktų.
Nemanykite, kad aš taip iŠ-'
sireikšdamas suprantu,
kad
biednas
žmoguš-darbininkas
niekad negali būti revoliucijos
priešas; be abejo, kad gali bū
ti ir tikru priešu, betgi vaduo
jantis tiesos principų, darbinin
ką žmogų bausti už nelojalumą
net mirtim tegalima butų tik
gerai ištyrus, kad jis parsida
vęs buržujams dėl savo asme
niškų tikslų. Bet gi anaiptol aš
nesutinku su tokiuo metodų,
kad vargdieniui žmogeliui butų
atimama gyvybė dėl jo įsitiki
nimų ir nesupratimo, be jokio
teismo, o tik sprendimu nuož
mių ir beširdžių budelių, ku
riems — jei butų pasaulyje tei
sybė — patiems priderėtų būti
toje vietoje, kur jie varo nieko
nekaltus, o kartais gal ir labai
dorus žmones. Nes gi dėl niekšų
žmonių ir gema visi pasaulio
blogumai ir žmonių kančios!
Baigdamas šį savo rašinį pa
žymėsiu, kad įsigilinus gerai į
dabartinę Rusijos padėtį gali
ma daryti tokia išvada, būtent,
kad čia yra viena iš dviejų: ar
Leninas skaudžiai apvylė (ap
gavo) tamsių Rusų liaudį, ar
liaudis naivų teorininką Leni
ną. Ir jeigu pirmasis, tai jo
tikslas pilnai pasiektas.

Kadangi dabar Rusijoje nuo
“Komradas” Bimba, mokinda
spalių mėnesio 1917 m. viešpa
mas kitą savo partijos “litera
Kaip jau skaitytojai žino,
tą”, aiškina jam Brooklyno ko Washingtono suvažiavime kleri-t tauja įvesta visai nauja tvar
ia, kokios ligi šiol dar niekur
munistų organe, kad Rusijoje [ kalai pakelė didelį triukšmą
nėra pasaulyje, ir kadangi tos
greito įvykinimo komunizmo ne prieš Vileišį. Jie pasipiktino
tvarkos įvedėjai kaip savo kal
galima laukti. Sako:
tuo, kad suvažiavimas nutarė iš iose taip spaudoj visur ir vi
“Ar vienoj kurioj šalyj ga reikšti padėką pirmam j am Lie suomet be galo giriasi esą didelima įvykdinti komunizmas, tuvos atstovui šioje šalyje, ir i revoliucijos laimėtojai, su
ypač tokioj šalyj, kaip Rusi protestuodami prieš tai atsisakė pasididžiavimu vadina save re
voliucijos avangardu ir tt. ir
ja, kol kitose šalyse, apsupan net nuo savo mandatų.
čiose ją, tebegyvuoja kapita So. Bostono “Sandara” dabar tt., tai aš, kurs esu iki šiol vi
paduoda šiek-tiek žinių apie tas są laiką gyvenęs Rusijoje vieš
lizmas?
“Drg. ž-tas daleidžia, kad aplinkybes, kurios privedė prie pataujant ten bolševikams, ži
galima. Mano supratimu, ta to susikirtimo suvažiavime. Pa nodamas gerai ne tiktai dabar
tai yra utopizmas. Tatai yra sirodo, kad klerikalai buvo prisi tinę ten tvarką, bet ir tos tvar
Kitą syk parašysiu apie da
klaidingas įsivaizdinimas, jog rengę išanksto stoti prieš Vilei kos vykintojus, jų būdą ir jų
bartinę Rusijos tvarkų.
pav., Rusijoj gali išnykti kla šį ir išnešti protestą prieš jį. psychiką, stengiuos blaivai ir
— Tikras Proletaras.
sės, gyventojai tapti lygiais, Tuo tikslu jų vadai buvo atlaikę teisingai nušviesti dabartinę
Kaunas,' geg. 23, 1921.
kuomet visoj Europoj tebegy konferenciją New Yorke. Bet Rusijos padėtį, gyvais ir neuž
- -------- t-------- ***■-■■ 4«*—*—■
vuoja kapitalizmas. ~ Net ir kuomet jie atvyko f Washingto- ginčijamais‘faktai parodyti tą,
Vokietijoj, kuri daug augš- ną, tai rado tenai pennažai pa ką patsai žinau, ir kaip jaučia
čiaus pakilus pramonėj, nega sekėjų ir savo pieno neįstengė mano sąžinė. Visų pirma, tuSkaitykite ir Platinkite
riu
pažymėti,
kad
prieš
mano
lėtų toksai perversmas įvykti, įvykdinti. “Sandara” pasakoja:
kol, pav., Rusijoj, Francijoj,
“štai klerikalų vadinamoji
Austrijoj ir tt., tebegyvuoja
Kurį laiką tylėjo.
Katalikų Federacija susi va ST. PŠIBIŠEVSKIO
kapitalizmas.”
Vronskį painažėlį apėmė apatija.
žiuoja New Yorkan ir nuta
Gordonas vėl neramiai į jį dirstelėjo.
ria, kad siųsti į suvažiavimą
Toliaus tas komunistų agita
-4 Jus dar vis galvojate apie vilą?
delegatus su gatavu protestu
torius daro šitokį pareiškimą
— Vilą?
prieš gerb. J. Vileišį. Bet su
apie Rusiją:
Gaujojo siono viešpats.
Vronskis pažiurėjo į jį, tartum iš miego
važiavime pamato, kad visuo
“Juk tenai (Rusijoje) kopabusdamas.
menės arkliukas bėga į visai
munizanas neįvyks nei per me
— Taip, vilą!
(Tąsa)
priešingą' šoną — vietoje pa
tus, nei per dešimtį metų.”
h"-.......... ...... .
— O, taip! Suprantama, Vakar aš viską
peikimo siūlo pagyrimo rezo
/
— Taip, pusėtinai nusišaldė, bet nieko pa prirengiauliuciją p. Vileišiui. Tad kle
O atsimenate, ką komunistų
Man dabar taipgi lengviau... He, he...
Kartu su giminaičiu. Rus daug, labai daug
rikalu vadas,, kun. Bučys, nu vojingo...
spauda ir kalbėtojai skelbdavo
tui-l.cit, todėl,
ima Salti. Dr&gnumas užmuša

butų

sumažintos.

Jeigu bus reikalo, tai atrėmimui
samdytojų pasimojimo jie pas
kelbs streiką.
Nuo kurio laiko Australijos
kapitalistai pradėjo varyti kam
paniją spaudoj. • Kapitalistinė
spauda diena iš dienos rašo, kad
valstybės interesai reikalauja”
— sumažinti darbininkams al
gas. Darbininkų organizacijos
tečiaus pareiškė, kad yra ne
valstybės, bet pačių kapitalistų
interesai. Jeigu atsižvelgti į
valstybės interesus, tai * reikėtų
padaryti taip, kad dalis kapita
listų pelno eitų į valstybės iždą
— karo skoloms padengti ir ki
tiems valstybės reikalams vesti.

Apgavo streiklaužius.
SEATTLE. — Andais čia bu
vo toks atsitikimas. Keli juri
ninkai - streiklaužiai, pasisamdė
automobilį ir važiavo prieplatikon, kur jų laukė laivas, plau
kiąs į Alaską. Būrys streikinin
kų,
pamatęs važiuojančius
streiklaužius, nutarė ir iškirto
šitokį šposą. — Keli iš minios
suriko: “Draugai, begkite! Bė
kite, kol dar laikas, kol nepaten
kame į streikininkų namus”.
Du streiklaužiai taip persi
gando, kad šokdami iš automo
bilio pasisuko kojas. Streiklau
žius apstojo dideliausi minia
žmonių ir juokėsi iš jų bailumo.
Nė vienas nemušta. Už kelių
minučių atvyko policija, bet nė
Vieno streikininko ten neberado.
Vis dėlto, streiklaužiai irgi buvo
išbėgioję. Susižeidusieji nuvež
ta ligoninėn.
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pirma?

sėda nuo savo kuino--- jis nuo

Šviesos.

