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Talkininkai dar nepripažins Rusijos
1 ■ » .... .

Wu apsupa Pekiną
>■ ■ ' . ......... .. .... "R

Jau mėto angliakasius iš butų
Maskva spręs apie talki 

ninku reikalavimus
Priima nepuoljmo sutartį
Francija betgi stato niekurias 

tam sąlygas.
Talkininkų memoii'.ndunias 

perduotas Maskvai. Franci
ja vistiek nepripažįs Rusijos.

GENDA, geg. 4. — Franci- 
jos delegacijai gavusi oficiali- 
nių žinių iš Paryžiaus paskelbė, 
kad Francija nutarė retinti Bel
gijos opoziciją sąlygoms apie 
grąžinimą privatinių nuosavy
bių, kurios yra nustatytos tal
kininkų pasiųstame 
memorandume.

Rusijai

PARYŽIUS, geg. į. — Fran- 
cijos kabinetas šiandie vien7 
balsiai užgyrė tekstą projektuo
jamosios nepuolimo sutarties, 
kurią dabar svarsto Genoa, 
bet su tokia sąlyga, kad sutar
tis nejumaikintų jokių Franci- 
jco teisių, kurios ji turi pir? 
miau padarytomis sutartimis. 
Tai reiškia, kad Francija nori 
pasilaikyti sau teisę pulti Vo
kietiją. 1 ’
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PARYŽIUS, g. 4. — Trįs 
areštai tapo padaryti/ir tuoj aus 
tikimasi daugiau areštų pada
ryti ,Francijos policijai suse
kus didelę organizaciją šnipi
nėjimui Francijds arsenalų 
naudai Rusijos sovietų val
džios. ' j'

Areštavo 200 streikieriu
MJGNTIRMAIL, geg. 4. — Po

licija šiandie areštavo 290 
šit reiklioj ančių dokų darbinin
kų, jiems laikant sitsirinlkimą 
savoj svetainėj. Puolimas ant 
salės buvo padarytas delei 
utarninke ištikusių riaušių, ku
riose keli policistai liko sužeis
ti. 'Dokų darbininkai streikuo
ja įpricš algų nukapojiimą 10 
nuoš. i

Francija šauks rezervistus

Socialistu Parti 
jos Konvencija

Wu apsupa Pekiną
jos pa-

Gen. čang armija Pekino apie- 
linkėse sumušta ir išblašy- 
ta. v

atvirai 
sąlygos

LONDONAS, g. 4. — Sketch 
sakosi patyręs, kad Francija 
rengiasi t nejaus pašaukti prie 
ginklo 150,000 rezervistų 1918 
m.’klesos. Kariuomenė didi
nama tikslu priversti Vokieti
jų, užmokėti kontribuciją gcg. 
31 d., jei bus reikalas.

PEKINAS, geg. 4. — Cen- 
tralinės Chinijos komapduoto- 
jo gen. Wu Pei Fu kareiviai 
apsupę Chinijos sostinę Peki
ną. Gen. Čang Tso Ling armi
ja Pekino ‘apielinkese yra 
mušta ir išblaškyta.

Valdžia stengiasi užvesti 
rybas sU Wu Pei Fu (apie 

i kariavimo.

Sprendžiama, kad tas paskel
bimas reiškia tai, kad Francija 
ir Belgija nepasirašys imi me
morandumu iki privatinių nuo
savybių grąžinimo sąlygos ne
bus taip pakeistos, kad 
tenkintų Belgiją.

Franci jos delegatai 
pripažįsta, kad jei tos
bus taip papildytos, kad jis taps 
priimtinomis Belgijai, jos pasi
darys nepriimtinos -pačiai Ru- 
sijaį, kuriai nacionalizavimas 
nuosavybių yra pamatinis klau
simas. Tuo veibmas jtarybų 
pasidarys daug sunkesnis.

Rusijos delegatai i>atikelbė, 
kad talkininkų memorandumo 
Rusijai sąlygos tapo pasiųstos 
Maskvon ir pati Maskva spręs 
apie jų priimtinumą ar nepri- 
imtinumą. i

Gautomis žiniomis, popiežius 
Pins XI du sykiu į dieną ta
riasi sū savo valstybės sekre
torių kardinolu Gaspari ir, var
tojus savo įtaką tam, kad gin
čus sutaikius ir darąs paltarir 
irių daryti abipusius nusileidi
mus kur susitaikimas yra labai 
sunkus.

Tikimąsi, kad Rusija priims 
abelnas rekonstrukcijos sąly
gas, nors gal duos savo patai
symus prie niekurių smulkme
nų.

Rusijos delegatai labiausia 
priešinasi tam, kad memoran
dume nėra prižadėtas Rusijos 
pripažinimas, taipjau nesutin
ka su grąžinimu privatinės 
nuosavybes ar davimo atlygini
mo už ją.

Galbūt ji pasipriešina ir tam, 
kad uždraudžiama -bolševikams 
vesti savo propagandą ir kad 
nėra prižado duoti tiesioginę 
paskolą Rusijai.

čičerinas sako, kad Rusijos 
atsakymas bus įteiktas už po
ros dienų. i

Ffcancuzai tvirtina, kad ką 
Rusija nė darytų su talkininkų 
mconorandumu, vistiek Rusijos 
sovietų valdžia nebus tuojaus 
pripažinta. Iš kitos pusės, 
Lli^yil George sakes, kad jei no
rima,’ kad nepuolimo sutartis 
butų veikminga, reikia, kad pd 
sutartim pasirašytų ir Rusija. 
O kad ji galėtų tai padaryti, 
reikia, kad visos šalįs, kurios 
yra užintersuotos jos rekons
trukcija, dar prieš pasirašymą 
nepuolumo sutarties, susitartų 
apie Rusijos valdžios pripaži
nimą. . 'i ‘J

Tikimąsi, -kad konferencija 
tęsis dar keletą dienų iki ne
bus galima užbaigti visą jos 
darbą. . t • i, • - Ji

Švedijos premjerais, socialis- Į re šiamlie, kada ištvinęs upe- 
ta Hjabnar Branting šiandie Jis nuplovė jų automobilių nuo 
išvažiavo namo. , [tilto.

Jieško's paskolos Ame 
n'koje v

[Naujienų korespondencija],
GI^EVULAND, Obio, gegu

žio 2. — Tvankos vedėju iš
rinktas d. ICdunund T. Mėhns, 
padėjėju d. Young.. ■
Partijos mėnesiniai mokesčiai.

Del partijos mėnesinių mo
kesčių buvo laiduota bent ke
letas įvairių sumanymų. Po 
ilgokų ir visapusių diskusijų 
nutarta, kad mokestis butų 25c 
menesiui. Padalinami (šiaip: 
dvylika ir pusė cento eina na-, 
cionaliniam ofisui, ir dvylika 
ir įpuse cento valstijos organi
zacijoms. Kas dėl Federacijų, 
apie jas nebuvo nieko4 kalbėta. 
Federacijų mokesčių 'klausimą 
trik s išspręs ti pačiom Federaci
jom.

Įstojimo mokesčių į .Socia
listų Partiją jokių nebus.

Šįmet, 29 d. liepos sukanka 
21 metai kaip oficialiai gy
vuoja Amerikos Socialistų Par
tija. Nutarta rengtis apvaikš- 
čiojiimui dvidešimts vienų me
tų sukaktuvių kuoiškilmin- 
giau'sidi. Bdto, raginti visus 

d;įjiugus ir soeialiątų pritarė
jus paaukoti bent po vieną do
lerį. Tos aukos bus suvarto
tos socialisitinci propagandai ir

su-

de- 
su* 

stabdymą kariavimo. Sako
ma,. kati Gen. čang Tso Ling

Rusija kreipsis prie Amerikos, 
jei Genoa konferencija nepa
vyks. ;

I matydamas, kad karo negalės 
’laimėti ir kad jo armija vieto
mis galutinai yra sumušta ir 
nebegalės atsigauti irgi esąs 
palinkęs taikintis ir net pasi
duoti.

Meta angliakasius iš butą
Kokso kompanijos jau pradėjo 

mėtyti streikuojančius darbi
ninkus iš jų butų.

UN.IONTOWN, Pa., geg. 4. 
—Pirmas metimas streikuojan
čių angliakasių ir jų šeimynų 
iš butų Fayetle kokso apygar
doje prasidėjo 
Awend Coal & 
sykių.

šiandie prie 
Coke Co. ka- 

Daug šeimynų liko 
išmesta iš kompanijos namų ir
jų daiktus sukrauta ir palikta 
ant kelio.

Tai yra pradžia anglių kom
panijų mėtinio, iš butų negeis
tinų sau streikuojančių anglia
kasių.
Lewis pas prezidentą Hardingą.

WASHINGTON, g. 4. —An
gliakasių prezidentas I^e.wis 
šiandie atvyko į Washingtoną 
konferencijai su darbo sekreto- 
riu Davisf su kuriuo paskui jis 
atsilankė pas prezidentą .Hard
ingą. !

r “
Lowis po konferencijos pasa

kė, kad jis su Davis ir prezi
dentu svarstę “niekurias pama
tines problemas sąryšyj su an
glių industrija ir streiku”. Pla
tesnių paaiškinimų, kaip |Lewis, 
taip ir Davis atsisakė duoti. 
Lewis veikiausia tuojau-^ tapkris 
Washingtoną.

4 ŽMONĖS PRIGĖRĖ.

SAN ANTINIO, Tex., g. ’4.- 
Du vyrai ir dvi moteris prigė

f

'Maskva, g. 4. -— izvestija 
redaktorius S tekiny sako, kad 
jei Genoa konferencija' <• nepa
vyks ir jei R<gpja ten nesusi- 
taikins su kitomis šalimis, Ru
sijos valdžia tada kreipsis prie 
Amerikos, j ieškodama ten pa
skolos, už kurią jie užstatys 
Rusijos geležinkelius.

B. C. Vladęck, New

Streikieriai badauja
SAN FRANCISCO, geg. 2. 

—Tūkstančiai indų darbininkų 
ant Fiji salų badauja ir nebus 
jokio derliaus cukrąus ir ko
kosinių riešutų/*iš priežasties 
ilgai besitęsiančio 60,000 dar
bininkų streiko protestui prieš 
algų nukapojiirią 20c į dieną. 
Tai pareiškė šiandie B. Vąn- 
kalajek 
Indijos 
padėtį.

Raju, galva pasiųsto iš 
Anglijos misijos ištirti

Daug žmonių žūsta ant gele
žinkelių kryžkelių.

CHIGAGO. — Dabar yra lai
koma čia susirinkimas geležin
kelių saugumo draugijos, kuri 
ketina pradėti plačią kampani
ją už atsargų važiavimą ir ėji
mą kryžkelėse.

Statistikos rodo, 
m. ant geležinkelių 
liko užmušta 1,792
5,077 sužeisti. 76 nuoš. tų ne
laimių buvo * su automobiliais. 
Susirinkime tapo nurodyta, 
kad geležinkelių kryžkelių? ne
galima pašalinti, kadangi tai 
padaryti išlaidos siektų $12,- 
500,000,000.

kad 1920 
(kryžkelių 

žmones ir

JSATAjNIAb CiciTijoj, g. 4.— 
Aetna agniakalnis vėl pradėjo 
smarkiau! veikti. Iš jo veržiasi 
juodi dienai ir girdėtis didelis 
požeminis dundėjimas.

DAVID CITY, Neb., g. 4.— 
Du Ąviatoraai iš Omaha liko 
užmušti nukritus jų aeropla
nui. k i ■ • ,i

Partijos pildomasis komitetas* 
• įi , :

Socialistų Partijos Pildoma^- 
sis Komitetas sekamiems me
tams susideda iš šių draugų: 
Morris Hilląuil, Now York; 
Emma Henry, Indiama; James 
H. Maitirer, Pa.; G. Ei Roowcr, 
Maus.;
Yoik; V. Berger, sWis.; E. T. 
Meilins, Wis. '

• # Padėjėjais išrinkiti šie drau
gai: Bmaoult, Lewis, Phinket ir 
Gerber.

Socialistų Partijos Pildomo
jo Komiteto 'pirmutinis posėdis 
bus New Yorke Gegužis 20 d.

Dvi konvencijos.
Belaikant Socialistų Partijos 

convcnciją, Clevelande prasidė
jo dar dvi konvencijos. Viena 
International Ladies Gačment 
Workers Union, o -kita gele
žinkelių konduktorių. Socia
listų Pairti jos konvencija pa
skyrė ipo du delegatu, kad jie 
nuėję į (tas konvencijas pasvei
kintų delegataus varde Socia- 
listų Partijos ir paaiškintų 
jiems, ką Socialistų Partijos 
<onvencija yra nutarusi visų 
darbininkiškų unijų reikalais. 
Delegatai sugrįžę praųeše, kad 
t uos geležinkeliečiai sutiko su 
didžiausiu entuziazmu ir pa
žadėjo įremti Socialistų Parti- 
.v įvairiais budais. O delega-, 
tai,- sugrįžę’ iš Initernatio-naf' 
Jadi.es Garment Workers UniA1’ 

, os konvencijos pranešė, kad 
ten jie radę savo tikrus drau
gus; ten vadovauja socialistai 
ir ta unija yra socialistinė. 
Jei visos unijos butų tokios, tai 
socialistams butų lengvas dar
nas, pažymėjo delegatai.

PIAIJBŲ KURSAS
- • ■

Vakar, geg. 4 d., užsienio pini
gų kaina, perkant jų ne mąžiaus kaip 
už 25,000 dolerių, bankų buvo skai
toma Amerikos pinigais šiaip:

Anglijos 1 sv. sterlingų ....... $4.44
Austrijos 100 kronų...............
Belgijos 100 frankų ..............$8.86
Danijos 100 frankų ..........   $21.26
Finų 100 markių ..........   $2.08
F.rancijos 100 lirų ............... $9.14
Italijos 100 lirų ................... $5.37
Lietuvos 100 auksinų ........  35c
Lenkų 100 markių ............L....  2<
Norvegų 100 kronų ........... $18.52
Olandų 100 guldenų ........... $38.35
Švedų 100 guldenų ............... $25.92
Šveicarų 100 markių ........... $19.33
Vokietijos 100 markių ........... 35c

Partijos ateitis.
Socialistų Partija šioje savo 

konvencijoje atliko tris labai 
svarbius dalykus: (1) Prisidėjo 
prie Vienos Internacionalo. (2) 
Nutarė bendradarbiauti su vi
somis darbininkų unijomis vi
soj šalyj. (3) Sumažino parti
jos mėnesinius mokesčius, kas 
daug palengvins naujiems na
riams stoti į partiją.

Užbaigus Konvenciją dar lai
kė kalbą d. llillųiiitas. Jis sa
vo kalboj pažymėjo, kad Socia
listų Partija -atidarius naują 
lapą savo istorijoj. Ir jis ma
nąs ir yra pilnai įsitikinęs, kai 
partija nuo dabar pradės labai 
'Sėkmingą darbą. Kita Socia
listų Partijos/konvencija bus 
stipri moraliai ir materialiai.

InlternacioniJiniu partijos se
kretorių išrinktas d. Hi.llquitas.

Pirmu sykiu teko man ar
čiau pažinti d. Hillquitą ir rei
kia pažymėti, kad jis yra šir
dingas ir nuoseklus socialistų 
veikėjas. Nora abejonės, ’ kad 
jil'A dabar būdamas Pildomojo 
Komiteto nariu ir tarptautiniu 
sekretorium, daug galės nu
veikti Socialistų Partijai.

Vietos laikraščiai turėjo sa
vo reporterius Socialistų kon
vencijoj. Nuolat sėdėjo keturi 
reporteriai ir smulkiai apra
šinėjo konvencijos darbutę. 
Pirmas dvi dienas buvo atsi- 
lankę ir iM)licistai žvalgyti.

Visi delegatai išsiskisrs-tė la
bai gerame upe ir kiekvienas 
pasižadėjo veikti ir raginti ki
tus savo <1raugus prie veikimo, 
kad sutau'kus kitos Socialistų 
konvencijos Partija turėtų dvi
gubai arba trigubai narių ir 
porą milijonų balsuotojų už 
Socialistų tikietą. Ir reikia ti
kėtis, kad padedama visų šalies 
unijų, lengvai galės tai atsiek
ti. —A. žymontas.

-

Musių paliauba Airijoje
• ■ _______________

DUBLINAS, g. 4. Mūšių 
paliauba tarp kariaujančių Ai
rijos frakcijos 'tapo šiandie pa
skelbta. ’ Musių paliauba tęsis 
nuo 4 v. po^piet šiandie iki 4 
vali, panededyji, kad davus pro
gos abiejų pusių armijoms 
svarstyti (įmintus armijos 
vienijimui.

ap-
su-

Čekistai plėšia žmones
MASKVA, geg. 4. — Tarp 

^cštuotų ir nuteisų plėšikų, 
kurie pastaruoju laiku pradė
jo labai siausti Maskvoj^, yra 
daug buvdsių narių bolševikų 
“čekos”—šnipų. Čekos narių 
skaičius nesenai tapo žymiai 
sumažintas, tad netekę darbo 
čekistai pradėjo plėšti ir žudy
ti žmones. Tarp čekos narių 
ir pirmiau buvo labai daug kri
minalistų.

Nežino kuo vertinti
MASKVA, g. 4. 

valdžia nutarė susilaikyti nuo 
vartojimo auksinio rublio, kai
po vertinimo ’vienietos. Skirtu
mas mainoje tarp auksinio ir 
popierinio rublio nuolatos (taip 
didėja, kad finansiniuose rate
liuose tapo išreikšta z nuomonė, 
jog esančioji algų ir mokėjimo 
sistema 'liks visai sunaikinta.

Dabar svarstoma apie pa
skelbimą dekreto, kad -vertini
mo vienięta butų padarytos 
počios prekės, kurios taptų 
klasifikuotos ir padalintos į rū
šis. Tas klasifikavimas nu
spręstų algas ir prekės vertę.

r Sovietų

Lietuvos žinios
Iš Vilniaus lietuviii 

gyvenimo '
Kratos

po
pas

“Žaibo” 
už anas 
1,600,00

Kovo 27 d. 1 vai. dieną 
ličija \r šnipai darė kratą 
Bron. Biržiškienę, ištremtojo 
Myk. Biržiškos žmoną.

Lietuvius smaugia.
Kuomet • lenkų "spaustuvėms 

uždėta ^mokesnio 50,000 -100,- 
000 mork., (lietuvių 
spaustuvei, kur kas 
mažesnei, paskirta
mark. Jei □cišmokes spaustuve 
busianti parduota.

