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Talkininkai stato didelius 
reikalavimus Rusijai

Potvinis Chicagoje

»

Rusija neduoda ramumo
Talkininkai smaugia Bulgariją

Reikalauja didelių perinai 
ny Rusijos tvarkoje

Lloyd George už sutarimą, kad 
šalįs. viena kitos nepultą.

iPerinicras Llloyd George pa
siūlė, kad komitetas pirmiausia 
svarstytų Rusijos rekonstruk
ciją ir kad tam tikslui pama
tai! butų paimtas talkininkų 
ekspertų raportas. Rusai betgi 
preikalavo, kad jiems butų iki 
pėtnyčios duota laiko apsvars
tyti tą raportą. Jų reikalavi
mą išpildyta.

Talkininkų reikalavimai iš 
Rusijos užsiveria 24 paragra
fuose, padalintuose į tris svar
biausius skyrius, būtent, skolos, 
teismai ir svetimšalių padėtis 
Rusijoje. Visoje savo pilnu

moje lie reikalavimai sudaro 
reikalavimą pilno Rusijos pa
sidavimo ir panaikinimo ko
munizmo. ;

Kasllink svetiųišalių Rusijo
je, reikalaujama visokių atly
ginimų už jų atlaikytus nuo
stolius laike revoliucijos ir kad 
jie butų pastatyti po priežiūra 
konsulų, kokia buvo įvesta pir- Į 
miau Turkijoje prie taip vadi-1 
namų kapituliacijų. į

Iš Rusijos reikalaujama ne-1 
tik pripažinti skolas svetimša-| 
liams, bet tapjau skolas Rusi-1 
jos pabdgėliams-cmigrantams i 
ir atlyginti nuostolius jų nuo-1 
savybei Karo skolos, padarytos I 
po 1914 m. bus panaikintos 
užmokant kompromisinę su-1 
mą. Visos sumos bus nuspręs-Į

m

Smarkus lietus užvakar užtvenkė nidkurias Chicagos gatves ir sustabdė gatvekarių 
vaigščiojimą, taipjau patvindė rusis. Ugnogesiai pumpuoja vandenį gatvėje prie 88- 
tos ir Vincennes Avė. gatvių.

Airijos frakcijos taiklusis
šauks bendrą konferenciją. 

Darbininkai įspėjo militaris- 
tus.

Rusija neduoda ramumo
Visą tai, ko Francija nenorėjo, 

dabar iškįla konferencijoje.

GENOA, bal. 12. — Tikimą- 
si, kad Anglijos premjeras 
Lloyd George prie pirmos pro
gos, gal ir rytojaus posėdyj 
vyriausios 'komisijos, pasiūlys 

sutartį, kad nė viena šalis ne
pultų kitos, tuo panaikinant 
karus per visą sutarties gyvavi
mo laiką.
Rusijos sovietų delegacija tapo 
nustebtinta tais dideliais poli
tiniais ir ekonominiais reika
lavimais, iš Rusijos, kuriuos iš
dirbo talkininkų ekspertai ir į- 
teikė svarstančiai Rusijos re
konstrukciją komisijai.

Bolševikų vadovai pakartoti
nai sakė, kad Rusijos senųjų 
skolų pripažinimas > priklausys 
išimtinai nuo tarybų apie pri
pažinimą sovietų valdžios.

Ekspertų gi paduotosios ko
misijai sąlygos reikalauja iš 
Rusijos pripažinti asmeninės 
nuosajvybės .teises ir didesnę 
apsaugą svetimšaliams. Tie rei
kalavimai, sovietų delegacijos 
nuomone, padarytų tokias per
mainas sovietų valdžioje, kad tos Rusijos skolų komiteto ir 
komunizmas liktų visai panai- per susidedančius iš rusų ir 
kintas, o ir Rusijoje valdžios' svetimšalių arbitracijos tribu- 
suverenitetas (savistovybė) bu
tų pastatytas didelin pavojum

Ekonominė komisija jau ga
lutinai tapo sudaryta ir susi
deda iš delegatų nuo penkių 
talkininkų šalių ir po vieną de
legatą nuo Rusijos, Vokietijos, 
Norvegijos, Serbijos, Holandi- 
jos, Latvijos ir Šveicarijos. Bet 
delegatai kitų šalių, kurios ko
misijoj nėra atstovaujamos, 
taipjau gali paduoti komisijai 
savo sumanymus ir pasiūlymus.

Kalbama, kad Lloyd (ieorge 
rengiasi pasiūlyti sustabdymą 
ginklavfmoms tūliam laikui, 
kaip kad tapo sustabdytas 
ginklavimasis jurose dešimčiai 
metų Washingtono konferenci
ja.

Franci jos karo m misteris ir 
delegacijos galva Barthou da
vė savo paaiškinimus kodėl 
Francija priešinasi nusiginkla
vimui. Jis vėl kartoja, kad tai 
esą toddl, kad Rusija laiko di
delę armiją (ir tai tada, kada 
Rusija prispirti na i siūlo nusi
ginklavimą!) ir kad yra pa
vojaus iš Vokietijos pusės, nors 
toji jokios armijos dabar netu
ri.

Talkininkai stato didelius 
Reikalavimus Rusijai

Reikalauja netik skolų užmo
kėjimo, bet atlyginimo nuo
stolių ir pabėgusiems Tu
šams. Įvestų Rusijoje kapi
tuliaciją.

GENOA, bal. 12. — Viskas 
renio, kad svarbiausiu komite
tu Genoa konvencijoje bus pir
mas, ar taip vadinamas politi
nis komitetas* , *

nalus.
Trįs priedai prie 7 skyriaus 

parodo apie išleidi'mą naujų 
Rusijos bonų, palūkanas ir 1.1.

Antroji dalis reikalavimų nu
stato, kad teismai, ant kiek jie 
paliečia svetimšalius, Jjutų va
karų modelio, suteikiant kalti
namiems tas teises, kurios yra 
pripažintos civilizuotose šaly
se.

Trečioji dalis, kuri yra tik 
pasi u 1 ymais-su manymais, rei- 
kalauja apsaugos svetimšalių 
įstaigoms Rusijoje, paveda sve
timšalius savo konsulų apsau
go n ir parėdė, kati jokio sve
timšalio negalima areštuoti be 
jo konsulo sutikimo ir kad' prie 
arešto turi dalyvauti ir konsu
las. Jokio atlyginimo negali
ma j ieškoti iš svetimšalių be 
konsulų sutikimų ir svetimša
liai negali būti nuteisti už po
litinius prasižengimus kitaip, 
kaip ištrėmimu iš šalies.

Vienas paragratfas parėdo, kad 
ant svetimšalių įstaigų neturi 
būti uždedama didelių taksų, 
taip kad jos galėtų turėti nor
malinį pelną ant investuoto ka
pitalo.

Tokie kapituliacijos reikala
vimai, suprantama, Rusijai pa
sirodys nepriimtini. Visos pa
statytosios sąlygoą taip skiriasi 
nuo tų sąlygų, kurias siūlė Či- 
čerinas ir kiti viešose prakal
bose, kad greito jų priėmimo 
visai negalima tikėtis. Dar il
gai reikės laukti iki bus pada
rytas patenkinantis kompromi
sas, jei jis yra galimas. Ir tai 
priklausys nuo klausimo: ar 
talkininkų noras patraukti Ru
siją ir priimti ją savo tarpan 
yra didesnis, negu Rusijos rei
kalas j ieškoti išganymo sveti
mų šalių rankose.

I GENDA, bal. 12. — Rusija 
Genoa konferencijoje yra ’ tuo 
išdykusiu vaiku, kuris vis ko
kius nors šposus iškerta ir ner
vuoja “rinitus” žmones. Ji pir
moji pakėlė nusiginklavimo 
klausimą, kuris taip nepatiko 
Francijai. Dabar ji yra pasi
rengusi pakelti ir kitus svar
bius klausimus, kurie siekias! 
prie pamatinių priežasčių visų 
Europos blogybių, o ne vien 
prie paviršutinių, kokias kon
ferencija buvo maniusi svars
tyti.

Nors Rusija pralaimėjo pir
mame susikirtime apie nusi
ginklavimą, bet ji nemano taip 
to dalyko praleisti ir ketina 
prie pirmos progos nusiginkla
vimo klausimą vėl pakelti. Tu
rės būti pakeltas ir kontribu
cijų klausimas. Jį veikiausia 
pakels Švedija.

Tuo budu tai, ko 
Francija, turės įvykti, 
ketina tiek spirti 
klausimus svarstyti, iki 
pavojus konferencijos ipaįrimo. 
Daugelis šalių yra labai pa
tenkintos Rusijos pozicija ir ją 
remia. Angjlija ilgi prielan

kiai žiuri į Rusijos nusista
tymą, nors ji lošia taikintojo 
rollę ir viešai pasisakyti nusista
tymo nedrįsta.

Rusija ypač spiriasi už nusi
ginklavimą todėl, kad Wash- 
ingtono konferencijoje Franci
ja atsisakė nusiginkluoti delei 
Rusijos ir kad Rusija nedaly
vauja konferencijoje ir nėra 
su ja susitarimo apie bendrą 
nusiginklavimą. Dabar gi da
lyvauja konferencijoje ir Rusi
ja ir pirmoji siūlo Francijai 
nusiginklavimą Francija nu
siginkluoti nenori ir todėl Ru
sijos užsisipirimas stato ją la
bai kebdion padėtim

Francija nuolatos kaltino 
Rusiją ir sakė, kad reikia dide
lės armijos apgynimui Lenki
jos- nuo Rusijos puolimo. Ru
sija sutinka nusiginkluoti ir 
tuo budu pašalinti puolimo pa
vojų. Lenkiją, kuri pasiinojil
si pulti savo kaimynus, ir kuri 
tam tikslui, prisidengusi Rusi
jos pavojum, užlaiko didelę ar
miją — antrą didulmu armiją 
Europoje, tada negalėtų rasti 
pateisinimo tokios dideles ar
mijos laikymui. Francija, kuri 
laiko didelę atimi ją puolimui 
ant Vokietijos, bet visą kaltę 
verčia ant Rusijos, visai nė ne
mano apie nusiginklavimą. Jom

visom verst kaltę ant Rusijos ag- 
resyviškumo buvo labai pigu ir 
dabar darosi joms labai nesma
gu, kada Rusija reikalauja nu
siimti tas savo kaukes, arba 
tuojaus sumažinti savo armi
jas.

Rumunija jau sutinka suma
žinti savo armijas, jei tik jai 
nebūtų pavojaus iš Rusijos pu
sės. Todėl ji ketina remti Ru
sijos nusiginklavimo siūlymą. 
Abelnai, visos šallįs, išėmus 
Franci ją, 
pradeda pallan-kiau žiūrėti į 
siją ir paslapčia džiaugiasi 
krečiamais šposais,x kurie 
Franciją nervuoja.

Ukrainos prezidentas 
kovski sekamai išdėstė Rusijos 
poziciją:

“Rusija... nori nusiginkluoti,

Talkininkai ir Bulgarija
Stato sunkias kontribucijos są

lygas Bulgarijai.

Rusija 
tuos 

negims

visos šallįs,
Lenkiją ir Belgiją, 

Ru
jos 

taip

SOFIJA, bal. 12. — Talki
ninkų kontijbucijos komisijos 
atsakymas į Bulgarijos prašy
mą atidėti kontribucijos mokė
jimą trims metams, suvylė vi
są šalį. Dabar visa šalis pyks
ta ant savo valdžios ir talkinin
kų. Manoma, kad atėjo galas 
Stambujliskio valdžiai, kuri gy

vavusi talkininkų

Ra-

kitos kaimynines šalįs nusi
ginkluotų ir mano tą klausi
mą spirti konferencijoje iki ne
bus gautas prielankesnis Rusi
jai tonas”.

• "Rusijos delegacijai padarė 
niame pranešime sako:

“Rusijos deelgacijai padarė 
nusiginklavimo klausimą savo 
politikos centru. Tai padarė 
dėl dviejų priežasčių: pirma, 
kadangi ji skaito, kad Europos 
ekonominė rekonstrukcija be 
nusiginklavimo yra negalima, 
o antra, kadangi ji nori priro
dyti melagingumą tų kaltini
mų, kad sovietai užpakalyj da
bartinės taikos politikos tu
ri agresyvius (puolimo) mic- 
rius”.

Sušaudė sukilėlių vadovus.
PARYŽIUS, bal. 12. — Iš 

Tirana, Albanijos sostinės, pra
nešama, kad daugelis Albani
jos sukilėlių vadų liko sušau
dyta Durazzo, o kiti liko nu
teisti Argyokastron tvirtovėm 
Dabar visoje šalyje viešpatau
jąs ramumas ir nepatenkinto
sios -gentįs sutikę sudėti savo

PINIGŲ KURSAS

sąlygos yra taip 
jos paverčia Bul- 

Kofnisijai 
kad Bulgarija1 už-

resi, ka<l ji 
pasitikėjimą.

Talkininkų 
sunkios, kad
gariją j koloniją, 
reikalą uija, 
mokėtų 300,000,000 levų (apie 
$1,100,000) pirmais metais ir 
900,000,000 levų sekamais me
tais, kaipo išlaidų kontrolės ko
misijos iškoflek’tavimui talki
ninkų reikalavimų.

Taipjau reikalaujama kont
rolės ant, Bulgarijos muitų, ka
syklų, geležinkelių ir kitų pa
jamų. Tokia sąlyga, manoma, 
galutinai pavergs Bulgarijos 
žmones. Bet sunkiausia sąly
ga, kad Bulgarija turi tuojaus 
užmokėti dalį kontribucijos, 
kuomet šalies finansai yra ga
lutinai suįrę.

LONDONAS, bal. 12. — Ko
lonijų ministeris Churchiil at
stovų bute pasakę, kad cvaka- 
vimas Anglijos kareivių Airi
joje nėra sustabdytas ir tebe
sitęsia. Nors valdžia ir yra 
susirupinuisi padėtimi Airijoje, 
bet ji yra pasirengusi pasitikti 
sukilimą, jei jis ištišktų. Leng
vai galima butų prisiųsti į Ai
riją kareivių iš Anglijos į ke
lias valandas.

Gauta džiuginančių žinių, kad 
vyskupui Byrne iš Dublino pa
sisekė surengti taikos konfe
renciją tarp laisvos valstijos 
rėmėjų ir respublikonų, kurioj, 
tikimąsi, bus padarytas kokis 
nors susitarimas. Michael Gol- 
lins; Artime Griffith, Dc Vale
rą ir Charles Burgės priėmė 
pakviet i mą z į ko n f erenci j ą.

Darbininkų įspėjimas.
DUBLINAS, bal. F2. — Airi

jos Darbo partijos pildomasis 
komitetas išleido aštrų protes
tą prieš įvedimą militaristinių 
metodų Airijoje. Komitetas 
reikalauja, kad šalies ginkluo
tos spėkos butų po kontrole at- 
sakomingos prieš liaudį civili
nes valdžios. Protestas sako:

“Mes protestavome prieš šau
tuvo ir durtuvo valdžią, kada 
ginklą vartojo svetimų šalių 
armijos. Mes protestuojame 
prieš šautuvo ir bombos val
džią, kada ginklą laiko ir airiai 
ir prieš nieką neatsakantys 
žmones.

“Darbininkų judėjimas griež
tai .priešinasi ir panaudos visą 
savo spėką prieš tas kuopas 
žmonių, oficialineš ir neoficia- 
lincs, regu'liarines ir nerugu- 
liarines spėkas, kurios nori pri-

’ mesti savo valią žmonėms vien 
pagclba ginklų”.

Draudžia nešioti ginklus. I
Belfaste tapo išleistas aštrus 

uždraudimas nešiotis ginklus. 
Ginklus uždraudžiama nešiotis 
visiems, išėmus konstabelius, 
kurie gali nešiotis ginklus tik 
kada eina pareigas. Tuo už
draudžiama nešiotis ginklus ir 
tiems žmonėms, kuriems pir
miau valdžios buvo ’ leista.

Mušiy paliauba Ulsteryj
BELFAŠT, bal. 12. — Mūšių 

paliauba tapo sutarta tarp Uls- 
terio konstabelių ir Airijos 
Laisvos valstijos kareivių palei 
Airijos-Ulsterio rubežių. Toji 
mūšių paliauba tečiaUs neliečia 
de Valeros kareivių, kurie kon
centruojasi Lough Levin pajū
ryj.

Abi susitarusios pusės ati
trauks kiek kareivius nuo rube- 
žiaus, kad butų mažesnis su
sirėmimų pavojus.

. Klaipėdoj-
KLAIPĖDA, Ėsk. Yra žinių, 

kati Krašto Direktorijos narys 
Bruožaitis žada vis dėl to išeiti 
iš direktorijos, nes jos politika 
perdaug jau skriaudžia lietu
vius.

KORSIKA, E. ‘1Le Colombo” 
pranęšimu, Korsikoj tarp rusų 
tremtinių Vrangclio armijoj 
yra 10 lietuvių, kurie jokiu 
budu negali grįžti į Lietuvą, 
nes nežino, prie ko ir kaip rei
kia kreiptis.

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

ryto iki 2 vai. po piet. b 
- ------------------------- ------------------------

Bulviniai po lietaus
CHICAGO. — Keiių pastarų

jų dienų lietus pridarė didelių 
nuostolių Chicagoje ir jos apie- 
linkėse. Wisconsino valstijoj 
upės išsiliejo iš krantų ir užlie
jo didelius plotus žemės. Illi
nois upės irgi pakįilo ir gyven
tojai palei upę rengiasi bėgti iš 
savo namų. Ypač potvinio yra 
paliestas Peoria miestelis.

'Mieste vanduo pridarė irgi 
didelių nuostolių. Daugdyj 
vietų jis užliejo gatves ir ra
sis, taip kad ugniagesiai turėjo 
gelbėti gyventojams. Niekurio- 
mis gatvėmis užvakar dėl už
liejimo negalėjo vaigščioti gat- 
vekariai.