manę. Bet tai niekis. Ar šiaip, ar kitaip, aš tu

tos valandos jau dauginus nePer keletą metų jie šaukė,
riu mirti.
“kaip už liežuvių pakarti”, kad
Gordonas maloniai į jį dirstelėjo.
stovas, tik busiąs svečias. Pas
komunizmas jau esąs įvykintas
— Klausykite, šiandien ne jus vieni divbsikui jį nusėda nuo savo žirgų
Rusijoje! Per keletą metų jie
Atsitiks kas tokio, nuo ko visi varpai su
ir* kiti klerikalai — ir jie ‘esą
tvirtino, kad urnai įvyksianti
tik svečiai. Bet kada ateina staugs..- Netoli už miesto... Visi žmonės tenai
komunistinė revoliucija ir visa
balsavimai, tie svečiai balsuo nubėgs... visas miestas...
me pasaulyje; ir jeigu kas drį
Vronskis klausė. Jautėsi nepaprastai leng
ja, matyt da vis tikėdami lai
so kritikuoti tokias jų pasakas,
mėti. Bet koks apsivilimas: vai.
tai tuos jie keikė, šmeižė ir nie
— Ir aš duodu žodį, kad ant jus nepuls nė
• jų tik 11 balsų, kada p. Vileikino, kaip įmanydami.
šešėlio patėmijimo... Aš lauksiu jus už tilto.
“Komradas” Bimba buvo vie - šį paginančių balsų yra su
Vronskis pajuto jausmą gilaus dėkingumo.
virtum 100! Tada tie neman
nas iš aršiausiųjų tos rųšies rėk
dagus svečiai pakelia triukš Nustvėrė Gordono rankas ir drūčiai jąs paspaudėsnių. Kiek jisai savo pliovonė— Šiandien jus neturite karštliges? — už
mą— jie turį skundų; Susi
mis prisidėjo prie lietuvių dar
važiavimas sumano išrinkti klausė Gordonas. — Nekosite taipgi.
bininkų apmulkinimo!
— Ne, ne... Aš ėmiau labai daug kreozoto...
skundų komisiją, ir į komisi
Jeigu jisai butų padorus žmo
Karštligės taipgi neturiu... Ne, ne... — Vronskis
jos narius pasiūlo jų pačių
gus, tai jisai dabar turėtų at
nušvito iš džiaugsmo. — Tai bus iliuminacija!
žmones: pp. Bučį, Jakaitį, ši
šaukti savo purvinus šmeižtus
Aš stačiai ant valandėlės nustojau dyasios- Ke
mutį, Česnulj, Mastauską.'Bet
prieš tuos asmenis ir laikraščius,
lios dienos atgal aš dariau bandymą... kursai
jie atsisako įeiti į komisiją.
kuriuos jisai dergė. Tą pat tu
nenusisekė... Bet tuomet pas mAne buvo karšt
Tada renka 'komisiją iš alel
rėtų padaryti ir “Laisvės” re
ligė. Juk jus man tikite.
atstovų, čia klerikalai, rėka
daktoriai, kurie ir patys šmeižė
— Aš, Vronski, paabejojau apie jus tik va
vę,
kad
turi
skundų,
tų
skun

ir kitų šmeižtus talpino.
landėlę, bet aš gerai supratau, kad ir jus palys
dų nepadavė, nors sakėsi turį nelabai gerai suprantate savo kalbą.
juos kišeniuose.
KUNIGIŠKA “ARTIMO
Vronskis nepaprastai susigraudeno. Jo visi
“Ir išėjo gana juokingai su sąnariai drebėjo, tartum buvo savistovus orga
MEILĖ.”
jais...”
nizmai.
Ištiesų, tai yra gana juokin
S. L. A. organas pastebi, kad
Gordonas neramiai į jį dirstelėjo.
musų kunigija visai nesilaiko ga komedija. Reikia pasakyt,
— Gal surasite, pas savę konjako lašiuką?
kad
klerikalai
turi
daugiaus
naprakilnaus krikščionybės obalsio
—— 1 leisis, rasis...
chališkumo, negu sniegenų.
“Mylėk savo artimą”. Sako:

“...Lietuvių sutanuoti poli
SPJAUDOSI.
tikieriai, kurie tuVėtų būti
tikriausiais šito prakilnaus
“Laisvės” Vabalas rašo (No.
obalsio apaštalais, suklimpę j 139) :
savo partijos dumblyną, visiš
“Spjaut ant tos supuvusios
kai atsitolino nuo tikybos pa
inteligentijos. Vienas geras
grindinių principų. Ir netik
šaunus proletaras man daumusų kunigai, bet net ir vys-

Vronskis vėl nusirundnp.
•
-- Aš viską-taip pątengiau, kad jus nega
lės suimti. Nė vieiias plaukas nenukris jums nuo
galvos.
— Gerai, gerai... bet jus palaukite manęs!
aš turiu jausti jus arti savęs... Turiu jausti, su-

Senis

Gete butų lal>ai

Staiga jisai krūptelėjo, tartum nuo šalčio.

-

; i

bfimono

styliuje.

jardais rauktelių ir dviem’ jardais
kaspino.
Norint gauti tokiai suknelei su
kirpti ir pasiūti pavyzdi, praiom
iškirpti žemiau paduotų blankutę, pa
žymėti mierų, parašyti savo vardų,
pavardę ir aiškų adresų ir, įdėjus |
konvertų kartu su 15 čentų (pašto
ženkleliais ar pinigais) atsiųsti mums,
šiaip užadresavus: NAUJIENOS,
PATTERN DEPT., 1736 S. Halsted
St., Chicago, III._________________

— Mirtį! mirtį! Jaučiu savo lavoną, matau,
kaip jisai kirmija, virsta puvėsiais.
Mirtinoji baimė jame vis augo.
— O šiandien paskutinis mano džiaugsmas...
Tarpais aš užmirštu kelioms minutėms, kad
turiu numirti, ir tuomet pradedu bijoties, kad
tas, ar kitas man gali užkenkti... O juk man nie
kas negali užkenkti...
. NAUJIENOS Pattern Dep.
Vėl parpuolė ant kresės.
1739
S. Halsted St., Chicago, III.
4— Žmogaus stovis negali būti normališkas,
čia įdedu 15 centų, ir prašau at
ištarė ji- siust man pavyzdį No 1033.
jeigu jisai žino, kad reiks lAimirti,
sai su tyliu, liguistu nusišypsojimu.
Mieros ........
metų
— Ar galiu matyti jūsų seserį?
4— Ne, ne, ji miega. Duokite rajnybę tam
^(Vardas ir pavardė)
nelaimingam vištukui... taip, vištukui... Ar teko
jums kuomet nors matyti sergantį vištuką?
Baisus regėnys! širdis gali žmogui plyšti... O jije
(Adresas)
serga. Širdis jos serga. Man rodosi, kad*į ją Helė padarė tokią baisią įtekmę. Nieko nekalba,
(Miestas ir
iškarto taip parsibaige...
Vronskis apsiašarojo, bet tik valandėlei.
DR. Ą. M0NTVID
į— Aš myliu ją,
jisai tarė ir dirstelėjo į
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas
Gordoną kūdikišku bailiu žvilgesiu.
25 East Washington St.
Valandos:
nuo 10 iki 12 ryto.
Gordonas vėl pajuto, kaip jį apima bega
Telephone Central 8862
linis ilgėsis ir vienintėlumas, bet pasipurtė ir
1824 Wabansia Avė.
f
Valandas:
nuo 6 iki 8 vakare
išgėrė stiklą iki dugnui.
Rezidencijos tel. Kedzie 7715
—- Stiprus konjakus, — jisai tarė.
v,r i1
»(.ccgg
— Ar ne? Man jį atneša mano giminaitis.
Telephone Drover 5052
Staiga abudu apėmė geras ūpas.
j— Mano giminaitis šalininkas turtų pada
DENTISTAS
Valandos:
nuo
10 iki 8 vai. vaka
linimo.
re. Nedaliomis pagal sutarimo.

Dr. A. Juozaitis

(Bus daugiau)

i

.suknele

Lengva namie pačioms pasiųti, iš
marguotos materijos su kampuotu tu

— Kas jums?
—Nieko, nieko! Jau perėjo. — Staigiai nikų ir kitokios spalvos juosta, kurią
reikia sumezgti rože ant kairio Šono.
pašoko. — Matote, man šiandien geriau, bet, -— ToMiai suknelei pavyzdys No 1033
aš jaučiu ją vis arčiau ir arčiau. Dar niekuo yra sukirptas mieros nuo 6 metų am
žiaus iki 14. 8 mierai reikia 2% jar
met aš jos nejaučiau taip arti.
do 32 ar 36 colių pločio materijos su 7

Taip.

•’r ‘i

gaitems

’\

.