Kandidatai. “Gazcta Warsz- 
alwska.” rašo, jog generaliniam 
Lenkų vyriausybė.; delegatui 
Vilniaus krašte esą 7 kandida
tai: Račkcvičius (buv. Lenkų 
vidaus reikalų, ministeris), Šai
tanas (dabartinis delegatas), 
Nedzialkovskis tėvas (už per
sekiojimą lietuvių gavęs ordeną 
iš Pilsudskio), grapas Mykolas 
Kossakovskis (buv. Lenkų vy
riausybes atstovas, prie Tautų 
Sąjungos Kontroles Komisijos, 
kaunietis), Stan. Daunaravi- 
čius, Alcks. Meis-tavičius ų’ 
Aleksandras Chominskis (“sū
naus tėvas”). Kuone visi tic| 
kandida tai—dvarui inka i.

Naujas protestas. Inžinieriai 
Lukaševičiai ir šiaip 200 Vil
niaus lenkų inteligentų kreipė
si per inž. Zaštautą, Vilniaus 
“seimo” narį, protestuodami 
prieš tai, jog Vilniaus vyriau
sybe geriausias vietas atiduoda 
Varšuvos 
nuims.

Moterų 
tremtųjų
mėn. pareiškė Tautų Sąjungos 
Kontroles Komisijos Pirminin- 
<ui pulk. Chardingy, jog jie rei
kalauja gauti galimybės grįžti 
ir -teisino keliu save rcabiluoti. 
<ovo 20 dieną ištremtųjų žmo
nos ir seserys kreipėsi į Laiki
nosios Valdomosios Ęomisijos 
Pirmininką gen. MokšeCkį Vil-

bei Galicijos ateju-

reikalavimas. 20 iš- 
lietuvių dar vasario

niuje raštu,, kuriuo reikalauja 
duoti tremtiniams leidimus 
grįžti Vilniun ir įsakyti Jate- 
liunuose, kad jie butų praleis
ti per demarkacijos linę. Atsa
kymą ir leidimus jos prašo į- 
teikti Br. Biržiškienei.

Streikas. Degtukų pabrikc 
“Vilija” prasidėjo darbininkų 
streikas.

Lietuvos susisiekimo su
tartys su kaimynais «

KAUNAS. E. š. m. balandžio 
6 d. tarp Lietuvos ir Latvijos 
pasirašyta sutartis, kuria nuo 
balandžio 15 <1. įvedama tarp 
tų šalių tiesioginio susisiekimo 
konventu j a.

Š. m. balandžio 6 d. Kaune 
tapo pasirašyta tarp Latvijos, 
Lietuvos ir Vokiečių sutartis, 
kuria nuo balandžio 15 d. įve
dama vagonų susisiekimui tarp 
tų šalių reguliuoti “R.- I. V.” 
konvencija.

Vilnius tik tada teks len
kams, jei lietuviai sutiks

KAUNAS. — čičerinas pro 
Kauną Gcnujon pravažiuoda
mas, vienam korespondentui 
pasakė, kad Vilniaus klausi
mas turi būti išspręstas tik Ry
gos sutarties ]Higrindais. Ten 
gi įrašyta, kad sienos tarp 
Lenkijos ir Lietuvos tose sri
tyse nustatomos abiem pusėan 
susitarus) Tad Vilnius tik ta
da lenkalns gali pasilikti, jei 
lietuviai geruoju sutiktų.

6

Gatvekarių darbininkai 
streikuoja.

STEUBĘNVILLE, Ohio, g. 4. 
—Vietos ir užmiestinių gatve
karių linijų, iiriklausančių Ste- 
ubenville, East Liverpool & 
Beaver Traction Co., darbinin
kai susitfrd’.kavo, koanpanijai 
nukapojus jiems algas 10 nuoš.

100,000,000 
auksinų

Naujienų Pinigų Siutimo Skyrius nuo jo įstei
gimo 1920 metų pradžioj iki dabar persiuntė 
Lietuvon šimtą milionų auksinų (100,000,000). 
Geriausias patarnavimas pinigų persiuntime ir 
vi§įško saugumo užtikrinimąs, kokį tik tokia 
Bendrovė kaip Naujienų gali duoti, buvo priė- 
žasčia tokio milžiniško pinigų plaukimo Lietu
von per Naujienas.
Didieji Lietuvos bankai, o taipgi Vokietijos di
džiausieji bankai, kartu ir Vokietijos valdžios 
kasa, žino.Naujienų čekių augštą atsakomybę, 
ir juos be klausimo maino, ar tai markėmis ar 
tai doleriais.

Lietuvos žmonės prašo Amerikiečių siųsti 
pinigus Lietuvon tiktai per Naujienas, o Lietu
vos bankai tai pataria, z

Per Naujienas galite Siųsti pinigus ir įlenkų 
užimtą Vilniaus guberniją, o taip-jau ir į visus 
kitus svieto kraštus. s

Rusijon tuo tarpu galima siųsti tiktai taip va
dinamus maisto draftus.

NAUJIENOS, "
1739 So. Halsted St., Chicago, Hl.

NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIAI CHTCAGOJE

BRIDGEPORTO SKYRIUS
3210 So. Halsted St., Tel. Boulevard 9663

TpWN OF LAKE SKYRIUS
1614 West 46th Street. Tel. Boulevard 0672

BRIGHTON PARK SKYRIUS
4138 Archer A ve., Tel. Uafayette 7674

AVEST PULLMANO SKYRIUS
523 West 120th St.. Te!. Pullman 0169

ROSELANDO SKYRIUS
233 East 115-th St., Tel. Pullman 0659

IMPERFECT IN ORIGINAL K

Jadi.es
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(Apgarsinimas)

KAS BUVO UŽSLEPI 
PER 6,000 METO DA

BAR APREIKŠTA.

Detroito Žinios

DIENA JEHOVOS.

Ugnis perstato išgaišinin 
visko, kas tiktai yra deginau 
— kukhlių, išmatų, žemės t[i 
literinės, bet draugijinės org 
nizacijos], arba kas ten neb 
vęs. Ir kada dar siera yra pi 
dėta prie tos ugnies simbolinio 
ji padaro smarkesnius mint 
apie išgaišinimą; nes nėra j 
kio daikto mirtingesnio visai 
kas yra gyva kaip durnai sierc

Tą palaikydami onienyje me 
kreipiatfiies prie šv. Petro sirr 
bolinės pranašystės apie tą Dif 
ną Rūstybės, mes randame, ka 
ji tobulai sutinka su liudyjimai 
viršui paduotų pranašų. Jis st 
ko: “Svietas, kuris aname laik 
buvo, paskandintas vandeni i 
pražuvo. [Ne literinė žemė, m 
literinis dangus pražuvo tena 
bet to laiko dalykų stovis arb 
tvarka, katra buvo pirm tvan< 
praėjo].- Bet dangus ir žem 
kuri dabar yra [dabartinė tvai 
ka] tuomi pačiu žodžiu [dieviš 
kos galybės] yra pastatyti ir už 
laikomi Ugnei.” Keli matyde 
mi, kad vanduo buvo 'literini 
tiki, kad ir ta ugnis turi bu1 
literinė, bet nieku budu nėn 
Dievo bažnyčia vien syk buvo i 
literinių akmenų, vienok tas ne 
užpriešina faktą, kad susirinki 
mas, kuris yra ta tikroji bažny 
čia, yra pabUdavotas kaipo dva 
siškas namas, šventa bažnyčia 
katra nėra iš žemiško materijc 
lo. Noako arka taipgi buvo Ii 
terinė, bet ji typavo Kristą ir t 
galybę, kuri išnaujo pripildys i 
suorganizuos visuomenę.

Miesto majoras Couzens veda 
kovą su apdraudos kompanija.

Puikiausia vandens ir gais
rininkų sistemos, kuriomis 
miestas naudojasi, nemažai at
siejo piliečiams jas įvesti.

Vandens sistema atsiejo 
$3,717,(XX); gaisrininkų $3,- 
771,(XX), drauge daugiau kaip 
septynis milionus'dolerių, bet 
piliečiai ir miestas iš visų tų 
pagerinimų neturėjo finansi
nės naudos; ją turėjo tik ap- 
d ra ūdos kompanija.

Per pastaruosius metus nuo
stoliai nuo ugnies sumažėjo pu
siau; 1919 m. nuostolių nuo 
gaisrų buvo $4,026,279, o 1921 
m. įtik $2,725,921. Bet apdrau- 
dos kompanija nei kiek nenu
mažino premijų. Taigi pasku
tiniame miesto tarybos susi
rinkime majoras išdėstė šituos 
faktus ir .pasakė, kad jis ašt
riai kovosiąs su iųxlraudos 
kompanija iki bus numažinta 
apdraudos kainos.

Ten pat miesto taryba išrin
ko komisiją, įgaliodama ją sto
ti į augščiausius teismus ir su 
piliečių pagalba kovą laimėti.

Sausieji eisią žuvauti.
Hamitramdk — lenkų koloni

ja — yra viena Slapiausių vie
tų visam -Detroite; tą pasako 
valstijos viešos apsaugos biu
ro viršininkas Ch. Campan. Jis 
rengiasi jį šią vasarą išdžio
vinti. J

Pereitą vasarą šitas biuras 
buvo užimtas įvairių įvairiau
siais darbais ir tiki-ojo “sausi
nimo” darbo negalėjo pradėti;

tą jis padarysią,^ šią vasalų.
Pirui i bandymai Namtram- 

cke davė gerų sėkmių; kelioli
ka “šliapiųjų” atsidūrė belan
gėj ir daugybė vyno, degtines 
ir alaus tapo atimta.

Vasarą busią kietai daboja
ma vasarnamiai už miesto ri
bų ir ant upės tarp Detroito ir 
Kanados busią paleista greito
sios valtys šmugeliui gaudyti. 
Visa tai busią daroma su val
stijos policijos pagalba.
Gatvekaris susitrenkė su troku

Trumbul ir Alcxandbine gat
vių gale gatvdkarjs susitrenkė 
su didėliu troku, vežusiu raišus 
vaikučius į mokyklą. Troke sė
dėjo 20 vaikučių; 14 jų tapo 
sunkiai sužeista ir liko nuga
benti j Receivingj ligoninę. Vai
kai buvo visokio amžiaus, nuo 
7 iki 14 metų; iš kitų negali
ma buvo nei pavardės išklaus
ti. Trako šoferis ir motornin- 
kas su konduktoriumi tapo nu
gabenti nuoVadon.

Detroite visi dirba.
Iš 250 z pašauktų teisybos 

(džiurimenų) pareigoms eiti 
apskričio teismuose 90 jų pra
šė juos ipaliUosuoti dėl darbų, 
kuriuos jie dirbą dirbtuvėse. 
30 visai neatėjo, nes neturį lai
ko nuolatai dirbdami.

Už lango išmušimą.
Treji metai atgal kilo ginčai 

tarp giminių dėl lango išmu
šimo. Besivaidijant švogeris 
kirto plyta į galvą P. Mjarovi- 
chui ir ant vietos užmušė. Kiti 
išsitraukę peilius pradėjo viens

kitą vaikytis po Clainponto 
gatvę ir pora tapo subadyti. 
Atvykusi policija apmalšino 
juos ir visus sukišo belangei!,, 
Ir ten jie dabar sėdi, 

I — f. ■■ ........ ......... ...... . ............... ..

(Tąsa ant 3-to puslpy)

18M

.TIKS
JTOUR, GąpCEJVl

K. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisai
127 N. Dearborn St., Room 1111*18

Tel. Central 4411. Vai. nuo fi-6

S''\

Gyvenimo vieta: 
8323 So. Halsted SL •

Valandos: nuo 6 iki 8 v. V. kiekvie
ną vakarą, išskyrus ‘utaminką ir 
ketvąrgą. Nedšlioriis nuo 9 ijd 12 r.

y l Ii

Nėra Nieko Svarbesnio 
Kaip Sienų Papuošimas

Kiekvienas sienų puošėjas pasakys jums, kad jūsų 
sienų išmalevojimas yra abelnu gadinimo išrodymu jūsų 
kambarių negu kad kitokia išvaizdis.

SAT1N FINISH FLAT
Sienų Maleva •

Suteiks jūsų kambariams gražesnę išžiūrą ir skir
tingumą negu daug kartų brangiau kainuojanti, arba 
esate išleidę pinigų puikiam išpuošimui. Tai yra minkš
to tono, neblizganti, nei žibanti, kuri yra 16 artistiškų 
spalvų. Kaina visai žema. Laikys per daugelj metų, 
kadąngi galima mazgoti su paprastu muilu ir vandeniu 
ir visuomet atrodys kaip naujas. Kieta, neišakijusiu pa
viršiu, neužlaiko purvo nei perų, tas ir padaro idealiu 
sienų padenjęim-u,. kokio reikalauja modemiškoji hygiena, 
taip pat ir artistiškas skonis.

Busite nustebintu kainų žemumu, kokj jūsų pBrdavS- 
jas jums suteiks ant SAT1N FINIS'H.

Matykite savo pardav&ją, arba rašykite reikalauda
mi veltui knygelės.

Interprise Paint Manufacturin^ Co.
Van Buren ir Peoria S’treeta, Chicago.

Išdirbėjai Enterprise Gviirantaotos inalevos visokiam 
mieriui.

' JOHN KUCHINSKAS
LETUVIS ADVOKATAS

2201 W. 22nd StM kerti hLearitt St.
Telephono Canal 2552

Valandos: 4 iki 6 po piet, ir nuo 
7 iki 9 vakaro.

Veda visokias bylas, risuoee 
teismuose. Ekzaminavoja Abstrak
tus, ir padirba visokius Dokumen
tus, perkant arba parduodant, Lo
tus, Namus, Karmas ir Biznius. 
Skolina Pinigus ant pirmo morge- 
čiaus ant lengvų išlygų.

Tel. Randolph 2898
A, A. SLAKIS

ADVOKATAS
, Ofisas vidurmiestyj. 

ASSOCIATION BLDG.
19 So. La Šalie St.

Room 1303 
Valandos: 9 ryto iki & po pietų

Namų Tel. t Hyde Park 8895

GOLAN & ____
ADVOKATAI IR PATARĖJAI 

1305-7 127 N. _______
Randolph 8899

MAURICE J. GOLAN 
Res. 111)2 S. Ashland Blvd.

Seeley 8676 >

LAN

arborn St.

V. W. RUTKAUSKAS
Advokatas

29 So. La Šalie St. Koom 324 
Tel.: Central 6390

Vak. 812 W. 33 St., Chicago, 
Tel. Yards 4681 -

“Diena Viešpaties ateis kai 
vagis naktyje [nematomai], kb 
rioje dangus [dabartinės oro ga 
lybės, ant kurių šėtonas yra vy 
riausiu kunigaikščiu] praeis si 
didžiu [šnypštimu] trenksmu, 
elementai nuo kraščio sutilps; 
žemė [visuomeninė tvarka] i 
darbai, kūne joje yra
džiavimas, pasiaukštinimas, ari 
stokratija, karališkumas], bu 
sudeginti. ‘ Dangus degdama 
suirs, ir elementai nuo karščio 
ugnies sutilps. Vienok mes pa 
gal jo žadėjimą, laukiame nau 
jo dangaus [naujos dvasiško: 
valdžios — karalystės Kristaus

. ir naujos žemės {visuomeninė: 
tvarkos, suorganizuotos ant nau 
jo pamato — ant pamato meile: 
ir teisybės, verčiuos negu kai 
galybės ir prispaudimo]. — Pet 
ro 3: 6, 7, 10-13.

Turime atsiminti, kad neku 
rie iš apaštalų buvo pranašais— 
ypatingai Petras, Jonas ir Povi
lai. ' Ir būdami apaštalais jie 
buvo Dievo‘įrankiais išaiškini
mui kalbų pranašų, tyurie buve 
pinn jų, dėl labo bažnyčios jie 
taipgi bus naudojami kaipo pra
našai pasakymui ateities daiktų, 
kurie .daįktai, tuom laiku kada 
^teis jų išsipildymas, savo tikru 
laiku bus maistas tikėjimo šei
mynos, o tą maistą nudalinti, 
Dievas savo paskirtame laike 
prikelia tarnus tinkamus jų iš
siaiškinimui. (Pamatyk ką kal
ba musų Viešpats apie šitą teisy
bę — Matt. 24: 45, 46)/

(Dauginus bus kitą Pėtnyčią).

I
P. S. Apie tai, kas aukščiau yra 

pasakyta, skaitykite sekama^. kny
gas: A.

Dieviškas Plianas Amžių ..........  25c
Milionai žmonių dabar gyvenan

čių nebemirs ............................  25c
Ką sako ^v. Raštas apie Peklą.... 15c

Adresas:

SARGYBOS BOKŠTAS,
18 Cėncord St., Brooklyn, N. Y.

,, ............. ................. ........................................................................... ...... ■■■■ ......................... ..........R

i Pavasarinis Šokis
r

RENGIA LIETUVIŲ RAUDONOS ROŽĖS
> Pašelpos Kliubaa ’\ ■

Naujoj lietuviu Liuosybės Svetainėj
1 14ta ir 49tas Ct.» Cicero, III. A*-’

’ Gegužio 6 dieną, 1922
PuRlžia 7:30 vai. vak. Tikietas t>Oc.

! Prašom, kllubų, draugysčių ir pavietų atsilankyti ant musų pa- . 
vasarinio šokio, o mes iš savo pusčs stengsimės kiek galėdami atsi
lankiusius svečius užganėdinti.^ Komitetas.

-................................................................................................... ....................................... ......' ---------- ----------—r^—' .. . ;--------------- -r- , . ■

PIRMAS DIDELIS

PIKNIKAS
: Rengia ' \,

L. L. P. S. Rošeland, III.

Gegužio 7tą dieną, 1922
GARDNER’S PARK . 1

123rd St. ir Michigan Avė.
Pradžia 12:30 po pietų. Įžanga 35c.

• !

Kviečiam visus jaunus ir senus atsilankyti ant 
šio pikniko. Komitetas.

SFECIALE
ATIDA

/ r T- .
Dideliu siuntinis phono- 

graphų po

$33.75
Tik siibatoj ir nedėlioj.

Grajina- visokius rekordus ir dviems 
springsais motoras su 10 metų gva- 
rantija. Pirmiau parsidavojo po $125» 
Pamatykit!

Koliai dar turime, urnai pristatome.

VENICE MUSIC SHOP
1104 So. Halsted St.

Tek: Monroe 4353.

NORTH and NORTH 
WEST SIDES

Vralflli? Rašykite ▼ t. UIX reikn]ilU(iamį
veltui spalvuo
tais paveikslais .kutgelte 
“Pagražinimas ir Apsau- z 
ga”. Ji suteiks • daug* 
brangytinų apie malėvų 
patarimų. Ji gali sutau- 
pyt jums Šimtus dolerių.

Allen, M.,
2132 Mihvaukee- Avenue, 

Ahlsvvedo X’ Co., Ed.,
2500 W. North Avo.,

Antonson, F. C., »
4431 Broadvvay

Baker Co., S. S., 
4015 Elston Avė.