Vakar, bal. 12 d., užsienio pini
gų kaina, perkant jų ne mažiaus kaip 
už 25,000 dolerių, bankų buvo skai» 
tom®, Amerikos pinigais šiaip:

Anglijos 1 sv. sterlingų .... $4.42 •
Austrijos 100 kronų........ ......  l%c I
Belgijos 100 frankų .'..... ........  $8.55
Danijos 100 frankų ........... $21.15
Finų 100 markių ............... $1.92
Franeijos 100 frankų ........... $9.24
Italijos 100 lirų ................... $5/6
Lietuvos 100 auksinų ............... 35c
T-enkų 100 markių ............... 2%c

0 Norvegų 100 kronų.... .......... $18.601 . .
Olandų 100 guldenų ........... $37.90 de tris iš penki j savo vaikų ir
švedų 100 guldenų ........... $26.12 su kirviu ir miškui pats nusi-
švcicarų 100 markiu ........... $19.44 v
Vokietijos 100 markių ...........  35c sovc’

CATANIA, Cicilijoj, b. 11.— 
— Du kareiviai liko užmušti ir 

i 9 slunkiai apdegė užsidegus lai- 
pe parodos Bullis stovykloje 
pyrotėchninėms ugnims.

SHARLOTTE, N. C., b. 10. 
—John Helius, farmeris, nužu-

Geriau ir Pigiau 
Negu Visur Kitur

Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius, per kuri jau 
tapo pasiųsta Lietuvon su viršum 50 milijonų 
auksinų, visą laiką rūpinosi ir rūpinasi, kad da
vus kuogreičiausia ir kuopigiausia pinigų per
siuntimą Lietuvon iš Amerikos. Tas didžiame 
laipsnyje jau tapo atsiekta. DABAR NIEKAS 
NEGALI PASIŲSTI LIETUVON PINIGŲ 
GREIČIAU ir PIGIAU kaip NAUJIENOS PER 
SAVO ŠEŠIS CHICAGOS OFISUS.
Naujienų Pinigų Siuntimo Skyriai šiandien 
yra didžiausia lietuvių pinigų siuntimo įstaiga 
Amerikoje, per kurią Lietuvos didieji bankai vi
siems amerikiečiams pataria siųsti pinigus 
Lietuvon. Naujienos duoda pilną gvaran- 
tiją už pinigus siunčiamus perlaidomis ir 
duoda paprastas gvarantijas už savo če
kius. Naujienos išmaino didesnes pinigu 
sumas pagal pigiausio dienos kurso, koks tik 
yra New Yorke ar Chicagoje. Naujienos yra 
korespondentu didžiausio Lietuvos banko — Lie
tuvos Prekybos ir Pramonės Banko Kaune. Nau
jienos siunčia pinigus ne tik Lietuvon, bet ir į vi
sus kitus svieto kraštus. Siųsdami pinigus, vi
suomet kreipkitės į Naujienų Pinigų Siuntimo 
Skyrių.

NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS 
Vyriausias ofisas

1739 So. Halsted SU Chicago, UI.
Bridgeporto Skyrius

3210 So. Halsted St^ Chicago, BĮ.
Town of Lake Skyrius

1614 West 46th Street, Tel. Boulevard 0672 
Brighton Park Skyrius

4138 Archer Avė., Chicago, BĮ.
West Pullmano Skyrius

523 West 120th St., West Pullman, III.
Roselando Skyrius

233 East 115th St., Roseland, BĮ.
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Kas Dedasi 
Lietuvoj 

Kaunas*
Nuo sausio 1 d. Opera perėjo 

1 švietimo M-jos žiniom. Ope
ros vedėju pakviestas p. Sodei
ka. Operoje dabartiniu laiku 
prakaitoma: solistų — 14 žm., 
choro — 30 ir orkestro — 36.

St. 
re-

Meno mokykla.

Šviet. M-ja yra įteikusi 
Seimui įstatymo sumanymą 
organizuoti Paišybos kursus į
Aukštąją Meno Mokyklą su tri
mis skyriais: tapybos, lipybos 
ir statybos. Paišybos kursai 
rengė musų mokykloms paišy
bos mokytojus. Aukštoji Meno 
mokykla padarys galimu eiti tą 
mokslą "Lietuvoje. Dabartiniu 
laiku yra 3 semestrai. Nuo ru
dens atidaromas ketvirtas se
mestras. Be to, manoma įsteig
ti studijos dirbtuvę profeso
riams ir gabesniesiems moki
niams.

DEGTINDARIAI.

Rokiškis. — Rokiškio! ap. pa
sižymi degtinės varymu. Yra 
atkaklių degtindarių, kurie ne
atsižvelgiant į bausmę nemeta 
•savo amato. Ankščiau daugu
moje degtinės varymu versda
vosi ūkininkai, bet pastaruoju 
laiku ūkininkai patys tiesiogi
niai nevaro degtinės ir pagau
simi esti beturčiai, iš kurių 
pabaudos išieškoti negalima. 
Beturčiui už atsėdėjimą kalėji
me, turtingesni, su kurių žinia 
buvo varoma “gešeftas,” atly
gina ir tai atsieina pigiau negu 
tiesiog uždėta pabauda. Už vi
sus kitus Rokiškio tfpskr. val
sčius labiau atsižymi degtines 
varymu Panemunėlio valsčius, 
kuriame kiekvieną mėnesį Ro
kiškio milicija» suranda 3-4 
bravarus ir kiekvieną savaitę 
iš jo atgabena 4—5 vežimus 
•'braigos.”

Pastebėtina, kad daugiausia 
degtindariai degtinę varo miš
kuose ir esti apsiginklavę.

nija kai kuripae vietose išne
šiojo daug malkų, iš vienos 
vietos išnešė net apie 200 kie
tinta. popierio medžio.

(Apgarsinimas)
NAUJA KEUONfi l LIETUVĄ IŠTAKSAVIMAS

Iš Lenkų okupuotos 
srities, r

Vilkaviškis. — Sužibus pava
sariui Vilkav. aiiskrity esantie
ji Vilniaus krašto 
subruzdo, sujudo 
gimtąsias vietas, 
paskutines dienas

karo bėgliai
grįžti į savo

Per kelias
(ligi kovo

16 ’d.) Apskr. Viršininkui įteikė 
prašymus 60 šeimynų. Visi gei
džiu skubiai išvykti.

Lietuviai ekskursantai, ke-1 
liaujanti Aquitania yrfi perke-’ 
liami ant kito Cunard Line lai
vo prie Southamptono, kad pa
siekus savo tėvynę ant pažymė-( 
to laiko.

Viskas ant Išpardavimo

čiurlionias paveikslų galerija.

Švietimo Ministerija padarė 
sutartį su Čiurlionics papėdi- 
niais dėl pprčininio visų Čiur- 
lionies kurinių savo žinion.

Badus atatinkamą butą bus 
įsteigta, čiurlionies galerija, ku
rioje be čiurlionies kurinių, bus 
ir dabartinių Lietuvos meninin
kų, ir liaudies dailės skyrius.

UPIŲ POTVINIAI.
Plungė. — Per Plungę tekąs 

Babrungas šiempt labai buvo 
išsiliejęs iš krantų. Buvo tokie 
potviniai, kokių sukosi senieji 
žmonės dar nėra matę. Pats 
Babrungas didelių nuostolių 
gyventojams nepadarė. Bet • M i-

Vilkaviškis. — Prieš karą 
prie pat miesto buvo Kii'šeniš- 
kių dvaro didelė plytinyčia, ku
ri miestui ir apydinkei pateik
davo užtektinai plytų. Bet ka
ro a mira ją sugriovė. Vilkaviš
kio apylinkė liko be plytiny- 
čios. 'Beje, pereitais 1920—21 
met. priemiestyje vienas žmo
gelis paprastu budu buvo pra
dėjęs plytas 'gaminti, bet išėjo 
maža plytų ir jos buvo blogos 
rūšies, ir dėlto metė dirbęs. To
dėl! miestui ir apylinkei yra di
delis vargas dęl plytų ir dokui 
kų, nes jo® tenka gabenti iš ga
na toli. Šį pavasarį kai kurie, 
ypač “amerilciečiai,” norėtų 
pradėti statyti4 naajų mūrinių 
namų, bet sunku su plytomis.

I
Aplaikytas pranešimas iš di

delės lietuvių ekskursijos, kuo-’ 
met laivas Aęuitania apleido ( 
New Yorko uostų kovo 21 ir jau 
buvo Danzige anksti ryte, kovo 
31, todėl, Lietuvą pasiekė į dc-’ 
vynias dienas, bet rekordai sa-l 
ko, kad kelionė užima devynias 
dienas ir devynioliką valandų.

Kuomet Aquitania pasiekė 
Southampton kovo 28, tai lietu
viai keleiviai urnai buvo perkel
ti unt Cunard-Anchor laivo “Ca- 
labria”, kuris tik laukė ir buvo 
pasirengęs plaukti į Lietuvą.

i •
ęunard linija turi sutartis su 

specialiais laivais ir expresi- 
niais traukiniais, kurie pagal 
sutartį laukia kelivių, kartu 
specialiai atstovai, kurie prižiū
ri ir sutvarko bagažus, muiti
nės reikalus etc., ir kaip kelei
viai, taip ir bagažai yra kuo rū
pestingiausiai pristatomi į vie
tą.

Akcijono užbaiga bus paskutinė 
i diena Subatoje. Nepraleiskite 
progos, pirkite už savo kainą. 

[Kiekvienas galite pirkti už jūsų 
pasulymą. Taipgi parsiduoda 
visi fixturiai ir namų rakandai, 
galima gauti ir ruimai ant ren- 
dos. 3 Victrolos ant pardavimo 
ir daugybė rekordų.

Peter Miller
2128 W. 22nd St.

Visai prie Illington Teatro.

Morgan Park Lumber Co.
Mes turime Visuomet ir visokių naujų lentų pigiausiomis kaino

mis. Taipgi stogdengių fireproof. Ir pleisteriui lentelių. Prista
tome visur.

Telephoite Beverly 1279 ir 0397
1955 West 111 Street.

Vll.l..........................................................        ■ .1 .. .......................... ■■ 11.^

GarsinkitesNaujienose

Medicinos pagalba. Susisieki
mo Ministerijos paruoštas įsta-' 
tymo projektas apie davimą 
tarnautojams ir darbininkams 
neapmokamo^ medicinos pagal
bos.

Projektas įteiktas Ministcrių 
Kabinetui.

Vandentraukis Kaune. Mies
to Valdybos statybos skyriuje 
intensyviai išdirbamas vanden
traukio įvedimo projektas. Ga
lima tikėtis netrukus Kaunas 
gaus vandenį į .butus.

BRENCH LINC R Compa&nie Gėrale TIiansatlamtiove ■
Greita kelionė

NEW YORK — M’EMEL
LA TAURAINE ................ Bal. 22
ii. S. PARIS.......................  *Bal. 26
ROCHAMBEAU .............  Bal. 27
LA SAVOJE ...................... Geg. 6
S. S. FANCE .................... Geg. 10
* Jungiasi su S. S. Pologne plau

kiančių iš Harve Bal. 14 
3-ios klcsos kaina ........... $106.50

Puikiausi 3-ios klesos paranku- 
mai, su prausimosi bliudu ir bė
gančiu vandeniu, 2, 4, 6 ir 8 žmo
nėms. Specialiai: valgymo kam
bariai, rūkymo, baras ir barber
nė pateikiama 3-iai klesai. Vy
nas ir alus veltui.

Platesnių informacijų kreipkitės 
prie vietinių French Line agentų.

NORTH 
GERMAN

LLOYD
l LIETUVĄ 

Kambariuose arba trečia 
klesa

New York-Bremen
S'.S. HANNOVEK, Bal. 26
S.S. YOR( K Geg. 10 
S.S*. SEYDLITZ Geg. 24 
ir kas antrą seredą. Puiki 
kelionė. Trečioj klesoj 
puikus uždaryti kamba
riai dėl 2, 4 ir 6 ypatų.

Delei platesnių infor
macijų kreipkitės prie

CHAS KAUFMANN 
90 State St., Boston, Mass. 
^rba prie vietos agentų.

^OPEL££g

y Gera sveikata yra verta auk- ’ 
f sinių dolerių, kiekvienas iš
mokėtas čekis uz geras gyduoles, 
yra paliudymu geros sveikatos. 
Prašalinkite kankinančius skaus
mus su pagalba tikrojo Pain- 
Expellerio, kuris yra seuu drau
gu daugelio šeimynų. Visados 
reikalaukite su Inkaro vaisbažen- 
kliu. Kaina 35c. ir 70c. aptie- 
koso arba pas. x

F. AD. RICHTER * CO. .
k 104-114 So. 4t>» SL / 1

Brootdyn, N. Y.z

Velykinis Išpardavimas
Auksiniai laikrodėliai, žiedai, branzalietai, per

lai ir tt. parsiduoda už pusę kainos. .

$1. Įmokėti tereikia
ir mes pristatome į 
namus gramafoną, 
likusias ant lengvų 
išmokėjimų. Galite 
pasirinkti gerinusį 
gramafoną už da- ĮlfllS . 
bar iiiiinažiotą kai- 
n;i. Kiekvienas gra- 
mafouas yra gva- 'Į^EKT|m IH j; 
rantuotas ant 10 HHIh | | ( M 
motų. Pirkdamas v ,p Ji 
gramafoną pama- į J [' bį ’i 
tyk mus pirmiaus. 
Didelis pasirinki- 
raas Bruiųįvick Co- | > H
lumbia ir Viktorą M 
gramafonų. V

Nauji Lietuviški 
gražus Rekordai 

po 75c vienas

Nauja Lietuviška 
Korporacija

Hub Cab Co., kuri susideda vien iš lietuvių, kuri turi užsibrėžus pirmoje vie
toje užganėdint vientaučius. ♦

Mes imame 20 centų už mylių kaip kad ir kiti taxi cabs. Musų karai yra 
aukštos rūšies, k^s reiškia pilnų užganėdinimą naudojantiems Hub Taxi Cab Co. 
Taipgi, patarnaujame visokiuose reikaluose, kaipo: laidotuvėse, vestuvėse, krikš
tynose ir tt., todėl musų karai yra pritaikinti aukščiau minėtiems reikalams, nes 
atrodo, kaip privatiški karai. A

NORI KUR KELIAUTI, PAŠAUK BOULEVARD 1685, HUB CAB Co.
Įstojantems į musų kompaniją, teikiame spečiales privilegijas iki pabaigai 

balandžio mėnesio. Visokiais Hub Cab Co. reikalais kreipkitės.

724 West 19th St., Tel.: Canal 0658
Matykit G. Adams prezidentą

O

7395
7257
7092
4916
4795
4716
4646
4475
4237

7478
7479
7894
3905
3313
3188
2225

4915
4914
4273
4362
7025

KOMIŠKI REKORDAI.
Kas bus be degtinės* ir Dykai nieks neveža. 
Du ubagu ir Ubagėlis.
Pas fotografą ir Jonas mokina kariauti.
Jaunikio išsirinkimas ir Piršlybos.
Liūdnas gyvenimas ir Kotelyje.
Laiškas nuo Barbutės ir Derybos.
Naujas kareivis ir Dainininkas pas profesorių. 
Girtuokliaus metavonė ir Pasakos ir Stebuklai. 
Jonas Smikis ir Maušo kelione.

INDAINAVO CHORAS.
Onyte ir Gegužinė daina.
Mergužėle, eikš pas mane ir Viena mergytė. 
Du broliukai kunigai ir Per tamsią naktelę. 
Ant tėvelio dvaro ir Nesigraudink mergužėlę. 
Sukruskime broliai ir Eina garsas nuo rubežiaus. 
Ant kalno karklai siūbavo ir Pasisėjau žalią rūtą. 
Einu per dvarelį ir Gaila tėvynes.

INDAINAVO JONAS BUTĖNAS BASAS.
Darželį Alyvų ir Jėzau Kristau Maloniausia. 
Linksma diena mums nušvito ir Pulkim ant kelių. 
Padainuosim gražią dainą ir našlys, 
Kur upelis teka ir Pasakyk mano mylimas krašte. 
Noriu miego saldaus miego1 ir Plaukia žąselė.

INDAINAVO M. PETRAUSKAS.
Pavasaris ir Piemenėlis.4415

2357 Birutė ir Kur banguoja Nemunėlis.
2356 Lietuva Tėvynė musų ir Tykiai Nemunėlis teka.
3349 Prirodino senį žmones man jauną mergelę.
2358 Darbininko Marselietė ir Sukeikime kovą.

Bernuželį nesvoliok ir Eisiu mamei pasakysiu.
ĮVAIRUS REKORDAI.

Ant marių krantelio ir Saulute tekėjo.
Giesmė į Panelę švenčiausią ir Avė Maria. 
Kur buvai dėduk mano ir Ungarų šokis. 
Sveika Maria indainavo Marė Karuzutė.

ŠOKIŲ MUZIKA.
Močiutė žino, Amerikoniukas šokis.
Padespanas ir Polka Mazurka.
Gražioji Polka ir Pavasario rytas. *
Galopas.
Krakoviakas ir Atrava šokis.
Kreispolka ir Finų šokis.

NAUJOS ROLES DEL
Saulelė raudona.
Skyniau skynimėlį.
Plaukia sau laivelis.
Siu nakcialy. 
Už šilingėlį. 
Siutė mane motinėlė.

3796

3191
1246
1247 
38^2

5084
3417
3581
1700
2002
7399

PLAYER PIANO.
15 Noriu miego. 

Svieto pabaiga. 
Krakoviakas. 
Čigonėlė Polka. 
Sudiev Mazurka. 
Dėdiene Polka.

21
25

35
36

kitur, ir už prisiuntimą nieko

40
44 
45
46
47 
48

Rekordus ir Rolles pasiunčiame 
nerokuojame.

JUOZAPAS F. BUDRIK,
3343 So. Halsted St., • Chicago, III.

NAUJIENOS 
DETROITE
IŠ PRESO Į DETROITĄ PER 8 VALANDAS!

Tai dar pirmu kartu “Naujienos” pasiekia taip to
linu kelią į taip trumpą laiką. Dabar “Naujienos” ap
teiks žiniomis Detroito lietuvius tą pačią dieną, kaip ir 
chicagiečius.

Naujienų atstovas J. Dagis patarnaus detroitie- 
čiams visokiuose reikaluose. Mes patariame naudotis 
jo patarnavimu.

