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200 žmonių žuvo 
Dinaburke 

i .

Reikalauja nusiginklavimo

Rusija reikalauja pa
šalinimu.

GENOA, bal. 11. — Po pie
tiniame posėdyje svarbiausios 
konferencijos komiteto, kuris 
svarstys Rusijos reikalus, Rusi
jos užsienio reikalų ministeris 
čičerinas užprotestavo prieš da-

Japonai žudo rusus.
, WASH1NGTON, bal. 11. -• 
Gautomis iš Čitos žiniomis, Ja
ponai zone palei Vladivostoką 
puolė Tolimųjų Rytų respubli
kos kareivius, nors jie nedarė 
jokio pasipriešinimo ir 80 jų 
užmušė, kuomet iš jap> nų pu
ses ne vienas neliko nė sužeis-

Sunkus kaltinimai 
Semionovui.

Skaitęs blogą dieną, kada tik 
200 žmonių užmušdavęs.

FANKFORT, Ky., bal. 11.— 
Prieš išvažiuojant į Washingto- 
ną, liet. pudk. Morrow apisvars-

Graikai atmeta musių paliauba lyvavimą komitete Rumunijos ir 
Japonijos delegatų, kadangi Ru
munija laiko Besarabiją, o Ja-

tas, ne užmuštas.
Telegrama siako, ka|d japo

nai su Čitos valdžia elgiasi su

te tai, ką jis liudys gen> Se- 
mionovo deportavimo .tardo
muose. Morrolvv komandavo

200 žmonių žuvo pot 
vinyj Dinaburke.

LONDONAS, bal. 11. — Iš 
Rygos pranešama, kati Daugu
vos upei patvinus, 200 žmonių 
žuvo potvinyje Dinaburke 
(Dvinske), Laltvijoje. Potvi- 
nis pasidarė delei ūmaus pra- 

.trūkimo susigrūdusių ledų.

Rusija reikalauja nu 
siginklavimo.

yra labai platus, kad naujų 
klausimų nebegalima nė kelti. 
Jis visgi pripažino, kad Euro- 
pofc atsisteigimas priklauso nuo 
nusiginklavimo, bet prašė su 
tuo klausimu palūkėti iki pa
sirodys pasekmės šios konferen
cijos1. Jeigu jau <lienotvarkyj 
nužymėtuose klausimuose bus 
susitaikinta ir jei konferencija 
bus sėkminga, tai paskui gali
ma bus sušaukti naują konfe
renciją ir pasvarstyti ir nusi
ginklavimą, 
jos laivas ii’ 
tas.

ponija dalį Siberijois.
Komiteto pirmininkas Facta 

atsisakė svarstyti Rusijos pro
testą, remdamasis tuo, kad visos 
pakviestosios į konferenciją ša- 
lįs turi teisę būti atstovaujamos 
komitetuose.

Nesutikimai konferencijų 
je didėja.

panieka, šaudė jos kareivius be 
jolkJo įspėjimo, kada tieji vi
josi Merkulovo baltgvardiešius 
ir laužo sutartį elgtis ncutrali
niai zone.

Dar pi.eš tai buvo žinių, kad 
Japonija nutarė ištraukti karei
vius iš Siberijos ir buvo spė
jama, kad Japonijos generali
nis štabas padarys kokią pro
vokaciją, kad tuo įrodžius rei
kalingumą dar palikti karei
vius.

Esą konfercnci- 
taip yra perpildy-

nugabenkime šį
Francija tam griežtai pasip’ie- 

šino. Lloyd George prašo ne- 
svrpstyti to dalyko. Visi do
misi Rusija.

GENOA, bal. 11. — Jau ati
daromam susirinkime vakar 
internacionalinėj konferencijo
je kįtlo aštrus susikirtimas tarp 
Rusijos ir Francijos, kuris gal 
butų toli nuėjęs, jei nebotų įsi
maišę premieras Lloyd George 
ir Facta. x

Susikirtimą iššaukė Rusijos 
delegacijos galvos čičerino pa
reikalavimas, kad konferenci
ja svarstytų ir nusiginklavimo 
klausimą.

Po savo pirmosios kalbos, 
kurioj čičerinas pareiškė, kad 
Rusija priima premjerų konfe
rencijos Cannes nustatytas są
lygas ir pakaluos kolektiviniai 
valiai šios konferencijos, čiče
rinas pagavo Franci'ją į savo 
kilpas ir privertė ją viešai pri
sipažinti, kad ji yra griežtai 
priešinga visokiam nusiginkla
vimui. Ir tuo Rusijos delega
cija, sukeldama sensaciją, ne
suvytę konferencijos.

Prieš pat užsibaigiant posė
džiui, čičerinais padavė suma
nymą, kad ši konferencija pa
virstų į visa pasaulinę konferen
ciją, o ne vien Europos šalių 
kongresą, |>akviečiant visas ki
tas pasaulio šalis apsvarstyti 
ekonominę rekonstrukciją pa- 
geflba nusiginklavimo.

Galva Fra nei jos delegacijos, 
karo ministeris* Barthou tuo
jaus pašoko ir pareiškė, kad 
čičerinas nesilaiko Cannes kon
ferencijos sąlygų. Cannes iš
dirbtu prcigramu nusiginklavi
mo klausimo nėra Genoa die- 
notvarkyj.

“Francija1 atsisakys svarstyti 
nusiginklavimą šiame susirin
kime”, pareiškė Barthou.

čičerinas buvo labai 
kintas tekino Barthou. 
mu ir jam atsikirto:

(“Premieras Briand .
nusiginklavimą Washingtono 
konfemcijoje ir pasakė, kad 
Francija negali nusiginkluoti 
delei buvimo sovietų armijų. 
Aš tik norėjau paskelbti Rusi
jos sutikimą pašalinti tą prie
žastį. Tečiaus mes nesivarome 
už tą dalyką. Mes esame labai 
taikios dvasios”. .

Francijos delegatai sujudo. 
Ir galėjo iškilti labai aštrus 
susikirtimas, jei Lloyd George 
neimlų pasiskubinęs tuojaus 
juos numalšinti. Jis pradėjo 
aiškinti, Ikad denotvarkis ir taip

“Pirmiau 
sunkiai prikrautą laivą į sau
gų uostą, o tada pamatysime 
kaip geru pasaižieriu yra čiče
rinas”, sakė Lloyd George.

Jis reikalavo čičerino near
dyti konferencijos keliant nau
jus svarbius klausimus ir rei
kalaujant jų svarstymo.

Kon ferenci j os pi rm i ninkas, 
Italijos premieras Facta, pasi
skubino pagelbon Lloyd Geor- 
giui, nebedavė daugiau balso 
čičerinui ir nusprendė, kad 
nusiginklavimo klausimas ne
gali būti keliamas ir svarsto
mas šioje konferencijoje.

Čičerinas kalbėjo franeuzų 
kalboje, paskui pats savo kal
vą versdamas anglų kalbom

Šiandie labai daug kalbama 
apie šį gudrų čičerino žingsnį, 
kuris taip franeuzams nepati-l 
ko. •

| GENOA, bal. 11. — Jau pir- 
Imą dieną pasireiškė nesutikimai 
I internacionalinėj konferencijoj.
Ir tie nesutikimai didėja ir aš
trėja.

Rusija pareikalavo nusigink
lavimo, kam griežtai pasiprie
šino Francija. Vos spėjo Lloyd 
George nutildyti tuos nesuti
kimus, kaip vėl iškilo susikir
timas tarp Francijos ir Rusi-' 

[jos. Francija ir Belgija griež
tai pasipriešno Rusijos ir Vo
kietijos priėmimui į svarbiausi j į 
generąlinį konferencijos komi- j 
tetą. Jos pradėjo tvirtinti, 
kad nereikia priimti Rusijos su 
Vokietija, nes net ne visos tal
kininkų šalįs, ypač mažosios, 
yra tame komfteįe at^tovau ja
me s. Lloyd George vėl šoko 
taikinti ir Francija su Belgija 
pralaimėjo tame dalyke ir Ru
sija su Vokieija liko priimtos Į 
komitetam

Francija kalba apie puoli
mą ant Vokietijos.

PABYŽIUS, bal. 11. — Ofi- 
cialiniuose raiteiliuose tvifina- 
nia, kad Francijos ir Vokietijos 
santikiuose tapo pasiektas kri^ 
zis ir kad galbūt reikės okupuo
ti dar daugiau Vokietijos že
mių.

Krizis gimė dėlei Vokietijos 
atsisakymo priimti talkininkų 
kontribucijos komisijos nusta
tytąsias sąlygas ir pravesti rei
kalaujamas finiansines refor
mas.

Eksplozija (^eivitze, Silezi
joj, kur užmušta 23 Francijos 
kareiviai, visą padėtį tik pablo
gino.

Francijos valdininkai reiškia 
nuomonę, kad dabartinė Vokie
tijos valdžia nepajiegia sustab-

Tada Rusija pasipriešino pri-|dyti reakcionierių agitacijos ir 
ėmimui į komiteltą Rumunijos kad artinasi laikas, kada pri- 
ir Japonijos, nes jos laiko da- seis visai atmesti Versailles su
lis Rusijos. Tos šailįs betgi at- tartį, arba padaryti didelį 
sisakė pasitraukti ir Rusija tu- spaudimą į Vokietiją 
rėjo nusileisti. 1 Į Bėrimais sako, kad jis nega

li priimti pasiūlytos kontrolės 
ant jo pajamų ir išlaidų ir ne
gali uždėti dar 60,000,000.000 
markių taksais, ko reikalauja 
talkininkai.

26-tu pulku Amerikos kareivių 
Siberijoje.

Pulk. Morro'vv liudys, kad 
gen. Semionovas užlaikė ketu
rias “skerdyklas” Siberijoje ir 
skaitėsi bloga diena, kada Se- 
mionovo kareiviai tose vietose 
užmušdavo tik 200 žmonių į 
dieną. Vien Adrianovkoj už
mušta 1,500 kalinių. Kitos žu
dynių vietos buvo Borgia, Oli- 
vannaja ir Darija.

Rugpiučio 31, 1919, trauki
nis iš 40 vagonų su paimtais 
belaisvei! bolševikais atvyko 
Adrianovską po sargyba Kol 
čako kareivių. Vienas Seni i ©no
vo oficicrių, gen. Stepanov, 
paėmė 10 vagonų ir išžudė vi
sus belaisivus, nes norįs paro
dyti Adrianovkos žmonėms, 
kad jis galįs žudyti ir nedėl- 
dieniais, netilk paprastomis die
nomis.

Morrow liudys ir apie dauge
lį kitų Scmionovo piktadary
bių, taipjau ir apie užmušimą 
26 įkaitų. Jis taipjau priduos 
daugelį kitų Amerikos kareivių 
ir oficicrių liudijimų.

Geležinkeliečiai grūmoja.

paten- 
atsaky-

svarstė

Nenustoja reikalavęs nusigink
lavimo.

Nors ir tapo nuspręsta, kad 
nusiginklavimas nebus svarsto
mos konfercncijoije, čičerinas 
nesustoja nusiginklavimo rei
kalavęs. Po posėdžiui jis iš
leido viešą pareiškimą, kuria
me sako, kad nėra naudos 
svarstyti Europos rekonstrukci
ją, kartu nesvarstant nusigink
lavimo. Pagerinimas dabarti
nės padėties yra negalimas, sa
ko jis, kol imperialistinės šalįs 
tebedaro dideles išlaidas1 užlaiky 
mui milžiniškų armijų.

Konferencija 1 paskyrė įvai
rias komisijas, kurių svarbiau
sioji šiandie laiko savo jx>sė(lį 
Reale rūmuose. Francija prie
šinosi priėmiui rusų į svarbiau
sias komisijas, bet prakišo.

Visi domisi Rusija.
Visos konferencijos damė yra 

atkreipta į Rusiją. Rusijos 
svarbą pabrėžė savo kalboje ir 
Lloyd George, išdėstydamas 
konferencijos tikslą.

Francija nebeteko visos savo 
domės ir svarbos. Dar prieš 
atidarant konferenciją, kada 
rinkosi delegatai, buvo ploja
ma tik Lloyd George ir visų 
a'k į s buvo atkreiptos į paskui 
įėjusią Rusijos delegaciją. Visi 
norėjo matyti tuos žmones, nuo 
kurių daug priklausys konfe
rencijos pasisekimas. Manoma, 
kad konferencijos pasisekimas 
priklausys -tik nuo Lloyd Ge
orge ir Rusijos delegatų ir vi
si spėja, kad Lloyd feorge su
sitiks čičerino asmenyje sau 
vertą ir 
ninką.

tokį pat kietą prieši-

Visi numato, kad konferen
cija tęsis labai ilgai ir bus joje 
daug ginčų ir kivirčų. Dauge
lis mano, kad Nji dėlei tų kivir
čų, kurie negales daug nuveikti 
sirciškė, negailės daug nuveikti 
ir tik pasibars ir nieko svar
baus nenusprendus turės išsi
skirstyti. Ypač didele kliūtim 
kokiam nors susitarimui bus 
Franci ja.

Graikija atmeta musių 
paliaubą.

ATMENAT, bal. 11.—Iš Smyr- 
nos pranešama, kad Graikijos 
generalinis štabas griežtai at
metė mūšių paliaubą sai Turki
jos nacionalistais, ypač ant kiek 
ji paliečia ištraukimą Graikijos 
armijos linijoje tarp Afiun- 
Karahissar ir Eski-šehr.

Amerika negelbės 
Austrijos.