Rerezner, Harry
* 8564 Armitage Avė.

Wpi. Biewer
5059 N. Clark St.

Burkhardt, H.,
5523 Broadway , 

Charleston, I. O.
4814 Broadway

Divane, J.,
5236 W. Madlson 'St. 

Doerr, Charles X’ Co.
2021 N. - Halsted St. 

Effinger X’ Klein
3936 N. Ashland Avė. 

Ekstrand, C. J.
5219 N. Clark St, 

Enterprise Hdwe. Xr 
Paint Store

2427
Ferkel,

2961
Fisher,

1942
Fisher,

3935
Fisher,

4208 „____ ___
Ginsburg-Glassoff Co.

5101 Irving Park Blvd. 
Goldblatt Bros.

1613 W. Chicago Avė. 
Grahanj, Stanley R.

» 669 N. State St.
Hallman X- Polek

919 Mihvaukee Avė. 
Hamlin Bazaar

8775 Lawrehce Avė. 
Hoffman. A. J.

2812 W. Madlson St.
Horvvitz Bros. X’ Strausą

2343 W. Lake St.
Huinboklt Hdw. Co.,

3859 North Avė.
Isgovitz Bros.,

3348 W. North Avė.
Iverson X'. Co. 'E.,

1342 Mtlwaukee Avė. 
Jenseh, Theo.

6345 N. Clark 8L
284 W. NorU) Avė.

Knoop Co. E. H.
624 North Avė.

Koretz,
. 3317 _ . _______
Koretz, Ludwig
. 2422 Armitage Avė.
Kosner, Sam

2721 W. North Avė.
Joppo, Leo

1808 Wabansja Avė. 
Kaufman Bros. 
Krumm, John

1509 Fullerton Avė.
I.aGrassa X’ Tuihminla

1122 Townsend St.
Lake Hąrdware Co.

2636 W. Division St.

Milvvaukee Avė.
M., 
Lincoln Avė.
A., 
Lawrence Avo.
Oscar,
Irvinu Park Blvd.
Walter
Lawrence A Ve.

Adolph 
N. Marshfleld Avė.

Lake Hari.
2636 W.

Levin, C.
1014 W.

Levy, Max
28086 N.

Loccacciato,
503 Oak

Lubin, I .ouis
8419 N. Crawford St.

Lubio, Morris
4456 N. Kedsle Avė.

Lue<ler, Arthur
4152 Lincoln Avė.

Marti Co.,
3649 N. Ashland Avė.

Ma.iewski. H. A.
5148 Grand Avė.

Mever. Joseph
3637 Fullerton Avė.

Milwaukee Department Store
846 Mihvaukee Avdnue

Morgan. C. H.,
807 N. Clark St.

Madlson St.
Halsted St. xr

St.

------------------------------------------------------------------------------------------/—-----------------------------
Tel. Haymarket 8669

JOSEPH W. GRIGAI!
Lietuvis Advokatas 

Kambaris 806, Home Bank Bldg., j 
Kamp. Milwaukee ir Ashland Avės i 
Ofiso y ai.: nuo 9 iki 5 ir nuo 1 

' iki 9 vakare.-------------------- L------------------------ *

Lubiu

S. W. BANES ]
‘ ‘ ‘ADVOKATAS

Val.c 9> A. M. iki ,5 P. M. I 
1311 Kecter Building 1 

79 West Monroe Street, Chicago.
Phone Central 2560

Rez. 8203 So. Halsted St.
Yards 1015. Vai.: 6 iki 9 vaL

J

Šie autorizuoti pardavėjai pardavoja Enterprise 
Gvarantuotą Malevą.

• » »

Mueller,- Hellmuth
3710 Montrose Blvd.

Myer, I. B.
3441 W. Chicago Avo.

Olszeivski, W.,
.. V?? Chicago Avo. 
Palatine Paint Stbro,

3711 W. Belrhont Avė. 
Paperno, J.,

1939 W. Grand Avė. 
Pitkan, A. K., 
t, N. WeHtern Avė. 
Podolski A Co. Alex.

3042 N. Central Park Avė. 
Podore, H. L.,

8859 North, Avo. 
Rebman, F. J.

8751 W. Chicago Avė. 
Rouzan. Marcei

407 w. Division St. 
Rockwell Hdwe. Co.

25G7 W. Fullerton Avė. 
Ryden, A. E.

4533 Lincoln Avė. 
Santangelo, JoSeph

2425 W. Chicago Avė. 
Seaman, George W.

2207 W. Lake St.
St. George. Stephon

2207 Belmont Avė.
Šiems, H.,

3157 Montrose Avė.
Šiems, L,.

2005 Roscde Blvd.
Soelter, L.,

2418 N. Halsted St.
Star Paint Store

1124 MiMaukee Avė.
Stolarsky, M.,

967 Mihvaukee Avė. 
Struve Co. H. C.

Belmont & Lincoln Avės. 
Svvanson, E. J.

3472 N. Clark St.
Utopian ‘ Produc.ta X- 
Supply Co. 

3955 Milwaukeo Avė 
Victor, Peter

710 N. Clark St.
Wieboldt X- Co. W. A.

Ashland 8cho01 # 
Lincoln Avės.

Wieboldt X’ Co. W. A.
1279 Mihvaukee AVe.

GIKbu^' 4?ė. » 

''".O?: ’s. Ashland Ava. 
Goldstein A Son, I.

2400 S. Oakley Avė.
Gordon, S.

1388 S. Jefferson, bt.
Grant WorkB FaVr, 

50th Avė. W. 14th St.
Haakc Hdwe, Co. 1.

340 E. Perzhing Rd. 
Hageman, A.

525 W. 31st St.
Harazin A Son, A. 

4959 S. Robey St.
Hartman & Co. W. II. 

7506 Cottage Grovo Avė.
Heltnan, S.

1421 S. Halsted St.
Hemzacek, Ja?. ■

5248 S. Kedzie Avo.
11 '1239 Roosevelt Rd.

11 State1 * A. VVashington 

H 1746 W. 51et St.
Horwitz Bros. A btrauss 

5124 Wontworth Avė.
Horvvitz Bros. A Strause 

5655 W. 63rd St.
Jablonskį, F. , 

5341 S. Halsted
Jakuhaitis, K. S.

8249 S. Halsted St.
Kahn’s Department Store 

615> W. 81st St.
Kahn X' Son, Max 

1751 W. 35th St.*
Kistner, Peter

2634 W. 2^nd St. 
Kisosondi, J.

6652 Archer Avė.
Kolomj’ski, K.

723 W. H9th St. 
Kosmach,

• 1804 W., 22nd St. v 
Kosmovvski, Ą. .

1741
Kossy.

1142
Kvvate,

3353

St.

Sta.

W. 47th
Joseph
S. Wc«3tern Avė.
Herman 'a
W. 16th St,’

St.

SOUTH AND SOUTH- 
WEST SIDES
Allen, E.

2754 “• 
Ardeck, A.

2701 W.
Aristide Pocobelli X' Co.

821 S. Western Avė.
Atkins Xr Freund

4805 S. Ashland AvV.
Bros.

W. Van Buren St. 
K.
47th St.

Bachli __
1830 Wpbash Avė.

Basinski, A. J.
4521 S. Ashland Avė.

Bein, Louis
238 E. 35th St.

Bergman. S. A.
154« W. 63rd St.

Berman, S.
13C1 E. 75th St.

J. Dernstein
408 So. Hakted St.

Blatniak, Si,
6257 Archer Avė.

Boston Store /
State Ar Madison StsJ 

Burton. U. S.
987 E. 68rd St.

Chapp, Chas.,
2852 ‘ ‘

Cohon X' Pieros ' . ,
3844 Roosevelt Rdi ' 

Cottcr, J. P.
5648 Wentworth Avė.

Feinbcrg, H. <'G.
2812 Cottage Grove Avė.

Feldman’p Departrhent Store
645 W. 47th St.

Fillmore Paint Store
3614 Roosevelt Rd.

Franke X’ Co. L.,
51st and Loomis Avė.

Freund, Adolph
4821 Wentworth Avė.

Archer Avė.

St.

Buren St.

St.
Store 
St.

x / 1522 W. 61st
Lciddy, E. H.

2445 W. Van
Levine, Harry

3222 W. 22nd
Lion Dry Goods

1700 W. 18th
Lurie Co. Albert

181’6 Blue Island Avė.
Main. Wm. C.

2863 Archer Avė.
Marnuette Hdwe. X'
Paint ‘ Store

2540
Mason

8889
Melim,

5114
Metzl’s

8809
Miller,

3454
Mosiej, M.

7216 S. Ashland Avė.
Olin, O.

1242 E. 47th St.
Oppenheimer \ XF Co. J.

47th St. A Ashland
Oziminski, Frank 

8435 Burley Avė.
Peters, Gerret ■'

1721 W. 14th St.
Pivovitz, M.

1706 W. 63rd St.
F. J. Pleticka,

8001 S. Homan Avė.
Ramancionis A Motikits 

3149 S. Halsted St.
Reick Paint Cq. E. C. 

5742 S. State St.
Reliable Hdwe. X’ Paint

515 S. Ciceto Avė.

Rockfellow, J. E.
4321 Cottage Grove Avė.

Rosen, L. 
8118 W. Roosevelt Rd.

Roubik, E.
4802 S. Loomis St.

Sabai, Frank 
4916 W. 14th St.

Sdhultz, M.
1010 Blue Island Avė.

Shayman A Lewin 
913 Blue Island Avė.

Sider A Son, H.
1809 Blue Island Avė.

Simą John A Son 
2810 W. 51et St

Slaakiewicz, B. 
1220 W. Blst St.

Smollar, Sam 
3341 W. 26th

S. B. Store 
8535 W. 26th

Star Hardware
3248 W. Roosevelt 

Stuart, > B. J.
8013 W. 22nd St.

Szopa, Joseph 
1962 W. 21st St.

Sznara, Stanley
21)40 S. Throop St.

Tamminga, D. J. X' 
10816 S. Michigan

Tuperl S.
3476 Archer Avė.

Urrnez, Michael 
4511 S. Wood St.

Varnagia, Joseph 
4051 Archer Avė.

Vlcek, Josęph 
2058 W. 18th 

Vohralik, Chaa. 
2456 W. 47th

W. B. Store 
2034 W. Blst

Wagner, C. C. 
62nd X’ Archer Avė.

Wien, 
530

Wi)son 
3863

Wilson 
6233

Wilson A Co. 
1309 E. 55th 

Winans, S. 6.
5847 Wentworth 

Wittmer, August
1416 W. 69th St.

Wo.itonik, Martin 
2056 W. 18th St.

Wolf, Jpseph 
8818 S. Kedzie Avė.

Wolf, W. G. 
1854 S. Ashland Avė.

Zoller, H. E.
72^4 Wentvyorth Avė.

SUBURBAN

st.

St.
Co.

Rd.

Son 
Avė.

St.

St.

St.

Philip
S. Weatern Avė. > 

Bros. 
Cottage 
Bros.

Cottage
Grove Avė.

Grdve 
Gilbert 
St.

Avė.

Avė.

W. 50th St.
& Hogg, 
S. State St.
John (
Archer Avė.
Fair

Archer Avė.
A.
W. IGth St.

Avė.

Co.

Rosenberg’s 
Evanston, III.

‘ N. . Siegel
Evanston, -III.

» Tunler, A.
Evanston, III.

Arthur, R. C.
Oak Park, III.

Kamės, J. H.
Oak Park, Iii.

Klucker, A. C.
Hegeswisch. UI.

Barkmeier Hdwe. Co.
Harvey, Iii.

Jaetrer, Frank
Chicago Heights,

Tolon Furn. Co.
Chięago Heights,

Sam Alpert 
Hammond, Ind.

Urfcitti, L.
Chicago Heights,

Lion. Store
Hammond, Ind.

Aranoff, M.
Indiana Harbor, Ind.

Boston ’Store
Joliet. III.

Kirincik X- Petri
Joliet, Iii. f

Mandel. M. '
Berwyn, III.

III.

III.

III.

Teisingas Patarnavimas
Siuntimas Pinigų
Laivakortės
Real Estate i
Morgičiai
EUROPEAN-AMERI- •

CAN BUREAU
S. L. FABIONA8 CO. VEDĖJAI
80» W. 35th St., • Chicago, III.

Telefonas Boulevard 0611
« (Baltas Namas)

Tol. hockwcll 5873.’
GASSNER & ALTSHUL 

Malioriai ir puošėjai
/Arlisti^kai sienų išpuoši- 

jiiui iš vidaus, ir laukd. Dirba- 
ii|c liaują ir seną darbą viso
se miesto dalyse.

3259 Ogden Avė., Chicago'.

!■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

i PATRIOTIZMAS s 
S Pačėdumas turi būt ■
■ pasargos žodis
S I0WA STATE s
■ SAVINGS BANK ■
■ Kapitalas ir Perviršis— i
į - $120,000.00. ■
J S. E. Cor. Fourth and ”

Jackson rSts.
m SIOUX CITY, IA.■ .į H!■■■■■■■■■■■■■■■■■■«



MRS. A. MICHNnSWICH 
AKUŠERKA

So. Halsted St., kampas 31 gat. 
Telefonas Yards 1119-J

Baigusi Aku
šerijos kolegi
ją; ilgai prak
tikavusi Penn- 
silvanijos hos- 
pitalėse. Pa
sekmingai pa- 

’ tarnauja prie 
gimdymo. „Duo 
da rodą viso
kiose ligose ir • 

’ kitokiuose rei
kaluose mo
terims ir mer
ginoms.

Pėthyčia, Gegužio 5 d., 1922 NAUJIENOS, Chicago, III

B

f t

KAILIU
VERTES

Tikrų amerikinių že
benkštėnų Pelerinos, šil
kų pamuštos, 30 colių 
ilgio, 10 (X colių likumos, 
uodeguotos aplinkui. 
Specialu kaina kol jų 
bus po 

m s

Tikra
Pranašybč

šviesiai žilos, Mėly- 
| nos ir Amerikinės Lape

nos, Balerinos, Stulos, 
Antmetos ir Smaugliai 
iš žebenkštėnų, voverė
nų ir žvynėnų. šimtai 
drabužių, iš kurių gali 
pasirinkti. Mes parduo
dam smulkmeninėj pre
kyboj didmeninėmis kai k 
nomis. Mus spaudžia o- 
ro sąlygos ir mes turim 
ištuštinti didelį sandėlį. 
Ateik ir įsitikink pats

I

F
LAPENOS

J12?5
Visokių šešėlių
Kiti žymus 

Pigumai
Voverėnų Smauguliai $7.50
Japoniškų žebenštėnų stu

los, 72 colių ilgio 22.00
Tikrųjų Žebenkštėnų

Smauguliai ....... 7.75 '
Akmeninių khiunėnų

Smauguliai ....... 27.50
Voverėnų Antmetos 110.00 
žvynėnų Palerinps .... 69.00
Hudsoninių ruonenų

Stulos ............... 13.00

HollendeR
FUR CO

Room 401

22 W.Quincy St.
Tarp State ir Dearbom gatvių

Tel. Wabash 7325.

Detroito Žinios
(Tąsa nuo 2-ro pusi.)

Pajieškojimas.
atėjo nopažįsta- 

ir paklauso ar aš 
jdėti į Naujienas 
Man sutikusi, jis 
phdavė: “Jieškau

Pas mane 
inas vyrukas 
negalėčiau 
I>aj ieškojimo, 
štai ką man
Detroito ISoeialistų kuopos, gir
dėjau ją saldžiai miegant, bet 
kiek laiko atgal turėjau susi
rašinėjimų su ja; dabar neži
nau, kur ji randas, ar dar mie
ga. Uiž pranešimą ar išbudina
mą busiu labai dėkingas.” — 
Tai viskas? \ paklausiau. — 
Taip atsakė jis ir išėjo, saky
damas, kad neturįs laiko. Tai 
mat, ko tenka kartais j ieško t i, 
tariau sau.

L. Harringtono
Kreditorių

Susirinkimai įvyks šio
se kolonijose

West Side

‘Sub. Vai.; 8:30 ryto iki

TAUPYKIT L. KLEIN’O 
ŠTAMPAS

Daggett & Ramsdell cold cream, mie
ros 85c. Subatoj
specialiai v wvG
l/EI TU! Su kiekvienu 50 centų V L L B 5J1 pb’kiniu nvusų muilų sky

riuje, SubAtoj puikiausių 
veidui miltelių dėžute bus duadama 
veltui.

CHICAGOS ŽEMIAUSIOS KAINOS
SLYVOS

EXtra puikios California ant sau
lės džiovintos slyvos; diktaos; 60 
iki 70 į svarą.
kaina T8c. Subatoj 4 p 1/>q 
svaras tik 1 " **

L. Klein, ketvirtai lubos

Musų reguliarė

MALEVOS
Naudingos, gatavai maišytos ma- 
levos visokiam viduryj sienų male- 
vojimui ir medinių dalių malevoji- 
mui visokių spalvų. Musų regu
liarė kaina $1.85. Su- fl* 4 
bato galonas tik I «Ew

L. Klein, trečios lubos

PAŠTU, NEI TELEFONU UŽSAKYMŲ

TALCUM POWDER

Menneno borated talcum 
dideles mieros. Suba. ( 
toj tik

L. Klein, pirmos lubos

Joe. Shimkus
Generalis Lie
tuvis parda

vėjas No. 4
Vi

CIGARETAI
Camcls ir Lufky Strike, 
200 cigarctų, dabar 
tiktai

kartūnas,

$1.25

3101

Ą

. * I'

powdei

16c

NEPRIIMAM ANT ŠIŲ SPECIALŲ

DIDELI ŽIURSTAI
Moteriški dideli žiurstai (covenall) 
gražiai languoti arba dryži, ketur- 
kampai kaklas* iškirptas ir užsako
ma guzikais šonuose madų su 
rick-rack karoliais apvadžiota; 
miera 38 iki 44. Musų reguliarė 
kaina 95c. Subatoj 69c 
tik

L. Klein, antros lubos

Dvigubo Laikymo 2-jų Kelinių Siutai
Puikiausių patrinų čysto vilnono ir tam- “ šie siutai yra geriausios Chicagos audek-
saus inisro worste<l ir kasmiero. Modeliai 'lo vertes. Puikiausia $23 vertė tik su vie-
vaikams ir konservatyviai. Miera regu- nomis kelinėmis. 7 Extra kelinės, padvigu-
liarė diktiems ir laibiems bina^siuto laikymą.

