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Haagos konferencija jau 
prasidėjo.

Svarstys Rusijos reikalus. Po
sėdžiai laikomi prie uždarytų 
durų ir laikraštininkų neprisi- 

laidžiama.

HAAGA, i)irž. 15. —* šiandie 
čia taikos rūmuose prasidėjo 
internacionalinė konferencija 
Rusijos reikalais. Atidarė ją po 
piet Holandijos užsienio reika
lų ministeris H. A. Vau Karne- 
beek.

Konferencijoj dalyvauja 60 
delegatų, kurie atstovauja api< 
30 Europos ir ‘Azijos (Japoni
ja) šalių« 1 '■; ■> I*’> i I

Paskelbta, kad visi konfe
rencijos posėdžiai bus slapti— 
prie uždarytų durų. Net laikra
štininkų neįsileista į taikos 
ruiniA. Laikraštininkai spirė- 
si, kad juos įleistų ir asme
niniai įteikė protestų Holandi
jos užsienio reikalų ministe- 
riui, kuris atsisakė juos leisti 
dalyvauti prie atidarymo ar 
įeiti’į rūmus, nes visi posėd
žiai bus griežtai slapti.

Daugelio šalių delegatai dė
lei 1o jautėsi nesmagiai, bet, jie 
nieko negalėjo padaryti, nes 
Holandijos valdžia, kaipo šei- 
ninkė, panaudojo visų savo įta
ką, kad kiek galima daugiausia 
vengus viešumo.

Amerikiečiai korespondentai 
protestuodami prieš jų neįlei
dimų, nurodinėjo, kad taikos 
rumus pabudavojo amerikietis 
Andrew Carnegie ?ir kad aige- 
rikiečiai nesitikėjo, kad su jais 
tąip negražiai bus elgiamųsi 
jų pabūdavo tuose namuose.

Ar pavyks susitaikinti su 
Francija? 

t

Svarbiausiu konferencijos 
dalyku bus, ar Anglijai ir Ita
lijai pavyks susitaikinti su 
Francija. Nuo to • priklausys 
visas konferencijos pasiseki
mas. Francijai labai nepatin
ka Husų memorandumas geg. 
11 d., kuriame smerkiama ka
pitalistine sistema kitose ša
lyse. Francija reikalauja, kad 
Rusija atsigintų tų memoran
dumų pirm pradesiant dery
bas. Anglija" ir Italija nori lai
kytis nuolaidesnės . politikos. 
Todėl pirmieji konferencijos 
posėdžiai bus labai svarbus.

Rusijos delegatai dar nėra, 
atvykę,.

Belgija rems Franciją.
PARYŽIUS, birž. 15. — Pa

sak laikraščių, Belgijos užsie
nio reikalų ministeris Jaspar 
vakar turėjo ilgų pasitarimų su 
Francijos premieru Poinearė, 
kuriame tapo pilnai susitarta

. *Valdžios pranašas vyriau
siojo pašto bokšte orų Chica- 
gai ir apielinkei pranašauja 
šiai o:

šiandie —• veikiausia vieto
mis bus lietaus; nedidelė per
maina temperatūroj. V

Saulė teka 5:14 v., ridžiasi
8:27 v. Mėnuo teka 12:§3 v. n. Į

Kaina 3c

apie .pozicijų, kokių tos dvi 
šalįs užims Haagos konferenci
joje. Belgija laikysianti tų po
zicijų, kokių ji užėmė Genujos 
konferencijoje apie grąžinimų 
privatinės nuosavybės Rusijo
je.

Nickuriuose rateliuose kal
bama, kad Francija nutarė ne*, 
dalyvauti bemlroje konferenci
joje su Rusijos delegatais, 
kuri įvyks birželio 26 dienų* 
Belgija tame paseksianti Fran
ciją. •
Rusija laikysis senosios pozici

jos.
MASKVA, birž. 15. — Išva- 

kariuose Haagos konferencijos 
Rusijos valdžios viršininkai 
pranešė laikraštininkams, kad 
Rusija toje konferencijoje lai
kysis tos pačios pozicijos, ko
kią ji buvo užėmusi Genujos 
konferencijoje. Jie sakė, kad 
vienatinė galima nauja konce
sija užsienio kapitalui bus pa
daryta tik sulig nesenai priim
tais'naujais įstatymais apie 
privatinę miosavybę Rusijoje.

Kari Radek pareiškė: “Ha
agos konferencija^ekspertų bus 
greičiau trukdytoja, „negu pa- 
gelba, kadangi ji nebus laiko
ma bendram apsvarstymui pro 
blemų, bet tik sudarymui nau
jo bendro kapitalo fronto.

, “Jeigu mes neskaitytumėm 
Hooverio ir Hughes pareiški

amus ir Poincare memorandu
mą kaipo tuščius grūmojimus, 
tai jų tie pareiškimai darosi 
neik alaviniais, kad Rusija at
šauktų geg/Tl d. memorandu
mą. , (

“Rusijos valdžia nėra tokioj 
žemoj padėtyj, kad galėtų leis
ti Francijai ar net ir Amerikai 
elgtis su ja su panieka. Nežiū
rint savo skurdo, Rusija už
megs ryšius su kitomis šalimis 
tik pamatu bendro pagerbi
mo”.

Šauks naują' konferenciją.
——    .... I-

Joj irgi bus svarstoma Rusijos 
reikalai.

PEREINĄS, birž. 15. — Iš 
tikrų šaltinių sužinota,, kad po 
Haagos konferencijos bus su
šaukta nauja konferencija aps
varstymui Rusijos rekonstruk
cijos, Naujoji konferencija bus 
laikoma Londone rudeniop ir 
įon bus pakviesta ir Vokietija.

dideli mūšiai Chinijoje.
Vien gen. Wu Pei Fu 5,000 

kareivių krito mūšyje.

PEKINAS, birž. 15. — 
Smarkus mūšiai Siaučia ties 
šanhaikuan, šiaurinėj Chinijoj, 
su dideliais nuostoliais abejose 
pusėse. Yra apskaitoma, kad 
gen. Wu IVi Fu neteko apie 
5,000’ kareivių užmuštais ir su* 
žeistais. Kiek žuvo gen. Čang 
Tso Ling kareivių nežinia, bet 
jų skaičius yra veikiausia 
daug didesnis, negu gen. Wu 
kareivių. ,

Manoma, kad mušis apsistos 
1 už kelių dienų, kada gen. Čang 
Tso Ling bus galutinai sumu
štas ir išvarytas už didžiosios 
sienos. į

Gen. Wu yra kritikuojamas, 

kam jis nesivijo gen. Čang iš- 
pradžių ir leido jam reorgani
zuoti savo spėkas. •

Tarp tų dviejų generolų bu
vo padaryta mūšių paliauba, 
bet manoma, kad čang padarė 
jų tik tuo tikslu, kad laimėjus 
laikų ir paskui netikėtai už
puolus gen. Wu. ' Bet nepasise
kė, kadangi sČang rado Wu 
kariuomenę pilnai prisirengu
sių mušiui ir todėl pats tapo 
skaudžiai sumuštas.

Nestabdys geležinkeliečiu 
streiko.

GINGINNATI, ()., birž. * 15. 
— Geležinkeįįcfjdarbininkų imi 
jų viršininkai nebandys kliu
dyti ar stabdyti streikų, 1,225,- 
OOOvgeležinkelių dirbtuvių dar- 
binirmų ir kelių prižiūrėtojų ir 
tiesėjų. Taip paskelbė * Am. 
l)a<bo Federacijos konvenci
joje tos Federacijos geležinke
liečių departamento preziden
tas Jewell.

“Geležinkelių darbininkai 
yra prisirengę išbandyti savo 
spėkas ir jeigu jie nutars 
streikuoti, jų nutarimas bus iš 
pildytas jų vadovų”, sakė Je- 
well.

Geležinkelių darbo taryba 
yra,paskelbusi ar jau nutaru
si nukapojimų algų pradedant 
nuo liepos 1 dienos visiems 
geležinkelių darbininkams, iš
ėmus telegrafistus, ar dirban
čius prie traukinių — inžinie
rius, konduktorius, tainmenus, 
svičmenus.

Unijos nenori vienytis.
—■■ ■ .  ........ ' ‘ '

Be svarstymo atmetė įnešimų 
suvienyti unijas pagal indus

trijas.

GINCINNATI, O. birž. 15.-- 
Be jokios opozicijos ir svarsty
mo šiandie Amerikos Darbo 
Federacijos konvencija atmetė 
įnešimų suvienyti visas atski
ras unijas, taip kad viena uni
ja apimtų atskirų industrijų. 
Tų pasiūlymų padavė geležin
kelių klerkų unija. To kis įneši
mas butų padaręs didelę per
mainų Amęriįdš organizuotų 
darbininkų judėjime, nes vie
toj kartais desetkų unijų ko
kioj industrijoj butų buvus 
sukurta viena ir todėl daug 
stipresnė unija.

Prašo tarpininkauti.
WASinNGTON, birž. 15: — 

Peru ir čili delegacijos visų 
mėnesį prasiginčiję ir prie nie
ko nepriėję, pagalios, atsikrei
pė prie valstybės sekretoriaus 
Hughes, prašydamos jį tarpi
ninkauti joms ir nurodyti pa
matų, kuriuo jos galėtų išrišti 
Tacna-Arica ginčų ar padaryti 
arbitrą ei jų ūbiems pusėms 
priimtinomis sąlygomis.

Hughes apsimsiųs tai pada
ryti.

Kovos su žiogais nuodingomis 
,. dujomis.

' ' I I r -

BAKU, 4(K aeroplanų ap
rūpintų nuodingųyįasų bombo
mis bus panaudota kova i su 
veisimos vietomis sąrančių, 
kurie naikina šio dist rikto lau
kus. Sąrančiai veisiasi Persijo
je. '

Bombos bus mėtomos į pel
kes ir kitas vietas ir tikimųsi, 
kad nuodingos dujos tuos* žio
gus užtroškins. Šis eksperi
mentas Maskvos valdžiai kai
nuos 9,000,000 rwb., arba kaip 
vienas jumoristas pasakė, po 
vienų rublį už kiekvienų žiogų.

Jauty sąjungos (eismas 
atsidarė. 
--- ,u—-—s----

HAAGA, birž. 15. — Pirmas 
veikiamasis posėdis tautų są
jungos įkurtojo internacionali
nio tautų teismo prasidėjo 
šiandie. Anglijos generalinis 
prokuroras Sir Ernest Pollbck 
pasakę ilgų prakalbų, pagirdą- 
mag tautų pastangas išrišti sa
vo nesutikimus teismuose, 
kaip tų daro pavieni jismenįs.

Birželio' 22 d. teismas pra
dės svarstyti du jam tautų su
jungus paduotus klausimus, 
būtent, ar Holandijos /larbi- 
ninkų delegacija į trečių darbi
ninkų konferenciją, prie tau
tų sąjungos, tapoK išrinkta su
lig Versailles sutarties sąlygo
mis ir ar. internacionalinis dar
bo biuras turi galių spręsti ag- 
rikulturinius ir darbo klausi
nius.

šiandieninis posėdis buvo 
viešas. Posėdžiai tęsis per ko
kį mėnesį laiko.

Jungt. Valstijas atstovauji 
John Bassctt Moore.

j

Daug valdininku Rusijoje
. t ...---------------

MASKVA. — Rusijoje dau
giau kaip 4,500,000 žmonių, 
neskaitant armijos ir laivyno, 
dirba valdžiai. Tiek dar pasi
lieka valdžioje, nors nesenai 
valdžia atleido' apie 3,000,00(1 
tokių yaldininkų. Į tas skait
lines neįeina Ukraina sų '30,- 
000,000 gyventojų, Tolimųjų 
Rytų respublika su 10,000,000 
gyventoj ir Kattkazas, • su 
Buchara ir Turkestanu.

ii ja ik ra štiš ‘ ‘Eko n o mi če sk a- 
ja Žizn” sako, kad tos skaitli
nes reiškia,, jog 1 žmogus iš 
20 gyventojų turi valdišką dar
bą, neskaitant kareivių ir ju
rininkų. Naujasis biudžetas 
skaičių tokiųk darbininkų su
mažinsiąs iki< 3,300,000.

Iš to skaičiaus valdžios dirb
tuvėje ir vyriausiai ekonomi
nei tarybai dirba 1,630,000 
žmonių, prie geležinkelių dir
ba 960,000 "ir švietimo ministe
rijai 420,000. -Valstybės ) politi
nėj policijoj (čekoję) tarnauja 
105,000 žmonės, o uniformuo
toje policijoje 160,000. v

Vokietija moka.
PARYŽIUS, birž. 14. — Vo

kietijos valdžia pranešė kont
ribucijos 1 komisijai, kad ji ry
to užmokės reguliarinę mėne
sinę kontribucijos dalį —- 50,- 
000,000 auks. markių:

I’į.omisija šiandie pasiuntė 
Vokietijai naują notą, reikalai! 
jaučią niekurių naujų finansi
nių reformų.

VIADIVOS'rOKAS, birž. 14.. 
— Prezidentas Merkulov,, kušį 
steigiamasis -seimas buvo birž. 
2 dieną pašalinęs, dabar vėl už
ėmė 1savo vietą, nes nesirado 
kas kitas norėtų tos vietos. Sei 
mas rėmė gen. Dieterichs? bet 
tasip atsisakė naudai Merkulo- 
vo.

PINIGŲ KURSAS
Vakar, birželio 15 d., užsienio pini

gų kaina, perkant jų ne mažiaus kaip 
už 25,000 dolerių, bankų buvo skai
toma Amerikos pinigais šiaip:

Anglijos 1 sv. sterlingų.......  $4.49
Austrijos 100 kronų .............
Belgiios 100 frankų ............ $8.28 
Danijos 100 frankij ...........  $21,88
Finų 100 markių ................... $2.15
Francijos 100 frankų ........... $8.84
Italijos 100 lirų ................... $5.05
Lietuvos 100 auksinų ............... 33c
Lenkų 100 markių .............  2^c
Norvegijos 100 kronų ....... $17.20
Olandų 100 guldėnų .... ......  $38.95
švedų 100 tfuldgnų ........... $25.90
šveicarų 100 markių ....... $19.09

Vokietijos 100 markių ...........  33c

Chicago, III., Pėtnyčia, BirželiasTujie 16 d., 1922
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Illinois angliakasiai nori 
taikintis. .

GINCINNATI, birė. 15’ -- 
Illinois angliakasių prezidentas 
Farrington užgirdęs, kad Illi
nois kasyklų savininkai atsisa
ką tartis kartu su kitų Valstijų 
kasyklų savininkais, . pareiškė, 
kad jo nuomone III. savininkai 
vistiek darys viską jų galėjo, 
kad streiką sutaikius, nes jie 
ir pirmiau kelis sykius kvietė 
angliakasius į tarybas. <

Illinois gi angliakasiai yra 
visuomet pasirengę taikintis. 
“Mes laikome kepurę rankose, 
kad ėjus į ten kur mus Lewis 
(unijos prezidentas) pakvies 
konferencijon -su kasyklų savi
ninkais.”

Jis taipjau sakė, kad jau pir
miau du kartu Illinois kasyklų 
savininkai sutiko tartis su ang
liakasiais, bet abu kartu kon
ferencija tapo atšaukta nesuti
kus joje dalyvauti Pittsburgho 
kasyklų savininkahis. Jis sa
kė, kad Jll. savininkai kvietė 
kelis kartus į atskiras tarybas, 
bet angliakasiai reikalavo visų 
4 valstijų konferencijos ir at
skirose • tarybose dalyvauti ne
sutiko.

Antracito tarybos nutruko.
Kasyklų savininkai siūlo arbit- 

raclją, kurią angliakasiai 
atmetė.

--------------e
- NEW-Y0RK, birč. 15. — Iš- 
redo, kad tarybos tarp antraci
to (kieliį^ų anglių) kasyklų sa
vininkų ir angliakasių jau ga
lutinai nutruko ir kad jų nega
lima bus atnaujinti. Unijos 
atstovai jau rengiasi grįsti na
mo.

Unijos atstovai vakar susi
rinkime griežtai atsisako pri
imki kasyklų savininkų pasiu-
lymą visą algų ginčą atiduoti r 
arbitracijai komiteto, kurį pa
skirtų prezidentas Hardingas. 
Kenferencija užsibaigė nesu
tarusi kada vėl susirinkti, savi
ninkams atsisakius svarstyti 
susitaikymą kitaip, kaip arbit
rai jos &eliu.

Turkai išskerdė 1,300
l\l IhUUlUIIIŲl

LONDONAS, birž. 14. — 
Graikų patriarchas Konstanti
nopoliu Metaxakis sako, tur
kai išgabeno iš Samsun, prie 
Juodųjų jurų, 1,300 krikščio
nių moterų ir vaikų į šalies gi
lumą ir apie dvi savaiti atgal 
išskerdė ties Kavak.

Taika su prigrūmojimu 
karu,

MASKVA, birž. 14. — Rusi
ja ir Suomija šiandie pasirašė 
taikos sutartį, kuri sustabdys 
tolimesnį kariavimą palei Ru- 
sijosiSuoinijos rubežių. Tuo 
pačiu laiku Rusija persergėjo 
Suomiją, kad jei Suomijos 
kareiviai dar sykį padarys antt 
puolį, Rusija tai skaitys prie
žastimi karui.

Prašo moratoriumo Aus
PARYŽIUS, birž. 15. — Tal

kininkų ambasadorių taryba 
vakar nusprendė, ikaįl padėtis 
Austrijoj yra taip baisi, jog 
nutarė pasiųstų visoms užsinte- 
resuotoms valdžioms prašymą 
nedaryti iš Austrijos jokių rei
kalavimų ir nereikalauti skolų 
mokėjimo per 20 metų.