8261 So. Halsted St., Chicago, Iii.
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Sereila, Birželio 15 d., 1921
vai sugrusta tokiose vietose, kdr
nevisi gali juos matyti. Beto,
tie laivai, ant kurių jau dirba
steriklaužiai, pasisekimo taip
jau neturi. Keli laivai, “dėl
svieto akių” išleisti iš prieplau
kos, paskui ir vėl sugrįžo.

Jurininku streikas.
Laivų kompanijos nenor tartis
su savo darbininkais.
[Iš Federuotoslos Presos]

Vadinas, laivų kompanijoms
nesiseka. Vis dėlto, samdytojai
tikisi nugalėt savo darbininkus.
Nugalėti juos — badu.

NEY YORK. — Valdžios at
stovų iš taip vad. Shipping
Board’o pastangos eina vėjais.
Laivų kompanijos griežtai atsi
sako pradėti derybas si! jurinin
kų unija. Vietoj to, samdytojai
verbuojąs! streiklaužius ir vie
tos spaudoj giriasi, kad “darbas
eina kaip visuomet”.
Suprantama, kad tai yra tik
bluff’as. New Yorko prieplau
ka prigrūsta laivais. Bet kad
visa tai nebūtų taip aišku, lai-

Samdyto] ų ; padėtis, šiaip ar
taip, pasidarė labai kvaila. Pra
džioj, kai į streiką įsimaišė val
džia, kitaip sakant Shipping
Board’as, samdytojui ko nepat
rūko šaukdami, kad “reikia eiti
su valdžia”. Tie, kur nenorės
eiti su valdžia — reiškia darbi
ninkai — bus išdavikai. Bet

h

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

Kaltinamas už pašto išvogimą.
•

Net ir mažyčiai žino, kad

yra geriausia gyduole visame pasaulyje, kuri duoda galimybčs būti
liuosu nuo vidurių užkietėjimo. Ji paveikia per vieną naktį j
lengvai, tačiaus tikrai! Aptiekoso parsiduoda po 50o. arba už 60a,
apmokėtu pašto siuntiniu prisiunčiamo tiesiog iš laboratorijos.

F. AD. RICHTER & CO.
3rd Avint* & 35th Street,

Borough of Brooklyn, New York Ctty
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fcHICAGOS
ŽINIOS::
MURPHY ĮKALINTAS.

Kūdikiai mėgsta JĮ!
Jie prašo daugiausl

Hk

kas pasidarė? Samdytojai nu
tilo, ir dabar apie ėjimą su val
džia nė žodelio. Labai aišku.
Valdžios atstovai pareiškė, kad
samdytojai turi pripažint juri
ninkų uniją. To pakako. Jų
patriotizmas tuč tu ojaus išgara
vo, ir samdytojai nutilo. Tyli
jie, nes nenori pasakyti, kad val
džios elgėsis yra “nepatriotingas”. Tokiam atvėjy jie patys
save išduotų.
Jurininkai yra pasirengė by
valandą pradėti derybas. Bet
jeigu samdytojai tokias derybas
pradėti.nesutiks — streikas tę
sis.
t

savo

groserninko

Sveikam Kūne Stipri Dvasia.
Kam be reikalo kentėti? Mano spedalis gydymo būdas išgydė Jau daug
žmonių nuo kaspininės kirmėlės, kurie
būro nebeteką vilties pasveikti
Tūkstančiai žmonių nežino, kad
turi viduriuose kirmėlę, ir gydosi
ano kitokios ligos; deltogi ir neilidgydo.

t

.

I

Valdžios agentai per dvi die
nas be atvangos kankino pašto
darbininką Tedcr, kad tasai pri
sipažintų prie Vagy^jtėą. Ir tik
po dviejų dienų jis pradėjo pa
sakoti apie vagystę., Tatai nu
k
DR. DICKSON
kankintas žmogus galėjo pri
1645 West 47th Street
pasakoti ir nebūtų daiktų. Ka
Tarp Marshfield ir Paulina gat. Ofiso valandos nuo 10 ryto flki 8 vai. rak.
da bepasakodamas jis nusilpo,
Nedėliomis nuo 10 iki 12 diena.
tai buvo jam duodama tvirto
svaiginančio gėrimo ir kitokių
Ištikimas Gydynias
svaiginančių žolių, kad daugiau
Pasitarimaą rūpestingai slaptas
jis pasakytų. Paskui pasilsėjus,
jam |>aduota popieros ir aluvč\ DR.B.M.ROSS
lis, kur jis tolydžio
rašė per
Specialistas
keturias dienas. Tcter pasisa
Vyrai, kurie serga chroniškomis ligomis, kraujo
kęs, kad buk Murphy prikal
užnuodijimu, inkstų, pūslės šlapimo ir visokiomis
bėjęs jį pranešti, kuomet dau
privatinėmis ligomis.
gelis pinigų bus siunčiama. Tų
35 So. Dearbom St., kampas Monroe St.
Crilly Building — ruimas 506. Imkite elevatorių
jis ir padaręs.
Chicago, III.

DVIDEŠIMTS AŠTVONI METAI PRAKTIŠKO PATYRIMO.
VALANDOS kasdien nuo 10 ryto iki 8 vak. Nedėliomis nuo 10 ryto iki
1 po piet. Utarainkais ir Ketvergais nuo 10 ryto iki 4 vai. po piet
eąan^

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Kokis puse metų atgal Mur
phy ir Cosmano buvo suareš
tuoti ir kaltinami už Pulhnan
pašto išvogimų, bet kuomet ne
buvo užtenkamai
prieš juos
prirodymų, jie paleista po kau
cija. Dabar gi valdžios agentai
mano,
kad tikrai išsiaiškins
Dearborn .pašto vagystė.

Tel. Kedzie 8902

Du automobilių vagys pašauti.
3514-16 Roosevelt Rd.
Arti St. Louis Ave^
CHICAGO, ILL.
Mi Mi Mi mi Mi Mi h MnM~MfMrMnBMrMnM~Mr«nBr^r

ELEKTRA
šviesą ir pajiegą suvedame Į senus ir naujus namus, taipgi
dirbtuves. Cash arba ant išmokėjimo.
Pirmutinė Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje

THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., Ine.
A. 11ARTKUS. Pres.

>

1619 W. 47th St. Tel. Boulevard 1892 Chicago, UI.

Tel. Monroe 2804

Kas norite siųsti pinigus j Lietuvą,
Kas manote važiuoti Lietuvon, arba par
traukti iš Lietuvos savo gimines,
Kas turite kitokjus užrubežinių dalykų rei
kalus—šiuose reikaluos kreipkitės išimtinai
Į LIETUVIŲ SKYRIŲ
prie

AKUŠERKA

. •

DR. W. F. KALISZ
Specialumas: Moterų ligos ir Chirurgija.
1145 M1LWAUKEE AVĖ.
•

CHICAGO.

Užvakar naktį pašauta du
automobilio vagys Į>rie Canalport avė. ir Union gat. Kiti trys
sėbrai pabėgo. Automobilį va
gys atėmė iš William II. Ho\ve šoferio ir važiavo, kuomet
*
policijos automobilis juos Vsilmate prie Archer ir Ashalnd
gat. šaudydamiesi automobiliai
atlėkė Archer gatve iki Hal
sted gat., kurion pasisuko ir
ekė iki Camdport. čia užsisu
kus automobilio važiuotojas
apo pašautas į kaklų, su juo
sėdėjęs jo draugas taipgi pa
šautas į kojų. Tiedu turėjo pa
siduoti.
'
(Tąsa seka ant 6-to puslp.)

Baigusi Aku
šerijos kolegi
ją; iląai prak
tikavusi I’ennBilvanijofl hospitalėse.
sėkmingai pa
tarnauja pilė
giirjdymo. Duo
da rodą viso
kiose
ligose
moterims ir
merginoms.

RUSS1AN CONSULTATION BUREAU
Detroit, Midi.,

5756 Grandy Avė.

fii vienintelė lietuviška įstaiga Detroite užtikrina kiekvienam pigiausi, greičiausi ir saugiausi per
siuntimą pinigų i Lietuvą, važiavimą IJetuvon ir iš IJetuvos.
Parduoda laivakortes ant visų linijų, sutelkia pasportus ir visokius notarlališkus dokumentus lietu
viškoj kalboj; duoda tikrus patarimus ir informacijas ant užklausimų.
Pigiau ir teisingiau nei vienu vietinė agentūra augščiau pažymėtų dalykų nepadarys.