L. KLEIN ARISTOKRATIŠKI SIUTAI SU 2 KELINĖMS
Šie siutai yra pasiūti pagal musų pačių reikalavimą, ir musų modeliai ir eksportų dezaininimo. Daugelio pui
kiausių patrinų ir madų iš kurių pasirinkti. Vėliausi dviejų, trijų ir keturių guzikų, single ir double breasted 
madų. Mėlini, pilki, 'rudi ir heater, panašus silkės kaulams; languoti, dryži ir išilgai platus dryžiai.
Kiekvienas siutas su dvejomis kelinėmis. Miera reguliariems, diktiems ir laibiems vyrams ir vaikinams

Šilkiniais pamušalais nuo lietaus apsiautalai, balakonai ir apsiaųtalai
Pažymėtimft? nupiginimas, kokis tik gali būt, kadangi geriausią progą turėjome pirkti vieno, gerai žinomo Chicagos 
drabužių išdirbėjų. Modeliai vaikinams ir konsevrativiai Oxfordai, naujo tweeds, panašių silkės 4 Q
kaulams ir heater mišraus. Pardavimui subatoj po • i„. Klein, pirmos lubos ■ v

^DR.HERZMAN-^
Iš RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 15 
metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

Gydo aštrafs 1r chroniškas ligas, 
vyrų, moterų ir vaikų pagal nau
jausias metodas X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija: 1025 W. 
18th St., netoli Fišk St.

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, 
ir nuo 6 iki 8 vai. vakarais.

Dienomis: Canal 
3110 arba 357

Nakt. Drexel 950 
Boulevard * 4136

3313 So. Halsted St.
Vai.: 9—10 A. M. ir 8—9 vaL vak.

Telefonai:

Ho
514

Nemo Week
Suteiks naują

Juspul, $5
Šis gorsetas padarytas, kuris 
gražią išvaizdą priduos vi
sam kunui. Gero audeklo, 
mezginiais apvadžiota. Vieną 
šniūrelį patrauksi! ir gorse
tas yra uždėtas. Žemas vir
šus, ilga apačia. Pink) coutil. 
Miera 22 iki 36.
L. Klein, antros lubos

Vyriški, geros vertės 
Oxfordai

Specialiai didelio intereso. Mahogany ir 
siškos rudos veršio odos, gražiai padabinti. 
Goodyear milo piauto aržuolo pa
dai ir guminiai užkulniai
Aukštos rūšies oxfordai rudi ir juodi, 
vi ir mahogany veršio odos, pamargintais ga
lais ar lygiais. Gumos užkulniai. E E O E 
Visokio dydžio. Specialiai

L. Klein, pirmos lubos

ru-

$3.85
gels-

................ .............................. . * .........
Moteriškos šilkinės 

pančiakos
Wayne mezgimo vertes, pilnai madingos, eks
tra stora lislie padai ir užkulniai, platus vir
šus. Cordovan, polo’pilkos, nude, šviesiai pil
kos ir juodos. Miera C1 CE
SJ/2 iki 10 . M> I ■<>□
Moterų “Buster Brown” merkarizuotos lislie 
pančiakos. Patvirtos, kur daugiausia plyšta. 
Siutas užpakalis. Miera 8*4
iki 10. Specialiai vvU

Motery šilkinės Vestės
štolto mados viršus, tik flesh. 4 QE 
Miera 36 iki 42 kiekviena 4* ■ bVW
Vasariniam dėvėjimui vestės, štolto viršus, ge
rai priguli prie pečių. Miera
36 iki 44, kiekviena VwG

L. Klein, pirmos lubos

Dr, A. R. Blumentha!
Akių Specialistas 

4649 So. Ashland Avė. 
kampas 47th St.

Dinomis 9 ryto iki 9 vak.
Ned. 10 iki 12 pietų

Tel. Boulevard 6437

M

Puikiai

.P fe

AH‘XĮ Lietuvą
WHITE>6TAR LINE

p-■

Ketverge, Geg. 4 d., 1922
7:30 vai. vakare

A. KACHINSKI SVET.,
2301 W. 22nd PI.

įgjrnmuuinim

/j

Cicero, III.

Pėtnyčoj, Geg. 5 d., 1922
7:30 vai. vakare

O. TAMULINAS SVT
1447 So. 49th Avė.
Kampas 15th St.

Komisija daug
naujo paaiškinti.

Kviečia

turi

Komitetas

HULLDOG BLUE

DR. A. MONTVID 
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

25 E. Washington St.
Valandos: nuo 10 iki 12 ryte 

Telephone Central 3362 
1824 Wabansia Avė.

Valandos: nuo 6 iki 8 vakare 
Rezidencijos tek Kedzie 7715

LAZURKOS
Dab geriausios

Geriausios lazurkos namų 
darbo drapanoms, kurios pa
darys, baltas kaip sniegų.

sutaisytos, dvidešimts kartų 
smarkesnėms, negu papras
tos lazurkos; tik keletas la
šų. reikia, kad aplaikius ge
riausius rezultatus.

DR. G. M. GLASER 
Praktikuoja 30 metai 

Ofisas:
3149 S. Morgan St., kert? 32 St.

Chicago, Illinois. 
SPECIALISTAS: 

Moteriškų ir Vyriškų. 
Taipgi Chroniškų Ligų. 

OFISO VALANDOS: 
Nūn 10 ryto iki 3 po pietų, 5—7 

vakare. Nedėliomis nuo 12 — 
2 po piet.

Telephone Yards 687

DIDŽIAUSI PASAULYJ LAIVAI
Milžiniškas TU| Ą I Į7 C T I 950 i
4 šriubais 1V1 O 1 1 V# ilgio

Geg. 20; Birž. 17; Liepos 8; Liepos 29 ir stambus laivai 
OLYMPIC, Geg. 13; Birž. 3; Birž. 24; Liepos 15 
HOMERIC, (naujas) BiržJlO; Liepos 1; Liepos 22; Rugp. 19 

Tiesioginis sukinešimas prie Southamptono su Danzigo laivais.
Keleiviai ir bagažai ūmai pasiunčiami.

AMERICAN LINE
KELIONĖ Į LIETUVĄ PER HAMBURGĄ

Prie šalinis susijungimas prie Hamburgo be išsėdimo Vokietijoj. 
Reguliariai plaukioja — dideli, smagus laivai.

. RED STAR LINE
I^abjausia lenkų mylima per Plymouth’ą į Danzigą.
Plaukia iš New Yorko kas savaitė.

VISOKIS SMAGUMAS — VISOKIS MANDAGUMAS 
Platesnių informacijų klauskit savo vietinių agentų arba 
INTERNATIONAL MERCANTILE MARINE CO^PANY, 

1 Broadway, New York City.

•is ųnn ’M 9961 -uio^spd saję *£690 ‘6X81 ĄJCAafl rpj 
‘•03 ioquinq sprej

(<suoquinq spjosiĄ,,
♦ąuuuiĮ nn:3nvp buįujį ąpjpadg ‘BįioJ 98’3$ JĮ 

93’1$ od sop3js inuii^uap souopnvj ru sojinę ųni^pziAud ‘feunžuop h3 
-oąs sojęnu sodįosįa Šbuibsį soĮupods jn ouiorupud sojį ’snui aąw£ąoui 
‘pgpjn t£oąs tCnuu uou vųiv onpuuA ‘suj-ubįjį sb8o;s JQ£

ZOOO1S OfflVM SWQf VIJIKUI UV

Ofiso Telefonas Boulevard 78^0
DR. M. T. STRIKOL’IS

LIETUVIS GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Vai. 10:30; 3:30-5 ir 6:30-8:30. Ned. 10:30-12:00 dieną

4601 South Ashland Avenue, CHICAGO, ILL.
Nam.: 2914 W. 43rd Street, Tel. Lafayetto 263

Maišyk vandenių įdėjus 
Lazutkas.

BULLDOGBLUE
Prašyk savo groserninko Bull Dog 

lazurkų.

J. L PRESCOTT CO
Nevy York

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 15 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Artų 2 labos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų 

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryte nuo 2 Iki 
5 vai., po piet ir nuo 7 iki 8:36 vai, 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 vaL 

. ryte iki 1 vai. po piet.
Telefonas Drexel 2880

X

RAITIJOS,-AMERIKOS
fijr LINIJA 9Broa<Jvay, NevSork.NYU

S&ILIETUW. .
PER HAMBUR GĄ,Pltj/čĄ 

ARbAUEPOjų
Važiuokit visi parankiu ir tiesiu keliu

Lietuviai važiuoja | Piliavą 
aplenkia Lenkų juostų (karidorių) 
VISA TREČIA KLASSA PADAUN-.

TA 1 KAMBARIUS 
ANT 2-jų, 4-rių, 6-iių ir 8-nių LOVŲ 

LATVIA ....................  >Geg. 10 J
POLONIA    ......................  Geg. 17

TREČIOS KLASOS KAINOS J:
HAMBURGĄ $103.50 — PILIAVĄ $106.50 

—LIEPOJŲ IR MEMELĮ $107.00.
Dėlei laiv. ir žinių kreipkitės prie savo agentų

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

1821 So. Halsted St., Chicago, Iii. 
kampas 18th St.

Valandos: 9—12 ryto ir 1—8 vak.
" Phone Canal 257

t

9 Rusiškos ir Turkiškos Vanos
3 I2th STREET!

Tel. Kedrie 8802

8814-16 Rooaeveli Bd. 
Arti St. Lowl« Aveų 

CHICAGO.ILL.

<1 ’ll -l| IH1 m N M M | W M M M M W ,

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
X-Spinduliai

Ofisas 2201 W. 22nd St., kampas S.
Leavitt St. Tėl. Canal 6222.

Rezidencija 3114 W. 42ad St.
Tel. Lafayetto 4988.

Vai. 1—4 ir 7—9 Ned. 10—12 pietų

Telephone Boulevard 5052
DR. A. JUOZAITIS

' DENTISTAS
Valandos: nuo 9 iki 9 vai. vaka
re. Seredom 9 v. ryto iki 12. Va
karais 6—9. Nedėl. pagal sutarbhą 
3261 So. Halsted St., Chicago, III.

Telefonas: Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELI
Lietu vis Dentistas 

4712 South Ashland Avė 
arti 47-tos gatvės



NAUJIENOS
The I ithuani n Daily New»

Publlshed Daily «xcept Sunday Uy 
The Muhuimi&n Newa PuK 1uc.j

Ęditar P. Grigaiti*.

1739 SO. HALSTED ST, 
,r CHICĄG9, ILLINOIS.

Teiepboua EaosevaU 86ftQ

Subscriptioa Ratesi 
88.00 nėr year in Canada.
>7.90 per year outside of Chicago,
>8.00 per year in Dhicagų,

8c. per copy,

Entered as Second Clasa Matter 
March 17th, 1914, ahtht Post Office 
>f ChicagOj 111., undu the act of 
March Znd, 1879.

ei jos su šimtais tūkstančių 
parašų, kad butų politiniai 
paliuosuoti, atsimuša į kur
čias valdžios ausis kaip į ak
meninę sieną. Dabar buvo 
pavartota dar viena priemo
nė. Surinkta iš visur kali
namųjų tėvų vaikučiai ir vi
sas'būrys jų atgabenta Wa- 
shingtonan. Vaikučių pro
cesija turėjo vykti pas pre
zidentą ir prašyti, kad jų tė
vai ir maitintojai butų pa
liuosuoti. Bet irgi veltui. Gal
bijodamas, kad jo, kaip irgi mėta atkariausia reakcija.

šeimynos tėvo, širdies nesu- 
graudintų vaikų maldavi
mai ir ašaros, prezidentas 
visai atsisakė tuos mažulė
lius matyti.

Šimtas ir trylika politinių 
kalinių turės kankintis ka
lėjimuose iki jie atkentės 
paskirtą jiems bausmę. O 
kartu su jais turės kentėti 
jų šeimynos palatos be sa
vo maitintojų.

Pasauliui demokratija iš
saugota, bet Amerikai lai-

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
nedėldienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1789 So. Halsted St., Chicago, 
Ui. — Telefonas i goosevelt 8500.

Lloyd George, Poincare
Uiaimękėjimo kalnai 

Chlcagoje — paltui 
Metama u i .

Pusei metų , 
Trims usinesiams 
Dviem mėnesiams „ L 
Vienam mėnesiui , , , *--»• 

Chlcagoje per neliotojusi 
Viena kopija _
Savaitei —................. | 18e.
Mėnesiui —------------.......

Suvienytose Valstijose na GhJeafi°j 
paltu: t

Metams -------—-- ....^ $7.(JO
Pusei metų................  , v-r- 4.10
Trims mėnesiams , , , j , < ....- 2.00
Dviem mėnetsiams ,, į L50 
Vienam mėnesiui

Lietuvon Ir kitur uialaniuosai 
jJ Atpigintai .

Metams---------------- .... 18.00
Pusei metų _ ...........  4.60
Trims mėnesiams ——

Pinigus reikia siųsti paiki Money 
Orderiu, kartu su užsakymu.

nį

>8.00 
,4.50 
2.26 
1.75 
l.Q0

u

&pžoalg&
AMERIKOS POLITINIAI 

KALINIAI.

Visose šalyse politiniai 
kaliniai, kurie buvo pas
merkti einant tam tikrais 
karo laikui išleistais įstaty
mais, jaii šenai paliuosuoti. 
Viena tik Amerika, ta vadi
namoji laisva ir demokrati
nė respublika, kuri ir karan 
buvo pono Wilsono nutemp
to skambiu obalsiu “to make 
the world safe for democra- 
cy” — pasauliui demokra
tiją išsaugoti, — savo politi
nius nusikaltėlius vis dar te
belaiko kalėjimuose, nors 
koro laikui išleistieji įstaty
mai, kuriais jie buvo pas
merkti, jau irgi panaikinti.

Iš viso kalėjimuose tebe
laikoma šimtas ir trylika po
litinių. Visi žmonių protes
to!, visi reikalavimai ir peti-

ir Millerand
Frank Hąrris

Lloyd George tikrai yra ge
ras strategas; tik nesenai 
Brianui be perepėjimo pasitrau
kė ir paliko jį akys į akią su 
Poincare ir nauja padėtimi. 
Poincare, kaip tikras -francu- 
zas, griežtai, jei'ne aštriai? iš
dėjo savo pažiūras be jokio 
svyravimo; kad jis nenori tu
rėti konferenciją Genuoj kol 
nebus gidu t inai nustatyta ap
šnekamieji diilykai; kad Versa- 
liaus sutartis be klausimo turi 
būti priimta visų; kad Rusų 
Sovietai negali būti priimti jo
kiu budu, kol jie nepasižadės 
užmokėti visų senojo režimo 
skolų ir neduos užtikrinimo,

metus, nereikalaudami sįjecia- 
lės apsaugos, tir išimtinio įsta
tymo ir franeuzai verslininkai 
apie platinos kasyklas, išgirdę 
daugybę poĮiierai medžiagos, 
anglis ir cukrų mažiau kaip 
puse mažiausios kainos, įsigei
dė piikti šių ar ateinančių 
metų pristatymų. Žemiau ro
žės nėra nieko tokio, kad 
Francija geistų daugiau negu 
buvusiųjų dienų vaisingų san
tykių atgaivinimo su didžiąja 
rusų tauta. Yra manoma, kad 
patvarkymai, kuriuos Lott- 
cheur padarė su d-ru Rathe- 
nau, apima kelių rusų projektų 
išnaudojimą.

svarstoma planas, -kuriuo šitie 
pinigai galima butų panaudoti 
kaipo kapitalas Rusijoje. Jie 
galima įdėti į rusų cukrų, ar 
platiną. *

> Suprantama, kad rusų vald
žia priiihs franeuzų kapitalu 
kokioj jis formoj nebūtų. i

Millerand yra kliūtimi, \
Bet kliūtys atviram ir vie-\ 

šam susipratimui yra beveiki 
nepergalimos. Prieš visokį 
nusileidimą ne tik Poincare, 
bent nominaliai, bet ir prezi
dentas Millerand dar labiau 
savo praeitimi įsipainiojęs ne
gu pats Poincare, o Millerand, 
supranta|ma, turi labai ^didelės 
intakos, intakos panaudoja
mos per spaudą, per parlamen
tą ir net per ministerius, į ku
riuos jis gali padaryti tam 
tikrą spaudimą. Nelaimėn, Mil
lerand pasižymėjo kaipo bol
ševikų priešas. Jis pataipo-pre- 
zidentu tik dėlto, kad jis pa
siuntė generolą Weylandą Var
šuvai gelbėti nuo raudonųjų 
kareivių. Jis buvo pačiam šito 
nuostabaus pasisekimo raudo
nume, kada Versaliaus seimas 
susirinko paskirti įpėdinį P. 
DosclianeFiui ir* išrinko Mil- 
lėrandą. Millerand buvo taip
gi žmogum pripažinusiu klai- 
dadarį karjeristą yrangelį 
gelbėjusiu jam.

Prezidentas Millerand 
lankus. Perkeisti mintį 
yra sunku. Atvirai
jis ne tik yra atkaklus, 
dar savo atkaklumu didžiuoja
si. Ir jis yra apsiaustas rusų 
“emigrantų”, kurie turi jo pilną 
užsitikėjalmą. Bet net šitiems 
baltiesieims patarėjams jau nu
sibodo laukti bolševikų puoli
mo ir vis daugiau ii’ dhugiaiu 
linksta prie minties, kad vi
siems rusų elementams reikia 
susitaikyti, kol dar nėra per 
vėlu. . !

Žymus rusų mokslininkas 
profesorius Ipatievas dabar 
taipgi Paryžiuje, Jis nuvyko 
ten neva technikų j ieškoti, 
kaid pačiam ir jo kolegoms 
Rusijoje ėmusis vėliausių mok
slinio tyrinėjimo išdavų, ir in- 
žin'ierybes pagerinimų, bet iš 
tiesų tai itapi, kad suradus 
kokį pakenčiamą modus viven- 
di. Ipatievas yra įsitikinęs, 
kati bolševikai pripažinę priva
tines nuosavybės ir individi- 
nčs iniciatyvos butinutmą "Su
stiprino savo galybę, o moks
las '$ra be politinių prietarų.

IiidoĮmų yra pastebėti, kaip 
1913 m. sausio dienos Paryžiu
je panašios 
noins 1922

ir

nera 
jam 

sakant, 
bot

k’ia; ir gailaus, jei vok iečiai 
bus prileisti, tai ir visos ma
žesnes^ Talkininkų žuvys turi 
būti išklausytos taipgi: Belgi
ja dėl reikalo, Lenkija dėl . i 't Čecho-Slovakija dėl 

egi jos ir 11.
Ž^nonės stebėjos kaip Lloyd 

George priims tokį autoritingą 
statymo pareiškimą; na, Ang
lija pripažino, kati ji priėmusi 
tai vieną, lai kitą notą, bet ji 
nei žodžio nea įsake ir dabar 
šita fabianinė taktika pradeda 
gązdinti Paryžių ir neraminti 
franeuzų šovinizmą.