No. 141

Lietuvos žinios
7

IšVilniaus.
Lenkai ruošia naujas avan

tiūras. Kaip 1919 m. rudenį 
peoyiakams ruošiant Kauno 
puojimą, kaip 1920 m. l<£>yų su 
želigovskiu metu, ' tai dabar 
vėlei Vilniaus lenkų visuome
nė yra ruošiama jiuie to, jog 
Kaunas reikia pulti. Oficialinė 
Vilniaus vyriausybės agentūra 
A. W. ima skelbti -prasimany
mus apie tai, jog lietuviai mu
šą lenkus, žydai esą Lietuvoje 
persekiojami, per Velykas Kau 
nan atvykę vokiečių kariuome
nės būriai (nesijuokite^ tik pa
skaitykite “Gazeta Wilienska” 
gegužės 7 dieną numerį) ir tt. 
Tuo pat metu vyskupas Ban- 
du-rskis kursto lenkų apgink
luotą neitralinės juo^tpž “mili
ciją” *ir persi rėdžiusi u s “vie
tos žmonėmis” Galicijos bei 
Poznanės “savanorius”, kad 
pultų Lietuvą. Mat, pablogėjo 
Lenkų dalykai Genujoje Vil
niaus klausimu, jbg reikią vėl 
naujos avantiūros daryti.

Policijos revizijos atbalsiai. 
Žiemą čia buvo daroma polici
jos revizija. Valdžia savo lai
ku buvo pranešusi, jog nieko 
pikta nerasta. Bet tuojau buvo 
pasklydę po miestą gandai, 
kad “rasta” labai daug, tik ne
buvę. kaip visa skelbti, nes tai 
Jiutų buvusi kompromitacija. 
Bet “v semje ne bez uroda”. 
Atsirado toks ”išgama” ir vie
tos lenkų tarpe. O tak^yra por 
nas Kovnackis, kuris ėmė 
išpasakojo sjiaudo-je (“Rze- 
czp”. vilniškčj), jog policijoj
visaine taiip gerai butą, kaip 
valdžia buvo sakiusi. Pasirodo, 
kad viršininkus ,revizavo jų pa
valdiniai; kad jeigu buvę suse
kta šunybių, padarytų Litvos 

odkovos didžiūnų giminai- 
................... , r'—

Kodėl per
■____ ___ t . .

“Naujienas”
Su kiekviena diena vis didesnis žmonių skai

čius įiunčja pinigus Lietuvon per Naujienas. 
Tai yra todėl,

1) kad Naujienų vedėjai yra žmonės, kurie 
užsipelnė didžiausio pasitikėjimo,

2) kad Naujienos parodė didžiausių gabumą 
atlikti reikalus kuogeriausia ir kuogreičiausia, 
— taip kaip niekas kitas negali;

3) kad kiekvieną pinigų siuntinį (parlaidą) 
Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius leidžia Lie
tuvon ne vėliau kaip ant rytojaus po pinigų pri
ėmimo;

4) kad Naujienų čekiai ir perlaidos apmoka- 
ma^Lietuvoje iki paskutinio statiko, kada jie 
mainomi Lietuvos Prekybos ir Pramonės Ban
ke ar jo skyriuose;

5) kad Naujienų siunčiamus pinigus Lietuvo
je išmoka tuojaus, kaip tik pinigų priėmėias at
siliepia į Lietuvos Prekybos ir Pramonės Banko 
pranešimą, kad pinigai atėjo, arba pats kreipia
si į banką, paduodamas Nujienų kvito’numerį.

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

Per Naujienas galite siųsti pinigus ir J lenkų 
užimtą Vilniaus guberniją, o taip-jau ir į visus 
kitus svieto kraštus.

NAUJIENOS, /
1739 Sq. Halsted St., Chicago, III.

NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIAI CHICAGOJE

BRIDGEPORTO SKYRIUS
3210 So. Ualstcd S t., Tel. Boulerard 9663

TOWN OF LAKE SKYRIUS
1614 West 46th Street, Tel. Boulerard 0672

BRIGHTON PARK SKYRIUS
4138 Archer Are., Tel. Lafayette 7674

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

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

čių, tai dalykas tuojau būda
vęs užčiaupiamas, kas atsitikę 
su policijos valdininku Mokše- 
ckiu. P. Kovnackis jau ir se
niau yra išvilkęs aikštėn tie
yieiią juodąjį vietos, mandari- 

darbelį už tat galop sušilau 
kė ir atlygipimo. O tai ątsitiko 
gegužės mėn. 1 dieną 7 vai. 
vak. Rudnickio kavinėj, kur p. 
Kovnaekį stačiai buvo' užpuolę 
p. Mokšeckis su polic. komisa
rais K. Slavinskiu ir H. Venku. 
Ir tik ačiū vikrumui p. Kovnac 
kiui pasisekė atsiginti, nors 
savo lazdą ir sulaužęs.

Jsipyko vilniečiams lenkų 
šventės. Gegužės mėn. 3 dienos 
šventė (konstitucijos ir “darbo 
šventė”) ne kaip vyko Vilniu
je. Bent žęnonės visai neSiįdo- 
mavo. Visą dieną ne tik žydų 
bet ir lenkų krautuvės atdaros 
buvo. Tešvcnte valdininkai ir 
atatinkami kariuomenės bū
riai. Dziennik Wil.” labai pasi
piktinęs tuo ir bara miesto se
niūną, kad neįsakęs^ švęsti.

“Do Polski chcemy!” WAP- 
as praneša neutralinėj zonoj 
Valkininkų ir Rudiškių ruožų 
vietos gyventojai ardą tiltus 
geležinkelį, kuris eina iš Vil
niaus Gardinau, matyt norėda
mi pakenkti susižinoti tuo ke
liu su Varšuva. Lenkų valdžia 
visą bylos su Lietuva laiką 
stengėsi pagrobti visą šitą ke
lią į savo rankas.^ Ji ir dabar 
norėdama likviduoti neulralinę 
zoną, visuomet pabrėžia, jog 
reikalausianti sau *\to kelio.

Įdomu, kas čia dabar yra su 
neutralinės zonos vietos gyven
tojų noru dėtis su Lenkais, kad 
iie dabar, sukrutus lenkams 
likviduoti tą Zoną, šoko net 
kelių ir tiltų ardyti. Tu r būt vi
sur tiek tevertas: “do Polski 
chcemy” (Vilnietis”).
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Ar Jūsų Kūdikis
Nesivaikydamas nebūtų “spešel” pelnų, kiekvienas atsarVerkia Nakčia?

Tel. Randolph 4758

Tupjaus išpildykite čia pridėtą kuponą ir pasiųskite nurodytu adresu

KUPONAS

Adresas

RIVERVIEW PARKE

BULIDOG BLUE
LAZURKOS

>ar geriausios

Puikiai

Telefonai Boulevprd

Pirmas Piknikas ^MėnulioNew York viesos

buvusios 
80 nuoš. 
buvusios 
pramonė

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

GOLAN & GOLAN 
ADVOKATAI IR PATARĖJAI

Brukselle. 
k i jos 
senai

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

Maišyk vandenių įdėjus 
lazurkas.

Lane, Richards & Co.
■ t

Investment Bankers

Yards 1615. Va!.: 6 iki 9 vai.

Kaip kas metai, taip ir šis piknikas bus didžiausia 
visų €hicagos tautp socialistu ir jiems ^simpatizuojančių 
žmonių suvažiavimo vieta pramogai ir pasilinksminimui.

cnhatoie, Birželio 17 d. 1922 
UHIliM GROVE DkPlE, RIVERSIDE, III.

Gerb.
Malonėkite suteikti man daugiau žinių apie Tamstų 

patariamus Šerus ir bonus ir apie lengvą išmokėjimą už 
juos. ’

“ ■ /O
Vardas .................. ................ .................................... ........

Ant iimokesčių, jei pagal 
daujam*.

Prasidės 3 vai. po pietų ir tęsis iki 12 nakties 
u z geriausius šokius bus dovanos, 

įžanga 50c ypatai
Muzika Kliubo nario John F. Pociaus

1957, atneša apie 7%.
Cuba Cane Sugar 7’s at
neša apie 10%.
Mississippi River< Powęr 
5’s, 1951, atneša apie 
5’/j%.

LO. B ANĖS
1 ‘ ADVOKATAS

Vul.: 9 A. M. iki 5 P. M.
1811 Recter Building

79 West Monroe Street, Chicag 
Phone Central 2560

BRIBGEPORT
ELECTRIC CO.

z /
5 kambarių namui dratus išva 
džiojame pilnai su CkfSC 
fixtures

Darbų gvarantuojame
Elektriškam „darbui

7101
1892

611 Union Bank Bldg 
Chicago, III.

Randolph 8899 '
MAURICE J. GOLAN 

Bes. 1102 S. Ashland Blvd.
Seeley 8676

ir -p/sekmėsj)una kuogeriau- 

ažumą kuris prik

Pinigai per aukšti, negali 
kuruoti.

ADVOKATAS
Ofisas vidunrdestyj. 

AS^OCIATION BLDG.
19 So. La Šalie St. — —,

Room 1808
Valandos: 9 ryto iki 5 po pietų

Namų Tel.: Hyde Park 8395

(moka po $12 dividendų); 
Canadian Pacific R. R. 
(moka po $10 dividendų); 
New York Central (moka 
po $5 dividendų);

A. MASALSKIS 
Graborius

Atliekame dar 
bą kuopi giau 
šiai. Mažus 
grabus turime JĮjĮ
nuo $3 ir : 
ščiau, dide- |M| 
Jiems nuo $25 
ir augščiau. 
Taip pat turi- 
me gerus hu- 
tomobilius, krl 
kštynų ir tt.

Reikale kreipkitės
3307 Auhurn Are.

Tel.: Boulevard 4139

r. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

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

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

Daugelis darbininku įvairiu tautu choru dainuos 
Bus prakalbu įvairiom kalbom.
Muzika, šokiai, žaislai..‘U. ' ' •
Važiuokite viki — šeimynos ir pavieniai.

Tel. Haymarket 3669
JOSEPH W. GRIGAL

Lietuvis Advokatas
Kambaris 806, Home Bank Bldg., 
Kamp. Milwaukee ir Ashland Avės 
Ofiso vai.: nuo 9 iki X ir nuo i 

iki 9 vakare.

JOHN KUCHINSKAS
LETUVIS ADVOKATAS 

2201 W. 22nd St„ kerti LeaviB St.
Telepbone Cafial 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.

Darbininkus* taipgi pastatė į 
keblią padėtį suteikimas čecho- 
Slovakijos moterims lygią bal
savimo teisių. Tuo*tarp,u sutei
kimas moterims teisių daugiaus 
padeda klerikalų partijai kaip 
socialistams, žinoma., socialis
tai remia moterų balsavimo tęį- 
sę, žinodami, kad dabar sutei
kiamas patogumas klerika
lams yra tik laikinas. Bet 
tuo tarpu jis padeda reakcijai.

SUSIPAŽINIMO IŠPARDAVIMAS
Kad supažindinus naujh krautuve 

šio laikraščio skaitytojus, išstatome 
NAUJUTĖLIUS vyrams ir vaikinams 
drabužius pardavimui už užtikrintą 
sutaupymą nuo 40 iki 50%. Turime 
didelį siutų pasirinkimą madingų ir 
konservatyvių ir jų kainos stebėtinai 
žemos, kaipo: $13.95 ir aukščiau.

Vyriškos darbui ir pasipuošimui ke
linės $2.50 i? aukščiau.

Trunkai ir siutkėisai žemiau negu 
kainavo.

JŪSŲ PINIGŲ VERTĖ, AR PINI
GUS GRĄŽINSIME.

Nepamirškite musų naujo antrašo. 
Du įėjimai.

. S. GORDON,
1401 S. Halsted St., 736 W. 14th St,

Pasarga: Važiuoti iš visų Chicagos dalių rei
kia 22 ir 48 Avė., potam paimkit La Grange 
karą, kuris nuveš lig pat daržų.

Kviečia Komitetas.

Tel. Lafayette 4228
Plumbing, Heating 

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai.

M. Yuška,
3228 W. 38th St., Chicago, III.

parengtas

LIETUVIŲ RAUDONOS ROŽES PASELP. KUORO
Is Cicero, III.

BULLDOG BLUE
Prašyk savo £roserninko Bull Dog 

lazurkų.

Sixth E^>or

Union Bank Bldg
Chicago.

9tas DIDELIS METINIS PIKNIKAS
Su keturiais išlaimėjimais po $5.00 auksu kožnas, rengia
mas Lietuvos Mylėtojų Draugystės, Nedėlioj, Birželio- 
June, 181 ę, 1922, Bergmaifs Dayže, Riverside, III. Pra
džia 10 vai. iš ryto. \ / r • •

Kviečiame visus kaip senus taip^fe japnus atsilanky
ti, o tas jau žinoma, kad Lietuvos Mylėtojų draugystė vi
sados stengiasi kuogeriausiai svečiams patarnauti taip
gi turėsite progos pamatyti kaip draugystė suteiks do
vanas draugams nesirgusiems per 10/netų.

širdingai kvie/ia KOMITETAS.

SOCIALISTŲ
RRESOS PIKNIKAS

Čoch<y-Slova- 
įistas Nemec ne

savo valdžios bu
vo atsiųstas į Belgiją belgų 
stręikinės pašalpos sistemą’iš
tirti. Klausiamas “Le Peuple” 
laikraščio atstovo apie čecho- 
Slovakijos padėtį, jis šitaip nu
pasakojo:

Mūšų šalis kenčia, pramoninį 
krizį pagimdytą Vokietjos, Aus
trijos ir čecho-Slovakijos valiu
tos kurso skirtumo.

Aukštas čecho-Slovakijos kro 
nos kursas neleidžia musų ša
liai konkuruoti su Vokietija ir 
Austrija. Mes paėmėm Austri
jos žmonių 25 nuoš., c 
Austrijos pramonės 
Mažne visa didžioji 
Austrijos imperijos 
yra čechijoje.

Čecho-Slovakų naminė rinka 
negali suvartoti savo pramonės 
gaminių. Mums reikalingos už
sienio rinkos, nes kitaip mes 
negalim suteikti darbo daugybei 
musų darbo žmonių.

Dabartiniame krizy kapitalis
tai stengiasi pagerinti savo pa
dėtį visur stengdamiesi nužę- 
minti darbininkų gyveninio nor 
mą. Nedarbas palieka darbinin
kus sunkioj padėty. Darbdaviai 
nori numušti algas 25 nuoš.
Su musų darbininkais dar tuo 

mi yra blogiau, kad komunistai 
suskaldė darbininkų ir komunis
tų organizacijas ir susilpnino jų 
pajiegą ginti darbininkus.

.Tuo tatpu čechų tarybos pir
mininkas Beneš, kuris taipgriyra 
užsienio reikalų ministeris(turi 
viršų. Socialistai neturi didžiu
mos Čechų parlamente ir todėl 
nagalės , imti atsakomybės už 
valdžios politiką. Jei Beneš at
sistatydins, socialistai greičiau
sia atsisakyt leisti vienam savo 
draugų užimti jo vietą, o tąsyk 
kuris nors ūkininkų vadų pa
taps tarybos pirmininku.

< 1

4 Prieš karą senoji austrų val
dai buvo paliuosavusi čechus 
ūkininkus nuo jų sunkiausių 
mokestiniij naštų. Ačių karui 
daugelis ūkininkų nefnatytai 
pralobo.

Didieji pramonės vadai ir ban
kininkai taipgi turėjo baisius 
pelnus. Šitaipos dvi didžiosios 
klasės, kurios labiausia priešin
goj darbininkų valdžiai, įgijo 
daug galybės ir patapo dar įžū
lesnės prieš darbininkus negu 
jos buvo prieš karą.

Turtingieji ūkininkai patapo 
pramoniniais kapitalistais, su
plikdami cukraus gamyklas, 
pilstymo, saldainių fabrikus ir 
kitas pramonės įstaigas, kurios 
suteikia jiems geresnę progą 
kontroliuoti savo ūkių gaminių 
kainas.

K. GUGIS
ADVOKATAS
Miesto ofisai

127 N. Dearborr. St., Room 1111-13
Tek Central 4411, Vai. nuo 9-6

Gyvenimo vieta: 
8323 So. Halsted St.

Valandos: nuo 6 jlti 8 v. v. kiekvie
ną vakarą, išskyrus utarninką ir 
ketvergą. Nedėliotas nuo 9 iki 12 r.

Tegul Tavo Pinigas 
Uždirba Daugiau

Galite įmokėti už šėrus ai bonus tik trečią dalį, o 
likusius pinigus sumokėti po truputį.
Kol dar galima gauti toks didelis nuošimtis, ant pinigų, kiekvienas turi 
pasinaudoti ta proga pilnai.

j-, -------- O-- -----
septynius nuošimčius, o laimei pasitaikius gali gauti ir 
daugiaus.
Kas nori gauti didesnio pelno, tas perka^šĖRUS.
Kas užsiganėdina 6% ar 7%, tas perka BONUS. • k 
Šerai ir bonai dabar eina augštyn kainoje ir gal eis augš- 
tyn dar per dvejetą metų.

ČpD AI Iš daugybės įvairių gerųjų ŠĖRŲ šiandien
OEIv/Yl patartina pirkti šiuos

American Teleph. & Tele 
graph (moka po $9 divi 
dendų): 
American Tobacco Co

onM A I Iš daugybės geresnių bonų šiandien patar 
D V11A1 tina pirkti Šiuos:

American Smelt. & Ref. 
5’s ,1947, atneša apie 6%. 
St. I.>ounis-St. Francisco, 
Adjust* 6, 1955, atneša 
apie 7’/2%.
Hudson-Manh. Ref. 5’s,

Tikietai (30,centų) išanksto galima gauti vyriausiame Nau 
‘ \ • •' v

jienų ofise ir skyriuose, taipjau Socialistų Partijos ofise 220 S
Ashland Blvdr x

Jeigu jis nemiega ir yra nervuotas, tai gali
mas daiktas, kad priežastim to viso yrą mais
tas. Jeigu jūs negalite žindyti sayo kūdikio ar
ba jeigu jūsų pienas nepatinka jam, vartokite

EAGLE BRAND
j \( CCWD£A.SED MILK i

Tai maistas, kuris yra išauklejęs daug daugiau sveikų 
ir stiprių vyrų ir moterų, negu kokis nors kitas, tam 
tikslui sutaisytas maistas. Pripažintas ir rekamenduor1 
jamas tūkstančių gydytojų.

r q
Iškirpkite šį pagarsinimą ir pa- 
šiųskite į The Borden Co., 
New Yovk ir gausitę visai vel- 
tui, lietuvių kalboj, visus pata-

9 rimus Ir nurodymus, kaip 'jį
' £ vartoti, taipgi puikią kūdikių
• knygą.