Mrg. A. Michniewicz

■ DR. G. M. GLASER
Praktikuoja 30' metai
Ofisas:
3149 8. Morgan St., kerti 32 St.
Chicago, Illinois.
BPECIAJASTASi
Moteriškų ir Vyrišką
Taipgi Chronišką Ligą.
OFISO VALANDOS:
Nuo 10 ryto iki 8 po pietų, 6—8
vakare. Nedėliomis nuo 10—2
po piet.
Telephone Yards 687

LIETUVIŲ SKYRRIUS DETROITE

S

Pinigai Išmoksti Lietuvoje
Naujieną Pinigą Siuntimo Skyrius gavo
pranešimą iš Lietuvos Prekybos ir Pramonės
Banko, kad siąstieji iš Amerikos pinigai tapo
pilnai išmokėti sekantiems asmenims, ir prisiun
tė kvitus su paėmėją parašais.

Timothy D. Murphy, pimcdėly tapo areštuotas nova už
išvogimą Doariiorn gat. stoties
pašto praeito balandžio 6 <1.
Po aštuonių valandų klausinė
Pinigus gavo:
jimo, jisai prisipažinęs, jog jo
žinioje randasi $112,900 vogtų
1746—j. Petraitis
APMOKĖTI DRAFTAI:
pinigų. Ta suma pinigų atras 1433—J. Bručaitė
1756—I. Pašakinskas
ta. Tuomet iš |>ašto buvo pa 1559—F. Kalėda
1780—J. Misiūnas
vogta $350,0001808—J. Maliausko sąskaitos
1564—J. ValantSjus
1814—T. Mačiukieviečienė
Murphy, sako, prisipažinę^ 1577—J. Karazejus
1820—J. Valtis
kad jis veikė kaipo priėmėjas 1579— V. Gailis
1823—A. Daugirda
iš l)eaiJl)orn stoties pavogtų pi 1580— J. Vaitkunas
1844—J. Stuk ris
nigų ir bqnų. Apart jo, tapo 1598—A. Mikšienė
1862—J. Plėštis
suimti Vincenzo Cosmano, Ed- 1603—A. Stankus
1865—M. Naruševičiūte
\vard Geirun ir poras pašto 1606—V. VilęikienS
1878—A. JuodžiutėV
darbininkų,
kurie, sakoma, 1608—A. Zalatorius
1894—J. Litvinas
šiuo tuo prisidėję pašto išvo 1618—P. Gegužienė
1901— J, Rakauskas
gime. Murphy ir Cosmano lai 1633—M. JurgelionienS
1902— J. Jakaitis
komi neva vadovaųtojai tos ir 1664—O. Rekašienė
1908—J. Hermanavičia
kitų padarytų vagysčių. Pir 1712—A. Juškevičius
1915—A. Nokša
majam norima primesti ir Pūl 1725—Z. Galdikienė
1918
—V. Skinkio sąskaitom
1732—B. Pag6jienėl
iniai: pašto išvogimas.
1932—B. Rubaževičia
1,735—A. Vaičiūnas
Murphy, Cosmano ir Geirun
tapo suimti name
prie WaKvitai su paėmėją parašais randasi
shington ir Walls gatvių. Paš
“Naujieną” ofise.
to darbininkui
areštuoti 'yra
Ralph Teder ir Brandford. Jie,
sako, pasakė, jog Murphy bu
vęs vadovautojas toj vagystėj.
Mielinei Carruzza,
Street
Cliners’
Union
prezidentas,
taipgi suimtas ir kaltinamas už
Dearborn pašto išvogimų.

žmonės serganti taj a bjauria ligi pa
prastai skundžiasi dideliu pilvo skaudė
jimu; jiems rodos, tartum kas j gerklę
kjla, vemt verčia, valgyt neturi noro,
galva skauda, viduriai sukietėję, ausy
se ūžia, skauda po krutinę.
Kas tokių simptomų turi, tegul atei
na pas mane: išgydysiu visai trumpu
laiku. .
Gydhu taipjau ir kitokias ligas kaip
y/tU taip ir moterų. Patarimai dykai.

Mf Ml H M1 ■ ■■■I■■■

Dabartinė vieta: ofisas su Dr. Mon
kevičium, 8101 So. Halsted St., Tel.
Blvd. 9708, nuo 2 iki 6 po pietų; gy
venimo vieta 701 W. 81 st St., kampasUnion Avė., Tel. Yards 8654.

Pamėginkite naujo

K
I

Su užrsghtruotu vaisbaženkliuSuv. Val«t
Patentu Biure.

tuvpj, — Kaune.
Kiekvienas darbininkas ir Naujieną
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.
f
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, III.
4

. .

gg.
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BALIUOS AMERIKOS LINIJA
O BUOADVVAY

NEW YORK, N.Y.

Tiesi kelloni be persėdimo ii New Yorko per Libavą
arba Hambarg—Eitkūnai

I LIETUVA
Laivai išplauks kas 14 d. Dideli dviejų iriubą palto laivai iiplaąks
“ESTONIA” ..... BIRŽ. 22 (
S.S.LITUANIA LIEPOS 20
“POLONIA”
JULY 6 J
“ESTONIA” ........... AUG. 3
Visi laivai tari puikius kambarius trečios klesos keleiviams
Taipgi naujas pasažierinis kelias tarp Libavo-Danzigo-Halil'ax, Canada
A. W. KEMPF, Gen. Western Pass. Agoat, 120 N. La Šalie Si.,
CHICAGO, ILL.

Indijonai Žinojo.
įžymus gydytojas išsireiškė, kad
daug daugiau moterų atrastų pasigydymų naudojant gyduoles, kaip kad
Lydia E. Pinkhma Vegctable Compound, negu einant ant operacijų, to
vengtų, jei naudotų laiku. Ant pirmo
ženklo motoriukų silpnumų, nurodyini;
strėnų skaudėjimo, sustingimo,, skaus
mo kentimą ir nerviškumų, imkit šins
įžymias gyduoles iŠ šaknų 'ir. žolių ir
Didžiausias, atsakomingiausias ir
;uomi apsfsaugosit sunkesnes ligos.
Sigiausias
rakandų mufuotojas ant
Indijonai ir pirmieji apsigyventojai naudojosi gamtišku
sujungimu ridgeporto, nes galiu patarnauti,
Šaknų ir žolių laukuose. Kadangi Ly kaip didesniam taip ir mažesniam
dia E. Pinkliam žinojo jų medikališką darbe.
WM. DAMBRAUSKAS,
vertę, tūkstančiai moterų išsigęlbėjo
817
W. 34th St./Chicago.
nuo operacijų, kurios ėmė tikrame
Tel Blvd. 9836
laike,

S

Naujame mėlyname pakelyje.
Visos tvirtos, gemalus užmušan
čios ypatybės Siame vaisto įdėtos,
bu priemaiša priimniai švelnaus
kvčpalo.

OR. M, T. OTULIS

Ruffles yra moai paveikiantis
pleiskanų pašalintojas — begaliniai
puikus plauku sutaisytojas, kuris
patiks kad
ir gabiau
siai ypatai.

AlCOHOl

.SIOI’SDANDRiJH'
lll’.Al.l HY SCAI P
LI)XtlRIANTHAlR
CONHNTS AflŲtO

tMSH TINGINAI.’. BIOS;
^DROOKLyN. ,
NfiW YORK

Aptiokoflft
parsiduoda
po 65c. arba
atsiųskite
75e., tad
atsiusimo
per pafttę
tiesiog iŠ
labora
torijos.
Būtinai
reikalau
kite
šitokio
pakelio.
Žiūrėkite,
kad butų

Littuvys Gydytojas ir Cnirurgas
Pcople Teatro Name,
1616 W. 47th 8t„ Tel. Boul. 160
VALANDOS:
6 Iki 8 vak. Nedėk 10 iki 12 ryto
Ree. 2914 W. 43rd Street
Telephone McKinley 263

I

OR. J. KULIS

:

LIETUVIS
‘ GYDYTOJAS IR CHIRURGAS ■
g Gydo visokias ligas moterų, vai- į
B
ir vyrų. Specialiai gydo lim- |
H pančius, senas ir paslaptin
gas vyrų ligas.
E 8259 So. Halsted S’t., Chicago. ■
gįn p M M Ml M M M M W
MW M u m m

INKARO
▼alsba ženk lis.

Telephone Yards 5332

DR. M. STUPNICKI
8107 So. Morgan St.,
Chicago, III.
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto
ir nuo 5 iki 8 vakare.