NAUJIENOS
Detroito Stotis

JOHN DYKAS, Barbernė, STANISLOVAS AMBROZA 
3536 Michigan Avė., 9259 Cardoni St.

Ant gatvių pas vaikučius.

K. GUGIS
ADVOKATAS
Miesto ofisai

127 N. Dearborn St., Room 1111-13
Tel. Central 4411. Vai. nuo 9-6

Gyvenimo vieta: 
8323 So. Halsted St.

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

■------—_■i

JOHN KUCHINSKAS
LETUVIS ADVOKATAS 

2201 W. 22nd St., kertė Leavitt St.
Telephone Canal 2552

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

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

Tel. Randolph 2898
A. A. SLAKIS

ADVOKATAS
Ofisas vidurmiestyj.

ASSOCIATION BLDG.
19 So. La Šalie St. _.......

Room 1303 
Valandos: 9 ryto iki 5 po pietų

Namų Tel.: Hyde Park 3395

GOLAN & GOLAN 
ADVOKATAI IR PATARfiJAI 

1305-7 127 N. Dearborn St. 
Randolph 8899 

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

Seeloy 3676

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

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

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

Tel. Haymarket 3669
JOSEPH W. GRIGAL

Lietuvis Advokatas
Kambaris 306, Home Bank Bldg., 
Kamp. Milwaukee ir Ashland Avės 
Ofiso vai.: nuo 9 iki 5 ir nuo 7 

iki 9 vakare.

S. W. BANES 
ADVOKATAS 

Vai.: 9 A. M. iki 5 P. M. 
1311 Recter Building

79 West Monroe Street, Chicago. 
Phone Central 2560 

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

JOSEPH C. SOBOL 
Lietuvys Advokatas, 
154 W. Randolph St.

Room 479
Tel. Main 2593

Vak. 1645 Wabansia Avė.
Tel. Haymarket 3869

Teisingas Patarnavimas
Siuntimas Pinigų 
Laivakortės 
Real Estate 
Morgičiai
EUROPEAN-AMERI

CAN BUREAU
S. L. FABIONAS CO. VEDĖJAI 
809 W. 35th St., Chicago, III.

Telefonas Boulevard 0611 
(Baltas Namas)

JURGIS HRYNKEVIČIUS 
KRIAUŠIUS

Vienas iš geriausių kriaučių ant 
North West Sidc, gčriausis dar
bas ir prieinamiausios kainos. 
Ateikite pcrsitikrnti, arba rašyki

te ,mes ateisime j namus.
1504 W. Division St. Chicago, UI.

Dresės

pa-

vasan- 
viso- 

ir

50c
Įmoket ir po 50 
centų į savaitę. 
Daugybė 
nių dresių
kių spalvų 
stailų. Rašyk pa
klausdama 
aiškinimų.

American 
Dress

Installment Co.,
58-60 West 

Washington St.
Tel. Central 1844

J. P. WAITCHES
LAWYER Lietuvys Advokatas 

Dienomis :Room 511 — 
127 N. Dearborn St., 

Telephone Dearborn 6096 
Vakarais: 10736 S. Wabash Avė.

Tel.: Pullman 6377. >

IMPERFECT IN ORIGINAL
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Buvusis Teisėjas Landis kia progos rezignuoti ir iš to charakteriu ir t 
Visiko išeiti. L

Tai tokia Kenesaw Mountain čiu iki dangaus.
T   i i . I .. . . .. .

ne- stančių suteptų sidabrinių į

“base-

Prieš kiek laiko Kenesaw 
Mountain Landis pasiliovė bu
vę federaliniu teisėju. Jis visą 
savo laiką ir sugebumą pašvęs 
“tautinei žaismei” 
bąli” žaismei.

Už savo pastangas jis gaus 
penkiasdešimts tūkstančių do
lerių į metus nuo beiz-bolės 
magnatų.

Landis daug savo energijos 
pašvęsdavo . šitai žaismei se
ninus. Lig šiol jis gaudavo sti
pendiją keturiasdešimts dviejų 
tūkstančių penkių šimtų dole
rių į metus, podraug eidamas 
atliekamuoju laiku “teisėjo” 
pareigas federaliniame teisine.

Bazine svaida — nors labai 
populeri sporto brolijoje — tu

šavo skandalų ir buvo 
tieson federaliuose 

Todėl nesąžiningi 
bazinės svaidos

socialistais, aidoblistais, amati- 
niais unijistais ir kitais radi
kalais dr antra vertus, 
palankus vagims ir 
plėšikams.

Jis taipgi mokėjo 
skirtumų tarp tautų 
bių — amerikiečiai
kilmės turėjo ypatingą malonę 
pas jį, nors svetimšaliams ap
skritai gerinus buvo pasisaugoti 
Landis’o.”

labai 
vieškelių

padaryti

vokiečių

rėjo 
traukiama 
teismuose, 
finansiniai 
kliubų išnaudotojai pamatė rei
kalo atgauti didžiosios ameri
kinės “lažybininkų visuome
nės” įsitikėsimą paskiriant fe- 
deralį teisėją bazinės svaidos 
“vyriausiu kom išmink u.” Tas 
padaryta jos teisingumo užtik
rinimui ir taipgi kad pagelbė
jus jų nemalonioms ’ byloms 
teisme.

Yra gana charakteringa, kad 
jie tam tikslui pasirinko Kenc- 
saw Mountain Landis’ą.

Nuo pat savo karjeros pra
džios jis aiškiai įrodė, kad jis 
yra “galerinis teisėjas,” savo
tiškas gudrus klaunas ir dte- 
magogas, kuris visuomet turėjo 
vieną akį ant dienraščių pir
mojo puslapio, antrą ant gat
vės gaujos.

Pačioj savo karjeros pradžioj 
jis nubaudė Standardo Žibalo 
kompaniją už “prekybos varžy
mą” dvidešimts devyniais mi- 
lionais dolerių, labai gerai ži
nodamas — kadangi jis nėra 
mulkis — kad Standardo Žiba
lo kompanija nemokės nei dvi
dešimts devynių centų. , Bet 
ačiū tam jis gavo didelį vardą 
pas kaikuriuos pusiau šutusius 
“radikalus.”

Ir nuo to laiko
prendimai buvo daug 
pačios rūšies.

visi jo nus- 
maža tos

vaidino
Vėliaus
Bet jis

kraštutinį pažangietį, 
kraštutinį atžagareivį 
visuomet buvo “galerinis.”

Bet tik karo metu jis pasie
kė savo aukščiausios garbės.

Landis virto baisus “patrio
tas.” Jis patapo didžiųjų finan
sų ir pehiagaudų numylėtiniu 
savo teisminiu pasielgimu su

Visa tas suteikė jam begalinę 
reakcinių šiltos šalies laikraščių 
paramą — ypatingai Chicago 
Tribūne ir Chicago Daily News 
negalėjo juo atsigerėti.

Landis virto pusdieviu Atlan
to ir Herkulio sąmišiu ir kada 
Chicagos statymo kontrakti- 
ninkai su sukčių ir vagišių dar
bininkų vadovų būrio pagalba 
bei sutikimu šią žiemą pasky
rė jį vyriausiu unijinių algų 
nustatytoju Chicago je, kad nu
mažinus mokesnį ir darbinin
kų gyvenimo normą statymo 
amatuose.

Bet šitas biaurus demogogiš- 
kas elgesys ant galo sukėlė net 
Kongresą ir Amerikos Teisinin
kų Draugiją.

Nacionaliniame atstovų kon
grese tapo paduota rezoliucija 
patraukti jį tieson. Nors įneši
mas nebuvo priimtas, kadangi 
jis tafpo paduotas posėdžiui be
sibaigiant, bet teisminis komi-j 
tetas devyniolika balsų prieš 
du pasmerkė Kenesaw Moun
tain Landis’ą kaip žmogų nu
sikaltusį kyšio priėmimu.

Kitaip sakant Teisminis Kon
greso Komitetas mažne vien
balsiai apkaltino federalį teisė
ją piktadarybėje.

Amerikos Teisininkų Draugi
ja savo paskutiniame metinia
me susirinkime taipgi puolė ši
tą “gerutį” “amerikinį” teisėją 
ir kuo aštriausiais žodžiais iš
reiškė savo papeikimą Lan- 
dis’ui ir jo darbams.

Kiekvienoj kitoj šaly, Vokie
tijoj, Anglijoj, ar Francijoj, tei

lsėjas kaltinamas piktadarybėje 
parlamentinio komiteto ir vien
balsiai peikiamas šalies naco- 
naiės teisininkų draugijos kai
po asmuo neturintis vietą už
imti, butų priverstas a.b» tuo- 
jaus išteisinimą gauti, arba ga
lą pasidaryti per 3 dienas.

Bet ne taip yra m Ūsų šaly, 
šitame didelių kyšių ir didelės 
vagystės rojuj, čia teisėjas bū
damas šitaip pakaltintas, igno
ruoja apkaltinimus ir didžiųjų 
vagių laikraščių remiamas lau-

Ben The Clother
Didžiausia Lietuviška Krautuve

Pietinei Daly)
1823-W. 47th St.

B. PASZKIEWICZ
Savininkas

Mes užlaikome didžiausia
me pasirinkime dėl augusių 
ir jaunų vyrų drabužių ir 
aprėdalų.

stovėtų aukščiau jo visu aukš- metus.
Nors aidob-

Landis’o byla — neištrinama' listai gali turėti paklaidų savo lošiamųjų urvų savininkai 
dėmė iš Amerikos
Valstijų teismininkijos vardo.- kovoja, nesitikėdami jokio atly-

Nėra nei vieno aidoblisto j ginimo už tai, ką jie skailo ge-
IJeavenAvorthe (kuriuos tais iresniu žmoniškumu — 
žmogus pasiuntė dvidešimčiai pardavė Amerikos teigėjo gerą 
metų kalėjimo), kuris savo vardą už penkiasdešimts tuk-

Jungtinių'taktikoje; bet jie didvyringai

jis gi

Na, tikėkimės, kad Chicagos 
iu- 

sitars ir paskirs .Landis’ą vy
riausiu “arklinio pokerio” ko- 
misininku už penkiasdešimts 
tūkstančių. Tai taipgi naciona- 
lis lošiš ir Landis turi tam su- 
gebumo. — Victor L. Bergen

KARPETAI
Jei turite nudėvėtą karpetą, neme

skite, bet perdirbkite j'naują kur bus 
abi pusė minkštos ir geros. Norėda
mi užsakyti, krepkitės

S. A. ZALPIS, 
922 W. 34th PI. Phone Yards 2231

ANCHOR - DONALDSON

L

Paskutinis Velykinis Išpardavimas!

Greičiausi modemiški laivai pa
saulyj, geriausias patarnavimas 
keliauninkams . Vietiniai agentai 
yra jūsų mieste ar netoli.

Plaukia i Lietdva, Lenkiją, Lat
viją, Rusiją, Ukrainą ir visus Bal- 
tikos kraštus per Hamburgą.
CARONIA ...................... Geg. 13
PANNONIA (2 klesos) Bal 18

Antra klesa $130, 3 klesa $103.50 
Taksų $5.00.

Keliaujant per Cherbourga, 
Southampton, Liverpool ir Glasgov 
AQU1TANIA ...................... Geg. 3
SATURNIA (iš Portland) Bal. 13 
CARMANIA .............................. Bal. 19
MAURETANIA Bal. 25 ir Geg. 1G

Per Angliją ar Hamburgą į Dan- 
zigą $106.50 į Liepoją $107. Tak
sų $5.00.

MRS. A. MICHNIEWICH 
AKUŠERKA

3101 So. Halsted St., kampas 31 gat. 
Viename name su Dr. Monkevičium 

Rezidencij’os tel. Yards 1119-J 
Ofiso tel. Boulevard 9708

Baigusi Aku
šerijos kolegi
ją; ilgai prak
tikavusi Penn- 
silvanijos hos- 
pitalėse. 
sėkmingai 
tarnauja 
gimdymo,
da rodą viso
kiose ligose ir 
kitokiuose rei
kaluose mo
terims ir mer
ginoms.

%

Pa- 
pa- 

prie 
Duo

^DR.HERZMAN^B
Iš RUSIJOS

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

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

Ofisas ir Labaratorija: 1025 W. 
18th St., netoli Fisk St.

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

f Dienomis: Canal 
3110 arba 357

Nakt. Drexel 950 
Boulevard 4136

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

PIRKIT PIRKIT

DABAR! DABAR!

PARODYMAS

dabar

už 
$35.00. 
$18.00,

Į LIETUVĄ •
Greita? j^isažierinis kelias nuo

NEW YORKO iki LIEPOJAUS 
per Gothenburgą, Švediją. Pasažie- 
riai bus transferuoti ant jūrių tiesiai į

Liepoją

S. S. STOCKHOLM-
4

Balandžio 18 ir Gegužio 27
S. S. Drottningholm June 10, July 29 

Trečios klesos kainos:
I PILI A VA .............................. $106.50
I LIEPOJŲ ir MEMELI ....... $107.00

Su damokėjimu $5.00 taksų
Trečios klesos pasažieriai turi kabi

nus tiktai su 2—4 lovukėm.
Nereikia Švedijos pasporto vizos. 

Kreipkitės prie Vietinių Agentų arba 
Swedish American Une, 21 State St. 
N. Y., 70 E. Jackson St., Chicago, III.

Telefonai:

Mes taipgi užlaikome ge- < 
riausios vertės vaikams siu
tų su dviem porom kelinių.

Prie vaikų siutų duodame 
bolę ir paiką.

“Pranešimas”
R. J. Bischoffo Kreditoriams.

Komitetas praneša, kad šią savaitę lig pėtnyčios, paskutine diena 
pridavimui notų. Tos atvirutės, kurias gavote yra iš receiverio, ir 
jeigu norite, galite nuvažiuoti, bet nėra priverstina, nes tą dieną išim- 
sime iš receiverio. Dabar kreditorių komiteto ofisas persikėlė į nau
ją vietą, J. N. Mashkėnas, 4922 So. Ashland Avė.

KREDITORIŲ KOMITETAS.

i i

r

Velykoms ir pavasariui
Stebėtino parinkimo dresės sezono nau
jausių madų, kurias atrasite šiame rinki
ny j, su žemomis kainom^. 

■ * * .

Materijolas j| ■■
Canton Crepe,

Knit Crepe
Wool Crepe - B I I
Taffeta UJ | U
Tricotine

Kitos nepaprastos vertės 
net iki

Spalvos 
Mohawk, 

Periwinkle, 
Taupė, Čanna 
juodo navy ir 

sand

apkainuotos
$65

Madingos Piktoms Dresčs
Daugelio' madų tinkančių sezonui, 
popuiarės spalvos, yra navy ir 
juodų.J— miera nuo 46 iki 50 po

$12.75 iki $32.50

Tikri Vilnoniai, Rankų Darbo
2 KELNIŲ SIUTAI $35

šie siutai yra išimtinos vertės, pasiūti iš tikro 
vilnono audeklo:

PUIKUS KASMIERO, TWEEDS IR W0RSTED;
Naujų patrinų pilki, rudi ir mėlyni; single arba dou- 
ble breasted modelių, sporto modelių, madęs pasi
puošimui arba biznyj dėvėjimui — faktiškai, mados 
ir mieros tokios, kad tiks kiekvienam vyrui pagal jo 
dydi. Specialiai

i-Ą 4

/z;

Dr. A. R. Blumentha!
Akių Specialistas 

4649 So. Ashland Avė, 
Kampas 47th St.

J LIETUVĄ
Tankiai plaukia dideli laivai

Į Cherbourg ir Southampton MA- 
JESTIC (56,000 tonų) Didžiausi lai
vai pasaulyj, OLYMPIC (46,000 to
nų, HOMERIC, (34,000 tonų).

Tuoj pribuvus į Southanrptoną, ke
leiviai yra perkeliami ant kito laivo, 
kuris tiesiai plaukia į Danzigą ir Lie
poją su užtikrnimu smagą pervežimą 
ir teisingą bagažo pervežimą.

^RedStarLiot
„ Tiesus patarnavimas į Liepoją.

Dideli, smagąs garlaiviai. Regu
liaria plaukiojimas

> American Line
J Hamburgą 

MANCHURIA, ST. PAUL, MONGO
LU, MINNEKHADA.

(Tik 3-čia klesa)
Parankus keleiviams parvežimas ir 

ją bagažo prie laivą, plaukiančią j 
Danzigą ir Liepoją.

Atsikvieskit savo gimines ir drau
gus ant pagabią musą linijos laivu. 
Geras maistas. Smagąs kambariai. 
Mandagus patarnavimas. Klauskit 
musų apie musų žemas kainas, ap- 
sėjimui keleivių pervežimui.

Kreinkitės prie:
PASS’ENGER DEPARTAMENT

Arba prie vietiniu agentų
F. C. Brnwn, Western Passenger Mirr.
14 No. Dearbom St., a, Chicago, III.

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

Tel. Boulevard 6437

ŠVEDIJOS 
AMERIKOS 

LINIJA

DR. G. M. GLASER
Praktikuoja 30 metai

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

Chicago, Illinois.
SPECIALISTAS:

Moteriškų ir Vyriškų. 
Taipgi Chroniškų Ligų.

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

vakare. Nedėliomis nuo 12 — 
2 po piet.

Telephone Yards 687

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 15 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Ave^ 2 lubos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų 

OFISO VALANDOS?
Nuo 10 iki 12 vai. ryto nuo 2 Iki 
5 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 vai. 

ryte iki 1 vai. po piet.
Telefonas Drexel 2880

Dr. Mane Kabe
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

4631 So. Ashland Avė.
Tel.: Yards 994

Ofiso vai.: 8 iki 10 v. ryto, 1 iki 3 
ir 7 iki 9 v. nedėldieniais nuo 10 
iki 1 vai. po pietų.

JŪSŲ PASKUTINĖ 
PROGA.

j Nieko nepaliksime, viskas turi 
būti parduota.

j Mes esame tame biznyje dabarti
nėj vietoj per paskutinius 12 metų, 
bet kadangi mums randą pakele be
veik trigubai, tai mės esame priver
sti išsikraustyti iš čia 1 d. gegužio.