Poincare nėra t ūkis atkak
lūs patriotas, kokiu jis apsi
meta. Sovietinis pasiuntinys 
Paryžiuje, Skobelėvas užima 
beveik tokią pat vietą savų 
santykiuose su franeuzų kabi
netu, kokią Krasinas turi Lon
done; su juo oficialiai pasi- 
talbama, nors jis nėra dar ofi
cialiai pripažintas,
Krasinas sunaikino Poincaręs 
grieštumą. Be jokio žadėjimo 
jie nurodė į tai, kad Anglijos, 
Italijos ir Jungtinių 
verslininkai pirkinėjo ir
davinėjo/Rusijoje per dvejus

ir jis ir

Valstijų
par-

Visi žymiausieji franeuzai 
savo širdyse yra įsifikinę, 
kati Franci j a butų neišmintin
ga, jei ji leistų vokiečiai!^1 ar 
net anglams užbėgti j ak už 
akių, jei tinkamos garantijos 
butų duodamos. Galima sakyti 
tikrai, kad per daugelį 
praėjusių savaičių franeuzų ir 
rusų derybų siekinys buvo fi
nansiniai reikalai ir kad for- 
mališkunio politikos ūpas jau 
nevadovauja Franci jos tipui,

Nors apie tą dalyką nedaug 
kas yra įsakoma, bet Francija 
jau pralaužė prekybos sieną: 
kiekvienas laisvai gali turėti 
reikalus su rusais; visokios de
rybos visuomet paskui seka. 
Tas, kad jos nėra viešai apkal
bamos, daug maža yra privati
nio budo, paeina nuo savotiš-* 
ko Franci jos nusistatymo.

Yra vienas įdotmus dalykė
lis, kuris paaiškins dalyką net 
ir kvailiausiam. Rusija skolin
ga Francijai 'dideles sumas pi
nigų. Antra vertus, Francija 
laiko nišų auksinius^ rublius su 
moję apie dviejų šimtų milio- 
nų. Aišku, kad Francija gali 
pasilaikyti juos už Rusijos did
žiules skolas. Bet dabar yra

Keturiems Lietuvos Nepri 
klausomo Gyvenimo

Metams Sukakus
J. Krikščiūnas

(Tęsiijys) e

bei 
or- 

neramaus.

Taip vargingai ir netvirtais žingsniais, 
svyruodamas ėjo Lietuvos militarės pajėgos 
ganizavimas. O laiko butą labai 
Kapsuko kariuomenė jau pasirodė iš rytų ne
toli Vilniaus. Apie Naujus (1919) metus Lietu
vos Generalinis štabas* susidėjo savo turtą į 
dvejas roges ir išvažiavo Kaunan...

Lietuvos Vyriausybė ima abejoti, kas jai 
daryti. Matomai ji tuomet ne visai buvo sau 
išsiaiškinusį kas ji tokia yra ir kuriai tautai ji 
atstovauja. Ministeris pirtmininkas prof. Volde
maras siūlo kelti vyriausybės įstaigas ne į Kau
ną, bet į lietuvių negyvenamą^ Gandiną. Ten jo 
supratimu “galinga j ai” diplomatijai geriau sek
sis darbas dirbti.
. liet šiam kabineto žingsniui grieštai pasi
priešina buvusioji tuomet Vilniuje demokratin- 
gbji visuomenės dalis. Po griešlų šios reikala
vimų vyriausybės įstaigų manta sukraunama į 
tris nedūlelius vagonus ir sausio 2 dieną 1919 
m. apleidžia Vilnių... Po kelių dienų Vilnių 
užima raudonoji armija. Ten susikuria Lietu
vos tarybų respublikos vyriausybę,* Mickevičiui- 
Kapsukui vadovaujant. Raudonieji žygiuoja to
liau ir netrukus žvalgai pasiekia Nemuną ties

MM

Millerandui teeignaVus nuo Re- 
publikos Ambasadoriaus vielos 
Rene Mil’let rašė: “Berline bus 
iškilmės”, o keliomis dienomis 
prieš tai Poincare pasuke: 
“'Mes tvirtai pasirižę ginti sa
vo reikalus ir savo teises.., ir 
^isų labiausi*! saugoti tą šven
tą ir nepaliečiamą daiktą vadi
namą tautos garbe.” Žmonės 
viri tie patys, bet nuotakiai 
pasirodo per daug stiprus net 
Millerandui su Poincare.

Franeuzų opozicija konfe
rencijai Genuoj^ susilpnėjo; 
Poincare jau bando nutiesti 
kokį nors tiltą per kanalą ir 
gudrus politikas, kokiu yra 
Lloyd George be abejo pada
ris prideralmą nusileidimą. '

Nesenai, karštame ginče At
stovų Rūme Lloyd George 
modamas sušuko: ‘Tegul 
kitas veda: Man nusibodo 
vot,” bet niekas netikėjo 
žodžiais. Politikai mėgsta 
štiš, o be to Lloyd George
suomei turėjo pasisekimo, Ne
žiūrint “Ulsterijos” ir “Valeri
jos” Lloyd George’o airinė po
litika jau dabar nuoseklių 
žmonių yra skaitoma pergale, 
o »įei jam pavyks pritraukti 
Eranciją kokiomis nebūk sąly
gomis veikti išvien su sovietais 
ir visų labiausia, jei jam pa
vyktų įkalbėti Francijai suteik
ti prieinamas išlygas susibank- 
rutijuriai Vokietijai, tai jis bus 
vienas didžiausių Anglijos pre- 
mierų; ir* matomai jam tas pa
vyks.

PčtnyČia, Gegužio 5 d., 1922
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Veikminga Pagel- 
ba Bedarbiams

John M. Reynolds,,

to mėnesio . die
ni. Tuomet prie 

valdžios vairo buvo tie palys 
du žnipnės, įtik jų vietos apsi
mainę. Sausio 14 d. 1913 m? 
Millerand1 atsisakė nuo premie- 
ro vietos, o sausio 18 d. Poin
care tapo išrinktas prezidentu.

ditą ilgam laikui Pusiau lab- 
darybinis planas vartotas Ame
rikoj, kuriuo einant suteikiama 
bedarbiui kirka su kastuvu ir 
tiek kiek reikia sezonui prami
sti, neturį vertės musų tautai. 
Jis padarytų mums gėdą. Ai 
mums kailio tautai reikia gel
bėti tiems, kurie turi tdrtjis ir 
laukti, kad jie, galėdami pre
kiauti ir gaminti, padaris gera 
darbininkams? Ąr mums kaipo 
tautai reikia žiūrėti darbininkų 
ir suteikti gerumus tiesiog pa
tiems darbininkams?

Aš noriu trumpai peržvelgti 
tai, kas įvyko Amerikoje sąryšy 
su tuo per paskutines šešiasde
šimt metų. Tąsyk, aš manau, 
bus matoma padarytosios klai
dos, kad jų nekartojus išnaujo,

Pilietinio karo metu musų 
valdžia davinėjo žemes plotu di
desnes negu visos Naujosios 
Anglijos, Pennsylvanijos ir New 
Jersey valstijos, mažoms vie
netų grupėms šalies labui, vadi
nas, kai#'mes galėtume turėti 
skersai žemyną einančius gėlž- 
kelius. Be to joms buvo duoda
ma nuo $15,000 iki $40,000 my
liai paramos ir valdžios kreditas. 
Ką šitie šelpimui žmonės gero 
padarė? Jie apgavo valdžią ir 
žmones. Gelžkelis Union Paci
fic subankrutijo. Jungt. Valsti
jų Teismo viršįpinkas p. Vining 
kaipo perėmėjas pastatė jį ant 
kojų ir perdavė kitai privatinių 
žrn^iių grupei.

Northern Pacific gelžkelis su
bankrutijo Villardui jį vedant, o 
Central Pacific gelžkelis taipgi 
neįstengė išmokėti savo skolų 
valdžiai po keturių dešimtų me
tų užtraukimo jų. Tuo tarpu 
jo direktoriai be galo pralobb, 
žmonėms skaitė kiek tik galėjo 
ir valstijinės valdžios buvo aiš
kiai ir begėdiškai šeimininkau
jamos gelžkelio.

žmonių šelpiamų gelžkelio 
kompanijų elgesys visur buvo 
toks nelemtas, kad Valstijinės 
įs-taty'bos sutvėrė komisijas 
joms suvaldyti, o kongresas iš
leido aktą prieš sandraugybą ir 
tarpvklstijinį komercinį įstaty
mą it galiaus sutvėrė tarpvalsti- 
jinę komisiją tarpvalstijinio 
įstatymo žiūrėti, kurio šitie ne
klaužados nepaisė. Ir šilų šel
piamų žmonių neištesingumas 
ar godumas Jbuvo toks didelis, 
kad gelžkelių palaikymui veik
lumo stovy valdžiai teko pilti 
milionus į jų skrynias.

Tais pačiais metais kitai vie
netų, fabrikantų grupei duota 
privilegija dėti mokesčius ant 
žmonių apsaugojamuoju muitu 
jų privatiniam pelnui. Kiekvie
nas apsaugoj amoj o .muito pro
jektas jo išleidimo metu kalbo
mis kongrese buvo pažymėtas 
posakiu: Amerikos darbo noiL

Alytum ir Pociūnais (tarp Prienų ir Darsūniš
kio). Rodėsi, kad Lietuvos žmonių svajonėms 
laisviems būti lemta buvo neįsikunyti... Mask
vos pasiųstos gaujos žadėjo vėl ilgam pavergti 
musų kraštą...

Bet kaip tik šiuo metu visuomenė sujudo ir 
ryžosi be kovos nepasiduoti. Pirmiausia buvo 
pareikalautą jiasišalinti nelaimingos atminties 
Voldemaro ir jo sėbrų kabinetui, kuris tik atro- 
favo ir dezorganizavo gyvasials krašto pajėgas; 
Susitvėrė antras Ministerių kabinetas, kuris 
turėjo šaly daug daugiau pasitikėjimo ir suge
bėjo geriau uždavinį atlikti, šio buvo suprasta, 
kati Lietuvai laisvės negalima išgauti iš. kitų 
diplomatijos pastangomis. Jei Lietuvai lemta 
būti nepriklausomai, tai ji šip tikslo gali pasie
kti tik savo, o ne svetimomis pajėgomis. Lietu
va galės būti laisva tik tuo atveju, jei ji sugebės 
ginklu atsiginti nuo grobikų ir jei mokės tinka
mai suorganizuoti šalies tvarką. a

Pradėta leisti atsišaukįnų, kviečiant
jaunuomenę į savanorių pulkus; inteligentija 
kviečiama važiuoti Kaunan organizuoti vyriau
sybės įstaigų aparatą. Kraštks sujudo. Net la
biausia suniurę Lietuvos sodžiai ima svarstyti 
kariuomenės, savivaldybių, milicijos kūrimo 
klausimus. "Netrukus kariuomenes susirenka 
tiek, kad mėginama priešintis iš rytų einančiam 
okupantui. Įvyksta pirmasis susirėmimas su 
rusais ties Jcznu.

vykti

Nors lietuvių būrį vadovavo ėjęs tuomet 
krašto Apsaugos vioc-ministerio pareigas Kaz. 
Zaskevičius, bet musų kariuomenei čia nepasi
seka: rusai išsivilioja į lygumą musų nepratu
sius kovoti kareivius ir iš Jezno bažnyčios bok-

Yra manoma, kad dabartinė 
administracija tikrai nori iš
spręsti nedarbo klausimą. Nė
ra reikalo kalbėti apie pavojų, 
kuris visuomet grūmoja šalims 
nesirūpinančioms darbįninkų 
padėčia. Be šito reikalo, žmo
nijos meilė, gimusi iš motinos 
meilės taipgi yra stiprum užtvir
tinimu paskubinimui greitos par- 
galbos kenčiantiems ir nelaimin
giems. Platus nedarbas pagim
do skurdo, piktadarybių ir nege
rumų daugiau negu kokis kitas 
veiksnis. Klausimas tik khip 
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šito didelįp dalyko imtis, čia 
reikia diplomatijos ir išminties.

Mes negalim šykštėtas šitame 
dalyke, ar daryti tokius žings
nius, kurie tolydžio pasaulio is
torija ir musų pačių šaly pasku
tiniais metais pasirodė neištiki
mais. Apie tai mes norime čia 
ir pakalbėti.

AMes galim padaryti geriau ne
sekę europinės pensijų idėjos, ar 
australiečių plano, suteikiančio 
žetmę, trobas, įtaisymus ir kre-

... ..........- 
Tšto, bei iš aukštesnių namų kulkosvaidžiais pra

retina musų menkutes eiles.
Vienintelį Lietuvos tvirtesnį punktą — Kau

ną —- rusai ima supti ne tik iš Įlietų, liet ir iš 
žiemių. Jiemis tenka bemažko visa aukštaitiš
koji buv. Kauno gubernijos dalis; įsiveržia jie ir 
į Žemaičius. Rodčsį, kad lieka tik pasĮiausti, ir 
visa Lietuva pateks į naujo “geradėjo” — Mask
vos bolševikų nasrus. Rusai ĮNigaliau mėgina 
žygiuoti ir į Kauną. Bet čia jaunutė Lietuvos 
kariuomenė išlaiko pirmąjį savoi ekzameną. 
Ties Jonava ir kitais miesteliais bolševikų bū
riai buvo sumušti ir priversti atsitraukti. Su 
rusais padeda kovoti ir užsilikę dar Lietuvoje 
vokiečiai. Lietuvos kariuomėne vis auga ir, pa
galiau, 1919 metų pabaigoj jau visai savysto- 
viai ima žygiuoti prieš rusus ir liuosuoja vieną 
po antro Lietuvos miestelius. Bolševikai išva
romi ne tik iš paskutinių Lietuvos sričių — Eiže- 
rėnų, bet net musų kariuomenė / paliuosuoja 
nuo rusų kai kurias latvių sritis. Liepos 20 d. 
1920 metų, tiesa, po kai kurių abejojimų Mask
voje pasirašoma taikos sutartis su rusais. Ru
sai pripažįsta Lietuvos ncpriklausonnybę, sutin
ka grąžinti dalį Rusų iždo ūukso (3 milionus 
rublių)) sutinka su Lietuvai pilnaii priimtinomis 
rytų sienomis ir tt. i

Rodėsi, kad dabar galįiųa bus atsikvėpti ir 
imtis šalį organizuoti, nes kovų metu šis darbas 
negalėjo būti užtenkamai energingai varomas. 
Bet čia atsiranda antra nelaimė. Pietų kaimy
nas — lenkai — dar kiek aukščiau užima Vil
nių ir jo sritį. (Mėgina ir visą Lietuvą užgrob
ti. Bet šis uždavinys jam nepasiseka. Praside
da ilgas ir gana nuobodus tąsymasis su len
kais Briusely, Genevoj ir kt. Lenkų-lietuvių gin-

čo eigos aš nedėstysiu, nes itai netolima musų 
krašto praeitis, ir ją lient 'bendrais ruožais kiek
vienas žino, j i

Man čia rupi kitą klausimą Įialiesti. Vasa
rio 16, d. Lietuva šventė 4-rių' metų savo nepri- 
klausoanio gyveninio, sukaktuves. Labai sveika 
šia progai prisiminti, ką gi davė musų kraštui 
toji nepriklausomybė; ar yra realio pagrindo il
gai Lietuvai laisva pasilikti?, Kuriais budais tą 
galima laisvę sutvirtinti ir tt.

Klausimo ar reikalinga musų kraštui nepri
klausomybė aš plačiai neliesiu. Jis visiems aiš* 
kus. Musų tauta gyvena tam tikrą teritoriją, 
turi tam tikrų aspiracijų^, kurios pasiekiamos 
lik tuomet, jei ji neturės ant savo pečių jokio* 
okupanto letenos. Nei vienas musų kaimynas 
neis Lietuvon tam, kad jos žmonėms gero dary
ti, bet eis tik tam, kad pasinaudoti išvežti jos 
turtus ir tt. Svajonės apie kaž kokią “demokra
tinę” Rusiją, su kuria gal būt galima butų dė
tis bendron valstybėn, yra tuščios. Istorija ne
žino tokių atsitikimų, kad kuri nors tauta iš 
šatrapiško abso'liulizmo staigu imtų ir peršoktų 
į -tikrą deimokratybę. Demokralybčs idėjos ple
čiasi labai išlėto, ir daug dar upėmis nu
plauks vandens, kol tautos išsižadės viena antrą 
naudoti ir plėšti. Bet jei lemta bus tokiems 
laimingiems laikams ateiti, tai ne rusai Įiirmic- 
ji bus, kurie įžengs į tą naują -tautų tetikiu 
erą. Rusijos tautos būdas, jos ekonominės ir 
ypač geografinės sąlygos kalba už tai, kad ‘ jos 
progresas eis labai išlėto, ir naujos prakilnios 
idėjos tik labai sunkiai sunksis per storą ruso 
valstiečio kaukuolės kaulą.

mos palaikymui. Ką šitie šel
piamieji žmonės nuveikė? Ap
gavo. Jie gabenosi pigius iš už
sienio darbininkus Amerikos 
darbo normai sulaužyti, Jų el
gesys šituo žvilgsniu buvo toks 
nelemtas, kad kongresas turėjo 
išleisti įstatymų prieš kontro 
darymą su užsienio darbinin
kais. Šitie muit^ šelpiamieji 
žmones taipgi kovojo .ir kovoja 
prieš vaikų darbo. įstatymą.

Ir ve tie, kuriems kongresas 
leido leisti šalies pinigus, banki
ninkai, Jų pastangos matomai 
buvo nukreiptos prie tokių dar-, 
bų, kurie gimdė panikas, luis
tus ir monopolius. Ant galo 
kongresas tuYėjo įsprausti val
džios jiegą Federalio Atsargos 
Banko formoj jieips kontroliuo
ti, ar gal pagelbėti?

Dabar vadžia finansina žem
dirbystes ir gyvulių auginimo 
reikalus. Taigi kaip bus su dar
bininkais medvilnės apylinkėse? 
Ar jie bus palikta jautriai “med
vilnės reikalų” malonei? Ar ta 
pati istorija atsikartos, kurią 
mes trumpai nupiešėm, ką su 
gclžkeliais, muitais ir piniginė
mis privilegijomis?

Dabar pagalba teikiama “žem
dirbystės reikalams”. *l<as bus 
su vyrais, ^moterimis ir vaikais, 
kurie dtoba tik dalį laiko, o visą 
kitą ląfką yra be darbo ?