SOCIALDEMOKRATAS

Kirmėlės ženklai

iki 5-tq lubų,

PERSIKĖLIAU

Telephone Van Buren 294
Rez. 1139 Independence Blvd. Chicago

DR. A. A. ROTH

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

John J. Smetona

Akinių specialistas
1801 So. Ashland Avė.,
Kampas 18-os gatves.
Ant trečio augšto virš Platt’o ap
tiekęs, kambariai 14, 15, 16 ir 17
Valandos nuo 9 ryto iki 9 vai. vak.
Nedėliomis nuo 9 r. iki 12 pietų.

Dr. W. Yuszkiewicz
GYDAU visokias ligas vyrų 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

RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
Specialistas Moteriškų, Vyrišką,
Vaiką ir visų chroniškų ligą
Ofisas: 3354 So. Halsted St. Chicago.
Telephone Drover 9693
Valandos: 10—11 ryto; 2—3 po piet,
7—8 vak. Nedėliomis 10—12 dieną.

DR, YUSKA
1900 So. Halsted St
Tel. CanaI 2118
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki
8 vakare.
Rezidencija: 2811 W. 63rd St.
Tel. Prospect 8466

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS
1821 So. Halsted St, Ckicago, UI.
kampas 18th St.
Valandos: 9—12 ryto ir 1—9 vak.
Phone Canal 257

DR. JOHN N. THORPE
Gydytojas ir Chirurgas
1637 W. 51 st. kamp. Marshfield at<
Valandos: iki 9 ryto, nuo 8 iki
4 ir nuo 7 iki 9 vakarę.
Tai. Prospect 1157

Daktaras Petras Šimaitis

I ■■■■■■■■■■■H■■■■■■■
Naphiphath’as
jg
Telefonas: Boulevard 7042
Gydau be vaistų be operacijų. '
Priėmimo vai. 9:30 ryto iki 1 vai.
p. p. 2:30 iki 5:30 vai. kasdieną, išski
riant ketvergūs.
Vakarais pagal susitarimų.
528 S. Ashland Blvd.,
Lietuvis Dentistae
Kampas Harrison St., Chicago.

j ŪR. C. Z. VEZELIS :
4712 South Ashland Aven

DIDŽIAUSIAS LIETUVIŠKŲ
KNYGŲ SANDĖLIS

arti 47-toa gatvis

J. B. AGLINSKAS
3238 So. Halsted St.,
CHICAGO, ILL.

Tel. Boulevard 2160

Dr.A.J.KARALIUS
EXTRA! PRANEŠIMAS VISIEMS!
Gydytojas ir Chirurgas
Nauja Knyga “Receptai ir Sekre
tai” (Apsisaugojimui nuo įvairių Li
2—9 vakaru
gų). Nuo visokiu epidemijų kokios
nebūt. Dabar pa Į,dyki su trimi lape
3303 So. Morgan Street,
liais; turi receptų 410. Kaina 1 dol.
Chicago, III.
25c. Platiiitojams 3. knygos už 2 dol.
25o. Ir pas visus mokytus turi rastis
“Ideal” pumpa sykiu ir plauto jas
Telefonas Pulln/an 856
Moterims, 5 dol. Francuzišką Spessa-(
rija, arba Woml> Supporter. Gumbo*
DR. P. P. ZALLYS
užlaikytojas geroj sveikatoj, 3 dol.
. Lietuvy* Dentlstas
Kas turi minima “Knygą” tas turi
gerą apetitų ir čysta kraują; to vai 10801 So. Michigan Ar., Roselaud.
kai neina nevalgę i škulių.
Valandos: 9 ryto iki 12 dieną
Adresuokite: WM. L. MATULIONIS, • Nuo 1 po pietą iki 9 vakare.
..
Weat Frankfort, III., P. O. U» S, A. --------- .--------- ----------- ---- ... .

—
NAUJIENOS, Chicago, UI

Sereda, Birželio 15 d., 1921

tytojų algų. Jeigu algų skale
nebus išspręsta iki mokesties
Tų pačių naktį, toj pačioj dienos, tai darbininkai gaus
JIEŠKAU pusbrolio Stanislovo Šle
________ VYRŲ________ PARDAVIMUI čeverykų (tai
vietoj ir tų patį žmogų vagims mokėti po senam iki tai bus iš pečio,
Ežerėnų apskr., Tiltiškės vals.,
PARDAVIMUI 4 kambarių rakan
symo dirbtuvė. Mašinos elek
nepavyko antru sykiu apvogti. spręsta.
Varniškių sodžiaus. Amerikon atvažia
dai
ir kartu galima parandavot kam
AGENTŲ
REIKIA
LIFE
vo 1909 į Chicago, III., iš Chicagos
tra varomos. Priežastis parda- barius,
Pirmų sykį jie sulaikė Clifford
yra vana ir gasas. Renda $11
išvažiavo j So. Omaha, Neb. ir girde
INSURANCE.
į
mėnesį.
vimo-7-liga. Vieta išdirbta pei
Luchene, šoferį, kuris automo
jau buk vėliau gyveno North YakiDu vagys buvo atėmę
' MRS. KĄTZ,
biliu vežė dvi poras ir juos ap Boysen, Boysen Baking kom- ma, Wash. Brolis rašo laiškus ir Labai gera propozicija, nes kiek daugelį metų.
klausia anie jį. Mes negavome nei
1813
StringySt., 1 fl.
1539 W. 21 St.
vogė ant trijų šimtų dolerių. pa n i jos raštininko
1001 W vieno laiško nuo jo. Jei gyvas, ma vienas žmogus gali uždirbt nuo $50
iki $75 į savaitę. Kvalafikuoticms
,
Paskui Luchene pasiėmS poliavė $2,527. Bet pas- lonėkit atsišaukti.
mokėsime savaitinę algą. Atsišaukit
JOHN SLEPETIS,
PARDAVIMUI bučem
cistų Juliuj Taggc ir važiavo k ui jis pradėjo vagis vytis
tarpo 9 ir 11 pirm pietų.
4044 So. Montgomery Avė.,
Pardavimui 5 kambarių rakandai,
grosernė,
lietuvių
apgyvi
Chicago, III.
nedaug,
vartoti; Thor motorcycle ir
vagių jieškotų, kuomet jie at dar porai vyrų pribuvus talkon
COMMONWEALTH LIFE
automobilius
Fordas touring, 1920 moerai
vietoj. Biznis nuo senai ir j
INSURANCE CO.,
važiavo ton vieton, kur jis pir vienas vagių, Angelo Campbell,
del, mažai vartotas, viską parduosiu
eina.
ma buvo apvogtas, vėl trys tapo suimtas ir atsinita iš jo
pigiai—važiuoju Lietuvon.
431 S. Dcarborn St.,
J. ŠVAŽAS,
Room
911-912
1715
S.
Canal
St.
vyrai pastojo jiems kelių ir $2,400. Antras vagis su $125
724 W. 31st Str.
Tol.: Wabash 8415.
pareikalavo sustoti. Policištas pabėgo.
Tel.: Yards 892.
RENDAI biznio namas su kamba
PARDAVIMUI
saliunas
Thbai
geroj
ėmė šaudyti į vagis. Vienų,
riais gyvenimui užpakalyje. Tinkan
Vietoj, tirštai lietuviais apgyventoj. 5
PARDAVIMUI augfitos rųšies ra
tis
bučernei, krautuvei ar
Heather Brown, 481 Honore gt.,
Jaunas vaikinas užvakar ry kamsaliunui,
kambariai užpakalyj. Biznis nuo se kandai, gramafonas, setas ir daugtiau
kitam.
Randasi ant Halsted
nai įdirbtas. Pardavimo priežastj, pa rakandų .nvotorcycle H. D. su sidekasunkiai pašovė ir Henry Tie- tą atėjo į Mrs. J. Stobo Young prie 51
gatvių.
PARDAVIMUI
Jeffery automobi tirsite ant vietos. Galima pirkti pusę riu. Viskas bus parduota pigiai. Prie
R. N. BARŠYS,
man sugavo, o trečias pabėgo. namus, 1169 Grand blvd., telius 6 cilinderių, žieminis ir vasarinis arba visą.
žastis—turiu išvažiuoti. Galima matyt
2827 W. 40 Str.
viršus,
užtikrintam stovyj, visai nau
Kuomet
lefono “pa taisyti.”
kas
dieną po pietų.
8201 S. Auburn Avė.
ji tajeriai. Norinti gero automobilio,
2918 So. Un'cbn Avė.,
Prastu Čekių Inainytojas
moteris
RENDAI pusė štoro dėl kriau nepraleiskit šios progos.
_____ pirmos lubos iš užpakalio.
pagautas.
PARDAVIMUI saliunas. Pardavimo
atsigulė lovon, tai jis išsitrau čių šapos. Gali rendavoti ir dėl Matyt galit vakarais.
P. WALTERAITIS,
priežastis*—partnerių nesuįlkimas.
kė revolverį ir pareikalavo jos kitokio biznio. Kreipkitės
2423 W. 46th St.
5259 So. Ashland Avė.
Richard C. Fahrcr užvakar žiedų. Vagis pagrobęs $14,350
Tel.: Lafayette 1320.
J. TALLALE,
Savininką galit matyt 2858 Emeraln
suimtas kaipo prastų
čekių vertes brangakmenais ir $1,5(M)
Avė. Taipgi parduoda ir automobilių
PARDUODU du namu ir saliuną;
3357
S.
Halsted
St.
mainytojas. Sako, jis esąs ap vertės švarką uždarė ją švarką
2-jų sėdynių, labai pigiai, už ŲihtTną rendos neša $200.00 j menesį. Turi
pasiūlymą.
būt parduotas labai greitai, nes sa
movęs daug bankierių su to pakabinamo] kameraitėj ir pa
vininkas važiuoja Lietuvon.
DIDELIS NUPIGINIMAS
kiais Čekiais. Kuomet jį suareš bėgo..
Parduosiu už $18,000.00. Atsišaukite:
Ant naujų ir vartotų
ANT MAROZAS
tavo, jis buvo apsivilkęs pui
PARDAVIMUI saliunas geroj vie
3711
S.
Kedzlę Avė., Chicago.
automobilių
toj, greitu laiku. Priežastis — partne
JIEŠKAU dviejų ar trijų vyrų ant
kiausiu garnitorium, šilkiniais
ris važiuoja Lietuvon. Kas pirmas,
CHAS LANGE & BROS. CO.
Mrs. Evaline
M. Kimball, ruimo. Katras norėsite nhmiie valgy
marškiniais, užsidėjęs inankietas laimės, matysit
ti,
pataisysiu.
Kam
reikalinga,
mel