Mes iki šiol dar neturim naujos vie
tos, todėl esame priversti parduoti vi
są musų staką vyrų ir vaikinų apre- 
dalus už žemiausią kainą.

j čia mes paduodame kainas, tai jus 
pamatysite, kad verta pirkti net ki
tam metui.

Tik pamislykit — vyrų ir vaikinų 
kotai vertes $18, dabar už $5. Vyrų 
ir vaikinu siutai $22.50, dabar 
$7.50. Kiti siutai ir. kotai iki

Kotai nuo lietaus $10.00 iki 
dabar $5.00.

Vaikų siutai ir overkotai 
mažiau negu mes mokėjome.

Vyrams darbinės ir šventadienės 
kelnės nuo $2.50 ir daugiau.

Vyrų ir vaikinų Mackinavvs $10.00 
dabar $4.50.

Skrynios ir siutkeisai dabar už 
pirktą kainą.

Atminkite, kad tai yra musų galu
tinis išpardavimas ir mes gvarantuo- 
jame, kad jus gausite už sąvo pini
gus tikrą vertę, arba pinigai bus grą
žinami.

Neužmirškit, knd mes išsikraustom
1 d. gegužio. Todėl ateikit anksti, | J 
nes nimiutiniai pirkėjai turi progos,! 
pasirinkti.

Atdara kasdien iki 9 vai. vakare, g 
Nedėldieniais iki 6 v. v. | g

S. GORDON, ■
J415 So. Halsted St.

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS 

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

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

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Tel. Lafayette 4988.
Vai. 1—4 ir 7—9 Ned. 10—12 pietų

Telephone Boulevard 5052
DR. A. JUOZAITIS

DENTISTAS
Valandos: nuo 9 iki 9 vai. vaka
re. Šeredom 9 v. ryto iki 12. Va
karais 6—9. Nedėl. pagal sutarimą 
3261 So. Halsted St., Chicago, 111.

Telefonas: Boulevard 7042

DR. C. 1. VEŽELIS
Lietuvis) Dentistas

471.2 South Ashland Avė., 
arti 47-tos gatvės
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negali Vokiečiams dovanoti žygiui nepritars kitos vals- 
ir jau atvirai kalba, kad pa- tybės, kurioms, šiaip ar taip, 
bausti juos ji nerandanti ki
to budo, kaip ginklo jėga ir 
užėmimu Ruhro srities.

Bet to Francija veikiau- jo valstybių gyvenimo kuri 
šiai nepadarys; tokiam jos mo darbas.

rupi nebe ginklai, ir ne vie
nų francuzų interesai, bet 
taika ir nebeatidedamas nau

1739 80. HALSTED ST, 
; CHICAGO, ILLINOIS, 

Telephone Kooąevelt 85U0

mo darbas.

$8.00
$7.00
$8.00

Subscription Kates J 
per year in Canada. 
per year outside of Chicago, 
per year in Chicogo, 
per copy,

Šis Tas Apie Lietuvos
Pramonę

Entered as Second Class Mattel 
March 17th, 1914, at the Post Office 
?f Chicago, 111., undai the act of 
March Znd, 1879.

Naujienos eina kasdien, iSskiriant 
nedeldienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
111. — Telefonas: Koosevelt 8000.

$8.00
>.50
2.25
1.75
1.00

8c. 
18c. 
7&c.

Užsimokėjimo kainai 
Chicago je — paltu: 

Metama----------... ■■
Pusei metų - ---------- - —
Trims mėnesiams ...... . 
Dviem mėnesiam* ...... .
Vienam mėnesiui . m , įwi 

Chlcagoje per nešiotojusi 
Viena kopija--- —.........—•-
Savaitei .................. . ................ .
Mėnesiui _——------------- -------

Suvienytos® .Valstijose ne Chicago,
paštu:

Metams-------- ---------- $7.00
Pusei metų -------- ----------- —4.8(
Trims mėnesiams -.... ..—2.00
Dviem mėnesiams —....—L&0
Vienam mėnesiui ............. ........ .

Lietuvon ir kitur užsieniuose: 
(Atpiginta)

Metams -----    $8.00
Pusei metų ----- 4.50
Trims mėnesiams __________ 2.25

Pinigus reikia siųsti pašto Money
Orderiu, kartu su užsakymu.

Čia taikos nori 
čia—karo.

Kai Genujon susirinkę val
stybių atstovai tariasi, kaip 
pabaigti savo ginčus, kad 
galėjus ramiai ir rinitai im
tis taisyti karo audrų su
griautų, sunaikintų pasau
lio tautų ekonominį gyveni
mų, tuo tarpu karingoji 
Francija dar vis negali su* 
silaikyti nepažvanginus gin
klu Vokiečiams.

Prieš porų dienų Aukštuti
nėj Silezijoj buvo užmušti 
dvidešimts trys francuzų 
kareiviai. Ne mūšy su vo
kiečiais, — jokio mūšio ne
buvo, — bet atsitikusioj ge-‘ 
ležies tarpykloj ekspliozijoj, 
kame ir daugiau žmonių, vo
kiečių darbininkų, žuvo. Bet 
francuzamS 
kalti.

Tai viena. Antra, Vokie
čiai mandagiu budu pasisa7 
kė, kad jie negalį Prancū
zams užmokėti kontribuci
jos už 1922 metus, kaip kad 
karo nuostolių atlyginimo 
komisijos buvo pasiūlyta. 
Dar blogiau.

Del to ir kita Francuzų 
valdža baisiai įtūžo. To ji

vokiečiai

.................... ..... "<R ........

Kaip atrodo Lietuvos ūkis. kraštą išmėtytos dirbo kelios 
šiuo metu? Kaime jame reiškia-J dešimtys plytinių. Bandė, kad 

ir labai silpnai kurtis vilnų au
dimo viena, kita dirbtuvėlė.

Va, stambiais ruožais paė
mus, Lietuvos pramonės sto
vis prieš karą. Žymi veikusių 
fabrikų ir dirbtuvių dalis, kaip 
geležies fabrikai, odų dirbtu-

su palinkimai ir ko galima iš 
jo laukti artimiausioj ateity?
Į panašius klausiunus, riintai
juos svarstant, galima atsakyti 
tik giliai į juos įsiknisus, parė
mus savo išvadas ekonominio 
gyvenimo skaičiais. __ .. . ,

Deja, tų skaičių nei Lietuvos i vės, didesnieji malūnai naudo 
valdžia., nei aitu tinkamos* visuo
menės grupės tuo tarpu neturi. 
Da tik pradeda darbuotis cen- 
tralinis statistikos biuras; bet 
žinių rinkimo darbas dar nėra 
centralizuotas ir varomas at
skirų įstaigų kas sau. Surink
tų statitikus žinių vertė dažnai 

ivikšmės. ir ja 
labai atsargiai, 
svarbios musų 

kaip sakysim

yra abejotinos 
tenka naudotis 
Pagalios, labai 
kraštui sritys, 
žemės ūkis, dar beveik nepra
dėta kaip reikiant tyrinėti.

P. Glazermanas (žiūrėk 
“Naujienų” nuni. iš 18 sausio 
dienos) yra drąsus vyras,. Ra-' 
šy dainas *ipie ekonominę Lie
tuvos padėtį, žinių stoką jis 
pakeičia savo nuožiūra, savuo
ju padėties supratimu, rašo 
apie .ją ir daro savų išvadų. 
Tuo budu Glazermanas nori 
padaryti tam tikro įspūdžio, 
nedaug ceremonijų darydamas 
su tikruoju gyvenimu. * Kiek’ 
jo piešiamas vaizdas atatinka 
tikrenybei, tai jau kitas daik
tas.

Nesant inikankamų žinių, 
tenka ir man jšdaliės pasekti 
p. G., — rašyti apie Lietuvos 
ūkio padėtį taip, kaip man da
lykas atrodo. Pas<istengsiu bet
gi tai padaryti, bent kiek auk
ščiau už p. G. pasilipęs, metęs 
akim į visą Lietuvos plotą ir 
dia paėmęs bent kiek domėn 
musų krašto santikius su užsie
niu.

, Ar Lietuve® ūkis kįla, ar že
myn grimsta? Pradėsiu nuo 
oramones. Prieš kar^ dabarti
nėj Lietuvoj buvo keletas gele
žies fabrikų Kaune, buvo ap
sčiai išsivysčiusi odų pra
monė Šiauliuose, dalinai Kei- 
dainiuose/ Kaune ir kai kur 
irovincijoj susimetė didesnis 
entpiuvių skaičius; Kaune, Pa- 

nevožy, Sįiaailinose ir qpo l
mažesnius miestelius buvo į>- 
eurę ir veikė garo nialunai. 
Statydami spiritą caro valdžiai, 
darbavosi bene 18 degtinės bra
vorų ir keliolika alaus. Po visą

at-

josi žalia Rusijos medžiaga ir 
ieškojo sau rinkos ten pat. Ka
ro metu rusai ir vokiečiai su
tartinai išgriovė dirbtuvių dau
gumą iš pamatų. Kai po karo 
tai pramonei teko susirūpinti 
savo ateitim, ji iškarto pajuto, 
kad daug kas pasikeitė; visų 
pirma ji neteko Rusijos žalio
sios medžiagos ir Rusijos .rin
kos, vadinasi, svarbiausio savo 
plėtotei pamalto.

Kas galėjo jai Rusus atstoti? 
Visi musų jaunieji kaimynai,— 
.Latviai, Estai ir Lenkai,
sdrado dar sumiikesnėj nei Lie,- 
tuva padėty, nes jų pramonė 
prieš karą daug daugiau buvo 
išsivysčiusi. Tie kraštai pasis
kubino apsivesti muitų sieną ir 
bandė kai ką mums įvežti, bet 
nesileido pas save musų dirbi
nių. Aide Vokietįįą netenka 
kalbėti, — jos aukštai išvys
tyta pramonės teknika sumuša 
ne lokius konkurentus. Užsie
nio pramonė tik bandė gauti iš 
Lietuvos jos žalių produktų,— 
miško, linų, sėmenų, odų. Va-, 
dinasi, Lietuvos pramonė gavo 
prisitaikinti savajai rinkai, 
tenkintis savais ištekliais.

Taip ir atsitiko. Didieji Kau
no geležies fabrikai šiandien ar
ba merdi, arba visai likvida
vosi, — su Vokietija negaili var-*. 
žylis, o Rusijon tuo -tarpu netu
ri kaip parduoti. Apįro ir didie
ji malimai; dirba vien lie, ku
rie šlaito miltus savam kraštui. 
Iškarto bloga buvo įr su odų 
dirbtuvėmis, bet dabar jos pra
dedą atsigauti.

P. Glazermanas sako, kad 
Lietuvoje dabar nėra jokių 
fabrikų. Į tai gailimą atsakyti, 
kad p. G. nemato, kais jo pa
nosėj dedasi. Teisybė, senoji 
pramonė arba sugriuvo, arba 
keičiasi, bet be jos ima Lietu
voj o, lc liautis sa vo’tiižJku,
pritaikinta jiaujoms ekonomi- 
nio gyvenimo sąlygoms. Trum
pai paminėsiu kai (kurias jos 
rūšis.

Bene pirmučiausiai atgijo

lentpjūvės. Be Senųjų, karo me
tu vokiečiai, nežmoniškai nai
kindami musų mišku®, buvo 
įtaisę Lietuvoje daug naujų- 
Paprastas jų įrengimas be var
go leido sutvaaikyti net apnai- 
kintasias, o didelis statomos 
medžiagos reikatąs tiek pačiam 
krašte, liek užsieniuose sudarė 
pastovų pamatą joms darbuo
tis. Ir lenlpiuvių skaičius auga; 
taisomos vis naujos atskirų as
menų, bendrovių, koperatyvų.. 
Jos pradeda specializuotis ir 
kai kurios jau bando vystyti 
stalių dirbtuvės, statyti medi
nius namus, gaminti mėd'žio1 
vilną. Ta pramonės skiltis turi- 
neabejojamos ąteitięs.

Nepaprastai greitai pašoko 
spirito gamyklos. 1920 metais 
l>radėjo tvarkytis bene viena 
jų. 1921 metais dirbo jau aš-j 
ttuo&ios. 1922 metai® (ruošiama 
paleisti 33. Be to veikia trys 
rek'tifikacijos dirbtuvės ir pra-„ 
deda veikti mielių fabrikai 
Panevėžy ir Vilkavišfck) apskri
ty. Jeigu Vilniaus kraštas ne- 
sijtmgtų su Lietuva, —• .o Vil
niaus kraštaįs yra bulvių kraš
tas, — tuomet spirito varyklių 
skaičius turėtų labai žymiai pa
šokti, nekenkdama® pačiam že
mės ūkini.

Lietuvos valdžia ruošiasi 
įvesti degtinės monopolį. Mo
nopolis bent pradžioje žada ap
karpyti didelį degtindarių pel
ną. Bet netenka abejoti, kad ir 
la pramonės šaka, gyvai suriš
ta su žemės ukiu, visgi plėto
sis ir ateity, nes vidujinė Lie
tuvos rinka tam produtrtni ra
do ląbai didelio talįnilno, e be 
to! gali burt dar eksportas.

Jau atsigauna odų pramonė. 
Šiauliuose dirba du dideliu fab
riku, — Frenkelio ir Glioron-) 
žiekio, — jau pasiekusiu prieš
karinio produkcijos laipsnio ir 
>radėj tįsiu stątyti savo dirbi
nius Rusams A Be • to yra visa 
eilė mažesnių dirbtuvių Rei
dą iniuose, Kaune, Raseiniuose, 
Panevėžy, Užpailiuose ir kitur.

Labai gyvai ir visu Lietuvos 
>lolu kuriasi nauja pramonės 

rūšis, — verpimo ir audimo. 
Vilnos jau verpiamos ir dali
nai audžiamos; linams dirbtu
vės dar tik rengiamos, i Tuo 
>arpu tai vis mažos dirbtuvė- 
ės., dažnai prisišliejusios prie 

malūnų ir skiriamos vien vie
tos reikalams. Ar pajėgs vilnų 
audimas išaugti Lietuvoje į di
desnę pramonę, — tenka paa
bejoti. Rot kad dirbtuvėles iš
mes ūkininkų ratelius ir gal 
stakles į pastoges, tai beveik 
ikras daiktas. :

Apie linų veipiimą-audimą 
;uo tarpu sunku butų įkas paša- 
<yti. Ta pramoinė reakajaiuja 
didelįo įrengimo, turi but.ve- 
da’ma didesniu* mastu ir tuo 
)ačiu reikalinga didesnės rin- 
«ns. .giliosios Lie--
tava tuo tarpu nestinga, bet nei 
viena linų dirbtuvių dar nesipė- 
, o-pradėti dirbti ir kol gyveni
mas jų nepakrikštys sunkia sa
vo ranka, nedrąsu butų kas

mašinas, 
šviesai, 

ir p.
vystytis

pranašauti.
Žymiai vystosi vandens iėgos 

išna ūdoj imas. T aisomi senio j i 
malūnai, daromi1 nauji upių 
tvenkiniai ir vanduo sukdamas 
timrbinas, kartu suka malūnus, 
verpimo ir audimo 
dinamo elektros 
pluktus medžiui piauti

Palengva pradeda
namų -statymas. Karas griuvė
siais pavertė visą eilę musų 
mieštų ir miesčiukų. Keturis 
metus merdėję, jie jau pernai 
pradėjo atsistatydinti; šįmet 
tas darbas eis daug smarkiau, 
nes didžiausia butų stoka vir
to visuotina miestų skanduote. 
Be to, einant žemės reformai, 
kursis dešimčiai taikstančių 
naujų ūkių; kursis — vadinasi 
— ir -triobėsius statysis. Ta dar
bo sritis gaivins plytines, kal
kines, cemento dirbinių ir me
džio dirbtuves ir visą eilę pa
dedamųjų įmonių. Tos pramo
nės atsigavimas jau prasidėjo 
ir turės sparčiai augti.

Prisiminkim, pagalios, val
stybinį ūkį. Reikia pasakyti, 
kad tas ūkis iki šiol yra veda
mas nevykusiai, neenergingai, 
tik paties gyvenimo stumia
mas. Dirbama tik tai, be ko 
visai negalima apsieiti ir dirba
ma brangiai. Bet ir čia kai Įkas 
jau padaryta. Krašto Aps. M-ja 
turi savo dirbtuves ginklams 
taisyti, vežimams dirbti, siūdin
tis drabužiams. Dar manoma 
įsteigti dirbtuves šoviniams ga
minti. Susisiekimo ministerija 
laiko keletą dirbtuvių, kur da
romas paprastasis garvežių ir 
vagonų L remontas, dirbami siau
rųjų gelžkeliių vagonėliai. Ma
noma išvystyti dirbtuves taip, 
kad jos galėtų atlikti ir kapi
talinį garvežių remontą.

Pridėkim prie to dirbtuves 
ūkio mašinoms gaminti ir tai
syti, didesnes ir mažesnes ir iš 
viso to, trumpai nupiešto vaiz
do tenka išdaryti išvadas, kad 
pramonė Lietuvoje dalinai at
sigauna, dalinai naujai kuriasi. 
Ji augs bent tiek, kiek jos dir
biniai ras rinkos pačioj Lietu
voj, imdama' oau medžiagos 
iš to paties Lietuvoj ūkio.

Reikia pastebėti, kad tas pra- 
monės kilimas yra beveik iš
imtinai pačios visuomenės pas
tangų rezultatas, 
šiol nesugebėjo 
sjenų išrišimu), .
vienos pastovios sutarties 
kaimynais, nesnitvaikė krašto 
viduje, neturi bent kiek nusis
tovėjusios ekonominės politi
kos. Pramonę kuria ir vysto 
jaunoji Lietuvos buržuazija, 
amerikiečių doleriais žymiai 
penima, ir nežiūrint visų sun
kumų, visokių klinčių tunka, 
stiprėja ir vejasi paskui kitas 
kapitalistines visuomenes. Ne
tikusi valiuta, 
vienam pamuša 
katras išsilaiko,
vis tvirtesniu žigsmiu. Tat kal
bėti apie Lietuvos ūkio sukri
timą pramonės srity tuo tarpu 
nėra rimto pamato.