VIENNA, bal. 11. — William 
Goode, buvęs Anglijos prezi
dentas 'kontribucijos komisijo
je Viennoje, kuris dabar su
grįžo iŠ Wasbington, pranešė 
A/usitrijos užsienio reikalų mi- 
nisteriui, kad jo pastangos 
Jiiingt. Valstijose buvo' nesek- 
miaigOfS. Jis sako, kad Ame
rikos senatoriai ir finansistai 
pasakę, jog negalima bus pa
gelbėti Austrijai pirm negu jos 
finansai ir industrijai nebus 
sutvirtinti.

Areštavo senatorių
CHICAGO. — Vakarykščiuo

se nominacijų balsavimuose ta
po areštuota keliolika žmonių 
už pridarytas balsavimuose 
suktybes. Tarp areštuotųjų 
buvo valstijos senatorius Geor
ge Van Lemt ir valstijos atsto
vas William M. Brinkman. Po 
a {klausinėjimui juodu liko pa
leisti, įsimaišius teismui ir į- 
sakius juos paleisti.

Pakele gasilono kainą.
GHIGAGO. — Standard 

Go. of Indiana pakėlė gąsdino 
kainą Chicagoj po l%c ant ga
liono. Dabar gąsdinąs parsi- 
davinės stotyse po 23c. Kituo
se miestuose kaina pakelta jx) 
1 c. ant galiono.
Ųukad 1 oOwąiašitaohrdl smirdui!

PINIGŲ KURSAS

Oil

Vakar, bal. 11 d., užsienio pini
gų kaina, perkant jų ne mažiaus kaip 
už 25,000 dolerių, bankų buvo skai« 
tomą Amerikos pinigais šiaip:

Anglijos 1 sv. sterlingų .... $4 42
Austrijos 100 kronų ............... 1%c
Belgijos 100 frankų ...............  $8.55
Danijos 1001 frankų ........... $21.30
Finų 100 markių ............... $1.92
Francijos 100 frankų ........... $9.21
Italijos 100 lirų ................... $540
Lietuvos 100 auksinų ........... 36c
Trenku 100 markių ............... 2%c
Norvegų 100 kronų................ $18.60
Olandų 100 guldėnų ..........   $37.90
Švedų 100 guldSnų ........... $26.20
šveicaru 100 markiu ........... $19.48
Vokietijos 100 markių 36c

CHICAGO. — Atviras pri- 
grumojimas, kad geležinkelie
čiai griežtai pasipriešins, jei 
geležinkelių darbo taryba ir to
liau duos jiems neprielankius 
nuosprendžius, tapo pareikštas 
užvakar atidarant dvimetinę 
Amerikos Darbo Federacijos 
geležinkelių darbininkų sky
riaus konvenciją.

Federacijos Prezidcntaši Sa- 
muel Gompers ir geležinkelie
čių skyriaus prezidentas Je- 
well aštriai pasmeik.© transpor- 
tacijos aktą. Konvencija atsto
vauja 750,000 darbininkų ir ji 
tęsis dvi savaites. Ji nustatys 
geležinkeliečių nusistatymą lin
kui darbo tarybos ir geležinke
lių.

“Antėjo laikas, kada dlarbi- 
ninkai turi parodyti, kad jie 
turi dantis ir gali kąsti”, saike 
Gompersas. “Jus turite įspėti 
industriją, kad ji neitų perdaug 
toli. Geležinkelių tarybos 
nuosprendžiai išrodė gražiais 
išpradžių, bet tai buvo tik cuk
rum pridengta pilė, kurios vi
dus yra pilnais nuodų”.

Jewell pasakė, kad transpor- 
tacijos aktas yra nedoriausis 
tokie kada nors buvę priimti į- 
staitymai prieš žnionsc. Darbi
ninkai per dvejus metus pildė 
tuos įstatymus, bet ne.geležin
keliu savininkai.

“Jiegu prieš mus kada nors 
stovėjo krizis, jis yra dabar”, 
sakė Jevveli. “Mes turime stip
rią organizaciją. Netraukime 
nė vienos vinies iš tos budavo- 
nės kol neturėsime geresnės jos 
vieton įkaiti”.

KNOXVHLLE, Tenn., b. 10. 
—Šerifo pagelbininkas iDaug- 
lerty ir du jo sunai tapo nu

šauti vakar kalnuose.

GATANIIA, Cicilijo'j, b. 11.— 
Plėšikai išplėšė vietos Banco di 
Sicilia skyrių ir išnešė už 9,000,- 
000,000 lirų (apie $486,000) 
banko notų. Trįs banko sargai 
areštuoti.

23 Francijos kareiviai 
užmušti Silezijoj

BERLINiAS, bal. 10. — 23 
Francijos kareiviai ir vienas 
vokietis darbininkas liko už
mušti ir 10 žmonių sužeista ex- 
plozijoj Huctten geležies tar- 
pyklosc, arti Gleivitz, Augštojoj 
Silezijoj.

Iš Gleivitz pranešama apie 
didelį sujudimą ir spėjimą, kad 
bus paskelbtas karo stovis.

Vėliausios žinios sako, kad 
eksplozija įvyko vieno tarpyk- 
los įkūrėjų, grafo Einsiedel, 
šeimininėj koplyčioj ant prie 
talpyklos esančių kapinių. Ma
noma, kad kareiviams j ieškant 
ginklų tapo išsprogdinta pa
šiepta mina.

Lietuvos žinios
Lietuvos delegacija 

Genuon
KAUNAS, E. Priruošiamieji 

darbai musų delegacijos į Ge
nuos kbriferenciįą baigiami. 
Delegacija susidės iš keturių 
Vyriausybėįs atstovų p. p. Gal
vanauske, Naruševičiaus, Mila
šiaus ir P. Klimo, dviejų eks
portų finansiniais ir ekonomi
niais klausiniais ir vieno spau
dos atstovo. Delegacijai butas 
jau rezervuotas.

Prisibijo civilinio karo
Collins numato, kad Airijos iš

kils savitarpinis karas. Susi
rėmimai su respublikonais.
DUBLINAS, bal. 10. — Kal

bėdamas Wexforde, galva Airi
jos laikinės valdžios Michael 
Collins pareiškė, kad jei 'tūli 
žmonės tuojaus nepermainys 
Savo tono ir taktikos, “išrodo, 
kad civilinio karo bus išvengta 
tik stebuklu”.

Collins pridūrė, kad prie 
esančių sumišimų, anglai tikrai 
ateis vykinti tvarką Airijoje, 
kurios negalėjo išlaikyti patįs 
airiai.

Susirėmimas su respubliko
nais.

LONDONAS, bal. 10. — Po
licijos barakai Broadford, ku
ri uoLs taiko* Airijos savyva'kly- 
bos kareiviai, tapo užpulti šian
die, sako (Limerick žnia. Po il
go persišaudimo puolikai tapo 
atmušti. Kapt. O’Bricn, kuris 
komandavo kareivius barakuo
se, liko mintinai sužeistas.

Kliūtys liną eksportui
KAUNAS. E. Del įvykusių 

tarp Vokiečių ir Lietuvos ki
virčų dėl prekinių vagonų, žy
miai nukenčia musų linų pre
kyba. Kadangi vagonai leidžia 
mi tik iki sienos, tai buvo ki
lęs sumanymas linus gabenti 
per sieną arkliais.

Bet apsvarsčius pasirodė, 
kad tas būdas netikęs, nes su
rištas su daugybe išlaidų ir ne
sant gerų specialistų d'^rbi ; .- 
kų, žymiai nukentėtų palys li
nai, jų kokybė. Užsienių rin- 
kon pareikalauta daugiau per 
300 tonų linų gana patogiomis 
sąlygomis, bet dėl minėtų kliū
čių negalima išgabenti.

Prekybos Pramones D-tpsan 
dūliuose yra linų apie 400 to
nų.

Nuo liepos mėnesio manoma 
panaikinti linų mopopolį, įve
dant (laisvą prekybą.

Tikimasi, kad kivirčams su 
Vokiečiais pasibaigus, linų kui
ną užsieny nesumažės ir linai 
bms išgabenti.

Geriau ir Pigiau 
Negu Visur Kitur

Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius, per kurį jau 
tapo pasiųsta Lietuvon su viršum 50 milijonų 

' auksinų, visų laikų rūpinosi ir rūpinasi, kad da
vus kuogreičiausia ir kuopigiausia pinigų per
siuntimų 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 kurių Lietuvos didieji bankai vi
siems amerikiečiams pataria siųsti pinigus 
Lietuvon. Naujienos duoda pilnų gvaran- 
tijų 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 St^ Chicago, UI.
Bridgeporto Skyrius

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

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

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

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

233 East 115th St., Roseland, III.
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Pinigai gatavi visuomet
Kada perkate BIRŽOJE parduoda

mus serus ir bonus, tai juos visuomet 
galite parduoti be jokio laukimo kadir 
tą pačią dieną. Pardavimui galite pa
sirinkti tokj laiką, kada galima parduo
ti su pelnu.

šie metai yra šery ir bony kįlimo 
metai. Kada-nors šiais metais visi ge
rieji serai ir bonai pakils bent dešimtį 
nuošimčiy. Tą žinant, kiekvienas žmo
gus šiais metais galės gauti didelį nuo
šimtį ant savo atliekamą pinigą, jeigu 
juos indės į geruosius Šerus ir bonus.

Duodame visus pamokinimus ir nu
rodymas apie PELNINGĄ šery ir bo
ny pirkimą.

Surengiame pirkimą šery ir bony 
kuopomis, kas duoda pilną apsaugą in- 
detiems pinigams ir užtikrina pelnų.

Parduodame Šerus ir bonus kaip pil
na kaina taip'ir ant užpirkimo.

Priimame pardavimui Lietuvos val
džios bonus.

Kreipkitės pas mus su visokiausiais 
piniginiais reikalais — gausite geriau
sią patarnąvimą, pagelbą ar nurody
mą. Jeigu kas jums siūlyty kokius se
rus, PIRMA NEGU PIRKSIT pasi
klauskite musą, kiek jie ištikryjy yra 
verti. Suteikiame dykai žinias apie 
įvairiausią šery vertę ir kainą. Pas mus 
taip jau galite patirti apie įvairią mor- 
gičiy vertę. Duodame informacijas 
apie banką stovį ir nurodome, kurie 
bankai yra saugesni. Nedarykite nie
ko su savo pinigais nepasiklausę musą 
patarimo — tada ne tik neišmesite j y 
ant vėjo, bet dažnai suvartosite juos 
su didžiausia sau nauda.K.S. JURGELONIS & CO.

Stocks & Bonds
611-612 Union Bank Bldg., 

25 N. Dearborn St., 
Chicago, III.

Telefonas Central 4529.
Valandos: nuo 12 iki 4 po piet.

Su užregistruotu valsbsženklluSuv. Valst 
Patentu Biure.

Naujame mėlyname pakelyje.
Visos tvirtos, gemalus užmušan

čios ypatybės šiams vaiste idėtos, 
su priemaiša priimniai švelnaus 
kvčpalo. \

Ruffles yra tanai paveikiantis 
pleiskanų pašalintojas—begaliniai 
puikus plauku sutaisytojas, kuris 

patiks kad 
ir gačniau- 
siaiypatai.

AlCOHbl

STOPSDANDRUft
PMOMOTfSHEALTH Y-ŠCALPLUXURIANTHAIR|

cont^nts shuid oz$

f.AD.PICHTFIJ&Ca
HIJSH.TERMINAL BLOtf 5 

BROOKIYN 
NEVV YORK

Ben The Clother
Didžiausia Lietuviška Krautuve 

Pietinei Dalyj 
1823-W. 47th St.

■■.

fe’

B.PASZKIEWICZ
Savininkas

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

Mės taipgi užlaikome ge
riausios vertės vaikams siu
tų su dviem porom kelinių.

Prie vaikų siutų duodame 
bolę ir paiką.

BankaS ir jo Direktoriai
Banko tvirtumas remiasi ant jo direktorių ir 

tas ypatingai yra tiesa, kuomet jie parodo savo 
atstovėj imą vietoj savo ypatiškais dalykais šiame 
banke.

Pasckmingiausi biznieriai, kiekvienas didysis fi- 
nasistas — jų atsargus globojimas jungiasi su tuo- 
mi, ką banko viršininkai užtikrina: saugumą, tvir
tumą ir nuolatinį progresą. <

•

Jus nepadarysite klaidos pavesdami savo pini
gus musų globon. Pradėkite checking arba savings 
accountą šiandien, o bus patarnauta kaip kad gei
džiate.

Panelė Kudulis lietuvė perkalbėtoja 
taupymo skyriuje, prie langelio No. 4, 
patarnaus jums.

The Stock Yards Savings Bank
4162 So. Halsted Street, Chicago, Illinois

Yra narių Chicago Clearing House Associacijos.

Aptiekoso 
parsiduoda 
po65o. arba 
atsiųskite 
75c., tad 
atsiusime 
per paštą 
tiesiog iŠ 
labara- 
torijos. • .

Būtinai 
reikalau- ' kitę 
šitokio 
pakelio. 
Žiūrėkite, 
kad butų 
INKARO 
▼als- 
baženklls.

LICITACIJAI LICITACIJAI
Pradedant su subata, balandžio 8-ta, nuo 2:30 po piety.
Siūlome savo visą tavorą, kaipo daimantus, laikrodėlius, auksinius ir sidab

rinius daiktus etc.
VIEŠAI LICITACIJAI

Šis išpardavimas bus du kart į dieną: 2:30 ir 7:30 vai. vakare, koliai visas sta- 
kas nebus parduotas.

VELTUI MOTERIMS
25 dovanos, pirmoms 25 moterims, kurios apsilankys musų krautuvėj kas

dieną po 2:30 po pietų.
Daimanto žiedas bus atiduotas paskutinėj išpardavimo dienoj.
Visiškai einu iš jubilieriaus biznio.