Mieganti Gražybė
Labai daug moterų ir merginų yra 

taip arti prie gražios kompleksijos.
Tik vienas biskutis stovi kelyj — bis- 

kutis neapsižiūrėjimo, arba neteisingas 
nurodymas užlaikyme odos.

Gražumas ten yra — bet jis miega. 
Bet galima jį labai lengvai prikelti.

Tai tą Lifebuoy ir daro. Jis prikelia 
juftų odos miegamą gražumą.

Kaip tai jis padaffe Per nuolatini 
valymą visos odos, paviršiaus ir skylu
čių — pamažu prikeliant miegančias ce- 
le.4 suteikiant sv^ką cirkuliaciją.

. Vartojant Lifebuoy yra geriausis pa
tyrimas 
sios.

Jus turite 
lauso jums.

Prikelkite jūsų odą.

LIFEBUOY
u SVEIKAS MUILAS

* Tyra* neblunkantis paimu alyvas^^^ 
suteikia Lifebuoy RAU- r 

DONĄ j spalvą.
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WAUKEGAN, ILL.

prier 
visu

Waukeganiečiai rengiasi 
Aukso ir Sidabro vajaus 
atsidėjimu.

Birželio
Stotis turėjo susirinkimų, ku
riame plačiai aptarta, kaip 
reikia ) Liftas svarbus darbas

nuomojau t namų pašaliniams, 
pareis dalintis su jais ir namo 
pelnais irstąs padaris negalimu 
daiktu išsiversti namu, o nau- 
dojanties juomi tik vieniems

11 d. |L. Paskolos dalininkams, negalima bus jis
* *

Imis., kuris prasidės birželio 24

kurie turi auksinių, ar sidabri
nių daiktų, kurie jau nėra taip 

ant tė- 
Biržėlio 24 d.

reikalingi, dėkite juo 
vynės aukuro. 1___r
7 valandų vakarų 
Di^gtjų^vptainčje L. P. Sto
tis prade*'z priiminėti aukoja
mus dalykus. Visi, kas kų au
kosite, prašoma nešti j pažymė
tų vietų pradedant nuo birž. 2J 
dienos iki liepos 2 d. Čia bus 
priimama einant Lietuvos At
stovybės nurodymu ir išduo
dama tam tikros k vi tos.

mui rengiama didžiausia iš
kilmė, kuriai kviečiama gar
siausi .kalbėtojai. Programų 
rengia Šv. Baltramiejaus7 para
pijos choras. Tų vakarą visi 
galės pamatyti kiek Waukega- 
no‘ lietuviai padėjo pamato Lie
tuvos valiutai. \

Pirmadienį, birž. 19 d., 8 v. 
vak. toj pačioj svetainėj šau
kiama specialis susirinkimas, 
kuriame bus galutinai sutvar
kyta tas darbas. Kviečiame vi
sus, kam tik* rupi Lietuvos rei
kalai ir kas nori dirbti jos la
bui. —L. L. Paskolos Stotis.

KENOSHA, WIS.
__ . t
Koperatmės draugijos 

\reikalais. ,

rKaip kitur, taip ir čia, Ke- 
noshoj, “ekstra- komunistiški” 
i’ėvoliucioniiy’iai nepamiršta

jose ir kuopose. Pastaruoju lai
ku jiems atsitiko proga sug
riauti, ar bent sutrukdyti Ke- 
noshos koperatinės draugijos 
darbų, kuris dirbama apie ke
turi metai, šita draugija gy
vuoja nuo 1919 m. Jos tikslu 
yra įsigyti savo natriu ir jau 
turi apipirkus jam žemę gra
žioj vietoj.

Bet direktoriams pradėjus 
rūpintis tolesniu namo stųB< 
ino darbu paaiškėjo, kad ko- 
peracijos čarteris negeras. Jis 
yra išimtas ne namui statyti, o 
šiaip verstis valgomų daiktų 
krautuve, bavaru ir T t. Paklau
stas apie čarterio gerumų ad
vokatas išdavusis čarterį, at
sakė neturįs laiko žiūrėti. Tą
syk pirmininkas nuėjo pas kitų 
advokatu Tailor. šitas advoka
tas pasakė, kad k operacijas 
čarteris nieko nemini apie na-/ 
mų ir koperacija šituo čarteriu 
negalinti gauti paskolos.

Direktoriai malė, kad dar
bas yra pradėtas klaidingais 
pamatais. Dalininkai, kurie 
keturi metai atgal ėmė čarterį, 
dabar nėra dalininkais, o kiti 
kurie yra dalininkais, yra 19 
metų amžiaus ir, čarterį imda
mi, matomai nesuprato dalyko, 
fodel jiems teko kreiptis prie 
advokato ir ištirti dalykų, kaip 
iš tikro yra.

Advokatas, peržiūrėjęs visus 
Wisconsino įstatymus, liečian
čius koperatines draugijas, pa
sakė, kad einant Wisconsino 
valstijos įstatymais, namo 
verslo negalima bus vesti ko- 
peratiniais pamatais, nes iš-

Direktoriai, nepasitenkinda
mi šituo paaiškinimu, dar krei
pėsi porų kartų prie advokato, 
bei paaiškinimas buvo, toks 
pati Direktoriai tuomet nutarė 
visų\tų« dalykų pataisyti išimant 
naujų čarterį. Tam tikslui bu
vo nutarta šaukti visuotinas 
dalininkų susirinkimas^ Šitas 
susirinkimas įvyko birželio 4 
Miena. Tame susirinkime man 
taipgi teko būti. Atėjo į jį apie 
59 nariai, o viso narių yra apie 
130. Susirinkusių narių nebuvo 
gana susirinkimui atidaryti., bet 
pirmininkas, tur but^neperma- 
tvdamas to, susirinkimų atida- 
r- s

Susirinkimų atidarius jis pa
prašė nedalininkų apleisti sve
tainę. liet atsirado vienas ge
rai žinomas hataušku iš Wau- 
kegano,- III., J.. K., kuris nors 
ir nebūdamas dalininku, pasa
kė, kad jis neapleisiųs svetainės 
ir tiek. Jis jau turėjo susior
ganizavęs būrį komunistų ir 
drąsiai ėmė “revoliuciją” kelti. 
Jie storu balsu šaukė, kam di
rektoriai naujo čarterio reika
lauja. Nors direktoriai aiškino, 
kad šitas susirinkimas yra su
šauktas paaiškinimui nariams, 
kaip yra ir kad natrio čarteris 
priklauso nuo narių. nulAlsavi- 
mo. Bet kas tau jie klausys. 
Jie užsimojo šitų darbų suar
dyti ir pinigais pasidalinti ly
giai, neatsižiurint į tai, kas 
kiek įnešė —• mat, tokia pas

dyba, išrinkta 29 balsais, kuo
met organizacijoj yra 130 na
rių, yra tik burbulas, kuris Iš
reiškia ne narių valių, o tik 
visiems žinoma komunistų nor 
rą griauti visa tai, kas yra ne 
jų ir tik dėlto, kad ne jų.

Nariai, netikėkite tam, ką 
kas sako. Mes turim klausyti 
savo valdybos. Girdėjau, kad 
bus šaukiamas visuotinas da
lininkų susirikimas; kada jis 
bus paskelbtas ateikim į jį vi
si įr apkalbtekim reikalus kaip 
pridera. Tai butų gėda, kad 
kpkie svetimnaudžiai ardytų 

į Marbų ir dalintųsi musųmusų 
sudėtais pinigais. — Narys.

DR. A. MONTVID
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

25 E. Washingtoh Stj.
a lando s: nuo 10 iki 13.ryta 
Telephone Central 3362 

1824 Wabansia Avė.
landop: nuo 6 iki 8 vakare

Tiežidencijos tel. Kedzie 7715

•O

Baltos, juo- 
nude ir nil-

85c

' taip ir valdo, nors Waukegano 
patauška, atsilankydamas čia 
bėgioja pas. valdininkus ir di
rektorius, gųzdindamas juos 
policija ir kalėjimu. Jis tikisi,, 
kad koperacija turinti atmokė
ti jam už jo didelius darbus, 
nors jis nėra jokis musų bend
rovės ( dalininkas. Kadangi jis 
skverliįivsį valdybų; tai jis tu
ri savo užpakalinių tikslų. Nau
ja raštininkė taipgi nėra dali
ninkė. Jie dabar jau pranašau
ja, kad Kojieracijos pelnas — 
apie $800.00 - teksiųs jiems 
už darbų. Prakilnus troškimas.

Senoji valdyba, kiek aš jų ži
nau, susidėjo iš rimčiausių Kt^ 
noshos žmonių ir per ketveiįs ,= 
metus darbavos koperacijai be 
jokio atlyginimo. Jų noru bu
vo tik gero kų padaryti. Maty- 
damj, kad kito išėjimo nėra, 
jie pareikalavo naujo čarterio; 
tas hera jokiu prasižengimu. 
Draugai, netikėkite tiems ko- 
munisitiniams patauškoms fyu- 
sių advokatams užmokėta be- 
reikalo. Gi visi žind, kad ad
vokatas netarnauja už dykų; 
jam reikia užmokėti už tai. 
Koinisija buvo .pab advokatų 
keturis kartus su senojo čarte
rio reikalais ir advokato sąs
kaita turi būti užmokėta.

Taigi, kenoshic čiai, neleiski
te komunistiniams bunbuląins 
save suvedžioti. Jie senai nori 
musų darbų sugriauti ir tuo 
tikslu bando piudyti vienus 
žmones sii kitais. Naujoji vaj-

Kadangi komunistai šitame 
susirinkime sudazp didžiumų, 
tai tapo nutarta draugijų likvi
duoti ir visu jos turtų išsida
linti. Bet, kaip teko patikti, se
noji valdyba visai neatkreipę 
domės į komunistų tarimuų iTs) 
drfnigijos turtų kaip valdė^

^pilonas Yards 5032

DR. M. STUPNICKI
3107 So. Morgan St., 

CHICAGO, III.
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryty 

ir nuo 5 iki 8 vakąre. 
Nedalioms ofisas yra 

uždaryta?

“ Matui kaip greitai Jisai nustojo 
verkti. Aš tik ką daviau jąm dožą

BAMBINO
Vaisbaženklis Rcg. S. V. Pat. Biure

ir matomai tas palengvino jo skaus
mus tuojaus.”

Taip, motinos ! Bambino parode pui
kius rezultatus palengvinimo vidurių 
diegimo, mėšlungio ir užkietėjomo. Jis 
yra geriausiu kūdikių draugu I Kūdi
kiai mėgsta jį I Jie prašo daugiau!
35c. aptiekoso. Už 40c. prisiunčiamo tiesiai iš Jabaratorijos.

F. AD. R1CHTER & CO.
104-114 So. 4th St. Brooklyn, N. Y.

Subatoj valandom 8:30 ryto iki 6 vai, vak.
Moterų smailiomis kulnimis šilkinės 

pančiakos (
Specialės vertės pančiakos, su trijomis siūlėmis blauzdos, 
dvigubais betempiančiais viriais. Kiekviena p^ra gera-' 
Baltos, juodos, nude, lark, seal, fi* -4
moccasin ir pilkos 4? I ■
Moterų Wayne nertos šilki

nės pančiakos
Pimos miefos ir dvigubos 
suungimuose, labai gerai 
dėvisi. Gvarantuojhme, kad 
duos gerą patarnavimą. 
Baltos, juodos, nude, lark, 
geal, moccasin 4 CK 
ir pilkos 4* ■ bVv

Moterų Wayne nert šilki
nės p&pčiakos

Taipgi “Buster Brown” už
pakaly siūlė, dvigubos kul
nis ir pirštai, 
dos, cordovan, 
kos. Specia
liai

R ALTIJOSAM ERIKOC
LJI Ll NIJ A- 9 Rro a dvay, Ne^Sor k. N Y U,

SgiLIETU\^L
.PęR.H^MBUR.GĄ,PIUAa 
Z- ARE.A, LIEPO JU.,
y'Važiuokit visi parankiu ir tiesiuįjfeliv 

Lietuviai važiuoja į Piliava 
/ anlenkia Lenkų juostų (karidorių)

VISA TRF^.TA KLASSA PADADJN-
' TA 1 KAMBARIUS ANT 2-įu, 4-rių, 

6-šių ir 8-nių LOVŲ 
POLONIA ............... :....... Birželio 28
LATVIA ................................................. July 5

TREČIOS KLASOS KAINOS Į:
> HAMBURGĄ $103.50 — PILTAVĄ $106.50 

—LIEPIMŲ IR JHEMELĮ $107.00.
Dėlei laiv. ir žinių kreipkitės prie savo agentų

MRS. A. MICnNIEWICD 
AKUŠERKA

3101 Halsted St., kampai 31 gal.
Telefonas Yards 1119-J

■JĮ— ItČ. . / J f 1 > •» r

■■— * y "4,5

i

Baigusi Aku- 
’ Serijos ko^efri4 

ją; ilgai pralr 
tikavusi PenA- 
silvanijoa ho«- 
pitalėse. Pa
sekmingai pa
tarnauja prie* 
gimdymo. Duo 
da rodą viso
kiose ligose ir 
kitokiuose rei
kaluose mo
terims ir mer- 

‘ ginoms.
. 1 -----==3

Brookfield-Congress Park
33 minutės lig didmiesčio C. B. & Q. gelžkelio. 60 traukinių per dieną, fėras ma

žiau kaip 10c. — Savastįs arti depot, krautuvių, mokyklų ir tt. >NEDELIOJ DIDELIS IŠPARDAVIMAS
$ O O .< ?" “u 

mm ui nr ^■Balansas Tik
Lotai Tik po Up SJ9 po $5permėn

4^un.riERZMAN^
IŠ RUSIJOS >

Gerai lietuviams žinomas per lt 
metų kaipo patyręs gydytojast cl:i- 
rurgas ir akušeris.

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

Ofisas ir Labaratorija: 1025 W. 
18th St., netoli'Yisk St. «

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

Dienomis: *Canal 
8110 arba 357

Nakt. Drexėl 95f 
Boulevard 4136

So. Halsted St.
. M. ir 8—9 vai. «vak

Gražus

Pusė Akro Lotai Tik po $395
Taip dideli kaip miesto lotai , ’ '

$75.00 Cash, Balansas $10.00 per mėnesį

Visos Kainos Bus Pakeltos Urnai
ši savastis randasi jau apibu-. 

davotoj vietoj, kuri fereit 
platinasi 1

Daug^ lietuvių šeimynų jati'pasinaudojo musų 
gausiu pasiulymu namų. Keliolika jau pasi- 
iudavojo ir daug da pradės prieš rudenį. In- 
taisynrai jau dabar yra sudedami ir besiplėto
janti vieta greitai pakils kainose.
Pamatyk šitą vietą nedėlioję. Musų vyrai 
pasitiks jumis ant visų traukinių čia surašy
tos lentelės ir aprūpins jūsų kelionę dykai.
Pamatykit vyrą su raudonu Oliver Salinger 
Company ženklu. Jei jus norėtumėt važiuoti 
šiokiom dienom, rašykit, o mes prisiusime ti- 
kietą.
CHICAGO TITLE & TRUST CO. TąU^TEE.

Oliver Salinger & Go.
628 — First Nat’l Bank Bldg.

Telephone Randolph 5334

raganą
v • «l.r> IR ■»..••• RUR*■ * ' ..... K-M —■» — — • •

DR. G. M. GLĄSER
Praktikuoja 30 metai 

Ofisas •
3149 S. Morgan St.', kerti 32 St.

Chicago, Illinois.
SPECIALISTAS:

Moteriškų ir Vyriškų.
Taipgi Chroniškų Ligų.

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

2 po piet.
< Telephone Yards 687

Oliver Salinger & Company. Ne
dėlioję ir jis duos jums ten ir at
gal tikietų dykai.
Union
Station
9:47 

10:35 
11:35
1:35 
2:20 
4:02

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 15 metai 

Ofisu
4729 So. Ashland Avė., 2 lubes 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyrišku ir 
Vaikų ligų 

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryte nuo % iki 
5 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:3t vai. 
vakaro. Nedėtomis nuo 10 v*L 

ryte iki 1 vai. po piet.
Telefonas Drexe! 2880

ryte 
ryte 
ryte
P- P-
P- P- 
P- P-

Western 
Avė.

9:59
10:46
11:46

1:45
2:32

.4:1-2 i

Cicero
48 Avė.,

10:05
10:52
11:52
1:51
2:38
4:17

Telefonas: Boulevard 7042

DR. G. Z, VEŽELIS
Lietuvis Dentistas

4712 South Ashland Ave.j 
arti 47-tos gatvės

RUDOLPH J. KURT, 
Branch' Mgr.

1808 So. Ashland Avė., 
Telephone CanaI 4840

Taupykit L.Klein štampas
Turėk savo No. 80

Victrolą v
“Griežk kol užmokėsi”

Galite gauti mašiną tokią kokia Čia yra 
paveiksle, riešuto arba klevo medžio, su 
6 albumais ir 10 rekordų Cinfi 
jūsų parinktų M* 8-U U

L. Klein, trečiys lubos

Prieš - Inventorinis Drabužiu Išpardavimas 
tuojau po Liepos 4 dienos ir kadangi sumažinus musų vyrų rubus iki že- 

intą kainų sul yginant su dabartinėmis sezono kainomis. Kiekvienas dailt-

T. Pullman 5432 

A.SHUSHC 
AKUŠERKA 
Turiu patyrimą 

moterų ligone; rū
pestingai priiin 
riu ligonę !r kudi 
kį laikę ligos. 
10929 S. State St, 

Chicago, III.
MRS. M. WA1TKIEWICZ 

(Banienė)
Akušerka 

3113 S.Halsted nt. 
*Tel. Blvd. 3138 
Per 15 metų pa
sekmingo prak
tikavimo turiu 
patyrimo. Pasek
mingai patarnau
ju prie gimdymo. 
Kiekviename at- 
sitikime teikiu 
ypatiška prižiū
rėjimų,- Duodu 
patarimus mo
terims ir mergi
noms veltui.

