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Lenkai jau aneksavo Vilnių

— visų kitų šalių i] 
Į tai jiems atsaky

galu- 
vieta 
Rusi-

Policija melavo apie 
buvusį gaisrą.

Santara veiks 8 mėnesius.
Jungt. Valstijoms naujų 

kvietimų Haagos konfe 
rencijon.

Tai yra 
pasitikėjimui 
snį javų der

lių. Valstiečiai J mobilizuojasi 
kovon su sąrančiais gasolinu, o 
aeroplanai mėto nuodingas 
bombas j jų veisimos vietas.

BERLYNAS, geg. 18. - 
kieti jos skolos padidėjo 
bal. 1 d. ir gegužės 10 d 
685,000,000 markių 
skolos siekia 
markių.

sutartis 
tuoj a us

Gal tarsis kartu su Fraricija 
Anglija.

geg. — 
Iloovcr 
40 di- 
anglių 
liuosu

Entored as second Class Matter March 7, 1914, at the Post Office of Chicago, III 
under the Act of March 8, 1879.

E. VILNIUS, balandžio 18 d. 
— Atvykę Vilniun Pilsudskis 
su ministeriu pirmininku Poni- 
kowskiu ir kitais ministeriais 
ir Poznanės vyskupu Lenkijos 
pirmasu Dalboru panaikino lai
kinų Vilniaus valdomąją komi
siją ir perėmė valdžią betarpiai 
į Lenkijos rankas.

visgi nors 
ir galės Jis be to pastatė prie kiek

vieno budąvojamo namo polici
ją ir įsakė jai šauti į kiekvieną 
policijai nepatinkamą žmogų, 
kuris prisiartins prie būdavo j a- 
mo namo.

ir dabar 
282,590,000,000

kairiasparnius su
buržuaziniam

Pati policija dabar pripažįs
ta,, kad visi pirmesnieji jos 
kaltinimai buvo visai ■ be pa
mato. Reiškia, ji pati prisipar 
žįsta, kad ji melavo, kada kal
tę už gaisrą metė ant darbi
ninkų.

'-MASKVA, geg. 18. — Bylos 
nagrinėjimas 47 sočiai revoliu
cionierių paskirtas birželio 1 
dieną. Juos kaltinama suokal
biuose prieš sovietų valdžią.

Revoliucionierių vadovas Ze- 
nisnoc (?) paskirtas ginti ka
linius.

MASKVA, geg. 18. — Pieti 
nėj Rusijoj
Kubaniuj ir Kryme, pradėjo 
siausti sąrančiai, kurie pridaro 
didesnių nuostolių, negu perei
tais metais. Tai yra didelis 
smūgis Rusijos 
turėti šiemet ge

Nesulaukia atsakymų.
LONDONAS, geg. 18. — An

glijos valdžia vis dar nesulaukė 
atsakymo iš VVashingtono, Ry
mo ir Paryžiaus į pasiūlymą 
paskirti komisiją ištirti skel
biamą turkų žudymą krikščio
nių Anatolijoj. ,

Ugnagesiai gesina gaišių, kįlusį 72 apart mentų būdavo ja mame name 
utarninko naktį. -T 
prigrūmojęs esantiems •] 
apie budavojamus namus. Dabar pasirodo, kad namą padegė žaisdami

visos
visų

Kaip dabar pasirodo, visi 
tie Fitzmorris ir policijos 
skelbimai buvo grynas melas 
ir išmislas. Tyrinėjant pasiro
do, kad namą padegė žaidę ja
me vaikai. Yra žinių, kad jie 
sukurę ugnį antrame augšte ir 
nuo to prasidėjęs gaisras, kuris 
pridarė milžiniškų nuostolių. 
Nežinomas žmogus įspėjęs gy
ventojus, kad dega gretimas 
namas, bet jokio grūmojimo 
nebuvo ir niekas nešaukė “Į 
peklą su Landis nuosprendžiu.” 
Tą pramanė pati policija. Be 
to namas visai nėra statomas 
prisilaikant (Landis nuosprend
žiu, bet pilnai unijos taisyklė
mis.

BĘLFAST, geg. 18. — Bel
fasto Marrovvibonc distrikte 
per visą naktį tęsėsi šaudymas, 
policijai ir kareiviams bandant 
suvaldyti žudeikas. Ryte gi 
žudeikos šaudė į darbą einan
čius darbininkus.

Tuose persišaudimuose ma
žiausia keturi žmonės liko nu
šauti ir daug sunkiai sužeista./

GHICAGO. — Kada užvakar 
užsidegė didžiulis 72 apartmęn 
tų biidavojamas namas prie 
Sheridan Road, policijos virši
ninkas Fitzmorris tuojaus be 
jokių tyrinėjimų paįkelbe, 
kad tą namą padegė streikuo- 
jantįs namų budavotojai ir 
kad priežastim to gaisro yra 
pasodinimas kaleijiman darbi-

(RYMAS, geg. 18. — šįryt 
kįlo gaisras, viename seniausių 
ligonbučių Ryme, Santo Spiri
to. Ligonbutis ir įvairios prie
glaudos laipina apie 5,000 
žmonių. Dalis ligonbučio liko 
ugnies atkirstai ir ten iš po de
gančių griuvėsių vėliau išim
ta 16 lavonų. Keli ligoniai 
sunkiai sužeisti ir apdegė.
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Lenkų planai visiškai 
lietuviu išnaikinimui

E. VILNIUS. Lenkų valdžios 
sferose yra sumanyta įsteigt 
Rytų Žemių komisiją, kurios 
uždavinys butų pravesti visiš
ką Rytų pakraščių suliejimą su 
Lenkija ir visišką tų tų kraš
tų sulenkinimą.

100,000,000 
auksinų

BRIDGEPORTO SKYRIUS 
So. Halsted St., Tel.

TOWN OF LAKE SKYRIUS 
West 46th Street. Tol.

BRIGHTON PARK SKYRIUS 
Archer Avė., Tel. Lafayette 7674

WEST PULLMANO SKYRIUS
523 West 120th St., Tel. Pullman 0169

ROSELANDO SKYRIUS
233 East 115-th St., Tel. Pullman 0659
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WASHINGTON, 
Iždinėj pasakyta, 
apie karo skolų 
Jungt. Valstijoms 
vedamos kartu su 
Anglija. Jungt. 
dar neturi oficialinių 
apie Franci jos nutarimą 
kirti finansinę misiją 
apie skolas. Gcnoa konferen- 
ejai užsibaigiant iki birželio 
15 d., manoma, kad ir Anglija 
galės atkreipti domę į savo 
finansinę padėtį ir reikalus ir 
pasvarstyti apie grąžinimą 
skolų.

Naujienų Pinigų Siutimo Skyrius nuo jo įstei
gimo 1920 metų pradžioj iki (Jabar persiuntė 
Lietuvon šimtą milionų auksinų (100,000,000). 
Geriausias patarnavimas pinigų persiuntime ir 
visiško saugumo užtikrinimas, kokį tik tokia 
Bendrovė kaip Naujienų gali duoti, buvo prie- 
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.
x Per Naujienas galite* siųsti pinigus ir į lenkų 
užimtą Vilniaus guberniją, o taip-jau ir į visus 
kitus svieto kraštus.

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

NAUJIENOS,
1739 So. Halsted St, Chicago, III.

Damasko arabų laikraštis. Iš 
10 pavestų žinioms skilčių tik 
viena yra užsilikusi, kilos 9 
skiltįs paliktoj tuščios — jas 
išbraukė Cenzorius. Praleista 
žinios tik apie tai kaip sunkiai 
baudžiami kurstytojai prieš 
Franciją, taipjau taikomos 
prieš ,pačius syrus ir amerikie
čius, kuriais syrai pasitiki ir 
kurių užtarimo jie maldauja.

Pavergtoji Lietuva 
Raštas iš Punsko okupuotos 

srities gyventojų.
“Užsienių Reikalų Ministeri

jai Pranešimas. Š. m. baland
žio mėn. 8 d. negyvenamoj 
Punsko stoties troboj, rasta 
užmuštas artimo (prie stoties) 
kaimo gyventojas Joųas Ivaš
ka. Lenkų daktara* 
damas nužudytąjį, rado perėju
sią -per. plaučius ir dar užsili
kusią prancūzų kulką. Toli
mesnis tardymas aiškiai pa
rodo, kad šis darbas padarytas 
'‘Čaitkovskininko“ kareivio, 
kad apiplėšus keliu ėjusįjį J. 
Ivašką, pas kurį buvę kišenėje 
5.000 auksinų pinigų, kuriuos 
žinomas “Čaikovskio“ kareivis 
pamatęs jau negalėjo paleisti... 
neapiplešęs.

“Žuvęs I. buvo visoj apylin
kėj 'Žinomas kaipo labai ramus 
žmogus ir vienas žymesniųjų 
vietos lietuvių. “Čaikoyskinin- 
kai”, besivalkiodami visoj čia 
neitralinės zonos apylinkėj, 
nuolat panašiai pastodinęja ant 
kelių praeivius ir krato kiše- 
nius. -

“šis Čaikovskio būrys yra 
sudarytas iš įvairių Lietuvos 
dezertyrių, plėšikų ir jiems pa
našių.

“Liudisinkai yra. su aiškiais 
šios žmogžudystės išrodymais, 
bet lenkų valdžia tardymo ne
daro.”

Pasirašo gyventojų įgaliotie-

Be to policija skelbė, kad 
jau gyvenanti tame name šei- 
mina buvusi įspėta tuojaus 
išsinešdinti, nes namas išlėtk- 
siąs į padanges. Tas žmogus 
sušukęs: “Į peklą su Landis 
nuosprendžiu.”

Pelnyčio j bus laikomas pil
nas Genoa konferencijos posė
dis, kuriame bus pasirašyta ne
puolimo 
George 
apleis.

Lloyd 
tiek įstengė laimėti 
parsivežti santaros sutartį, ku
ri pagelbės jam vesti kampani
ją, kadangi Anglija geidžia da
bar taikos, kad galėjus vesti 
prekybą ir pagalios geidžia jos 
ir 2,000,000 bedarbių.

Rusijos delegacija paskuti
nėj valandoj bandė padaryti 
keletą protestų, bet visi tie 
“protestai” greičiau buvo tai
komi tik propagandai Maskvos 
laikraščiams.

Rusijos delegacija, matyt, 
susidomėjusi tuo, kad priėmi
mas Haag. konferencijos pienų 
gali sumažinti jos prestižą Mas
kvoje. Todėl čičerinas prieši
nosi pašalinimui Vokietijos iš 
konferencijos, nes buk svar
biausias klausimas — kreditai, 
nėra numatyti Rusijos — Vo
kietijos sutartyj.

Jis taipjau priešinosi daly
vavimui Lenkijos, Rumunijos, 
Japonijos ir Jugo Slavijos, 
nes jos palaiko Vrangelius ir or 
ganizuoja naują puolimą ant 
Rusijos. Jam atsakyta, kad 
pasirašius nepuolimo sutartį 

tos šalis puolimo negalės orga
nizuoti. čičerinas taipjau rei
kalavo, kad Vrangelio armijos 
likučiai butų iškelti toliau nuo 
Rusijos, bet jam atsakyta, 
kad niekas jų nenori ir nėra 
kur jų dėti.

Holandijos delegatai priža
dėjo kad Rusijos delegatams 
Haagoje bus suteiktos 
tos teisės, kokias turi 
kitų šalių diplomatai.

mis, kurios taipjau turės pri 
sidėti savo parašu ir prie 
puolimo sutarties. 

t *

Talkininkai nesiųs naujo 
kvietimo Jungt. Valstijoms 
nulius užsibaigusi Genoa kon
ferencija. Pakvietimas bus 
pasiųstas tik konfcrepcijai už
sibaigus ir jame bus plačiau 
apibudinta sekamosios Haagos 
konferekcijos tikslai ir jos pie
nai. Bet kad Haagos konfe
rencijos pienai visgi nesutinka 
su Valstybes sekretoriaus Hug
hes pastatytais reikalavimaisi, 
manoma, kad Amerika vistiek 
Haagos konferencijoj nedaily- 

vaiis.

Europa pasirašys nepuo 
limo sutartį

Pilsudskis ir Ponikovskis 
Vilniuje

Į Lloyd George tikisi, kad 
liuesu vyties klausimas bus pa
tenkinančiai išrištas pats sa- 
vaimi ir bus prieita prie to pa
ties, prie ko priėjo Franci jos 
revoliucija, būtent prie smul
kiosios žemes nuosavybės. Bet 
svarstyti tokius klausinius su 
čičerinu esą pavojinga, nes 
tiems svarstymams tada nebo
tų galo. I

Rusai protestavo ir prieš dvi j 
komisįj 
Rusijos

geg. 18. — 
kad tarybos 

grąžinimą 
galbūt bus 
Fra nei j a ir 

Valstijos vis 
žinių 
pas- 

tartis

gatai politinės 
dyje, kuriame 
tomą nepuolimo sutartis, ne
dalyvavo, e

Pilnas konferencijos posėdis 
bus laikomas ryto 9 vai. ryte 
ir tęsis gal iki vidurdienio. Po 
to Anglijos delegacija tuojaus 
apleis konferenciją, taipjau ir 
kitos delegacijos, nes tai bus 
paskutinis Genoa konferenci
jos posėdis ir su juo konferen
cija užsidarys. Po to veik už 
mėnesio laiko susirinks konfe
rencija Haagoje, bet joje daly
vaus tik visų šalių ekspertai 
ir bus aptariamas tik Rusijos 
klausimas. Manoma, kad Ha
agos konferencija tęsis kokius 
keturius menesius.

GENOA, geg. 18 
ras Lloyd George visgi parsi
veš* su savim Londonan 
jo taip geidaujamą nepuolimo 
sutartį, kurią sutaria padaryti 
aštuoniems mėnesiams, arba 
keturiems mėnesiams po to, 
kaip Rusijos komisija Haago
je nustos veikusi. Haaga 
tinai liko paskirta kaipo 
sekamoms deryboms su 
ja. Dabar bus tariamąsi 
vien su Rusija, bet ir visomis J įprotis 
aštuoniomis sovietų respubliko j ]us>

Didžiulį namą padegė bežai 
džiantįs vaikai. Nebuvo jokių 

grūmojimų.

.. l%c 
$8.33 

$21.84 
$2.11 
$9.14 
$5.30 

.. 35c. 

.. 2%c 
818.56 
$38.83 
$25.56 
$19.14

Vakar, geg. 18 d., užsienio pini
gų kaina, perkant jų ne mažiaus kaip 
už 25,000 dolerių, bankų buvo skai
toma Amerikos pinigais liąip

Prižada nekelti anglių

WASiriNGTONr.
Prekybos sek re torius 
paprašė ir gavo prižadą 
džiųįu neongan izuotų/j ų 
kasyklų savininkų savo 
noru nebekelti daugiau 
kainų laike angliakasių

GAIRO, Egypte, geg. 18. — 
Kaip veikia Francijos cenzu

Belgijos dele- 
komisijos posė- 
ir buvo svar*-

Anglijos 1 sv. sterlingą___ $4.45
Austrijos 100 kronų ... 
Belgijos 100 frankų .. 
Danijos 100 frankų 
Finų 100 markių ____
Francijos\100 frankų . 
Italijos 100 lirų ........
Lietuvos 100 auksinų 
T>enkų 100 markių __ ;.
Norvegų 100 kronų ... 
Olandų 100 guldenų ... 
Švedų 100 guldenų ... 
švėicarų 100 markių ... 
Vokietijos 100 markių

Rusai reikalauja Nemuno 
transportą sutvarkyti

Nors Sovietų Rusijoj arba, 
teisiau sakant, Baltgudijoj, tik 
ga’as Nemuno teber, bet Sovie? 
tų R. Respublika buvo jau 
pirmiau pranešusi, kad jo$ 
miškai leista būt Nemunu pluk 
dyti. Iš Liet. Rcsp. valdžios, 
rodos, nesutikta to Sovietų R; 
noro išpildyti. Girdėt dabar 
Rusai Genujoj vėl iškėlė tą 
klausimą. (L. Ž.).

Ekspliozijos kasyklose.

PITTSiBURGH, Pa., geg. 18. 
— Šiandie trijose kasyklose 
Turtle upelio apygardoje išti
ko smarkios ekspliozijos. Viso
se trijose kasyklose Jnivo dir
bama, nes jų angliakasiai ne
prisidėjo prie streiko.

Priežasties ekspliozijos nie
kas nežino, bet žinoma, kalti
nama streikierius. Delei to ta
po areštuota unijos darbuoto
jas Patterson ir daugiau strei- 
kierių grumojama areštuoti.

“Jei mes laikytumėm maišy
tos komisijos posėdį iki vi
durnakčio, rusai susirinktų 
12:30 v. ir diskusuotij padėtį 
iki ryto. Mes visi turime įprotį 
diskusuoti, bet pas tulus tas 

yra daugiau nenorma- 
negu pas kitus.”

Konferencija baigsis ryto. k

Franci j a išeina iš konferes- 
cijos be jokio laimėjimo. 
Anglija lairfiėjo 8 mėnesių ne- 

: puolimo sutarimą ir naujas ta
rybas su Rusija, kurių Anglija 
geidauja, o Rusija turi pada
riusi sutartį su Vokietija. Bet 
dar yra didelis klausimas, ar 
čičeriniri pasiseks sutaikinti 
MaskvO;

I koncesijomis 
pasauliui.”
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LAUKIA JUSU
Metai Yra Svarbiausi

metu vago

$149.00

BULLDOG BLUE

Puikiai

N©w York

madų ir visokio dy

džio baltai palevotas

$22.00 vertės už

Telefonai Boulevard

1619 W. 47th Street

PAVASARINIS
Subatoj, Gegužio 20, 1922 Tikietas 50c. su drapanų pasidėjimu

IMPERFECT IN ORIGINAL

$150 
$175 
$295

kad dėl įvy- 
yra kalti ne

BRIDGE PORT 
ELECTRIC CO.

Geriausios lazurkos nairą 
darbo drapanoms, kurios pa
darys baltas kaip sniegu /

Kodėl Jūsų 
Kūdikio Pirmutiniai

Maišyk vandenių • įdėjus 
lazurkas.

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

Iškirpkite ši pagarsinimą ir pa
siųskite į The liorden Co., New 
York ir gausite pilnus patari
mus ir nurodymus, kaip ji var
toti lietuvių kalboj visai veltui, 
taipgi ir puikią kūdikių knygą.

Užtaigi, kad jis tais metais greičiausia auga 
įr. augimas turi būti nuolatinis ir sveikas. 
Jeigu jus negalite žindyti savo kūdikio, arba 
Jeigu jūsų pienas netinka jam, vartokite

S. W. BANES 
ADVOKATAS

6 Val.t 9 A. M. iki 5 P. M.
1811 Recter Building

79 West Monroe Street, Chicago. 
Phone Central 2560 

Rez. 3203 So. Halsted St. 
Yards 1015. Val.i 6 iki 9 vaL

Vėliausios mados Pleyer Pianai augštos rūšies taip 
ir actionai mašinerijos yra gvarantupti ant 10 metų 
galima išreikšti garsiausių artistų muzikų ir užtik
rinantis sutikti geriausia muzikų jūsų namuose, ga
lima gauti visokių užbaigimų, kainos negirdėtai 
žemos.
$350 vertės už
$400 vertės už
$500 vertės už

Ant iimokesčių, jei pagal 
daujama.

ADVOKATAI IR PATARfcJĄI 

1305-7 127 N. Dearborn St. 
Randolph 8899 

MAURICE J. GOLAN 
Res. 1102 S. Ashland Blvd.

Seeley 8676

Bus puikus pirknikas su trimis laimėjimais ir bus dovanos — žie
dai dalinamų^ kiekvienam 10 metų išbuvusiam draugystėj nariui ir 
kuris per tą. laiką nesirgo.

Todėl kviečiame visus be skirtumo atsilankyti kuoskaitmenin- 
giausiai. linksmai laiką praleist ir tyfu oru pakvėpuosit.

Kviečia KOMITETAS.

f Aržuolo Komodos
Tikro aržuolo medžio 
pilno saizo veidrodžiu 
plačiais stalčiais, pir
miems pirkėjams po

$12.75'

GELŽKELIEČIŲ ULTIMATU 
MAS.

padarytos visokių

Ledaimės aržuolo

Of /so Telefonas Boulevard 7820
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 Strečt, Tel. Lafayetto 263

Dr. AL. DAVIDONIS
Gydytojas ir Chirurgas

Ofisas: 2816 So. Michigan Are.
Valandos: 

nuo 10 ryto iki 8 vai. po piet. 
Telefonas Victory 9082

Vatiniai matrasai, 
galima gauti visokio 
didumo išpildyto, 
parinktos vatos ge
riausio audeklo, ap
valkalai geri, dabar
tine kaina $12.50 
numažinta iki

$5.75

Tel. Haymarket 8669
JOSEPH W. GRIGAL 

Lietuvis Advokatas
Kambaris 806, Home Bank Bldg., 
Kamp. Mitwaukee ir Ashland Avės 
Ofiso vai.: nuo 9 iki 5 ir nuo 7 

iki 9 vakare.

Tel. Randolph 2898
A. A. SLAKIS 

ADVOKATAS
Ofisas vidurmdestyj.

ASSOCIATION BLDG.
19 So. La Šalie St.

• Room 1308
Valandos: 9 ryto iki 5 po pietų

Namų Tel.: Šyde Park 8395

A. MASALSKIS t • * Grabonus
Atliekame dar 
bą kuopi giau .
šiai. Mažus 
grabus turime 
nuo $3 ir aug- A 
ščiau, dide- ■ 
liems; nuo $25 
ir 'augščiau. H 
Taip pat turi- w 
me gerus ąu- W 
tomobilius, kri W 
kštynų ir tt.