PETER MILLER
2128 West 22nd Street

' 1

Visai.prie Illington Teatro. H

UMU8K

KAKPETAI
Jei turite nudėvėtų karpetą, neme

skite, bet perdirbkite į naujų kur bus. 
abi pusė minkštos ir geros. Norėda
mi užsakyti, krepkitės

' S. A ZALPIS
922 W. 34th Pi.’ Phone Yards 2231

INTERNA TIONAL
STATE BANK

1 '<* •/

706 West Roosevelt Road
Chicago, Iii.

' ’ v ? t ■ r

Pinigus siunčiame Lietuvon paštu ar
ba telegramų už žemiausią kainą.

3% mokame už padėtus taupymui pini
gus.

Galit pradėt taupint šiapie banke . su 
vienu doleriu ir pridėti po biskį kiekvie- 
ną išmokesčio dieną. Tai auga gręžtai.

ii'

I AIVAIfnRT^ AtP’»° i Klaipė........... $107.00
LHIVftaUni W į Piliavą $106.50, j Liepoją $107.00 

Tūkstančiai lietuvių ir lietuvaičių galės Pigiausiai ir Puikiausiai 
sugrįžti į Tėvynę per musų Didžiausią Lietuvišką Įstaigą, ant di- 
žiausių ir greičiausių kpturkamininių laivų, tiesiog be persėdimo!!!

Išgauname pnš por
tus ir taksų pabu
dimus. Atkeliavu
sius iš kitur patin
kame ant stoties, 
pristatome bagažą 
ir palydime ant lai
vo. Prirengiam vis
ką kas reikalinga 
kelionei.
Siunčiame pinigus 
ir partraukiame gi
mines iš Lietuvos į 
Ameriką kuogrei- 

J čiausid.

Į^aivakortes parduo
dame ant visų lini
jų tiesiog į PiHavą 
(Karaliaučius) Klai
pėdą, Liepojų, Ham
burgą, Tilžę, Eidku- 
ntiR ir visus kitus 
portus ir miestus. 
Rašykite klausdami 
rodęs kaip pigiau
siai ir patogiausiai 
sugrįžti Lietuvon, o 
džiaugsitės apturė
ję labai įdomias ži
nias.

DOVANA
Kaa prisius mums 
10 gerų antragų 
savo pažįstamų ža
dančių važiuoti 
Lietuvon, siųsti 
pinigus ar parsi- 
traukt gimines, 
tas apturės pui
kių dovanų.

UTHUANIAN TRAVEL BUREAU
136 East 42-nd St NEW YORK, N. Y.

Fabriko Užbaigtims 
Išpardavimas

K. GUGIS
ADVOKATAS
Miesto ofisai

127 N. Dearborn St., Room 1111-18
Tel. Central 4411. Vai. nuo 9-'6

Gyvenimo vieta: 
3323 So. Halsted St

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

JOHN KUCHINSKAS
LETUVIS ADVOKATAS

2201 W. 22nd St., kert? 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 8395

GOLAN & GOLAN 
ADVOKATAI IR PATARĖJAI 

1305-7 127 N. Dearborn St. 
Randolph 8899 

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

Seeley 3676

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

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

V ak. 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.
Phono Central 2560

• Rcz. 3203 So. Halsted St.
Yards 1015. Vai.: 6 iki 9 vai.

Mes palioV’ėm dirbti fonogra
fus ir parduosim pasiliku
sias., maginas už mažiaus ne
gu mumi atsiėjo medžiaga 
joms padaryti
$38.50 už $200 vertės 
$48.50 už $250 vertės

Garantuojama penkiems 
metams. Tikrojo Mahogė- 
no, Aržuolo • ir Valaskinio 
Riešuto Skrynios pianine 
apibaiga. Tūkstančiai šitų 
fonografų yra vartojama čia 
Chicagojo. Jio perdėm pa
dirbti iš geriausios* medžia
gos. Ateik į musų dirbtuvę 
pažiūrėti. Apštis jų nedidelė 
todėl reikia pasiskubinti, no
rint gauti, didžiausį bargenų, 
kokis kada buvo.

Fuehr & Stemmer 
Piano Co.,

2701 So. Wells St.
Wentworth Avė. karas iki 27 
1 blokas į vakarus. Pasiun- 
čiam visur Jungt. Valstijoše 

Atdara vakarais iki 9 vai.
Septintadieniais atdara, nuo 
9 vai. ryt. iki - 4 vai. vak.

Ik

Kalbame lietuviškai.

Pasiskubinkit!

/

! $ f

Checking accountan užprašome

AUBURN FURNISHINGS 
AND TAILOR

Nesigiriu, bet sakau tiesą, kad užlaikau vyrams kelinių, marški
nių, panČiakų, kalnierių, kaklaraikščių, skrybėlių, kepurių, diržų, ap- 
autuvų, visokiam ore siutų ir tt. Ypatingai, sulig gerumo, labai pigus.

Siuvu naujus, taisau, čystiju ir prašinu senus visokius drabu
žius, už žemą, prieš karinę kainą.

Patarnauju mandagiai ir greitai. Pamėginkite.
Jūsų

J. A. GLOBIS,
455 W. 79th St.

Į IR IŠ
LIETUVOS

Didžiausi ir greičiausi
CANADIAN PACIFIC LAIVAI
Išplaukia kasdieną ar panašiai

Tiesiai į ir iš
HAMBURG, ANTWERP

Cherbourg ir Britanijos portus 
Artymas susinėsimas su

KAUNU
Ir kitais Lietuvos miestais

Trečios klesos pasažieriams prireng" 
ta puikios lovos, po 2, 4 ir G į kam
barį.

St. Lawrence vaizdinga kelione, 2 
dienos ant upes ir įlankoj. Tik 4 die
nos atvirose jūrėse.

Pilnos informacijos nuo vietos lai
vakorčių agentų, arba R. S. Elworth, 
generalis agentas, 40 No. Dearborn 
St., Chicago, III,

Lietuvos Steigiamojo Seimo Narys ir Sekretorius 
Kapitonas Ladas Natkevičius rašo “Sandaroje” apie 
šiuos dalykus: 1) Steigiamojo Seimo darbuote. 2) 
Delko Soc.-Liaudininkai ir Valstiečių Sąjunga atšau
kė savo narius iš Kabineto Ministerių? 3) Ar kuni
gai gali būti užsienių Ministeriai? 4) Kaip greitai 
Lietuvos Steigiamasis Seimas užbaigs savo darbus? 
5) Kaip greitai Lietuva turės savo pinigus? Ir tt. 
ir tt.

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

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

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
9 12th STREET
g I.L Kedlie MU2

Telephone Beverly 1279 ir 0397 
1955 West 111 Street.

B514-16 Roosevelt fUL 
Arti St, Losią Avo* * 

CHICAGO, ILL.
IHI4I

Tiems klausimams nušviestį Kap. NATKEVI
ČIUS turi labai daug medžiagos, kuri jokiame laik
raštyje dar nebuvo naudota. TODĖL PASISKU
BINKITE UŽSIPRENUMERUOTI “SANDARĄ”, 
tie straipsniai tilps tiktai “SANDAROJE”. Prenu
merata metams — $2.50. Pusei metų — $1.25. Pi
nigus siųsdami adresuokite:

SANDARA
327 E Street, So. Boston. Mass;

__ /

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

Room 479
Tel. Main 2593

Vak. 1645 Wabansia Avė.
Tel. Haymarket 3869

V_________ . ______ __ /
f—"' " 1 " ..

Teisingas Patarnavimas
Siuntimas Pinigų 
Laivakortės 
Real Estate 
Morgičiai

EUROPEAN-AMERI
CAN BUREAU

S. L. FABIONAS $0. VEDĖJAI 
809 W. 35th St., Chicago, III. 

Telefonas Boulevard 0611 
(Baltas Namas)

JURGIS HRYNKEVIČIUS 
KRIAUČIUS

Vienas iš geriausių kriaučių ant 
North West Side, geriausis dar
bas ir prieinamiausios kainos. 
Ateikite pcrsitika*nti, arba rašyki

te ,mes ateisime į namtis.
1504 W. Division St. Chicago, III.

Dresės
50c

Įmokėt ir po 50 
centų į savaitę. 
Daugybe vasari
nių grosiu viso
kių , spalvų ir 
stailij. Rašyk pa
klausdama pa
aiškinimų.

American
Dress

Instaliment Co.,
58-60 West

Washington St.
Tol. Central 1844

f

G E R B. Naujieną skai
tytojos ir skaitytojai 

* prašomi pirkinių reikalais 
eiti i tas sankrovas, kurios 
skelbiasi Naujienose.
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Savaitine Biznio Apžvalga
WEEKLY BUSINESS REVIEW

PASTABOS APIE BIZNIO 
DALYKUS .

šėrų ir bonų kilimas. — Pas
kutiniuoju pusmečiu geresnieji 
Amerikos Šerai ir bonai beveik 
be jokios pertraukos ėjo vis 
augštyn. Kaikurie Šerai į šį lai
kotarpį pašoko nuo $30.00 iki 
$90.00. Paėmus sykiu 40 geres
niųjų šėrų, jų kaina į šį pusmetį 
pakilo nuo $65.00 iki $84.88. 
Iš bonų kaikurie pakilo į šį pus
metį nuo $30.00 iki $60.00, o pa
ėmus 20 geresniųjų bonų, jų vi
dutiniškoji kaina pakilo nuo 
$57 iki $75. Tas apsireiškimas 
rodo, jog visi žmonės, kuri turi 
pinigų permato netolimoj atei
tyj biznio pasitasymą.

Tolimesnis šėrų ir bonų kili
mas priguli nuo to biznio pa
sitaisymo permatymas pasirodys 
teisingu. Jeigu biznis rudeniop 
tikrai pradėš smarkiau taisytis, 
tai Šerai ir bonai be abejo eis 
dar vis augščiau, o kad rudenyj 
biznis bus geresnis negu dabar, 
to galima pilnai laukti. Per pa
vasarį ir vasarą kaikurie dalykai 
spės atsimainyti: pasibaigs ang
liakasių straikas, susitvarkys 
darbo klausimas kitose industri
jose, prie to gal -šis tas pasitai
sys Europoj, gal prasidės šiokia- 
tokia prekyba su Rusija, ir tai 
viskas turės prasidėti prie pagy
dymo nupuolusio biznio Ameri
koj ir visur kitur sviete.

Turint tai omenėje galima sa
kyti: pirkite geresniuosius Še
rus ir bonus. Dabar indėtieji į 
juos pinigai su biznio pasitaisy
mu neabejotinai 
pelną.

h ■ ■ .................... I

su visu jo žiaurumu ir žvėriš
kumu, buvo toks skaudus ir blo
škiantis smūgis Rusijai, kokio 
turbut per visos žmonijos istori
ja nebuvo patyrusi nei viena 
šalis.

Marketo Kainos.

atneš dideli

i Pramonės prospektai^ — Pa
vasario laiku, bent iki Liepos 
pabaigai, sekamos pramones tu
ri pateisinimo laukti gersnio 
biznio, palyginant su ‘kitomis 
pramonėms:

Gėrimai. Prisiartinus šiltes
niam orui, gėrimų išdirbystė tu
ri pasidauginti. Išdirbimo kaš
tai pigesni negu pernai, todėl ir 
gėrimų kainos turės būti pigesr 
nes. Prie numažinmo prisidės ir 
konkurencija.

Plytos. Jau dabar yra nema
žai pareikalavimo plytų, bet su 
laiku tas pareikalavimas didin- 
sis, kadangi naujų namų staty
mas vis augs. Darbininkų algos 
yra ir dar bus sumažintos, o to
dėl rudeniop plytos turėtų būt 
pigesnės negu dabar.

Cementas. Dabartiniuoju lai
ku cemnto pareikalavimas yra 
nedidelis, bet turės pasidauginti 
sekamais keliais mėnesiais. Kai
nos taipjau turės kiek atpigti.

Elektros intaisymai. Pareika
lavimas menkas ir nelabai pasi
daugins. Didėjant namų staty
mui, betgi, nemažai dabar yra 
darbo prie elektros įvedimo į 
namus.

Rakandai arba baldai. Darbai 
rakandų fabrikuose eina gan ge
rai. Vasarą galima laukti su
mažėjimo. Kainos vasaros lai
ku dar turės atpigti, kas page
rins rakandų pardavinėjimą ru
deniui atėjus.

šiaudinės skrybėlės. Darbai 
prie šiaudinių skrybėlių dar eiš 
gerai per porą mėnesių. . Skry
bėlių kainos bus maždaug tokios 
pat kaip ir perietais metais.

Medis. Darbai prie medžio 
piovimo turės pasitaisyti pava- 
saryj ir vasarą. Kainos, betgi, 
veikiausia dauginus nebepakils, 
bet ir nenupuls. - Į

Malevos. Malevų pareikalavK 
mas yra didesnis, ir gerinsis per 
pavasarį ir vasarą.