L. Klein, pirmos lubos.

1750
“DVIGUBO AMŽIAUS 2jy KELNIŲ SIUTĄ! 

KURIUOS MES PARDUODAME UŽ /
$40.00 SEZONE

)• Labai geras pasiuvimas padaro gerą vertę Žiu siutu. Jie vi- 
suomet yra. pirmos rųšies. Dabar prieš inventorinį apskaitlia-*^00 
vimą jų kainos susilygina su kitais. Nepraleiskite tos nepap- 
rastos progos. Pirkite tuojau.

Geresnis Biznis’
Dabar, kuomet biznis pasitaiso, 
yra labai geras laikas statyti 
namą kur jus buvote ketinę. 
Mes galime duoti jums paskolą.

I0WA STATE
SAVINOS BANK

Sioux City, Iowa
(Namų paskolos bankas)

4% mokame už 
depozitus

Meg darysime piln# savo stako apskaitliavi 
miausiam laipsniui, mes padarėme labai nuw 
tas yra numažinta kaina. Pavizdžiui jųskdabar galite pirkti. v

Siutai kuruos Mes Pardaviiiejom už $30 Numažinti iki $17.50^,
Rūbai yra puikiausiai pasiūti žinomų Chicagos siuvėjų. Nauji šių metų patrenai. Jaunų vyrų sty- 
lių daugiausiai. Dailiai išbaigti cassimeres — pusė/ketvirtos dalies arba pilnos mieros. Vieneiliai 
arba dvieiliai — šviesių ir tamsių spalvų.

VIGUBO' AMŽIAUS 2ją KELNIŲ SIUTAI”, 
KURIUOS MES PARDAVOJAME UŽ

$35.00 SEZONE
Gražus tamsus, drižiuoti siutai, taipgi juodais taškais pilki ar-
ba \šviesių ir tamsių spalvų. Vieneiliai arba dvieilia. Siutai 0050 
už tą kainą pnvalo atkreipti atydą senų ir naujų kostumenų, # 
todėl, kad mes parduodame “Dvigubo Amžihus Siutus” visuo- -*—■
meto labai specialė kaina — iškaitant didelėf mieras

.Jei abejoji akimis, pasiteirauk 
Dr. A. R. BLUMENTHAL

Optometrlst 
Tel. BOU levard 6487 
4649 S. Ashland Avė. 
Kampas 47-tos gat. 

2-ros lubos.

DR..C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

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

Valandos: 9—12 ryto ir 1—8 vak.
Phone CanaI 0257

te-.................... ' -„j., , ,■

CHICAGOS GERIAUSIAI PADARYTI SIUTAI PĄRDUODAMI PAS MUS Vž $45 IR $50, NUMA 
ŽINTA KAINA IKI $39.50

Jūsų didžiausias pasirinkimas geriausių siutų pas mus. Tie patįs siutai kitur yra pardavinėjami po 
$45, $50 ir $60. Bet mes juos parduosime ant greitųjų po $39.50. Pamislykit kiek jus sutau
pysit pinigų pirkdami dabartiniame musų išpardavime

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOMS IR CHIRURGAS 

X-Spinduliai 
Ofisas 2201 W. 22nd St., kampas 8. 

Leavitt St. Tel. CanaI 6222. 
Rezidencija 3114 W. 42nd St 

Tel. Lafayette 4988.
Vai. 1—4 ir 7—9 Nted. 10—12
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|8.00
>7.t0
|8.0Q

Užsimokėjimo kainai
Chlcagoje — paltui

Pusei meti
|8.00 
į4.50 
2.25 
1.75 
14)0

Dviem minesiami >■ i f < 
Vienam mineaiol ........... .

Chlcagoje per»aaiiotojiMl
Viena kopija ---------- ■ >
Savaitei .................  * t—< ^c*

Minesiui   ...........—*
Suvienytose Veisti jote ne Chicago j 

pažtui
Metams .. ....... |7.0Q
Pusei metų ----------  i i ...--i 4.t(
Trims mėnesiams v ... , n > ...— 2.00
Dviem mSneaituns ... l.bO
Vienam mėnesiui .... h .75

Lietuvon ir kitur uisianiuoMl 
^Atpiginta).

Metams ------------ , —i
Pusei metų....................—
Trims mėnesiams   —— 2.25 

Pinigus reikia siųsti paita Money 
Orderiu, kartu su užsakymu.

Mokytojai ir 
organizacija

Chicagos mokyklų taryba 
užvakar nutarė kaip vjėnu 
balsu pakelti algas 16,000 
viešųjų mokyklų mokytojų. 
Pradedant rugsėjo 1 d. š. m., 
jie gaus po $300 iki $600 do
lerių metams daugiaus, nei 
gaudavo, iki šiol.

Įdomus, šitas mokyklų ta
rybos žingsnis yra tuo, kad 
jisai tapo padarytas tuo lai
ku, kai rankų darbininkų už
darbiai visose pramonės sri
tyse yra kapojami. Moky
tojų algos nebuvo keliamos 
tuo laiku, kai darbininkų 
uždarbiai, dveji-treji metai 
atgal, nepaprastai kilo.

Bet Chicagos mokytojai 
nebūtų gavę didesnių algų, 
jeigu nebūtų reikalavę ir ko
voję. Jie yra susispietę į- 
Chicagos Mokytojų Federa
ciją, ir net kapitalistų laik
raščiai pripažįsta, kad algų 
pakėlimas tapo išgautas jos

pastangomis. Proto darbi
ninkams tenka irgi orgąni- 
zuotiS ir kovoti delsąvo bu- pėdos darbininkai norės dė 
vio pagerinimo. ““

Dokumentai * 
ir politika.

Lietuvos oficialinės įstai 
gos ima vis dažniau kalbėt 
apie Klaipėdą. Apie ją pra 
bilo ir delegacija Genujoje 
Padavusi ištraukas iš Versa 
lio sutarties ir santarvinin 
kų (talkininkų) rąsto, pa 
siųsto 1919, m. Vokietijai 
Lietuvos delegacija sako:

“Rodos, kad šių, forma 
linių dokumentų? akyveiz 
doje pripažinimas Klai 
pėdos Lietuvai/negali su 
kelti jokių pasipriešinimų 
ir teisėtai gąnma stebėtis 
kad po trijų metų nuo tai 
kos sutarties. pasirašymo 
galutino Lietuvos valsty
bės susitvarkymo klausi
mas palieka dar neišspręs 
tas.” ■’
Tiesioginė išvada iš to yra 

ta, kad “formalinių doku
mentų” nepakanka išspren
dimui tokių svarbių klausi
mų, kaip Klaipėdos. Karas 
ir pokarinis laikas pamokino 
niu^ kad formaliniai doku
mentai dažnai palieka tik 
“popiergaliu” (serap 
pąper). Suvalkų sutartis 
tarp Lietuvos ir Lenkijos 
juk irgi yra formalinis do
kumentas, o kur ji šiandie 
dingo ?

Kad gavus Klaipėdą, rei
dą pirmų pirmiausia visais 
galimais budais traukti ją 
prie Lietuvos. Tuo tikslu 
reikia vesti Lietuvoje tokią 
politiką, kuri įtikintų klai
pėdiškius, jogei po Lietuvos 
valdžia jiems bus geriaus ir 
aisviaus gyventi, nei po ku
ria kita Valdžia.

Klaipėdos krašte yra daug 
darbininkų, ir jie tenai yra 
gąna stipriai susiorganiza
vę. O pažiūrėkite, ką siūlo 
darbininkams dabartiniai. 
Lietuvos valdovai, klerjka- 
ai. Gamindami konstituci
ją Lietuvos respublikai, jie 
išmetė iš konstitucijos pro
jekto paragrafą, kuris sako, 
tad “visiems fizinio ir proto 
darbojimonėms laiduojama 
(garantuojama) koalicijos,

of

organizacijos ir streikų lais 
ve”. Ar manote, kad Klai

tis prie Lietuvos, kurioje 
jiems grūmoja pavojus ne
tekti pamatinių savo teisių, 
iškovotų ilgais metais ko
vos? *

Toliaus, didelė Klaipėdos 
gyventojų didžiuma yra pro- 
testonaj. Tuo gi tarpu kle
rikalai stengiasi padaryt 
Lietuvą katalikų bažnyčios 
įrankiu. Kai socialdemo
kratai ir socįalistai liaudi
ninkai pareikalavo, kad Lie
tuvoje butų atskirta valsty
bė nuo bažnyčios ir bažnyčia 
nuo mokyklos^ tai “krikščio* 
niškoji” seimo didžiuma at
metė tą jų reikalavimą. Ar 
Klaipėdos protestonai po to 
neturi pamato bijotis, kad, 
prisidėjus jų kraštui prie 
Lietuvos, jie gali patekti po 
Romos klerikalizmo jungu?

Tiesa, Lietuvos s^įmas sa- 
70 laiku priėmė rezoliuciją, 
kuri žada suteikti Klaipėdai 
‘autonomiją”. Bet tai tik 
pažadai. Lietuvos žmonėms 
derikalai anąmet buvo dar 
langiaus viso ko žadėję, o 
iiandie jie visus savoj žo- 
Ižius atsiima atgali

Iš ^“formalinių dokumen- 
ų” apie Klaipytą bus mažai 
įaudos, kuomet Lietuvoje 
)us vedama tokią politika, 
iuri atstumia Klaipėdos gy
ventojus nuo Lietuvos.

Apžvalga
SPAUDOS NYKIMAS

RUSIJOJE.

Rudenyje 1921 m. sovietinėje 
I Rusijoje ėjo daugiaus, kaip 
1,000 laikraščių. Oficialiai pra
nešimai dabar sako, kad iš to 
skaičiaus sausio 1 d. 1922 m. be
liko tik 803, kovo 1 d. 382, ba
landžio 1 d. 362, o gegužės 1 d. 
viso tik 338.

Per kokį pusmetį, vadinasi, 
užsidarė du trečdaliu sovietinių 
laikraščių, bet ir likusieji dejuo
ją, kad finansinė jų padėtis 
esanti sunki.f.

Priežastis to bolševikiškų 
laikraščių nykimo yra ta, kad 
sovietų valdžia- daugiaus nebe- 
pajiegia šelpti laikraščius iš 
valstybės iždo, ir jie tapo pasta
tyti ant prenumeratos pamato.

Valdžia tečiaus sako, kad ji 
dės visas pastangas išlaikyti

bent 283 laikraščius, tarp jų 74 
laikraščius provincijoje.

ARTINASI GALUTINAS EKO
NOMINIS SUIRIMAS./

• Ištremtas iš sovietų Rusijos 
■ laikraštininkas, Edwin Hullin- 

ger, amerikietis, smulkiai apra
šo spaudoje Rusijos padėtį. Ji
sai vartoja rusų kalbą, todėl ga
lėjo sekti bolševikų laikraščius 
ir kalbėtis su įvairiais žmonėmis 
ir iš jų gauti žinių. Kiti užsie
nio korespondentai dažniausia 
yra priversti naudotis tiktai to
mis žiniomis, kurias jiems sutei
kia valdžios atstovai ir jos pa
skirtieji Vertėjai.

P-ąs Ilullinger rašo, kad Bireir 
ja dabar baigia paskutinius iš
teklius to turto,* kuris buvo pa
gamintas prieš kąrą ūlba revo
liuciją. Naujų turtų ji pagami
na daug mažiaus, negus reikia 
kasdieniniam gyvenimui, todėl ji 
turi vartoti -sųniaus sutaupytą
sias gėrybes^ ir ekonominė ša
lies padėtis to’lyn smunka vis že- 
miaus. Jeigu užsieilio kapitalas 
urnai neateis Rusijos pagelbon, 
tai, pasak Hullingef’o, ji. neiš
vengiamai turės galutinai su
smukti už kokių penkių ar še
šių menesių.

. Tokią nuomonę jisai £fiixlejęs 
Iš vadovaujančių Rusijos komu- 
mstų, ii’ ją patvirtinę ekspertai 
ir inžinieriai, aplankiusieji Rusi
ją. Paminėtasai korespondem 
tas sako:

“Dirbtuvės užsidaro viena 
po kitos-— įvažai jau beliko 
tokių, kurios dar neužsidarė.

Izį uzė
Ątelbdajni žinias apie

raščių laidoi^— Ekonominis 
Gyvenimas, Pravda, Įz vesti j a 
—praneša, kad ten ir ten tapo 
apleista kasykla arba -sustojo 
kita kuri ])Talhonės įstaiga^

“Cenzorius nedavė išsiųsti 
šitas žiniai į užsienį'. Per vi
są pavasarį oficialinė spauda 
buvo pripildyta pranešimais 

apie ekonomiayo gyvenimo įri- 
mą^ Straipsniai apie ekono
minį kri^į užėmė'pirmus pus

lapius, nu'
badą. Rašytojai • vienas po 
kito reiškė savo nuomones 
klausimu, kąs bus su Rusijos 
pramonėmis, jeigu anglių,ka
syklos ' nesiliaus užsidarinėju- 
sios. » v

“Vienas garvežimių inžinie
rius anglas, kuris nesenai ty
rinėjo Rusijos gelžkelių siste
mas, pasakė man radęs, kad 
ne daugiaus kaip 18 nuošim
tis riedamosios medžiagos 
esąs dar tinkamas vartoji
mui. Jo žodžiais, traukiniai 
Eiropos Rusijoje bėgioja ne 
daugiaus kaip trečdaliu relių. 
“ ‘Tiktai svarbiausios linijos 
ir keletą^ svarbesniųjų šakų 
dar tebeveikia,J sako jisai”.

NEKALBĖK NETJESĄ”.

Įsako gerą gazo dožą.

Už kelių dienų nuo angliaka
sių streiko pradžios Coloradoje 
milicijos superintendentas Pat 
Hamrock —'•pulkininkas Ham
rock, kurio vaidas giliai įrašy
tas darbininkų atmintyje žudy- 
ne Ludlowe įvykina lygiai aš- 
tuoneli metai atgal — pasišaukė 
Susivienijusių kasyklų darbinin
kų organizuotoją ir padavė jam 
Colorados įstatymo kopiją apie 
piRietavimą. Paskui jis pasakė 
organizuoto j ui, kad jis su pro
kuroru Vietom Keyes šitaip 
įstatymą .aiškina:

Kad Sus. Kas. Darb. viršinin
kai ir organizuoto j ai negali 
šaukti dabar dirbančius kasyklų

Ilullinger pasakoja taip pat, 
kad jis nesutikęs Maskvoje nė 
vieno kiek įžymesnio užsienių 
kapitalisto, kuris butų pradėjęs 
biznį Rusijoje. Ne lik nepradė
ję darbo tie kapitalistai, ku
riems bolševikai davė koncesi
jų, bet vos bekrutą ir seniaus 
gyvavusieji feusijoje svetimtau
čių bizniai, pav. Chicagos Inter- 
national Harvester kompanijos 
dirbtuvės.

Galima manyt, kad Ilullinger 
perdeda iš piktumo, kad bolševi
kai ištrėmė jį iš Rusijos. Patys 
bolševikai giriasi užsieniui/ kad 
pramonė jų- šalyje kylanti. Bet 
bėda, kad bolševikais sunku* ti
kėti. Jie tiek kartų yra begė
diškiausiu budu melavę. Apie 
pramonės “kilimą” sovietinėje 
Rusijoje jie pasakojo užsieniui 
per keletą metų be paliovos; sa- 
,kė net, kad darbo produktingu- 
mas kai-kuriose šakose padidė
jęs 100%. Tuo gi tarpu nėra 
jokios abejonės, kad per visą 
bolševikų viešpatavimo laiką 
Rusijos ekonominė padėtis nuo
latos ėjo blogyn.

Pagalios, jeigu (Rusijoje nėra 
tąip bloga, kaip rašo Ilullinger, 
tai kodėl bolševikų valdžia ne
leidžia užsienių koresponden
tam laisvai rinkti ir siųsti ži
nias savo laikraščiams?

“Darbininkas”, paduodamas, 
vieno sugrįžusio iš Rusijos ame
rikiečio pasakojimą apie pasi
baisėtiną badą sovietų žeme j e, 
sako, kad tai esą “socialistų ro
juje”.

Kam rašyt netiesą? Visi žj- 
no, kad Rusijos komunizmas 
skiriasi nuo socializmo, kaip ug
nis ir vanduo, žinoma yra be 
to, kad socialistai Rusijoje yra 
persekiojami aršinus, nei kurio
je kitoje šalyje.

Tiki prisiruošimu prie Ro-i w 
ckefellerio karalybės ‘

darbininkus į susirinkimą, arba 
patys ateiti' į juos ir juose kal
bėti, ar ramiu budu įkalbinėti 
jiems mestį darbą; kad viršinin
kai ir organizuotojai gali ateiti 
R streikuojančių angliakasių su
sirinkimą ir kalbėti, ,^>et tiems 
viršininkams ir organizatoriams 
nevalia patarti, prašyti, ar ra
miu budu perkalbėti angliaka
sius, kad jie streikuotų.

Nei paraduot nevalia.
Taipgi: “Neleidžiama anglia

kasiams jokių, kad ir ramaus 
budo, paradų rengti.”♦

Tas organizuotųjų darbuotę 
be galo susiaurino. Bet net taip 
dalykams esant, angliakasiai iš
ėjo į streiką ir streikavo. Už 
trijų dienų po pirmutinio įsaky
mo organizuotojui Jonui X. 
Cochranui tapo uždrausta kal
bėti į streikuojančius angliaka- 
siuš'TIuerfąnos jKauntėje. Apie 
už dienos laiko pulk. Hamrock 
pridėjo prierašą prie savo origi- 
nalinių įsakymų, “kad visiems 
viršininkams ir organizuoto- 
jams turi būti uždrausta kalbėti 
visokiuose angliakasių susirinki
muose, kokie jie nebūtų.”