Reikale kreipkitės

3307 Aubum Avė.
Tel.: Boulevard 4139

r. jv. Rutkauskas 
Advokatas

29 So. La Šalie St. Room 530 
Tel.: Central 6390 /

V ak. 812 W. 33 St., Chicago. 
Tel. Yards 4681

$225.00 vertės 3 šmotų velour arba
Tepestry iškimštas Cover Stuffed seklyčios setai, su 1 luošo 
mis sprendžinų sėdynėmis, su sprendŽinu užpakaliu ir apa 
čia geriausios išdirbystes, pirmos klesos velour visokių spal 
vų iš didžiausio pasirinkimo ir kainos C 
žemiausios

$49.00 Velvet karpetai nepaprastas pigumas kar- 
petų. Puikiausias išaudimas vėliausias, pavasa- 
Yinis išdirbimas ir didžiausia pasirinkimas ant 
lengvų išmokesčių $33.00

5 kambarių namui dratus išva
džiojome pilnai su CkEO 
fixtures

Darbų gvarantuojame
Elektriškam darbui

7101 
1892

BUIlDOGiBUE
Prašyk savo grbfierninko Bull Dog 

lazurkų. J •

Visiems žinomos dvi didžiausios Lietuvių Rakandų Krautuvės Chicagoj ir Apielinkėj
* Parduodam už Pinigus ir ant lengvų išmokėjimų

Krautuvės atdaros kas vakaras iki 9 valandai vakare ir ncdeliomis iki 12 vai.

BRIDGEPORT FURNlTURE CO.,Not Ine.
3224-26 So. Halsted St., 4262-64 Archer Avė

JOHN KUCHINSKAS
LETUVIS ADVOKATAS 

2201 W. 22nd SU kerti Leavitt St.
Telephone Canal 2552

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

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

Meldažio Svetainėje
2244 W. 23rd PI.

Drauge, kur begi? 
0 į PIKNIKĄ 

Draugystės Meilės Lietuvos Amerikoj,
Kuris atsibus

Nedėlioj, Gegužio‘May 21 d^ 1922 
G. M. CHĖRNAUSKO DARŽE, 

Lyons, Illinois.

Vaikams, lovukes metalo arba medi

nės. Buvo po $15.0Q ’ $7.75

I 1111

K. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisai -
127 N. Dearborn StM Room 1111*18

Tel. Central 4411. VaL nuo 9-6

Gyvenimo vieta;
3323 So. Halsted St ,

Valandos: nuo 6 iki 8 v. v. kiekvie
ną vakarą, išskyrus Utaminką ir 
ketvergą. Nedalioms nuo 9 iki 12 r.

EAGLE BRAND 
( COATOCN56D MILK > ~

Stiprumą teikiantis maistas, kuris turi savyje vlsag 
reikalingas kūno subudavojimo medegas ir priduoda 
sveikatą ir stiprumą.

a šilkinė Lempa 
Japoniško šilko artis
tiškas darbas pilnos 
mitros ,nuih aržuolo ar 
ba walnut. Visa lempa 
su pastatymu už

$16.50

Semtoje, balandžio 19 <1., 2 
vai. po pietų, Baisogalos sto
ty, ėjusį iš Kauno* keleivinį 
traukinį Nr. 8 ištiko nelaime. 
Rezultate 3 žiiionės tapo už
mušti ir 15 sužeista, Gerokai 
apdažo 1 pašto ir 3 keleivi
niai vagonai, o manevrovas 
garvežis nuvirto į šalikėlį.

Katastrofa įvyko prie šiokių 
aplinkybių: įkaušęs mašinistas 
pro streiką įvažiavo ’ su prik
rautais malkomis vagonais į 
keleivio traukinio bėgės ir abu 
traukiniai smarkiai \susidurC 

šonais. Ant laimes keleiviniam 
traukiny iš žmonių beveik nie
kas sunkiai nenukentėjo, tik 
kaikurie piliečiai kiek susižei
dė dužunčių langų stiklais. Už
mušta ir sužeista dirbusieji 
prie malkų krovinio darbinin
kai, buvusieji tuo 
nuošė .

Reikia pasakyti, 
kusios katastrofos 
vien girtuoklis mašinistas ar 
streločnikas, bet kalta ir pati 
administracija. Juk niekam nė
ra paslaptis, kad daugelis kaip 
aukštesniųjų taip žemesniųjų 
gelžkelio tarnautojų labai mėg-j 
sta įsigerti eidami savo tamy-j 
bos pareigas. Gana tankiai ga
lima pastebėti girtus traukinių 
tarnautojus, kaip kondukto
rius, mašinistus ir kitus gelžkc- 
liečius. Pats esu matęs tokių 
neleistinų dalykų. Girtas ma
šinistas paleidžia visais garais 
keleivinį traukinį, kad net ne- 
benuvokia jį sulaikyti ant sto
ties, ir paskui apsižiūrėjęs stu
mia atbulų traukinį pusvarstį 
ar varstą atgal.

Tie dalykai gelžkelių admi
nistracijai, yra žinomi, tačiau 
sudraudimui tų girtųoklių-tar- 
nautojų ligi šiol nepadaryti jo.4 
kių žingsnių. Taigi įvykusiai 
katastrofai jau nebe nuo šian
dien buvo rimto pavojaus, kas 
pagalios ir atsitiko.

Gelžkelietis.
Kaimas 20—IV—1922 m.

Ketvirtadienį, balandžio 27, 
4 vai. po pietų, Kaune plačių
jų gelžkelių dirbtuvėse įvyko 
gelžkeliečių skaitlingas mitin
gas.

Mitinge dalyvavo netik kau
niškiai gelžkeliečiai, bet ir at
vykę iš provincijos, — iš Virba- 
liaus, Kėdainių ir Šiaulių dele
gatai.

Susirinkusieji svarstė savo 
padėtį ir tarėsi kas daryti, kad 
Gelžkelių Valdyba nesistengia 
pagerinti jų sunkaus būvio, 
nes ligi šiol dar vis neišmoka
ma algų priedai, nebeduoda 
pažadėtųjų produktų ir tt. 
Taigi, kad priversti Gelžkelių 
Valdybų pildyti, rezoliucijų, ku
rios svarbiausi reikalavimai 
yra šiokie: “Brangenybės prie
das kai]) centre, taip ir provin
cijoj visiems darbininkams ii 
mėnesiniams tarnautojams ne 
lųažiau 500 auksinų menesiui 
skaitant nuo 1 sausio š. m. Vi
siems padieniiliams ir mėne
siniams gelžkeliečiams produk
tai, nemokama medicinos pa
galba patiems ir jų šeimoms 
ir 11.

iNeišpildžIus šių reikalavimų, 
gegužio 5 <1. 11 v. dienų, bus 
paskelbtas visuotinas Lietuvos 
gelžkeliečių streikas.

—Gelžkelietis.
Kaunas 30—IV—1922 m.

PAVASARINIS IŠPARDAVIMAS
* SU NUŽEMINTOMS KAINOMS

Rakandų, Pečių jr abelnai reikalingų daiktų kainoa žęmesnės, negu kur kitur

DI DELIS
' Rengiama®

LIET. BALTOS ŽVAIGŽDĖS KLIUBO,

.S&I LIETUVĄ£i -,

/A y'Važiuokit visi parankiu ir tiesai keliu
//i \ Lietuviai važiuoja į Piliavą
7.1 • aplenkia Lenkų juostų (karidorių),
SL^i. _. UI VISA TREČIA KLASSA PADALIN-

ta i kambarius
ANT 2-jų, 4-rių, 6-šių ir 8-nių LOVŲ 
ESTONIA ...................................... Geg. 31

LITUANIA .................................. Birželio H
TREČIOS KLASOS KAINOS J: 

HAMBURGĄ $103.50 — PILIAVĄ $106.50 
—LIEPOJV IR MEMELI $107.00.

Dėlei laiv. ir žinių kreipkitės prie savo agentų

LAZURKOS
’ • Dabar geriausios

Kas Dedasi 
Lietuvoj

GELŽKEUŲ KATASTROFA 
IR TARNAUTOJŲ 

GIRTUMAS.

SOKIS
Pradžia 7:30 vai. vak.

Queen Anna dining
room setai stalas 48 H r|«

colių viršus ir 6 ko-
dės odos sėdynės įuĮ A ¥ w 

walnut baigimo da-
bar tik . • IBI

$49:00

v i&iOrfz! .. .. .
Trijų Šmotų miegamo kambario setas, 8 šmotų mah, aržuolo 
arbA walnuto pirtnos klesos, visas medis ir flH
išdirbystė, $200 vertės už ^vv«UU
. .................................................... ...................... .......................... '-i.: fcii.iin..!. ii. . ..................................................................... ................................

i
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NAUJIENOS, Chicago, III.
(Apgarsinimas)

KAS BUVO UŽSLEPIA 
PER 6,000 METĮI DA

BAR APREIKŠTA.

Kapitalistų 
Smurtas

Wyomingo žibalo apylinkėj
Iš New Yorko į Kauną

DIENA JEHOVOS.

Kada jau jis buvo paaiškinęs, 
kad jis nurodo vien tik ant tų, 
kurie budavoja savo tikėjimą 
ant to vienatinio tikrai pripa
žinto pamato, kuris yra Kris
taus Jėzaus atliktas išpirkimo 
darbas, jis sako: “O jei kas iš 
žmonių budavoja (charakterį) 
ant šio pamato, auksą, sidabrą, 
brangius akmenis (dieviškos tie
sos ir atsakančio charakteriaus, 
arba) medį, šieną, javienas(tra 
dicijines klaidas ir atsakančiai 
nepastovų charakterį), kiekvie- 
no žmogaus darbas bus apreikš
tas; nes anoji diena tai parodys; 
kadfingi ji pasirodys per ugnį; 
kaip lygiai ir kiekvieno darbas 
(2 Pet. 1: 5-11), koks jis nebu
vęs, ta pati ugnis ji perbandys.” 
Ištikrųjų pats prietaringiausis Į 
gali suprasti, kad ugnis, katra 
mėgina dievišką darbą nėra li
terinė ugnis; ugnis yra pritin
kamas simbolas perstatymui vi
siško išgaišinimo stovies, kuris 
yra perstatytas per medį, šieną 
ir javienas. šita ugnis neturi 
galios išgaišinti tikėjimą ir cha- 
rhkteriaus budavonę pastatytą 
su auksu, sidabru ir brangiais 
akmenėliais dieviškos teisybės, 
ir tokio, kuris yra statytas ant 
uolos Kristaus atpirkimo aukos.

Apaštalas tatai parodo saky
damas: “Jeigu kurio žmogaus 
darbas, pastatytas ant jo (ant 
Kristaus) pasiliks, tas gaus at-| 
lyginimą. (Jo atlyginimas bus 
pagal jo ištikimumą 'bilda voji- 
me, vartojant tiesą išvystyme 
teisingo charakteriaus — užsi- 
dūjime ant savęs visų šarvų Die
vo). Jeig-o kuria žmogaus dar- 
bak^sudegs, tas turės iškadą 
(pralaimės savo atlyginimą, dei 
to, kad jis buvo neištikimu, vie
nok jis pats bus išgelbėtas, bet 
lygiai kaip per ugnį” — bus de
gintas ir svilintas. Visi, kurie 
budavoja ant tos pamatinės uo
los Kristaus atpirkimo, gali* bū
ti užtikrintais: kad nė vienas 
kursai nusitiki ant jo teisybės 
kaipo savo priedangos niekuo
met nebus visiškai supainiotas. 
Bet tie, kurie savavalingai atme
ta jį ir jo darbą, tada, kada jie 
jau yra atėję prie pilno ir aiš
kaus žinpjimo, yra pavojuje 
antrosios mirties.—Ebr. 6: 4-8; 
10: 26-31 ,

Darbininkai nutarė, kad jei 
dar bent vieną aidoblistų areš
tuos, tai aido'bli’stai užplūs 
miestelį ir tegul juos kiša visus 
Į kalėjimų: tai yra aidoblistų 
kovos būdas, kuriuo jie daug

prasidėjo gaujinė akcija prieš kartų išlaimėjo žodžio laisvę, 
aidoblistus. Geg. 3 d. naktį ver-'jie išsiuntinėjo atsišaukimą į 

[alininkų gauja paėmė iš kalė į i-' visus bedarbius narius, kad jie 
mo A. E. Daniels’ą ir Charles (eitų apt Caspero^ ir butų pasi- 
Reynoldsą, oyganizuotojus, ku-, rengę kovoti prieš miesto val- 
rie skaldė al^nenis kauntės ka- džios neteisėtą pasielgimą. 
Įėjime Gaspcre už “valkatybę,” 
nusivežė 20 mylių iš miesto ir 
baisiai sumušė lazdomis. Gau
ja turėjo užnarinus virvę ant 
kaklo Danielsui ir abudu juo
du keikė.

Apie tai gavo žinią Vyriausis 
j Gynimo Komitetas Chicagoj. 
Gauja nuėjo į kalėjimą 10:25 
vai. vak. tuojaus po atvykimui 
į Casperą adv. Williamo Dal- 
tono, kad įstatymo keliu pa- 
liuosavus Dnielsą su Reynold- 
$u, kurie areštuota be varanto 
ir kurįenis miestelio teisėjas 
Pcrry Morris nedavęs teisybes 
teismo, nuteisė laužydamas 
konstitucines garantijas. 

•Gauja sumušus du 
nius unijistus paliko 
muštus ir kruvinus 
i^ prigrūmojo, kad 
daugiau Casperan. Paliktieji tą 
naktį šiaip taip nuėjo į Glen- 
rocką, už 10 mylių nuo Cas
pero. Draugai Glenrockc juos 
priglaudę ir aptvėrė jiems žaiz
das.

Kiek iš gauto pranešimo ma
tos, tai kalėjimo viršininkai ne
darė pasipriešinimo gaujai.

Ant rytojaus netikėtai mies
telio žmonėms jie sugrįžo į 
Caapcrą, drąsiai numaršavo 
į miesto advokato B. M. Boc- 
ke’ės raštinę ir formaliai 'pra
nešė kas atsitiko.

Boekc pasakęs, kad jis juos

rengę kovoti prieš miesto vai-

pramoni- 
juos su- 
an t kelio

Tuojaus po to žibalo darbi
ninkų pramoninės unijos Cas- 
pero kuopa, esanti I. W. W. 
dalimi, sušaukė susirinkimą.

per 9 dienas
GREIČIAUSIU IR DIDŽIAUSIU CUNARD LINIJOS LAIVU

Padėtis. Gaspcre yra įtempta. 
Ne visas sentimentas yra prieš 
aidoblistus. Nesenai buvo di
delis pasipiktinimas išreikštas 
dėl miesto valdžios kyšių . ėmi
mo. Caspero darbininkų gyni
mo komitetas išleido lapelį, 
kuriame kaltinama miesto tei
sėjas ir administracija tame, 
kad jie .yra'7 pašiltosiomis tam 
tikrų ekonominių reikalų. Vy
riausiam Gynimo Komitetui pa
reikalavus iš teisėjo Pcrry 
Morris’o pąsiaiškinimo, kodėl 
jis organizuoto j ui Daniels’ui 
nedavė teisybos teismo, jis 
tuojaus po to rezignavo, bet 
paaiškinimo nedavė.

Kl. Jurgelonis
ADVOKATAS

DUODA TEISIŲ PATARIMUS

MRS. M.
WAITKIEWICZ 

Akušerka
3113 S Halsted st. 
lį. Blvd. 3138

Per 15 metų pa- 
prak- 
turiu 
Brid- 

Gydąu

sėkmingo 
tikavimo
patyrimo
geporte.
visokias motoriš-

Kiek-
visokias moteriš- 
'^QS Kiek-
vienam*© atsitiki- 

|||sl| me teikiu ypatiš- 
ką prižiūrėjimą. 

į&iBM Duodu patarimus 
HB moterims ir mer

ginoms veltui.

Nepamirškit musų vardo ir vietos

KIEJNBR05
20 <in<l Halšfed Street

and
Halsted

New Yorko Pirkinys! Kotų g 
apsiaustų, PalerinųirDre=; 
šių Moterims ir Merginoms s

BERENGARIA

MRS. A. MICHNIEWICH 
I AKUŠERKA

3101 So. Halsted St., kampas 31 cnt. 
Telefonas Yards 1119-J

M Baigusi Aku-
Serijos kęle^i-

I . ją; ilgai
l TO likavu'' |,< l"

\ silvanijos hos-
j Hį pitalėse. l’a-

sėkmingai pa
tarnauja prie 
gimdymo. Duo 
da rodą viso
kiose ligose ir 
kitokiuose rei
kaluose mo
terims ir mer-

z;"'’

y

i

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 15 

metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

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

Ofisas ir Laboratorija: 1025 W. 
18th St, netoli Fisk 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 vai. vak.

Telefonai:

Keliauninkus palydės iš New York’o iki Kauno Lietuvių Prekybos Bendro
vės prezidpntas JONAS J. ROMANAS

Iš Piliavos iki
Eidkunų ir 
Kauno bus pa- 
rengtas specija- 
lis lietuviams
keliatminkams 
traukinys.

KAINOS
TREČIOS KLESOS

Or. A. R. Blumentha!
Akių Specialistas 

4649 So. Ashland Ave«
Kampas 47th St

$107.50

ANTROS KLESOS
$152.50

KARO TAKSŲ $5.00

“BERENGARIA” IŠPLAUKIA IŠ NEW YORK’O GEGUŽIO 30 DIENA
Į ■ * , * j | r ■ /1 i , ’ i *

Norintieji važiuoti į Lietuvą “Berengaria” laivu ir turėti sau už palydovą 
ROMANĄ, — skubiai atsišaukit visais kelionės reikalais į

LITHUAN1AN SALES CORPORATION

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

Tel. Boulevard 6487

DR. A. MONTVID 
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

Telephone Central 8362 
1824 Wabansia Are. 

Valandos: nuo 6 iki 8 vakare 
Rezidencijos tel. Kedzie 7715

Dar kitokiu budu yra ta var
gų Diena Viešpaties simboliš
kai parašyta. Apaštalas parodo 
(Ebr. 12:26-29) kafyrtyedimas 
Zokono Derėjimo ant Kalno Si- 
nai buvo dėl paženklinimo įve
dimo Naujojo Derėjimo ant svic 
to, pradžioje Tukstantmetinio 
amžiaus, arba pradžioje viešpa
tavimo Kristaus karalystės. Jis 
sako, kad tenai, typišku budu, 
balsas Dievo sujudino literinę 
žemę, bet jis yra prižadėjęs sa
kydamas: “Dar vieną kartą aš 
sujudinsiu (paskutinį kartą) ne 
tiktai žemę, bet ir dangų.” ši
tuos dalykus Apaštalas paaiški
na, sakydamas, “O tai ką sako; 
dar vieną kartą; nurodo ant per
kėlimo pajudinamų daiktų, ka
dangi jie yra padirbdinti (ne
tikri, padaryti, ir neteisingi), 
idant pasiliktų tie daiktai (tikri 
ir teisingi), kurie yra nepajudi
nami.

Kadangi musų pirkėjams išimtinai pasisekė 
New' Yorke, todėl čionai turime stebėtinų pro
gą, kuri per metų eiles neatsikartoja, kad taip 
butų galima iš ko pasirinkti!

Vertės

Daugiau'

Nauji 
Gražys 

Modeliai 
Puikios 
Vertės

APSIAUTALAI IR KOTAI 
gražus kotai, palerinos ir apsiau- 
talai — čysto vilnono velours, po
lo, polaires, tweeds ir sportiško . 
mišraus. Šilkiniai pamušalai. 
Reindeer, rookey, tan Harding 
mėlyni mohawk ,navy ir Copen- 
hagen. Apvadžiota karteliais ir 
embroideriais. Visokio dydžio / 
tiktai j (J

(Dauginus bus kitą Pėtnyčią).

P. S. Apie Lai, kaa aukščiau yra 
pasakyta, skaitykite sekamas kny
gas: , •
Dieviškas Plianas Amžių ...... .....
Milionai žmonių dabar gyvenan

čių nebemirs ..............................
Ką sako šv. Raštas apie Peklą....

Adresas:
SARGYBOS BOKŠTAS.

18 Cpncord St., Brooklyn, N. Y.

25c
15c

; DRESĖS
m išėjimui ant gatvės ir sportiškos.J Tiesios linijos pobūdžio ir bliu-
* zės, frauffant ir kotų madų, taip-
8“ gi kruzuotų ir užsimaunamo sty- 

( liaus. Šilkinės Canton crepe.ę^
■ chiffon, taffeta, georgette crepe, ; 

storo crepe de chine ir šilko" kw foulard. Rankoms embroide- 
riuotos, karieliuotos ir mezgi-

■ niuotos. Navy, tan, mohawk, 
m jade, nerwinkle, mallard ir bal-S to. Visokio dydžio nuo 34 iki
i $10
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■H

Arba ypatiškai kreipkitės: ' 
3313 So. Halsted St., 

Chicago, iii.
Tel. Yards 6062.

Ofiso Valandos: Kasdien nuo 9 vai. ryto iki 7 vai. vakare. Vekarais: 
Utarninko, Ketvergo ir Subatos iki 9 vai. Nedėliomis: Nuo 10 vai. ryto iki 
3 vai. po piet.

Kuriems
WAUKEGAN, ILL.

A. J. Sutkus,
811 S. Victory St.

A. S. Precinauskas,
760 S. Sheridan Rd.

ILL.