Kelių tiesimas. Visoj Ameri-

Bolševikų biznieriai. — Ge- 
noa konferencijoj Rusijos bol
ševikai kartu su kapitalistiškų 
ar buržuiškų valdžių atstovais 
svarsto budus, kaip atgaivinti 
suirusį svieto biznį ir tarptauti
nę prekybą. Pirm negu jie ga-: 
Įėjo pradėti svarstyma, bolševi-,' į 
kams teko atsižadėti savo bolše
vikiškų biznio principų, o priim
ti tuos pačius kurie gyvuoja vi-j 
sur kitur. Bolševikų biznieriai,j 
betgi, yra naujokai biznyj, iri, koj valstijų valdžios yra pasky 
jiems daug ko reikš iš naujo iš-’ 
mokti pirm negu jie sugebės at-ij 
gaivinti jų pačių rankomis už-į 
muštą Rusijos biznio lavoną.!
Gal būt jie tą iŠ tikrųjų patys fabrikai, kurie išdirba mašineri- 
nei nemėgins daryti, o prašys, jas kelių tiesimui nestigs darbo, 
kad svetimųjų Maliu kapitalistai

ir buržujai ateitų į Rusiją su’dirbystčjc šie metai bus neblogi 
kapitalu ir kapitalistiška tvar-, biznio metai. Bent iki rudeniui 
ka, ir pradėtų ten pramonę ir, darbo bus užtektinai. Kainos 
prekybą. Iš tikrųjų, tas Rusi- bus pastovios, 
jos bolševizmo eksperimentas,

rusios nemažai pinigų naujų ke
lių tiesimui ir senų taisymui. Su 
šiuo pavasariu prasideda daug, 
darbų prie kelių tiesimo, todėl

Tairai. Antoinobiljij taii-ų iš

Kl. Jurgelionis.*

RALTIJO8-AMERIKOCU LINIJA 9Broadvay, NeV’\ork.NVUT,EaElLIETU\&V
HAMBURGĄ,  PlUAVk 

. ARBA. LJEPOJU
* * Važiuokit visi parankiu ir tiesiu keliu ;

Lietuviai važiuoja i Piliayą 
anienkia Trenku juostų (karidorių) 

VISA TREČIA KLASSA PADALIN
TA I KAMBARIUS

ANT 2-jų, 4-rių, 6-šių ir 8-nių LOVŲ 
ESTONIA ........................... Balandžio 19 d.
LITUANIA .......................................... Geg. 3
LATVIA ............................................ Geg. 10

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

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

“Pranešimas”.
R. J. Bischoffo Kreditoriams.

Komitetas praneša, kad šią savaitę lig pėtnyčios, paskutine diena 
pridavimui notų. Tos atvirutes, 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.

MRS. A. MICHNIEWICH 
AKUŠERKA

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

Rezidencijos tel. Yards 1119-J 
Ofiso tel. Boulevard 9708

Baigusi Aku
šerijos kolegi
ją; ilgai prak
tikavusi Penn- 
silvanijos hos- 
pitalese. Pa- 
sekminga! pa
tarnauja prie 
gimdymo. Duo 
da rodą viso
kiose ligose ir 
kitokiuose rei
kaluose mo
terims ir mer
ginoms.

ir $4.50 dėžė; salotos gavosc 
$3.50 ir $4.00 kreitas; grybai 75 
ir 85c. dėžė; cibuliai $9.00 ir 
$15.00 už 10 svarų maišelį; pi
pirai $3.50 ir $4.00 kreitas; ri
dikai 75c. ir $1.00 tuzinas pun
delių; tamėtos $3.50 ir $4.00 
kreitas.

kės 30c., vištos 25c., pavasari
niai 30c., gaidžiai 19c., antys 
30c., žąsys 18c.

NEGYVA PAUKŠTIENA — 
Kurkęs 35c. ir 36c., vištos 28 
ir 27c., gaidžiai 20 ir 21c., pava
sariniai vištukai 30c., antys 27 
ir 28c., žąsys 19 ir 20c.

BULVES — Baltos šiaurinės 
maišuose $1.50 ir $1.60 už 100 
svarų; saldžiosios $2.75 ir $3.00 
statinė.

ŽALI FRUKTAI — Obuoliai 
$7.00 ir $10.00 statinės; grėp- 
sai $5.00 ir $6.00 kreitas; lemo- 
nąi $6.00 ir $6.50 dėžė orančiai 
$7.00 ir $7.50 dėžė; anansai 
$8.00 ir $9.00 kreitas; žemuogės 
$3.00 ir $3.50 už 12 kvortų.

ŽALIOS DARŽOVES — Bat
viniai $3.00 ir $5.00 už stati
nę; salieriai $3.00 ir $3.50 krei-

Kojų šulimas
yra liga

Ant tūlų dalykų vakar 
cagos marketo kainos buvo se
kamos:

SVIESTAS — Creamery eks
tra 35c., centralizuotas 34%c., 
ladles 22 ir 23c., pakeliuose 15 
ir 17c., kaina retaileriams sta- 
tinukės 38c., spaustas 40c.

KIAUŠINIAI — švieži pir
mieji 23%c., paprasti pirmuti
niai 21% ir 22c., maišyti lo
tuose 22% ir 23c., ekstra su 
dėti balto medžio dėžėse 27 ir 
28c., margiukai 20c., purvinokai 
20%, ir 20%c. i

GYVA PAUKŠTIENA—Kur-1 . CA , .x . . AA ir $1.50 kreitas; agurkai $4.00

Chi-

j tas; morkos $3.50 ir $4.00 už 
j statinę; kopūstai $2,00 ir $2.25 į

JAVAI — Kviečiai $1.15^, 
komai 64%,c., avižos 37%c., ru
giai 95’4 c.

* . ............... 1

Kl. Jurgelonis
ADVOKATAS

DUODA TEISIŲ PATARIMUS

Bjaurus kojų kvapas paeina 
nuo odos ligų, kurios vadinamos 
yra hyperidrosis ir bromoidro- 
sis. Naujai išrastas vaistas 
KOJOL pilnai išgydo tas ligas, 
ir žmogus pasiliuosuoja nuo to 
nesmagumo kurj kenčia visuo
met dėl smirdančių kojų, o ypač 
kada būna žmonyse, kompanijoj 
svetur ar namie. Kojų šutimaa 
Ir smarvė pranyksta nuo Kojoto 
po trijų ar keturių kartų varto
jimo. Kojolą reikia vartoti taipi 
i kvortą šilto vandens reikia 
pripilti 4 pilnus šaukštus Kojoto, 
Ir tam vandenyj su kojoto mir- 
kyti kojas kokią 10 minučių. — 
Vieno buteliuko kojoto užtenka 
išgydymui nors ir blogiausių 
kojų. Buteliuko kaina $1.00.

Kojol
* " i " i . i.

ligydo kojas 
bbo litinio

IdanILietuveMotina žinotu kito
kia nauda Borden Eagle Pieną
TŪKSTANČIAI IR TŪKSTANČIAI LIETUVIŲ MOTINŲ IŠAUGINO 
SAVO KŪDIKIUS BORDENO PIENU, BET NIEKAD NEDAŽINO APIE 
KITOKIUS BUDUS SUNAUDOTI TĄ PATĮ PIENĄ.

PAVYZDŽIU, JEI PILSI JĮ Į SAVO KAVĄ, TAI RASI, KAD JI PASI
DARO DAUG GARDESNĖ. '

Vėl, rasi, kad su juo gali padaryti 
stebuklingiausius keksus ir košeles. 
Jei atrašysi Bordeno kompanijai 
prašydamas pamokinimų knygos 
kur pasakoma kaip su Bordeno 
Eagle Pienu gali pasigaminti dau
gelį skanių valgių, tai su džiaugs
mu toji knyga bus tau prisiųsta.

Vartojimas Bordeno Eagle Pieno 
namuose visiems duos geresnės 
sveikatos. Tos pačios maistingumo, 
grynumo ir sveikumo savybės, ku
rios daro Eagle Brand tokiu puikiu 
maistu kūdikiams, daro jį lygiai 
geru ir suaugusiam vylui ar rtio-

terei. Jis ypač geras augančiam 
kūdikiui — kūdikiui, kuris jau per
dirbs dėl čiulpimo iš buteliuko, 
bet kuriam d’ar reikalinga puikus 
maistingumas Bordeno Eagle Pie
no. Kūdikiai vienų, dvejų, trijų 
ir keturių metų dikčiai pasinaudo
ja, kuomet jie penimi vienu ar ki
tu iš daugelio valgių galimų pa
daryti su Bordeno Eagle Pienu.

Apie tai turėtumėt plačiau žinoti. 
Todėl prašome iškirpti primetą ku
poną ir tinkamai jį išpil 
siųsk mums, o gausi šit^ 
DYKAI. X

\ pri-
nygą

*"• dle~iį~ " . i ■ —

«MUre,ppo9|ti0nt each label **

NEWYORK,ILS A

Gausite nusipirkti visose 
aptiekose.

Jeigu aptieka neturėtų, o nori- 
■ite greit gauti tai rašykite II- 
dirbėjams adresui

Bingol Chemical Co., 
2816 So. Michigan AveM 

Chicago, UL

MOKYKIS
Auto truck ir tractor 

Electricity
$400 j mėnesį.

Gali tapti Au
to Elektrišku ek
spertu į kelias 
savaites — čia 
pat Chicagoj, di
delėse C o y n e 
dirbtuvėse. Už- 

r baigęs, užtikrin 
tas didelių už
mokesčiu 
apskrita 
Pirmesni

Uždirbsi iki

Gali pirkti Bordeno Eagle Pieno 
nuo) savo krautuvninko. Įsižiūrėk 
gerai į keno paveikslų ir neimk jo
kio kito. •

THĖ BORDEN COMPANY 
350 Madison Av.,lNew York.

Pažymėk Kryželiu katrą nori

Penejhno Kūdikių Pamokinimų
Instrukcijos Knyga • Knyga

Vardas
Adresas (Lithuanian)

Nauja Lietuviška 
Korporacija

Hub Cab Co., kuri susideda vien iš lietuvi^, kuri turi užsibrėžus pirmoje vie
toje užgariėdint vientaučius.

Mes imame 20 centų už mylių kaip kad ir kiti taxi cabs. Musų karai yra 
aukštos rūšies, kas reiškia pilnų užganedinimų 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,

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

balandžio mėnesio.* Visokiais Hub Cab Co. reikalais kreipkitės.
724 West 19th St., Tel.: Canal 0658

Matykit G. Adams prezidentą

<^OR.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. Drevei 950 
Boulevard 4136

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

Telefonai:

Dr. A. R. Blumentha!
Akių Specialistas 

4649 So. Ashland Avė.
Kampas 47th St.

Dienomis 9 ryto iki 9 vak.

Ned. 10 iki 12 pietų

Tel. Boulevard 6437

visur, 
rtetą. 
paty

rimai nereikalingi.
DIDELĖS COYNE DIRBTUVĖS 

yra įrengtos virš $100,000 vertės 
įrankiais, kuriais mokiniesi. Nereik 
didelių knygų; tik ypatiškai nurody
mai, paaiškinimai ir praktika. Gali 
pradėt visada. Tapk žinovu lightn- 
ing, stardavimo, apio beterės, užlai
kymo ir patarnavimo.

Veltui bizno lavinimas 
Pradėk savo locną biznį. , 

Musų veltui biznio vedimo kursas, 
padidins įeigas. Dabar laikas pra
dėti.

Aplankyk mokyklą — šiandien.
Ateik — sutik musų mokytojus, 

pamatysi įrengimą. Pamatysi, kaip 
mokiname auto electricity iš pat pra
džios. ši yra tavo proga — griebk 
ją. Mokinama tik angliškai. Ateik, 
rašyk arba telefonuok, veltui infor
macijų.

rimai nereikalingi

o.w. COOKC

COYNE
TRADE AND ENCINEERING SCHOOL

63 E. Illinois St. Chicago, Illinois. 
Tel. Central 2634.

JŪSŲ PASKUTINĖ 
PROGA.

j Nieko nepaliksime, viskas turi 
j būti parduota.

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

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

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

Tik pamislykit — vyrų ir vaikinų 
kotai vertšs $18, dabar už $5. Vyrų 
ir vaikinų siutai $22.50, dabar už 
$7.50. Kiti siutai ir kotai iki $35.00.

Kotai nuo lietaus $10.00 iki $18.00, 
dabar $5.00.

Vaikų siutai ir overkotai dabar 
mažiau negu mes mokšjome.

Vyrams darbinšs ir šventadienės 
kelnės nuo $2.50 ir daugiau.

Vyrų ir vaikinų Mackinaws $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 gaušite už savo pini
gus tikrą vertę, arba pinigai bus grą
žinami.

Neužmirškit, kad mes išsikraustom 
1 d. gegužio. Todėl ateikit anksti, 
nes. pirmutiniai pirkėjai turi progos 
pasirinkti.

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

S. GORDON.
1415 So. Halsted St. .
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DR. G. M. GLASER
Praktikuoja 30 metai 

Ofisas* k 
3149 S. Morgan St.’, kertė 32 St.

Chicago, Illinois. 
SPECIALISTAS: 

Moteriškų ir Vyriškų. 
Taipgi Chroniškų Ligų. 

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

vakare. Nerišliomis nuo 12 — 
2 po pjet'.

Telephone Yards 6§7

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja'15 metai

4729 So. Ashland Ave^ 2 lubos 
• Chicago, Illinois.

Specialistas džiovos 
Moteriškų, Vyriškų ir 

Valkų ligų 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryte nuo 2 iki 
5 vai. po piet ir nuo 7 Ud 8:30 vąl. 
vakaro. Nerišliomis nuo 10 vai 

ryte iki 1 vai.
Telefonas Drexel 2880

Dr. Maurice Kahn
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. nedėlriieniais nuo 10 
iki 1 vai. po pietų.

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

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

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

DR. S. BlEžIS 
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

DENTISTAS
Valandos! nuo 9 iki 9 vai. vaka
re. Seredom 9 v. ryto iki 12. Va-
karais 6—9. Nedėk pagal sutarim
3261 So. Halsted StM Chicago, III
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Uisimpkėjimo kaiąai
CMcagoje — pąitu:

Metama-------------------- -—r-
Pusei metų --—-....... —-
Trims mėnesiams 
Dviem mėnesiams ....
Vienam mėnesiui r

Chlcagoje per neiiotpjusi
Viena kopija —.....-.......... -
Savaitei--------------------------
Mėnesiui __________

Suvienytose Valstijose na Chicagoj 
paštu:

Metams _ __ ——------ ■■■■—. ?7.0(
Pusei metų .......   4.m
Trims mėnesiams.............. -—<■ 2.00
Dviem mėnesiams .....  1.50
Vienam mėnesiui----- - .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose: 
{Atpiginta),

Metams ___________ ___ -n |8.00
Pusei metų -------- -------....... — 4.50
Trims mėnesiams --------------- 2.25

Pinigus ręikia siųsti pašto Money 
Orderiu, kartu su užsakymu.