DIDELIS BARGENAS.
Btiick Distributors
J. P. ir S. P.
Turiu keletą gerų lotų priešais Martus ir turėjo lazdelę rankoje- našlė Kimball Piano kompani džiu tsišaukti. Esu našlė. Gyvenu ge 2621-27 Milwaukee Avė.
4107 S. Ashland Avė.
ųuette Park; reik parduoti j trumpą
roj vietoj, prie dviejų parkų ir dviejų
Taipgi turėjo didelį nutonio- jos uždėtojo, užvakar pasimirė. Street
Prie Logan Square
car
lines:
Maudynė
ir
karštas
laiką ir parduodu labai pigiai. Nepra
Ji paliko $2,000,000 vertes ta vanduo visada. Garu šildomas namas Tel.: Spaulding 234.
leiskit šitos progos. Ateik arba raCash ar išmokėjimai
pybos
kurinių,
kurių
daugelis
ir
telefonas.
Prastus Čekius mainydamas
Atdaras vakarais ir Subatomis.
5548 Harper Avė., 2 lubos.
PAUL P. PILKIS krautuvė,
gana
seni
paveikslai,
garsių
PARDAVIMUI saliunas labai geroj 1822 So. Halsted- St.,
jis taip pat būdavo puikiausia
Chicago, III
lietuvių
rusų
ir
lenkų
apgyventoj
vie

tapytojų
septyniolikto
šimtme

apsirengęs, automdbilin atva
LIETUVIŠKAS KOTELIS
toj. Priežastį patirsite ant vietoš.
PARDAVIMUI 80 akerių geros že
žiuodavo prie to ar kito ban čio, supirkti iš Europos. Pa
mės
su triobomis, apsėtais laikais, gy
4328 S. Hermitage Avė.
Perėjo į kitas rankas. Reikia
vuliais ir mašinomis didžiausioj lie
ko, pasisakydavo kokią nors veikslai gal būt bus pavesti Art
tuvių kolonijoj ant lengvų išmokėjimų,
vyrų ant ruimo su valgiu ar be.
pavardę ir pasakydavo, kad čia Institutui.
REIKIA patyrusio virėjo
lengvi išmokėjimai; didelis bargenas,
Klauskit
PARDAVIMUI
saliunas
geroj
jei
pirksi tuoiaus.
ir čia turįs dirbtuvę ir paskui
(cook). Gera alga. Atsišaukit
PETER
BRAZAUSKAS, Savininkas.
MRS.
GADEIKO.
vietoj lietuvių ir lenkų apgyvenpareikalaudavo jo čekį iškeisti.
Morris Morgenrath, 1131 S.
1947 S. Halsted St.
• Custer, Mich.
1606 So. Halsted St.
Taip darydavo
prieš banko Albany avė., kuris nodėlioj no
toj. Pardavimo‘priežastį patir
prievaizdą. Prievaizdas gavęs rėjo išplauti iš knygos paveik
PARDAVIMUI biznis ir biznio sa
site ant vietos,
vastį
netoli Chicagos. . /
gerą įspūdį negalėdavęs atsisa slų, Byerson Memorial knygy
1457 Sangamon St.
Saliunas, hotelis, cigarų ^krautuvė
kyti nuo jo reikalavimo. Jį su ne, tapo nubaustas užsimokėti
ir piknikąms daržas. Randasi viduryj
Chicago Heights, netoli lietuviškos
ėmus daugelis bankierių paži $100 ir teismo lėšas.
PARDUODU studio labai ge bažnyčios
ir lietuvių apielinkėj.
no, jog tai jis buvo tokis “gud
roj vietoj, gerai įrengta. Labai Savastis susideda iš didelio- dviejų
JIEŠKAU darbo bučernėj. Moku tą
rus” čekių keitėjas.
gera proga dėl gero fotografo. augštų namo su saliunu, cigarų krau
Louis Guyon užvakar pasa darbą atsakančiai. Kam reikia tokio
Turime ant pardavi
tuve, dideliu dining kambariu ir 6
žmogas atsiliepkite.
Savininkas išeina iš biznio. At didelių gyvenimui kambarių ant 1-mu
kė, kad penki džažo (jazz) šo
mo 30 vartotų auto
J. J. Z.
lubų ir 25 dideli viešbučio kambariai
kiai yra lygus penkioms čier- 10544 S. Perry Avė., Roseland, III.
sišaukite Naujienos 314.
mobilių/ kuriuos par
ant antrų lubų. Visi garu apšildomi
žlegler nušautas Iš užpakalio koms degtynės. Esu jie žmogų
duosime subgtoj ir neir elektros šviesa.
PARDAVIMUI buČemė ir gro Piknikams daržas aptvertas me
apsvaigina taip pat kaip ir deg
dėlioj, birž. 11 ir 12
Dabar teisme yra klausimas tinė.
sėmė lietuvių apgyventoj vietoj. dijais uriaugęs. Didelė 50x60 šo
už
teisingi
pasiūly