Valdžia iki 
rasti gaMno 
nesudarė nei 

su

krisdama ne 
kojas, už tai 
eina pirmyn

Gruzijos Socialistinė 
Respublika

< . i a. ..i ■ *—*■■«*

S o n d e c ki s
i

(Tęsinys)

Užėmę Ardzabeidžaną, bolševikai puolė Gruziją, 
bet irgi nieko nepešę turėjo atsitraukti. 1920 m. 
rudenį buvo padaryta taiku, bolševikai pripaži
no Gruzijos nepriklausomybę. Tiftisan atvažia
vo Rusų atstovybe, kurioj “dirbo” 300 žmonių! 
Ką tie šimtai žmonių čia dirbo »— tai aišku: jie 
vedė agitaciją. Bet ir tai nieko negelbėjo, nes 
ta prakeiktoji socialdemokratų valdžia laikosi 
kaip pirma. Tada Maskvos viešpačiai 
mesti šaly n visas ceremonijas ir žūt būt ginklu 
sutriuškinti Gruzijos valstybę.

1921 m. vasario 8 d. Rusų atstovas Gruzi
jai šeinmanas iškilmingai sveikino Gruzijos 
vyriausybę, pripažinus Tautų Sąjungai Gruziją 
de jure, o jo padėjėja® Kartaradze laikė ilgą 
kalbą, kurioj- nupiešė Žordanija didelius nuo
pelnus Rusijos darbo klasės ir pabrėžė, kad Ru
sija prieš “laisvą socialistinę Gruzijos respub
liką” (jo žodžiai) neturi jokių piktų sumany-

nutarė

riuomenė, drauge su sa vo talkiu inkais turkais 
kemalistais įsiveržė Gruzijoj). Šis faktas dar 
tuo biauresnis, kad otficialiniai nebuvo karas 
paskelbtas — užpuolė ir tiek. Prasidėjo baisi 
kova. Visa tauta stojo giiiti savo kraštą. Darbi-- 
ninkai, ūkininkai, studentai, mokiniai, profeso
riai, net motely s ėjo ginklu rankose priešą pa
sitikti. Nors Rusų kariuomenė buvo kelis kar
tus didesnė, bet jai teko 14 dienų sunkiai kau
tis, kol pavyko įsiveržti į Gruzijos sostinę — 
Tiflišą. Kaip atkakiliai gynė gruzinai savo sosti
nę gali liudyti nors ir šis faktas, kad iš £50 
junkerių (kurie mokinosi karo mokslų, busian
ti karininkai) išliko tik vienas, bet ir sis buvo 
sunkiai sužeistas.

Paėmus Tiflisą kovos dar tęsėsi, bet gajų 
gale buvo aišku, kad mažutė Gruziją nebegali 
nuo milžino priešo atsiginti, ir todėl kovo 24 d. 
seimas nutarė kariuomenę paleisti; valdžia, da-, 
lis seimo narių ir aukštųjų karininkų 1 apleido 
savo tėvynės žemę, o visi kiti vadai grįžo į savo 
vietas, kad drauge su liaudimi kentus tai, kas 
lemta.

Toks tai buvo socialistinės Gruzijos galas. 
Daug kalbėti apie tai, ką šiandien daro ten bol
ševikai, nėra reikalo, nes Tamstos “Naujienose” 
daug esate skaitę, kas dedasi Rusijoj. Gruzijoj 
visa* tai daroma dar biauresnėj formoj. Pradžioj 
bolševikai manė įvesti sovietų valdžią, bet kai

į sovietus, nežiūrint didelio persekiojimo, buvo 
išrinkta 95% socialdemokratų, bolševikai sovie
tus išvaikė ir paskyrė valdžią iš Maskvos. Savi
valdybės išvaikytos, visos politines laisves pa
naikintos, siaučia areštai ir šaudjunai, ištrėmi
mai (virš4 1500 gruzinų geležinkeliečių ištrem
ta Rusijon, o jų vieton atgabenta rūsiai, žino
ma, komunistai) po visą kraštą išskaidyta virš 
300 tuksi, raudonarmiečių, kurie plėšia ramius 
gyventojus, valstybinėse įstaigose vėl įvesta 
kaip caro laikais jūsų kalba ir lt. ir lt. Kokia 
šiandien Gruzijoj padėtis, aiškiai matyti iš tų 
Tifliso darbininl<ų reikalavimų, kuriuos jie pa-; 
reiškė paskelbę spalių men. 24 vai. streiką dėl 
suimtosios jų delegacijos, kuri tuivjo įteikti 
valdžia? darbininkų memopandumą su 5132 pa
rašais. Reikalavimai buvo tokie:

Grąžinti Gruzijai nepriklausomybę.

Leisti .tolljau dirbti tautos gvardijai ir 
išvesti rusų kariuomeffię.

3) Grąžinti v žodžio, susirinkimų, draugijų, 
asmens ir streiko laisvę.

:4) Sustoti tmiili Gruzijos darbj|iiikus Ru
sijon.

5) Apsaugoti darbininkus nuo bado.
6) Sustabdyti raudonarmiečių plėšimus.
7) Amnestija visieans politiniams nusikal

tėliams. _ i

/
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Pramones Darbininkas
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Scott Nearing.

M

čių susirišimą su manufaktūra, 
apie 26^,000 buvo savininkai ir 
firmų nariai, 964,000 buvo raš
tinių darbininkai ir 7,936,000 
algapelniai. Tatai tarp dirban
čiųjų pramonėse visą didžiumą 
sudaro algapelniul. Mažesnėse 
išdirbystes įstaigose savininkas 
dar vis tebevaidina savo vaid
menį, bet kiekvienam dides
niam versle rasim, kad savi-

viluos žadėjo

•Prafinonės darbininkas yra 
paskutiniųjų laikų padaras; 
nėra pavyzdžio, ' kuris galėtų 
pasakyti mums, kaip jis tam 
tikrose apystovose pasielgs. 
Daugelis visuomenes teorijų 
yra pareimjta manymu, kad' prie 
tam tikrų apystovų pramones 
darbininkas elgsis tam tikru 
budu. Apystovos susidėjo, bet 
pramonės darbininkas nesielgė 
taip, kaip buvo laukta. Tatai 
kas nors yra bloga ar su pra- 

'•monės darbininku, ar su musų 
visuomenės teorija.

Kodėl pramonės darbininka's 
Vokietijoje, Belgijoje, Anglijo
je ir Jungtinėse Valstijose ne
atsiliepė nepasiduodamiems fak 
tams, kaip to laukė revoliuci- 
ninkai? Kodėl revolliucija ne
iškilo? Pusk utinio šimtmečio 
pradžioj ekonomininkai išdirbo 
ekonominį žmogų — žmogų 
vedamą savo paties reikalų eko
nominio pelno formoj. Šilas 
žmogus žadėjo vaduotis savo 
paties reikalais ir tas jo vada- 

duoti teisingas
kainas, prideramas algas, ata
tinkamus pelnus. 'To nebuvo, 

v nes ekonominio žmogaus ne
buvo; ijis buvo tik teoretinis pa
daras.

Aš noriu parašyti jums eko
nominio žmogaus paveikslą. Jis 
yra tiesiu dviejų eilių prosenių 
ainys. Iš vienos pusės yra ver
gas, lažininkas ir ūkininkas at
stovaują žemdirbystes gyveni
mui, iš kitos, vergas, laisvas 
darbininkas ii r pramoninis dar
bininkas, atstovaują pramonė®1 
gyvenimui. Šitos dvi grupės 
griežtai skirias; ūkininkas yra 

^verteivis, o pramonės darbinin
kas ne. Pastarasis yra paveldė- 
ju visų gaminamųjų tradicijų 
— vergo, - laisvo darbihinko, 
Amerikos mechaniko, šitie trys 
buvo ir yra pramonės visuome
nės nugarkauliu. Pramones dar
bininkui nedirbant, pramonės 
ratai sustoja suktis.

Pra’monybė Amerikoj,
Buvo laikas, kuomet pramo

ne pirma priklausė nuo žem
dirbystes ir kuomet nuo sep
tynių aštuntų iki devynių de
šimtų dalių žmonių buvo lau
kų darbininkai'. Tas laikas pra
ėjo. Dabar Jungtinėse Valsti
jose iš 38,000,000 žmonių, da
rančių sau gyvenimą, tik 12,- 
000,000 yra ūkininkai; didesnė 
dalis likusių 26,000,000 yra 
pramonės darbini nikais. Pramo
ninis darbas patapo dešine ran
ka naujovinei ekonominei sis
temai. Prekyba, bankininkys
tė, jnanufaktura, viso® įstai
gos ir kiriluros formos yra pa
remta pramoninio darbininko 
darbu.

Tarp pramonės darbininkų 
didele didžiuma yra aigapcl- 
niai. 1914 m. manufaktūros 
cenzas rodo, kad iš visų turin-

visais

8) Grąžinti valstybės įstaigosna gruzinų 
kalbą.

Bolševikų viešpatavimas Gruzijoj yra tiek 
biaurus, kad juo piktinasi net sąžiningesnieji 
vietos bolševikai. Jie kreipėsi į Maskvos viešpa
čius įrodinėdami .esant reikalo suminkštinti esa
mąją tvarką, bet juos išvadino išdavikais ir bai
liais ir įsakė visji griežtumu ‘'kovoti su 
revoliucinės sovietų valdžios priešais.”

Praeitųjų metų rude\iį Eiropos socialistai 
pasiūlė 111 internacionalui sudaryti bendrą ko
misiją, kuri paruoštų Gruzijoj teisingą žmonių 
ai šildausi mą: jei dauguma pasisakys už bolše
vikus — tegu jie pasilieka, jei pasisakys prieš 
— turi išsinešdinti. Bolševikai iš to pasiūlymo 
tik nusijuokė.

Toltia yra šiandien Gruzijos padėtis. Kada 
,ta padėtis pasikeis, koks bus tolimesnis gruzi
nų tautos likimas, šiandien negalima pasakyti. 
Suiįkių kovų užgrudyta gruzinų tauta betgi mo
kės ir naujiesiems viešpačiam® priešintis. Pas
kutiniųjų dienų telegramos atneša žinių, kad 
prieš bolševikus ąukilo visa Vakarų Gruzija, 
kuo tai pasibaigs — vėliau pamatysime. Nuk
ryps gruzinų tautos likimas vienon ar antron 
pusėn, bet jos socialistų darbuotės istorinė reik
šmė amžinai pasiliks.

nyko.
Tipinguoju pramones darbi

ninku yra algapelnis dirbąs la-' 
bai organizuotoj pramonėj, 
kur ryškus santykiai nustaty
ta. Ties viršum vos keli; to
liau seka didesnė raštininkų ei
lė ir ant -galo didžiulė gamina
moji jiega, susidariusi iš išla
vintų, pusiau išlavintų ir neiš
lavintų darbininkų. Prie senos 
tvarkos mokinys patapdavo 
amatininku, o amatininkas moi 
storiu, žinoma, ne visuomet, 
bet dabai dažnai. Prie dabarti
nės tvankos didžiuma žmonių 
priklauso allgapelniams ir jie 
turi pasitikti ten kol dabartinė 
tvarka bus. Naujovinis darbi
ninkas yra trikampio apačioje 
ir iš tos padėties jis neturi iš
galės išeiti. Vienas, kitas išeina, 
bet didelė didžiuma negali.

Darbininko pozicija.
i

Pasižiūrėkim najovinio dar
bininko pazicijai, pirmiau® kai
po darbininko. Mokinys, amati
ninkas, meisteris turėjo tam 
tikrus santykius savo tarpe. 
Išlavintas ama įninkąs turėjo 
tam tikrą padėtį. Kokią padėlį 
turi didžiuma naujovinių pra
monės darbininkų Viena, jie 
paliovę vartoti įrankius ir pa
tapo mašinų prižiūrėtojais. Ka
da vaitoji įrankį, tai pats 
sprendi jo naudą; kada maši
nos prižiurai, tai mašina yra 
sprendžiamuoju veiksniu ir 
darbo spartą bei būdą nuspren
džia ji tau, nę tu. Kada pa
liauji vartojęs įrankius, tai pa
tampi negyvos įmonės priedu. 
Brangiausiu dirbtuvėje daiktu 
yra mašina; žmogus yra pri
puolamas daiktas. Naujovinis^ 
darbininkas Vepadaro gaminio; 
jis padaro varžtą, arba galve
lę varžtui; jis padaro kišenių, 
arba įsiuva kišenių; jis padaro 
cilindrui dangtį, arba skylę 
cilindro dangty. Jis niekuomet 
nepadaro garsukio, ar drabu
žių eilės, ar kokio užbaigto 
daikto, į kurį jis galėtų nuro
dyti kaipo į savo sugebumo 
padarą; ir jam nėra laiko gal
voti, ar jo padarytasis sriubas 
yra geras, ar blogas, jis žino, 
kad jo darbas netikęs, kada jį 
pavaro nuo jo-. Tai yra vieiiiaa- 
Icilč praba jo mokėjimui dar
bo. Galinus, kada įvairios daik
to dalys padarytos, jas nugabe
na sudedamojon aslon, kur 
nieko bendro neturį su padary
mu jų sudeda jas.

Taigi šitas pramoninis darbi
ninkas išeina ne esybė, sėdinti 
ant stalo ir siuvanti drabužių 
eilę, arba sodinti kėdėj e ir tai
santi kurpes, o vienetas didžiu
lėj minioj, stovįs eilėj, inisua- 
gio numeriu kišenių j, didelia
me susibūrime skirtingų tauty
bių, lyčių, spalvų, išdavinimo, 
mažne taip pat kaip ir tunelio 
minioj. Jis nepriklauso tąja 
prasme, kad žmogus priklau
so būdamas visuomenės viene
to dalimi. Jis paliovė būti žmo
gum, jis patapo mechanizmo 
dalimi; jis yra neišskiriamas 
minios narys. .

Redakcijos Atsakymai.

(GALAS)
j

Liet. Atžalai, So. Omaha. — 
Jei ką randate įdomaus vietos 
anglų spaudoj, geriau atsiųski
te mums iškarpą, pažymėję laik
raščio vardą ir dieną.

N-nų Skaitytojui, Chgo. — 
Ateivių nepiliečių vaikai, gimę 
šioje šaly, yra piliečiai.

IMPERFECT IN ORIGINAL i
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Apie Parkero koperatyve 
draugiją.

Sveikatos Dalykai
KAIP SVEIKAM BŪTI.

Naeionalės tikrųjų kopera- 
tinių draugijų federacijos, A- 
merikos Koperatyvų Lygos pa
reiškimu, federalio teisėjo 
Evanso paskyrimas naujų glo
bėjų Harrisono Parkero pagar
sėjusiai Amerikos Koperatinei 
Draugijai nepadaro jos tikruo
ju koperatyvų.

Koperatyvų Lygos vykinamo
sios tarybos sekretęrius II. Ra- 
ppaport viešame pareiškime 
pasako, ką tikrieji koperatinin- 
kai mano apie Parkero spekta- 
liškas kliūtis teisme; jis sa
ko:

“Federalio teisėjo Evanso 
nusprendimas nepaliečia gyvo
jo klausimo, ar Amerikos ko
peratinė draugija yra tikruoju 
koperatyvų, ar ne. Apie aštuo- 
niosdešimts tūkstančių žmonių 
tapo prikalbėta pirkti dalis, įti
kinant juos tame, kad tai yra 
tikras koperatyvas. Ištikrųjų gi 
toksai tikinimas yra visai klai
dingas. Amerikos koperatinė 
draugija yra koperatinė tik sa
vo vardu.

“Pamatinė koperatyvų savy
bė visam pasauly yra jų de
mokratinis administravimas. 
Tikrųjų koperatyvų nariai pa
skiria ir gali pašalinti viršinin
kus ir jie nustato savo reika
lų verslo kryptį, šitas pirmuti
nis k operatyvumo principas 
yra sulaužytas Amerikos kope- 
ratinęs draugijos, kuri suorga
nizuota taip kaip patikėjimo 
bendrovė, kurios vesti demok
ratiniu budu negalima. Pasky
rus gabius, nesą vingus žmones 
globėjais, galima išgelbėti drau
gijos verslas nuo, visiško sunai
kinimo, bet tokia įstaiga anaip
tol nėra koperatyvi.

“Svarbiausio Aperikos kope- 
ratinės draugijos globėjo Har
risono Parkero tvirtinimas, kad 
t rus tai ėmę jį persekioti dėlto, 
kad jis esąs k opera torius, toli 
gražu nėra tiesa. Tai yra juo
kai. Parkero draugija yra pa
vojingesnė koperatiniam judėji
mui ir tikriesiems koperaty- 
vams negu didiesiems vers
lams, kurių metodais ir finan
siniais šposais jam sekės nau
dotis.“

Amerikos Koperatyvų Lyga

1. Turėk savo kambarius iš
vėdintus.

2. Nenešiok ankštų drabužių 
ir pritaikyk juos prie laiko, oro 
ir darbo.

3. Jei dirbi viduj, kasdien 
praleisk kiek laiko lauke.

4. Miegok šviežiame ore, vi
duje, ar lauke, jei galima.

5. Kosėdamas, ar čiaudėda
mas pridėk nosinę prie burnos 
ar nosies ir reikalauk to iš ki
tų.

6. Eidamas valgyti visuomet 
nusiplauk rankas.

7. Nepersivalgyk, ypatingai 
mėsos, ar kiaušinių.

8. Valgyk iš lėto ir suktam* 
tyk maistą gerai.

9. Kasdien 
dens.

10. Valgyk 
daržovių.

11. Žiūrėk, 
tų geri.

12. Stovėdanis, sėdėdams ar 
vaikščiodamas buk išsitiesęs.

13. Žiūrėk, kad kokie nuodai, 
ar antkritis neįsigautų kunan.

,14. švariai užlaikyk’ dantis, 
dantų smegenis ir burną.

15. Dirbk kaip reikia, pa- 
žaisk, pasilsėk ir išsimiegok.

16. Buk visuopct ramus; .Rū
pestis kenkia sveikatai. Jieškok

CHICAGOS 
:: ŽINIOS ::

LIETUVIŲ KANDIDATAI Į 
VALSTIJS LEG1SLATURĄ.