. Apžvalga
KpVA DEL SLA. KASOS 

IR NARIŲ PADĖTIES 
KEBLUMAS.

Del rinkimų SLA. centro 
valdybos, ypatingai dėl kan
didatų kasieriaus. vietai, 
tautininkų srovėj eina gyva 
tarpusavio kova. Iš vienos 
.pusės mažytė klyka, kuri 
betgi turi gilias šaknis SLA. 
centre ir kuriai priklauso 
buvęs iki nesenai jo sekreto
riumi A. B. Strimaitis, varo
si už tai, kad organizacijos 
kasieriumi butų išrinktas 
Strimaitis; iš antros — susi
jungusios New Yorko SLA. 
kuopos, kurios, arti būda
mos, gerai pažįsta p. Stri
maitį ir jo nepavydėtinus 
nuopelnus kaip organizaci
jai sekretoriaujant, taip ir 
iš jo darbuotės Lietuvos At
statymo Bendrovėj, piestu 
šoka prieš jo išrinkimą ka
sierium ir perša palikti to
je vietoj senąjį, Paukšt|. 
Strimaičio klyka, sau įna
giu pavartodama “SLA. Rin
kimų komisiją” ir slaptąjį 
savo ratelį “Kriviją”, kalti-

na Paukštį, kad jis SLA. pi
nigais daręs biznį, nuošim
čius sau imdamas etc., o 
Strimaičio priešininkai tei
sina Paukštį, kelia aikštėn 
Strimaičio praeities darbus 
ir nurodo, dėl ko taip paru
po jam tapti S-mo kasirium 
dabar, kuomet ji^ nukošęs 
Atstątymo Bendrovę su sa
vo sėbrais įsikūrė banką.

“Vienybė” susirupinus dėl 
šitos tautininkų kovos Susi
vienijime, visų pirma dėl to, 
kad ji skaudžiai atsiliepianti 
ir į visą tautininkų partiją 
(“vidurinę pažangiąją sro
vę”). Ji smerkia Strimaičio 
klykos užgaidą pasigriebti 
SLA. turtą į savo rankas ir 
sako: ’ •

“Jeigu šita agitacija bu
tų dar buvusi*vedama už
kampiais, taip vadinamu 
“bobų telegrapu”, tai jaul 
mažesnė bėda. Bet čio
nai išvažiuota per du tau
tišku laikraščiu: “Sanda
rą” ir “Dirvą”, taipgi pa
vartota ir ta pagarsėjusi 
“Krivija”, kuri buvo ma
nyta esanti geros valios 
susiburusių veikėjų politi
nei akcijai^ o kaip dabar 
matosi, tai yra poros as
menų suburtas ratelis pri- 
vatėms konspiracijoms 
varinėti. |

...Senas tautos darbuo
tojas ir teisingas žmogus 
Paukštis yra po pseudoni
mu apjuodinamas, o žmo
nės taip šauniai atsižymė
ję “gaspadorystėje” prie 
Lietuvos Atstatymo Ben
drovės yra stumte stumia
mi prie SLA. kasos ir jos 
globėjimo... Ir labai ma
tytis, kad šitą nešvarų 
darbą varo žmonės vistiek 
arti stovinti prie SLA. 
valdybos ar jos centro. Ši
tie žmonės visai neperma- 
to, kad tokis veržimasis 
prie SLA. kasos nepasi
liks musų visuomenės ne
suprastas.”
Kada abi pusės kelia vie

na prieš antrą tokių kalti
nimų, Susivienijimo na
riams sunku bus rinkimuo
se susiorientuoti, kuris kan
didatas butų geresnis. Pauk
štys per kelioliką metų ka- 
sieriavo organizacijai; apie 
jį nieko bloga jie nebuvo lig 
šiol girdėję. Blogo išgirdo 
tik dabar, kai kasierium už
sigeidė būti Strimaitis, įsi- 
turusis sau banką. Stri
maitis didelio vardo organi-

zacijos nariuose neturi. Del 
jo kai kurių darbų ir sava
rankiško elgimos sekreto- 
riavimo laikais, Bostono sei
mas pašalino jį iš SLA. sek- 
retorybės. Nariai tatai ži
no. Bet jis, turėdamas uo
lių rėmėjų organižacijos 
centre, turi taipjau ištikimų 
sau asmenų kuopose, kurie 
jam dirba, už jį agituoja. 
Nusipręsti nariams už kurį

balsuoti tuo sunkiau, kad 
trečiasis kandidatas, Lino- 
nis, jiems visai nežinomas 
asmuo. Geresni gi ir žino
mi žmonės, kurie buvo no
minuoti (Dras Kaškiaučius, 
adv. K. Gugis) buvo centro 
atmesti — mes neįsidemėjo- 
me, dėl kurių priežasčių, 
bet spėjame, kad ne dėlto, 
kad jie sąžiningi žmonės ir 
ne bankininkai.

Aukso Taisyklė
i Pigiųjų drabužių dirbėjai 
Cincinnati’je, A’Naish Co., Ine., 
per du ištisus mėnesius laikė 
poziciją sunkaus kovotojo, ma
tančio nežinomą ir ligšiol men
ką priešininką, bešokinėjantį 
aplink jį ir bejieškantį jo opo- 
sios vietos. Abudu priešininkai 
— drabužių kompanija ir 

Aimalgameitų unija — atrado, 
kaip jiems rodos, neklaidingą 
dėsnį valdantį ekonominius 
darbdavio ir darbininko santy
kius; kiekvienas su atsidėjimu 
stengėsi savo dėsnį pritaikyti 
Amalgameilų unija mano galin
ti pasiekti menkai suorganizuo
tą vietos rinką inkurimu unijos 
šitoj sėkmingiausioj, neimi j uo
loj dirbtuvėj kaipo vieninteliai* 
tikros darbininkų kontrolės, .o 
p. Nash priėmė ir pritaiko auk
so taisyklę: .“Todėl visa, ko tu 
norėtum, kad kiti tau darytų, 
daryk tą kiliems.”

Broliškumas tur bif^geriau
sia tiks pa vadinti kontrolės sis
temai aukso taisyklės dirbtu
vėj. Ponas Nash žiuri į darbi
ninkus kaip į savo mylimus 
brolius ir jis nori dalintis su 
jais ir dalinasi darbu ir pelnais. 
Paklaustas, kuo jo idealas ski
riasi nuo Henry Fordo idealo, 
p. Nash atsako, kad Fordo 
trumpų valandų ir aukštų už- 
mokesnių taktika niekuomet 
neprašalins darbo kliūčių; kad 
šitos kliūtys seksis prašalinti 
tik tuomet, kada dirbtuvė pa
taps^ didele šeimyna brolių ir 
seserų su noru dirbančių vie
nas kitam; kuomet darbininkai 
pasišvęs ir reikalaus lygaus ge
rybių paskaidymo tarp didelių 
ir mažų. Kaipo į konkretų įro
dymą savo gerų norų p. Nash

pelnais dalinimosi planą, išmė
gintą per ištisus metus penkia- 
diene savaite.

Ir jis nurodo daa’, kad jo 
darbininkai nereikalauja pap
rastos apsaugoj amos unijinės 
mašinos su jos dirbykliniu ko
mitetu ir rūpestingai nustaty
tomis normomis, ar kokios dar
bininkų draugijos; antra ver
tus, kompanijos viršininkai ne
reikalauja laikrodžių ir ištesin- 
gumo įmonių apsaugos. Beša
liškas lankytojas turi taipgi ne
užmiršti puikaus trą|)ėsio pil
no šviesos ir oro ir apskritos

Gruzijos Socialistine 
Respublika 

fc i. i t ■«—>. ... f t Ii

j. Sondeckis

(Tęsinys)

Toliau. Politinė laisve! Lietuvoj dar ir šian
dien tas obalsis popery pasilieka, Uetuvoj ne 
naujiena, jei net liaudininkų demokratų parti
jos nariai būdavo tąsomi įvairių žvalgybos agen
tų tuo metu, kai jų partijos žmogus stovėjo 
valdžios priešaky, socialdemokratams dar sun
kiau yra, o apie bolševikus ką ir bekalbėti. Ru
sijoj irgi tas pats — kas nebolšcvikas, tas jo
kios politinės laisvės neturi. Ką kitą matėme 
Gruzijoj, čia galėjo viešai veikti kiekviena par
tija — tiek komunistai, tiek monarchistai, leisti 
sąvo laikraščius, rengti mitingus ir tt. Buvo 
tiįę viena baudžiama: haudimasįs ginklu esamą
ją tvarku nuversti. Gal manote, kad tokia laisvė 
buvo socialistinei valdžiai pavojinga? Oi ne. Nei 
Denikino, nei Lenino pasekėjai neturėjo ten jo
kio pasisekimo, nors ir daug jie dirbo. Darbi
ninkų tarybose retai kur būdavo 1-2 komunis
tu. •

Aišku, kad tokiai tvarkai esant, Gruzijos

darbo klasė jautėsi gyvenanti tikroj tėvynėj. Be 
abejonės, rojaus negalima karo griuvėsiuos^ su
kurti, bet vis dėlto Gruzijoj darbo klasės padė
tis buvo kur kas geresnė negu gretimose vals
tybėse — Armėnijoj, Ardzabeidžąne, nekalbant 
jau apie Rusiją. Todėl kitaip turėjo Gruzijos 
darbo klasė žiūrėti ir į savo darbo uždavinius. 
Ji ne tik beveik visa susispietė į profesines są
jungas, įvykdė 8 vai. darbo dieną visose kraš
to įmonėse (vadinasi, ir žemės ūky),*įkūrė fab
rikų komitetus ir tt., žodžių, rūpinosi ne tik 
ją liečiančiais reikalais, bet ir tokiais, kurie lie
tė visą visuomenę. Gamybos pakėlimas — tas 
buvo vienas svarbiausių profesinių sąjungų 
obąlsių. Gal keista išrodo išgirdus, kad pačios 
profesinės sąjungos pasiūlė valdžiai Įvesti akor- 
dinį darbą ir premijų (dovanų) sistemą. Sunki 
krašto padėtis to reikalavo, ir darbo klasė 'tą 
reikalavimą suprato, ji buvo susidomėjusi val
stybės likimu, nes valstybė' iš savo pusės rūpi
nosi jai ne kailį lupti, bet kiek galima jos rei
kalus ginti. Streiko teise buvo kohstitueijos pri- 
p.ąžjnįa, bet darbininkai per tuos 3 metus .nesi
naudojo ta teise nė kario. Nesusipratimams iš
spręsti prie darbo minisFrijos/ruvo įkurta tam 
tikra komisija iš lygaus darbininkų ir darbda
vių atstovų skaičiaus. Komisijos nutarimai bu
vo privalomi abiem šalim.

Gruzija visą laiką buvo priešų apsupta: 
čia turkai, ten Denikinas, paskui bolševikai, vi-

3. Algos apskritai mažesnės 
už unijines aligas nuo $4 iki $8.

i 4. Pusantro laiko už viršlai
kį nėra. Užveizdas naujiems 
darbininkams pasako, kad jis 
nenori jų, jei jie neapsiimu 
viršlaikio dirbti.

5. Iš savaitinių darbininkų rei
kalaujama tam tikrois didelės 
apšties darbo, o kas tiek nepa
daro, yra atleidžiamas. Peržiū
rėtojais kasdien užrašo, kiek 
kas padaro. Jei nėra tiek, kiek 
reikalaujama, užveizdas pats 
išbara darbininkus.

6. Darbininkai neturi balso 
normų nustatyme.

7. Prašytojai turi suprosinti 
dvigubai tiek švarkų kiek uniji
nėj dirbtuvėj, algos gauna $1 
mažiau.

8. Auksinės taisyklės kirpi- 
kiai.yra gabaliniais darbininkais 
ir gauna 52c. už kirpį, kuomet 
unijiniai kirpikai dirba nuo 
savaičių ir jiems išeina po $1 
už kirpį. Kaikurie kirpikai už
dirba dideles algas ir jaisiais 
dirbtuvė pasigiria.

Darbininkai yra baudžiami, 
už apsirikimus ląnigiiiūyiis 
baudomis ir tas dar labiau su
mažina jų mažas algas. Penkias 
minutas pasivėlinus rytmety 
atitraukiama iš užmokesnio už 
vieną valandą.

P-as Nash beaiškindamas šar
vo planą, paduoda savo auto
biografijos trupučius. Jis nu
piešia rūsčius savo vaikystės 
septintosios dienos adventistų 
namuę, griežtai prisilaikančius 
biblijos; kaip jis staiga atmetė 
krikščionybę, išvydęs ją be šir
dies esant; kaip jis ilgus melus 
skepticizmo apimtas bandė 
verstis smulkiais verslais ir vis 
be pasisekimo; kaip jis nusi
minė jo sunams išėjus į kąrą. 
Ant galo jis vėl pradėjo domė
tis tikyba; jis atėjo prie nuo
monės, kadi ne principe yra 
kaltė, o jo pritaikyme. Jis ra
do progą pritaikinti krikščiony
bę prie gyvenimo, nupirkęs ma
žą prakaitinę dirbtuvėlę 1919 
•met, ii’ įvedęs jon auksinę tai
syklę. Jam nupirkus dirbtuvę 
viena seną žmona, kita jaunes
nė gaudavusios po $4, o pro
sytojai po $18 į savaitę. Jis 
moterims davęs po $12, o ki
tiems darbininkams vidutiniai 
po $20 į savaitę; tai buvęs auk
ščiausias užmokesnis mokąma 
smulkiose miesto dirbtuvėse. 
Tuomet jam dirbo 31 darbinin
kas ir iš jų lig šiol tik trys jį 
apleido. Dabar pas jį dirba 
1300 darbininkų. Sausio mėne- 
sis šįmet davė verslo daugiau 
negu sausiai 1920 ir 1921 m. 
suėmus į krūvą. $42,000 pelno 
nuo $60,000 indėlio 1919 m. 
paskatino priimti pelnais dali
nimosi planą, paremtą ne algo
mis, o išdirbtu laiku; bet šitas 
planas tapo atmestas, nes dar
bininkams ! geriaus tiko gauti 
didesnę savaitinę algą ir geres
nę drabužių eilę. Vėliausiu pa-

St. Santvaras.
t

Pavasaris
\

» ’< ,;• f

Iš tolimųjų amžių gilumos,
Per kruvinas, skaudžias kelių audras, 
Šit vėl matai ateina, šypsos, klysta — 
Skaidri, jauna pavasario aušra.