kiams salė, baras, užkandžiam vieta;
ar Mrs. Cora Orthwein nušovė
JIEŠKAU darbo
kalvėje. Esu
Parduosiu pigiai; biznis yra stricking mašina, kūdikiams lopšiai,
patyręs tą darbą per daugeli metų.
mų. Turime:
Herbertą P. Zieglerį iš užpaka
vasarnamiai, stalai, suolai, elektros
cash.
Miss Helen Earle patraukė Kam reikia tokio žmogaus, atsišaukit.
šviesa
ir visi įrengimai laikymui pik
BUICKS,
lio, jam nematant,
ar save teisman Norman E. Bensinger
J. J. ŽLIBINĄS \
8307 Wallace St.
nikų.
gindamosi, iš priešakio. Žiegler už sulaužymų prižado. Esą tris 10544 S. Perry Avė., Roseland, III.
Chicago Heights turi 25/)00 gyven
tojų
ir virš 100 dirbtuvių, visos gatOAKLANDS,
tapo nušautas
praeito kovo
PARDAVIMUI kriaučių Sapa, vfe grįšit*.
sykius jis prižadėjęs jų vesti ir
CODILdCS,
mėnesy josios kambaryje. Pir
Tai yra vienintelė tos rųšies vie
geriausioj vietoj ant Bridgenevedęs.
VESTCdTTS
ir
t.t
ta
Chicago
Heights ir labai gera pro
miau jinai beveik jau buvo paporto.
pozicija.
4549 W. Washington
liuosuota nuo tos kaltes, kuo
Savininkas buvo biznyje per 30 me
8216 S. Halsted St.
Louis F. Swift Jr., pokerio
tų,
bet dabar nori pasiliuosuoti.
met ji dalinai prirode, jog ZiegMOTERŲ
Blvd.
suniii, abi kojos tapo sulaužy
Užsiinteresavę
gali matyt ir derėtis
ler nušautas, kuomet jis užsi
Tel.
:
A&tin
2830
tiekiai
su
savininku.
Visas cash ne
tos bežaidžiant “polo” žaismę.
REIKIA moters prie furnish
mojo ant jos krėslu. Bet dabar
reikalaujama, nes savininkas duos ant
Atdara iki 9 vai. vak.
ed rooms; darbas, valgis ir už
išmokėjimo Kaina $30,000.00. Galima
velionies pusė ryžasi prirodyT71RDAVIMUI
grosernė,
lietuvių
ir
priimti mažą savastį kaipo pirmą įRengia kartuves Gene Geary mokestis užtikrinta. Atsišauki
Parduosime ant leng
►lenkų kolonijoj. Biznis senas. Viena mokėjimą.
h, jog jisai tajK> nušautas iš
ir Carl O. Wanderer pakarti. te greitai.
!grosernė • visame bloke. Priežascis
vų išmokėjimų.
LOUIS POTUCEK,
užpakalio jam ant lovos besė
'pardavimo
—
išvaž
’
uoju
iš
Chicagos.
Terminai Hotel,
Jiedu nuteisti pakorimui sekan
1606 S. Halsted St.
dint.
Tą liudija ir daktaras
!
4431 S. Wood St.
Chicago, Hę-ghts, III.
čių pėtnyčią.
Tel.: J584.
Joseph Springer, kuris išegzePARDAVIMUI
5
pasažierių
Maxminavo nužudytąjį. Tatai da
REIKIA 10 moterų sortavi- vvell automobilius visai mažai varto
Jerry
Dominocus,
keturioli

bar tos moters likimas priklau
PIRK NAMĄ BE PINIGU
tas; naujas inžinas, nauja 12 v. batekos metų vaikinas, areštuotas mui popierų atmatų. Gera alga, rė,
PARDAVIMUI
saliunas.
Biznis
nuo
tajerai, 4 ekstra naujos korso nuo jury. Kaip toji nuspręs
REPUBLIC WASTE PAPER Co tens,nauji
bash magnita, pats starduoja. senai įdirbtas, neša gerą pelną, lie
už
dviračio
pavogimų.
Mos priimąs: farmas, lotus, šorus
nr Ziegler buvo nušautas iŠ
Kaip ateisite, aš viską išrodysiu ir pa tuvių ir kitų tautų kolonijoj. Turi visokius biznius už pilną pinigu ver1039 W. Congress St.,
pasakosiu. Duodu didelę progą savo būt greitai parduotas.
užpakalio, ar priešakio, jai be
Tel.
:
JIaymarket
856.
2459 W. 46-th PI.
Mrs. Maud Morctti,
1027
viengenčiams, ne dealer’iams. Turi
siginant.
būt parduotas iki birž. 22 d., /ics va
Altgeld gat., užvakar pašaukta
PIGUS IR GERI NAMAI!
žiuoju Lietuvon.
3 flatų mūrinis namas $6,200.
prie savo durt|. Kaip tik jinai
K. JANUS,
Reikia moterų sortavimui po
Skalbinių Išvežiotojai
PARDAVIMUI
bučernė
ir
grosernė
4 pagyvenimų mūrinis $4,500.
4602 So. Fairfield Avė.
atidarė
duris,
nežinomas
vy

geroj
vietoj,
apgyventa
lietuviais
ir
2
flatų po 6 kambarius mūrinis $6,500
pierinių atmatų. Augščiausia al
sustreikavo.
ras paleido
jon tris šuvius ir gą mokame.
kitataučiais.
Biznis gerai eina. Par 2 šeim. su Storu mūrinis tik $2,900
davimo priežastis, savininkas užlaiko 4 pagyvenimų medinis $2,900.
nubėgo.
Moteris
nesužeista.
PARDAVIMUI automobilius Elgin du bizniu,
2 pagyvenimų medinis $2,300.
STANDARD
PAPER'
STOCK
Laundry Privers* Union dar
Six, 1920 modelio. Kork tajerai. Iš
2956 S. Union Avė.
Šitie visi namai yra geriausioj lie
COMPANY,
bininkai vakar išėjo streikan.
rodo kaip naujas. Turiu parandavoAtsišaukite
2900
Emerald
Avė.
tuvių
apgyventoj vietoj. Taipgi, tu
Keturi vyrai vadindamies de
jimui krautuvę arba galiu parduoti vi
rim namų ir tarpe svetimtaučų —
626 W. Taylor St.,'
są namą. Tinkama vieta aptiekai.
PARDAVIMUI cemento pama galite pasiskirt kur tik norite. Pa
Statytojai sugrįžo prie darbo tektyvais paėmė Anne Stevens,
Priežastis pardavimo— apleidžiu Chidykai.
penkiolikos metų merginų iš
tu ir grindimis 8 kambarių ir tarnavimas
cagą.
C. P. SUROMSKI & CO.
G0L2 Š. Kedzie Avė.
sun parlor, skalbyklos, karšto 8346 So. Halsted St.,
Chicago, III.
Apie dvidešimt penki tūk jos namų prie 951 Mihvaukec
Phone: Republic 3733.
vandenio šiluma,x elektra ir gastančiai statytojų vakar sugrįžo avė. ir kažin kur išvežė.
PARDAVIMUI labai pigiai didelis
VYRŲ
sas. Kaina $4,600.00. $2,2*00.00 2-jų
prie savo darbo. Teisėjas Lanaugštų mūrinis biznid namas ant
Halsted
Street, tarpe 32-os ir 33-čios
jmokėt.
dis jau pradėjo
arbitracijos
PARDAVIMUI
motorcycle
gatvių.
Viršui,
5-kių kambarių flatas;
5742 S. Throop St.
darbų. Pirmiausia paimta al
Excelsior
su
side
cariu.
Parduo

žemai,
didelis
25x135
pd. Storas, tin
REIKIA KELETOS
kamas
dideliam
Hardware
štorui,
gos nustatymo klausimas. Va Cicero Lietuvių Liuosybčs ..Nanto
du pigiai.
Bendrovė rengia prakalbas sekančią
Wholesale bizniui, Duonkepei, Kriau
VYRŲ
kar Landis jau klausinėjo abie pėtnyčią vakare, •irželio 17 d., ant
8611 S. Lowe Avė.
čių šapai ir kitiems didelės vietos jiešPARDAVIMUI; saldainių (can kantiems.
Priimsime keletą vyrų i smar
jų pusių išsireiškimus dėl sta- nuosavo pleciaus, prie 49 Ct. ir 14
gat., Cicero, III. Kalbės keli žymus
dy) krautuvė. z \
kiai augančią taxi Cab Co. Jei
Yra tai didžiausias Storas ir geriau
kalbėtojai ir bus gera muilka. Pa
šioje'Bridgeporto
vietoje, o kaina tik
‘
568
W.
18th
St.,
į
sitaikius prastam orui, prakalbos bus
turi keletą šimtų dolerių arba

ASMENŲ JIESKOJIMAI

PARDAVIMUI

RAKANDAI

ISRENDAVOJIMUI

AUTOMOBILIAI

NAMAI-ZEME

SIŪLYMAI KAMBARIU

NAMAI-ŽEME.
EXTRA BARGENAS
$7500.00 nupirks gerą mūrinį namą
6 pagyvenimų po 4 ir 5 kambarius.
Namas gerame stovyje, renda $80.00
į mėnesi. Jei turite 1 ar 2 lotus, pri
imsiu kaip pirmą {mokėjimą. Atsišau
kite tuojau pas
SZEMET & LUCAS
4217 Archer Avė.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
AR NORI GAUTI $25 už ma
žą patarnavimą. Paklausk P. M
Kaičio,
3301 So. Halsted Str.,
Chicago, III.

Ar norit, kad jūsų pinigai
nueitų j Lietuvą greitai ir butų pil
nai išmokėti? Pinigai pasiųsti per
musų ofisą yra pilnai išmokami j ma
žiaus kaip Keturias savaites laiko. P.
M. Kaitis Pinigų Siuntimo Skyriaus
vedėjas.
3301 So. Halstedt St., Chicago, III.
AKUSERKA M. BANIENE

po antru vyru

%
VAITKEVIČIENE
Šiuomi pranešu savo kostumerkoms
kadi gyvenusi po num. 3336 S. Hals
ted St., dabar atidariau ofisą po num,
3113 So. Halsted St. Tel.: Boulvard
3138.