Rašykite:
414 Broadvįay, , 

Boston 2TM

SPRING VALLEY, 
Ant. Stulga, 

101 E. 3rd 
Alb. Pilipaitis, 

227 W. 4th
W. PULLMAN ILL. 
A. Vainauskas,

715 W. 120th
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PASAKOJIMAI APIE JĖZŲ
Parašė Frank Harris

Autoriui leidus iš Anglų
• kalbos vertė

A. Lalis

DR. G. M. GLASER
Praktikuoja 30 metai 

Ofisas •
3149 S. Morgan St., kertė 32 St.

Chicago, Illinois. 
SPECIALISTAS: 

Moteriškų ir Vyriškų. 
Taipgi Chroniškų Ligų. 

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 ryto iki 3 po pietų, 5—7 
vakare. Nedėliomis nuo 10 — 

2 po piet.
Telephone Yards 687

arčiau, kreipkitės į musų Agentus:
A. Bružas,

3303 Auburn Avė.
18th STREET CHICAGO

M. J. Tananevicz, 
736 W. 18th St.

BRIGHTON PARK, CHICAGO.
A. Andreliunas,

4436 S. Pairfield Avė.
2ICERO. IT,L.

B. B. Posanka, 
' 1422 S. 49th Avė.

J. Mockus
1301 S. 50th Ct.

ROSELAND, ILL.
J. Ramanauskas, 

10808 Michigan Avė'. 
ROCKFORD, ILL.

P. Kutro, 
1012 S. Main St 

KENOSHA, WIS.
J. Traksclis,

464 N. Sheridan Rd. 
RAGINE, WIS.

Geo. Shokelis, 
815 Park Avė. 

DETROTT, MTCH.
F. Mikuchonis, 

9185 Cardoni Avė.

DR. CHARLES SEGA! 
t - Praktikuoja 15 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Aveų 2 labos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyrijkų ir 
Vaikų ligų

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryte nuo 2 Iki 
5 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:3t vai. 
vakaro. . Nedaliomis nuo 10 vaL 

ryte iki 1 vai. po piet.
Telefonas Dreiel 2880

metų jau'žinojo tą tiesą ir veikė 
dėl jos, dėl kurios pastebėjimo 
musų laikais taip garbinama 
Bergsonas.

Nesenai, paėmęs skaityt Na
poleono gyvenimą, radau, kad 
ištremtas šv. Elenos salon jis 
lygiai tą patį sakęs apie Jėzų, 
būtent: “Jis kalba iš sielos taip, 
kaip niekados žmogus dar ne
kalbėjo; jam pakanka sielos, 
kaip kad sielai pakanka jo; pirm 
jo, siela buvo niekas”.

Metai ar kiek atgal George 
Bemard Shaw man rašė: “Ar ne 
nuostabus dalykas, kad tiek jus, 
tiek Moore, tiek aš nuolatos už- 
siimam Jėzumi? Kuo jus galė
tute išsiaiškinti, kad jo asmuo 
aip amžinai prie savęs traukia ?”

Aš stengiaus išsiaiškinti tatai 
sakydamas, kad Jėzus daug 
augščiau iškilęs už kitus žmones;

Kurie mėgsta skaityti dailią
ją literatūrą, patartumėm per
skaityti šią knygelę.

žodis dėl pasakojimų
> apie Jėzų.

Visame savo gyvenime aš ypa
tingai tesidomėjau dvtem žmo
nėm, kurie raštijoj paliko savo 
žymių: Shakespearu ir Jėzumi. 
Per pastaruosius trisdešimts me
tų aš visados kalbėjau apie Jė
zų, kaipo apie didžiausįjį žmo
gaus sūnų, ištikrųjų pirmutinį, 
kurs atrado žmogaus sielą ir kal
bėjo iŠ jos ir dėl jos, kaipo vir- ir dėl naujo susidomėjimo juo 
šesnio dalyko negu protas; kurs, 
ištiesų, prieš devynioliką šimtų

maitre bando rašyt apie jį pasa
kojimus, taipjau Italuose ir Ru
suose, atrodo, kad ilgainiui pa
saulis teisingai apvertins jį ir 
žmonijos Panteone leis jam už
imt tikrąją vietą.

Jei šitie mano pasakojimėliai 
nors kiek pamasins žmones iš
mintingai mąstyti apie Jėzų, ir 
pasirodys, kad jie ne visai ne
verti temos, aš busiu daugiau 
negu patenkintas.

Frank Harris.
42 puslapiai; Kaina 20c

i

Naujienų Knygynas,
1739 S. Halsted St., Chicago, III.

šiandie ne vien Anglubse, bet
Francuzuose, kur dagi Julės La-

•į i C■' ;A,

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

1821 So. Halsted St^Chicago, III.
z kampas 18th St.

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

“DR. Š. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X-Spinduliai
Ofisas 2201 W. 22nd St., kampas S. 

Leavitt St. Te!. Canal 6222.
Rezidencija 3114 W. 42nd St, 

Tel. Lafayettę 4988.
Vai. 1-4 ir 7—9 Ned. 11K-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. Nedėk pagal sutarimą 
3261 So. Halsted 8tM Chicago, III.

E B B. Naujienų skai
tytojos ir skaitytojai

Telefonas: Boulevard 7042

prašomi pirkinių reikalais 
eiti | tas sankrovas, kurio* 
skelbiasi Naujienose.

DR. C. Z. VEZELIS
Lietuvis Dentistas

♦

4712 South Ashland Avė.,
arti 47-tos gatvės
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sitraukė. Lyga parašė sutartį platforma 
ir lenkų valdžia jau buvo bema- Partijos*'?deklaracija, ir visos 
nanti pasirašyti, bet lenkų par
lamentas reikalaute reikalavo 
aneksavimo. Ir galiaus Vilnius 
tapo aneksuotas. Didžiosios
valstybės, .kurios finansuoja
Lenkiją ir Lygą, nenorėjo versti 
savo sugadinto kūdikio. Čia tai 
ir pasireiškia traginga vadina
mos Tautų Lygos silpnybė. Sa
vo Tarybos konstitucija ji neiš
vengiamai yra didžiųjų valsty
bių žaislas. Ji nėra nė joks 
žmonijos parlamentas. kaip 
tarptautinis sekretariatas, biu
ras tarptautinio verslo vedimui, 
jis yra didelis žingsnis pirmyn 
tarpautinėj organizacijoj; bet 
kaipo politinė lyga ji iš pamatų 
yra auklėtoja senų neapykantą 
ir senų santarvių.“

Visimokijhno kainai
Chlcagoje — paltui

Metama , ..... ...... .
Puaei meti _____
Trims mėnesiams 
Dviem minesiama

18.00 
|4.50 
2.26 
1.75 
1.00

MASKVIEČIŲ REDAKTO
RIAUS NELAIMĖ.

Chlcagoje per neiiotojufl 
Viena kopija t- - . - n-t- 

Savaitai. ..........   .......
MUn^siui _______

18c. 
75c.

Suvienytose V*lstijoH n* Chlcagoj 
paštui

Metams
Pusei metų -------------------------
Trims mėnesiams , - 2.0D
Dviem mėnesiams . , . 1.50
Vienam minėsiu! , „ , , .75

Lietuvon ir kitur uiaianiuoeer 
(Atpiginta)

Metams....... . ............    88.00
Pusei metų ,, 4.50
Trims mėnesiams .....     2.25

Pinigus reikia siųsti pašto Money
Orderiu, kartu su užsakymu.

r

Apžvalga
TAUTŲ LYGA IR VILNIAUS 

KLAUSIMAS.

New York žurnalas “The 
Nation” geg. 17 d. leidiny rašo:

“Viename Francuzų laikrašty 
įdėta trumpa žinutė: “Lenkai 
formaliai aneksuoja Vilnių“. 
Amerikos laikraščiai praleido ją 
nepastebėję, gi ant galo lenkai 
kontroliavo Vilnių per tieką mė-. 
nfsių, kad tas ištikrp tik netu
rintis sVal’bos formališkumo da
lykas. Bet jis parodė vienądi- 
džiųjų Tautų Lygos neištesėji- 
mų. Rugsėjo 1920 m. lenkai su 
lietuviais sutiko pavesti savo 
ginčą dėl Vilniaus Lygai išsprę
sti. Po mėnesio laiko pavedė 
miesto kontrolę Lygos didžiųjų 
valstybių atstovams. Želigovs
kis, lenkiškasis d’Annuinzio, iš 
varė juos laukan; Lenkija for
maliai išsižadėjo jo, bet lenkų 
kareiviai ir nekareiviai užplūdo 
miestą. Lyga pareiškė, kad ji 
pasiųsianti Lygos kariuomenę, 
bet to nepadarė. To vietoj ji 
laikė išdidžias konferencijas 

' Briusely ir Genevoj Vilniaus 
klausimui išspręsti. Lenkai ne-

Maskvos propagandai leidžia-Į 
mas Škotijoj lietuvių kalba laik
raštėlis “Rankpelnis“ praneša, 
kad balandžio pabaigoj tapęs po
licijos areštuotas jo redaktorius 
Daugirdas už nesiregistravimą. 
Dabar jis esąs Glasgovo kalėji
me, iš kur, turi būt, busiąs de-^ 
portuotas. ’

Po tos žinios “Rankpelnis” 
deda šitokį perserg-Sjimą :

“...Kiekvienas svetimšalis tu
ri turėti rešistracijos knygu
tę (Identity Book). Tasai 
pasklidęs tarpe lietuvių many
mas, kad karui pasibaigus ir 
registracija svetimšalių pasi
baigė, yra neteisingas. Va
žiuojant bent kur, visvien rei
kia reportuotis, jeigu mano
ma ilgiau kaip du mėnesiu ap
sigyventi.’* 1
O patsai “Rankpclnįo“ redak

torius to nežinojo...

municipalinės ir valstijos plat
formos privalo sutikti su jaja. 
Valstijos aiba šiaip vietos or- 
giuiizadjos jokiomis aplinky
bėmis negali daryti fuzijų, 
kombinuočių ir kompromisų 
su Demokratų arba Bepubliko- 
nų Partijomis. Joms taipgi ne
valia atsisakyti nuo nominaci
jos, kad tuo budu padėjus lai
mėti vienai ar kitai 'kapitalis
tinei partijai.

Sk. 4. (a) Partijos valstijos 
organizacijos gali kooperuoti 
savo valstijoj su kitomis darbi
ninkų ir pažangiųjų ūkininkų 
orga n iz a oi j o mis neprik lau so - 
mani politiniam veikimui. Ta
čiau toks kooperavimas gali 
įvykti tik sekamomis sąlygo
mis:

(b) “Nepriklausomą politi
nę akciją” reikia suprasti toj 
prasmėj, kad darbininkai, ūki
ninkai ir socialistai suvienyto
mis spėkomis stoja Hepulbliko- 
nų ir (Demokratų Partijų opozi
cijom kad nominavus ir rinkus 
savi kandidatai. Jokiomis 
aplinkybėmis socialistai negali 
dėtis su demokratais ir repub- 
likonais.

(c) Kooperuodami su kito
mis darbininkiškomis organi
zacijomis socialistai Visuomet 
privalo išlaikyti Socialistų Par
tijos nepriklausomybę.

(d) Politiniai programai ir 
platformos, priimti kokiam 
nors susivienytam
veikimui, neprivalo priešintis 
Socialistų Partijos platformai 
ir jos principų deklaracijai.

(e) Valstijos socialistinių or- 
gąnizacijųj tokie kooperavimai 
privalo Luti Nacionalinio Pil
domojo Komiteto užginti.

Skirsnys 5. Jokiomis apysto- 
vomis Socialistų Partijos na
rys negali agituoti ir baksnoti 
už tuos kandidatus, kurie'nėra 
Socialistų Partijos nominuoja
mi ,užgiriami arba rekomen
duojami.

‘Jau gauta nemaža paklausi
mų kai dėl to, taip plačiai ir 
iki kokiam laipsniui gali būti 
naudojamos furijos ir kombi- 
nuotės vaduojantis naujais pat

 

varkymais. Draugai priyalo įsi

 

dėmėti, kad jokioiĮįisyhiplinky- 

 

bėmis negali būti prarasta So
cialistų Partijos nepriklauso
mybe. Tatai reikalauja, kad 
Socialistų Partija nominuotų ir 
rinktų savitą kandidatus. Juo 
lai reikalinga daryti, kadangi 
kiekvienoj valstijoj politines 
partijos padėtis pareina nuo 
turėjimo savo sąrašo rinkimų 
metu ir nuo surinkimo mažes
nio ar didesnio skaičiaus balsų. 
Kadangi valstijos ir šiaip vie
tos socialistų organizacijoms 
yra verstina nominuoti ir rink
ti socialistų kandidatai, ir, iš

politiniam

BALYS SRUOGA.

Sujungtas Politi 
nis Veikimas

Clevelando Socialistų Parti
jos konvencijoj buvo priimta 
sekami dalykai:

mitetas yna autorizuojamas 
skirti delegatus sekamam mi
tingui arba konvencijai, kurie 
šaukiama konferencijos dėl 
Progresyvės Politines akcijos. 
Tačiau delegatai negali nusta
tyti Socialistų Partijai veikimo 
būdą. Jie tik išduoda Naciona
linei Konvencijai savo raportą 
su atatinkamais pastebėjimais 
ir rekomendavimais.

Liko priimta įnešimai, kurie 
kiek permaino Nacionalinės 
lelijos Konstitucijos IX sky
rių.

Skirsnys 3. Socialistų Parti-Įkitos pusės, joms draudžiama

remti Demokratų ir Rcpubliko- 
hų Partijos, tai lieka tik seka
mos fuzijos, ( kombinuotes ir 
kooperaviino formos: z

(1) Valstijos ir vietos So
cialistų organizacijos gali no
minuoti ir rinkti tokius kandi
datus, kurie nepriklauso So
cialistų Partiiįai, bet yra ūki
ninkų Darbo Pgrtįjos arba 
priklausomos įfelrbininkų 
ūkininkų partijos nariai, 
galima daryti tąja sąlyga, 
gu tos partijos ar grupės 
tinka remti visą socialistų 
kietą.

(2) Valstijos ir vietos socia
listų organizacijos gali nomi
nuoti tik dalį savų kandidatų, 
o dėl nominavimo likusių kan
didatų koopei’uoti su ankščiau 
išvardytomis partijomis. To
kioms aplinkybėms susidarius 
geistina, kad Socialistų Parti
ja statytų savus kandidatus į 
tokias vietas, kur numatoma 
daugiau pasisekimo. Tai la
biausia parodo partijos padėtį. 
Tokiam Partijos tyrimui vienoj 
valstijoj gali atatikti guberna
toriaus kandiidatura, kitoj —. 
valstijos sekretoriaus, trečioj 
—< kongresmano, etc.

(3) Valstijose, kur tai gali
ma daryti, Socialistų Partija 
gali susidėti su Ūkininkų Dar-: 
bo Partij| arba su kita neprik
lausoma darbininkų ir ūkinin
kų » grupe, ir išstatyti abiejų 
partijų sąrašą. Tolkiąme atvė- 
jįuj kandidatai privalo būti no
minuojami kaip iš Socialistų, 
taip ir iš kooperuojamos par
tijos. Dėl to, kiele kandidatų 
turi statyti 
kiek 
ta iš 
nuoti 
abiejų partijų sąraše ir renka
mi suvienytomis spėkomis.

Kokios nors vietos organiza
cijos turi gauti sutikimo iš sa
vo valstijos pildomojo komite
to, o valstijų organizacijoms 
reikalihga gauti sutikimas iš 
Nacionalinio Pildomojo Komi
teto įrodytam kooperavimui su 
kitomis partijomis. Be abejoji
mo, nariai supranta, kad kon
vencijos tarimai tik leidžia, o 
ne verčia kooperuoti su ne sa
vo partijos grupėmis. Jei vals
tijų socialistų organizacijos 
nori laikytis senosios pozici
jos ir nesidėti sų jokiomis ki
tomis politinėmis partijomis,— 
tai jų dalykas. Tačiau, jei jos 
nori kooiieruoti su Ukijunikų 
Daibo Partija arba kitomis 
progresyvėmis grupėmis, jos 
liuosai gali tai daryti išrėdyto
mis sąlygomis.

kita, -
kalno.

kandidatai

Naujas Idealizmo Isto 
rijos Lapas,

(Tęsinys)

ne- 
ar 

Tai 
jei- 
su- 
ti-

viena partija, o 
turi būti susitar- 
Tuo budu nonrt- 

turi rastis

BUTŲ NUOMOS ATPINGA.

Cliicago Tenants league sek* 
rotorius M. S. Walsh tvirtina, 
kad daugumoj vielų butai tik
rai atpinga.

Hardingo administracijos 
Nepopuleringumas.

Viena opozicijos senatoriaus, 
ar atstovo funkcijų yra adminis 
.traciją baksnoti.' Kartais jie tą 
padaro neturėdami tam tinkamo 
pamato ir administracijos gynė
jai ne per daugiausia to” paiso. 
Bet aną dieną Arkansaso sena
torius Caraway tikrai smagiai 
įdūrė administracijai — 4r jos 
gynėjai piktai suurzgė į jį.

Senatorius pasakė, kad karei
viai kovojusieji už padarymą pa
saulio sveiku demokratijai, yra 
atleidžiami nuo pilietinės tarny
bos, bet jam įteikus rezoliuciją 
reikalaujančią paaiškinimo tame 
dalyke, senatims Komitetas nu
metė ją į gurbą.

Jis toliau sakė, kad žmogus, 
kuris dabar yra vyriausiu pro
kuroru, kartą gavo dvidešimts 
penkis tūkstančius atlyginimo 
už gavimą dovanojimo bankinin
kui Morse iš to 'laiko prezidento, 
o dabar maži vaikučiai iš med
vilnės apylinkės negali prieiti 
prie dabartinio prezidento. Gir
di:

“Nesenai, p. Prezidente, bū
rys vaikučių — gal jie buvo Su
klaidinti, gal jie buvo neišmin
tingi, bet tikėdami laikrašti
niams pasakojimams, kad pre
zidentas turi širdį, kad jis už
jaučia — atėjo čia kryžiaus ke- 

.lią prašyti, kad butų dovanota 
ne kokiam turtingam prasikaltė
liui, kuri^ išeikvojo valdžios 
milionus dolerių ir kuris įstengė 
užmokėti puikų atlyginimą už 
išrupinimą jam atlyginimo, o 
maži vaikučiai prastų tėvų, dvie
jų tėvai kunigai — geri, ar blo
gi, aš nežinau—atėjo čia pama
tyti prezidentą ir atsiklaupę ant 
kelių paprašyti pas jį dovanoji
mo savo tėvams. Jie, p. Prezi
dente, neįstengė pasamdyti ad
vokatų; ir kas atsitiko? Pasi
matymas su Jungtinių Valstijų 
prezidentu jiems buvo atsaky
tas. Aš manau, kad jei Jie bu
tų galėję užmokėti $25;000 ad
vokatui, tai jie butų pasimatę 
su juo; bet kadangi jie neturėjo 
nieko daugiau kaip pasigailėji- 
moviltį savo širdelėse ir tiį su-' 
plyšusius skudurus savo kūną 
apdengti, tai jie ir negavo su 
juo pasimatyti.“

Indianos senatorius fWatson 
ir New Uampshires senatorius 
Moses šoko gelbėti vyriausią 
prokurorą, sakydami, busią jis 
jokio atlyginimo negavęs už pa- 
liuosavimą M6rse‘o iš kalėjimo. 
Bet jie Jiegalėjo pateisinti prezi
dento atsisakymo pasimatyti su 
vaikučiai. Jis padarė tą ne dėl 
laiko neturėjimo. Jis pasimato 
su visokiais delegatais neturin
čiais didelės svarbos ir nusifoto
grafuoja su jais.

Europos 
Padėtis

K. Sėjikas.

irstaGenuos konferencija 
visomis siūlėmis. Iš didelio de
besio paprastai esti maža lie
taus. Taip ątsitiko ir šį kartą. 
Tiek daug buvo kalbėta apie 
tą konferenciją, jog kaikurie 
ištfkrųjų laukė iš jos ko tai 
nepaprasto. Bet tie, kurie do
mėjosi Washingtono ir kitomis 
konferencijomis, iš kalno nu
matė, kad Gonua pasaulio ne
išganys. Tačiau įdomu pastebė
ti tas faktas, kad nesėkmingą
ją Genuos konferenciją žada
ma pavaduoti kita — Hagos 
konferencija. Ar toji konferen
cija, atsisakius Jungtinėms 
Valstijoms dalyvauti joj, įvyks 
ar ne, — parodys netolima 
ateitis. Viena aišku, Europos 
ekęnominė padėtis' yra nepap
rastai bloga. Ir jei greitu lai
ku nebus surasta tinkamos iš-

* m. •eities, Europoj gali įvykti to
kių perversmų, kurie galuti

nai sunaikins civilizaciją.
Tokios nuomonės laikosi Šve

dijos premjeras Branting’as. 
Štai kodėl, pasak Abromo- 
vičiaus, Europos poli tikai kad
ir vingių vingiais bando eiti 
prie Europos dalino atstatymo 
ir sutvarkymo. “šviesesnieji 
protai“ (Lloyd George, pavyz
džiui) supranta, kad senai 
siais keliais beeinant galima 
prieiti liepto galą. Ir iš visų 
antantės šalių Anglijos politi
ka paskutiniais dvejais metais 
labiausia pasižymėjo savo 
išmintimi ir dalykų numaty
mu. Tai, žinoma, buvo daro
ma ne kokiais kiltais tikslais 
vaduojanties, o vien tik dėlto, 
kad tai atatiko Anglijos kapi
talistų reikalams. Anglijos 
pramonininkams yra labai 
svarbu, kad Vokietijoj ir Rusi
joj k negreičiausia butų atsteig- 
tas normalu^ gyvenimas. Nes 
tų dviejų šalių ekonominis ne
patvarumas skaudžiai užgauna 
ir Angliją.