Mes pasiekėm tokįi laikotarpį, 
kur gaunamos mašinos ir gamy
bos įtaisymai pasiekė tokio pil
numo, kad esantiems darbinin
kams padirbėjus šešis mėnesius 
likusią metų dalį nelieka kas 
veikti prie dabartinių metodų. 
Nedarbo klausimas patapo chro- t 
nine kliūtimi, didžiausia, kokią 
šalis kada turėjo, . x-

A
Mes parodėm, kad pramoni

nės įstatyboa, praeities istorija 
įrodo, kad pagalba skiriama vie
nai klasei, ar skyriui neturi būti 
duodama kitai klasei. Taip pat 
atrodo aišku, kad yra visai tei
singa teikt bedarbiam. pagalbą, 
geriausius gaunamus įrankius ir 
įtaisymą, organizaciją ir progą 
dirbti patiems su nauda sau ir, 
iiuosiems nuo išnaudojimo. Tra
gedijos ir nelaimės atsitinka 
kasdien tarp 6,000,000 be darbo 
žmpnių Jungtinėse Valstijose. 
Daugiau kaip dvigubai tiek tie
siog yra paliečiami šitos be dar
bo esančios minios, šalis su di
džiausiu atsidėjimu laukia iš ši
tos administracijos pasiulinimo, 
kuris palengvintų padėtį. Mu
sų reikalavimu yra tas, kad pri- 
imtasai planas butų paremtas 
teisingumu, o nepatogumu, tei
sumu!, o ne politika ir sistemti- 
niu atsižvelgimu į žmonių labą, 
o ne į dolerius ir centus, ar jų 
turėjimą.

Tokis teisingas ir praktinius 
vaistas bus priėmus sekamą 
Jungtinių Valstijų konstitucijos 
pataisymą ir atatinkamą įstaty
mą jo įvykinimui:

Skyrius XX.
Paragrafas 1. Teisė dirbti 

kokio naudingo ar reikalingo 
daikto gamyboj, ar tarnauti vie
šoj tarnyboj; dalyvauti lygio
mis teisėmis su kitais piliečiais 
vartojime geriausių gaunamų 
įrankių ir įtaisymų kokio nau
dingumo ir reikalingo daikto ga 
mybai ar paskaidai, ar viešoj 
tarnyboj ir rinkime direktorių 
viešai valdomai pramonei, ar 
viešai tarnybai, kur jis ar ji 
nuolatai dirba; ir gauti visudme- 
ninę šitaip a tlikto darbo vertę ir 
šiuomi užtikrintą kiekvienam 
Jungtinių Valstijų piliečiui.

VAROMA DIDELIS ŠMUGE
LIS VAISTAIS.

Chicagoj vaistų vaizba eina 
visu smarkumu. Morfinas, ko
kainas, heroilras, kodainas ir 
kiti narkotiški vaistai vis tik 
pardavinėjami, nors tatai da
ryti įstatymais yra užginta. 
Mat yra daug įvairių būdų į- 
statymus apeiti. Narkotiški 
vaistai yra įvairiais budais

(Bus daugiau)

jei kuris šmugclninkas kartais 
pakliūva valdžiai į rankas, tai 
jo “draugai” pasirūpina jį tuo- 
jaus paliuosuoti.
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NAUJOS RŪŠIES PLĖŠIKAI.

LlINDROę 

į HAISTED. 20™ ST'S 1
1. CANALPORT AVĖ

Atdara 
Subatoj . 

iki 6 vai. 
vak.

CHICAGOS Iki šiol1 dar nebuvo girdėti,
I kad plėšikai. ‘ apkraustę . naidl^'

ŽINIOS
. ’ I

juos padegtų. ' Bet pcrėftų tre
čiadienį plėšikai .apkrausiu na
mus, 1634 ir 1547 W. Chicap 
go avė., juos padegė. Plėšikam 
teko 2700 dol. vertes grobis

Užmokėsi $lįuž Kelines
Taip Tąmista! Taip manome, kaip kad sakome. 

Štai aukštos rūšies pavasarinių siutų, kurie taip ap- 
kainuoti, kad mokėdamas $1, gausi ekstra vienas ke
lines ! Jei tų ekstrų kelinių nenorėsi, mes tų $1 at- 
skaitysime, kuomet pirksi-.

Trys didelės krūvos, iš kurių
$21 už siutų su 2-mis kelinėmis t 

$20 jei nenorėsi ekstra mnių ’ 
Single arba double breasted; konser
vatoriai, sportiški ir iazz modelių.

galima pasirinkti!

Krūva 2. $31 už siutus su 2-mis 
kelinėmis! $30 jei norėsi tik vienas 
kelines su siutu.

MUNŠAINIERIŲ AUTOMOBL-.Jelko 2700 dol. perles grobis. 
LIŪS SUSIDURS SU TRAU- Gaisras padaręs nuostolių 300

KINIU.
---- .<

John Uoechnel, iš Hanumond, 
Ind., gerokai išsigėręs mun
Šaino ant drųsos pasipraišė sa
vo dTau'gus, Gus Raash ir Paul 
BroJinstki, pasivažinėti automo
biliu bu juo. Jie neatsisakė.

Haehncl paleido i savo auto
mobilių Hamimpnd avė. Pri
važiavęs Wab^sh gdžkelio 
kryžkelę nepatėmijo atūžian
čio traukimo, Ir kaipo to ]mi- 
sekmė, Raash tapo užmuštas 
ant vietos, Brdlinski mirtinai 
sužeistas, o Haehnel kokiu tai 
budu* išliko sveikas.

dol. vertės

MERGINA $170, O VAIKINAS 
AUTOMOBIUAUS NETEKO.

Mis» Pearl Swamon prarado 
170 dolerių, o jos vaikinas, 
John Larson neteko automo- 
biliaus, kai jo automobilius' 
susidūrė su’ gatvdkariu kampe ( 
Broa<hvay ir Addison gat. Ga
zolinui užsidegus automobilius 
ir merginos krapšys su 170 do
lerių sudegė.

MUNŠAINO AUKA.

NORVEGAI APVAIKŠČIOS
NEPRIKLAUSOMYBĖS

Avė.

Krūva 3. Mokėsi $41 už dviejų ke
linių siutų, arba $40 jei nenorėsi ek
stra kelinių. Atrasite naujausių au
dinių madų ir spalvų šiame išpardar 
vime. Miera 32 iki 44 ir diktos mie- 
ros iki 50, geresnės rūšies.

Nepamirškite, 
kad mes prosina 
me ir taisome siu 

tus veltui.

Cliicagos norvegai i|cngiasi 
apvaikščioti savo nepriklauso
mybės dienų šio mėnesio 17

Eilėj ties . 2703 Archer 
rado negyvų Frank Sobezak, 
36 fn. amžiaus. Šaly jo rado 
tuščių munŠaino bonikų. Spė
ja, kad jis nusinuodijo medi
niu spiritu.

(Seka ant 6 pusi)

4?th and Ashland Ace.

SUBATOS SPECIALAI
Gegužio 6-tą

PASTA, TELEFONU NEI C.O.D. UŽSAKYMU NEPRIIMAME

Uheese Cloth
36 colių baltintas Cheese 
Cloth, geros vertės — (20 
jardų aprubežiuota); (su
batoj jardas po ....

, (Trečios lubos)

Lašiniai
Morris & Co. sūdyti, nesto
rai supjaustyti, svaro dė
žutės, Subatoj po .... 25c 

(Ketvirtos lubos)

Muilas Kuošteliuose
Vilniniai muilo kuokšteliai, 
subatoj 3 pakeliai .. 14c 

(Ketvirtos lubos)

Kava
Puikiausia Bogota kava, re- 
guliarės vertės 39c. Subatoj 
specialiai 2 svarai.... 58c

Palituras
50 centų rakandams palitu
ras “Uųiversal” aukštos rū
šies — reg. 12 uncijų bon- 
ka subatoj............... 19c

(Skiepas)

Scrim Kurtinai
Kvolduotos gero išdirbimo 
ir gero materijolo, balto 
scrim išimtinos vertės. Su
batoj, keliai yra pora bus

.... ...............74c
Cigarai

New Bachelor — gerai ži
nomi cigarai — 2 už 15c. 
mieros. Dėžė 50, reg. 
$3.50, keliai bus parduo- 
sin,e p°....... ----- $2.69

' (Žemutinės lubos)

čokoladas
Puikaus, paskirto kvapo, 
rankoms įvyniota čokolado 
Smetonos — labai - puikios 
vertės. Didelis pirkinis lei
džia mums pardavoti 5 svar 
rų dėžę.'Subatoj $1.25

Pančiakos
čysto šilkų siūlų moterims 
pančiakos, pilnai madingos, 
juodos, tamsias ir sidabri
nės, taipgi šilko chiffon 
pančiakos juodos ir naujose 
spalvose, subatoj $1.50

Apatiniai Drabužiai
Vyriški gražus Union siu
tai, balti arba eeru — 
trumpoms ar ilgoms ran
kovėms — iki kelių ilgio; 
miera, 26 iki 46 — Buba* 
toj tiktai........... fi* 4 4 Q

MBHBBaMKCainnaHBAAMM i ' *

Pirštinės

I Moterims milanese šilko 
pirštinės, dviejų spalvų 
kombinacijos. Paryžiaus 
smailumo • embroideriuoti 
galai, rudos, beaver, baltos 
etc. — Subatoj pora par- 
siduos p°..-.... $1.00

(Žemutinės grindvs)

# Kamziulės
Satino, flesh spalvos, štolto 
pečiai juostele, apvadžiota 
mezginiais ir kaspinais. 
Miera x38 ^įki 44, — $1.00 
vertės, subatoj.......  49č

(Antros lubos) 7

IKI. Jsrgelonis
ADVOKATAS

DUODA TEISIU PATARIMUS

• Plauky Gydymas
Pamėgink musų gyduolių 4 unq. 

bonkutę tiktai už 65c:, dvi bonkutės 
už dolerį. Parašykite laiškelyje savo 
plaukų ligą ir prisiųskite pinigus, o 
greit gausite gyduoles. Neapsiriksi, 
jeigu pabandysi, r Skubėk. Puoli
mui, šipimui, žilimhi, retiems plau
kams, niežėjimo panaikinimui ir plei
skanų ir tt. rasite geras gyduo
les.

V7ESTERN CHEMICAL CO.,
1 P. O. Box 336, 

Wilkes-Barre, Pa.

KAZIMIERA BERTULIENfi 
.levais Jankaite) 

persiskyrė bu šiuo pasauliu, 
pragyvenusi šioj Šalyj 19 metų. 
Paėjo iš Kauno rėd. Šiaulių ap., 
•Papylės valsč., I^tvalių kaimo. 
Paliko nubudime vyrą dukterį, 
Malviną Machulienę du broliu. 
Kazimierą, Antanaą ir sesor| 
Oną. Meldžiu visus gimines ir 
pažįstamus atsilankyti ii* atiduo
ti paskutinį patamayimą, kuris 
atsibus geg. 6, 9 vai. ųš ryto iš 
namų po numeriu 942 W. 84th 
St. i fiv. Jurgio bažnyčią,JŠ ten 
Į šv. Kazimiero kapines.

A-j-A *
URŠULE EIDUKIENft

Persiskyrė su Šiuo pasauliu 
geg. 3 d., 6 vai. ryte, sulaukusi 
62 m. amžiaus. Iš Lietuvos 
Ijankęnlnkų kaimo, Pagraman
čio pat, Girskių šeimynos. Lai
dotuvės įvyks subatoj, geg. 6 
d., 8:00 vai. iš ryto iš namų 
1307 So. Scoville 'Ave.^ Oak 
Park, III. į Apveizdos Dievo 
bažnyčią, Union Avė. ir 18 gat
vė.

Gimines, draugus Ir pąžįsta- 
(nus kviečiame dalyvauti laido
tuvėse. z 1

Tadeušai Paulauskas.

ŠIANDIE PINIGŲ 
KURSAS

Siunčiant JJetnvon pe» mua 
40 cent. už 100 auks. 

eita 
250 už $1.00

Pigesnis kursas siunčiant 
didesnes sumas

Prifitatyams Užtikrintai
\ Trumpame laike
Gmtral Manufacturing 
\ District Bank 
\ State Bank—

11h Weet 85th Street

STANISLOVAS BALČAUSKIS 
Mirė geg. 2 d., 1922 m. tu

rėdamas 47 metus amžiaus. Jį 
sumuši nežinom! piktadariai ant 
gatvė® sausio 29 d., 1922 in. Pap
ilko nuliūdima dukterį Jievą, 
brolj Juozapatą ir brolienę; so- 
seij Barborą, po vyru Mateu- 
šaitiortę. Sesuo gyvena New 
Yorke . Paėjo Kauno rėd., Vai
nuto parapijos, Girininkų kai
mo. Laidotuvės atsibus geg. 
5 d., 1922, 8:80 i Šv. Jurgio 
bažnyčią. Lavonas randasi pas 
brolj Juozapatą 8401 S. Aubum 
A ve. Gimines ir pažįstamus 
kviečiame dalyvauti laidotu
vėse.

E R B. Naujiem; skal- 
(J tytojos fcr skaitytojai 
prašomi pirkinių reikalais 
eiti į tas sankrovas, kurioj 
Skelbiam N a u J i e n o • a

Persikėlimas Į Naują Didelę Vietą
UžkvieČiame visus Lietuvius ir Lietuvaites, Draugystes, Kliubus ir viso

kias Organizacijas į musų naujų valgyklų. Bus daroma visokį lietuviški val
giai ir saldumynai, ir visokį nesvaiginami gėrimai.

Atidarymas įvyks 6-tų dienų Gegužės, 1922. Du vakaru grajys muzika ir 
visiems bus įteikta dovana. Musų naujoj valgykloj įrengta vėliausios mados 
parankamai. ' -

* Atdara nuo anksti ryto iW*vėlai pakarę. ,

W. B. JUČUS ■
3241-43 So. Halsted Street

Tel. Boulevard 2158. ' . Chicago, III.

Tikras Didelis Pelnas
Kas nori gauti tikrų didesnį nuošimtį savo pinigams, tegul 

neklauso nebetų pasakų apie abejotinus indėlius, bet tegul indeda 
savo'pinigus tiktai į tvirčiausias kompanijas, kurios visuomet 
mokėjo, moka ir mokės dividendus.

Mes patariame šiandien nepraleisti progos nusipirkti kuo- 
daugiausia

Canadian Pacific Geležinkelio Šeru
, .1-

Tai yra be abejo tvirčiausias sviete geležinkelis. Moka di
videndų $10 ant sero. Šerai dabar kainuoja apie $142. Galima 
neabejoti, kad dar šiais metais šitie šėrai parsiduos maždaug po 
$200 seras. Neužilgo prieš karę šitie šėrai parsidavė po $283.

- . Lengvas išmokėjimas
rfas dabar nusipirks 10 šitų šėrų, užmokės apie $1420, o už 

metų laiko galės parduoti.už $2000 ir gaišti dar $100 dividendų. 
Perkant nereikia visų pinigų įmokėti. Įmokėsi dalį dabar, o 
toliaus mokėsi lengvais mėnesiniais išmokėjimais. Išmokėjimo 
pienas prisidės prie pelno pųmdinimo, nes Šerus, jei norėsi, galėsi 
parduoti nors ir nebaigęs mokėti.

Išpildykite čia pridėtų kuponų, klausdami'pilno išaiškinimo 
apie lengvų išmokėjimų.

K. S. Jurgelonis & Co
STOCKS & BONDS

611 Union Bank Bldg
25 No. Dearborn St. 
\ CHICAGO.

IMPERFECT IN ORIGINAL

K. S. Jurgelonis & Co., 
25 N., Dearborn St. 

Chicago.

Atpleškite šį kuponą ir pasiųskite
Prašau suteikti man pilną išaiškinimą apie pirkimą
. . _ ‘.B! _ _ 1 X - —. 1•> 1 - X TT -- 1 i -t r. IV, __

jimais.

Vardas

Adresas

KURSAS MARKIŲ 
(AUKSINŲ) ŠIANDIEN

Prigulintis permainai
1,000 Markių $4.20
5,000 Markių 22.00*
10,000 Markių 41.50

Ant didesnių sumų speciališkai 
žemos kainos. Pinigai yra prista- 
toitil Lietuvon į trumpiausi laiką. 
Parduodame laivakortes | ir jš 
Lietuvon. Atd&aukite ypatiftcąi 
arba laišku į /

RUSSIAN-AMERICAN
RDREAU

160 N. Wells Street, 
CHĮŲAGO, ILL.

Valandos Biuro: Kasdiena iki 7~ai 
vai. vakarė. Nedėliomis iki 

1-iruti vai. po pietų.

Dr. AL. DĄVIDONIS
Gydytojas ir Chirurgas

Ofisas: 2816 So. Mi'chigan Are.
Valandos:

nuo 10 ryte iki 8 vai. po piet
Telefonas VlCtory 9082

Atliekamo dar 
bą kuopi gi a u 
šiai. Mažus 
grabus turime 
nuo $8 ir aug- 
ščiau, dide
liems nuo $25 
ir augščiau. 
Taip pat turi
me gerus au
tomobilius, kri 
kštynų ir tt.

Reikale
8307

BRIDGE PORT 
ELECTRIC C0.'

5 kanibarių namui ClratuB Išva- 
džiojame pilnai su d* EQ 
fixtures

Darbų gvarantuojame.
Elektriškam darbu!

Telefonai Boulevard I

1618 W, 47ih Street
Knt Hmokesčių, jei pagei

daujama.

II'MUIIIiiiikiiiiiuiii IIIIIIIIJI'IHIIIIIIIIII  i

CATARRH
OF THE STOMACH

iiiHiiiiiiiiiiiiiiiii m llilllIlilliUHIilihilll nil'lllllll.lllllllilllll

pFrjOU CAN’T ENJOY LIFE 
with a #ore, iour, bloated etom- 

BHBa ach. Food doea not nourish. 
Initead it is a tourcc of misery, causing 
p*in», belclnng, dizzincss and head- 
aches.

The person wilh a bad atomach 
thould be aatisficd with nothing lesa 
than permanant, lasting relief.
U The right remedy will act upon thc 
linings of the stomach, enrich the blopd, 
aid in casting out the catanhal poisons 
and stfengthen every bodily function.
U The large number of people vvho 
have successfully used Dr. Hartman’s 
famous mcdicine, recommcnded for all 
catanhal čondilions, offcr the strongest 
possible endorscment for C

Pe-ru-nA
IN SERVICE FIFTY YEARS

luniniiumfliinithi u.itinhbuivkrAfiH iiiihii’ihiMteuMai

imnm>i<un»|iiiiilit

TABLF.TS OR LIQU}Q 
SOLO EVKRYWKteRR 

zn Ena Enncnnn [am czeees3ėMMMNUimiMMlM

NAUJA NAUJIENŲ STOTIS
Dar yiėna Naujienų stotis 

^randasi ant kampo 63rd ir Hal
sted gatvių.