Nuolatinis rėmėjų skaitliaus augimas parodo, kad LIBERTY
LAND. & INVESTMENT CO. ofise
visi reikalai yra atliekami teisingai,
gerai ir greitai.
Pasakysiu kodėl.
P. M. KAITIS, ofiso vedėjas,
3301 So. Halsted Str., Chicago, III.

MOKYKLOS
DIDŽIAUSIA
Mokykla Chicagoj

JIESKO DARBO

AUTOMOBILIAI

REIKIA DARBININKŲ

Designing, kirpimo, fitavimo, ir
siuvimo vyriškų ir moteriškų drapanų.
Musų sistema yra geriausia, čia
mokiname atskiruose departamentuo
se pilną siuvimo amatą. Mokiniai
aktuališkai kerpa, mieruoja ir siuva
drapanas, prie geriausiai {rengtų są
lygų- Išmokinam i trumpą laiką ir
už labai prieinamą kainą. Išmokęs
amato, be darbo nebusi.
Apeikite pasiteirauti, tas nieko neprekiuoja.
Atdara dienom ir vakarais.
MASTER SYSTEM
DESIGNING
SCHOOL,
190 N. STATE STREET, CHICAGO
Kampas Lake Str., ant 4 lubų.
VALENTINE DRESMAKING
COLLEGES
6205 S. Halsted, 2407 W. Madison,
1850 N. Welis St.
137 Mokykloe Jungt. Valstijose.
Moko Siuvimo, Patternų Kirpi
mo, Dcsigning bizniui ir narnant.
Vietos duodamos dykai, Diplomai.
Mokslas lengvais atmokljimais.
Klesos dienomis Ir vakarais. Pareikalaukit knygelės.
Tel. Seeley 1648. .
SARA PATEK, pirmininkl.

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
Vak.: 7:30 iki 9:30.
Halsted St. arti 18 ga
1747

REIKIA DARBININKU

Pranešimai

laikomos J. Juknienės salėj, 4837 W.
14 gat. Cicero. Kviečia—Komitetas.

PASARGA

Pirmo Mortgičiaus
REAL ESTATE

A UKSINIAI
BONDSAI
Užtikrinti augštos rų
šies apartmentiniais namaįs ir Žeme savasties
apmokėjimui.

Francis! KiboitĮ!(& Co
REAL ESTATE
BONDS & MORTGAGES

Room 707 .
35 South Dearbor Street

Norintieji pasigarsint i sekamos die
nos Naujienas, turi priduot savo pa
skelbimą ne vėliau, kaip 9 vai. va
karo.
Pardavimai savasčių, biznių, auto
mobilių, rakandų, kambarių jieškoji
mai, apsivedimai, asmenų jieškoji
mai ir t.t. turi būt iš kalno apmoka

Klaidos padarytos paskelbime, turi
būt atitaisytos i 24 vai.

ASMENĮI JIESKOJIMAI
JIEŠKAU savo pusbrolio Jono Vaiciekausko, Kauno rėd., Tauragės aps.,
Pagramančio par., Tuščių kaimo. Mel
džiu atsišaukti, arba jį žinanti, teik
sis pranešti.
POVYLAS VAICIEKAUSKAS,
188 Argo St, Peoria, III.

touring karą i mainus ant taxi

cab. Mes išmokinsime biznio ir
pastatysime dirbti tuojau.

Mu

sų žmonės padaro virš $100.00 f
savaitę ir visuomet užsiėmę per

PARDAVIMUI

PARDAVIMUI bučernė ir groser
nė. Visokių tautų kolonijoj, Biznis
18 metų senas.
934 W. 29 St.

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

CHICAGO COMMERCIAL
EXCHANGE
Independence State Bank Bldg.
3159 W. Roosevelt Rd.

Rm. 829-81
Atdara kas diena nuo 10:00 iki
9:00 vak.

PASINAUDOK GERA PROGA- Pardavimui bučemė, grosernė ir
bekemė, už labai žemą kainą. Ir na
mas su 8 kambariais pragyvenimui;
biznis gerai išdirbtas. Priežastis par
davimo—savininkas važiuoja Lietu
von. Atsišaukite greitai—platesnes
žinias patirsite ant vietos.
V. J. LATVENAS,
411 Lincoln Avė.,
Rockford, III.

BARGENAS
Pardavimui kriaučių šapa nau
jų siuvimui, valymui ir prosijlmui. Geriausiai įdirbta tarpe
Chicagos lietuvių.
Priežastis
pardavimo savininkas išvažiuo
ja Lietuvon. Turi būt parduo
ta greitai.
Atsišaukite į Naujienų ofisą,
tarpe 6 ir 9 vakare, klauskite W.
V. M-us.

RAKANDAI

AMERIKOS LIETUVIŲ

MOKYKLA

Mokinama: angliškos ir lietuviškos
kalbų, aritmetikos, knygvedyst€s, ste
nografijos, typewriting, pirklybos tei
sių, Suvienytų Valstijų istorijos, abelnos istorijos, geografijos, politikinės
ekonomijos, pilietystės, dailiarašystės ir tt.
Mokinimo valandos: nuo 9 ryto iki
tai $12,000. Jmokėt $2,000, o reštą
4
valandai
po pietų. Vakarais nuo fl
lengvomis mėnesinėmis mokestimis.
iki 10 valandai.
3106 SO. HALSTED ST., CHICAGO.
t
A. OLSZEWSKI
8251 S. Halsted St.

AUŠROS- MOKYKLOJ
ŠIE SKYRIAI:

KAS NORIT PIGAUS NAMO?
Namas 5—6 kambarių, rendos neša
$70.00 i mėnesi, 8 lotai, 3 blokai iki
klioštoriaus, 8 blokai iki parkų. My
linti tyram ore gyvent, gali gaut tą
namą pirkti visai pigiai.
Taipgi 5 kambarių namas, 2 lotai, 2
karvės, 60 vištų. Kaina $2,500.00.
Atsišaukite nuo 5 iki 8 vai. vak.
7141 So. Rockwell St.,
Medinis 5 kambarių namas: aržuolinės grindys, 2 metų senumo, 1 kar
vė, 16 vištų. 4 antys ir šuva; 2 lo
tai ir rakandai (fumiture). Parduoda
labai pigiai.
Savininkas važiuoja
Lietuvon.
1254 W. 112th PI.,
Galima matyt iki 12 vai. pietų.

PARDAVIMUI rakandai visai
PARDAVIMUI saliunas, lietuvių
REIKIA seno žmogaus ant farmos, kolonijoj, biznis išdirbtas per 8 me pigiai, nes savininkas greitu lai
PARDUODU bizniavą namą gra
kuris dirbtuvėj negali /Urbti. Darbas tu^. Pardavimo priežastis
žioj
vietoj, Melrose Park, rendos at
re4u ku važiuoja Lietuvon. Galima
ant visados—žiemą ir vasarą, 18 my kitą saliuną Leafy Grove.
neša virš $500 j mėnesi. Pardavimo
sužeistas, todėl priverstas esu parduo- matyt nuo 6 iki 9 vai. vakaro, priežastis, noriu Lietuvą atlankyti.
lių nuo Chicagos.
(
THOD SHURN,
Atsišaukite pąs savininką
tl
į
V. VAIGAUSKAS,
R. 1, B. 15,
ANTANĄ PRARISH,
----- r—3126 Lowe Avė., 1 fl.
Hinsdale, III.
2201 Lake St.,

Anglų kalbos.
Lietuvių kalbos.
Aritmetikos.
Algebros, Geometrijos Ir kitų Ma
tematikų.
5) Braižymo (plianų pažinimo).
Laikas brangus, neleisk dykai. Su
vartok naudingai. Seni ir jauni vy
rai ir moteris visi neatidėliodami
pradėkite tuoj
Aušros Mokykla se
niausia ir geriausia. Mokiname die
nomis ir vakarais.
Prisirašyti galima visada.
1)
2)
8)
4)

3001 So. Halsted St.,
Chicago. BĮ.
VYĘAI IR MOTERS, mokinkitės
barberio amato dienomis ar vakarais.
Mokame 50% nuo uždarbio, kuomet
mokinantis amate. Išmokę uždirba
nuo $12 iki $15 | savaitę.
International Barber College,
653 West Madison St.,
Chicago, 111.