II
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Manau, busiant ne pro šalį 
paduoti šiek tiek 
nių apie Europos 
kurios visų šalių 
žo sau galvas.

Nesenai grįžo iš Europos žy
mus Amerikos mokslininkas, 
Vernon Kellogg’as. Jis aplankė 
daugumą Europos šalių ir savo 
akimis mate, kas ten dedasi. 
Štai kai]> atrodo jo vaizduoja
mas žurnale “Our World“ pa
veikslas.

iStali'stininkai sako mums, 
kad dėlei karo žmonija prara
do musių laukuose dešimts

padėtį, dėl 
politikai lau-

milionų jaunų vyrų. Tiek jau, 
o gal ir dvigubai daugiau, vy
rų, moterų ir vaikų žuvo dėl 
įvairių ligų ir maisto nedatek- 
liaus. Pagalios, jei ne karas, 
tai daug milionų butų gimę 
naujų individų.

Milionų mirtis! Pacifistai tų

gai ne kartą yra išrodinėję to
kios padėties padarinius, kuo
met sveikinusios ir, parinktos 
žmonijos grupės' (kareiviai)] 
žudoma mūšių laukuose. Te
kis ma$įnis žudymas silpnina 
tautą, stato pavojun lyčių pu
siausvirą, paralyžuoja tautos 
gamybą ir neša žalos viso
kiais kitais budais.

Bet ne masinėse žudynėse 
gludi tragedija. Statistininkų 
skaičiai mums da nieko nepa-

nam tragedijos įvertinimui nei- , 
kalinga pažvelgti į mirusiųjų 
namus, reikalinga matyti, kaip

1

Savo dramose jis manė atvaizduoti visą pran
cūzų revoliucijos heroinę epochą, kaip ji prasidė

jo, kaip ji vystėsi, kaip ji sunkeny- 
Liepos 14 bes ir krizius gyveno, kaip, paga

liau, heroizmas mirė. Revoliucijos 
dramų eiklius prasideda revoliucijos pradžia — 
Bastilijos paėmimu. Drama vadinas 4‘14 Juillet“ 
—“Liepos 14“. šioje dramoje nėra jokio pavie
nio atskiro herojaus, karžygio, joje nėra ir pavie
nės atskiros intrigos, kas paprastai laikoma bū
tinu 'dramatingumo elementu, — joje yra tiktai 
žmones, minia, peu^ple,’ — kaip jis kelias ir 
banguojąs, kaip jis gaudžia ir džiaugias, kaip 
Rplland’as ją myli. Bet tai nėra legenda, tai nė
ra idealizacija, tai yra tiktai minios nuoga tikre
nybė, nors ji ir ekstatinga, 
kiame laipsny, kada pati 
do nebercalmga. Bastilija 
žmonės ilgus amžius kalėję tegali ekstazėje 
šaukti: bukime visi broliai!
žmones, gal tik pabaigos aštuoniolikto amžiaus 
prancūzai! Ir kiek minia įniršimo valandą gali 
būti plėšri, apjakusi, laukinė, žiauri, beprotinga 
savo naikinimo galioje, — tiek ji savo ekstazės 
valandą, savo giliausio džiaugsmo metu gali dva*-* 
sios kilnybes stebuklus daryti. “Liepos 14“ —ir Į jis' žino, kad jeigu Dantenas gyvens ir kovos,

nors ji yra to- 
tikrenybė atro- 
paiųita! —- tik

Ir tai gal ne visi

čia vei-

yra vaizdavimas to, kaip minia džiaugsmo met£ 
kilnumo aukštybių siekia. \

Antra šio cikliaus drama, mirs parašyta kiek 
vėliau, yra “Danton“ — “Dantenas“, šioj dramoj 

vaizduojama, kaip revoliucija yra pa- 
Dan tonas siekusi savo apogėjaus, kai jos revo

liucinėse pastangose, bolševikų žo
džiu tariant, gilint revoliucijos laimėjimus, pra
sideda gilus revoliucijos krizis. Čia veikia 
jau nebe minia, kuriai entuziazmo užteko visai ne
ilgam laikui, kol ją pavergė jos vadai, kurie ją 
moka ir valdyti, ir paklusnia daryti,
kia jos vadai, didieji revoliucionieriai, su savo fa
natizmu, idealius, neapykanta, meile, savo revo
liuciniu heroizmu, savo žmogiškomis silpnybėmis^ 
Dantenas — didis rcvoliucininkas, didis idealis
tas, visą savo gyvenimą svajojęs ii* laukęs jos, 
kaip laisvės šventos, ir sulaukęs temato joje tik
tai naują tiraniją. Jis gina savo laisvės idealus, 
bet gina ne ginklu, ne neapykanta^bet savo ideai- 
lizmo ugnim, savo žmonių laisvės meile. Jis or
ganiniai negali jokios prievartos pakęsti, bet už
tat kiekvienas jo kalbamas žodis, kiekviena jo 
parašyta eilutė gali akimirksniu uždegti tūkstan
čius širdžių. Ir jeigu jis šiandie yra vienas, tai 
kas laiduos, kad rytoj nebus aplink jį minių mir 
nios! Robespierre’as, revoliucinis diktatorius, at
kaklus fanatikas, savo tikslui pasiekti ties jokio
mis priemonėmis sustot nemokąs, jaučia Dantonė 
ne tik savo asineninį priešininką, — kraujuoto 
teroro priešininką, — bet ir revoliucijos priešių- 
ninką. Ir čia vystosi gili psichologinė problema 
—Robespierre’o asmeny sutampa jis pats ir re
voliucija, jis jaiį> nebemoka tų dalykų' skirti! Ir • • * ■ ~ • *v-x i • t K

laimės Dantenas! Todėl nusprendžia žut-but nuo
Dantono pasiliuosuoti. St. Just’as, 

' * I
piktas Dantono priešininkas, sutinka, 
kad reikia nuo jo “pasiliuosuoti“, bet 
tiktai nori, kad tai butų padaryta 

teisės keliu. Bet “lūkuriavimas — į

Sąžinė ir 
pareigas

įstatymo, 
mirtį panašus“, Robespierre’as žino, kad jeigu 
šiandie nepabaigti, tai rytoj ghli būti jau vėlu, 
jis žino, ką jis daro, šaukdamas: vainere a tout 
prix! Arba: ar ne visviena, ar vienas žmogus 
bus teisingai pasmerktas, ar ne, by tik tėvynė bu
tų išgelbėta!“ Pastatyta klausimas: ką pasirinkti, 
kuo vaduotis, kas aukščiau: fanatinė revoliucinė 
idėja ar įstatymai, garbė ar buienybė, teisybė ar 
patriotizmas, nors ir fąnatinis, nors ir savaip su
prantamas! Klausimas, kurį sprendžia amžiais 
pasaulis ir kurio vardu tiek blbgo ir pikto daro! 
St. Just’as, fanatingas revoliucininkas, karys, ug
nies ir valios žmogus, garbės ir žodžio žmogus, 
pasiduoda Robespierre’o mestam įrodymui ir au
koja savo žmogišką garbę butenybei, — sutinka, 
kad nekaltas Dantenas, ir gi fhnatingas revoliu
cininkas butų nužudytas! Dantenas, svajodamas 
apie laisvę ir žmonijos meilę, žūna ešafote! Ar 
Robespiejtre’as laimėjo? Vargui! Pirmasai, žūda
mas 
vimi ir antrąjį!

pagauta ir sukaupta didžių revoliucininkų dvasia, 
gana butų tiktai kalbamuosius įvykius palyginti 
su rusų revoliucijos 1917 metų įvykiais (palygin
ti, žinoma, ]
liucionierių psichika,
Kropotkiną... Kas laimėjo...?

Trečia šio‘cikliaus drama “Le Triomphc de 
la, Raison“, — “Išminties lelionė“ yra nelyginant 

koks traginis intermezzo. Bet jame 
taip reljefingai formuojama Rolland’o 
idealizmo laipsniai. . šioje dramoje 
vaizduojama žirondistų kova su san- 

žirbndistų žygis pralaimėtas,;— ne

- ---------J_„-------- ------- T t v---------

psichologijos žvilgsniu), su rusų revo- 
psichika, atsiminti Kerenskį) Leniną,

Išminties 
lelionė

ir antrojo žuvimą} nutraukia su sar 
! Ir šioje kovoj ė nėra nei v i e- 

h o J ai mojusi o, yra tik du p r a 1 a i m o- 
jusiu! Ir šis laimėjimas, kaip ir tasai, kuris 

Versaliaus “taika“ apvainikuotas, tėra 
Du pra- tiktai bendras pralaifriėjimas. Laimė-, 
laimėję jo kaž kas trečias: skurdas, gėla, ar 

žmonijos neatperkama gėda — ar ne 
visviena, kaip pavadinsime L. O kiek giliaį šioje 
dramoje pažvelgta į žmonių sielas, kiek galingai

kiulotais.
šiandie, tai jytoj jie visviena žus, jiems atospa- 
ros iegų visai maža belikę Jiems pagalbos siū
lo rojalistai, anglai. Bet kaip imti iš jų pagalbą, 
jei ir jiems karą skelbti reikia?! Ir ką jie neša 
jiems, jų tėvynei?.. Monarkiją, vergiją, niekuo 
negerėsnę už tai, kuri buvo, prieš kurią revoliu
ciją jie kėlė, niel^yp negeresnę ir už tą, kurią da
bar sankiulotai, tię laukiniai žvėrys, vykdo! Ar 
taikintis V1 sankiuolotais ir kariauti prieš rojalis
tus, anglus? Vadinas sutremti savo numylėtas 
idėjas, dėl kurių tiek kovojo, dėl kurių tiek aukų 
sudėjo!.. Ar kariauti prieš sankiulotus su anglais 
išvieno, vadinas, išduoti tėvynę?!.. Ką pasirinkt, 
kas daryti?... Ir jie pasirenka trečią sąjunginin
ką, kuris yra visų ištikimiausias — mirtį... Jie 
žųšta!.. Jie žūsta, bet pasilieka .gyventi (jų idea
lizmas, kuris jų priešininkus nesialomu aršumu 
persekioja ir galų gale juos visus pražudo. Va
dinas /vėlei laimėjo kaž kas trečias, tas, kas žo
džiais nėra pasakomas — idėja, tikėjimas, pasi
šventimas, o gal drauge ir bendras pralaimėji
mas... 1 .1 ' „ i

jų šeimas. Tik tada buk gali
ma supranti, -kokių neaprašo
mų nelaimių pasauliui atnešė 
karas. Tada paaiškės, kad uii- 
lionai žuvusiųjų reiškia ne mi- 
lionų tragediją, bet milionus 
atskirų tragedijų.

Lyginai toks pat reikalas yra 
ir su ekonominiais ‘ kare davi
niais. Juk tautos ekonominė 
padėtis, ekonominiai ^plauti
niai santykiai, proporcingu
mas popierinių pinigų auksui, 
eksporto ir importo balansa
vimas, ir kitos akademikų eko
nomines kategorijos yra savd 
šaknyj niekas daugiau kai teo
rijos ir įmonės atskirų šeinių, 
atskirų individų ėkonominio 
gerbūvio sutvarkymui. Abs
traktinėj formoj tie terminai 
neturi jokios prasmės. Tik ka
da jie pradedama taikyti prie 

į žmonių gyvenimo, prie jų ger
būvio pagerinimo, tada jų pras
mė pradeda aiškėti.

III
Kas dieną pietų laike Vien

uos pigios rųšie§ kavinės skie
pe galima sutikti grupę žmo
niją. Tai Vienuos Universitd 
profesoriai. Jų tarpe randasi irj 
pats Universito rektorius 
Magnifikus. Ne vienas tų pro
fesorių yra žinomas savo mok
slingumu visame pasaulyj< 
Daugelis dabarties paskflbusių 
Amerikos profesorių ir dakta
rų buvo jų studentai. Dabar! 
tiems profesoriams tenka val
gyti duoną, kurią teikia Ame
rikos labdaringosios įstaigos.
Kiekvienas moka Austrijos 

kronomis, kurių vertė pirm 
karo buvo 20 centų, b dabar 
—viena šimtinė dalis lcento< 
Valgis tuo budu atsieina 100 
kronų, o Amerikos pinigais —< 
1 centas. Perkama iš karto šc- 

’ši metaliniai rilinukai. Už 
kiekvieną rilinuką gaunama 
pietus iš 'keturių valgių eilių; 
paprastai Zupes, daržovių, ry-< 
žiu ir kokių nors saldumynų, 
Mėsos duodama vietoj ryžių 
tik kartą savaitei. Metalinis ri* 
tinukas išmainoma į keturis 
popierinius 'bilietus. Už kiek
vieną bilietą gaunama vienai 
valgio eilė. Tai duoda galimy
bės kiek ir sutausoti: valgyt; 
pietus ne iš keturių valgių ei
lių, o iš trijų ar net iš dviejų. 
Ir nors Amerikos laikraščių 
padavėjas sakytų “vienas val
gis — vienas centas,“ bet Vien-» 
nos Universito profesorius sa
ko: “vienas valgis — šimtas 
kronų.’’ O lai sudaro nemažą 
mėnesines algos dalį.

Šiuo laiku tą valgyklą lan
ko 350 profesorių. Kadangi 
gauta iš Amerikos daugiau pi
nigų, tai neužilgio bus atidary
ta tokiia pat valgykla asisten
tams profesoriams ir instruk
toriams.

(Bus, daugiau) 
r- 5 4

. ........ .
NU-VYRAS GAL MIRTINAI 

DŪRĖ ŽMONĄ.
Anthony Kalsze\vski, 

Julian gat., gal mirtinai 
nudurė vakar savo žmoną, 
Annie, 35 m. amžiaus. Ta ta; 
įvyko jiem susivaidijus.
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Galvos ir 
Rakos

. (Feljetonėlis)

Apie porą šimtų metų
šum tam atgal Anglų

Pope’as pasakė, kad žmogaus 
garbė pareina ne nuo jo sociali
nės padėties, o nuo to, kaip jis 
eina savo pareigas.

Bet ne taip galvoja musų Die
vo duotos ir dovanotos galvos iš 
“Draugo”, Jos galvojo, kai tas 
airis: Whenever you see a head, 
—hit it. 7

Lietuvoj artinasi Seimo rinki
mai. Taigi reikia subrusti ir 
pradėti vajus. Lietuvos klerika
lai rašo visokiausių dalykų apie 
socialdemokratus, o “Draugas” 
tai atsispauzdina.

Štai nesenai tilpo* straipsnis 
antraše “Kaip Socialdemokratai 
Kupinusi Darbininkais.” Įdo
miausia tame straipsny] tai 
tas, kad ten paduodama tokių Y • •zimų:

1. Advokatas Venclauskis —
turtingas namų ir ženižės savi 
ninkas. • ’ jvl'r/p

2. Advokatas Požėla, stam
baus ūkininko buožės sūnūs.

3. Girtautas buv. teisėjas — 
dvarininkėlis, etc.

žodžiu, išrokuojama, kad jie 
ne juodo darbo darbininkai ir 
todėl darbininkų reikalai jiems 
negali apeiti.

Ir toliau taip sakoma, kad Sei
me socialdemokratų buvę 13, 
bet jie jokio naudingo darbinin
kams įstatymo nepravedę.

Kokis šventas naivumas! Sar
koma, kad Napoleono laikais ar
ti Paryžiaus gyvenęs žmogus, 
kuris nič-nieko negirdėjęs apie 
Napoleono žygius. Matoma, ii 
tos Dievo duotos galvos mano, 
kad jų skaitytojai prilygsta anos 
gadynės žmogui.

Seime juk yra nestik 13 social
demokratų, bet ir 59 krikščio
niškos rankos. O rankų daugu
ma ir leidžia įstatymus. Butų 
įdomu sužinoti, kokiu budu so
cialdemokratams buvo galima 
pravesti savi sumanymai, kuo
met prieš tuos sumanymus pa
kildavo 59 krikščioniškos ran
kos. ,rf. n

Gal senovėj stebuklų ir buvo. 
Juk štai keliomis žuvimis buvo 
prisotinta penki tūkstančiai 
žmonių. Tai kodėl, sakysime, iš 
13 socialdemokratų balsų nč^ali 
pasidaryti kad ir 69 ?

Juk jeigu Dievas panorėtų, 
tai ne tik bangžuvė gali praryti 
Jųnošių, bet ir Jonošius gali pra
ryti bengžuvę.

Vadinasi, jeigu socialdemo
kratų balsai stebuklingu budu 
nepasidaugina, tai matote, jiems 
Dievas nepadeda. ’

Apie tai prof. Bučys galėtų 
ir naują knygą parašyti, nors 
Dambrauskio gal ir nepasisek 
įtikinti, bet šiaip krikščioniš
kos davatkos tikrai patikėtų.

O sacharinu klerikalams jau 
tikrai nereikėtų švaistytis. Kini. 
Purickis taip nusisaldino juo, 
kad padoriam žmogui kojetu nuo 
to darosi. Bet musų klerikalų 
geros akys: jokių dūmų nebijo.

Eikime toliau. Svietiškos 
mokyklos. < •

Klerikalai sako, kad socialde
mokratai norį savo pasaulinėmis 
mokyklomis tikėjimą griauti.

Rodos, “Draugo” galvos gy
vena civilizuotoj šalyj ir civili
zuotame inieste, o ne tarp Afri
kos hotentotų. Nejau joms nė
ra žinoma, kad Amerikoj ir-gi 
yra svietiškos mokyklos? Tuo gi 
tarpu juk niekas nesiskundžia, 
kad tos mokyklos tikėjimą 
griauna-

Bet musų klerikalai, 
liūdnos atminties Pobendonoš- 
cevo sekėjai, kuris sakydavo, 
kad kas Vakarienei Europai 
galima, tas Rusams nepritinka.

Rusų psichologija skirtinga: 
jie religiniai mistikai, — ergo 
be caro ir cerkvinių mokyklų 
jiems negalima apsieiti.

Lietuviai, klerikalų manymu, 
ir-gi savotiškos rųšies žmonės:

♦

be teokratijos (dvasininkų vai 
dymo) jiems nieku budu negali
ma apsieiti.

Tas faktas, kad visose labiau 
kultūringose A šalyse mokyklos 
yra svietiškos, klerikalų nekvar
šina.

A dlia bolŠevo progresą
Nužno štob bila pod preaom 

presą
(O dėl diktesnio progreso rei

kia, kad spauda butų po slogu
čiai).

O kuomet ne tik spauda, bet 
ir žmogaus tikybiniai įsitikini
mai bus po slogučiu, tai są^yk 
’ ’ etų va tikrai sparčiai žengs j 
viduramžių gadynę. Pradžia 
padaryta: importuota iš Italijos 
jėzuitas klioštoriams steigti.

Kai dėl socialinės padėties. 
Sakoma, kad tie žmonės, kurie 
nieko gera kitiems nedaro, nie
ku budu negali suprasti kiltes- 
nių žmonių.

Klerikalų galvos dabar užim
tos steigimu klioštorių ir atida
vimu buvusių bažnytinių žemių 
klebonams. Vadinasi, pirmon 
galvon, žiūrima savi reikalai. 
Tai kaip gi jiems suprasti social
demokratai, kurie gina darbi
ninkų reikalus. ,

Sakyti, kad ne juodo darbo 
darbininkui negali rūpėti darbi 
ninku reikalai, yra, kaip čia 
švelniau pasakius, ir juokinga ir 
žiopla.

Tąsyk kodėl nepasakius, kad 
ne kunigams negali rūpėti ti
kybiniai reikalai?

Darbininkų feikalai rupi vi
siems. Tik ne vienodai visi jais 
rūpinasi, Klerikalai, sakysime, 
tvarko Lietuvoj darbininkų rei
kalus taip, kad tie darbininkai 
žinotų tik dirbti ir melstis. O 
socialdemokratams rupi, kad iš 
darbininkų Ąebutų lupami devy
ni kailiai, ir kad jiems ,butų 
duodama progos gyventi žmo
nišku civilizuoto žmogaus gyve
nimu.

O apie turtus juo mažiau kle
rikalai kalbėtų, tuo jiems pa
tiems butų sveikiau. Ne vėjas 
juk Lietuvos klebonams išpučia 
pilvus, o šio “griešno” svieto 
turtas.

Bet Dievo duotoms galvoms 
davatkos šventai tiki, o 59 ran
kos kontroliuoja Seimų. Ir jei
gu Dievas panorės ir Lietuvos 
žmonių protai neprablaivės, tai 
toji kombinuotė da galės šauniai 
“pasiganyti” Lietuvoj.

— K. Sėjikas. J

TIK $ 1ART ŪMOS
Ir Jums Pristatysim kurį tik 
Norite Grafonolą Į Namus
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DABAR JŪSŲ PROGA Įsigyti nuosavų instrumentų tokios VERTĖS, kuriuomi galėsit pasi
didžiuot .j Tuomi visa jūsų šeimynų jr draugai, galės linksmumu pasinaudot. Kad tamstai pagel- 
bėjuspatvežšime tų instrumentų į jūsų namus. Tūkstančiai žmonių tamistos apielinkėj yra pirkusių 
tokiu“ budu. ’■

1 Per ilgų laikų sapnavot apie dienų, kurioje galėsite įsigyti į savo namus baikas, laimingumų ir 
pasilinksminimų.

Columbia Grafonola yra vienintelis aukštos klesos intstrumentas keturiais at* 
žvilgiais, patentuoti ir išvaizdos, kas žemiau tilpsta. '

Pasinaudokite šia tuomlaįkine proga
as:

■■■■■■■■■■■■■■■■■M 
PATRIOTIZMAS! 