Nors kruvina dar jos padangė, . 
Nors tryška dar juodi purvai... 
Bet ji skaidringa šypsena, — 
Gaiyina trokštantį pasaulį, 
Pakirdo miegančias erdves, 
Ir brenda spinduliais į ten, 
Kur niukso žydintieji plotai, 
Kur žėri laimių orizontai, 
Ir kur atplaukianti diena — 
Ją amžiuos jauną susitiks.

verslo išvaizdos, kur nesimato 
bruzdiimo ir ki^ darbdavio 
santykiai ku ^apbjnlnkuis atro
do mąlopųs.

Apie apskritą gamyklos iš
vaizdą daug buvo kafbėtą iš 
sakyklos ir paskaitose, bet al
gos, pelnais dalinimai planų ir 
dįrbykloš vediųio sjmdkmenys 
lig šiol yra miglotais dalykais. 
Tas i>askirsto susidomėjusį pa
saulį į liberalus, sveikinančius 
didelį senovinės prakaitinės 
dirbtuvės sąlygų pa'gei’i’niiiią; į 
unijos narius, 
principus ignoruojant; į tyrinė
tojus, reįkalaująnčiųs patvirti
namųjų faktų.

Atklausinėjimą padarė tyri
nėtoja Anialgaineitų Unijos 
naudai. Norėdama surasti pa
čias tikrąsias žinias, ji sekė ne- 
unijuotos dirbtuvės darbinin
kus į kiekvieną keistą susirinki
mo vietą, išstudijavo dirbyklos 
trobas iš lauko pusės ir gudriai 
ištyrė sistemą iš vidaus. Josios 
žiniomis visuomenė ignoruoja 
uniją. Uniją palaiko tik kelios 
dirbtuvės. Antra vertus, auksi
nės taisyklės kompaniją stip
riai remia vertęiviai ir mėnraš
čiai visose valstijose. Be to ją 
plačiai romia tikybiniai reika
lai, nes kuriam kunigui nebus 
džiaugsmoi, matant kokią vertę 
biblija turi? Taip pat tas pa
tinka didelėms1 viduriniųjų va
karų tikinčionis minioms, ku
rios myli ]>i'gius drabužius. A- 
merikos laikraščių ir Prekybos 
skyriaus išgyrimai fabrikanto 
skamba visur ir jis daro pini
gus nauju tikybos pritaikymo 
budy. Visi libęraliniai elemen
tai šitam konsei’vačiąm miesite 
gerbia Nashą. Tokiu bildu pa
sipriešinusi auksinės taisyklės 
dirbyklai unija atrodo labai 
menku organizuotoju ątsisto- 
jančiu prieš keturis dangiškuo
sius polici'stus, siaugojančiuš 
vartus to, kas p. Našliui yra 
“Vieta, kuir dangus ^ra nusilei
dus ant žemės” — jojo dirbtu
vė.

Bet šitame “danguj” sąlygos 
yra tokios:

’ 1. Nemcčiai vaikai, dirba . už 
$9 į savaitę, neturėdami dirbi
mui paliudymo. * \

2. Vidutinė mokestis mote
rims nuo $12 iki $16 į savaitę. 

......... ................. -X,_______  
siems jiems Gruzija akysna sniego, nokautą mė
gino jie Gruziją užkabinti, bet skaudžiai pirštus 
apsvilę atsitraukdavo atgal. Gruzijos demokra
tija mokėjo savo kraštų ginti! Tyrėjo Gruzija 
ir nuolatinę kariuomenę, bet svarbiausia jos 
ginkluota pajėga vis dėlto buvo tautos gvardi
ja. šita gvardija susidėjo iš savanorių organi
zuotų darbininkų ir ūkininkų, kuricjns nereikė
jo kariuomenėj tarnauti. Jos organizacija buvo 
grynai (IpmokTaitinė — ne tik 'apskričių, bet ir 
generalinis štabas buvo renkami. Kol gvardietis 
nebuvo prie ginklo pašauktas, jis negaudavo 
jokios algos, pašaukus jį tarnauti, darbdaviu 
privalėjo mokėti paprastąją jo ąlgą. Kadangi 
užpuolimo pavojus nuolat buvo didelis, todėl 
dalis gvardijos nuolat buvo pitsiruošusi. Kad ir 
kazermėse nedikaduoniuvys, nelinginiavus palys 
gvardiečiai miestuose įsitaisė įvairių dirbtuvių, 
o sodžiuose ėjo dirbti lauko darbų į valstybės 
valdomuosius ukius. čia mesr irgi matome di
džiausią skirtumą tarp Gruzijos socialistinės ir 
Lietuvos buržuazinės valdžios. Lietuvoj nęt di
džiausiam pavojui esant, t. y. Želigovskiui puo
lant, valdžia neleido darbo klasei ginkluotis, ji 
laikė tai valstybei pavojingu dalyku.

Toks tai b.uvo trumpai kalbant, Gruzijos 
socialdemokratų valdžios darbas. Juo domėjosi 
vjso pąsaulio 'socialistai, jie dažnai nurodydavo 
bolševikams į Gruziją, kurios darbų budus' (me
todus) turėtų ir jie sekti; Malė ir patys bolševi- Z -

matančius jų

«*

H.

Iškentę skaudžią amžių dieną, 
Šit mes pavasario purvus 
Iš naujo pradedame bristi, 
Ir laukiam žemėje dangaus! —

Aplinkui mus ledynų plotai, 
Patvinę upės laužo irklus; 
Ir gilios pelkės, kaip naktis — 
Skandina musų tolų kelią.

Bet mes tvirti, kaip amžių uola, 
Platus, kaip saulės musų kelias, 
Ir nors jiavojai nepatirti
Mus laukia -v einame griežti!...

Drąsiai su ryto spinduliais 
ln žydinčias rytų gelmes— 
In laisvės amžinos erdves, — 
O ten kovų laimėtam bokšte, 
Iškelsim amžiams savo gairę!...

Iškcntę skaudžią amžių žiemą,
• šit mes pavasario purvus

Iš naujo pradedame bristi—
Ir jaučiam žygių daug laimėję... 

[“Lietuva”]

togumų yra apmokamos vienos 
savaitės atostogos Kalėtuose ir 
keturių dešimtų valandų, arba 
penkiadienė savaitė su 10 nupš. 
pakeltomis algomis.

Paklaustais, ar jis leistų tyri
nėtojams peržiūrėti išmokėsli- 
nį sąrašą, palyginti kiek jo dar
bininkai vidutiniai gauna, 
Nash klausiančiam leido ait- 
klausli pačių darbininkų, bet 
neleido žiūrėti, nes kantorai, esą, 
nepridera atidengti darbininkų 
reikalus pašaliniams. Jis pake
liąs algas lupjąus kaip tik pel
nai leidžia tai padaryti. Tyrinė
toja sužinojo tame dalyke tik 
lieta, kad viena sena žmona 
prisag’stąnti lebelius gauna 
$15.50 į savaitę.

Planas dalintis pelnais tapo 
atmestas 
Leidimas 
dėti prie 
vinio yra 
padalina 
visj turi
žiuri, kad nebūtų diskusijų, kad 
kiekvienas pasirašytų, dažnai 
paduodama net tuščios blan
kus. Jei kuris nepasirašytų, bu
tų atstatytas, z

—(The New Ropublic).

Įvairenybes
KARALIŲ PROFESINĘ 

SĄJUNGA.”

po melų bandymo, 
dajIbi 11 i nka i n s prisi- 
dirbtuvės kontrolia- 
toks. Firmos atstovai 
rezoliucijas, kurias 
patvinlinti. Perdėlinis

Kokių tik retenybių netenka 
išgirsti dabartiniais pervartų 
laikais! štai laikraščiai prane
ša apie “Saksoųijos buv. kara
liškos giminės narių sąjungos” 
įsikūrimą. Keistokus ir tikslus 
stato toji ‘karalių sąjunga,” bū
tent: krikščioniškų pažiūrų, 
vokiečių tautos meiles ir kara* 
iių’ šeimynines garbės apsauga. 
Vokiečių laikraščiai įvairiai ra
šo ir spėlioja apie tą keistą 
“sąjungą.” Vieni mano,, kad 
buv. karališkoji gimine turi bet 
tauriuos slaptus tikslus, o kili 
—kad karaliai esą jau supratę, 
kad jų laikai praėję,
imą pratintis prie dcąnokrati
nės tvarkos, 
“profesinės sąjungos...”

— (Trimitas).

ir todėl

pradėdami nuo

■

PERNAI ILLINOIS VALSTIJOJ 
SUŽEISTA 50,000 PĄRBI- 

' NINKU.

kai, kad galima kraštą valdyti be teroro, be be
prasmingų mėginimų (eksperimentų) ir vis dėl
to pasekmingai ruošti dirvą busiančiai socialis
tinei tvarkai. Visą tai veiįū Rusijos bolševikus į 
apmaudą ir todėl jie stengėsi tuos savo konku
rentus sunaikinti. Buvo dar ir kitų aplinkybių, 
kurios vaidino užimant Gruziją. Dabartinė bol
ševikų valdžia yra tiek pat pcrsiėnius imperia
lizmo, svetimų kraštų užgrobimo obulsiu kaip 
ir caro valdžią. Kaukazas yra turtingas kraštas, 
čia vieni didžiausių pasauly žibalo šaltinių, tai svar 
bus kelias į Azįją, todėl svarbu jis savo rankose 
turėti. O kad čia gyvena kitos tautos, kurios 
nori ir turi teisę savarankiai gyventi -- apie tai 
tie vieninteliai tikrieji socialistai (taip jie save va 
dina) sau galvos nekvaršina. Pagalios, mes ži
nomi, kad bolševikai laikosi raudonarmiečių 
durtuvais, todėl jie yra priversti duoti savo ka
riuomenei darbo, ruošti jai naujų laimėjimų, 
žodžiu, vesti gąrsįojo Napoleono grobiamąją po
litiką. r

Pirmiausią Rusijos bolševikai mėgino nu
versti so*cialdęmokralų Gruzijos valdžią, taip 
sakyti, iš vidaus. Tuo tikslu jie siuntė galybę 
pinigų savo ųgenUms Gruzijoj, šie dirbo išsi
juosę — vienur žodžiu, kitur raštu, trečiur pi
nigais, bet veltui: Gruzijos darbo klasė jų nek
lausė. Tada bąjšeyįkai ėmėsi kitos priemonės.

(Bus daugiau)

Illiąojąus pramonės komisi
jai 1921 m. tapo pranešta ąpie 
penkiasdešimts tųkstapčių ne
laimių pramonėse. Didžiausias 
neįainųų skaitlius buvo anglies 
kasimo pramonėj, sprendžiant 
pagąl pripažintą 
apštį

atlyginimo
$3,032,253. Visa išiųo-

kėtoji suma sulig valstijos at
lyginimo atatu buvo $9,290,709; 
už sunkius sužeidimus, $1,775,-
030. •

r-------
JULIUI PVVELflVIčIUS

Duoda žinoti ąujtojpobilią pirkė
jams, kad parduoda vieną iš ge
riausių ir stipriausių automobilių 
ELCAR, atsižymi ne tik savo sti
prumu, bet ir gražumu. ,Mes pri
imame į Įnainųs ir sęnųs automo
bilius, taipgi parduodame ant iš
mokėjimo. Rašykite dėl informa
cijų, o mes suteiksime pilnus pa- 
ai$kinimus.'

Lojran Square Auto Sales 
2431 MįhvąŲkee Av., Chicago, III.

Telefonas Boulevard 8674

JUOZO GRUŠO
ORKESTRĄ 11; BENAS

3147 So. Halsted St., 
CHICAGO, ILL.

l\
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TRUKDYMAS BALSUOT Už 
SOCIALISTŲ KANDIDATUS.

Vienas balsuotojų “praime- 
rese” vakar telefonu pranešė 
lininis šitokį atsitikimų su juo.

Nuėjęs į balsavimo vietų 2-oj 
vvardoj, preeinktan 2633 India
na avė., jis paprašęs, kad jam 
duotų baliotų.

—Republikonų ar demokra
tų?- klausia valdininkai.

—Ne, socialistų.
Socialistų? Tokio balioto 

nėra.

Kaip nėra? Turi būt!
Ne, nėra. Yra republiko

nų arba demokratų partijų.
Balsuotojas betgi neimsi lei

dęs ir būtinai reikalavęs, kad 
jam duotų socialistų tikietų. 
Valdininkai matydami, kad 
balsuotojas žino, ko reikalau
jąs ir nuo savo teisės nenusi
leis, galų gide ištraukė iš po 
stalo socialistų^ partijos balintą 
ir padavė. Kol balsuotojas iš
kovojęs reikiamų sau baliotų 
tekę pabyloti apie bertainį va
landos.

DIENOS LAIKU ATĖMĖ 
$58 IR TROKĄ.