Pirmuose (pra i įnoriuose)
partijų kandidaiti| balsavimuose 
į valstijos ir apskričio valdiš
kas vietas likosi nominuoti .pil
nas Socialistų partijos tikie- 
tas.

gerk apščiai van-

daug vaisių ir

kad viduriai bu-

17. Nevartok patentuotų vais
ių-

18. Jei kas kenkia sveikatai, 
klausk gydytojo patarimo.

19. Žiūrėk, kad dantys butų 
geri; jei negeri, duok sutaisyti

VAIKAS GAVO 15 CENTŲ IR 
KŪDIKĮ PRIEDO.

New Yorke. Direktorių tarybos 
prezidentu yrą James P. War- 
basse. ” .

(Apgarsinimas)
PRANEŠIMAS.

Mes pilnai persistatom keliau
jančių į tėvynę lietuvių ambici
ja, kad jie nori priplaukti prie 
savo šalies porto. Bet mes, ap
saugojimui keleivių, turime štai 
ką pažymėti, iš atžvilgio, kad 
daugelio yra rekomenduojama 
važiuoti per Memelį, tad pareiš
kiame, kad tai ne yra tokis pa
lankumas keleiviams, kaip kad 
yra perstatoma.

Turime oficialį pranešimą nuo 
musų kompanijos, kad keleiviai 
turi turėt pašportus, jei jie no
ri važiuot per Memelį ir apart 
to, reikia važiuoti traukiniu, ta
da reikalinga turėt kelintas vi
zų. i ■.

Lietuviai važiuojanti per Me
melį, turi turėt ant Lietuvos 
pašporto, Franci jos vizą.

Alės patariame norintiems į 
Lietuvą keliauti lietuviams, pa
siskirti kelionę per Hamburgą, 
Piliavą, arba Libavą. Tai gerai 
žinome, kad lietuviai keleiviai 
pasieks savp tėvynę visai sau-, 
giai, be jokių apsunkinimų, ko
kius turėtų panešti keliaudami 
per Memelį. Todėl mielai pas
kelbiame naudai pačių kaleivių.

Baltijos-Amerikos •Linija.

ORKESTRĄ—BENĄ
Parūpins visokiems 

reikalams

iii J. SALAKAS
1432 So. 50th Ct.

Cir««ro. III
Tel. Cicero 2537

cialistų* partijos kandidatų ran
dasi ir keturi lietuviai. Adv. 
K. Gugis likosi nominuotas į 
apskričio Probate teisėją, o Ma
rė Jurgelionis, K. 'Kliauga ir 
A. Lalis — į valstijos legisla-

Be abejo, jei lietuviai liktų 
išrinkti paskutiniuose balsavi
muose, lai tas suteiktų lietu
viams nemažai garbės.

VOKIETIJAI NEMOKĖJIMO 
SKOLŲ LAIKAS TURI BŪTI 

PRAILGINTAS.
Užvakar Great Narthem 

viešbuty j kalbėdamas Bobcrt 
H. McCready, Chemical Age 
Redaktorius, savo kalboj išdės*- 
tė, kad Vokietija savo paskir
tas jai talkininkų karo atlygi
nimo skolas galės pilnai talki
ninkams išmokėti, jeigu talki
ninkai sutiksią suteikti Vokie
tijai nemokėjimo skolų dešim
ties metų terminą.

moteriškė priėjus prie 12 me
tų amžiaus vaiko, Louis Mos- 
kovitz,) paklausė jo ar jis no
rįs užsidirbti 15 centų. Vaikas, 
kuris tuo laiku stovėjo prie te
atro ant South Halsted gat., 
atsakė norįs. Moteriškė pada
vė jam rišulį ir paliepė nuneš
ti jos seseriai kitoje pusėj gat
vės. Vaikas nesuradęs nei vie
nos moters, kuri būt prisiėmus 
šį rišulį sugrįžo gatvėn, bet 
moteriškės jau neberado. Ta
da jis atsirišo tą rišulį ir rado 
jame penkių savaičių amžiaus 
kūdikį.

Kūdikį atidavė į šv. Vincen
to namus.

5EVER05 GYDUOLES UŽLAIKO 
šeimynos sveikata.' 1 ,

\
I

SEVERAS

W. F. SEVERĄ CO.
CEDAR RAPIDS, IOWA

SKUBINOS MOKYKLON; UŽ
MIRŠO KNYGAS; TEISĖJAS 

PAKYRĖ ATMINČIAI $11.

Louis Nothanson, 1323 So. 
Kodzic Avė., Northwcstern Uni
versiteto studentas, tapo pri
teistas užsimokėti 11 dolerių 
pabaudos ir teismo lėlšas už 
greitą važiavimą.

—Aš buvau palikęs visas sa
vo įkyngas ir uždavinius pas 
savo draugą. Man tik vieną 
valandą buvo1 laiko sugrįžti. 
Taigi aš ir skubinausi,—< pa
siaiškino teisėjui studentas.

—Well Jai dėl geresnes at
minties užsimokėkite 11 dol— 
pasakė teisėjas.

Atlieka skalbimo darbą ir 
namų prižiūrėjimo darbą
Nusistebėjo pajutus taip 

gerai jaučiantis.

Tauton, Mass. — “Turėjau skaus
mą strėnose ir kojose, taip ir kitus

ŠIANDIE PINIGŲ 
KURSAS 

Siunčiant Lietuvon pet mui: 
40 cent, už 100 auks.

Į artui
250 už $1.00 

Pigesnis kursas siunčiant 
. didesnes sumas 

Pristatyams Užtikrintas 
Trumpame laike

Central Manufacturing 
District Bank
State Bank— 

-Clearing House Bank 
1112 VVest 35th Street 
Turtas $6,000,000.00

nesmagumus, ko
kius paprastai mo
terys turi retkar
čiais, mano gydy
tojas prisakė man 
lovoje gulėti po 
savaitę į mėnesį 
laiko. Vienok tas 
daug maa nepagel
bėjo, tad vieną 
dieną kalbėjau su 
-savo drauge, kuri 
buvo ėmusi Lydia 

E. Pinkham Vegetable Coinpound,
nuo panašių nesmagumų, kaip kad aš
turiu. . Tad sumaniau ir aš išmeigint. 
Tuoj patyrau, kad galiu dirbti skal
bykloje per visą laiką ir atlikti namų 
darbą. Pereitą mėnesį net pati nu
sistebėjau pajutus, kad esu tvirta ir 
gerai jaučiuosi, kuomet pirmiaus bu
vau kaip ir negyva. Pasakiau tūloms 
merginoms, kurios dirba su manim ir 
turi panašius nesmagumus, kad mė
gintų Lydia E. Pinkham Vegetable 
Compound ir paaiškinau joms, kaip 
man pagelbėjo. Galite panaudot‘ma
no liudijimą kitu moterų gerovei.” — 
Mrs. BLANCHE SILVIA, 5* Grant 
St., Taunton, Mass.

Tai ywi ta pati istorija — viena 
draugė pasako kitai vertę Lydia E. 
Pinkham Vegetable Compound.

AtjiTsepflš^ds riostTe

Varlojdrips q(io ipežli, išberinjdj 
ir ŲioŲy odiųes lijos,

c
KAINA Mc'

l^lu pas dptTe gorius.

ISIDOR YACKTIS 
z Attomey-at-Law

(Reg. Lietuvos Valdžios Notaras) 
Turi pilnas tiesas užtvirtint pasų 
aplikacijas, daviemastis ir kitus 
dokumentus.
Room 1-2 Hay Bldg, N. E. Corner 
6&Washington Sts. Springfieldjll.

T. Pullman 5432

A. SHUSHC 
AKUSERKA
Turiu patyrinu 

moterų ligose; ru 
pestingai prižiu 
riu ligonę ir kudl 
kį laike ligos.
|0929 S. State St, 

Chicago, III.

Didžiausias, atsakomingiausias ir 
pigiausias rakandų mufuotojas ant 
Bridgeporto, nes galiu 1 patarnauti 
kaip didesniam taip ir mažesniam 
darbe.

WM. DAMBRAUSKAS, 
817 West 34th St„ Chicago, III.

\ Tek Elvd. 9336

Dr. Yuška
1900 So. Halsted St.

Tel. Canal 2118
Ofiso valandos nuo 10 ryto iki

8 vakaro
Residencija: 2811 W. 63rd Si. 

Tel. Prospect 3466

Lietuvos Maisto Bendrove
LITHUANIANFOOD CORPORATION

1. Jei nori turėti nuosavas dirbtuves, sandėlius ir krautuves ir 
turėti užtikrintą darbą, ir pelną už savo sunkiai uždirbtus pini
gus, tai prisidėk prie Lietuvos Maisto Bendrovės.
2. Lietuvos Maisto B-vė rūpinasi tinkamai sutvarkyti Lietuvoje 
maistą, a.) Yra steigiamos gyvulių skerdyklos ir šaldyklos, (cold 
storage) Lietuvoj, b.) Pradedam rūpintis steigime koncervų dirb
tuvės išdirbimui uksuso, muilo ir t.t.
3. Iš Lietuvos kas metas yra išvežama į užrubežį tūkstančius 
raguočių, kiaulių, avių, ir kitokių gyvulių, taip pat ir paukščių, 
kaip tai: milijonais žosų, ančių, vištų, ir laukinių paukščių. O 
uogos, obuoliai grušiai, slyvos ir daržovės yra be jokios tvarkos. 
Jei viską tinkamai sutvarkyti, tai Lietuvoje gali turėti keliolika 
tūkstančių darbininkų užtikrintą darbą, ir milijonais pelno.
Tiktai pamąstyk, o lengva bus suprasti! (Šerai) akcijos parsi
duoda dar po $10.00. Galima pirkti nemažiaus kaip 5 serus, o ne 
daugiaus kaip 100 Šerų.

' I

Norėdamas daugiaus informacijų, kreipkis ypatiškai arbh per 
laišką i B-vės raštinę, arba pas ingaliotinius.

Lithuanian Food Corporation
. ’ 10715 MICHIGAN AVENUE

CHICAGO, ILLINOIS
LIETUVOS MAISTO BENDROVES INGALIOTINIAI

V. MIKNEVIČ1ŲS
10530 Indiana Avė., 

Roseland, 111.
M. CIPLIS, •

8809 Houston Avė.,
So. Chicago, III.

K. POCIUS,
12053 Halsted St.,

VVest Pullman, UI
P. BALTRUŠAITIS,

3808 Beech St.,
Ind. Harbor, Ind.

A. DOVEIKA,
3953 Rockwell S’t.,

Brighton Park, III.
F. SKRABUTeNAS,

9320 Cottage Grove Avė.
Chicago, III.

Lietuvos Maisto B-vė suteikia teisingiausį patarnavimą persiunti
mui pinigų j Lietuvą. Parūpina pasportus, laivakortes, ir sutei
kia pilną patarnavimą keliaujantiems Lietuvon.

J. YARAS,
1505 C’ėnter Avė., 

Chicago, Heights, III.
J. BOREISIS,

604—6-th Avė., 
Milwaukee, Wis.

A. PAKSIS,
220 Milvvaukee Avė., 

Kenosha, Wis.
S. GODEIKA,

1222—720 Lunderlin St., 
Waukegan, III.

E. MOSKEVIČIUS,
1228 Lincoln Avė., 

Beloit, Wis.
L. ČEPULIS,

301 E. Central St., 
Farmington, III.

A. DADURKEVIČ1US,
P. O. Box 303, 

Pana, UI. .
K. BLUZIS,

1417 St. Louis Avė., 
E. St. Louis, III.

J. PAULAUSKAS,
1226 N. 8-th St.,

E. S't. Louis, III.
J. LABANAUSKAS,

1231 Victory St.,' 
Waukegan, III.

L. MISIŪNAS,
907—8-th St., 

Waukegan, UI.
CHAS. SKRABULIS,

1125 Madison Avė., 
Kewanee, UI.

Kauno antrašas
, --------

[LIETUVOS MAISTO BENDROVE
' • .L

Laisvės Alėje No. 80
KAUNAS, LIETUVA.

*

Ashland 
Jewelry 
& Music 

Store
Parduodamo už 

pusę kainos Grafo- 
nolas, Laikrodžius, 
Deimantus ir nau
jausius lietuviškus 
rekordus.
4537 S. Ashland Av.

Chicago, III.

rr.tTTTTTnTrTTnmimiTnmnnrnTTiiTini

DR. CARTER
Akys, ausys, nosis, gerklė

Turi katarą, kurtumą, 
nosies nešvarumą, te
kančias ausis, blogus 
tonsilius ? k 
Turiu naujai įrengtą 
gydymo būdą nuo šių 
ligų be operacijos. Esu 

. gydytojas ir chirurgas, 
23 metai prie State St.

Kreipkitės šiandien gydymuisi.
Dr. Carterio išsilavinimas po jūsų 

prisakymu. Išlygos prieinamos — 
ant išmokėjimo.

Rašykit reikalaudami kny
gelės veltui.

F. 0. CARTER, M. D.
Akys, ausys, nosis ir gerklė 

120 South State Street
Vai.: 9—6; Ned. 10—12.

23 metai prie State Street.

Serganti žmonės yra užprašomi 
pasitarti su Dr. Ross.

DYKAI PATARIMAI
Geriausi AMERIKOS IR EURO
POS gydymo budai nuo

Chroniško 
Nervingumo 
Kraujo 
šlapumo 

ir
Privatinių » 
Ligų

Jeigu jus turite 
nenusiminkite, 
ir iš toli suteiksiu geriausį gy
dymą .

DR. B. M. ROSS
35 South Dearborn St. 

(Kampas Monroe ir Dearborn St.) 
Imkite elevaitorių iki 5-to augsto 

Priėmimo kambarys 506, 
Chicago, ■ III.

Sfiso valandos 10-5 po piet. Nedėl- 
ieiiiais 10-1 po piet. Panedėlyj, 
Seredoj ir Subatoj vakarais 6-8 v.
TRISDEŠIMTS METŲ TOJE 

PAČIOJE VIETOJE, '
Vieta kurioj tūkstančiai žiponių 

liko išgydyti, tai 'geriausia vieta 
ligonių atsilankymui.

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

Ruatta & Serenelli 
817 Blue Island Avė.• »

Ofiso Tel. Blvd. 7220
DR. M. T. STRIKOL’IS

Uetuvis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 SO. ASHLAND AVĖ.
Vai.: 10:30 iki 12; 8:30 iki 5 ir 

6:30 iki 8:30. Ned.: 10:30 iki 
12:00 dieną.

Nara.: 2914 W. 43rd Street.
Tel. Lafayette 263

Piliava, Kaunas ir Vilnius
Jei jus manote važiuoti Lietuvon 

pasimatymui su giminėmis arba no
rite atsikviesti draugus, žiūrėkite, 
kad lavakorte butų pirkta pas The 
Royal Main Line. Dideli ir populia
riai laivai: “Orduna”, “Orbita”ir“Oro- 
pesa”, kurie plaukioja tarpe New Yor- 
ko ir Hamburgo kas dvi savaiti. Jie 
yra labai gražiai ir švariai įrengti. 
Trečia klesa tiesiog yra puiki. Bus 
labai žingeidu važinėti tais laivais. 
Pilnas informacijas gausite nuo agen
tų arba.

THE ROYAL MAIL STEAM 
PACKET CO.,

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

DR. A. MONTVID
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

25 E. Wa»hington St.
Valandos: nuo 10 iki 12 ryte 

Telephone Central 3362 
1824 Wabansia Avė.

Valandos: nuo 6 iki 8 vakare

Telephone Yards 5032

DR. M. STDPNIGKI
3107 So. Morgan SU 

CHICAGO, *ILL.
VALANDOS: Nuo 8 iTd 11 ryto

ir nuo iki 8 vakaro

Telephono Van Buren 294
Res. 1139 Independence Blvd. Chicago

?Dr. A. A. Roth
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistas Moteriškų, Vyriškų,Ų 
Vaikų ir visų chroniškų ligų

Ofisas :3354 So. Halsted St. Chicago.
Telephone Drover 9693

Valandos: 10—11 ryto; 2—3 po piet, 
7—8 vak. Nedėliomis 10—12 dieną.

Tel. Boulevard 2160

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

VALANDOS: 9—12 ryto

3303 So. Morgan Street, 
CHICAGO, ILL.

Dr. AL. DAVIDONIS
Gydytojas ir Chirurgas

Ofisas: 2816 So. Michigan Avė.
Valandos:

nuo 10 ryto iki 3 vai. po piet.
Telefonas Victory 9082

bile kokią ligą, 
Atvažiuokite kad

A. MASALSKIS 
Graborius

Atliekame dar 
bą kuopi giau 
šiai. Mažus 
grabus tuiime 
nuo $3 ir aug- 
ščiau, dide
liems nuo $25 
ir augščiau. 
Taip pat turi
me gerus au
tomobilius, kri 
kštynų ir tt.

Reikale kreipkitės
♦ 3307 Aubum Avė.
Tel.: Boulevard 4189

5 kambarių namui dratus išva- 
džiojaine pilnai su
fixtures yvv

Darbą gvarantuojame.
Elektriškam darbui

Telefonai Boulevard

Tel. Aaustin 737

DR. MARYA 
DOWIATT—SASS.

Kątik sugrįžo iš Califomijos ir 
vėl tęs savo praktikavimą po No.

5208 W. Harrison St.
Valandos 8—12 kasdieną ir 6—8 

vakare išskiriant nedėldienius.
—■■A ------------------------------------------- ---------------------------------

Canal 0257
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

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

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryt®
1821 So. Halsted St., 

Kampas 18 ir Halsted St

BRIDGEPORT 
ELECTRIC CO.

7101 
1892

1619 W. 47th Street
Ant ifaflpkesčių, jei pagei

daujama.

Telephone Yards 1532
DR. J. KULIS

Lietuvis 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

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

3259 So. Halsted St., Chicago.

Telephone Yards 5834

DR. P. G, WIEGNER
Priėmimo valandos nuo 8 iki 12 ii 

ryto ir nuo 7 iki 9 v. vak.
3325 So. Halsted S't.. Chicago, III.

Dr. A. J. BERTAšIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Residencijos Tel. Boulevard 1042
ju—r:



t NAUJIENOS, Chicago, m

Lietuviu Rateliuose
BRIDGEPORRT.