T. Pullm«^5482

A. SHUSMC 
AKUŠERI),

10929 S. State St, 
Chicago, III.

moterų ligose; ru 
pestingai prižiu 
riu ligonę ir kudi

..... i .......... . ■

Dr. Yuška
1900 So. Halsted Si.

Tel. Cenal 2118 \
Ofiso valandos nuo 10 ryto iln 

8 vakaro ' \
Residencija: 2811 W. 63rd M \

TeL Proepect 8466

Telephone Yards 5082

DR. M. STUPNIGKI
8107 So. Morgan Si. 

CHICAGO, ILL.
VAI*ANDOS; Nuo B 1M H ryto

Ir 'nuo 5 iki 8 vakaro

Rezidencijos tel. Van Buren 0294 
Ofiso tel. Boulevard 9693 

įDr. A.A. Roth 
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistas Moteriškų, Vyriškų,Ų 
Vaikų ir yisų chroniškų ligų 

Ofisas :3354 So. Halsted St. Chicago. 
Valandos: 10—11 ryto; 2—3 po piet, 
7—8 Vak. Nedėliomis 10—12 dieną. 
Res. 1139 Independence Blvd. Chicago

Tel. Boulevard 2160

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

VALANDOS: 9—12 ryto

I 3303 So. Morgan Street, 
CHICAGO, ILL.

Tel. Aaustin 73?^
DR. MARYa? 

DOWIATT—SASS.
Kątik sugrjžo iš Californijoa ir 

vėl tęs savo .praktikavimą pa No.
5208 W. Harripon St.

Valandos 8—12 kasdieną ir 6—c 
vakaro išskiriant nedėldienius.

Canal 0257
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Valandos: 11 iki 12 ryto; 1 iki 8 
po piet, 6 iki 9 vakare 

Hedtliomis nuo 9 iki 12 ryte 
1821 So. Halsted St., 

Kampas 18 Ir Halsted St

Telephone Yards 1582

. DR. J. KULIS -
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

Ofiso vai.: 9 iki 12 pietų, 
6 iki 9 vakare

8259 So. Halsted St., Chicago.

Telephone Yards 5834

DR. P. D. VIEGNER
Priėmime valandos nuo 8 iki 12 iŠ 

ryto ir nuo 7 iki 9 v. vak.
3325 So. Halsted St., Chicago, III.

Dr. A. J. BERTAŠIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3464 So. Halsted St.
Chicago, III.

Ofiso ‘ Valandos: 6—8 vak. • 
Tel. Boulevard P913

Resjdencijos Tel. Bculevard 1042 ’

Dr. Maurice Kahn,
j GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4631 So. Ashland Avc.
Tel.: Yards 994

Ofiso ,vai. / 8 iki 10 v. ryto, 1 iki 3
• ir 7 iki 9 v. nedėldieniais nuo 10 

iki 1 vai. po pietų.



NAUJIENOS, Chicago, III,

PARDAVIMUI PARDAVIMUIChicagos Žinios ASMENŲ JIESKOJIMAI, REIKIA DARBININKĮ NAMAI-2EME
turi

jVAIRĮJS SKELBIMAIPranešimai REIKIA DARBININKŲ

NAMAI-ZEME

vyrų
pigiai

JIESKO PARTNERIU

JIESKO KAMBARIU

SIŪLYMAI KAMBARIU

RAKANDAI
MOKYKLOS

AUTOMOBILIAI

ISREDAVOJIMUIį vertės 500,000 dolerių

ASMENŲ JIESKOJIMAI
PARDAVIMUI

MOTERŲ

GREENVIEW EMBROIDERING CO

3068 N. Lincoln St

nelaimių 
Kampa- 

1 ir tęsis
ant kam- 
propertė

laikys

skus- 
savo 

. am-

ATIDUODAMLkurui šakaliai 
veltui ant Sojrch West kampo, 
prie State ir Mon^oe gatvių, už
pakalinėj gatvelėj (Alley).

geroj vie- 
, visokių

RaSyk tuo-
R. 3, Big

DIDŽIAUSIA

Mokykla Chicagoj

REIKIA 6 patyrusių 
geležies atmatų .kiemų.

2034 Southpdrt Avc

Galite išmokėti 
čiais 
kontraktus

antradienį 
n. amžiaus

REIKIA vyrų kelinių dirbėjų 
į dirbtuvę. Keletas nuolatinių 
gerai apmokamų vietų prie se
kamų darbų: 10 loop tackers. 
‘IIOUSE OF KUPENHEIMER

1901 Blumingdale Rd.' * 
Arti Lincoln St. *

SUSEKĖ PAŠTO PLĖŠIKUS

PARDAVIMUI
SALIUNAS

3225 So. Halsted St

štymu 
augštas 

Mainysiu ant 
ar medi- 

groser-

J. LAURYNAITIS, 
3252 So. Halsted St 

Tel.: Yards 4276.

PARSIDUODA pigiai didelis 
naujas nevartotas fonografas. 
Atiduosiu už 3/j kainos; galima 
matyti

3231 S. Halsted St. store.

PARDAVIMUI saliunas 
ri greitai būti parduotas.

Atsišaukite.
5301 S. Halsted St.

PARDAVIMUI GROSERNĖ 
ir bučernė vidutiniško dydžio, 
visolkių tautų apgyventa,, cash 
biznis, parduosime pigiai.

5342 So. Fairfield Avė.

PASARGA.
BES1GARSINANTIEMS.

PARDAVIMUI bučernė ir gro- 
sernė su namu. Biznis cash, vi
sokių tautų apgyventoj koloni
joj. Parduosiu pigiai. Ateikite ir 
pamatykit 5252 S. Artesian Av.

9 ruimų 
budinkai 

Gesalino inžinas malkom piau- 
visos mašinos 

prie apdirbimo 
vežimai, pakinkai, žodžiu kas

BALSUOTOJAI IŠSPRĘS 
BONŲ KLAUSIMĄ.

Draugija Peb-Or 
šokius 

i svet., 
■o pel- 

skyriamas Lietuvos reikalams

ARDAVIMUI flato rakan 
Turiu parduoti tuoj aus. 
1949 'Canalport Ąye.

• 2-roš lubos.

Miesto taryba savo posodyj 
patvirtino sumanymų leisti bal
suotojams birželio 7 rinkimuo
se išspręsti išleidi irtų 4,500,000 
ddl. vertės bonų užbaigimui 
kuikurių gatvių tiltų ir kitiems 
viešiems pa gerinimams.

PARDAVIMUI kriaučių šapa, 
didžiausioj lietuvių kolonijoj; 
geriausia vieta geram kriaučiui. 
Parduosiu šį . mėnesį —

3216 So. Halsted St

Bridgeport 
neles rengia gražų ' balių 
nedėlios vakare, geg. 7, MT 
3142 So. Halsted gat. Va 
nas 
Kviečiame publikų skaitlingai atšilan 
kyti. — Valdyba.

su skiepu namas. Elektra,! 
nudynės. Visi moderniški 
\ Pardavimo priežastis

Cicero
Pašelpos Kliubo mėnesinis susirinki
mas įvyks pėtnyčioj, geg. 5, 7:30 v. v. 
Staligos svet., 1500 So. 49 Avė. Visi 
nariai privalo susirinkti, nes bus dar- 
bininkų rinkimas baliui ir piknikui. 
Be to yra daug svarbių reikalų svar
styti. ’— Valdyba.

PARDAVIMUI SALIUNAS. VIE- 
ta išdirbta prie dirbtuvių — randasi 
343 E. 14th St., Chicago Heights III. 
Atsišaukite greitu laiku. Galit pirkt 
visą arba pusę. Visokių tautų Apgy
venta vieta. Pardavimo priežastis, 
nesutikimas partnerių. Tel.: Chicago 
Heights 1767.

PARDAVIMUI bučernė ir gro- 
sernė biznis yra cash. Lietuvių 
apgyventoj vietoj. Priežastis 
pardavimo važiuoju į Lietuvą.

4602 S. Rockvvell St.

I MAINOM 
amų. Turim

Mrs. Christinc Sumage 
tuvu mirtinai supiaustė 
vyrų, Louis S u magei, 36 r 
Žiauą, po to ikai ji-s prigrųsinęs 
jų mirtimi, jei ji nepaliaus pro
testuoti kam jis užsiimųs su 
kita moteria.

JIEŠKAU Izidoriaus Dapkaus, pa
eina iš Lietuvos, Baročių sodžiaus, 
Raseinių Valsčiaus, 11 ar 12 metų, 
kaip Amerikoje 32 metų amžiaus; 
žmonės pasakoja, kad gyvenąs Cleve- 
and, Ohio. Jo tėvai Lietuvoje labai 
norėtų apie Jį sužinoti. Prašom jo pa
ties, ar kas jį žino pranešti už ką 
>usiu labai dėkingas. Karolis Antana- 
vičia ,8717 Commėrcial Avė., South 
Chicago III. *•*

Rietuvių šrtetitno Draugijos prakal
bos iliu<ruojamos paveikslais įvyks 
nedėlioj,- geg. 7 d., 7:30 v. v. Raymond 
Chapel salėj. 816 W. 31 g-vė. Be to 
bus dainų ir muzikos programėlis. 
Dainuos ir pianą skambins p. Floren- 
ce Wagner. Kviečiame publiką gau
siai atsilankyti. — Komitetas.

Liet. Raudonos Rožės

STEBĖTINA PROGA
Pardavimui bučernė ir grosemė, 

didelė ir labai geroj vietoj; visi įren
gimai nauji ir brangus, stakas, visas 
naujas; renda $25, biznis geras ir iš
dirbtas per daug metų ,visas cash; 
knygučių nėra. Visuomet verta $2,500 
parduoda už $1,550. Atsišaukite tuo
jau, 3214 So. Halsted St., 2 lubos.

ANT RENDOS KAMBARIS VIE- 
nam- ar dviem vaikinams. Elektros 
šviesa, telefonas, maudynė ir kitijpa- 
rankumai. /

3159 So. Halsted St. .
2 lubos iš priekio f

PARDAVIMUI SALIUNAS 
barais ir kitais įtaisymais, 
toj, biznis gerai išdirbtas 
tautų apgyventoj kolonijoj, < netoli 
Ashland Avė. Priežastis turiu grei
tai parduoti, nes išvažiuoju į Lietuvą.

1611 W. 45th St

Piašto inspektoriai pranešė, 
kad jie susekė plėšikus, kurie 
pereitais metais pavogė pašto 
siun 
iš Union stoties

PARENDAVOJU KAMBADĮ, DEL 
vieno ar dviejų vaikinų su valgiu ar 
be vnlgio, prie mažos šeimynos, kam
barys šviesus su visais parankumais. 

( Atsišukite:
2515 So. Halsted St.

1 Tel. Yards 4480 
Klauskite M. Stukus

PARDAVIMUI SALIUNAS 
2721 Archer Avė. 
Tek: Yards 5332

PARDAVIMUI FORDAS ge
rame stovyj už žemų kainų.

Kreipkitės:
S. ŠIURIN

928 W. 33rd St.

Biznis senas. Lietu-
Sykiu parduosiu

REIKALINGAS DARBININKAS 
prie namų darbo ant visados, $30.00 
į menesį, valgis ir guolis ant vietos.

Kreipkitės.
• ARCHER GROCERY 

7044 Archer Avė.
i Netoli Sunvmit

AMERICAN AUTO 
EXCHANGE 

4756-48 West Chicago Avc., 
Atdara vakarais ir nedaliomis.

PARDAVIMUI PIGIAI BUČERNĖ 
ir grosemė. Tirštai lietuvių apgy
venta vieta, biznis išdirbtas. Proga 
padaryt pinigų. Priežastis pardavi
mo patirsit ant vietos.

160 E. Kensington Avė.

Mūrinė cottoge prie .Emerald 2 fin
tai, 5 ir 6 kambariai. $500 įmokėt 
Kaina $2,300.00.

PARDAVIMUI 2 FLATU 
kambariu1! 
gasas ir i 
įrengimai 
apleidžiu šalį

2949 W’. 40th St.

PRMš NELAIMES GELŽKE 
/ LIŲ KRYŽKELĖSE.

PARDAVIMUI keptuvė (be- 
kernė) 
vių kolonijoj 
vežimų, arklį ir troką.

3601 Emerald Avė.

dirbtuvių, puse arba 
priežastis patirsite ant 
Atsišaukite:
2259 XV. 13th St.

BARGENAI
3 flatų mūrinis namas, akmeniniu 

priekiu. Randasi prie Lowe Avc.

Miesto majoras Thomipsonas 
su trisdešimt viršininkų ir biu
ru vedėju išvažiavo New Yor- 
kan studijuoti tenai gatvelcmių 

sistemos. Mat New Yorkc .už 
gatvekariais važiavimų tik pen
ki centai.

SALIUNAS SU BARAIS ANT 
pardavimo geroj vietoj, prie didelių 
dirbtuvių. Biznis išdirbtas gerai. 
Priežastis pardavimo, turiu du saliu- 
nu. Savininką galima matyti, kas 
dieną, 3355 S. Morgan St. Chicago, 
III., o ant pardavimo saliunas 4250 S. 
Ashland Avė.

5 North La Šalie Street, 
kampas Madison St. Tel. Main 4845

Local 269 A, C. W, of A. mėnesi
nis susirinkimas ivyks pethyčioj, 
vreg. 5 7:30 v. v., Unijos svet. 1564 
N. Robey gat. Visi nariai malonė
kite laiku susirinkti.

— P. Chopas sekr.

T. M. D. 27 kp. susirinkimas įvyks 
nedalioj, geg. 7, 4 v. po pietų, J. Lc- 
tuko svet., 4523 So. Wood gat. Visi 
nariai malonėkite laiku susirinkti, nes 
yra daug svarbių reikalų svarstyti 
Svečiai taipgi kviečiami atsilankyti. /

— J. Vaišvįlas, sekr. •'

AREŠTAVO, ĮTARIAMĄ 
žMQižUDĮ.

PARDAVIMUI BUČERNĖ IR 
grosemė su 3 kambarių pagyvenimu 
ir tyriu 6 kambarių išrendavojimui 
flatą, garu apšild(»nas.

Kreipkitės
4413-15 So. Francisco Avė.

•GYVENK SU PAUKŠTELIAIS
5 ruimų mūrinė rezidencija 3 lotai 

netoli šv. Kazimiero kapinių verta 5 
tūkstančių, parsiduoda už $3,600. 
Mažas {mokėjimas, kitus kaųp -rendą.

C. P. SUROMSKI & CO.,
/ 3346 So. Halsted St.,

Chicago, III.

PARDUODU ar mainau farmą ant 
miesto prapertės 181% akrų; 90 ak
rų dirbamos, o kita ganykla ir miš
kas; nauji budinkai, naujas automo
bilius, traktorius ir kitos ukininkystės 
mašinos, -visa aptverta, kaina $9,000. 
Man pinigų nereikia dar tamistai pa
skolinsiu $6,000 ant 4%. 
jaus, George Douphin 
Rapids* Mich.žmogžudį 

1020
nušovęs 'policistų 
dar dvi, žmogžudysti pryšaky 
(^alumtZ National banko, 9117 
Comnurcial avc. s

VIŠTOJ UŽPROTESTAVO 
TEISME.

S. L. Ex-Kareiyių mėnesinis susi
rinkimas įvyks nedėlioj, gpg. 7, 11 v. 
v,, pirmos .kuopos skaitykloj, 4603 S. 
Marshfield Avė. Visi, kuriej buvote 
paėmę pardavinėti svečių vakarienei 
tikietus, malonėkite neparduotus ti- 
kietus ir už parduotus pinigus būti
nai šiame susirinkimev sugrąžinti.

— Komitetas.

North Side. — Jaunuolių Simfoni
jos Orkestrą, po vadovyste p. Varo- 
nec, rengia gražų koncertą ir balių 
nedėlioj, geg. 7, 7:30 v. v., Liuosy- 
bes sevt./ 1822 Wabansia Avė. Kvie
čiame publiką gausiai atsilankyti.

— Komitetas.

/ Amerikos Gelžkelių Asšocia- 
savo konvencijoj Congress 

/ viešbutyj nutarė atidaryt kam- 
panijų prašai i nitmui 
gelžkelių kryžkelėse, 
n i ja prasidės birželio 
iki rugsėjo 30.

REIKIA PATYRUSIŲ MOTERŲ 
embroideriavimui pančiakų. Per pil
nai darbo namie dirbti. t Geras užmo
kestis. Kreipkitės
GREEN VIEW EMBROIDERY CO. 

8068 Lincoln Avė.

Designing, kirpimo, fitavimo, ir 
siuvimo vyriškų ir moteriškų drapanų 

Musų sistema yra geriausia. Čia 
mokiname atskiruose departamentuo
se pilną siuvimo amatą. Mokiniai 
aktuališkai, kerpa, mieruojh ir siuva 
drapanas, prie geriausiai įrengtų są
lygų. Išmpkinam* į trumpą laiką ir 
už labai prieinamą kainą. Išmokęs 
amato, be darbo nebusi.

Ateikite pasiteirauti, tas nieko'’ ne-

PARDAVIMUI NAUJAS BIZNIA- 
vas namas Brighton Park netoli 
teatro arba mainysiu ant 2-jų pagy
venimų arba rendavosiu — geros iš
lygos atsišaukit.

F. J. SZEMFT
4217 Archer Avė.

Jaunų Lietuvių Amerikoje Tautiš
ko Kliubo mėnesinis susirinkimas bus 
nedėlioj, geg. 7, 1 v. po pietų, Mildos 
svet., 3142 So. Halsted gat. Visi 
nariai kviečiami laiku susirinkti, nes 
randas daug svarbių reikalų aptarti.

— S. Kunevičius, nut. rašt.

West Pullman. — S. L. A. 55 kp 
susirinkimas įvyks geg. 6, 7 v. v., J. 
Gruzdžio svet. Visi nariai malonė
kite atsilankyti ir užsimokėti duokles.

— A. Statkus.

DIDELI BARGENAI t
Pardavimui 2 bizniavi namai: ga

sas elektros šviesa, maudynės ir visi 
parankumajfc

Atsišaukit:
2900 Wallace St., 

Tel. Boulevard 3686

j. A. 194 kp. susirin- 
7, <2 v. po pietų, O 

1447 So. 49 Avė, 
malonėkite susi- 

saVo duokles.

REIKIA Į BIZNI PARTNERIO. 
Gera proga energingam žmogui tap
ti pusininku gerai išdirbto Dry Goods 
biznio. Didelis uždarbis. Pinigų 
turį turėt nemažiau $3,000. Tcle- 
fonuokit Lafayette 2858.

REIKĄtJNGA VYRAS ANT 
ūkės diroti^ patyrusiam ūkės darbą 
$30.00 pirmą mėnesį.