■ Pačėdumas turi būt ■
B, pasargos žodis $ B 
I I0WA STATE S

SAVINGS BANK ■
Kapitalas ir Perviršis— ■

$120,000.00. ■ i
S. E. Cor, Fourth and J 

Jackson Sts.
SIOUX CITY, IA, n

•■■■■■■■■■■■■■■■■■■r
PRANEŠIMAS 

1 —y ■

Norime pranešti daugybei 
draugų ir rėmėjų, kad persikėlčni n > 
1415.So. Halsted St., į 1401 i 
Halsted St.

Dabar turime visiškai nau.jut) sta- 
ką, vyrams ir vaikinams drapanų už 
labai prieinamą kainą. Mielai už-< 
kviečiame jus ir jaučiamės, kad ge
riau mylėsit musų naują vietą.

Atsidaro biznis subatoj, gegužio 
18 d. Du įėjimai: 1401 S. Halsted 
St. ir 739 W. 14th St.

Atdara kasdieną iki 9 vai. vak. ' 
Nedėliomds iki 6 vai. vak.

S. GORDON,
1401 So. Halsted St.

Tel. RockNvell 5873.
GASSNER & ALTSHUL Malioriai ir puošėjai
Artistiškai sienų išpuoši

mui iš vidaus ir lauko. Dirba
me naują ir seną darbą viso- 
sč miesto dalyse,

3259 Ogden Avė., Chicago, 
r--------------------------~’

Kur seniausia, 
Ten geriausia.

SENIAUSIA
Agentūra
VIENYBE
Parduoda laivakor

tes ant visų pa
rankiausių Lini

jų į Lietuvą ir iš Lie
tuvos arba ir visur ki
tur per Antverpą, 
Rotterdamą, Breme
ną, Hamburgą, Liepo
ją, »Karaliaučių ir ki
tus portus į Eidkū- 
nus ir į patį Kauną, 
taip pat ir iš Lietuvos,

KNYGELE IS KAUNO
Kurių privalėtų perskaityti 

kiekvienas lietuvys-dar- 
bininkas.

Steigiamojo Seimo Socialde
mokratų Frakcijos '

1

Turinys: — i
1. Deklaracija,
2. Ko atėjom Seiman?.
3. Politikos klausimas;
4. Darbininkų klausimas;
5. Žemės klausimas;
6. Ūkio atstatymas ir finan

sai;
7. Santikiai su kaimynais;
8. Ar daug tikimės čia lai

mėti?
9. Musų taktika.

Kuris.atidžiai perskaitys 
šių knygelę, bus gerai susi
pažinęs su Lietuvos princi- 
pialiais klausimais.

Kaina 20c.
Tuojau siųskit užsakymus
Pareikšta Seimo . posėdy 

Frakcijos vardu atstovo drg. 
St. Kairio, birželio 23, 1920.

(

I / *

Ateikite į krautuvę bile dienų šių savaitę; pasirinkit sau 
stylių ir baigimų, kurie pritiks prie jūsų namų, įnešk pirmų 
mokesnį ir mokėk likusius išmokėjimus pagal savo išgalę.

K Tai yra jūsų paskutinį proga. NEPRALEISKITE JOS.
Musų numažintos kainos reiškia Tamistai didį sutaupimą — jeigu veiksite tuojaus
Išimtinos patentuotos išžiū

rąs kokios kituose instru- 
t mentuose nerasite.

L Gražios Columbia rųšies, dėžės pritaiky
mui prie gyvenamojo kambario ra
kandų t. .

2/ Specialis Columbinis balsodaris — instru
mento širdiš, kuris padaro muzikų žmo
gaus balsu.

3. Patentuoti Balsui Lapai garsui kontro
liuoti, — tylus ar skardus balsas, kokio 
nori. '

A .

4. Columbia mados Tono Plėtėjas 
rus gausų, saldų, tyrų Columbinį tonų.

*) 
pada-

Numažintos kainos ge 
riausio darbo in

strumentams
Modelis numažinta iki $175 

150 
140 
125 
100 
85 
60 
45

n d

n
,,

»

»

D n
» v

v

n » ou
paduotus

$275 
225 
165 
150 
140 
125
75 
50 
32.50«U

Norint patikrinti • čia 
pareiškimus, reikia tik ištirti ir 
palyginti vertybės.

34 Modeliai 6 Įvairiu Apibaigimu

JUOZAPAS F. BUDRIK
KRAUTUVĖ AUKSINIŲ DAIKTŲ: PIANŲ, ROLIŲ, REKORDŲ IR T. T.

3343 30. HALSTED STREET

Pinigus siunčia į Lietuvą 
Ir visur pigiausiu kursu į 
už juos garantuoja, kad — 
ypač Lietuvoje — pinigą! 
bus greitai ir parankiai iš
mokami artimiausioje vie
toje nuo priėmėjo gyve
nimo.

Pinigus i Lietuvą 
siunčia telegramų. 
Amerikos pinigus

' maino ant visų 
šalių pinigų.

"VIENYBĖS” 
SPAUSTUVĖ 

Visokius spaudos dar
bus atlieka greitai 
’ pigiai ir gražiai. 
Spausdina konstitucija 
knygas, laiškams popien 
plakatus, vizitines korteles, 
baliams tikietus ir tt.

"VIENYBĖ” 
EINA DU KABT 

SAVAITĖJE
Spausdina geriausius rai
tus, vėliausias žinias iš 
Lietuvos ir visur ir turi 

juokų skyrių 
"TARKA”

AMERIKOJE $3.50 MET.
LIETUVOJE ......i. 4.50

Pirkite ^Vienybes ” Ben
droves ščrus. Dividendai 
mokami. Ateityje bus di
delis pelnas.

Vienas Šeras $10-

.Užlaiko didelį knyg^ąą, 
kur galima gauti 

šokių knygų.

'BeikfJ^ukite platesniu fil- 
forjnącijŲ apie viską, rą
žykite mums laiškus, rei
kalaukite musy piniginio 
kuiso ir knygy katalogo.

Su visokiais reikalais 
kreipkitės šiuo adresu:

LITHUANIflN 
VIENYBE PUBL 60 
193 Grand St. 8 

Brooklun, N. y.
Kur vienybž, 

\ Ten galybė.

r
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Siela ir Pinigai
Meksika gauna daugybę pa

tarimų nuo Amerikos redakto
rių ir diplomatų klausime, kaip 
jai reikia vesti s^vo reikalus, 
kad ji butų verta Jungtinių 
Valstijų pripažinimo.

Meksikiečiai nesiskubina sup
rasti’, kad jie. yra kvočiami ir 
kad anglosaksai turi dieviną 
būdą davinėti vertumą ar ne
vertumą kitoms itautoms.

šitas meksikiečių ūžausimas 
yra tolygus užaušimui vokie
čio, kuris niekuomet nenori 
pripažinti, kad jis turi atsisės
ti po negudraus anglosakso ko
jų ir nuo jo sužinoti, ką min
tijimas reiškia.

Anglosaksui fanatikui yra 
nesuprantama, kaip meksikie
čiai gali įsivaizduoti sau,, kad 
jie geriau žino, ko jie nori ir 
kaip jie nori, negu jų besipra
šantieji amerikiniai mokyto

jai.
Visai nesenai anglosaksų stik

linis namas leido smalsiam pa
sauliui pamatyti truputį apgai
lėtinos tiesos, kad pusė čiagi- 
mės anglosaksinės augšteny- 
bės niekuomet nepasiekia aug- 
ščiau šešto pradžios mokyklų 
skyriaus lygio.

Atviras prisipažinimas su
tiks, kad kita puse taipgi nėra 
iš vienų genijų ir kad redak
toriai it diplomatai ažuot kišus 
savo galvas pro išmuštus Mek
sikos langus ir garsiai nieki
nus meksikiečių išmintį, galė
tų turėti gana darbo prie ge
rinimo pačių savęs.

Šitie vaikiški pasįelgimai 
nepaslepia godumo žvilgsnio 
amerikiečio akyse, nei pasiten
kinamos ^draugiškos susirūpini
mo pozos, rodomos kaikurių 
amerikinių redaktorių, nema
žiau įžeidžia meksikiečio išdi
dumą.

Ųžsitikejimą gali gauti Mek
sikos valdžia net be oficialinio 
pripažinimo leisdama, tokius 
įstatymus, kurie naudingi Ame
rikos imperialistams.

O mūza, pagiedok giesmę 
sielos, kuriai visuomet akyse 
stovi pinigas! Jei tik Meksikos 
vaklžia, vietoj davus laisvę in- 
dijonui peonui, mokinus jį 
skaityti, davus jam žemę ir lei
dus jam balsuoti savo neprib
rendusiais įsitikinimais išleis
tų įstatymus palaikančius Mek
sikos žmones ir nuosavybę po‘ 
Amerikos indėlininkų nykščiu, 
tai ji tuojaus išgirstų kilnia- 
minčio amerikiečio pripažini
mą.

Ji taipgi tuojaus pataptų ki- 
tos revoliucijos auka, nes Diaz, 
Madero, Iįnerta ir Carranza 
bandė gyventi hearstiniu Mek
sikos idealu. Sėkmė buvo sui- 

t 

nite ir beperstoginis'grūmoji
mas Amerikos įsiveržimu.

Taip dolerinė imperialistinės 
Amerikos siela suka užburtą 
ratą, kuris neduoda Meksikai 
progos ištrukti į nepriklauso
mybę ir saugumą.

Kiekvienai šaliai su neišplė- 
totais gamtiniais turtais yra pa 
vojaus, kuomet galingas ir aug-,

Sveikatos Dalykai
Dr. A. Montvidas.

PURVINAS PIENAS.
Pienas yra baltas, o baltu

mas reiškia švarumą, vienok 
baltame piene kartais slepiasi 
ne juodo, o nematomo nešva
rumo, kuris vadinasi bakteri
jom. Jei pienas nešvarus, gali
ma užsikrėsti ligom: šiltine, 
diifterija, skarlatina, džiova, 
žarnų uždegimu ir gerklės už
degimu. Kokios ligos gaivalai 
bus piene, tokia bus liga. Sa
koma, kad Suvienytose Valsti
jose kas metai miršta viršiau 
65,000 kūdikių nuo vidurių 
paleidimo (žarnų uždegimo), 
kuris paeina iš nešvaraus kar
vės pieno.

Pienas yra vienas geriausių 
maistų ir kūdikiams, ir jau
nėms ir seniems. Jis buvo per 
amžius. Bet jis turi būt švarus. 
Keikia, kad kalvės butų svei
kos, darbininkai nuo pat milžė- 
jo iki pat į namus pristatyto
jo neturi turėti limpamų ligų, 
kaivės tešmuo ir spenai turi 
būt plaujami, indai ir milžėjo 
rankos švarios, supiltos į įvai
rias bonkas pienas turi būti 
atsakomai uždarytas. Vartoto
jas turi pirma bonką ir kamš
tį gerai nupląpti, o tik tada 
atidaryti. Atkimštos bonkos su 
pienu niekad nereikia palikti.

Vienok didžiausias saugu
mas kartais negelbsti, nes bak
terijos pieną mėgsta nemažiau 
už mus. Todėl, kad būti tikrų, 
jog didžiuma jų liko išžudyta, 
pienas yra kaitinamas ir atvė
sinamas, — ,kaip sakoma, pas- 
leurizuojanias.

Cliicagoj vartojamasis pie
nas netoli visas yra geras, nes 
kietai saugojama, kad visų 
sveikatingumo taisyklių laiky
tus ir ūkininkai, kurie jį sta
to, ir pardavėjai, kurie į pub
liką išvažinėja. Palaido pieno

šiame mieste senai jau nėra. 
Taip pat daroma ir kituose 
dideliuose miestuose.

Vitaminai.
P. K. klausia: “Kas yra tie 

vitaminai, apie kuriuos dakta
rai dabar taip daug kalba?”

Atsakymas: — Vitaminais 
vadinasi da neištirtos pilnai 
medžiagos, kurios reikalingos 
kūno augimui ir sveikatos pa
laikymui. Vitaminų negavimas 
veda prie skorbuto, rikito beri
beri ir kelių kitų ligų. Jie ran
dasi daržovių lapuose, javų 
žievėse, piene, Smetonoj ir 
svieste, kepenyse, instuose, 
saldžioj gilėj, blužnyj. Apie 
juos daug kalbama, nes vos 
keli metai kaip jie liko rasti ir 
da nežinoma kiek jų yra ir 
kokios veikmės jie daro į žmo
gaus kūną. Daroma vis plates
ni tyrinėjimai.

Žindymas ir nėštumas.
O. K. klausia: “Ar žindy

mas kūdikio neapsaugoja nuf) 
“pastojimo ”

Atsakymas: Ne. Daugelis mo
terų žindo vaiką, kol tik jani 
ūsai ima dygti, manydamos, 
kad tuomi apsisaugos nuo 
daugiau šeimynos, vienok di
džiumai išeina priešingai.

r 

Varvanti ausis.
A. ž. rašo: “Turiu varvančią 

ausį jau per 8 metus. Gydžiau, 
bet negelbsti. Laikais sustoja, 
laikais vėl varva. Kas daryti?”

Atsakymas. — Gal reikės eit 
ant operacijos. Bet pravartu 
butų išbandyti Dakind skudinį 
ausies plovimui kas dieną. Jei 
nėra gilaus'puvimo, o tik chro
ninis uždegimus, gali išsivaly
ti. Vienok greičiau jau bus 
kaulo arba mastoidinių (ūžau
simų) celių puvimas. • Tuomet 
vaistai negelbsti.

NAUJA 
KNYGA

IK ką tapo atspauzdinta nauja *
knyga vardu “Pavydas”. Tai 

yra veikalas, kurį parašė vie

Subatos valandos: 8:30 ryto 
iki 6 vai. vak.

Coty’so L’Origan kvapylai, $1.75 
subatoj uncija 1

__  , Cocoanut alie-Palm Olive arba 
Kirk muilas bru- 
sas.............. (i’/ac
Cuticura arba 
Woodbury išvaiz 
dos muilas 

’brusai tik ...
L. Klein, pirmos

3
50c

Cocoanut alie
jaus shampoo, 50 
c. mieros, specia
liai po ........ 29c
Prophylactic dan 
tims šepetukai, 
dideliems mie
ros po   31c
lubos

Plaukams Tinkleliai
Just-Rite “Luxura” plaukams tin
kleliai su mazginiais galais ir tan
kaus mezgimo. Extra didelės mię- 
ros, gvarantuoti. 1 Ep
Subatojtik tik 3 už I vV

L. Klein, pirmos lubos

KLEIN
Vyrams puikios vertės 

Šiaudinės skrybėlės.
Kainos labai prieinamos už to
kios puikios rūšies šiaudines 
skrybėlės. Gražių pynių, tie
siais plačiais ir siaurais bry
liais |r gražioms kripių py
nėms

$2.00

ŽEMIAUSIOS CHICĄGOJ KAINOS
Kūdikiams bresiukės 
Puikaus organdie dresiukės, apva
džiotos, su dideliu, ketuikampiu 
kalnierium, kišeniais ir kruzais. 
Pink, maize ir peach. Miera 2 iki 
6 metų. Musų reguliarė kaina 
$3.00. Subatoj 
tik

Vyrajns Union Siutai 
Atletiški, pasiūti gražiai tinka, sa- 
tin dryžo madras, margi ir kitoki 

aukštos rūšies audeklo. Kiekvie
nas gerai ir gražiai tinka. Miera 
34 iki 46. Musų reguliarė kaipa* 
95c. Subatoj 7Qn
tiktai
' L. Klein, pirmos lubos

Nei paštu, nė telefonu užsakymų nepriimam.

$2.25
L. Klein, antros lubos

Cąmpbell’o Tamėčią 
Zupė

Priimtu, ir užsiganėdinanti įsidėji
mui 5 kenai aprubežiuota vienam 
kostumeriui, Subatoj O 
kenas tik w Ow

L. Kfcin, ketvirtos lubos

CIGARETAI: Camels’ ir Lucky Strikes kal
tūnai iš 200 cigaretų, $1 25
subatoj I
CIGARAI: Cuesta Key; Prcdilico išdirbinio, 
čysti Havanft,. Baksas 25, 1
$2.98; vienas I

Vyrams Extra vertės Oxfords
Extra vertės, reiškia extra vertė pas mus šia- 

. nie Oxfordų išpardavime; tai reiškia vertę, 
kuomet sutaupome keletą šimtų vyriškų veršio 
odos oxfordų, mahogany, rudi ir oxblood, pa
darytų ir lygių madų; goodyear pjauto aržuo- 
lo padai ir guminiai užkulniai.

Puikus Vyrams Marškiniai
Tarpe kurių randasi gerai žinomų t išdirbėjų, 
kaipo Manhatten, Earl & Wilson ir Perfetto 
marškiniai. Daugybė įvairių patrinu iš ko pa-, 
^irinkti. Miera 14 iki 17%. A 5
Specialiai apkainuoti po N* I »ww

»-------- ------------- ■ ----------- -!------------------------------------------------------------------ - '

0

Dvigubo Laikymo” su Dvejoms 
Kelinėmis Siūty Išpardavimas

I
Pirkom už žemiau kainų ir pažy
mėjome pardavimui žemiau kainos.

*19 ir *27
Išpardavimas, kuris siūlo šią progą keletui 
šimtų vyrų, kad pripildytų drabužių šėpą už 
nuspręstą taupymą. Pirkome daugelį sezono 
geriausios vertės dvejų kelinių siutų, už dide
lį nupiginiiną nuo išdirbėjo, kurie stovi pirmo
je eilėje aukštos rūšies drabužių išdirbėjų ir 
sutaupymas, kuris pereis pas tamista.

Randasi specialių mierų ekstra 
diktiems vyrams

Yra siutų ir labai smagių, gerai padaryti įvai
rių modelių, toki, kad ne yra žmonių, kurie ne
galėtų pasiganėdinančiai pasirinkti.

DIDELIS

Skrynių Išpardavimas
Užbaigimas biznio po 26 metų

f

Jus dabar galite nusipirkti geriausią skrynią 
Beller’io,: Murphy ir visų kitų geriausių išdirbėjų 
darbo, užį tokią kainą, kurią jus mokėtumet visur ki
tur Chicagoje, už visai paprastą ir nežinomo darbo 
skrynią. (Kiekvienas čemodanas ir skrynia, kiekvie
nas šmotas skurinio tavoro, bus phrduodama už ma
žiau, kaip kad padrymas kainavo. Jei jus norėtu
mėt sutaupyti pinigų, ateikit šiandien ir prisižiurė- 
kit to nepaprasto bargeno — tai sykį gyvenime — ir 
tai didžiausias pasirinkimas, koks kada nors buvo 
pasiūlytas.

Ar gali atspėti
1000 mįslių?

Dabar turi tą progą
Susintas, bet ne drabu
žis, su lapais, bet ne me
dis, ne žmogus, o viską 
pasakoja.

? »
t

Atminkis kas tai?

Lindau į uolą ir akmenį, 
pelniau peilį brangiai 
pirkta, pirma buvau tė
vo duktė, paskui tapau 
tėvo motina. —

?
Atminkis kas tai?

Gvarantuotas valakninis, 
dėvėsis per visą gyvenimą 
Murphy aprėdalų skrynia

į

Geri, stiprus $2.98 
Kelioniai čemoda
nai plataus parin
kimo, šilkiniai ir ' 
skuriniai rankiniai .

krepšeliai (J

Tik ką dabar tapo atspausdinta didelis rinkinys, ko- 
kio dar niekad nebuvo, lietuvių mįslių — vienoj di
delėj knygoj vardu

mįslių knyga
Šitoj knygoj telpa su viršum 1100 mįslių —- naujų ir 
senų — su palyginimais prie kitų kalbų mįslių. Kiek
viena mįslė yra žingeidi istorija pati savyje, ir todėl 
MĮSLIŲ KNYGA bus kiekvienam žingeidžiausio 
skaitymo šaltinis. Ir jaunas ir senas naudosis MĮS
LIŲ KNYGA ne vieną sykį, bet nuolat, prie kiek
vienos patogios progos — sueigose, pasišnekėjimuo
se, prie ginčų, prie meilės ir visokiuose atsitikimuose, 
i. • /

štai pramoningas 'kaimynas įsi
geidžia kito turtų. Jai yra pa
vojaus ne tik nuo savo kaimy
no, o ir nuo ]>er daug toli iš
tiestų savo naujai gavusių tei
ses žmonių idealų.

Taip vadinamas Meksikos 
minių socializmas yra ne ką 
didesnis už pabėgusių kalinių 
išplėstį, bet jis pavojun stato 
visus tuos meksikiečius, kurie, 
kaip Obregopas, turi proto pa
siskirti tai, kas yra praktinga.

Naujos meksikiečių pirmei- 
vybės perdėjimai sušvelnėtų 
nuo naturalio meksikinės iš- 
rutulos spaudimo, jei Jungti
nių Valstijų valdžia paremtų 
tokius žmones kaip Obrcgonas, 
kuris bando būti ištikimu savo 
žmonėms ir podraug nori su
sitaikyti Meksikos suverenu
mo ribose su užsienio indėlinin
ku. — Milvvaukee Leader.