Šitas turėjo sustabdyti orga
nizavimą visai. Apsireiškė visi 
nejaukus sunkios •pramonines 
kovos (simptomai. Ncvcdusiems 
streikininkams tapo įsakyta ap
leisti vietą į tris valandas, ar 
dieną laiko.’ Vedusiems duota 
^ys ar dešimts dienų laiko sh- 
sirasti kitus namus savo šeimy
noms. Valstijos prokuroras an
gliakasių išmėtymą pripažino 
teisėtu esant, einant Colorados 
įstatymais, * todėl nebuvo vilties 7 
jį sustabdyti.

Prisiruošęs prie gazo.
Aky vaizdo j e stropios rupes- 

ties, privertusios pulk. Hamro- 
cką uždrausti visus susirinki
mus, paradus ir organizavimą, 
prievartos ir smurto išvengimui 
įdomu išgirsti, ką pats pulk. 
Hamrock $ako apie geriausius 
streiko suvaldymo budus. Pa
sak Denvoro laikraščio “Ex- 
_ ress” jis pasakė labaį aiškiai: 

s'“Aš panaudosiu kiekvieną 
ginklą, kanyolę, rankinę grana
tą, aiįlgazą, jei kas Čia iškiltų. 
Malio vyrai apsipažįsta su var
tojimu ašarinio gazo. Jis yra 
ląbai skausmingas ir numalšins 
kiekvieną agitatorių. Mes pa
leisime gazų ant stovyklos ir nu 
ėję paimsim kiekvieną, kuris 
bus mums reikalingas. Nebus 
jokio pasipriešinimo, kada jie 
gaus gerą gazo dožą. Darbinin
kai ųestreikuos, bet aš tikiu pri
siruošimu ir mes ruošiamės.”

TEpERAiNAS', Persijoj, birž. 
14. — Tarybos tarp Persijos 
valdžios ir Standard Oil Co. už 
sibaigė nesėkmingai.

(Apgarsinimas)

MRS. LULA VANN, 
FULTON, ARK.

Patarimai, kenčiančioms 
moterims į kelią sveikatos^

Fulton, Arkansas. — “Vartojau Ly- 
dia E. Pinkliam Vegetable Compound 
E1 411111111 nuo š°ne skaudėji- ■llllll n10- Taip ‘baisiai 

K^ĮĮIĮ kenčiau kas mė- 
W nuo, taip skaudėjo 

nuo jUObmeni° 
myn’ kad negalėsi W davau ant kojų pa- 

” Stovit nei pusės 
& laiko. Nepajie- 

... JĮ| giau apsidirbti be 
jB i Pa&elbos. I’ania- 

' dusi jūsų Vege- 
11 ■ tablo Compound 

pagarsinimą laikraščiuose ir išmėgi
nau gerai. Dabar netik kad atlieku 
visą savo darbą, bet nei skausmo kas 
mėnuo nejaučiu. Neįstengiu pakanka
mai pagerbti Vegetable Compound, 
vienok rekomenduoju toms, kurios 
panašius nesmagumus turi kaip ir ag. 
Geisčia kad panaudotunfėt šiuos fak
tus, kaipo paliudijimą, vedantį prie 
moterų, kurios moteriškus nesmagu
mus turi ir lai taip pasielgia, kaip 
kad aš įstodama į kelią sveikatos.”-— 
Mrs. LULA VANN, Box 43, Fulton, 
Arkansas.

šios rūšies pagarba teikiama Ly- 
dia E. Pinkliam Vegetable Compound 
žodžiais iš burnos ii- laiškais, kuriuos 
siunčia viena moteris kitai; tad pri
verčia ir tamista pagalvoti ir imti ge
rai žinomą gyduolę, jei tik esi pana
šiuose nesmagumuose, kaipo skauda
mus periodus, silpnumąt nervišką 
jausmą, didelį skausmą strėnose ir 
tūlais laikais negali dirbti.

Ši moteris, kuri labai yra dėkinga 
už paliuosavimą nuo skausmų ir ner
vų, kurie griauna fizišką padėjimą, 
todėl, visą tai nori apsakyt sergan
čioms moterims.

Bulgariška kraujo . 
arbata

Geriant karštą einant gulti 
pagelbsti gamtai

Prašalina Šaltį, apsaugoja nuo in- 
fluenzos. Sustiprina kepenis ir žar
nas.

Bulgariška kraujo arbata susideda 
iŠ svarių šaknų. Ji suteikia raudoną 
ir riebų kraują gįsloms, suteikia 
daug stiprumo prašalinimui visokių 
ligų-

Parduodama visose aptiekose.
Arba apdraustu siuntiniu, vienas 

didelis*šeimynai baksas $1,25, arba 3 
baksai uz $3.15, arba 6 baksai už 
$5.25. Adresas H. H. Von Schlick, 
President Marvel Products Company, 
451 Marvel Building, Pittsburg, Pa.

Piliava, Kaunas ir Vilnius
Jei jus manote važiuoti Lietuvon 

pasimatymui su giminėmis arba no
rite atsikviesti draugus, žiūrėkite, 
kad laivakortė butų pirkta pas The 
Royal Main Line. Dideli ir populia
riai laivai: “Orduna”, “Orbita” ir 
“Oropesa”, kurie plaukioja tarpe New 
Yorko ir Hamburgo kas dvi savaiti. 
Jie yra labai gražiai ir Švariai įreng
ti. Trečia klesa tiesiog yra puiki. 
Bus labai žeingeldu važinėti tais lai
vais. Pilnas informącijas gausite 
nuo agentų sęa-ba

THE RQXAL^MAIL STEAM 
CO.,

117 W. Washington St., Chicago. 
325 Second Avė., So. Minneapolis.

Jonesi
Kreditoriams

A? JASIUN AS

VELYKINE
Iš ciklo “Pavasario stebuklai.”

(Tęsinys)

— Ne, sako, kelinta jai/ naktis visai neuž
miegu. i >: •

—Kam, sakau, sunau, tas sielvartavimas?
—Ogi, tėve, ar vis galvojau: dėl ko aš ei

siu į kunigus ?— ramiai paaiškino sūnūs.
Na, kaip gi tu, vaikeli, kalbi, argi pats 

nenumanai? -— klausiu aš.
Ilgai tylėjo mano Vitautas, paskui atsidu-

Veltui, tėve, leidai mane pas Žemaičių 
kleboną... Sugedąu, tėvel

Aš net sustingau. Ir vėl man į širdį —

viską. Pagal---Sunau, sakau, sakyk inan 
vosim, gal atitaisyti kas galima.

—Kad, tėve, taisyti nėra ko, 
kalba sūnūs. — Pirmą, sako, aš 
kad kunigas — Dievo tarnas, kad 
riai gyventi dėlto, kad pats pasirinkęs stonązku- 
nigystės, padoriai,. sulig Dievo įsakų gyvenda
mas, mato kad tai vienintelis kelias laimingam 
būti.

Gi ]>er šią vasarą patyriau ką kita. Mačiau, 
tėve, ne vien klebono gyvenimą, bet per ištisas 
dvi savaites Stebuklingojo Panelės švenčiausios 
paveikslo atlaidų prisižiūrėjau ištisai jų eilei,' 
nes buvo čia suvažiavę iš visų Lietuvos klastų,

— ramiai vėl 
taip supratau, 
mokina pado-

bene ligi devynių dešimčių kunigų.
Niekam, kaip tau, tėve, topasakdu: visi jie 

girtuokliai ir patvirkę žmonės. Ištisas naktis 
per atlaidus lošė kortomis, d ryto metu ėjo į 
bažnyčią, laikė mišias, mokino dievobaimingas 
žmonių minias būti Ruosniais, klausyti bažny
čios įsakymų — ir už tai žadėjo jiems dangų, 
šykštuosius gi, neklausančius jų, Dievas po mir
ties baisiai kerosiąs.

Iy prisiminė man, tėve, labai panašus da
lykas. Mokinausi istorijoje/kad dar . prieš Kris
taus atėjimą buvo irgi kunigai — dievų stabų 
kunigai. / .

Tie irgi mokino garbinti savo dievus — 
stabus, ragino būti dilesniais, kad, neužtraukus 
dievų rūstybės. \

• 'Maldingi žmonės sunešdavo geriausių aly
vų, valgių, vaisių ir statydavo prieš nasrus sta
bų, prašydami dievus priimti jų aukas.

Jie būdavo tikri, kad tarnauja dievam ir 
geriausias budaveu ženklas, jei dievas — stabas 
suesdavo dovanas, o nelaimė tam, kurio aukos 
likdavo nepaliestos. Ištiesų gi tai tas gerybes 
pasiimdavo sau naktimis kunigai — dievų tar
nai, ir kartais neskanius, ar mažai atneštus 
valgius, palikdavo, kaip ženklą rūstybes.

kad jų vertė nedidesnė kaip medžiaga, iš kurios 
stabas padarytas. t

Tėvo, ar gi lai nebuvo apgaudinėjami varg
šai žmones?

Dievai — stabai nereikalaudavo nieko, tai 
tik nenoriBl^ 'dirbti sunkaus darbo jų tarnai 
— kunigai išmanydavo viską.

Suligink, tėve, musų kunigus, jie irgi ne
duoda aukų Visagaliui — Jam juk jų nei nerei
kia —o išgautas aukas jie verčia savo naudai —- 
girtuoklystei, kortoms-, ištvirkavimui.

Lygink, tėve, — spyrė mane vaikas, —\ ar 
nerasi panašumo tarp musų laikų kunigų ir se-

Ir žinai/ Tamošiau, aš nežinojau ką sakyti.
Tamošius nulindęs klaupė šios ilgos išpa

žinties. Tuo tarpu senas kld
nokai pabaigęs pamokslą ir bažnyčioje skambi
no pakėlimą.

Išgirdęs varpelių balsus, Tamošius sukniu
bo ant kelių, prisilenkė visai prie žemės ir uo
liai pradėjo plakti kum^čia į krutinę vis balsiau 
šaukdamas: “Dieve, siisimylčkie į mane nusi
dėjėlį, Dieve,\ susimylėk...”

I4^irynas pasirėmęs sėdėjo ir žiurėjo į mė
lyną dangų. ' •

Jau pūstojo bažnyčioje skambinę, o Tarno; 
sius vis mušėsi sau į krutinę ir šaukė pasigai
lėjimo. . • •

Ant galo atjako, apsidairė; lyg susigėdinęs, 
ir palengva atsistojo.

Norėjo eiti, bet staiga atsisėdo ir "paklausė?
—‘Na,j kuo gi pasibaigė, Dauryne, jūsų pasi- 

kalbėjimtiš?

, —Kuo pasibaigė? žinoma, raminau, — pra
dėjo • vėl išlėto Laurynas. '— Sakau: gerai, vai
keli; alo tu juk gali būti geras kunigas, su lais 
visais įsitikinimais, — nepaleįstuvauli ir mo
kinti žinones gyventi, mylėti Dievą ir artimą.

“ Ilgai mą'stč mano Vitautas>lig vėl pradėjo: 
—T^iip, tėve, bet pasakyk* iikui, ar gi netie-

s jau buvo se stabas, kaip kad 
senovės kim i-

savo
gaspadinių ir mergų ir

larp savęs

sa, kad štai tu ne kunigas, o vis dėlto gali mo
kinti Dievo meilės ir padoraus gyvenimo. Iš
mokinai juk mane, pats sunkiai dirbdamas... Ir 
aš supraau, kad Dievo ir artimo meilė, tai yra 
tokia meilė, kurios, kaip meilės, negalima nei 
nusipirkti, nei papirkti, nei užpelnyti. Reikia 
mylėti. Ar ne taip gi tu, tėve, mane mokinai? 
Ir kunigai — irgi tą supranta, bet jie sup
ranta ir dinigiairijiems vienodai aišku, kad baž
nyčia yra toks-rpat pelningas 
dievai-stabai būdavo pelningi 
gains.

Ir jie begėdiškai giriasi 
turtais, skaičiumi savo
nevienodai nudėvėtais kūnais...

Kuųiganis bažnyčios įstatymai neturi jo
kios vertęs, kaip kad neturėjo vertės senovės 
kunigams dievų-stabų įsakymai. Mindžiodami 
bažnyčios įstatymus-kunigai turi tik slėptis nuo 
žmonių, nes \tie įsakymai taikomi )tik papras
tiems žmonėms. y

Dievą galima tjk mylėti!
Bet įsakyti mylėti negalima.
Ir mylint, meilės tarpininkų negali būti ir 

nėra!
Tą visi supranta, tėve, —- ir kunigai; bet 

jie, norėdami būti kunigais, tą visą slepia, ir 
mokindami neva (Dievo mcilėsf, iŠĮikrųjų moki
na mylėti savo ištaisytą auksais stabą-bažnyčią.

Tėve, tu visad buvai teisingas, taigi sakyk 
man: ar nori, kad aš prisidėčiau prie apgavi
kų?...

Tamošiau, ar girdi, ko klausė mano sūnūs? 
Tamošiau,,kaipgi tau regis?

(Bus daugiau)

(Cleveland Standard Parts 
kompanijos šėrininkams)

Agento Jonesio pereitais 
metais apgauti žmonės gavo 
nuo jo Cleveland Standard 
Parts kompanijos serus. 
Kas iš Jonešio kreditorių da
bar norėtų už tuos šėrus 
gauti jnnigų, tegul kreipiasi 
į musų ofisą. Mes pirksime 
Cleveland. Standard Parts 
kompanijų šėrus pagal mar- 
keto kainos. Galite ateiti 
kasdien nuo 9 iki 5 vai. j ofi- ‘ 
są Lane Richards & Co., 611 
Union Bank Bldg., 25 No. 
Dearborn S t. Atsineškite 
Kartu *ir šėrus.

kane, Richards & Co.

DETROIT, MIGHIGAN
West 1394 Heml. 6678

WM. J. STOLL CQ., 
J. Balchiunas pagelbininkas 

(arba asistentas)
GRABORIUS

1029 — 25(h St., 9509 Cardoni 
Detroit, Mich.

DR. F. MATULAITIS,
8709 Jos. Campan Av. 

DETROIT, MICH.
Ofiso valandos: 1—3 dieną 

t 7—8 vakare
Tel. Marrket 6234, Markei 4526
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Pėtnyčia, Birželio 16,, 1922

Didziausislšpardavimas 
Pervirtus. Šlako:

šiame išpardavime galima gauti nusipirkti už ma
žiaus negu pusė kainos. Tik dvi dienas — Pėtnyčioj 
ir Subatoj.

CHICAGOS 
:: ŽINIOS ::

rrr
TRYS IRANIEČIAI P AKLIU 

VO DŽĖLON. t

iškimštas, cover stufed, seklyčios setai suArba tepestry 
liuosomis sprendžinų sėdynėmis, su sprendžina užpakalyj ir 
apačioj. Geriausios išdirbystės. Pirmos klesos velour, vi
sokių spalvų iš didžiausio pasirinkimo ir kainos žemiausios.

Trijų šmotų miegamo kantbario setas
Padarytas aržuolo Srba vvalnut medžio. Pirmos klesos..
Visas medis yra išdirbtas 'puikiai. Vertas $200, už

Vėliausios mados pleyer pianai

Vakar anksti rylų /trys Ku 
Klux Klan “atkeršijimo ange
lai” pakliuvo dželon. Policija 
sugavo juos ant Archer road 
grįžtant Chicagon iš Morris, 
III., kur jie buvo nuvažiax\j pri 
versti Dr. William Mutterų pri
siimti jaunų merginų su kuria 
jis Buk negerai pasielgęs dtL, 
menesiai atgal.

Areštuotieji klaniečiai: Her- 
bert Pascolini, 25 m. amžiaus, 
3745 Maple Sq. avė.; A. R. 
ITnibach, 27 m. ųmžiaus, 1029 
Orchard gat., ir William W. 
Newman, 29 m. amžiaus, 1737 
Ottp gat.

Pas kla mečius policija rado 
du revolveriu, “Gat—o’ nine 
tails” ir Ku Klux Klan ženkle
lius. Be to pas juos rado dar 
tam tikrus laiškus.

’ I .

Visi trys klaniečių “angelai“ 
dabar sėdi dželpj. Sako, polici
ja darys atatinkamus tyrinėji
mus prieš Ku Klux Klan.

Lietuviu Rateliuose
CICERO.

Davė naujį Cicero miestui 
“vardų.”

Augštos rūšies kaip ir ant aukcijono. Maši
nerijos yra gvarantuotos ant 10 metų. Ga-

■ a • . > r

Įima išreikšti geriausių artistų muzikų. Jus 
galite turėti geriausių muzikų jūsų namuose.

•t

Galima gauti visokio užbaigimo. Kaina, ne-
*girdėtai žėmos.

Vertas 
$250 — $95

Vertas 
$300—$150

Vertas 
$350—$175

Vertas 
t $400—$195 

. Vertas 
$450—$225

BRIDGEI’ORT FURNITURE COMPANY, Not Ine.
Pilnas pasirinkimas didelės vertės rakandų 

žemiausiomis kainomis
3224-3226 So. Halsted Št., 4262-64 Archer Av.

ŠVEISK
Savo AUTOMOBI
LIŲ RAKANDUS, 
GRINDIS 

goriausiuoju blyzgylu

RINGUIBlNCOli

inrectant <z>/; 
Dė-o<idrant.

I—■I II I' nilOTlTBI 
Ofisp 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 Street, Tel. Lafayątte 263

Bingol Chemical Co.
2816 So. Michigan Avė., Chicago, III.

šitas blyzgylas valo, išima 
plėmus, ir nušveičia. Ši
tas blizgylas taipjau už
muša blogą kvapą, užmu
ša ligų -perus, dizivfek- 
tuoja. Nėra kito tokio. 
Reikufauk krautuvėse ir 
garadžiuose, o jei neturės, 

J , 

išsirašyk prabos bonkutę 
.ųž SOe. iš dirbtuvės: Bin- 
gol Chemical Co., 28d6 So. 
Michigan Avė., Chicago, 
Illinois.