Vakar tuoj po pietų du už
puolikai, vienas su revolveriu, 
įšoko į Al Stokes, 3122 So.

TAI KOKIU BUDU NORĖJO 
GAUTI DIVORSĄ.

— Ar jus nepabučiuosite 
manęs, sakydama man sudiev? 
— aš jos paklausiau.

Heli, no, — ji man pa
sakė.

— Taigi, teisėjau, pats ma
tai, kad aš ilgiau gyventi su 
savo žmona negaliu, pasakė 
teisėjui Frank M. Whetstone.

Be to, jis dar prisipažino 
teisėju?, kad jis dar vienų sy
kį — tik vienų sykį — if “pa
glostęs” savo žmonų.

SUŽINOJUS SAVO VYRO 
TIKRUOSIUS METUS 

JO NEBEMYLI.
. ............... .4----------------

Pridėti 15 metų prie kų tik 
apsivedusio žmogaus “60 me
tų amžiaus” daug reiškia. Mrs. 
Arvilla J. Bove, 60 metų am
žiaus, sužinojus tuoj po apsi- 
vedimui, kad jos vyras turįs 
ne 60 bet 75 motus amžiaus, 
pradėjo jo nebemylėti. O kai 
sužinojo, kad jis yra vedęs ir 
turi didelę šeimynų, tai atėjus 
prie teisėjo paprašė tuojaus 
duoti jai divorsų.

Ji su savo vyru išgyveno 
apie mėnesį laiko.

NUSIŠOVĖ DEL NESVEI
KATOS.

Vakar Joseph Zahalka, 56 
m. amžiaus, įsikišęs šautuvo 
galų geiklėn nusišovė savo se
sers namuose, 3008 S. Iloman 
Avė. Šilko, nusišovęs dėl silp
nos sveikatos.

———4—  —-

PATARIA ATVIRINTI 
VANDENĮ.

I ----------- I-----------

SCJikatos komisininkas Dr. 
Bundesen pataria South skleis 
gyventojams gerti atviliotų 
vandenį dėl apsisaugojimo nuo 
ligų. Sako, kad užvakar dide
lis lietus kibai apsunkinęs nu- 
bėgimų srutį ir dėlto pasidaręs 
nesveikas vanduo.

kus paštas laiko tik keturioliką 
dienų nuo paskelbimo.

Emerald Avė., troką, privertė 
jį važiuoti į 39-tos gat. ir In
diana kampą. Privažiavus Stew- 
ard Avė. užpuolikai atėmė iš 
Stokes 58 dol., išmetė jį patį iš 
troko ir paskui juodu nuvažia
vo nežinomais keliais.

SŪNŪS NUŠOVĖ 
SAVO MOTINĄ.

MIESTO TARYBAI ATRODO
JAU PAVASARIS.

Eddie Cook, 23 m. amžiaus, 
5207 So. Wells gal., nušovė už
vakar savo motiną už tai, kam 
ji draudė jam girtuokliauti.

VĖL BOMBOS.

Miesto tarybos finahsų komi
teto nariai užvakar paskyrė 1,- 
152 dol. nupirkimui maudytis 
siutų dėl 144 viešųjų maudynių 
gyvasties gelbėtojų ir 600 dol. 
dėl 5 gyvastims gelbėti valčių.

PLĖŠIKAMS TEKO $300.

Trys apsiginklavę plėšikai už-* 
vakar įėję į II. Brueing Dairy 
kompanijos ofisus, 2510 Flour- 
noy gat., paliepė pačiam kom- 
panieriui ir jo trim vežikams 
sustoti prie sienos ir laikyti iš
kėlus savo rarfkas. Tuo tarpu 
jie pribėgę prie iždininko atėmė 
iš jo 300 dolerių. Paskui dar pa
grasinę, kad nei vienas nekrutė
tų apleido ofisus -ir automobiliu 
nupyškėjo savais keliais.

Užvakar naktį ckspliodavo 
bombos po dviejų pluniberių 
kontraktorių namais. Žalos pa
daryta nemažai.

Polįcija spėja, kad tai dar
bas pluniberių unijistų, nes tie 
pluniberių kontrak toriai atsi
sakę samdyti unijistus pluni- 
berius.

Tie du ir dar kiti trys pluni
berių k on traktoriai buvo gavę 
grasinančius laiškus. Dabar jų 
namus saiugoja policija.

GANDRAS ATSISAKĖ
TEISĖJUI PALAUKTI.

Užvakar skerdyklų nuovados 
teisme gandras savo grieštu at
sisakymu palaukti privertė tei
sėją John F. Haas atidėti H. 
Kiškunienės bylos tardymus 
rytdienai ir išmesti 2.50 dol. 
Kiškunienės ligoninėn nuveži
mui.

Kiškunienfi buvę patraukus 
teisman- savo vyrą už jos pri
mušimą praeitą šeštadienį.

AUTOMOBILIŲ NELAIMĖS.

Užvakar vakare dėl lietaus 
du automobiliai susidaužė kam
pe Greenleaf gat. ir Maple Avė. 
Viename automobiliuje važiavu
sios trys moterys tapo pavojin
gai sužeistos.

LIETUS PADARĖ DAUG 
ŽALOS.

Už pereitų naktį lietus pada
rė nemažai žalos Chicagoš gy
ventojams. Kai kurių namų 
beizmentai buvo pilni vande
nio. Net kai kurie traukiniai 
negalėjo laiku ateiti į Chiea- 
gą, nes mat kai kur priemie
sty relės buvo apsemtos ar 
šiaip sugadintos. Be to dar gat
vėse įvyko nemažai nelaimių. 1

PASODINO TRIJŲ KŪDIKIŲ 
MOTINĄ KALĖJIMAM.

Už tai, kam vogtus daiktus 
priėmė į savo namus, Mrs. Ida 
Kesslcr, 35 m. amžiaus, tapo 
priteista trims mėnesiam^ ka
lėjimam Kol ji alsedos, jos 
tris vaitus prižiūrės jos gimi
nės ir kaimynai.

DARBININKAI NIEKO BEN
DRA NETURI SU BOMBOMIS.

Gompers, Amerikos Darbi
ninkų Federacijos prezidentas, 
kalbėdamas vakar keliose vie
tose pareiškė, kad organizuoti 
darbininkai nieko bendra ne
turi su bombomis ir kad įta
rimas bruk jie padSję bombasj 
po keliais namais pastaruoju 
laiku yra visai nepamatuotas 
polici j os prasinranymag.

UPĖJ RADO ŽMOGAUS 
LAVONĄ.

Tarp 22 ir Fisk gatvių upėj 
netoli Commomvealth Edison 
kompanijos rado ribžinomo 
žmogaus, apie 10 m. amžiaus, 
lavonų. Lavonas sako, išbuvęs 
vandeny apie mėnesį ar dau
giau laiko.

“PILIEČIAI KALTI”.
John II. Willianison, nese

nai miesto mayoro išrinktas į- 
statymams vykinti, pagalios 
apkaltino pačius piliečius už 
visokias piktadarybes. . Nes, 
pasak jo, patys gyventojai turi 
Uio reikalu rūpintis ir išvien 
su policija darbuotis

SAKO, DAUG “BALSAVĘ” 
IR NUMIRĖLIŲ.

t u j r u ■ - ų i. i - i « i «

Vakar “primary” rinkimuo
se, sako, daug “balsavę” ii’ nu
mirėlių. Taipgi susekta nema
žai apgavysčių ir daug žmo
nių suareštuota.

Kai kiekviename warde bu
vo peržiūrėjimas balsuotojų 
vaidų, tai daug vardų surado 
tų žmonių, kurie jau yra mirę 
arba nusikėlė į kitus wardus 
gyventi.

Buvo dedama pastangų ne
prileist neteisingiems balsavi
mams.

Pilnų balsavimo pasekmių 
dar nėra žinoma.

Aidutis Tony, 
Aleksandravičia Kazimieras, 
Ambrozas Juozapas, 
Aralienė A., 
Austis Jonas, 
Beliaskas J., 
Bhrzdis Jokūbas, 
Čiurlis Antanas, 
Doba J., /
Erkman Mrs. A. 2, 
Gokaitis Frank, 
Gudas Povylas A., 
Jakštas Ignas, 
Jesinskis Dominik, 
Juknis Jonas 2, 
Juška Juozas,
Kapočius Liudvikas 2,

Kaunietis John 6, 
Kazlauskas A., 
Kershulis Joseph, 
Knatauskis Jonas 2, 
Lukauskas Antanas, 
Marcinkus Antanas 
Masionis Antanas, . 
Matiukas P. L., 
Mickus Peter, 
Plonis Tony 3, 
Rindokas Juozapas, , 
Stankaits Vincas, 
Švelnia Paul, / 
Tamošiūnas Stanislovas 2, 

\ Turskis Juozapas 2, 
Vaitkievicz Leon, 
Vitauskas Antans, 
Washkis W., 
Žadeika Juozas 2, 
ažlis John.

DR. VAITUSH, 0. D.
Lietivis Aldą Specialistai

Palengvins akių įtempimą, kurįa- 
esti, priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigulio, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karšti, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, atitai
so trumparegystę ir toliregystę. Pri
renka teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromas' 
su elektra, parodančia mažiausias 
klaidas. Specialė atyda atkreipiama į 
mokyklos vaikus.
, Vai.: 12 iki 8 v. Ned. 10 iki 1 p. p. 

1558 W. 47th St. Tel.: Blvd. 9660.

ŠIANDIE PINIGŲ 
KURSAS

Siunčiant Lietuvon peš mua: 
40 cent. už 100 auks.

arba
250 už $1.00 

Pigesnis kursas siunčiant 
didesnes sumas 

Pristatyams Užtikrintas
Trumpame laike

Central Manufacturing 
District Bank
State Bank— 

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

Atsiimkit laiškus iš Pašto
šie laiškai yra atėję iš Euro

pos. Kam jie priklauso, tegul 
nueina į vyriausįjį paštų, (Clark 
ir Adams gt.) atsiimti. Reikia 
klaust prie langelio, kur padėta 
iškaba “Advertised Window”, 
lobėj nuo Adams gatvės, pasa
kant laiško NUMERĮ, kaip kad 
šiame sąraše pažymėta. Laiš

I JL| A T A
ANTANINA ČINIKIENĖ j 

(Gabry tė) *
Mirė bal. 11 d., 1922 kaip 

6:45 vai. iŠ ryto po num. 8009 
Vincennes Avė., Chicago. Ve
lionė atvažiavo ii Lietuvos 1910 
m.

Mirė sulaukus 88 metus am
žiaus. Paliko dideliame nuliūdi
me 2 sunu, 1. dukterį ir vyrą. 
Velione paėjo Kauno rėd., Pane
vėžio apskričio, Pajuodžiu kai
mo.

I^aidotuvės atsibus ketverge, 
bal. 13 d. iš namų į šv. Juozapo 
bažnyčią, So. Chicago, iš baž
nyčios j šv. Kazimiero kapines.

Kviečiamo gimines, draugus ir 
pažįstamus dalyvaut laidotuvė
se. Nuliūdęs vyras

Jonas su šeimyna.

Ant atminties
LIUDVIKO VARAŠAUSKO

> 5 metų sukaktuvių savo vyro ir tė
vo. Mirė balandžio 12 dieną, 1917 m. 
Amerikoj išgyveno 19 metų, turėjo, 
64 metus. Su savo' žmona išgyveno 
24 ir pusę metų. Paliko 6 vaikus: 3 
sūnūs ir 3 dukteris. Lietuvoj vieną 
brolį ir dvi seserį. Nors 5 metai su
ėjo, bet širdies skausmas dar neuž
geso. Jis buvo geras žmogus, drau
gų ir pažįstamų mylimas. Kurio su
teikė paskutini patarnavimą, tiems 
tariame ačiū ir visiems dalyvavu
siems laidotuvėse. Meldžiam atjausti 
musų nuliudusias Širdis, o jam ištar
ti amžiną atilsį. Lai būna lengva 
šios šalies žemelėje ramiai ilsėtis. 
Velionis paėjo iš Kauno rėd., Salų 
apskr., Joniškio valsč. ir parapijos, 
Kalnelio kaimo. Lieka nuliudusi

Žmona ir vaikeliai ir žentai.

i
*

UVOS MAISTO BEND
LITHUANIAN FOOD CORPORATION

1. Jei nori turėti nuosavas dirbtuves, sandėlius ir krautuves i? 
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 Lt.
3. Iš .Lietuvos kas metas yra išvežama j 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 $ę0.00. Galima pirkti nemažiaus kaip 5 serus, o ne 
daugiaus kįiip 100 serų.

%

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

Lithuanian Food Corporation
10715 MICHIGAN AVĘNUE 

CHICAGO, ILLINOIS

LIETUVOS MAISTO BENDROVĖS INGALIOTINIAI
V. M1KNEVIČIUS

10530 Indiana Avė., 
Roseland, III.

M. CIPLIS,
8809 Houston Avė.,

So. Chicago, III.
K. POCIUS,

12053 Halsted St., 
West Pulbnan, III 

P. DALTRUŠAITIS,
3808 Beech St.,

Ind. Harbor, Ind.
A. DOVEIKA,

3953 Rockwell S’t.,
Brighton Park, III,

F. SKRABUTĖNAS,
9320 Cottage Grove Avė., 

Chicago, III.

J. YARAS,
1505 Center Avė., 

Chicago, Heighta, III.
J. BORE1S1S,

604—6-th Avė., 
Mihvaukee, Wis.