NUŽUDĖ ŽMOGŲ.
Užvajkar nežinomas žmogus 

nužudė Peter Tomaselli, 46 m. 
amžiaus, 2136 Folk gat. Nužu
dymo priežastis nežinoma.

nas iš labiausia pagarsėjusiu naujos 

gadynės rūsy rašytoju — M. Arciba- 

ševas. Šis veikalas bus žingeidu per

skaityti kiekvienam gražiosios lite

ratūros mylėtojui. Veikalą išvertė 

lietuviu kalbon P. K-as ir savo užduo

tį atliko gerai. Spauda ir lėšos Nau

jienų- Šį puiku veikalą kiekvienas 

galės įsigyti prisiuntęs Naujienoms

50 centu Amerikos pinigai*

IN LOAVES

Tuojaus įsigykite Mįslių Knygą, 
Jos kaina tik $1.00.

NEPRALEISKIT ŠIO IŠPARDAVIMO

ATEIKIT ŠIANDIEN

7 W. Randolph Street
Trečios durys j vakarus nuo State St.
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Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET ... ..............JMk--

T«L KmU. M02

B514-16 Roosevelt Bd.

CHICAOO, ILL.

■ ■

Jos Vertė Neinkainuojama

Del savo smagumo ir dėl savo draugų ir pažįstamų 
smagumo tuojaus išsirašyk Mįslių Knygą, atsiųsda
mas $1.00 į Naujienas.

Mįslių Knygos užsakymus siųskite adresu:

NAUJIENOS
1739 South Halsted Street 

Chicago, Illinois.

TURITE PROGĄ
Pirkti mtbrgečius arba namą. Parsiduoda mūrinis namas 4 pagy

venimų augštu beismentu prie Union Avė., Bridgeporte.
Antras, parsiduoda naujas mūrinis namas, elektros šviesos, vanos 

ir kiti visi naujausios mados įtaisymai, geroje apielinkėje. Pardavimo 
priežastis yra labai svarbi. Kreipkitės pas

A. GRIGAS,
3114 South Halsted Street.
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Saugokitės.
Garsus ir senas gamtinin

kas, 'Luther Burbank, paskuti
nę savo ginsimo dieną parodė 
savo gilų įsitikinimą į darbą, 
sakydamas, “Jei aš dabar, pa
liaučiau dirbęs, m subirbčiau į 
šmotelius.”

Ištiesų taip.
Tik žiūrėkit, ar aš pats ne- 

subirėjau į mažas skeveldas 
nuo to laiko kaip priverstinis 
pateikavimas prasidėjo? Ar aš 
nėsu tik šešėlis savo buvusio 
tvirtumo? T^ai tik iškorijusis, 
vaikščiojantis, kalbantis, palai- 
daijųpsilaikančių kruyoj dalių 
rūkas; savotiška colinė arfa, 
per kurią balandžio vejai ste
na.

Ištiesų taip!
Todėl jus, darbininkai, sau

gokitės!
Siaugokitės paleisti iš rankų 

savo karhčių rankenas, nes jus 
galite suburti į šmotus. Sau
gokitės !

Saugokis tu, rąstininke, ne
sėsk ant kelmo pypkės užsi
degti — gali būti, kad tau ne
teks nei parūkyti — su pirmu
tiniu durnu tavo sąspauda pra
kiurs ir tu subliukši kaip vir
šutinis kiaušinio .sluogsnis 
(kraitėj) pas ūkininką, kur 
samdininkas pusryčiams gauna 
tik karštus sklindžius su kava.

Saugokitės jus, angliakasiai! 
Jei jus išeisite į streiką, jus at
siknosite* kaip sudžiuvusis ki
tas ir pavirsite į dulkes. Tąsyk, 
kas užlaikis dievo leistuosius 
kasyklų savininkus? Kas anglis 
kas miisų gerajai demokratijai 
apšildyti? Kas sutiks pinna 
laiko eiti po žemių? Kas? Sau
gokitės.

Saugokitės visi darbininkai; 
jei sustosite dirbę, galite į 
šmotuš subirėti.

Aš norėčiau paskelbti šitą 
jmi sergėjimą visame pasauly 
ne tik vyrams ir moterims, ku
riems darbas jNikario, bet ir 
ai’klimns. Man esant dar jau
nom mano/ turėjio arlclj.
kurio buvo tik kaulai ir oda;

CHICAGOS
:: ŽINIOS ::

1,427 STATINIŲ SKYSTIME-
- UO “PAJAMS.”

ĮSIMYLĖJĘS Į ŠTAMPAS, 
NETENKA ŽMONOS.

Paprastai gyvenime esti 
daug dalykų, kuriais vyrai su- 
sidomėja ir tuo bildu kreipia 
mažai domės į savo žmonas. 
Gyvenime įvyksta nesuskaito
mai dauft dramų dėl kazyra- 
vimo, įvairių žaislų, džiazinių 
benių ir geltonplaukių panelių, 
bet užvakar Ir rinkimas štam
pų buvo priežastim pertrauki
mo ženybinio gyvenimo ryšių.

Mrs. Etta M. ,Wilson užva
kar patraukė tįeson 
čą, reikalaudama nuo 
skskyrimo. Jos vyras 
Wirt Wilson esąs
Štampų koniĮ>anijos preziden
tu ir gaunąs 7,500 dol. algos 
metams. Kol nebuvo pamylė
jęs rinkti štampas, jis buvęs 
geriausias ir pavyzdingiausias 
vyras, 'sakė, Miv. Wilson.

Teisėjas žadėjo jai “divor- 
są” suteikti.

Prohibicijos komisionieriaus 
Roy Ha ynos ir prohibicijos di
rektoriaus Charles A. Gregory 
įsakymu tapo sulaikyta sande
liuose Old Victoria Distilling 
kompanijos 1,427 statines deg
tines. ‘Dabar tos kompanijos 
advokatas padavė peticiją fe- 
deralinianl apskričio teismui, 
reikalaudami, kad užgriebtoji 
degtine butų sugrąžinta kom
panijai, nes, girdi, ji esanti pa
daryta ‘‘pajams” kepti, pada
žams dirbti ir kitokiems. val
giams gaminti.

NEPERKALBĖJO ŽMONOS, 
NUSIŠOVĖ.

savo vy- 
jo jier- 
William

Wilson

Negalėdamas perkalbėti sa
vo buvusios žmonos, kad ji 
grįštų su juo gyventi, John 
Schiechl, 1903 So. 50 avė., Ci
cero, nusišovė, savo buvusios 
žmonos motinos namuose. /

Vieni žudosi, kad negali per
siskirti, kiti žudosi, kad persi
skyrus nebegali vėl susijungti.

PABĖGO BE DRABUŽIŲ.

PAŠIEPĖ ŽMONĄ, TAPO 
NUŽUDYTAS.

Linėjus po laukus tėvas paliepė 
jį iškinkyti. Kada aš nutrau
kiau nuo jo pakinktų, jis sude
javo (kaip žuvusi siela) ir 
griuvo žemėje... Jis atsisakei

Aš nemušiau jo, kai jis 
mušė mane, bet kai jis pradė
jo sarkastiškai pašiepti mane 
ir prikaišibti man mano praei
tį sakydamas, kati mano kūdi
kis miręs vien tik dėlto, kai 
Dievas panašei moteriškei kai 
aš neleistų turėti kūdikio, aš 
begalo supikau ant jo ir jam 
miegant jį nušoviau. Jeigu 
man kay nors dar taip padary
tų, tai aš ir vėl tą patį pakarto- 
tau“, nusiskundė teisėjui Mrs. 
Bose Abrahamson. Ir teisėjui 
užklausus ar ji esanti kalta, ji 
atsake:

“Aš esu kalta ir esu pasiren
gusi priimti bausmę, kokią tik 
teisman man paslc

Teisėjas nuteisi? jų nuo vie
nų metų iki gyvos, galvos kalė
jimo.

Joseph Stone, 18 m. am
žiaus, Hyde Park High School 
mokinys, su sugadintais ner
vais nuo perdaug studijavimo, 
pabėgo iš Gibbs sanitorium su 
vienais apatiniais marškiniais. 
Policija jo j ieško, bet kol kas 
dar nesurado.

IR VAIKAI ŽUDOSI.

Casimir Klases, 9 m.,. am
žiaus, 1702 Ruble gat., perdū
rė peiliu petį savo draugui 
John Yurgise, 12 m. amžiaus, 
1627 Ruble gat.. kai juodu su
sivaidijo gatvėj. Klusus tapo 
areštuotas.

MIRTINAI PAŠOVĖ MILIO- 
NIERIŲ.

dirbti.

las protestuoja prieš sustojimą 
dirbti visu savo priešingos pri
gimties vieku. Kiek iš jūsų te
ko klausytis (paleidimo laiku) 
piktų mulo protestų, kada jis 
pradeda pradeda nujausti, kad 
tu besirengi jį atkabinti. O ka
da nutrauki nuo jo pakinktus, 
jis puola žemėn ir voliojas ne
sitverdamas piktumu — ir la
bai gali būti, kad jis visas su- 
birėtų į šmotelius, jei jo odą 
nebūtų tokia diržinga.

Aš galėčiau jiasakoti ir pa
sakoti šituos įrodymus vieną 
jx> kito p. Burbanko tvirtini
mui paremti, bet man reikia 
atsižvelgti į redaktoriaus jaus
mus, kada jis pradės skaityti

Bet antra vertus, jei aš susto
siu, tai aš galiu į šmotelius su
birbti todėl aš turiu pasako
ti/ '

Augščiau .įduota taisykle 
liečia tik tuos, kurie dirba. Jei 
esi jKirazitas, tai šitas dėsnis 
tavęs neliečia.

Jei tu niekuomet neuždirbai 
sau duonos savo prakaitu, tai 
tau nėra pavojaus. Ramiai ga
li atsilsėti sau minkštoj k rasėj, 
ar atsišlieti ant divono ar so
fos po pietų ir pabudęs busi 
tinkamas balsuoti už republi- 
konų tikietą. Bet jei esi darbi
ninkas ir jei tu bandai savo 
nugarą atitiesti ir pilna kruti
nę oru pakviepuoti, tai gali su
birbti į šmotus kaip augštosios 
ponis karoliai, šniūrui nutru
kus. Saugokis!! Tau sako 
Burbank, — tau sakau ąš, — o 
jei tu pranašų nenori klausyti. I

Ai vai, kad nors šita panika 
neatsitiktų — Burbank ir aš 
galėtume savo amato laikytis. 
—t Saugokitės!

—Ind. Solidarity.

IŠBRAUKĖ Iš KIAURO Už 
PABUČIAVIMĄ MERGINOS.

Lucien I. Yeomans, industri
jos inžinierius, 112 So. Michi- 
gan avė., sykį įsigėręs bandęs 
pabučiuoti Union League Kliu- 
bo merginą, kuri k H ubo na
me operavo elevatorių. Kliubo 
Valdyba sužinojus apie tai 
išbraukė jį iš kliubo. Po to jis 
bandė teismo keliu priversti 
kliubą, kad kliubo nariai leistų 
jam išnaujo prisirašyti• prie 
kliubo. Tečiaus užvakar 1 jis 
pralaimėjo bylą.

AUTOMOBILIŲ AUKOS.

Užvakar Chicagoj automobi
liais suvažinėjo du vaiku. John 
Wood, 4 m. amžiaus, 7332 
Loxve avė., ir Paul Domovich, 
6 m. amžiaus, 945 W. 18 gat., 
tapo ant vietos mirtinai suvaži- 

Abu vaiku suvažinėjoneti.
jiem gatvėse bėgiojant.

ATRODYS KAIP TIKRI 
PINIGAI.

Prohibic i j os di rektorius
Charles A. Gregory pranešė, 
kad sekamą savaitę daktarams 
bus išdavinėjamai naujos recep
tų knygutės užrašinėti sergan
tiems degtinę. Receptų Man
kos bus sužymėtos su tam tik
rais Jungtinių Valstijų vald
žios antspaudais, kaip kad yra 
ant popierinių pinigų. Tuo bil
du norima pastoti kelią įvai
riems šmugelninkams parda
vinėti skystymėlį su pačių pa
sidarytomis daktarams degtinę 
užrašynėti blankomis.

Už LAIŠKUS UŽMOKĖ 
$10,000.

Oliver W. Barrett iš 
tte nupirko

O

ne-
M Charles Didins

i. 600 laiškų už • 10,000 <lbl. Laiš
kai buvo rašyti Baroness Bur-

1 dėti—Coutts’ei.

NAttfffi W Chtcak ffi
*

Reikalaukite 
Šios veltui kny
geles šiandien.

nepadeda just) 
nei po jokia at
sakomybe.

Ji nieko jums 
nekainuos, bet 
yra joje intere
singų ir brau-

Paklauskit savo malevų pardavėjo kainų išųialevojimui sienų su

Salin (Finish FlatįSieny Malevos
> . * * . i • i - .

■■ t

ŠIANDIE PINIGŲ 
KURSAS

Siunčiant Lietuvon pei mui:! 
40 cent. už 100 auks. 

arba ■
250 už $1.00 į

Pigesnis kursas siunčiant 
didesnes sumas 

Pristatyams Užtikrintas 
Trumpame laike

ęentral Manufacturing 
District Bank 
State Bank— 

Clearing House Bank 
1112 West 35th Street 

Turtas $6,000,000.00

T. Pullman 5432 

A. SHUSHO 
AKUŠERIU 
Turiu patyrimą 

moterų ligose; rū
pestingai prižiū
riu ligonę Ir kudi 
kį laike ligos. 
10929 S. Štai® St, 

Chicago, III.

V.’ ’K’A
rf::* 1 :x*>:

p®

Dr. Yuška
1900 So. Halsted St«

Tel. Canal 2118
Ofiso valandos nuo 10 ryto Ild 

8 vakaro
Residencija: 2811 W. 63rd Si. 

Tel. Prospect 8466

Telephone Yarda 5082

DR. M. STDPNICKI
8107 So. Morgan SI. 

CHICAGO. ILL.
VALANDOS: Nuo 8 Iki 11 ryt®

Ir nuo 5 iki 8 vakaro .

nežinomas pi’ktnih>ri's mirtinai 
pašovė liklvvard L; Thornton, 
milionierių, jo paties namuose,

Iki
bu-

2244 Lincoln parkway. 
šiam laikui viskas apie tai 
vo laikoma slaptybėj.

*(Seka ant 8-to puslpj

TEMYK! SKAITYS
Žmogui sxTarbiausis dalykas — 

Kojos. Kada žmogus jaučia nu- 
vargimą savo kojų, tai reikia ži
not, kad netinkamai pataisyti jo 
čeverykai. Kadangi šiais laikais 
iš paprastų'darbininkų daug prasi
manė kurpes, o nieko nesupranta 
apie čeverykų gerą pataisymą, la
bai daug žmonių vargina savo 
brangias kojas.

šiuomi patariant publikai, kad 
ant West Pershing lload, po nu
meriu 2957 kur pamatysite dide
les raides

SHOE DOCTOR
Frank F. Sabaliauskas
Tai Chicago geriausia čeverykų 

daktaras.
Padaro greitai, gražiai, tvirtai ir 

pigiai.
Taipgi bus užlaikoma Naujienų 

dienraščio stotis. O prie to ir ki
tokių lietuviškų laikraščių.

Frank F. Sabaliauskas 
2957 W. Pershing Rd.

Tel. Lafayette 4223
Phimbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai.

1W. Yiiška
3228 W. 38th St., Chicago, UI.

NAUJIENŲ
Pinigų Siuntinio Sky
rius atdaras kasdien nuo 
8 v. ryto iki 8 v. vakare. 
Nedėldieniais nuo 10 v.

ryto iki 2 vai. po piet.
1)

nobth __
WEST SIDES
Allen, M., .

2132 Milwaukee ĄJenue, 
Ahlswedo & Co.. Ed.,

2500 XV. North Avo..
Antonson, F. O., v

4431 Broadway
Baker Co., S. S.,

4015 Elston Avė.
Berezner, Ilarry

3564 Armltage Avė.
XVm. Bievver

6059 N. Clark St. 
Burkhardt, II.,

5523 Broadvvay •>
• Charleston, ?

4814 Broadway
Divane,

5236 ... _______
Doerr, Charles & Co.

2021 N ” ' ' ~
Effinger Klein

3936 N. LS'.
Ekstrand, C. J.

5219 N. Clark St.
Enterprise IIdwe. Xr 
Paint Store

2427
Ferkel,

2961
Fisher,

1942
Fisher,

3935
Fisher,

4208 ______ _ ___
GinsburK-Glassoff Cb,

5101 Irving Park ‘ Blvd. 
Goldblatt Bros.

1613 XV. Chicago Avė. 
Graham, Stanley It.

669 N. State St;'
Ilallman Polek

919 Milwaukce A.ve. 
Hamlin Bazaftr

3775 Lavvrence. Avė. 
Hoffman, A. J. / ♦

2812 XV. MadisoiV St.
Horwitz Bros. X’ Strauss

2343 XV. Lake St.
Horvvitz S.,.

5100 Lawrence Ąyę. 
Ilumboldt lldw. CoL

3859 North Avė.
Isgovitz Bros.,

3348 XV. North Avė.
Iverson Co. E.,

1342 Milwauke«^Avc. 
Jcnsen, 'l’heo.

6845 N. Clark St.
234 XV. North Avė.

Co. E. H.
.orth Avė.

Adolph
N. Marshfield Avė.

and

Busit nustebintu kainų žemumu? Gvarantuota maleva. Yra 16 pa
rinktų spalvų. Minškto tono neblizganti, nei žibanti. Laikys per daugelį 
mėty ir gali MAZGOT daugelį .kartų su paprastu muilu ir vandeniu, o at-» 
rodys kaip naujas.

. y’iJi yra kieta, neišakijusiu paviršiu, todėl, neužlaiko purvo, nei perų. 
Yi^ingai, rekomenduojame miegkambariams, kadangi yra sanitariška.

Nėra kitos tokios malevos sienų gražumo, artistiškumo,* afba užsiga
nėdinančio papuošimo, kaip kad Satin Finish flat sienų maleva. Vadina
mas flat, kadangi neturi blizgėjimo.

t ENTERPRISE PĄiNT.juANUFACTURING COMPANY, 
Van Buren ir Peoria Streets, Chicago, Illinois,

šie autorizuoti pardavėjai užlaiko Enterprise gvarantuota maleva
NOftTH Morgan. C. H., 

807 N. Clark St.
Mueller, Hellmuth

3710 Mbntrose Blvd.
Myer, I. B.

3441 XV. Chicago Avė.
Olszesvski, W., 

1436 W. Chicago Avė.
Palatine Paint Store,

3711 XV. Belmont Avė.
Paperno, J., 

1930 XV

W.,

Rezidencijos tel. Van Buren 0294 
Ofiso tel. Boulevard 9693

Dr. A. A. Roth
RtISAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistas Moteriškų, Vyriškų,Ų 
Vaikų ir visų 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

I. O.

J.,
XV. Madison St.

Halsted SL

Ashland Avc.

Mihvaukce Avė.
M„
Lincoln Avė.
A..
Lawrence Avė.
Oscar, '
Irving Park Blvd. 
VValter 
Lawrence Avė.

Knoop Ar
624 Noi

Koretz,
3317 ______

Koretz, Ludlvig
2422 Armitage Avė.

Kosner, Sam
2721 XV. North Avė.

Joppe, Leo
1808 .XVabansia Avė.

Kaufman Bros.
Krumm, John

1509 Fullerton Avc.
LaGrasea Si Tumminia

1123 Townsend St.
Lake Hardware Co,

2636 XV.
Levin, C.

1914 W.
Levy, Max

28086 N.
Loccaccinto,

503 Onk
Lubin, Louis

8419 N. Crawford St.
Lubin. Morris
/fH>6 N. Kedzie Avė.

Bueder, Arthur
4162 Lincoln Avė.

Marti Co., ’ '
3G49 N. Ashland Avė.

Ma.iewski, H. A.
5148 Grand Avė.

Meyer, Joseph
3637 FuUėrton, Aye.

Milwaukce Dep»rtnient Store
846 Milvvaukeė AVenue 1

įvare Co. 
DR'ision St.

Madiscfo St.
' ( ' 

Halsted St. 
V.

St.

___  . Grand Avė.
Pitkap, A. K., 

N. XVestern Avc.
Podolski Ar Co. Alex.

3042 N. Central Park
Podore, II. L., 

3859 North Avė.
Rebman, F. J.

8751 V/. Chicago Avė.
Rouzan, Marcei

407 XV. Division St.
Rockvvell Hdwe. Co.

2567 XV. Fullerton Avė. 
llyden, A. E.

4533 Lincoln Avė.
Santangėlo, Joseph 

2425 XV. Chicago Avė.
Seaman, George XV. 

2207 W. Lake St.
St. George. Stephen ,

2207 Beimont Avė.
Šiems, H., 

3157 Montroae Avė.
Šiems, L. 

2005 Roscoe Blvd.
Soelter, L., 

2418 N. Halsted St. 
. Star Paint Store 

1124 Milvvnukee Avė.
Stolarsky, M., 

967 Milwaukee Avė.
1 ■ Struvo Co. H. C.

Belmpnt Lincoln Avės.
Swnnson, E. J. 

3472 N. Clark St.
Utopian Products $
Supply Co.

3955 Milwaukeo Avė.
Victor, Peter 

710. N. Clark St.
XVieboldt Co. XV. A.

Ashland School Si 
Lincoln Avės.

XVieholdt Sr Co. W. A. 
1279 Milwaukce Avė.

SOUTH AND SOUTH- 
. WEST SIDES

Allen, 
2754

Ardeck, A. 
2701 XV.

Aristide Pocobelli U°- 
821 S. Western Avė.

Atkins A' Freund 
4805 S. Ashland Avc.