Užėjus vasaros karščiams, 
vietos progresyvių lietuvių vei
kimas apsistojo. Dabar nei pra
kalbų, nei šiaip prainogų cice- 
riečiai neberengia.

Pereitų sekmadiėnį, kaip ja^i 
buvo rašyta Naujienose, Berg- 
mans alarže įvyko šv. Antano 
parapijos piknikas. Buvo lai
mėjimas veršio, kurį, kaip 
Draugo reporteris pranešė, lai
mėjo num. 844’1. Kol kas dar 
niekas tokiu numeriu neatfji- 
šaukė. Taigi veršis dar tebėra 
šv. Antano parapijos ofise, 
kaip kad buvo Drauge praneš
ta. Dabar parapijonįs susido
mėję kų darys klebonas su tuo 
veršiu, nes parapijos ofise jo 
užlaikymas nepigiai atseina* 
Bet kiti sako, kad klebonas pa
reikalausiąs atlyginimo už 
“burdų”, kai veršio savininkas 
atsišauksiąs. Taigi dėlto kle
bonui nuostolio nebusiu.

Kaip girdėt, visi vietos lietu
viai darbininkai ir darbininkės 
yra pasiryžę būtinai dalyvauti 
Socialistų Partijos Press Pik
nike nedėlioj, birželio 18 dienų, 
Kivervietv Parke., Mat jie su
žinojo, kad socialistų piknike 
kalbės Naujienų redaktorius d. 
P. Grigaitis. Visi beveik nu
jaučia, kad šįmetinis socialistų 
piknikas bus nepaprastas. Tai
gi visi dabar tik ir šnibžda apie 
socialistų pikniką.

Pastaruoju laiku Cicero j 
“priviso*’ daug “šrainierių”. 
Beveik dabar kiekvienų vakarų 
galima pastebėti nemaža žino* 
nių su aukščiausiais “šrąin- 
digriais“.

Tat dabar Cicero pradėjo 
vadinti “Kentucky Tanu”. Ir 
žinovai tvirtina, kad tokį Cice
rui vardų užpelnė lietuviai. 
Mat nebereikąlo vietos svetim
taučiai duoda daugiausia 
“komplimentų” lietuviams.

Tenka sutikti nemaža lietu
vių, kurie pageidauja, kad va
saros laiku butų įsteigta vaka
riniai lavinimosi kursai, bent 
du sykiu savaitei. Tas, be ahe-^ 
jo, pagirtina.

Čia buvo\ bandoma panašus 
lavinimosi vakariniai kursai 
atidaryti dar pereitų žiemų, 
bet taip žadėjimu ir pasiliko.

—“Kentucky to wnietis.

G E R B. Naujienų skai
tytojos ir skaitytojai 

prašomi pirkinių reikalais 
eiti į tas sankrovas, kurios 
skelbiasi Naujienose.

_____________■____________ . -

NORT SIDE.
Vietos lietuvių darbuotės 

Įvairumai.
(Pastaruoju laiku retai tenka 

matyti žinučių iš šio kapipelio 
laikraščiuose, tarsi, čia tarpe 
lietuvių nieko įdomaus nevei
kiama. Tiesa, užėjus vasaros 
karščiams,, šios kolonijos lietu
viai nei prakalbų, nė šiaip žy
mesnių pramogų dabar neren
gia; jie daugiausia tenkinas 
draugiškais išvažiavimais į 
miškus. *

nikų. Gi to priežastis yra ta, 
mat dabar yra labai’ 'svarbus 
darbininkams momentas, ’ ir 

įf 

daugumas lietuvių labai išsiil
gę d. P. Grigaičio prakalbų. 
Daugumas northsidiečių tikisi, 
kad jie socialistų piknike be

(Seką aut 0 pusi.).

(Apgarsinimas)

KAS BUVO UŽSLĖPTA
PER 6,000 METĮĮ DA

BAR APREIKŠTA. *
DABARTINĖ PASTOVĄ.

» < l

čia lietuvių raikiusi gana 
daug. Daugiausia uubsiųvių. 
Aplamai lietuviai gražiai gyve
na ir yra pasiturintįs žmonės.

Šioj miesto daly vieta taip
gi yra graži. Beveik neapsiri
kus galima pasakyti bene bus 
gražiausia gyvenimui vieta vi
soj Chicagoj.

Čionai randasi įvairių drau
gijų, bet daugiausia progresy
vių. Ir tai gal dėl to, kad čia 
randasi daug progresyvių ir 
susipratusių žmonių. Tiesa, 
kai kurį laikų daugumas pro
gresyvių lietuvių buvo užsi
krėtę taip vadinama bolševiz
mo liga, bet dabar jie pradeda 
atsipeikėti ir linksta prie šocia-

Dabar, ant kiek man teko 
patirti iš pasikalbėjimo su 
vietos žmonėmis, labai daug 
northsidiečių rpngiasi važiuoti 
į Socialistų Partijos Press Pik-

Kl. Jurgelonis
ADVOKATAS

DUODA TEISIŲ . PATABIMUS 
r.

• z ♦

k ... . ............................................... b, 1 i<

Teb Yards 13117
J. J. HERlfaANAVICZIUS, 

3133 Emerald Avė., .
r Chicago, III.

20-ti Metai Biznyje
A ATLIEKA:

Notariališkus Darinis, 
Insurance, 

Real Estate, 
Paskolas.

Telephone Boulevard 5052
DR. A. JUOZAITIS

DENTISTAS V-
Valandos: nuo 9 iki 9 vai. vaka
re. Serėdom 9 v. ryto iki 12. Va? 
karais 6—9. Nedįl. pagal sutarimu 
3261 S». Halsted St., Chicago, III.

.... ..

Musų 13 Metinės 
. SUKAKTUVES

<M?NERAI,<MERCHAND1.SE^
1708 So. Halsted St,

Pus-Vasarinis Išpardavimas
Męs pasiūlome jums didžiausį bargenų . dabartįęiu 
laiku Chicagoj! TIK DABAR pačiame sezone jus 
turite progų pirkti reikalingų daigtų NEGIRDĖTAI 
PIGIOMIS KAINOMIS.
Kiekvienas dalykas musų krautuvėj yra numažinta 
kaina kaip seka žemiu.

Krautuvė atdara nuo 8:30 ryto iki 9 vai. vakare. * 
Mes. turime lietuvius pardavėjus. Ateikite anksti!

Merginų dresės
Mieros nuo 7 iki 14 metų. Or- 
gandy puikiai pasiūtos, visokių 
Bpalvu. Kaina $2.00, 
dabar

Vyry šiaudinės 
skrybėlės

Bile šiaudinė skrybėlė musų 
krautuvėj 4 Qiį
dabar

Mes pripažįstame kad darbi
ninkų kliasa yra godonės verta, 
ir kada ji elgiasi pagal sveikų 
protų, mokslą, ištikimumų ir 
principais, ji yra tiek pat gar
binga, ir turi tas pačias tiesas, 
kurias turi bilc koks kitas užsi
ėmimas. Ir iš antros pusės, mes 
dykumų skaitome už negarbę ir 
gėdų visiems koks ten nebuvęs 
jų gyvenimo užsiėmimas. Kiek
vieno užsiėmimas, kuris nori 
kad jis butų brangintas ir ap- 
kainuotas, privalo būti kiek 
nors pagelbingas kitiems. Pri
pažindami musų dabartinius pa
gerinimus ir pažangas, protiniai, 
socialiniai ir finansiniai, mes 
pripažįstaftra^ kad tai yrą dau
giausiai rezultatas žmogaus ap
linkybių, negu kad jo paties ar
ba ir jo darbdavio užmanymo. 
Mes matome kad musų, taip 
kaip ir visoš žmonijos, pagerin
tas stovis yra rezultatas didelio 
pasidauginimo inteligencijos, iš- 
radim^, ir tt., ypatingai pereitų 
penkesdešimties • metų. Pasi
dauginimas žinojimo atėjo taip 
tunui, kad visi, tiek darbininkas 
tiek kapitalas tapo pakelti iš /to 
potvinio, ir buvo atnešti ant 
aukštesnio lygumo; ir jeigu mes 
galėtume matyti, tolesnei, kad 
šitas tvanas kils dar aukščiau, 
ir bus visiems ant palaimos, mes1“ 
būtumėm užsiganėdinę; bet ma
tydami kad taip nėra mes esa
me nųsirupinę ir neturime ramy
bės. Mes matome kad tas potvi- 
nis pradeda krypti, ir kad iki 
šiam laikui jis yra iškėlęs dau
gumų prie aukštų turtų, ir kad 
jie yra tvirtai ir pastoviai pri
sirišę prie kranto pasilsies, išdy
kumo ij apstumo; o prastieji 
žmones nėra taip nusigruntavo- 
ję ir ne turi tokio saugumo, bet 
yra pavojuje puolimo tiek žemai 
kiek jie buvo, per galybe to nu
sekančio potvinio. Todėl mums 
pasirodo reikalas nusitverti už 
ko nors lokio kas užtikrintų mu
sų dabartinį stovį ir tolesnį pir- 
mynžengimų, pirma negu jau 
butų pervčhi.

iLANDIE PINIGŲ 
KURSAS 

Siunčiant Lietuvon pa* mu> 
40 cent. už 100 auka, 

arba 
250 uį $1.00 

Pigesnis karau siunčiant 
didesnes sumas 

Pristatyams Užtikrintu 
Trumpame laike *

' Central Manufacturing 
District Bank 
State Bank— 

Clearin* House Bank 
1112 We»t 85th Street - 
Turtas 16,000,000.00

Tel. Boulevard 2160

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

VALANDOS: 9—12 lyto

3303 So. Morgan Street, 
CHICAGO, ILL,

Tel. Aaustin 737
DR. MARYA 

D0WIATT—SASS.
Kątik sugrjžo iš Californijoi fr 

vėl tęs savo praktikavime po No.
5208 W. Harrison St.

Valandos 8—12 kasdiene ir 6——£ 
vakare išskiriant nedeldienius.

Canal 0257
Naktinia Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ŽALA TORIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

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

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryta
1821 So. Halsted St., 

Kampas 18 ir Halsted St.

Dr. Maurice Kalni
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

4631 So. Ashland Avė.
Tel.: Yards 994 *

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

DR. P. ŽILVITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3315 S. Halsted St. 
Tel.: Boulevard 7179 

VALANDOS:
9 iki 12 pietų, 6 iki 8 vakare. 
Rezidencijos Tel. Fairfax 5574 

Chicago.

Labai geros rūšies organdy dre- 
ses, vėliausios mados, mieros

1 nuo 7 iki 14 metų amžiaus, da
bar parsiduoda $1.98
200 merginų dresiy 

MieJos nuo 2 iki G ii* nuo 7 iki 
14 nlbtų amžiaus. Visos gva
rantuotos neblunkančios spal
vos) kaip tai: ginghamai ir po- 
plinai, Labiausiai puikus sty- 
liai ir naujos mados. Kaina 
nuo^$1.50 iki $2.25, dabartinia
me išpardavime
tik SJOG
Mažų mergaičių dreses, mieros 
nuo 2 iki G metų amžiaus. Vi
sos spalvos ir styliai, neblunka 
skalbiant, kaina $1.00, 
dabar tik *

Palm Mieach plau
kams tinkleliai

Besitempiantįs arba ne. Visų 
spalvų. Dabar -P/ac., 2 R f*
arba 6 už favV

Vyrų • oxfordai
Geltonos Rusiškų 
tentuotos odos su 
mis. Paprasta 
visų mierų, 
dabar

Vyrų kanvas oxfordai pilki, bal
ti, Palm Beach ir geltoni, Ausų 
mierų, kaina
tik I mVO

veršių ir pa- 
roberio kulni- 
kaina $8.50,

$4.50
____________________ t

“Big Yank” ir . kiti puikiai pa
daryti darbiniai marškiniai vy
rams. Spalvų: mėlinos, pilnos 
ir khaky. Miei’os 14 iki 17. 
Paprasta kaina $1.00, 
dabar

Moterų šilkines 
pančiakos

Mes nuoširdžiai kviečiamo tas 
moteris kurios yra neužganė
dintos , šilkinėmis panČiakomis, 
ateikite ir pabandykite musų 
žinomas “Humming Bird” gry-
no šilko panciakas. Visų spalvų 
ir mierų. Specialė kaina šia
me išpardavi- $1.29
lYlO

•' . ' ANGLYS'
Orderiuokit dabar, kąinos bus didesnės

Pocahontas, i&l mainų ......................................................................... $8.50'
Franklin Coųhty lump ėgg nut .......................................  $8.50
Kentucky Jtfmp egg nut ............................................     $8.50

Me»' priimsime nuo jūsų šiuos orderius šiomis kainomis kur bus 
pristatytos laike 30 dienų. cV.

DAVID RUTTER & CO.
// 343 So. Dearbom St., Phone Harrison 1410
/ Pietų dalyj yardas

3301 Normai Avė., Phone Yards 2296
z Šiaurės dalyj yardas

1246 Melrose Avė., Phone Lake View 8456 ,--------------------------------------—------ -------------------------------- ----------------------------- ------------------ --------------------------------------- . ■ ■■ ■ • ...................... 7

|, Rusiškos ir Turkiškos Vanos
lŽth STREET 

Td. Kediie 8*02 J®™®

1114-16 Rooseyeli Rd. 
Arti St. Losi* Ave^

ESHSAfiOtDUU

Kitais žodžiais .kalbant apie 
tų dųlykų, mes (kalba ir darbi
ninkai) matome kad, nors ir vi
sa žmonija turėjo daug palaimos 
iš musų laikų, vistiek tie, kurie 
yra gabesniais užsimokėti kuo 
arba vči per paveldėjimų, arba 
per suktybę ir neteisybę, yra 
pastoję savininkais tūkstančių 
ir milijonų dolerių; jie neliktai 
kų yra prieky n kitų, bet per pa- 
gelbų mechaniškų išradimų, ir 
lt., jie yra pasirengę palaikyti 
savo paprasto greitumo pasidau
ginimą turtų, ant tiek ant kiek 
darbininko mokestis yra suma
žintą. Yra matoma kad jeigu 
mes nepasistengsime apginti sa- 
vę per didyn einanti skaičių 
amatininkų, nuo galybės į vienų 
rankas pagriebti viską kas pri
klauso prie darbo sutaupymo 
mašinerijos, ir tt.,tas šaltų krau
jų turintis įstatymas,, pagami
nimo ir pareikalavimo, prarys 
rųus visiškai. Kada mes orga
nizuojamės ir j ieškome sau ap
sigynimo, tai reiškia kad mes ei
name priešais šitam užeinančiam 
pavojui, o ne prieš dabartines 
apystovas. Kožna diena priside
da daug prie musų sąnarių, na- 
turališku budu ir per įvažiavi
mų iš kitų šalių; ir kožna diena 
prisideda darbo sutaupimo ma
šinerijos.

(Daugiaus bus kitą PėtnyČią).

S. Apie tai, kas aukščiau yra 
pasakyta, skaitykite sekamas kny
gas;
Pieviškas Plianas Amžių ........... 25c
Milionai Juoniu dabar gyvenan

čių nebemirs .....     25c
Ką sako šv. Raštas apie Peklą.... 15c

Adresas:
SARGYBOS BOKŠTAS,

18 Concord St., Brooklyn, N. Y. Res. 1139 Independenco Blvd. Chicagiį

Dr. AL. DAVIDONIS
Gydytojas ir Chirurgas

Ofisai 2816 S<?. Michigan Avė.
Valandos:

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

............................... ■■■■ ' i ii.i.i

Dr. Yuška
1900 So. Halsted St,

Tel. Canal 2118
Ofiso valandos nuo 10 ryto iki

8 vakaro
Residencija: 2811 W. 63rd 84.

Tel. Prospect 3466

Į —-<

Telephone Yards 5884

DR. P. G. WIEGNE»
Priėmimo valandos nuo 8 iki 12 ii 

ryto ir nuo 7 iki 9 v. vale. į 
3325 So. Halste^ St., Chicago, IR. |

Telephone Yards 1582

DR. J. KULIS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgai 

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

3259 So. Halsted St

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
8464 S’o. Halsted St. 

Chicago, 111.
Ofiso Valandos: 6—B vak. 

Tel. Boulevard 5913 
Residoncijos Tel. Boulevard 1042

Rezidencijos tel. Van Buren 0294 
Ofiso tel. Boulevard 9693

Dr. A. A. Roth
RUSAS GYDYTOJAS ir CHlkURGA8

Specialistas Moteriškų, Vyrišku,U 
Vaikų ir visų chroniškų ligų

Ofisas :3354 So. Halsted St. Chicago.
Valandos: 10—11 ryto; 2—3 po piet 
7—8 vak. Nedaliomis lO-r-12 diena

_ ________________________________________________ __
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NAUJIENOS, Chicago, DI PėtnyČia, Birželio 16, 1922

lietuviu Rateliose asmenų jieskojimai REIKIA DARBININKŲ PARDAVIMUI AUTOMOBILIAI NAMAI-ZEME. NAMAI-ŽEME
(Seka nuo 5-to pusi.)

PAJIEŠKAU savo sūnaičio Ig. Žin- 
dario, paeina Linkuvos parapijos, 
Šiaulių apskr. 12 metų kaip Ameri
koje. Apie 12 metų gyvena ant Town 
of Lake. Aš esu gavęs laišką nuo

VYRŲ

kitų kalbėtojų daug gera, 
svarbaus ir naudingo išgirsiu Jūsų motines, todėl'tuoj atsišaukite

- _ -.-"svarbus reikalas. Jonas Žindaris« • * -j • • v i z*i • ovUIUUn 1 cllYcUclb. dUIidb i
bei pasimokysiu is <1. Grigaičio (1757 w. 47th st. Chicago, III
prakalbom. Ve, ta bene ir bus -—— ‘ -- ----- ------------- • -
svarbiausi priežastis, dėl , ku
rios northsidiečiai rengiasi bū
tinai dalyvauti socialistų pikni
ke. Ir aš galiu juos užtikrinti, 
kad jie nei kiek neklysta taip 
manydami, nes • d. Grigaitis, 
kiek teko patirti iš pikniko 
rengėjų, yra prisižadėjęs tikrai 
svarbią ir naudingą darbinin
kams prakallją pasakyti. Jo 
kalba bus dar ir tuo svarbi, 
kad jis savo kalboj destis da
bartinių Europoj, o ypač Rusi
joj svarbių įvykių eigą, tų| 
įvyki/ų priežastis Gi^ 
galimus jų rezultatus 
darbininkų žvilgsniu.