Ketvergas, Balandžio 12, ’22

$250

2342

MORTGECIAl -PASKOLOS

MOKYKLOS
Mokinkis dressmaking

Braižymo .siuvimo — Dienomis

G pagyve- 
ant 18tos

Arti didelio 
geroj vie- 
arba mai-

ar

AUTOMOBILIAIASMENŲ JIESKOJ1MAI SIŪLYMAI KAMBARIŲ PARDAVIMUITolutis kalbėjo apie Lietuvos 
derlių, augančią pramonę ir 
lietuvių dalyvuimą joje.

Antras kalbėjo B-vės sekre
torius G. J. Stungis apie veiki
mą bei nuveiktus ir veikiamus 
B-vės darbu-j Lietuvoje ir Ame
rikoje. B-vė “Bubąs” turinti 
įsteigus Lietuvoje du fabrikus: 
rūbų siuvyklą Kaune ir elekt
ros gamyklą Tauragėje. Bubu 
siuvimo fabrikas esąs darbais 
apverstas. Lietuvos Valdžia 
davus B-vei užsakymų pasiųti 
kelias dešimt tūkstančių kariš
kiams drapanų komplletų.

Tauragėje elektros fabrikas 
jau veikiąs nuo sausio 1 <1. š. 
m. Teikia elektros šviesą 
Tauragės miesto gyventojams 
ir įvairioms prekybos ir pra
monės įstaigoms. Vin t ms jė- 
4a gaminama elektra a teeina 
daug pigiaus palyginant su ki
tų miestų, kame elektra yra 
gaminama kuru. Tuo pačii 
kartu investuotas B-vės ka-pi 
talas pastatymui tvenkinio duo
dąs gero pelno.

NAMAI-2EME
4*

Progresyvių draugijų darbuotė.

Praeitą septintadienį, balan
džio 9, Mark White Sųuare sve
tainėj Draugija Teisybės Mylė
tojų laikė savo mėnesinį susi
rinkimą. ApkaĮbčjus einamuo
sius draugijos reikalus buvo 
išduoti įvairių komisijų rapor
tai. Nuo Chicagos Lietuvių 
Auditorium Bendrovės komisi
ja savo raporte paaiškino, kad 
bendrovės reikalai einą sėk
mingai, ir kad jau nemažai 
bendrovės šėrų yra išparduota. 
Bet dar reikia nemažai jų ir

Apkalbėjus š;

Taipgi 
kad 
bus 
nuo 
ko- 
pa-

statyti svetainę.
dalyką draugija dar nutarė 
pirkti bendrovės šėrų, nors jau 
turi jų už 1020 dolerių nupir
kus. Be to, bendrovės šėrai 
buvo pardavinėjami draugijos 
nariams susirinkime,
'komisijos nariai pranešė, 
auditorijos pienai neužilgo 
jau užbaigti daryti. Po to, 
lietuvių Tutiškų kapinių 
miteto nariai savo raporte
aiškino, kad kapinės yra tinka
mai tvarkomos, ir kad daroma 
prisirengimai įvesti į jas van
denį. Tam darbui, girdi, rei
kėsią nemažai pinigų. Buvo 
klausta ar draugija galės tum 
reikalui bent kiek pinigų pa
skolinti. Apkalbėjus šį dalyką 
susirinkę draugijos nariai už
tvirtino pirmesnį tarimą pa
skolinti ta inti'ksilui 1,000 dole
rių. Valdyba likosi įgaliota 
paskolą suteikti, ant pareikala
vimo.

ši 
kil- 
gal 
IŠ

Reikia pažymėti, kad 
draugija uoliai remia visus 
Dėsnius sumanymus. Tat 
tik vien dėlto ir turi gerą
siseCdmą ir .visuomenės užuo
jautą. Ji gana tvirtai stovi fi
nansiškai ir turi nemažai savo 
narių. Pereitame susirinkime 
prie draugijos prisirašė dar 15 
naujų narių. Tas parodo sėk
mingą draugijos aiigimą.

Kaip girdėt, balandžio 23 Mil
dos svetainėj yra rengiama 
gražus pramogų vakaras pa
gerbimui tų draugijos narių, 
kurie išbuvę dragijoje 12 me
tų ir nereikalavę pinigiškos pa
galbos. Tą vakarą tokiems 
draugijos nariams bus 
ma tinkamos dovanos, 
narių draugijoje, rodos, 
si -suvirs 20. —Narys.

duoda- 
Tokių 

randa-

LIET. AM. RŪBŲ IŠDIRBIMO 
B-VĖS “RŪBAS” NEPAPRAS

TAS SUSIRINKIMAS.

Nedėliuj 9 d. balandžio Mel
dažio svetainėj buvo nepapras
tos Liet. Am. Rūbų Išd. B-vės 
“Rūbas” susirinkimas, kuria
me dalyvavo apie du šimtu su
virtum dalininkų. Apie 2:30 
v. po pietų B-vės vice-pirminin- 
kas p. K. J. Mačiukas (Mackc) 
atidarė susirinkimą, pabriežda- 
mas jojo tikslą. Vėliaus 
mininkas pakvietė kalbėti
Tolutį, kuris keli mėnesiai kai 
y a atvykęs iš Lietuvos.

P-

4M

p.

ADOMAS RUDIS
Mirė seredoj, balandžio 4 d., 

1922 m., 5 vai. iš ryto turėda
mas 52 m. amžaus. Paėjo iš 
Plungės par., Stalgėnų, kaimo, 
Telšių apsk. Paliko Lietuvoj 
pačią, dvi dukteįis ir sūnų. Lai
dotuvės atsibus pėtnyčioj, ba
landžio 14 d., 1:30 vai. po pie
tų iš narni) 158 E. 116 St. Ken- 
sington į Tautiškas kapines.

Užkviečiame gimines, drau
gus ir pažįstamus dalyvauti lai
dotuvėse, kuriomis rūpinasi

K. Rauka.

rY E R B. Naujienų skai- 
U tytojos ir skaitytojai 
prašomi pirkinių reikalais 
eiti | tas sankrovas, kurios 
skelbiasi Naujienose.

JIEŠKAU SAVO PUSBROLIO 
Edvarto Kondrotavičiaus, Bavidonės 
kaimo, Žiežmarių vai., Trakų apskr. 
Girdėjau, kad gyvena Indiąna Harbor. 
Jis pats ar kas kitas meldžiu praneš
ti: Domicėlė Stankevičienė (Kondro- 
tavičiukė), 555 W. 14th St., Chica
go, III.

JIEŠKAU SAVO GERO DRAUGO 
Leono Mačiulio, kuris gyveno Pitts- 
burgh, Pa. ant Penn Avė. Pradžio. 
balandžio išvažiavo į Chicagą, kur ji
sai turi tris pusbrolius, Beržinius. Aš 
turiu triš gVomatas iš tėvynes; laba:, 
jam svarbios tos gromatos. Greitai 
atsišauk arba parvažiuok ant Velykų. 
Franciška'B., 2204 Fifth Avė., Pitts- 
burgh, Pa. K

JIEŠKAU SAVO DĖDĖS STANIS- 
lovo JukŠtinavičiaus, Kaun rėd., Pa
nevėžio apskr., Titonių sodžiaus. Apie 
20 metų; kaip Amerikoje. Meldžiu at
sišaukti, arba žinanti jį malonės pra
nešti adresu:

PRANAS PARČAUSKAS, 
1542 Wabansia Avė., Chicago, III.

ANT RENDOS KAMBARIS 
dviems vaikinams ar merginoms, su1 
valgiu ar be. Kambariai šviesus, 
elektra, maudynė, ir kiti parankumai.

Atsišaukite bilo kada.
J M.',

1916 N. Wabansia Avė.
1-os lubos.

JIESKO DARBO
JIEŠKAU DARBO I DUONKEPY- 

klą už antrarankį kepėją. Moku dar
bą pirmarankio kepėjo, bet tuo tar
pu norėčiau dirbti kaipo antrarankis

M. G.,
854G So. Emerald Avė.

JORDON 1920, 7 pasažierų $400 
verta už ekstra. Atrodo kaip naujas, 
tik už $975. šis yra geriausis pir
kinis mieste. Išlygos. Atdara nedč- 
lionrvls ir vakarais. 1741 W. Madison 
Street.

HAYNES 1921, touring, tik biskį 
suteptas $1,000., Išlygos. Atdara 
nedėlioms ir vakarais. 1741 W. Madi
son St.

HUMPMOBILE, touring, kaip nau
jas; teisingas pasiūlymas nebus at
mesta. Išlygos. Atdara nedėlioms 
ir vakarais. 1741 W. Madison St.

DUONOS KEPTUVĖ 
RIMKUS BROS.

Pardavimui duonos keptuvė už pri
einamą kainą su gerais įtaisymais: 
mašina duonai minkyt, miltams si- 
jot, benčiai, automobiliai ir geras na
mas. gavninkas turi namą, todėl pir
kėjas turi progą gauti lysą ant ilgo 
laiko.

Savninkas turi namą, todėl pir-

1246 So. Ashland Avė , 
Tol. Roosevelt 8226.

REIKIA DARBININKU
MOTERŲ

JIEŠKAU JONO ZINKINIO; JIS 
yra Suras, bet kal
ba lietuviškai, len- 
kiškari ir totoriškai 
Iš Lietuvos Rasei
nių apskr., Jur
barko miesto, turi 
apie 45 metus. 
Patėmyję tokią y- 

malonėkite 
už ką 

atly-

patą, 
pranešti, 
pranešėjui 
ginsiu su $25.00.

M. MONTVILAS
1307 Rex Avė., S. E., 

Canton, Ohio.

REIKIA merginos prie namų 
darbo.

MRS. SELTZER, ’
3310 W. Roosevelt Rd.

Phone Nevada 0358

REIKIA PATYRUSIŲ MO- 
terų maišus lopyt.
S. & F. BAG BURLAP CO.,

2017 W. Lake St.
| i" 1 i ■ i -

KEIKIA DARBININKU
VYRŲ

Atšilus, orui Lietuvoje dar 
pereitą mėnesį B-vė “Rūbas” 
pradėjus statyti verpimoaiidi- 
ino fabriką Tauraigje prie elek
tros stoties. Steigiamam ver- 
pimo-audimo fabrike busią ap
dirbama virš šimto pūdų linų
į dieną. Fabrikas busiąs baig
tas statyti šią vasarą. Jau už
sakymas milionui metrų au
deklo esąs ■gautas iš Lietuvos 
valdžios — krašto apsaugos 
ministerijos. Šis faktas paro
dus, kad Liet. Am. Rūbų Iš
dirbinio B-vė kas dien stiprė
janti ir užimanti vieną svar
biausių vietų ^Lietuvos pramo
nėj.

Po sekretoriaus kalbos-ra- 
l>orto buvo bendri dalininkų 
pasikalbėjimai dėl sukilimo ka
pitalo $200,000 audimo fabri
ko užbaigimui. Ant 
ko sukelta keliolika 
čių dolerių naujo 
Daugelis dalininkų
kad reikalingas audyklai kapi
talas butų sukeltas iš tarp'se
nųjų dalininkų.

Antru atveju kalbėjo p. To
lutis apie Lietuvos Valstybės 
kūrimąsi ir kovą su įvairiais 
užpuolikais.—J. S. Adata. 
4wac8ggggri, i m

Pranešimai

vietos li- 
t uksta n- 
kapitalo. 

išsireiškė,

Chicagos Komitetas Lietuvos Naš- 
laičiains šelpti (po globa Letuvai Gel
bėti Dr-jos Roselandoi Scenos Mylėto- 
tojų Ratelio jėgomis stato svenoje la
bai juokingą dviejų veiksmų komediją 
“Tarnas įpainiojo” nedčlioj balandžio 
23 d., M. Meldažio salėje 2242 W. 23 
Place. Pradžia 7:30 v. v. Po vai
dinimo šokiai. To vakaro pelnas ski
riamas sušelpimui nelaimingos V. 
Pečiulių šeimynos. Kviečia visus va
karo rengimo Komisija.

Ciceros Lietuvių Pašelpos Kliubo 
bertainins •susirinkimas įvyks pėtny- 
čios vakare balandžio 14, lygiai. 7:30 
vai. vakare, O. Tamuliunienės svetai
nėj. Nariai susirinkite laiku,, nes 
turime daug reikalų svarstyti. Nepa
mirškite atsivesti naujų narių prisi
rašyti prie kliubo.

— Kliubo sekretorius.

Laisvos Jaun. Vyrų Choro extra re
peticijos įvyks pėtrjyčioj, balandžio 14 
8 v. v. Mildos svet., ant antrų lubų 
3138 So. Halsted. Visi dainininkai 
susirinkit laiku būtinai; nes turim pri
sirengti savo Velykų vakarui.

J. Snarskis.

Dramatiškas Ratelis rengia drau
gišką vakarienę d. V. Pačkauskui iš
leisti Lietuvon, subatoj, bal. 15 d., 
Meldažio mažoj salėj. Kviečiame ne 
tik narius, bet ir svečius gausiai da
lyvauti.—Komitetas.

NAUJA NAUJIENŲ STOTIS
Dar viena Naujienų stotis 

randasi ant kampo 63rd ir Hal
sted gatvių.

Brooklyn, N. Y. — L. S. S. 19ta 
kp. rengia referatą ir diskusijas pėt
nyčioj, bal. 14 d., 7:30 vai. vak. L. A. 
C. C. svetainėj, 803 Driggs Avė. Te
ma bus “Suvienytas darbininkų fron
tas”. Brooklyniečiai atsilankykite 
visi; bus labai rimtų pasikalbėjimų.

Kviečia Komisija.

Dramatiško Ratelio repeticijos “ša- 
laputrio” jvyks pėtnyČioj. balandžio 
14 d., 7:30 vai. vakare, M. Meldažio 
svetainei. Visi lošėjai susirinkit lai
ku. Tai bus paskutinė praktika, nes 
Velykų vakare turėsime lošti.

— Režisierius.

Velykų vakare, balandžio 16 d., Mel
dažio svet., 2242 W. 23 PI., bus sta
toma scenoj “Šalaputris”, labai juo
kinga vieno veiksmo komedija. Bo 
to, bus dar gražių dainų ir paskui 
šokiai. Kviečiame skaitlingai atsi
lankyti. ‘—i Komitetas.

* JIEŠKAU SAVO SUNAUS JUO- 
zapo Lisinskio. Malonės pats atsi
šaukti, arba jį žinanti pranešti.

SELOMĖJA LISINSKIENĖy ....
Rokiškio apskr., Pandėlio valsč., 

Paclzalakes dvaras. I.ithuania.

JIEŠKAU savo giminių ir pažįsta
mi). Mykolo Survilo, Vainaičių vien
sėdijos, Kauno rėd., Tauragės apskr. 
Girdėjau gyvena Chicagoje, taipgi 
pusbrolio Povylo Jonikio, girdėjau ir 
jisai gyvena Chieagoje. Todėl gi
minės ir pažįstami meldžiu atsišauk
ti laišku arba kas žinote meldžiu pra
nešti; už ką busiu dėkinga. Petronėlė 
Jonikaitė-Kutkiene. Antrašas: Wm. 
Kutko, 1107 E. Gent Ace., Johnston 
City, III. , 2,

JIEŠKAU savo tėvo Vincento Žal- 
pio, paskutiniu laiku gyveno East 
Chicago, Ind. Paeina Šiaulių apskr., 
Kelmės valsč., Pakalniškės kaimo. 
Esu atvažiavus iš Lietuvos jau keturi 
mėnesiai, tad labai norėčia pasima
tyti su savo tėvu. Jis- pats ar kas ži
note medžiu pranešti, arba pats at- 
važiuckie. Ona Žalpaitė, 657 W. Li
berty St., Chicago, III.

1!ĮVYRU REIKIA III
Mokintis barberystės. Labai rei

kalaujami. Didele alga. Į keletą 
savaičių išmoksi. Jei neturi darbo, 
mokinkis apmokamo amato. Jei 
dienomis dirbi, vakarais mokinkis. 
Atdara iki 9:00 vųl. Aplankyk.

MOLER BARBER COLLEGE 
105 So. Wells St., Chicago.

NETURI DARBO?
Ateik pas mus, mes parodysime 

kaip padaryti $50 ir daugiau į savai
tę, parduodant aukštos rūšies invest- 
mentus ir Rėal Estate prapęrtcs, k. 
t. lotus, farmas ir namus. Patyri
mas nereikalingas, mes pamokysim, 
atsišaukit į ofisą. Liberty Land & In- 
vestment Co., 3301 So. Halsted St.

REIKALINGAS VYRAS ANT 
ūkės Goodman Wisconsin, $30.00 į 
menesį ir pragyvenimas. Atsišauki
te norinti dirbti, į 
EVALDO IR PUPAUSKTO OFISĄ,

840 W?33rd St.,
Phone Ytirds 2790

ĮVAIRUS SKELBIMAI
PRANEŠIMAS

šiuomi pranešu savo kostumer- 
koms kurios siudėsi ir kurios dar ne 
sisiudė pas mane drapanas, kad per
kėliau savo dirbtuvę į pagabesnę 
smagesnę vietą, t y. nflo

3343 So. Halsted St. į
3214 So. Halsted St.

progos turiu pranešti, 
geriausią išdirbystę 
skirtų taipgi darome 

i. Perkanti pas mus,

ir

UŽkad
dresių, 

ant už- 
bus už-

Prič 
laikau 
koutų, 
sakymo 
siganėdinusi, nes tai musų ilgų metų 
patyrimas.

Todėl, užkviečiame atlankyti mus 
naujoje vietoje ir prisižiūrėti 
materijoo.