Bachli Bros.
1830 XVabash Avc.

Basinski, A. J.
4521 S. Ashland Avė.

Bcin, Louis
288 E. 35th St.

Bergman, S. A.
1542 XV. 63rd St.

Berman, S.
1801 E. 75th St.

J. Bernstein
408 So. Halsted St.

Blutniak, S., 
6257 Archer Avc.

Boston Store
State & Madison Sts.

Burton, C. S. 
937 E. 63rd St.

Chapp, Chas., 
2852 ‘ '

Cohen Pieros 
3844 Roosevelt

Cotter, J. P. 
5648 ___

Foinberg, H. G.
2312 Cottnge Grove Avc.

Feldman’s Department Storo 
615 XV. 47th St.

Fillmoro Paint Store 
;8614 Roosevelt Rd.

Franka Ar Co. L., 
51st and LoOmiš Avė. .

4242
Avė.

Freund, Adolph
4321 Wentworth Avė.

Ginsburg, 8. J.
13 W. 47th St. 

Glrten Bros.
5029 S. Ashland Avė.

Goldotein Son, I.
2400 S. Oakley Avė. 

Gordon, S.
1338 S. Jefferson, St. 

Grant XVorks Fair,
50th Avė. W. 14th St. 

Haake Hdwe, Co. P.
340 E. Pershing Rd. 

Hageman, A.
525 XV. 31st St. ’

Harazin Si Son, A.
4959 S. Robey St. 

Hartinan X' Co. XV. H.
7506 Cottage Grove Avė. 

Hemzacek, Jas.
5248 S. Kedzie Avė. 

Ilillur, B.
1239 Roosevelt Rd. 

Hilltnan’s
State Si XVashington Sts. 

Hnatt, S. /
1746 XV. 51at St. ■ ‘

IIorwi.tz Bros. Sr Strauss
5424 XVentworth Avė.

Horsvitz Bros. X- Strauss
5555 XV. 63rd St.

Jablonskį, F.
5841 S. Halsted St.

Jakubaitis, K. S.
3249 S. Halsted St.

Kabn’s Department Store
615 XV. 31st St.

Kahn A' Son, Max
1751 XV. 35th St. 

Kistner, Peter 
2634 XV. 22nd St. 

Kisosondi, J.
6652 Archer Avc.

Kolomyski, K.
723 XV. Į19th St. 

Kosmach.
1801 XV.

Kosmovvski, A.
1741 “ “

Kossy, 
1142 

K vate, 
^.3353

b

E. 
XV. Van Buren St. 

K.
47th St.

Archer Avė,
Roosevelt Rd.
J. r.
Wentworth ' Avė.

John 
22nd St.

XV". 47th St.
Joseph
S. XVestern Avė.
Herman

_ XV. 16th St.
Lahnberty, Nic

1522 XV. 51st
Leiddy, 

2445
Levine, Harry 

3222 22__
Lion Drv Goods

1700 XV. 18th
Lurie Co. Albert

1816 Blue Island Avė.
Main. XVm. C.

2863 Archer Avc.
Marnuette Hdwc. Si
Paint Store 

2540
Mason 

8839
Melim, 

5114
Metzl's

3809
Miller, 

3454
Mosiej, 

7216
Olin, O.

1242 E. 47th St.
Oppenheimer A’ Co. J.

47th St. Si Ashland
Oziminski, Frank 

8435 Burley Avė.
Peters, Gerret

1721 W. 14th St.
Pivovitz, M.

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

3001 S. Homan Avė.
Ramancionis Ar Motikits 

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

5742 S. State St.
Reliable Hdwe. A” Paint 

515 S. Cicero Avė.

E. JI.
XV. Van 

r
XV. 22nd

st.
Buren St.

St.
Store
St.

XV. 59th st.
& Hogg, 
S. State St.
John
Archer Avė.
Fair

Archer Avė.
A.
XV. IGth St.
M.
S. Ashland Avė.

Avė.

Co.

Rockfellow, J. E.
4321 Cottage Grove 

Rosen, L.
3118 XV. Roosevelt 

Roubik, E,
4802 S. Ijoomis St. 

Sabui,
4916 XV. 14th St. 

Schultz, M.
10ip Blue Island Avė. 

Shnyman Si Lewfn
913 Blue Island Avė.

Sider Si Son, H.
1309 Blue Island Avė. 

Simą John S' Son
2310 XV. 51ot St. 

,Slaskiewicz, B.
• * 1220 XV. 51st St.

Sinollar, Sam
3341 XV. 26th

S. I). Store
8535 XV. 26th

Star Hardware
8248 XV.

Stuart, 
3013 XV. 22nd St.

Szopa, Joseph
1952 XV. 21st St. 

Szpara, Stanley
2940 S. Throop St. 

Tamminga, D. J. Sr
10816 S. Michigan 

Tuperl S.
8476 Archer Avė.

Urmež, Michael
4511. S. XVood St.

Varnagis, Joseph
4051 Archer Avė.

Vlcek, Joseph
2058 W. 18th 

Vohralik, Chas.
2456 XV. 47th

W. B. Store
2034 XV.

XVasrner, C.
62nd

XVien,
530 S.

XVi)son
3863 

XVilson Bros.
6233 Cottage

XVilson
1309 

XVinans, S. B.
5847 •

XVittmor, August
1416 XV. 69th St.

XVo.itonik, Martin
2056 XV. 18th St. 

XVolf, Joseph
3818 S. Kedzie Avė.

XVolf, XV. G.
1854 S. Ashland Avė. 

Zoller, H. E.
7204 XVentworth Avė.

SUBURBAN
Rosenberg’s

Evanston,
N. Siegel

Evanston, 
Tupler, A.

Evanston, 
Arthur, R. C. „ 

Oak Park, III.
Karnos, J. H.

Oak Park, III, 
Klucker, A. C.

Hegesvvisch, HE , 
Barkmeier Hdwe. Co.

Harvey, III.
Jaeger, Frank

Chicago Heights, 
Tolon Furn. Co.

Chicago Heights, 
Sam Al pert

Hatnmond, Ind.
Ursitti, L.

Chicago Heights, 
I.ion Store

Hammond, Ind.
Aranoff, M.

Indiana Harbor, Ind.
Boston Store

.Toliet, III.
Kirincik # Petri 

Joliet, III.
Mandel, M.

Berwyn, III.

Frank

st.
st.

Co. 
Roosevelt

B. J.

st.
st.
st.

Avė.

Rd.

Rd.

Son

Kist 
C.

Archer Ave_if
Philip

XVestern Avė.
Bros.
Cottage
Bros.

A Co.
E._ 65th —
XVentworth

G rovė <Ave.
Grove Avė.
Gilbert 
St.

Avė.

m.
m.
m.

m.
ui.

111.

Garsinkities “NAUJIENOSE”
-u

Tel. Boulevard 2160

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

VALANDOS: 9—12 ryto 
2—8 vakaro.

3303 So. Morgan Street, 
CHICAGO, ILL.

•------
/■"" .....

lel. Aaustin 737

DR. MARYA
- D0WIATT—SASS.

Kątik sugrįžo iŠ Califomijos ii\ 
vėl tęs savo praktikavimą po NoS 

5208 W. Harrison St. '
t

Valandos 8—12 kasdieną ir 6—E 
vakare išskiriant nedėldieniu®.

Canal 0257
Naktiniu Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS *■

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

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryt®
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 Yarda 5884

DR. P. G. NIEGNER
Priėmimo valandos nuo 8 iki 12 ii 

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

. Dr. A. J. BERTAŠIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3464 S'o. Halsted St. 
Chicago, 111.

Ofiso Valandos: 6—8 vak. 
Tel. Boulevard 5913 

Residencijos Tel. Boulevard 1042 ‘
i

DrJMaurice Kalni
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

4631 So. Ashland Avė.
Tel.: Yards 994

Ofiso vai.: 8 iki 10 v. ryto, 1 iki 8 
ir 7 iki 9 v. nedėldieniais nuo 1C 
iki 1 vai. po pietų.

;■ f-<" ? -t* H■
JuiLęa. iMp-.t T.’ifc?.''. A m'/mV į jŠm- iii ■
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Chicagos Žinios Pranešimai
(Tąsa nuo 7-to pusi.)

JIEŠKO PARTNERIŲ REIKIA DARBININKĮį AUTOMOBILIAI NAMAI-ŽEME NAMAI-ŽEME
L

NEIŠPILDĖ REIKALAVIMO, 
GAVO BOMBĄ.

Užpercitą naktį juodran- 
kiai susprogdino Samuel Dur- 
so namo tarpdurį, 4441 Arini- 
tage avė. Bomba sprogdama 
prieangy sugadino duris ir iš-

D. L. K. Vytautu mėnesinis susi
rinkimas įvyks nedėlioj, geg. 21 d., 1 
v. po pietų, Šv. Jurgio par. svet. Vi
si nariai malonėkite laiku susirinkti, 
nes yra daug svarbių reikalų svarsty
mui. Be to bus rinkimas darbininkų 
piknikui, kuris bus birželio 11.

— S. Kunevičius, nut. rašt.

policijai

juodrankiai

ryta už apie 200 dol.
Durso pasiisakė 

kad jis esąs gavęs grąsinant 
laišką, kuriame 
reikalavę nuo jo 3,(MX) dol., bet
jis į tai jokios domės nekrei
pęs. Be to dar pridūręs:

“Jie gali subombarduoti vi
są namą, jei jie to nori, bet aš 
niekados neduosiu jiems 3,000 
dolerių.”

NEI VAIKŲ PRAŠYMAS 
NEGELBĖJO.

am-

Draugystės šv. Antano iš Padvoe 
mėnesinis susirinkimas įvyks sekma- 
dienyj, geg. 21 d., 1 v. po pietų, Dievo 
Apveizdos parapijos svet., S. Union 
Avė. ir 18 gat. Visi nariai būtinai 
atsilankykite, nes yra daug svarbių 
reikalų svarstymui. > — Valdyba.

Draugystė Tikėjimo Vilties ir Mei
lės rengia balių geg. 21 d. P. Lukoše
vičiaus svetainėj, 4531 So. Paulina St. 
Kviečiame publiką gausiai atsilanky
ti. — Valdyba.

k ’--------------
....Draugystes Lietuvos Gojaus mėne
sinis susirinkimas įvyks nedėlioj, geg. 
21 d., 1 vai. po pietų, D. Shemaičio 
svet., kampas 18-tos ir Union gatvių. 
Visi nariai malonėkite laiku susirink
ti, nes turi daug svarbių reikalų svar
stymui. -r- F. Ažusenis, rašt.

GERA BIZNIŠKAĮPROGA
Reikia partnerio su kiek nors pini

gų, kad tapti dalyviu brokerio biz- 
nyj. Geras uždarbis geram vyrui. 
Žmogus, kokio mes norime, turi būt 
pusėtinai pamokintas ir kad nrokėtų 
lietuviškai kalbėt.
proga.
apie 
kai.

___  _____ Ši yra stebėtina 
. Atsišaukime aprašykit pilnai 
save, arba kreipkitės ypatiš-

MR. YOGIES, 
117 North Dearborn St.

Room 709, 
Chicago, III.

SIŪLYMAI KAMBARIU
PARENDAVOJŲ KAMBARĮ 

dviems ar vienam vaikinui, ar mer
ginoms su valgiu ar be valgio. Jei 
norėsit patys galėsit pasigamint val
gį. Kambaris didelis ir šviesus. J. 
Klimavičius, 703 W. 21st PI., 2-os lu-. 
bos, priekis. Galite matyt nuo 6 iki 
9 vai. vak.

REIKIA darbininkų į Steel- i n 
yard. $4 į dieną. Atsišaukite. Į k 
CONCRETE & ENGINEERING

COMPANY,
1926 S. 52 Avė., Cicero, III.

PARDAVIMUI 7 sėdynių la- 
mozinas automobilius — tin
kantis graboriui.

642 W. 18th St.

Verną Frank, 4 metų 
žiaus ir jos broliukas Ardell, 6 
metų amžiaus, teisine prieš 
teisėją Joseph Sahach bėgiojo 
nuo tėvo prie motinos ir mal
davo teisėjo, kad jis neduotų 
ių tėvams persiskyrimo. Te- 
čiaus Mrs. May Frank, 4548 
Sheridan road, gavo “divorsą” 
nuo savo vyro VVilliain Frank.

Draugyste 
susirinkimą 
šv. Jurgio 
pietų. Visi

Lietuviška Teatrališka 
Šv. Martino laikys savo 
gegužio 21 d., 1922 m., 
parapijos svet., 1 vai. po 
nariai prašomi dalyvauti.

— J. Mykeliunas, pirm.

North Sidc. — Vaikų dr-jėles “Bi
jūnėlio” draugiškas vakarėlis įvyks 
nedėlioj, geg. 21 d., 7:30 v. v. Liuo- 
sybės svet., 1822 Wabansia Avė. Pro
gramą išpildys patįs vaikai, o paskui 
bus smagus pasilinksminimas visiems. 
Kadangi tai bus paskutinis vakaras š 
sezoną, tad visi atsilankykite ir pa
malkite ką jūsų vaikučiai šią žiemą 
išmoko. — Komitetas.

UŽTROŠKO GAZU'MOTE
RIŠKE.

Mrs. Bridget O’Connor, 75 
metų amžiaus, 3000 W. I^iko 
gat., užvakar mirė nuo gazo. 
Jos sūnaitis pagavęs gazo kva
pą įsilaužė į jos miegamąjį 
kambarį ir jis rado ją ten be 
sąmonės. Gazo įvada buvo su
gedus ir gazas įsiveržęs kam
barin senelę nunuodijo.

Liet. Švietimo Dr-jos prakalbos su 
oaveikslais bus nedėlioj, geg. 21 d., 
8 v. v. Raymond Chapellėj, 816 W. 31 
St. Bus ir .dąinų. Įžanga^ dykai: 
Visi kviečiami atsilankyti. . t

— Komitetas. '

Town bf Lake — Draugystė Šv. 
Veronikos rengia pavasarinius šokius, 
nedėlioję, geg. 21 d., Tumer Hali, 46 
ir Wood St. Visi Town of I^ake lie
tuviai kviečiami gausiai atsilankyti į 
šituos šokius nes bus muzika pirmos 
klesos. Kviečia Komitetas.

UŽTROŠKO GAZU BESIMAU
DYDAMA.

L. S. S. 8to Rajono konferencija 
įvyks gegužės 28 d., Naujienų name. 
Kuopos priklausančios 8:tam Rajonui 
malonėkite išrinkti delegatus.

Rašt. Ant. Grebelia.

RENDAI VAIKINAMS ŠVARUS 
kambariai ir gana daug vietos: elek
tros šviesa, telefonas, maudynė ir vi
si patogumai gyvenime.
3252 So. Halsted St., 
Universal State Bank, 
Phono Yards 4276.

Atsišaukite, 
ant viršaus 
3-ios lubos.

RENDAI KAMBARIS INTELT- 
gentiškam vaikinui* ar augusiai mer
ginai. Kambariai dideli ir šviesus, 
gražioj vietoj, su visais parankamais. 
Kreipkitės:

3434 W. 65th St.
Tol. Republic 4876

PARENDAVOJIMUI KAM- 
barys. šviesus, apšildomas »ir 
šiltas vanduo, ant 3-čių lubų 
iš priekio

3341 So. Auburn Avė.

REIKIA DARBININKU
MOTERŲ

REIKIA moterų prie assemb- 
ling darbo. Gera moderniška 
dirbtuvė — gera alga.

ACME STAMPING CO., 
119 N. Sheldon.

Mrs. Barbara Hago, 3818 Pi
ne Grove Avė., nuėjo nusimau
dyti savo namuose ir vanioj 
besimaudydama užtroško nuo 
gazo. Jos vyras sugrįžęs vakare 
is darbo namo rado ją negyvą.

“Birutes” metinis susirinkimas, ku
ris turėjo įvykti šį vakarą, geg. 17, 
bus laikomas ketviitadibiiį, geg. 25, 8 
v. v., Fellowship salėj.

Rytoj, geg. 18, Mark White salėj į- 
vyks 
Visi

REIKALINGA MERGINA, ARBA 
našlė moteris prie stubos darbo, kat
ra supranta stubos jlarbą ir myli 
dirbti. Darbas pastovus ir lengvas 
ir gera mokestis. Drapanų neplausi, 
valgis ir kambaris. Tuoj atsišaukite.

“OREMUS” PI-IĖMIŲAŲ 
LABORATORY, 

1718 So. Halsted St.

/

“Birutės” generalė repeticija, 
nariai būtinai atsilankykite.

Atsiimkit laiškus iš Pašto
Socialistų Partijos Press Pikniko 

tikietus galite gauti “Naujienų” ofise. 
Visos L. S. S. kuopos tuojau įsigyki
te tikietų.

REIKIA paparastų darbiniu 
kų į geležies atmatų kiemą. Ge 
ra^ilga. Kreipkitės.

SAM COIIEN & SON, 
52nd Avė. & 16th St.

---------------------------------------
REIKTA PATYRUSIŲ Į 

žies atmatų kiemą paprastų 
ninku.

Kreipkitės: /
A. LEVINE & CO., 

1475 So. State St. 
Tel. Calumct 0584

PARDAVIMUI au toinolbilių 
taisymo šapa, pilnai įrengta. 
12 pasažierinių automobilių. 
Gerai įrengtas biznis.

6829 So. Ashland Avė.

PARDAVIMUI KAIP NAUJAS 
namas, krautuvė ir 3 flatai: maudy
nė, elektra, cimentinis skiepas, karš
to vandenio šiluma, skalbykla. Kai
na tik $9,100. Dalį cash — bargenas.

Kreipkitės:
2932 Wallace St.

GELE 
darbi

PARDAVIMUI

PARDAVIMUI 2 PAGYVENIMŲ 
mūrinis namas po 6 kambarius su 
moderniškais įrengimais: elektra va
nos ir telefonas; taip pat randasi ir 
du pečiai pardavimui, kukninis 4r\ šil
domas. Turi būt parduoti į trumpą 
laiką. Gera proga. Kreipkitės: 
3750 So. Union Avė., 1-os lubos.

PAPRASTŲ DARBININKŲ REI- 
kia ' foundrės darbui. Nuolatinis 
dalbas, gera proga įsidirbti.

Kreipkitės.
Employment Dept., 
LINK BELT CO., / 

329 W. 39th St.
2 blokai į vakarus nuo Wentworth av.

REIKIA diržų pieskuotojų 
(beit sanders). Kreipkitės 
GREAT NORTHERN CHAIR 

COMPANY,
2500 Ogden Avė.

REIKIA PAPRASTŲ DAR- 
bininkų. Kreipkitės:

GREAT NORTHER CHAIR 
COMPANY,

2500 Ogden Avė.

REIKALINGAS barberis va
karais ir subatomis.

Atsišauki t:
3416 So. Auburn Avė. -

ATSAKANTIS VYRAS
Suorganizavimui lietuviškos parda

vinėjimo organizacijos bankinėj in- 
staigoj, per kurią depozitai imtų Še
rais banko pelną. Nereikia jieškot 
accountų arba depozitorių. Vyras 
gerai užsilaikantis, kuris gali priduot 
gerus paliudijimus ir gerai angliškai, 
su tokiuo bus tariamasi. ši proga 
visą amžį ncatsik^rtos, kokia yra siū
loma teisingam vĮrrui. Matykitt
MR. BARR, banko headųuoarteryj 

3935 Wcst Madison St. 
_____ u. .i__
'{ ’ . i \............. ............. ■»..... .......................... .

PARDAVIMUI grosęrnS; 
riežastis pardavimo važiuoju į 
ietuvą.

JOE GRICIUS,
549, Liberty St.

PARDAVIMUI KIMBALL GROJI- 
klis pianas, geram stovyje, kaip nau
jas, daugiau kaip 3 tuzinai rolių, ge
ras parinkimas. Kaštavo $1,000 par
duosiu už $400, nes turiu parduoti 
greit.

5359 S. Morgan St. 2 fl. front

KAS NORI PARDUOT 
GREIT NAMĄ!

Jeigu turit išmokėję cash namą ta 
duokit mums, mes tamistoms parduo
sim į savaitę laiko. Pirkėjai laukia 
musų ofise. Kreipkitės tuoj. 
BRIDGEPORT REAL ESTATE CO

808 W. 33rd Place, arti Halsted 
/ Tel. Boulevard 1550

PARDAVIMUI BRIDGEPORTO 
apielinkčje 3 aukštų muro namas 3 
fl. po 6 kambarius, elektra, gazas, 
cimentuotas basementas ir garadžius 
dėl 3 karų, elektra ir vanduo gara- 
džiui. Rendos neša $95 į mėnesį, kai
na $7,900, galima pirkti su mažu 
įmokėjimu

3jų aukštų nrvuro namas 6šių pagy
venimų po 4 kamb., gazas ir toiletai. 
Rendos neša $93.00 į mėnesį. Kaina 
$7,700.00, galima pirkti su mažai pi
nigų.

2jų aukštų pusė medžio pusė muro 
namas 4jų pagyvenimų po 4 kamba
rius, gazas ir toiletai. Rendos neša 
$42.00 į mėnesį. Kaina $3,250.00.

3-jų aukštų muro namas ant 2jų lo
tų 6 pagyvenimų po 4 kamb., elektra 
gazas ir toiletai ir maudynės, stove 
heat, labai geroj vietoj, 73 ir Elise 
Avė. Rendos nėša $180 į mėnesį, 
kaina $16,000.00. įmokėt $3,000.00, li
kusius rendos išinokės; atsišaukit į 
ofisą:

LIBERTY T AND & INV. CO., 
3301 So. Halsted St., 

Klauskit Ed. Bakševič

PARDAVIMUI bilijardine 
le pool room su 7 stalais.