APSIVEDIMAI.
JIEiKAU ttierginos apsivedimui, 

18—25’ metų amžiaus. Laisvų pa
žiūrų. Turiu gerą darbą ir gerai už
dirbu. Aš turiu 26 metus amžiaus. 
Katra myli laimingą šeimynišką gy
venimą, lai atsišaukia. Sykiu su 
laišku atsiųskite paveikslą, kurį vė
liau grąžinsiu. F. M., 1739 So. Hals
ted St., Chicago.

ateity 
O tie 

yra 
labai svarbus ir ignoruoti nc-

J IEŠKAU apsivedimui vaikino-uki- 
ninko, kad ir ne jauno, 35 metų am
žiaus, bile doras. Aš esu ūkininkė, 
dirbu visus vyrų darbus. Esu dailaus 
sudėjimo, kalbu 4 kalbas, turiu 21 
metus amžiaus. Su pirmu laišku pra
šau prisiųsti paveikslą. Ant juoko 
prašau nerašinėti. Atsakysiu kiek
vienam teisingai. Miss J. Pociuj, P. 
O. Iron River, Mich.

V

JIESKO KAMBARIŲ

REIKIA DARBININKŲ
Į FAUNDRĘ. ATEIKITE 

PRISIRENGĘ DIRBTI. GERA 
ALGA. R. M. EDDY'FOUN- 
DRY GOJ 327 W. GRAND AV.

PARDAVIMUI olselio soft drinks, 
moviilB,- m- expresing ir 2 tr'okai, vie
nas naujai perdibtas, visi naiųi taje- 
rai, exprcss body Ford, chain dvive, 
1918 ''nvodelio — $350.00. Antras 
toks pat staick body už $300.00. Ve
ža daugiau kaip 2 tonu. D. Pctravick, 
11600 Lafayette Avė. Pullman 6763.

ANT MAINYMO
Turiu gerų namų, puikioj apielin-

PARDAVIMUI labai pigiai automis 
filiai National 7 eed., lleines 5 sėd., * 
Kissels 7 sėd., ir trokai 2% tona For-j kej ir pigiai* Mainysiu ant bučernes, 
ilo tr. 1% tono trokas tono. Kam grosemes ar kito kokio biznio, nepai- 
reikia naudokitės proga.

B. ERECKSON, e 
10250 So. Michigan Avė.,1 Roseland.

Tel. vakarais Pullman 2006

\sant kokioj apielinkėj, atsiŠaukit tuoj 
808 W. 33 Place, 

Phone Boulevard l550

KREIKIA DARBININKŲ, 
ABELNĄM DIRBTUVS DAR
BUI, DIENOMIS ARBA NAK
TIMIS, ATSIŠAUKITE:

PARDAVIMUI grosernė su 
daug tavoro, biznio apielinkėj. 
Aržuolo rakandai, ledui baksas, 
naujos vogos; cash registeris. 
Pigi renda.* Turi būti parduota 
šią savaitę, 5709 Wentworth av.

CORN PRODUCTS ’ 
REFINING CO., 

63rd ST. & ARCHER AVĖ 
ARGO, ILL.

REIKIA bravaro darbininkų 
ir prie glucose vyrų. Gera alga. 
Nuolat darbas. <

American Cereal Syrup Co., 
4501 Cortland St.

PARDAVIMUI saliunas, ge
roj vietoj. Priežastis pardavi
mui du bizniu.

1123 So. jiįon St.

PARDAVIMLH^grksernč, saldainių 
mokyklas poiknienų i\ kitokių- smulk
menų tafpgi minkštų Ygėrimų"' rūky
tos mėsos ice cream. Vieta ląbai ge
ra per daug mėty išdirbta, priešais 
mokyklos; geriausias biznis toj apie
linkėj. Pardavimo priežastį patirsite 
ant vietos. Kreipkitės šiuo adresu: 
3518 S. Wallace St.

Dažnai tenka pastebėti laik
raščiuose, kad kitose lietuvių 
kolonijose yra privisę 
“boinų”, ir kad jie 
klausto žmbnčms 
Nieko panašaus * 
Northsidėj. Tiesa, 
kur pakraščiais kai
inai” pastoją praeiviam^ kelią, 
bet tai retenybe. Aplamai čio
nykščiai žmonės -‘‘bomų” nebi
jo, nes visur saugios viėtos gy
venti. — Svetys.

daug 
dažnai ap- 

kišenius. 
negirdėti 

sako, kai 
kada “bo-

REIKALINGAI kambarys vienam 
vaikinui Bridgeporto apielinkė prie 
mažos šeimynos, kambarys kad būti] 
šviesus ir kad 
pagamintų. Atsišaukite laišku 
ypatiškai.

W. TARVIDAITIS, 
32A0 So. Halsted St.

gaspadinė vakarienę 
ar

IŠRENDAVOJIMUI

REIKIA patyrusio Mraiverio, 
kuris moka važiuoti troku.

3357 Auburn Avė. \

REIKIA darbininkų į fandrę. 
Atsišaukite į samdymo sky
rių.

\ PARDAVIMUI Saliunas visokių 
tautų apgyventoj vietoj, biznis yra 
daromas neblogas, priežastis parda
vimo turiu du saliunus, parduosiu už 
gana prieinamą kainą.

' 6057 So. State St.

®RANE CG., 
South Kedzie Avė. ir 40 St.

PASIRENDAVOJA44 dideli ruimai, 
šėpa didelė dėl indų, toilete alderis, 
taipgi garadžius ir išrendavpsiu su.ga- 
radžiu arba be garadžiaus. Paklaus
kite ant antro augšto užpakalyj?' 

4316 So. Hermitage Avė.
Phone, Rėpublic 4623

REIKIA salesmano. Proga gyve
nimui . Kas tai nepaprasto. Didelis 
pelnas. Lygus pasidalinimas.. Žin- 
geidu kiekvienam. Turi kalbėti ang- 
iškai.

PARSIDUODA saliunas vieta ap
gyventa lietuvių, vienas to apielinkėj; 
biznis senas ir išdirbtas, galima nu
pirkti su visais rakandais, nes aš iš
važiuoju į Lietuvą. Nariu parduoti 
greit, todėl parduosiu pigiai. Kreip
kitės. Naujienos, 3210 So. Halsted 
St. num. 123.

LEIBSOHN CO.,
35 So. Dearboni St., Room 505

Pranešimai ĮVAIRUS SKELBIMAI

PARDAVIMUI Maxwell touring 
karas, 5 pasažierių, 1920 metų, ge- 

U’ain'stovyj, turiu parduoti gieitu lai- 
'ku, nes apleidžiu Chicago, rfalit ma
tyt 5-7 vai. vak. z

M R. KOOK,
1626 N. Oakley Avė., 2 lubos 

Chicago, III.

pardavimui auto-
MOBILIUS OAKLAND.

Parduodu pigiai, atsiŠau
kit:
. 4133 S. Wallace St.

PARDAVIMUI pigiai 2 flatų mū
rinis namas, elektra ir garu-, šildomas. 
Viskas įrengta moderniškai. Ant 
pirmo floro saliunas. Gyvenimui 
kambariai užpakaly ir viršui 6 kam
bariai.

1634 West 69 St. 
kampas Marshfield

PARDAVIMUI namas su saliunu 
ir visais įtaisymais, elektra, gesas, 
didelė salė mitingams, 2 gyvenimai po 
4 kambarius. Biznis senas apgyven
ta visokių tautų. Parduosiu pigiai.

J. KAWARSKAS,
2458 So. Western Avė.

PARDAVIMUI: SKAITYK SU 
atida apie šį didelį nanvų ir biznio 
bargeną.

Vienas medinis ant dviejų florų 
bizniavas 
ras labai
fliatų ir dideliu štoru ir geru beismon- 
tu mūrinis namas su visais intaisy- 
mais. Rendos iš abiejų namų . per 
mėnesį įeina. $170, o iš Saliuno biznio, 
kuris yra mūriniam name atlieka 
gryno pelno $400 per mėnesį, iš viso 
yra pelno $570 per mėnesį ir parsi
duoda su visais gerais barais, stalais, 
krėslais, elektros pianu ir visu staku 
taip kaip dabar biznis stovi su abiem 
namais, parduosime labai pigiai. Na
mai randasi ant 18 gatvės ir yra se
na lietuvių užeiga.

Federal Bond & Land Company 
666 W. 18th Street, 4 Chicago.

hamas ir šalę jo yra ant- 
tvirtas ant trijų florų, 6

PARDAVIMUI dumpuojami trokai, 
2 tonų Federal ir 2 tonų Quad. Gali
ma uždirbti $50 iki $60 į dieną. Del 
tolesnių žinių kreipkitės šiuo adresu: 

MR. GIMBUT,
413 So. River St., Aurora, III. 

Phone 3789 W.
• - A A

RAKANDAI, 3 WILTON KAURAI 
odos ir velouro vidurinio kambario 
setai, groiklis pianas^ phonographas, 
valgomojo kambario setas, 2 mdeg- 
kambario setai, ant grindų pastatoma 
lempa ir tt. Turį būt tuoj parduota 
ir pigiai; ant syk, ar po vieną šmo
tą atskirai. Galima matyt diensuir 
vakarais, 704 S. Independence Blvrn

PARSIDUODA Q naujas mūrinis 
biznio namas 3 pdgyvenimai po 5 
kambarius ir Storas (saliunas) ir ex- 
tra lotas šalę namo, randasi gražioj 
vietoj South Side, parsiduoda labai 
pigiai iš (priežasties savininko senat
vės. Kaina tiktai $19000. Atsigau
kit tuojau pas F. J. Szemet, 4217 
Archer Avė.

PARDAVIMUI 12 kambarių medi
nis namas, pigiai, elektrikos šviesa ir 
karštas vanduo, vana, 35 pėdų lotas 
didelė bamė dėl automobiliaus. Ma- 
tykit savininką tiktai po pietų.

( 511 W. 37 St.

INMOKĖK $1000 NUPIRKSI

PARSIDUODA MŪRINIS NA
MAS, arba mainysiu ant biznio, bu- 
černės, grosemės ar saliuno. Namas 
yra 2 pagyvenimų, su geriausiais ir 
naujausios mados įtaisymais, geroje 
apielirikėje. Norėdami piikti arba 
mainyti, kreipkitės pas A. Grigas, 
3114 So. Halsted St.

4 pagyvenimų mūrinį namą 
su visais įtaisymais arija mai
nysiu ant loto arba grosemes.

C. P. SUROMSKI & CO., 
334G So. Halsted St., 

Chicago, III.

B1ZNTŠKAS namas pardavimui ant 
Ashland Avė. arti 47-tos gatvės. 3 
dideli mūriniai Storai. Kaina $18,000. 
Noriu parduoti greitu laiku.

Phone Budlevard 3446

PARDAVIMUI farma, kuri randa
si ScUtville, Mich. Didumo 76 akrai 
žemės. Dirbamos 71 ir 5 akrai gi
rios. Yra gražus, sodnas ir budinkai, 
gyvulių nėra. Arba mainysiu ant na
mo Chicagoj. J. Miškinis, 2014 So. 
Peoria St., Chicago*, III.

SOCIALISTŲ PARTIJOS PRESS 
PIKNIKAS

Bus* nedėlioj, Birželio 18, 1922, pra
džia 10 vai. ryto, Riverwiew Picnic 
Grove, prie VVestern, Belmont ir Cly- 
boum gatvių. Tikietai Bus pardavi
nėjami ant kampų prie gątvekarių po 
30c. su kuponais. Pirkįfe pas lietu
vius pardavėjus, nes pelnas eis LSS. 
Sąjungos ir kitų darbininkiškų orga
nizacijų reikalams. Piknike bus lie
tuvių skyrius, kalbės “Nauienų” Re
daktorius d. Grigaitis, dainuos chorai. 
Bus gražus programas.

Visi Chicagos ir sfVielinkių mieste
lių darbininkai ir darbininkės malo
nėkite dalyvauti šiame dideliame pik
niką. L

Kviečia pikniko rengimo
Komisija.

STOGŲ DENGĖJAU
Kiauri stogai sutaisomi ir gvaran- 

tuojami, $4.00. Automobilių trokų 
patarnavimas visoj Chicagoj. Įsteig
ta 34 metai. Didžiausias ir geriau
siai įrengtas stogų dengimo jardas 
Chicagoj. Tiktai Unios darbininkai 
čia dirba. J. J. Dunne, Roofing Cu.» 
3411-3413 Ogden Avė. Tel. Lawndale 
0114. — Visi Skyriai.

REIKIA AGENTŲ prie sveikatos ir 
susižeidimų apdraudos kompanijos; 
yra mokama posmertinė mekestis. 
Mėnesinės premijos duodamos.

FEDERAL SAVINGS & 
INSURANCE CO.,

175 W. Jackson Blvd., Room 1440
/

REIKIA inteligentiškų vyrų pągel- 
lėti apdraudos kompanijos manage- 
riui, vakarais. Ateikite tarpe 9-12 
vai. dieną. Arba rašykite. Gera al
ga.

U.

Socialistų Partijos Press Pikniko 
tikietus galite gauti “Naujienų” ofise. 
Visos 1^. S. S. kuopos tuojau Įsigyki
te tikietų.

PRANEŠIMAS
Turiu garbę pranešti savo gerbia

miems kostumeriams, kad aš perkė
liau kavo laikrodžių krautuvę į ant
rą pu^ę gatvės..

Neužmirškite’ dabartinio numerio: 
3258 So. Morgan St. 
K. MICHALOWSKIS

REIltlA DARBININKŲ

S. HEALTH & ACCIDENT 
INSURANCE CO., 

2816 So. Michigan Avė.

REIKIA barberio vakarais ir 
subatomis.

Atsišaukite:
PAUL KILDA,
2209 W. 23 PI.

Socialistų Partijos Press 
tikietus 
geporto 
Street.

Pikniko 
galite gauti Naujienų Brid- 
Skyriuje, 3210 So. Halsted

S. A. L. M. 2 kp. susirinkimas 
įvyks pėtnyčioj; birž. 16 d., 8:30 v. v.\ 
Raymond Chapel svet., 816 W. 31 gat. 
Visi nariai ir narės malonėkite būti
nai laiku susirinkti, nes yra daug 
svarbių reikalų aptarti.

— Valdyba.

Radio Koncertas bus duotas suba- 
tos (birž. 17) vakarą, kaip 8 vai., 
Stanford Parko salėj, 14-ta gatvė ir 
Union avė. Daugelis yra dar panašių 
radio koncertų negirdėję, dėlto 
kviečiami ateiti pasiklausyt. Įžanga 
dykai visiems.—Parko Direktorius.

REIKIA merginų, nuo 16 iki 
25 metų amžiaus lengvam prie 
mašinų ir benčiaus darbui. Gera 
pradžiai mokestis. Turi mokėti 
anglų khlbą.

ILLINOIS MINIĄTURE 
LAMP DIV.

2243 W. Harrison St.
»Cor. Oakley Blvd.

REIKIA vyrų prie darbo į 
saldainių dirbtuvę. Gera alga. 
Nuolat darbas.

GURINIAN CANDY CQ., 
' 728 W. Jackson Blvd.

VALENTINA NAUJA PEKARNĖ 
Naujai patentuota ruginė dųpa, leng
vai parduodamą visur, reikia ilvieįų 
A. 1 duonos pardavėjų kalbančių ge
rai lietuviškai, lenkiškai ir angliškai, 
kuris gali važiuoti su savo karu. Ge
riausia Commission’o išlygps. Atsi
šaukite tuojau, pažyme<lami ar turit 

Atsišaukite į Nau-patyrimų ar ne. 
ienų ofisą num. 51.

PARDAVIMUI saliunas visokių 
tautų apgyventoj vietoj biznis yra da
romas geras, priežasits pardavimo, 
turiu du biznius, turi būti parduotas 
į trumpą laiką už gana prieinamą 
kainą.

3101 W. 38th St.«•

PARDAVIMUI rakandai dėl 8 
kambarių flato. Riešuto medžio mie
gamas kambarys, parlioro rakandai 
apsiūti skūra. Kaurai, fonofrafas, 
grojiklis pianas, lempa pastatoma ant 
žemės ir tt.

4643 So. Michigan Avė.

iPARSIDUODA * lotas labai geroj 
vietoj, tarpe mažų stubų, ant Union 
Avė., tarp 30tos ir 31mos, tai norin
tiems gera proga nasmaudoti. nes 
esu priverstas parduoti. Savininkas 
randasi. 7 "y

3031 So. Union Avė.

VAŽIUOJU į Lietuvą, priverstas 
esu parduoti pigiai bučernę ir gro- 
semę ,su daug visokio tavoro. Ir 
vištų farmą su 150 paukščių, 1 karvė 
ir 'visokių daržovių, namas 6 kamba
rių, atsišaukite.

160 Kensington Avė., 
Kensington, III.

--------------------------------------------------i--------įMAH-'----------------------------

. PARSIDUODA dalis rakan
dų, priežastis — einu į mažes
nius kambarius, parduosiu pi
giai. 3031 So. Union Avė., Chi
cago, 111. 1

Su di-
Atsišauki-

PARDAVIMAI'’ pekarnė arba 
dūnokepykla. Bįznis išdirbtas ir 
♦geras. Gera vieta. Priežastį par
davimo patirsite ant vietos. 
10502 S. Michigan Av., Roseland

PARSIDUODA rakandai 4-rių rui
mų, randasi gerame stovyje, priežas
tis pardavimo, važiuoju į Lietuvą. 
Turijtmti parduoti Į greitą laiką.