Viso labo
G. S. BURBA,

3214 So. Halsted St., 
Tel. Boulevard 2469.

musų

SUTAISYK SAVO AUTOMOBILIŲ
Mes pigiausiai ir geriausiai taiso

me visokios išdirbystės automobilius. 
Taipgi parvežam sudaužytus iš visų 
eraštų miesto. Pašaukit dieną ai 
naktį per telefoną

2857 W. 39th PI.
Phone Lafayette 4493

JIESKO PARTNERIU
REIKALINGAS PARTNERIS Į 

“Dry Goods” štora. Galima pastoti 
partnerius su mažai pinigų arba ku

ris neturėtumėte pinigų, o turite lotą 
arba automobilių ar kitokį geri šėrai 
nebus atmetami. Kreipkitės pas, 

A. GRIGAS, 
3114 S. Halsted St.

E

ISREDAVOJIMUI
RENDAI 110 AKERIŲ FARMA, 

turi' yra prie mažo ežero 140 mylių 
šiaurius nuo Chicagos. Didelis so

das vyšnių, 20 akerių užsėta, 30 ake
rių pavasariniams javams Likusi ga
nykla ir giria Gera vieta su stebė
tina ateioia pradėt ūkės gyvenimą su 
iedidelių investmentu. Lietuvių ko- 
oniją. Kreipkitės

i' .. 3228 Gilis Avė.,
ąjrba telęfonuokit Douglas 6934

3228 Gilis Avė.,

JIESKO KAMBARIU
JIE$KAU kambario vienam 

vaikinui — su valgiu, ar be vai 
gio. Geistina nuo 18 gatv. į šiau
rius. Anthony Simon, 1608 So 
Halsted St.

JIEŠKAU kambario prie ma
žos šeimynos su valgiu, Brid- 
geporto apielinkėj. Praneškite į 
Naujienų ofisą num. 10.

REIKIA paprastų darbininkų 
prie akmenų. 30 centų į va
landą. Kreipkitės:

Bfownell Improvement Co., 
Thortin, 111.

I

REIKALINGI ŽMONĖS ANT GY- 
venimo lietuviškam viešbutyj. Su 
valgiu arba be valgio, labai pigiai 
darbininkams. Šviesus . kambariai, 
viskas apžiūrėta. • leninis ofisas ant 
Imo augšto. Naktinis ant 2ro. Klaus
kite Mrs. Gedeiko, 1606 S Halsted St. 
-------------- ----------r—------ ----------------- -

REIKIA vežėjų, prie žirklių 
ir į kiemą vyrų dirbti geležies 
atmatų kieme. Kreipkitės: 
ALTON IRON & METAL CO., 

2122 So. Loomis St.
REIKIA BARTENDERIO DIRBTI 

į saliuną. Geistina kad kalbėtų 
gerai angliškai. Darbas ant visados, 
gera mokestis.

Atsišaukite greitai.
3601 W. North Avė. .
Tel. Belmont 2153.

REIJCIA patyrusių skudurų 
ir popieros rišėjų, dirbti prie 
elektra varomo preso. Nuolatinis 
darbas. WEST SIDE METAL 
REFINING CO. 2917 S. LaSalle 
Street.

RAKANDAI
PARDAVIMUI 5 kambarių 

visai nauji rakandai. Parduosiu 
pigiai.

6549 So. Campbell Avė.
Phone Prospect 4161

NEPRAŠEIŠKITE ŠIO BARGENO
Priversti urnai parduot mahogany 

grojiklį pianą, su prijungta ukulele, 
šėputė, roliams ir 10 metų gvaranta- 
vimas ir didelis dubcltava springsa 
phonographas su rekordais ir dai- 
mantine adata. Taipgi vėliausios ma
dos fruntinei setas, daining ir bed 
ruimdo. Ant grindų pastatoma lem
pa, kaurai, davenport, paveikslai, lan
gams užlaidai eto. Parduosiu ant syk 
ar atskirai. Rezidencija 1922 South 
Kedzie Avė.

PARDAVIMUI
PARSIDUODA GRAND UNlVEIt- 

sal kukninis pečius, mažai vartotas, 
labai pigiai. .

3202 So. Halsted St.
Ant antrų lubų.
Tel. Bul. 5788

PARDAVIMUI GROSERNĖ SU 
gražiais rakandais, biznis išdirbtas 
per daugelį metų. Parduosiu už tei
singą pasiūlymą.

Atsišaukite:
3256 So. Morgan St.

PARDAVIMUI BUČERNĖ IR 
grosernė, yra skiepas, 5 kambariai 
pagyvenimui ir garadžius. (Taipgi ir 
kambarių rakandai). Biznis parsi
duoda cash ir gerai uždirbtas, tarpe 
’ietuvių ir kitataučių. Priežastį pa
birsite ant vietos. Kreipkitės:

3140 So. Wallace St.

PER 5 DIENAS
Turi būti parduotas arba išmainy

tas “Dry Goods” Storas. Mainysiu 
ant loto arba automobiliaus. Biznis 
yra geroje ir bizniavoje vietoje ir ge
roje apielinkėje. Atsišaukite pas;

A. GRIGAS,
3114 S. Halsted St.

PARDAVIMUI GROSERNĖ, SU 
visais įtaisymais, biznis geras ir ge
roj vietoj, įvairių tautų apgyventa, 
randa pigi, 3 kambariai dėl gyvenimo. 
Pardavimo priežastį patirsite ant 
vietos.

4511 S. Hermitage Avė.

PARDAVIMUI pusė bučernės ir 
grosernės biznio. Ant Michigan Avė., 
arti Visu šventų parapijos bažnyčios. 
Su visais patogumas, mašinomis ir 
troku (ford). Biznis išdirbtas nuo 
daugel metų. Noriu parduoti greit, 
nes pirkau kitą biznį, parduosiu pi
giai. Atsišaukite: M. Mazūra. 10742 
So. Michigan Avė., Chicago, III.

FOTOGRAFŲ ATIDAI
Pardavimui studio Chicagoj prie 

didelės gatvės, labai geroj vietoj ir 
gerai įrengta. Savininkas eina iš 
oiznio. Kreipkitės į Naujienų Brid- 
geporto skyrių, Box 91, 3210 Soūth 
Halsted St., Chicago.

PARDAVIMUI GROSERNĖ IR 
kendžių storas ]ą,bai .gilioj vietoj, 
prieš pat parkus, h Vieta yra labai 
užeinanti. z Biznis daroma $200 į die
ną kaip šilta. Yra ruimai pagyveni
mui. Turiu parduoti šią savaitę 
kaina $950.00.

5301 So. Racine Avė.

PARDAV1MUI DELIK ATESEN, 
groseris, $775. Puikus aržuoliniai 
fixtures. $100 rokavimo skalė; stik
lai, grindų cases; gražus, švarus Sto
ras, 4 pagyvenime kambariai, rakan
dai. Rendos $25. Tūlam- tikras bar- 
genas. 2903 So. Canal St., Yards 2056 
Imkit Racine gatvekarį.

PARDAVIMUI grosernė ir 
šiaip smulkmenų krautuve. 4 
gražus kambariai gyvenimui. 
Geroj apielinkėj.

5260 So. Halsted St.

MAUDYNIŲ bargenai ir tol- 
letus įdėsime už labai prieina- 1 
mą kainą. McFadden Rcliable 
Plumbers, 360 E. 51 St., Phone 
Drexel 0700.

NEGIRDĖTA PROGA
Pardavimui augalų ir vaisių krau

tuvė (Fruit biznis) su Atlas Troku, 
biznis gerai išdirbtas ir pelningas, 
labai gera apielinkė (route), priežas
tis pardavimo,'liga. Kreipkitės į Nau
jienų Skyrių, Town of Lake, 1614 W. 
46th St., No. 7, Tel. Boulevard 0672.

PARDAVIMUI ČEVERYKŲ TAI- 
symo šapa. Yra visi reikalingi įran
kiai, geroj vietoj, geras biznis. Par
duosiu pigiai. Priežastis — važiuoju 
į Lietuvą.

Atsišaukite:
3433 So. Halsted St.

PARDAVIMUI cash registe- 
ris, rriažai vartotas. Parankus 
dėl saliunų, parduosiu pigiai.

Atsišaukite:
3150 Emerald Avė.

PARDAVIMUI JUODA PUI- 
ki karvė, kuri duoda j dieną 9 
galionus pieno. Parduosiu pigiai.

G. M. CHERNAUSKAS, 
Lyons, III.

PARDAVIMUI 2 KAMPINIAI 
namai: vienas 2 aukštų 4 pagyveni
mų, antras bizniavus, saliunas ir 5 
kambariai pragyvenimui. Elektra, 
maudynė, cemento skiepas. Priežastį 
patirsite ant vietos. P. Mikalovski, 
1444 So. 51st Avė , Cicero, 111. Tel. 
Cicero 147.

PARSIDUODA NAUJAS MURI- 
nis namas, South Side, gražiojo apie- 
linkčje, 2 pagyvenimų po 5 ir 6 
kambarius, vanos, elektros šviesos, 
oru šildomas, augštas cementuotas 
skiepas ir kiti visi naujausios ma
dos įtaisymai. Kreipkitės pas

A. GRIGAS, 
3114 S. Halsted St.

AUTOMOBILIAI
PERKAME AUTOMOBILIUS

Visokio išdirbimo, visokio modelio, 
greitam veikimui ir aukštos kainos. 
Atvažiuokite savo automobilių pas 

DORCHESTER MOTOR SALES
COMPANY,

1401 E. 67th St.
PARSIDUODA AUTOMOBILIUS 

Grant Six, 5 sėdynių. Atrodo ir bė
ga kaip naujas Parduosiu pigiai, 
nemokantį važiuot išmokysiu.

NTKSHES,
2857 W. 39th PI.

Garage
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REIKALINGAS bučens, turi 
būt patyręs. Darbas ant visa
dos, mokestis gera. Atsišaukite.

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

PARDAVIMUI ŽUVIŲ MARKE- 
tas ir groseris. Vieta apgyventa 
tirštai lietuvių ir švedf). Biznis iš
dirbtas. Pardavimo priežastis patir
site ant vietos. Kreipkitės:

10802 Michigan Avė., 
Roseland, III.

PARDAVIMUI ice box gro 
sernei. Kam reikalinga, labai pi
giai,

4231 So. Talman Avė.
Phone Boulevard 4210

PARDAVIMUI Columbia gra- 
mafonas, 1 metus vartotas, ir 
10 rekordų. Parduosiu už $25. 
Kreipkitės tuojau. 1731 E. 92 
PI., So. Chicago, 111., 2 lubos.

PARDAVIMUI bučemė ir 
grosemč, Lietuvių kolonijoj. Ge
roj vietoj. Pardavimo priežastis 
— apleidžiu Chicagą.

562 W. 18 St.
PARDAVIMUI SALIUNO FIXTU- 

res, pilni setai visokio dydžio, 
ir aukščau.

J. KRAUSE,.
918 West Madison St.
Tel. Haymaiket 3016.

PARDAVIMUI SALIUNAS, 
lietuvių kolonijoj; biznis senas. 
Parduosiu pigiai.

3347 S. Wallace St.

DIDELI BARGENAI
Skubėkite biznieriai. Savininkas 

turi 3 biznius, yra priverstas parduo
ti pigiai viena iš jų, būtent farma 
Wisconsine 80 akerių, gražus budin- 
kai, sodas, upė bėga per farmą, gra
žiu miškas, visokių gyvulių ir visos 
mašinos, rugių užsėta, 
miesto prie didelių kelių 
toj. Šia farmą parduosiu 
nysiu ant namo Chicagoj.

Muro namas ant 3 lubų 
nimai ir Storas (saliunas) 
gatvės ir Halsted St. naujas namas 
su visais įtaisymais. Ir naujas mu
ro narn-as ant 2 lubų West Side Sto
ras (saliunas) ir kriaučių šapa ant 
antrų lubų, su vandeniu apšildomas 
ir visi įtaisymai.

Abudu namai ir farma parsiduoda 
visai pigiai, nes savininkas eina iŠ 
biznio.

Atsišaukite pas:
JUSTIN MACKIEWICH

So. Leavitt St., Chicago, III.
Phone Canal 1678

NAMAI-ŽEME
PARDUOSIU ARBA MAINYSIU 

ant farmos 4 pagyvenimų mūrinį na
mą, geroje apielinkėje ir geras namas. 
Norėdami gero ir pigaus namo, atsi
šaukite pas,

A. GRIGAS,
3114 S. Halsted St.

EXTRA PIGUMAS
Mūrinis namas 2 fintai po 6 kam

barius maudynės toiletai geriausiam 
padėjime. Mainysiu ant bučernės 
grosernės arba kito kokio biznio, loto, 
arba automobilio, rašykit arba atsi- 
lankykit pas

Abramovicz, 2015 So. Robey St.

EXTRA.
Ūkė ant pardavimo, mainymo ar

ba ant kontrakto. 200 akrų žemės, 
170 akrų dirbamos. Geri budinkai, 12 
ruimų namas, prie miestelio, gelžke- 
lio ir mokyklos, tarpe lietuvių. Lau
kai suarti rudenyj, žieminių kviečių 
42' akru; rugių 4 akrai, dobilų 20 ak
rų. Galima auginti po 25-30 jaunu 
karvių, 8 arklius, 40 kiaulių, ir 300 
vištų. Grudų prikulia į motus 2500— 
3000 bušeliu. Didelis sodnas, upelis 
bėga per ukr>, cementiniai saidvokai, 
cimentinis didelis kelias eina per ūkę. 
Stuboj vanduo ir telefonas.
$100 už akerį — $5,000 reikia įmo
kėti; likusius ant ilgo išmokesnio su 
5% nuošimčio. Mortgage lieka pas 
ūkininką. Priežastis pardavimo liga.

P. J. M., 
Bank of Custer, Custer, Michigan.

EXTRA
Pardavimui naujas mūrinis 2 

flatų, po 5 kambarius namas:1 
skiepas, elektra, gasas ir visi 
parankumai. Noriu parduot la
bai greitai. Kaina $7,600.. 
Kreipkitės:

A. BERNADIŠIUS, 
4709 W. 12th Place, Cicero, 11*. 

Antrds lubos.

PARDAVIMUI ŠIAUR-RYTINIS 
kampanas, Cicero ir Huron gatvės. 
Moderniškas akmens plytų namas su 
skiepu, karšto vandenio šiluma $9,500 

HALLMAN & KLING 
722 N. Cicero Avė. 
Phone Austin 8717

PARDAVIMUI 7 KAMBARIŲ 
cottage lietuvių apgyventoj kolonijoj, 
elektros šviesa. Turi būti parduota 
greitai, savininkas eina į biznį.

Kreipkitės:
3604 Wallace St.

STEBĖTINAS PIGUMAS
Parsiduoda Brighton Parke, mari

nis namas 2 aukštų beismantas, ant
aukštis, elektros šviesos, toiletai vi
duj, maudynės ir du lotai, už $7,800 
nepraleiskite šitos progos. Atsišau
kite greitai pas J. Bružą, 3214 So. 
Halsted St., ant 2 lubų.

EXTRA BARGENAS
Pardavimui 3 pagyvenimų mūrinis 

namas po penkis kambarius elektros 
šviesa, maudynės, viskas pagal šios 
dienos, namas randasi Brighton Park. 
Kaina 87,900. Atsišaukite pas

IDEAL REAL ESTATE CO, 
3214 So. Halsted St.
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PARDAVIMUI NAUJAS MURI- 
nis namas, 2-jų pagyVeninvų po 4 
kambarius. Elektros Šviesa, maudy
nės, aukštas cimentuotas skiepas ir 
viskas įtaisyta pagal naujausios ma
dos. Parduosiu ant labai lengvų 
išlygų, arba mainysiu ant lo£o. auto
mobilio, arba kokio biznio. F. J. Sze- 
met, 4217 Archer Avė.

APLEIDŽIU MIESTĄ, TAD PAR- 
duodu mūrinį narna 3 pagyvenimų: 
toiletai viduje skalbykla skiepe, išgry- 
stas antaukštis — gasas — lotas 25x 
150, skersai vieša mokykla, išpilta 
gatvė ir alley. Rendos $45.00 į mė
nesį. Lengvos išlygos. $500 įmokėt, 
likusius kain renda po $50 į mėnesį, 
be polukio 928 W. 37th St. 1-os lu
bos priekis.

Skoliname Pinigus ant ant 
ro rtiortgečiaus už 6% 

išmokėti mėnesiniais mpkes- 
Perkame bondsus, notas ir

Galite 
čiais. 
kontraktus.

LOUIS STERN & CO
5 North La Šalie Street,
kampas Madison St. Tel. Main 484.5

vakarais.
Specialės vakarinės klesos biz- 

niavoms merginoms, pasisiuvimui 
sau dresės.

VALENTINE 
DRESSMAKING COLLEGES 

2407 Madison Street, 
6205 S. Halsted St.

Kreipkitės ypatiškai arba rašy
kit išlygų paklausdami.

Sara Patek, piritiininkė.

MOKINKITĖS MADŲ 
PELNINGO AMATO

P-lės E. Kazlauskaitės
Lietuviška

SIUVIMO IR KIRPIMO 
MOKYKLA

Klesos: dienomis ir vakarais.
NAUJA VIETA

Evelyn Academy of 
Gown Designipg 

Room 1531 Kimball Hali Bldg.
25 E. Jackson Blvd.

Chicago, III.

DIDŽIAUSIA
Mokykla Chicagoj

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

I Musų sistema yra geriausia. čia 
' »v> zslr z* nirilr i zl tVVOn tll Aa

} siuvimo amatą. Mokiniai 
aktuališkai kerpa, mieruoja ir siuva 
drapanas, prie geriausiai įrengtų są
lygų. Išmokinam1 į trumpą laiką ir 
už labai prieinamą kainą. Išmokęs 
amato, be darbo nebusi.

Ateikite pasiteirauti, tas nieko ne- 
prekiuoja .

Atdara dienom ir vakarais.
MASTER SYSTEM DESIGNING 

SCHOOL,
190 N. STATE STREET, CHICAGO 

Kampas Lake Str., ant 4 lubų.

PUIKIAUSIA BUNGALOW, GA- 
li kraustytis gyvent, arti bažnyčios, 2 
blokai nuo Rock Island stoties 30 mi- _ 
nutų iki vidurmiesčio, randasi gra- mokiname atskiruose departamentuo- 
žioje vietoje Beverly Hills, arti 95 sę siuvimo amatą. F.fc!“ 
gatvės. Savininkas

McFADDEN
Phone Dorchester 5816

PARDAVIMUI medinis namas su 
mažu groseriu, kendžiu, ice creamo 
ir viskas kain stovi. Ant pirmo fla- 
to 5 kambariai, štorelis. Ant antro 
rendos neša $30.00 į mėnesi, yra ir 
skiepas. Savininkas nori išvažiuoti 
ant farmų, 1437 So. 49th Avė., Cice
ro, 111.
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