1413 So. Halsted St.

sa-

PARDAVIMUI MEDINIS NAMAS 
akmeninis fundamentas. Lotas 37!^x 
125 pėdas, geras tvarias, viena kar
vė ir vištos.

Atsišaukite:
3709 W. 54th St. 

Chicago, III.

DIDŽIAUSIAS CHICAG0J BAR- 
genas: kas turite mažą namuką mai
nyti ant didelio, 6 šeimynų muro na
mo, kuris yra gerame padėjime — 
priimsiu už gerą pasiūlymą. Mažo 
namuko savininkas, gali būt gero na
mo savininkas su mažai pinigu, nes 
savininkas trumpam laike išvažiuota 
iš Chicagos. Galima m-atvt vakarais 
arba nedėlioj. 920 W. 34th St. l-os 
lubos priekis.

PARDUOSIU bučernę ir gro- 
sernę, arba mainysiu ant auto
mobilio.

704 W. 69th St.

SALIUNUI FIXTURES
Pilnas setas 2,000 pėdų ofiso per

tvarų; 50 sečtional Ice Box’ų; 
stalų už bile kainą.

J. KRAUS,
918 W. Madison Sheet,

500

NEGIRDĖTAS BARGENAS
Pardavimui 2 pagyvenimų 

kambarius mūrinis namas: 
vandenio šiluma, maudynės, 
cementuotas skiepas, •— viskas pagal 
šių dienų reikalavimus įtaisymai. Na
rnąs beveik naujas. 
Brighton Parko.
mėnesį.
šum į menesį.
Įmokėt reikia $3,000, 
rendoms. 
laimės.

po 6 
karšto 

elektra,

Randasi netoli 
Randos neša $90 į 

Galima gauti $100 su vir- 
Kaina tik $8,700. 

kitus palikti 
Pirmutinis atsišaukusis

J. NAMON,
808 W. 33rd PI., arti Halsted St.

PARDAVIMUI SALIUNAS; KU- 
rie buvote, sugrįžkite, parduosiu pi
giau. Vieta visiems žinoma. Prie
žastis pardavimo važiuoju Lietuvon, 
pasiskubinkite pasinaudoti proga.

Atsišaukite:
1400 So. Union Avė.

PARDAVIMUI galiūnas ir re,- 
stauranas.

848 W. Roosevelt Rd.

KAS NORIT GURĄ NAMĄ PIGIAI 
Su trims lotais šalę namo, 2 pagy

venimai po 5 kambarius, muro pu
mas, maudynės, elektra, cimentuotas 
skiepas, viskas pagal šių dienų rei
kalavimus įtaisyta. Namas naujas. 
Randasi South Side, 54th St. netoli 
Guge parko. Vieta gyvenimui kaip 
rojus. Kaina su lotais tik $10,800. 
Įmokėta reikia $3,500. Kiekvienas lo
tas ten kainuoja po $1,200, tai galima 
suprast, kad>;ten yra bargenas. Pasi
skubinki! kas norit geros progos.

J. NAMON, 
808 W. 33 Place, arti Halsted

EXTRA DIDELIS BARGENAS: 
nardavimui 2 pragyvenimu namas. 
Randos neša $60.00, savininkas grei
tu laiku išvažiuoja ant farmų. Kas 
pirmas, tas gaus didelį bargeną.

1437 So. 49th Avė.
Cicero, Illinois.

PARDAVIMUI MŪRINIS NAMAS 
2 pragyvenimų no 4 kambarius. La
bai gražioj virtoj prie Gatės Parko. 
Parduosiu pigiai arba mainysiu ant 
magesnio namo, loto ar kokio kito 
biznio.

F. SZEMET.
4217 Archer Avė.

MURI- 
4 dide- 
gasas, 
viškai,

PARDAVIMUI NAUJAS 
nis namas 2 pagyvenimų po 
liūs kambarius: elektriką, 
maudynės, cemento skiepas, 
rendos $60.00, kaina $8,500'.

8 aukštų muro namas 6 pagyveni
mų po 4 kambarius, randos $81.00, 
ktfina $8.000. Reikia įmokėti $2,000, 
likusius kaip rendoms. Klauskit A. 
Wayčulis, 3303 So, Auburn Avė. Tel. 
Boulevard 9255. *'

MDRTGECIAI -PASKOLOS
• K. _____ ,

Šie laiškai yra aUBję iš Euro
pos. Kam jie priklauso, tegul 
nueina į vyriausįjį paštą, (Clark 
ir Adams gt.) atsiimti Reikia 
klaust prie langelio, kur padėta 
Iškaba “Advertised Window”, 
lobSj nuo Adams gatvės, pasa
kant laiško NUMERĮ, kaip kad 
Šiame sąraše pažymėta. Laiš
kus paštas laiko tik ketyrioliką 
dienų nuo paskelbimo.

West Sidės Lietuvių Viešo Knygy
no delegatų susirinkimas bus laiko
mas pėtny&ioj, geg. 19 d., 7 v. v. 
Meldažio svet. Visi delegatai malo
nėkite atvykti, yra daug reikalų 
svarstymui, taipjau bus renkami dar
bininkai piknikui, kurs įvyks geg. 28 
National Darže, Riverside.

— Rašt.

PAPRASTŲ DARBININKŲ 
REIKIA PAPRASTŲ ' 

DARBININKŲ
REIKIA ŠVARIŲ MERGINŲ IR PAGELBININKŲ PRIE 

kTARPE 18 IR 25 METŲ AM-į MAŠINŲ’^ŲO ŠMOTŲ 
‘ŽIAUS DIRBTI PRIE KlLBA-t ■ IJARBUI 
•SINIŲ ŽARNŲ. NUOLATINIS PATYRIMAS NiEREIKA-
DARBAS, GERA MOKESTIS. LINGAS. KREIPKITĖS:
Kreipkitės į superintendento THE ACME STEEL GOODS 
ofisą. . > ' COMPANY,
OPPENHEIMER CASING CO. 130-th and Indiana Avė.

1016-26 W. 36thtSt. Riverdale, III.

PARDAVIMUI BUČERNĖ IR 
grosemė, su gerais įtaisymais, 5 kam
bariai dėl gyVenimo, biznis gerai iš
dirbtas per 11 metų, lietuvių ir len
kų apgyventa'viėtHV 1 Jeigu kas norės 
galės pirkti Sū namu. Namas me
dinis, 4 flatai be biznio, didelis skie
pas, garadžius, elektriką, gasai, van- 
nos visas gerame stovyje, i-endos ne
ša $95.00. Parduosiu viską už priei
namą kainą. Priežastis pardavimo va
žiuoju j Lietuvą^ Kreipkitės: 4533 So. 
Hermitage Avę.

PARDAVIMUI CHICAGO LAWN 
3 kambarių stuba ir garadžius užpa
kalyj. Vaisinių ir šiaip medžių dar
žas tvora ąptevrtas. Ištaisytos gat
vės ir išmokėtos. Ix)tas 
pėdų. Gdsas, elektra, 
Kaina $2,250. Namieje po 6 vai. va
kare, visą dieną nedėlioj — 3741 W. 
61st St. Tel. Prospect 8782.

37^x125 
telefonas.

PARDAVIMUI BUČERNE IR 
grosemė lietuvių kolonijoj, Biznis 
^erai išdirbtas per daug metų. Par
duodu arba mainau ant gero namo, 
pietinėj dąlyj Chicagos, Kreiptis pas 
K. talaitis, 3303 So. Auburn Avė., 
Tel. Boulevard 9255.

PARDAVIMUI VISAI PIGIAI 
labai puikus 5 kambarių medinis na
mas su dviems lotais, visokiais me
džiais apaugusiais ir krūmais; prie 
tam yra didelė barnė, kur galima 
laikyti karvę, kiaulių ir visokių 
minių paukščių. Namas randasi 
toli didelio Marųuette Parko prie 
Kazimiero vienuolyno.

Atsišaukite pas savininką.
JOS. KABELIS,

6828 So. Maplewood Avė.

Skoliname Pinigus Ant Ant
ro Mortgečialjs Už 6%
Galite išmokėti mėnesiniais mokes
čiais. Perkame bondsus notas ir 
kontraktus.

LOUIS STERN & CO„
5 North La Šalie Street,
kampas Madison St. Tel. Main 4845

na- 
ne- 
Šv.

STOCKAI-SEROS
PERKAME ŠERUS

9G5
968
971
981
983
984
987
993
999
100
1001
1007
1008
1009
1029
1040
1041
1042
1045
1046
1048
1056
1057
1063

, 1064
1067
1076 Svaikauskui Mecislavui
1079 Treinauskas N.
1082 Tormulonis Alex
1084 Tumosieni Juzi
1088Wanagailis Jozas
1089 Walencius Joseph
1099 Zebrauskis Jonas

Jogminas Frans M. 
Kadelskene Mary 
ĮCareckas Povilas 
Krashtnelis John 
Krivickas Andrijus 
Kwsas Villiam 
Kurpavviczie Jurgis 
I^endraitis S. 
Matejk'a Bessie 
Martukus Stanislovas
Mekusna P. 
Michawich N. 
Moliene L. 
Montvilas Francis 
Pirminikui Bendrovei 
Pricevici V.
Puskoriu Juozapas 
Puidokas Tons 
Raukini Monika 
Reivisis Alk. 
Rutis Jonas 
Rukztala Tony • 
Saboleuskas Won 
Sidabrui Tonni 
Simkaitis K. 
Simaitis Kazmira

S. L. A. Moterų 208 kuopa rengia 
šeimynišką vakarą nedėlioję, gegužio 
21 d. 
32ros 
Šitas 
šių. 
minti

Mildos svetainėje, Halsted ir 
gatvės. Pradžia 6 vai. vakare, 
vakaras bus vienas iš gražiau-4 
Kviečiame norinčius pasilinks- 
atsilankyti. — Komitetas.

REIKIA moterų siuvėjų spė
ka varomoms mašinoms. Kreip
kitės. Englander Spring Bed 
Co., 39th St. & Lowe Avė.

RAKANDAI

DIDELI PAVASARINIAI ŠO
KIAI ANT TOWN OF LAKE.

Rengia šv. Veronikos Drau
gyste, Nedėlioję, gegužės May 
21, 1922 Tumer Hali, 46 
Wood Str.

ir

Visi kviečiami pribūti į ši
tuos puikius šokius, nes muzi
ka bus pirmos klesos. Įžanga 
tik 35 centai.

Kviečia Komitetas.

Brighton Park Liet. Atletiško ir 
Pašelp. Kliubo mėnesinis susirinki
mas įvyks penktadienį, geg. 19 d., 
7:30 v. v., 3959 So. Kedzie avė. Svar
biu reikalų delei. visi narai malonė
kite laiku susirinkti.

—F. Ažusenis,

IJetuviu Tautišku kapinių 
sukaktuvių apvaikščiojimas 
geer. PO. Vipns Chicagos 
dmujriin* kviečiamos 
dalyvauti.

rašt.

10 m. 
’ jvyks 

lietuvių 
i anvaikščiojime 
— J. Katenas.

■■<!!■ I I>'Į ! ■ II'J- ' . ■-L11LL!

APSIVEDIMAI.
JIEŠKAU APSIVEDIMUl MERGI- 

nos nuo 25 iki 40 metų be skirtumo 
tikėjimo, mylinčios laisvą, šeimynišką 
gyvenimą. Geistina, kad butų pasi
laikanti prie turto. Aš esu 30 metų 
vaikinas, dirbu visokį darbą ir tu
riu gerą nuosavybę. Su pirmu laiš
ku, meldžiu ir paveikslą prisiųsti. Pet
ras Kulnis, Box 112; Cheswick, Pa.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
PALIKSIU GROJIKLĮ PIANĄ 

atsakantiems žmonėms, kurie vėliau 
pirks ant lengvų išmokėjimų.

Kreipkitės tik laišku
Į Naujienų ofisą num. 35.

PROGA ĮSIGYTI ,GARADŽIŲ 
South Sidėje, prie pat bulvaro, gali
ma pirkti su namu arba biznis atski
rai, gera vieta, padarymui pinigų. 
Parsiduoda pigiai iš priežasties nesu
tikimo partnerių. Atsišaukite į Li
berty Land & Investment Co., (Ed. 
Bakševič, 3301 So. Halsted St;

REIKIA MERGINŲ Į Core Room 
tlarbui . South Sido dirbtuvė, 15-ta 
ir Canal gatvės. \

Employment Dept.
CRANE CO.,

40th St. & So. Kedzie Avė.

PARDAVIMUI 4 KAMBARIŲ RA- 
kandai, gerame stovyje, 
pirkti atskirai, ar visus Sykiu, 
duosiu pigiai, nes reikia greit 
duoti.

3401 So., Halsted St.
3-os lubos, užpakalis

AUTOMOBILIAI

Galima
Par- 
par-

PARDAVIMUI GROSERNĖ, DE- 
ikatesen ir kendžių krautuvė. Ge

rai biznis eina, skersai didelės mo
kyklos. Turi būt pigiai parduota — 
svarbi priežastis.

5528 So. Morgan St.

PARDAVIMUI 3 AUKŠTŲ 6 
fhitų muro namas. Rendos ne
ša $82.00 į mėnesį. Kaina 
$6,300.00.
1625 and 1627 S. Jefferson St.

REIKALINGA moteris ar 
mergina prie namų darbo. Val
gis, kambaris ir $9.00 į savaitę.

1730 So. Halsted St.

CROW ELKIIART — 1922, 5 Sė
dynių (sport modai), geram stovyj, 
vjsi įrankiai. Kaina $1,500, parduo
siu už $750 cash.

Savininkas
2647 W. 39 St.

PARDAVIMUI ČEVERYKŲ TAI- 
symo dirbtuvė, su visomis elektrų 
varomoms mašinomis. Prie šapos 5 
pagyvenimui kambariai; rendos tik 
820.00, lystas ant metų su virš.

459 W. 31st St.

PARDAVIMUI KEIJSTAS LENG- 
vų, vieno arklio vežimų, pirmiau var
potų express companijų. Kreipkitės 
prie American Railvvay Express Com- 
mny tvartų. 538 iki 575 Sebor St. 
klauskit Mr. Blakely.

PARDAVIMUI 2 AUKŠTŲ MURI- 
nis namas prie Lowe Avė., į šiaurius 
nuo 35-tos gatvsė, 4 flatai — 2 po 
5 kambarius ir 2 po 4 kambarius, 
elektra — gerame padėjime.

DIDELIS BARGENAS
Pardavimui mūrinė cottage 

Emerald 
kambariai, 
padėjime.
ninkns ims automobilių, kaipo pirmą 
užmokestį.

STANDARD REALTY CO. 
736 W. 35th St.

prie
Avė. 2 flatai — 5 ir 4 

Rendos $34 00. Gerame 
Kaina $2,600.00. Savi-

REIKIA TIK PATYRUSIŲ MO- 
terų sortavimui popierų. Darbo va
landos nuo 7 ryto iki 5 po pietų kas
dieną išimant subatą iki 1 po pietų. 
Kitokios neatsišaukit, tik patyrusios. 
Gera alga.

GUMBINSKY BROS. CO.
i 2261 So. Union Av,e.

PARDAVIMUI AUTOMOBILIUS 
Briscoe 5 pasažierių, 1920 modelio, 
viskas gerame stovyj, atrodo gerai. 
Geri tajeriai ir vienas cxtra. Mašina 
nauja kaštuoja 18 šimtų, parduosiu 
pigiai arta sutinku mainyti ant 5 
nasažierlų Fordo arba Ford Sedan. 
Krcinkitės arba telofonuokite. >4630 
So. Ashland Avė. Phone Yards 6079.

PARDAVIMUI REKERNE.
Su gerais įtaisymais. Norin
tiems pirkti gera proga. Turi 
būti parduota j trumpą laiką. 
Atsišaukite.

Phone Yards 2160.

REIKIA patyrusių moterų 
į kenavimo kambarį.
BAKER FOOD PRODUCTS 

COMPANY, 
4856 S. Halsted St.

REIKIA JAUNŲ MOTERŲ DIRB- 
tuvės darbui — ant punch press ir 
kiek press — prityrusių pagelbinin- 
kių . Dieninę mokestį mokėsime^ ku
liai jnokinsitės.
CASSADY-FAIRBANK MFG. CO., 

6126 So. La Šalie St.

KAS NORITE?
Kas norite turėti gerą, drūtą ir pi

giai nupirktą automobilių, tegul krei
piasi pas mn*’

PARDAVIMUI saliunas, lie
tuvių ir rusų kolonijoj. Parduo
siu greit ir pigiai, nes važiuoju 
į Lietuvą.

1959 W. 19 St.

PARDAVIMUI 2 PAGYVENIMŲ 
po 5 ir 6 kambarius namas: aržuolo 
trimingai; elektra, maudynes, cemen
tuotas skiepas ir viskas ištinkavota 
pagal Šių dienų madą. Iš priežasties' 
ligos, esu priverstas parduoti už že
mą kainą $7,200. Kreipkitės prie sa
vininko: Frank Palosky, 5046 S. Ko- 
lln Avė., — 100 pėdų į šiaurius nuo 
Archer Avė.

ir 
nau- 
ant

REIKIA DVIEJŲ LIETUVAIČIŲ 
baigusių grammar school mokintis už 
slauges (nurse).. Uniformos ir kny
gos, valgis ir kambaris; $5 į mėnesį.

ST. PAUL’S HOSPITAL, 
828 W. 35th PI.

REIKIA MOTERŲ SIUVĖJŲ 
spėka varomoms mašinoms.

Kreipkitės:
ENGLANDER SPRING BED CO., 

39th St. & Lowe Avė.
3 blokai į rytus nuo Halsted St.

Mes perkame, parduodame 
mainome visokio išdirbimo 
jus ir senus už cash ir 
lengvų išmokėjimų. Jeigu manai 
pirt automobilių tai pirma pamatyk 
mus, o busi užganėdintas. 
BRIDGEPORT AUTO SALES ČU., 

3207-3209 So. Halsted St., 
Phone Boulevard 0261

PARDAVIMUI SALIUNAS, Vi
sokių tautų kolonijoj, prie didelių 
dirbtuvių; biznis 20 metų senas. 
Parduosiu už pirmą pasiūlymą, nes iš
važiuoju Lietuvon.

1458 W. 15th St.

PARDAVIMUI 1921 HUPMOBILE 
Touring Car. šis automobilius ma
žiau, negu meto laiko senas; važiuo
tas mažiau 6,000 mylių ir geriaus;a- 
me padėjime. Savininkas nori įsi
gyti didesnį automobilių, tinkantį sa
vam bizniui.

STANDARD REALTY CO., « 
736 W. 35th St.

PARDAVIMUI SALIUNAS GE- 
roj vietoj: viršuj saliuno kriaučių ša
pa — pačiam viduryj miestelio. Vie
ta įdirbta per daugelį metų. Par
davimo priežastis — važiuoju ant 
zarmų.

W. C., 
4837 W. 14th St., Cicero, III.

PARDAVIMUI saliunas, ge
roj vietoj, lietuvių ir anglų ap
gyvento]. Parduosiu pigiai, 
nes išvažiuoju j Lietuvą. At
sišaukite, 3631 S. Union Avė.

PARDAVIMUI 60 AKERIŲ F AR 
ma S. W. nuo T>emont, gražioj vietoj 
3 geri arkliai, 5 karvės ir taip viso 
kių gyvulių ir paukščių; geri budin- 
kai, 7 kambarių stuba, dailus sodas, 
viskas užsėta, netoli mokyklos arti 
miestas. Viskas yra, kas tik prie 
ūkės reikalinga. Agentų nėra. Mr. 
Wm. Yusky, Savininkas, R. F. D. 
Lemont, III.

Atpiiksime sekančių bendrovių Še
rus:
. Liet. Atstatymo Bendravęs:

Mildos B-vės, 
Naujienų B-vės, 
Pioneer Fire Ins. 
Vaisijos; o taipgi: 
Metropolitan Banko, 
Universal State Banko.
Atsiųskite pasiūlymus kiek norite 

savo Šerus.
K. S. JURGELONIS & CO., 

Stocks & Bonds
25 N. Dearborn St.

už

MOKYKLOS
4 Mokinkis dressmaking.
Braižymo ,siuvimo — Dienomis ar 

vakarais.
Specialės vakarinės klesos biz- 

niavoms merginoms, pasisiuvimui 
sau dresės. s

VALENTINE 
DRESSMAKING COLLEGES 

2407 Madison Street, 
6205 S. Halsted St.

Kreipkitės ypatiškai arba rašy
kit išlygų paklausdami.

Sara Patek, pirmininkė.

DIDŽIAUSIA 
Mokykla Chicagoj

PARDAVIMUI ARBA MAINYMUI 
farma Mich. valstijoje su visais pa
dargais ir gyvuliais. Žemės yra 80 
akrų — dirbamos 30 ak., miško 30 
pk. ir tt. Skersai farma teka unė. 
Farma jau apsėta javais ir visa ūkė 
sutvarkyta ir apžiūrėta tinkamai. Del 
platesnių informacijų malonėkite 
kreiptis ypatiškai nuo 6 vai. vakaro 
ir nedaliomis visą diena sekamu ant
rašu: Peter Andruškevičius, 4403 So. 
Wood St.

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

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

Ateikite pasiteirauti, tas nieko ne- 
prekiuoja .

Atdara dienom ir vakarais.
MASTER SYSTEM DESIGNING 

SCHOOL,
190 N. STATE STREET, CHICAGO 

Kampas Lake Str., ant 4 lubų..