Atsišaukite:
ANTANAS PLEINTS, 

3356 So. Emerald Avė., 
Ant 2-rų lubų iš užpakalio.

L. 8. S. 81 kp. mėnesinis susirinki
mas įvyks subatoj, gegužės 6 d. ly
giai nuo 8 vai. vakaro, Liuosybės sa
lėj, 1822 Wabansia Avė. Svarbių 
reikalų delei visi nariai zyra kviečia
mi laiku pribūti. — Kp. Raštininkas.

PARDAVIMUI saliunas, tarp 
didėlių 
čiėlas; 
vietos.

BARGENAI
VARTOTŲ — AUTOMOBILIŲ

Visi musų vartoti automobi
liai yra perdirbti ir pirkėjui 
gvarantuojami.

PARDAVIMUI saliuno fix 
turės už bile kainų. Kombiciji 
nisj sudedamas; priekio barai 
užpakalio, stiklai, rėmai etc.

J. KRAUSE,
918 W. Madison St.

PARDAVIMUI ARBA MAINYMUI 
saliunas su visais fixtuidais, mainy
siu ant bile kokio biznio. Priežastis 
— partnerių nesutikimas.

Atsišaukite:
936 W. 14th St.

PARDAVIMUI ARBA MAINYMUI 
ant Chicagos prapertės gera ūkė, su( 
gerais namais, gyvuliais ir visais 
įrankiais, koki tik yra reikalingi ant 
ūkės. 80 a k erių Illinois valstijoj, ne
labai toli nuo Chicagos. Kreipkitės 
nas savininką, Paul Paulauskis, 1915 
So. Union Avė.

/laidos padarytos pa 
bjL atitaisytos į 24 vai 
^»kie apskelbimai iš streiko apim- 
^detų nėra priimami. Visi Naujie

nų draugai prašomi pranešti Naujie
nų ofisan apie einančius streikus, 
idant Naujienų darbininkai ‘ geriaus 
galėtų žinoti, kaip elgtis su priduoda
mais apskelbimais.

PARDAVIMUI SALIUNAS 
geroj vietoj, biznis išdirbtas. 
Parduosiui pigiai. Atsišaukite: 

"5313 S^Halsted S t.

EXTRA EXTRA
Pardavimui medinis namas, 4 mo

tų senumo, kietmjedžio baigimo, ci- 
mentinis skiepas, visas įtaisimas vė
liausios mados, prie namo 2 lotai 
60x150 pėdų. Vieta randas Irving 
Parke, parsiduoda ant lengvų išlygų. 
Kas myli gyventi ant tyro oro ir 
švarioj vietoj. Atsišaukite greitai. 
Priežastį pardavimo patirsite ant, 
vietos. P. Švelnia, 1443 N. Pauliną 
St. Tel. Armitage 6411 <

nes kleaos biz- 
pasisiuvimui

SURADO VAIKO 
LAVONĄ.

REIKALINGA ČEVERYKŲ 
PARDAVĖJA

Geras darbas patyrusiai *pardavime 
prie čeverykų. Atsišaukite arba ypa- 
tiškai ateikite:

THE STAR SHOE CO., 
3235 So. Halsted St., Chicago, III.

EXTRA BARGENAS
Pardavimui pigiai saldainių, taba

ko sigfiretų ir groserių krautuvė. Biz
nis išdirbtas, yra vieta dėl pragyve
nimo. Pigi renda, proga * padaryt 
pinigų. j.ok.o, ...

332 E. Kensington Avė.

L. S. S. 8to Rajono konferencija 
(vyks gegužės 28 d., Naujienų name. 
Kuopos nriklausančios 8-tam Rajonui 
malonėkite išrinkti delegatus.

Rašt. Ant. Grabelis.

Mokinkis dressmaking.
Braižymo ,siuvimo — Dienomis ar 

vakarais.
Specialės vaka' 

niavoms merginoms 
sau dresės.

VALENTINE 
DRESSMAKING COLLEGES 

2407 Madison Street, 
6205 S. Halsted St.

Kreipkitės ypatiškai arba tašy 
kit išlygų paklausdami.

Sara/Patek, pirmininkė

PARENDAVOJU kambarį 2 
-ieins merginoms. Kambaris 
didelis ir švarus iš priekio ant 
^2-rų lubų. 33rd ir Halsted Sts. 
Kreipkitės į Naujienų ofisų 
No. 26.

Atdara dienom ir vakarais.
MASTER SYSTEM DESIGNING 

SCHOOL, ’
190 N. STATE STREET, CHICAGO

Kampas Lake Str., ant 4 lubų.

PRANEŠIMAS
Pranešame savo visiems kostume* 

riams, pažįstamiems ir visiems, mu
sų tautiečiams lietuviams, kad mes 
perkėlom musų ofisą nuo 3303 Au- 
bum Avė. po numeriu 3342 S. Halsted 
St. Meldžiame tamistų visų, turinti 
reikalus panašiuose musų bizniu, 
kreipkitės prie musų, o mes suteiksi
me tikrą ir teisingą patarnavimą už 
mažą atlyginimą. Mustj užsiėmimas 
yra: perkam, parduodam, mainome: 
namus, farmas ir .visokius biznius. 
Norėdami parduoti namą arba pirkti, 
ar mainyti ant farmos ar ant kokio 
biznio pirmiausiai ateikit prie mušt#, 
pasitarkit su mumis pakoliai eisite 
pas kitus. Musų ofisas nedidelis, ri- 
šasi su pirmos klesos kriaučių šapa. 
bet prie ,musų gausit geresnį patar
navimą kaip kokiame dideliame afise.

3342 So. Halsted St.

PARDAVIMUI PIGIAI RESTAU- 
rantas ant bizniavos gatvės. Biznis 
išdirbtas. Noriu parduot greitai, 
nes‘turiu važiuot į Lietuvą.

10822 Michigan Avė. •

MOKINKITĖS MADŲ 
PELNINGO AMATO

P-lės E. Kazlauskaitės
Lietuviška

SIUVIMO IR KIRPIMO 
MOKYKLĄ

Klesos: dienomis ir vakarais.
NAUJA VIETA

Evelyn Academy of 
Gown Designing

Room 1531 Kimball Hali Bldg 
25 E. Jackson Blvd.

Chicago, III.

PARSIDUODA ' cigarų, icc 
cream, saldainių ir rašomų reik
menų krautuvę, biznis senas, ge
rai apsimoka. Kreipkitės:

3231 So. Halsted St.

(PARDAVIMUI saliunas, vi
sokių tautų kolonijoj, prie di
dėlių dirbtuvių; biznis 20 metų 
senas.

1458 W. 15-th St.

PARDAVIMUI SU MAŠINOMS IR 
2 trokais papso dirbtuvė. Parduosiu 
pigiai, nes turiu 2 bizniu, negaliu 
abiejų užlaikyti; gyvenimą galima 
gauti ten pat.

Kreipkitės:
4413-15 S. Francisco Avė.

NETURI DARBO?
Ateik pas mus, mes parodysime 

kaip padaryti $50 ir daugiau į savai
tę, parduodant aukštos rūšies i n vest- 
mentus ir Real Estate prapertes, k. 
t. lotus, farmas ir nhmus. Patyri
mas nereikalingas, mes pamokysim 
atsišaukit K ofisą. Liberty Land & In- 
vestment Cp., 3301 So. Halsted St.

PARDAVIMUI 2 KAMPINIAI 
lotai 70x150 pėdų, prakilnioj vietoj 
West Pullmane, S. W. kampas 124 ir 
Carntar Avė., viskas prirengta, suros, 
gazas ir šalygatviai, galima tuojaus 
namai statyti. Parduosiu arba mai
nysiu ant bizniavo namo ar automo- 
biliaus. Atsišaukite greitai.

PAUL SHVELNIS, 
1443 N. Paulina St. . 
Tel. Armitage 6411

PARDAVIMUI NAUJAS MEDI- 
nis namas, 2 lotai prie namo b “ga- 
ragius”. Puiki vieta dėl gyvenimo 
nes randasi palei Marųuette Parką.

Kreipkitės:
ADAM KARKA

6925 So. Califomia Avė.

PARDAVIMUI FURNIŠIUOTŲ 14 
kambarių labai geroj vietoj. Rendos 
$40.00 į mėnesį. Visi įtaisymai pa
gal vėliausio išradimo.

Atsišaukite pas savininką.
' P. G.,

1606 So. Halsted St.

Rridgepori. — Illinois Lietuvių Pa- 
šelpinio kliubo mėnesinis susirinki
mas įvyks šimtadieni. gegužio 6. 8 v. 
v., paprasto? svetainėj (3301 South 
Mo^^un). Visi klinbiečial malonėki- 

laiku susirinkti ir atsivesti nauji} 
draugu.

— A. J. Lazauskas, nut. rast.'

PARDAVIMUI naujas namas 
* ‘ kambariai, skiepas, lotas 

ežero, Fox JLake, 
III. Kaina $4,500. Arba mai
nysiu ant namo arti miesto. At 
sišaukite laišku: M- ROBIS 

6148 Waba.sh Avė.

RENDON STORAS GERO! VIE- 
toj, gražus naęiaš .tinkamas aptiekai, 
ar ReaLFstate arba kitam bizniui; 
garu apšildomas, j&ikiausia vieta, to
je apygardoj. Geras biznierius gali 
gražų gyvenimą padaryti. Nepamirš
kite antrašo:

2305 So: Leavitt St.

3 aukštų mūrinis namas 
no Union Avė. Bizniava 
Kaina $9,000.

mėnesiniais mokės
■ Perkame bondsus notas ii

PARDAVIMUI Overland au
tomobilius 5 sėdynių, gerame 
stovyje, parduosiu už pirmų pa
siūlymų. Atsišaukite Shattas & 
SaRaltis Co., RO8 W. 18th St.

PARDUODAM ARB
Farmas ant miesto i 

gražiausių farmų su gerais budin- 
kUis, su gyvuliais ir mašinomis, taip-r 
gi, be gyvulių ir be mašinų — visas 
derlingas ir grąžias farmas, kurias 
mainysim ant miesto namų. Farmos 
randasi ' Illinojaus, Indiana, Michiga- 
no, Wisconsinp ir Arkanso valstijose.

Kas turite namus, didelius ar ma
žus, tai yra jums proga išvažiuoti ant 
farmų, turėti savo locnas ukc^s ir gra
žiai ant tyro oro gyventi, kur jus ir 
jūsų vaikai bus sveikesni ir laimin
gesni.

Norėdami, ūkės, nepamirškit musų 
vardo ir antrašo:

ANTON BRUŽAS IR 
JAMS JANKAUSKI

3342 So. Halsted St., Chicago, III.

JIEŠKAU SAVO PUSBROLIO 
Vinco Jasevičiaus Mariampolės apskr. 
Klebiškiu valse., Šilavoto parapijos, 
Žarstos kaimo. Turiu svarbų reikalą 
iš Lietuvos. Jis pats ar kas kitas 
malonės pranešti.
MARY GUDINUKĖ-JANUŠONIĘNĖ 
144 Chestnut St. West Orange, N. J.

PARDAVIMUI nUčERNfi TR ORO 
semg,lietuviu apgyventa per l;ti-
Kn>ęl)iznis išdirbtas. Priežastis nar- 
(lavbno — skyrimas partnerių. Par 
duosiu už pirmą pasiūlymą.

Kreipkitės po
2956 Union Avė.

. Lietuvos Dukterų Dr-ja rengia 
draugišką vakarėlį su vakariene su
batoj. geg. 6 d., 7:30 r. v.,/Mildos 
svetainėj, ant 2 lubų. Visos narės ir 
draugai ir draugės kviečiami vaka
rėliu. — Komitetas.

Cicero. - 
kimas bus 
Samuliunienės svet., 
Draugai ir draugės 
rinkti ir užsimokėti 
Taipgi yra keletas svarbių dalykų 
apkalbėti. — K. Genis, sekr.

PAftDAVIMUI 6 kambarių 
stuba; 60 pėdų priekis, fclektro 
šviesa, $700.00 įmokėt, $20 į 
mėnesį. Namas 6 metų senas.

5950 So. Kildare Avė. K

REIKIA PARTNERIO PRIE DRY. RiEIKALINGAS Vntras virė- 
goods ir čeverykų biznio. Biznis .
naujas, gerai išdirbtas, tik reikalin- Vieta ant VlSadOs geram
gi pinigai dėl padidinimo biznio. Ge- žmogui. Kreipkis 3206 S. Hal’S- 
ST.’ enŠTsŽ7aŠTrN:u® ted St Tet Boulevard 3985.' 

nas num 27. ‘ | r i . 1

George Markus, 9605 Calu- 
met avė., drauge su savo viš
tomis atsidūrė Engelwood mi
licijos nuovados /teisme, po to 
kai jo vištų skaičius žymiai 
padidėjo, o jo kaimynų tuo 
pačiu kartu sumažėjo. Pen
kiolika liudininkų buvo susi
rinkę ir visi ant syk priparode, 
kad Malkus pavogęs jų vištas. 
Prieš tai, apie 150 įvairios rū
šies vištų pakįlo ir savo pan- 
demoniniu kudakšėjimu ir 
krjkštavimu grieštai užprotes
tavo.
sas vištas su’grųžinti Malkui ir 
jo vištinyčioj lindlninkanis 
bandyti atsirinkti savo vištas.

TĖMYKIT.
Pardavimui arba ma/nymui mūri

nis namais, labai pigiai, įpuikioj vie
toj, (South Side) 2-jų augštų, 5 ir 6 
kambariai, ant 1-mp augšto 
šildoma, elektra, maudynės, 
cimentuotas skiepas 
vieno pagyvenimo mūrinio 
nio namo arba bučemės ar 
nes. ;

Atsišaukite tuojaus.
-J. NAMON

808 W. 33-rd PI., arti Halsted St

•eštavo įtartų 
Jes M. Conroy, 

"ess avė. Sako, jis 
papildęs

Simano Daukanto Draugija 
mėnesini susirinkimą nedėlioj 
žės 7, 1 vai. pn pietų Mark Whi& 
Sųuare svetainėj. Visi nariai atvyki
te, nes yra daug svarbių re;vabi svar
styti. — Valdyba.

PARDAVIMUI FARMA NEW 
York valstijoj, šita farma yra tikrai 
gera 214 akerių žemės, pusė <tirba- 
mos, o kita pusė geros ganyklos ir 
daug stambaus miško. Ariama že- 
rr.*a visa lygi ir labai .gera. 25 pie
ningos karvės ir 5 priaugančios, 4 ge
ri arkliai, mėšlams mašinos, 2X inžinai 
ir daug visokių*tulšių ir mašinų, ku
rios priklauso prie tos farmos. Visai 
naujas automobilius, tik 2 blokai iki 
stoties, krautuvių ir mokyklų. Puiki 
upei teka pro pat stubą, kita teka per 
PTiinylclt,. StuLoj vanduo ir šviesos 
visuose budinkuose. Kas norėtų dau
giau žinoti apie šitą puikią farmą, 
malonėkit per laišką atsržinoti.

Z. P., Box 65, Ashford, N. Y......

RENDAI KAMBARIS VIENAM 
ar dviems vaikinams:'' elektro švie
sa ,telefonas šiltas vanduo 
dynė.

LOTAI
-4 šiaur-rytinis kampas 35tos ir Lowe 
Avė., 39x125 pėdas.

’ STANDARD REALTY CO., 
736 W. 85th St.

J. Mikshys. J. A. Burke arba J. Koln.

ŽMONA MIRTINAI SUPIAUS 
TĖ SAVO VYRĄ.

MAJORAS SU SAVO PALIDO 
NEW YORKAN. 

VAIS IŠVAŽIAVO

________ MOTERŲ
REIKIA patyrusios pdrdavė 

jos į moteriškų drapanų ir siU 
tu flkyrių. Nuolaitinė vieta.

J. OPPhjNHEIM'DR & CO.
4700 So. Ashland Avę^'

REIKIA PARTNERIŲ, KAD IR’ ---------------------
rFoX“u reikalingas virimai
išmokinsiu. Turiu naujai išrastą da- gera alga, (laibas ant visados. 
lyką pagražinimui kambario ir nau- 1628 W 47lh St 
dingas kiekvienam. J. Šalkauskas/ 
2040 S. Halsted St. I ’----- :---------------

Pereita
Beriek.
Green Bay gat., išėjo ž^auti 
ir daugiau negrįžo.* Ka7 Kurie- 
kranto sargai matė jį/ pie 9 
v. v. ant upės krantą sėdint. 
Tėvams vaiko pasiged/^ ir aide 
tai pranešus ix>licijąf ^pradėta 
vaiko Cahimet upė#ieškoti, ir 
po auštuonių valąjdų ieškoji
mo surado tenai h lavonų. •

- JEI TURI VIENĄ TŪKSTANTI!
4 pagyvėnimų marinis namas: elek

tra. maudynės netoli lietuviškos baž
nyčios; parsiduoda įabai pigiai arba 
mainysiu ant namo ar bučemės.

O. P. SUROMSKI & CO., 
3346 So. Halsted St.,

/ Chicago, III.

REJKIA PATYRUSIŲ MOTERŲ ^EMBROIDERIAVIMUI 

pančiakų. Namų darbas ir užtektinai. Kreipkitės:

JIESKO DAUUBO PRjE TAIKYMO, 
esu staliorius, turiu gerą patyrimą, 
jei kam reikalinga pataisymui na
mų arba rakandų, tokį darbą galiu 
atlikti gerai ir pigiai.

MARTINAS SULA,
4716 S. Marshfield Avė., 

Tel. Boulevard 2422

!!BARGENAI!I
Pardavimui ūkė, 245 akrų geros 

žem-ės. Virš 100 akrų dirbamos, li
kusi ganykla ir didelis miškas; geras 
sodas 22 karves, 3 telyčios ir bulius^ 
5 arkliai ,virš 3 00 paukščių 
stub;a ir kiti budinkai, — 
gert 
ti ir grūdams malti 
kokių tik reikalinga 
ūkės, .,-------  —
tik reikia, viskas gerame stovyj. Suz‘100x200, arti 
viskuom parsiduoda tik už $8,000t 
apie pusę įmokėti, prie progos mainy
čiu ant namo mieste. 2 mylios į 
miestuką, 6 mylios nuo geležinkelio, 
Parduoda savininkas:

G. KLEIVO, 
Rd. 1, McDonough Chenango Co., N.Y,

REIKIA 3 a/ 4 'fcerų vyrų 
dirbti į geležies atmatų kiemą. 
Taipgi prie žirklių, kuris su
pranta kaipv naudot No. 3 žirk- 

mau- les. Warshawski & Co., 1915 S. 
Stale St. ri

MŪRTGEClAl -PASKOLOS
Skoliname Pinigus Ant Ant
ro Mortgečiaus Už 6%