1557 Giradr St. 
3-čios lubos

es

NAMAI-ZEME

PARDAVIMUI flat namas su 
dviem krautuvėm ir 10 flatu. 
Transverinis kampas, 
deliu paaukavimu. 
te. 2110 S’o. Robey St.

PARDAVIMUI 2 augštų mu- 

rinis namas su groserne. Labai 
gera vieta, apgyvėnta. lietuviais. 
Parduodu-, pigiai.

3232 Lowe Avė.

PERSKAITYK IR KITAM 
PASAKYK

Kad aš pats savinipkas, parduodu 
geriausią farmą su gerais ( budin- 
kais ir apsėtais laukais. Aš turiu 80 
akrų žemės, 35 akrai dirbamos, o 45 
akrai giria ir pievos, žemė visa ge
ra, kur galima padaryti gerus laukus. 
Per mano žemę bėga upė, visos trio- 
bos ant kranto upės. Didelė stuba 
9 kambariai, akmenų skiepas, įvestas 
vanduo, viskas gerai įtaisyta. Dide
lis garadžius dėl automobiliaus, Gra
ži ir didelė barnč-tvartas ir tt. Jei 
kas nori gali pirkti su gvvuliais ir 
mašinomis. Turiu 20 karvių, 11 mel
žiamu. 3 arklius, 5 kiaulės, 4 žąsįs 
ir pulką vištų, 
nysiu ant p-ero

CHAS KASARSKIS,
P. O. Box

Parduosiu arba mai- 
mieste namo.

32, Irons, Mich.

IŠVAŽIUOJU AUSTRALIJA.
Turiu pai-duoti: grosernę duodantį 
$550 įplaukų į savaitę. Mažą namą, 

I automobiliu ir lotą. Parduosiu at
skirai ar viską sykiu.

Klauskite:
Yards 1305

, PARDAVIMUI bpčernė su naujau
sios mados įtaisymais, didelė ir švari 
vieta, pačiame biznio 'centre Westsai- 
dėj, apie 22 ir Leavitt St, visokių 
tautų ir biznierių apgyventa, 4 metų 
lysas, kambariai dėl gyvenimo. Prie
žastį pardavimo patirsite ant vietos. 
Kreipkitės į Naujienas 1739 S. Hals
ted' St. num. 53.

PARDAVIMUI SALIŪŠ

PARDAVIMUI fmme namas. 
50 pėdų pločio, akmenų pamatu. 
Gasas, elęktra, gatvės išvedi
mas apmokėtas, Furnace apšil 
domas, 5120 W. 25th PI., Cice
ro, III.

West 69th St. ■— CIaremont 
Avė. 2 augštų medinis namas 
—2 lotai—gera biznio apielinkė. 
Kaina $6,200. Apie sąlygas ma- 
tykit FLOERSCH:

• 2346 W. 69th St.

PARSIDUODA MŪRINIS NA
MAS, gėroje agielinkėie, arba priim
siu į mainus automobilių, kaipo pir
mą įm'Okėjimą. Norėdami mainyti 
automobiliu, kreipkitės pas

, ‘ A. GRIGAS,
3114 So. Halsted St.

PARSIDUODA medinis namas ant 
keturių pagyvenimų po Skis ruimus, 
elektros* šviesos, maudynės, 
beismantas. T 
siu ant automobiliaus ar kokio bizinio 
turi būti parduotas greitu laiku. Ga-- 
lite matyti visados vakarais.

5409 So. Wells St.”

NETIKĖTAS PARDAVIMAS
Parlavimui naujas medinis namas, 

2 pagyvenimų, 5-4 kambarių, elektros 
šviesa, vanos ir gasas. Priežastį par- 

Savinin- 
i. Galima ma

tyti nuo 6 v. v. . ir nedėldieniais. 
Brighton Parke, J. Rymas 3517 rWest 
39th Place.

MŪRTGECIAl -PASKOLOS
_ • , . . K9iaS| davimo patirsite ant vietos.I art luošiu aiba mainy- įęas gyVena anį 2 lubų 
nrYiltoiiei nr IrAUlA Kl’ZTOini . z* •

Lietuvių Laisvės Kliubast rengia 
šeimynišką išvažiavimą nedėlioj, birž. 
18, į Willow Springs miškus. Visi 
kliubieČiai kviečiami dalyvauti. Kurie 
dar neužsirašėtė, malonėkite iškalno 
pranešti komitetams J. Raču n ui, 3331 
So., Union avė., arba A. Zalatoriui, 
827 W. 33 St. Visi malonėkite susi
rinkti 8 v. ryto į Jono Mazilauskio 
svet., 3259 So. Union avė. Trokai iš
važiuos 9 vai. iš minėtos vietos. 1 
( •—A. Zalatorius.

----------------- ■--------
REIKIA veiterkų, nuo 6.30 

vakaro iki 3 vai. iš ryto, $15.00 
į savaitę.

Atsišaukite:
3272 W. Madison St.

REIKIA vyrų ir moterų.
Atsišaukite:

NAT’L. RAG & METAL CO 
5300 Federal St., 

Tel. Kenvvood 9120

PARDAVIMUI
REIKIA patyrusių moterų sorta- 

vįmui popierų atmatų ir regsų. Ge
ra alga ir sanitarė darbo apys- 
tova. e *

GUMBINSKY BROS CO.,
2261 So. Union Avę.

NAS IR RESTAUEANTAS >' PARDAVIMUI namas 5 kambarių, 
eelktra, gasas, maudynė. Namas 5 
metų senumo. Ant kampo 50 pėdų 
pločio ir 125 pėdos ilgio. Taipgi par
duosiu karvę ir 50 vištų. Puiki bar- 
nė vištoms, karvei ir automobiliui ga- 
rdažius. Arti slreetkarių linijos. 
Parduosiu su gyvuliais' arba be gyvu
lių. J. N., 10103 S. Aberdeen St.

848 W. Roosevelt Rd.

PARDAVIMUI salunas, gera 
biznio vieta, visokių tautų ap
gyventa. Važiuoju į seną kraš
tą.

900 W. 14-ht St.

PARDAVIMUI

PARDAVIMUI Mortgečius. Par
duodu mdrgičių- už “cash”, arba ga
liu mainyti ant namo. Morgičius mo
kamas kas metai po .$681.28, o iš viso 
yra $4250.00. kam toks geras mortgi- 
čius yra reikalingas, tai atsišaukite, 
o yra Kerą projra, 5619 So. Lincoln 
Str., Phone Rėpublic 4623.

-2________ -J"!!— ----------------------

Bridgeport.-r- šv. Domininko Dr-stė 
laikysFsavo priešmetinį susirinkimą 
sekmadieny,, birž. 18 d., 1 v. po pie
tų, Šv. Jurgio parapijos salėj, 32 pi. 
ir Auburn avė. Visi nariai malonė- 

’kite laiku susirinkti, taipjau atsives
kite ir savo draugus prisirašyti, nes 
įstojinras numažinta iki 1 gol. Įstoti j 
draugijon gali vyraf nuo 18 iki 45 m. 
amžiaus.— Rašt. B. Bugajliškis.

REIKALINGA mergina nešti val
gius į stalą lietuviško valgykloj. 
Turi būti patyrusi savo darbe. Alga 
gera.

NEW CITY RESTAURANT, < 
4630 S. Ashland Avė., 
Phone Boulevard 2177.

BARGENAS. Pardavimui gro
sernė ir delikatesen, su visu na
mu atsišaukite tuojau. Parduo
da pats savininkas.

2245 W. 22nd St.

PARDAVIMUI cigarų krau
tuvė ir pool-room. Parduodu la
bai pigiai. Pardavimo priežas
tis—liga.

2562 S. Halsted SI?

Engleivood. — S.L.A. 251 kp. ren
gia draugišką išvažiavimų į Beverly 
Hills miškus nedėlioj, birž. 18 d., 10 
v.iš ryto. Važiuoti galima Ashland 
avė., karais iki 87 st.. iš karų išlipus 
dar reikia eiti kelis blokus į vakarus 
j giraitę ant kalno. Kviečiame skait
lingai atvažiuoti. —Komitetas.

, REIKIA patyrusių moterų soitayi- 
lįiui popierų ir regsų. Kitų darbinin
kų nereikia . Gera alga ir gjros 
nitarės sąlygos.

GUMBINSKI BROS CO.
2261 So. Union Avė.

s a-

PARDAVIMUI prosinimo siu
vimo, kriaučių dirbtuvė. Biznis 
iabai geras, 9 kambariai gyveni
mui; parsiduoda kambarių ra
kandai ; pardavimo priežastį, ap
leidžiu Chicagą, 240 W. 51 St.

ASMENŲ JIESKOJIMAI

REIKIA indų plovėjų, darbas 
nuo f>:30 vakarė iki 3 vai. ryto. 
$14.00 į savaitę. Atsišau
kite.

\3272 W. Madison St.

PARDAVIMUI saliunas, geroj vie
toj, lietuvių ir airių apgyventas, biz
niu išdirbtas nuo seniai. Arti dide- 
lių,'šapų. Ir 5 kambariai gyvenimui. 
Parduodu pusę arba vigą. Pardavimo 
priežastis dėl laisnio. Savininką ra
si 6 vai. vakare, subatoin ir nedėliom 
po pietų. Prašome eiti pęr šonines 
duris. 901 W. 37th St. Ptyone Boule
vard 7447. _ l—

GERA PROGA
Pardavimui bučernes ir grosemes 

įrankiai. L6ntyi>6s, barai, kalados, 
registeris, trokarš, mėsos malimo ma
šina, sliceris ir tt.

10742 So. Michigan Avė. 
Roseland, III.

...... A__________ _______________
PARSIDUODA saliunas geroj biz

niaus vietoj nes randasi ant kertės ir 
visokių tautų apgyventoj vietoj. Ran- 
dasrsvetainė ir4 ruimai dėl gyvenimo. 
Renda pigi. Turiu parduoti greitu 
laiku. Priežastį patirsite ant vietos.

4400 So. Honore St.

PARDAVIMUI mūrinis namas, 
dviejų augštų, po 4 kambarius, apa
čioj 4 kambariai ir krautuvė) su krau
tuve arba be krautuvės. Viskas įtai
syta moderniškai, didel’s bargenas.

Taipgi pardavimui farma. 71 ak
ras. Budinkai visi tik 4 metai kaip 
budavoti. Žemė pirmos klesos. Illinois 
valstijoj, 112 mylių už Chicagos. Far
ma mieste, nes ir vanduoL yra miesto. 
Nepraleiskite tos progos. Pardavimo 
priežastis — važiuoju į Lietuvą. Far
ma labai gera. Vanduo bėga per ją. 
Yra mokyklos, bankos ir kiti visi pa
rankamai. Atsišaukite prie savinin
ko nuo 6 v. v. subatoi nūo pietų ir nę- 
dėlioi visą dįeną. S. Melko, 718 W. 31 
St., Chicago, III.

DELEI LIGOS priverstas parduoti 
už pasiūlytą kainą 2 augštų medinį 
namą, 4—5 kambariai, vana, gasas, 
viskas išmokėta $3500.

Atsišauk:
1315 — 49 Avė. 1 m./fl.. 

Cicero, 111.

AUTOMOBILIAI

JIEŠKAU Tamošiaus Išgano, paei
na Suvalkų rėdybos, šakių apskričio, 
Ašmučių kaimo. Girdėjau, kad turi 
nuosavą ūkę; malonėkite atsišaukti, 
sekančiu adresu:

, FRANK UNDRAITIS, 
1313 So. 50th Ct., 

Cicero, III.

REIKIA .patyrusių operator- 
kų prie elektra varomų* siu
vamų mašinų. Nuolat darbas. 
Gera alga. Dandyline Co., 
2322 Nbrth Seeley Av., 1 bl. 
W. o f Robey S t.

. PARDAVIMUI saliunas lie
tuvių ir rusų apg. vieto, biznis 
išdirbtas per 30 m. parduodu, 
kadangi neturiu patyrimo bizny
je, kitką patirsite ant vietos, 
1400 So. Union Avė.

PARSIDUODA autųmobilius 
Olds eight, 1921 metų, važinė
tas tik 7000 mylių, geras kaip 
naujas, parduosiu labai pigiai 
jeigu kas pirks šią savaitę. At- 
sišaukit

PARDUODU du lotus arba mainy
siu ant lengvo troko, lotai 25x125 ap
gyventoje vietoje, Wcst Pullman, III.

Kreipkitės:
J. KRIAUČIŪNAS, 
366 Pp.w Paw Avė.

( Benton Harbor, Mich.

HALSTED GARAGE 
3222 So. Halsted St;

------------------------------- :--------- REIKIA 20 moterų sortavi-
PAJiEšKAU Domicėlės česražiutės muĮ popierų atmatų. Nuolatinis 

pirmiau gyveno ant Halsted St. Mel-Į . _» - Vi
džių jos pačios ar kitų kurie žino jos darbas. Gera alga. Rėpublic 
adresą pranešti man .adresu. Į Waste Paper Co., 1039 W. Con-

Naujienos, 3210 So. Halsted Street.
C. Teįiar. gress St., near Morgan.

PAJIEŠKAU Domicėlės česražiutės

PARSIDUODA saliunas; ar su ba
rais, ar be barų kaip kas nori. Užpa
kaly] “lunch room”, pečiai variniai, 
indai stalai ir kėdės gerame stovyje. 
Garadžius. Priežastis: savininkas iš
važiuoja ant farmų i Wisconsin.

K. GALIMSKIS, 
3391 Wallace St.

DIDELIS išparlavinvas vaitotų au
tomobilių, Buick 1917—$150. Ford 
touring — 1918 ,— $150. Overbnd 
—1918 — $175. Cadilac modelio No.

53 — $500. Auburn Bauty $100, Che- 
volet'— $75. Dort 1920, tourinOSOO, 
Dodge Taxi —' 1921 -su Pittsburgh 
miteriu $700. Fordas 1 tono trokas 
$190. 1714 W. Monroe St. Pftone See-LtUVą 
ley 0058. ‘

PARSIDUODA 6 pagyvenimų mū
rinis namas, yra 5 ir 4 kambariai, su 
augštu sklenu, su elektros ir gazo 
šviesomis ir vanomis. Akmenims 
frontas, viskas yra geriausiame sto
vy. Rendos neša $1200 i metus; kai
na $10,000. Reikia Įmokėti .$4000, li
kusius rendoms. Rendos nėra keltos 
nuo 1914 metu. Atsišaukite pas savi
ninką, Frank Palaskv. 5046 S. Kolin 
Avė., Tel. Lafayette 2928.

DIDELIS BARGENAS 
Pardavimui 5 kamb. medinis narnas, 

5 lobis po 30 pėdų pločio, % 
ko nuo 63čios gatvės. Priežastis 
davimo, savininkas važiuoja į

blo- 
par- 
Lie-

6318 So. Kedvale Avė.

^j814 ir 381G Emerald Avė., 2 namai, 
2 augštų, mūriniai, po 6 kabarius 
kiekvienas. Priimsime $1000, ki-' 
tus išnvokėjimais. Kaina ...  $2500
Klauskite savininko,

2603 So. Htlsted St„ 
Phone Yards 1148

2552 Emerald Avė., 2 augštų frame
namas, 2 flatai, 4-5 kambariai. Pri
imsime $500. Kitus išmokėjimais. I 
Kaina *............y.......... .............   $2400
Klauskite savininko,

2603 SoįHalsted St., 
Phone

2553 Emerald Ailre., G kambarių mū
rinis cottage, gerame stovyje. Pri
imkime $500. Kitus išmokėjimais.

• Kaina .............  $2200
Klauskite savininko,

2603 So. Halsted St., 
Phone Yards 1148

2570 Emerald Avė., 2 augštų mūrinis 
ir frame, krautvė ir flatas augštai. 
Priiimsime $1000. Kitus išmokėji
mais. Kaina ...    $2450
Klauskitę savininko,

2603 So. Halsted St., 
Phone Yards 1148

654 W. 31st St., 1 augšto mūrinis su 
kratuve namas, didelis lotas. Pri
imsime $750. Kitus išmokėjinvais. 
Kaina .......     $3500

• JClauskite savininko,
2603 $o. Halsted St, 

Phone Yards 1148
2717 Emerald Avė., 3 augštų muriiis 

namas, 3 flatai po 6 kambarius 
kiekvienas, vana, gafcas, elektra ir 
tt. H’riimsime $1000. Kitus išmo- 
kėjį/nais. Kaina ............... $7300
Klauskite savininkę,

A 2603 So. Halsted St., 
Phone YaVds 1148

MOKYKLOS

$2400

ards 1148

Mokinkis dressmaking. 
Braižymo ,siuvimo — Dienomis ar 

. vakarais.
Specįalės vakarinės klesos biz- 

niavoms merginoms, pasisi^yimui 
sau dresės.

VALENTINE 
DRES'SMAKING COLLEGES 

2407 Madįson Street, 
6205 S. Halsted St.

Kreipkitės ypatiškai arba rašy
kit išlygų paklausdami.

Sara Patek, pirmininkė.

KRIAUČYSTA
Kišenių dirbėjų, nuprosytojų, 

kirpimo, dezaininimo etc., mokina
me pigiai.

Tailors School
1707 W. Division St.

« " 1 4

MOKINKIS

DI
Lotas parši 

Avė., prie pa 
kit savin inka 
dilioj visą dį

. 38th
Pirma

b 5 iki

BARGENAS 
a pigpai ant/Archer 

Maty- 
. Ne-

Design ir pasisiūti sau 
drapanas.

satrų
9 v.

TURIU parduoCb6 kambarių 
namelį, 2 lotai, gera vieta dėl 
vaikų, tiktai $2500; neatmėsiu 
ir kitokių išmintingo pasiūly
mo. 5530 So. Tripp Avė.

Juokiname: patrinų padarymui, 
kirpimo, pritaikymo ir siuvimo; 
klesos. dienomis ir vakafais.
* Specialia skyrius mokinimui ope
ruoti siuvamą mašiną. Mašiną va
ro augšta elektros spėka, kaip kad 
kriaučių šapose.

Master Sewing School
Principalaa

JOS F. KASNICKA 
190 NorU State SL

Kampas Lake St. 4,-fl.