A. PAKSIS,
220 Milvvaukce Avė.,

- Kenosha, Wis.
S. GODEIKA,

1222—720 Lunderlin St., 
Waukegan, III.*

E. MOSKEVIČIUS,
1228 Lincoln Avė., 

Bcdoit, Wis.
L. ČEPULIS,

301 E. Central St., 
Farmington, III.

A. DADURKEVIČIUS,
P. O. Box 303, 

Pana, III.
K. B LŪŽIS,

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

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

E. S’t. Louis, III.
J. LABANAUSKAS,

1231 Victory St., 
Waukegun, III.

L. MISIŪNAS,
907—8-th St., 

Waukegan, III.
CHAS. SKRABULIS,

1125 Madison Avė., 
Kevvanee. III,

(

i

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

Kauno antrašas į

LIETUVOS MAISTO BENDROVE
■■ ■ ■ ...

Laisvės Alėje No. 80
KAUNAS, LIETUVA

Reikalingi akiniai.
Jei kenti galvos skaudėjimą,
Jei skaitant raidės susilieja,
Jei ii raidės darosi dvi,
Jei turi uždegimą akių,
Jei skaitant ar siuvant akis skau

da, tuomet reikalaukit akinių,

John J. Smetona
Akinių specialistai 

1801 So. Ashland Avė., 
Kampas 18-os gatvės.

Ant trečio augito viri Platt’o ap- 
tiekos, kambariai 14, 15, 16 ir 17 
Valandos nuo 9 ryto iki 9 vai. vak. 
Nedaliomis nuo 9 r. iki 12 pietų.

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 j^iiki. Bus 
labai žingeidu važinėti tais laivais. 
Pilnas informacijas gausite nuo agen
tų arba.

THE ROYAL MAIL STEAM 
PACKET C0.,

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

'Dr. A. J. BERTAŠIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3464 S’o. Halsted St. 
Chicago, III.

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

Residencijos Tel. BoVlevard 1042

DR. A. MONTVID
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

Telephone Central 3301 
1824 Wabansia Avė.

t

Dr. AL. DAVIDONIS
Gydytojas ir Chirurgas

Ofisas: 2816 So. Michigan Avė.
Valandos:

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

A. MASALSKIS 
, Graborius 

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

Reikale kreipkitSs
3307 Aubum Avė.

Tel.: Boulevard 4139

T. Pullman 5432

A. SHUSHO 
AKUSERKA
Turiu patyflmi 

moterų ligose; ru 
pestingai prižiu 
riu ligonę ir kudi 
kį laike ligos. 
10929 S. State St, 

Chicago, III.

Dr. Yuška
1900 So. Halsted St.

Tel. Canal 2118 
Ofiso valandos nuo 10 ryto iki 

8 vakaro
Residencija: 2811 W. Mrd Si.

< Tel. Prospect 3466

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

Lietuvis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 SO. ASHLAND AVĖ.
Vai.: 10:30 iki 12; 3:30 iki 5 ir 

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

Nam.: 2914 W. 43rd Street.
TeL Lafayette 263

/

Telephone Yards 5032

DR. M. STUPNiCKI
8107 So. Morgan St. 

CHICAGO, ILL.
VALANDOS: Nuo 8 ifci 11 ryto 

ir nuo 5 iki 8 vakaro
Į ■I..Į ■ i

Telephone Van Buren 294
Res. 1139 Independenco 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 1D—12 dieną.

Tel. Boulevard 2160

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

VALANDOS: 9—12 ryto 
2—8 vakaro.

3303 So. Morgan Street, 
CHICAGO, ILL.

i r

Tel. Aaustin 737

DR. MARYA 
D0WIATT—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.

s.

BRIDGEPORT
ELECTRIC CC.

5 kambarių namui dratus išva- 
džiojame pilnai su CCtCI 
fixtures

Darbą gvarantuojame.
Elpktriškam darbui

Telefonai Boulevard I

1619 W. 47th Street
Ant išmokesčių, jei pagei

daujama.

Canal 0257
Naktinis Tel.'Canal 2118

DR. P. Z; ZALATORIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

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

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

Kampas 18 ir Halsted St.

Telephone Yards 1532
DR. J. KULIS 

Lietuvis 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

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

8259 So. Halsted St., Chicago.

Telephone Yards 6834

DR. P. G. WIEGNER
Priėmimo valandos nuo 8 iki 12 iŠ 

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

DR. M. STAPULIONIS
Gydau be gyduolių ir be operacijų 

3347* Emerald Avė.
9 iki 11 ryto ir 9 iki 10 vakare

Te!.: Boulevard 9397
731 W. 18-ta gat. 2 iki 8 vak.

Te!.: Ganai 279
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Lietuviu Rateliuose Delegatai Soc. Partijos naciona- 
linėn konvencijon. REIKIA DARBININKŲ REIKIA DARBININKU | PARDAVIMUI NAMAI-ŽEME NAMAI-2EME.

BOLŠEVIKŲ KONCERTAS.

Praeitą septintadienį West 
Side Auditorijoje įvyko Friends 
of Soviet Russia Chicagos Lie
tuvių Skyriaus koncertas Pa

badaujantiems rusamsvolgės 
šelpti. Publikos buvo susirinkę 
vidutiniškai.

Prograjne dalyvavo: Mišrus 
K. Choras, ir Vyrų Choras, abu 
po vadovyste p. Kvedaro; Žydy 
Mišrus Choras ir Ukrainiečių 
Mišrus Choras; rusų mokyklos 
šokėjai, ir Lietuvių Darbininkų 
Stygų Orkpstra. Be to, solistės 
pp. O. Biežienė, Juškaitė, Šir
vaiti ir Alpha A. Bratton (neg
re) sudainavo po keletą daine
lių. Taipgi smuikininke Sagevi- 
čiutė dar sugriežė keletą daly
kėlių.

Pertraukoje kalbėjo 
BYovvder apie Rusijos 
vargus.

Buvo renkamos dar 
jos baduoliams šelpti
Surinkta, rodos, apie 111 dole
rių. — Ten buvęs.

Rinkimai Illinois delegatų į 
Socialistų Partijos nacionalinę 
konvenciją, kuri įvyks Cleve- 
lande balandžio 29 d. š. m., 
jau pasibaigė. Rinkimuose 
balsų gavo:

Bernard Berlyn .............  43
Samuel Bloek................. 21
John M. Collins .......... 150
Swan M. Johnson .... 39 
Seymour Stedman .... 165 
F. W. Wenschoff .......... 62
Oliver C. VVilson .......... 203
S. H. Zimerman .............. 31
Tuo būdu delegatais tapo iš

rinkti daugiausia balsų gavu
sieji draugai Wilsonas ir Sted- 
manas, o jų pavaduotojais 
tins ir Wenschoffas.

D-«gas Stedmanas tečiau 
noše. partijos sekretoriui, 
jis konvencijoj dalyvauti
galėsiąs, todėl jo vietoj delega
tu bus jo pavaduotojas d-gas 
Collins .

MOTERŲ VYRŲ

Col-

pra
kali
ne-

M. Earl 
baduolių

ir Rusi- 
aukos.

ROSELAND.

Balandžio 2 d. Strumilos sve
tainėje įvyko Draugijų Sąryšio 
koncertas Aušros knygyno nau
dai. žmonių buvo susirinkęs gra
žus būrelis. Programą išpildė 
“Aido” Choras, “Ateities žie
das”, vedamas p-lės V. Bigeliu- 
tės ir Rusų grupė, vedama 
prof. šalon.

Sako, Aušros knygyno palai
kymui liko gražaus pelno nuo 
koncerto. — Roseland ietis.

Laiškas Redakcijai.
Gerb. “Naujienų” Redaktoriau!

Bukite malonus neatsisakyti 
vietos gerb. savo laikrašty šiam 
mano pasiaiškinimui.

“Draugo” leidiny kovo 3.0 d. 
recenzentas rašydamas apie p. 
J. Naujalio koncertą ir jQ,da
lyvius tarp kita ko padarė ši
tokią pastabą:

“Nežinau kodėl neskambėjo 
p-nios BruČienės ir n-naos Gu- 
gienes balseliai... Reikia spė
ti Ikad jos buvo kviečiamos, bet 
negalėjo dalyvauti.”

Nenorėdama palikti klaidin
gos impresijos, ir kalbėdama 
tik už save, matau reikalo pa
sisakyti, kad dainuoti p. Nau
jalio koncerte aš jokio kvieti
mo nebuvau gavus.

Su .pagarba,
Nora Gugienė.

P. S. — Šis mano pasiaiški
nimas buvo pasiųstas “Drau
go” Redakcijai, bet ten nera
dus palairbkumo tenka kreiptis 
j kitą laikraštį.—N. G.

Partijos Žinios
KONFERENCIJA DEL GEGU

ŽĖS PIRMOSIOS ŠVENTĖS.

C’ook Kauntes Socialistų 
Partijos delegatai Gegužės Pir
mosios apvaikščiojimui ruošti 
ir tvarkyti laikys konferenciją 
ateinantį sekmadienį, bal. 16 d. 
partijos rūmuose, 220 S. Ash
land Blvd. Konferencija prasi
dės kaip 3 vai. po pietų.

Visi Socialistų Partijos sky
riai, visos 'kuopos ir kitos or
ganizacijos prašomos būtinai 
atsiųsti » konferencijon nuskir
tus savo delegatus.

Paino Tablets
Skausmas prašalinamas, vartojant 
PAINO TABLĘTS: galvos skaudėji
mą, nugarkaulio, muskulų nusilpi
mo, rheumatizmo, neuralgijos ir nuo 
kitokių skausmų. Geriausias vaistas 
nuo šalčio ir influenzos: taipgi vidu
rių liuosavimą. Vienas išbandymas 
pertikrins jus. Gaunamas yra visose 
aptiekose ir pas išdirbėjus.

PAINO CHEMICAL CO.
1824 Wabansia Avė., 

Chicago, 111.

REIKIA MERGINŲ IR MOTERŲ 
dirbti dirbtuvėje, restaurante ię ho- x_i—• t. x  j_„i—   inQ_telyj. Pastovus darbas gera 
kestis.

, J. BABIBKI,
1149 Mihvaukee Avė.

Netoli Division St, 2 lubos

REIKALINGA SENA MOTERIS 
prižiūrėjimui namų ir 4 mėnesių vai
ko, su mokesčiu sutarsime.

Atsišaukite:
3512 So. Lowe Avė. 

Iš užpakalio.

REIKALINGA mergina ar 
moteris prižiūrėti vieną vaiką ir 
namus, arba būti už gaspadinę. 
Kreipkitės laišku į Naujienų ofi
są numeriu 9.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ ir MOTERŲ

MMHESS

Pranešima!
"nauja naujienų*stotis

Dar viena Naujienų stotis 
randasi ant kampo 63rd ir Hal
sted gatvių.

REIKIA VEDUSIOS ŠEIMYNOS 
ant ūkės. Patyrimo apie Ūkę nerei
kia; ūkininkas išlavins. Gera pro
ga norinčiam būti ūkininku ateityje. 
Rašjkite greitai.

P. A. MAŽEIKA,
R. 1, Box 15, Custer, Michigan.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

Brooklyh, N. Y. - L. S. S. I9ta Reikalingi agentai
kp. rengia referatą ir diskusijas pėt- 
nyčioj, bal. 14 <1., 7:30 vai. vak. L. A. 
C. C. svetainėj, 803 Driggs Avė. Te
ma bus “Suvienytas darbininkų fron
das”. Brooklyniečiai atsilankykite 
visi; bus labai rimtų pasikalbėjimų.

Kviečia Komisija.

Lietuvių Tautiškų Kapinių visuoti
nas susirinkimas įvyks balandžio 12 
d., 7:30 v. v. Mildos salėj, 3138 So. 
Halsted. Visi lotų savininkai ir 
draugijų atstovai susirinkite, yra daug 
svarbių reikalų. — Valdyba.

Kensington. — Lietuvių Bendrovės 
bertaininis susirinkimas įvyks sere- 
doj, balandžio 12 d., 8 vai. vakare, F. 
Shedvell svetainėj, 341 Kensington 
Avė. Visi nariai malonėkite susirink, 
ti ir, kurie persikėlėte j naujas vie
tas gyventi, priduoti savo adresus, 
nes daug atviručių sugrįžta.

— Direkcija.

Dramatiško Ratelio repeticijos “Ša- 
laputrio” įvyks 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- 
dnžio svet.. 22^2 W. 23 PI., bus sta
toma scenoj “šalaputris”, labai juo
kinga vieno veikimo komedija. B° 
to. bus dar rmžių dainų ir nasVui 
šokiai. Kviečiamo ska’tlincrai atsi
lankyti. — Komitetas.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
PARDAVIMUI kalvė ir 5 kamba

rių cottage ant 1 akerio. Gera vie
ta automobiliu taisymo šapai. Parda
vimo priežastis, apleidžiu miestą. 
Pratt Orchard Place, III. Prie Higgins 
Poad, 6 mylios N. W. nuo Jeffcrsoą 
Park.

TeMYKITE bizniariai
Reikalaujame bučernę arba groser- 

ne mainymui ant namo nepaisant ko
kioj apvlinkėi butų ir kokia kaina. 
Turim keliolika namu dėl pasirinki-, 
m«o vi«o<»« dab’se Chiracroj. Dabar 
geras laikas. Mninytojai laukia afise 
Atsišaukite vpatiškai arba telefonuo- 
kit tuoj naduodami savo antrašą. Pas 
mus teisingas, greitas ir pigus pa-

RRTDGEPORT REAL ESTĄ TE CO., 
80R W. 33rd Pla^e. arti Halsted St. 
Vai. nuo 9 rrto iki 9 vak. kasdien. 

Tel. Boulevarde 1550

JIESKO PARTNERIŲ
DIDELĖ PROGA

Žmogui su $6,500 įstoti į kom
paniją. Biznis auga kasdieną. 
Biznis yra duonos ir keksų ke
pykla. Kreipkitės į Naujienų 
ofisą ant No. 7.

REIKALINGAS PARTNERIS Į 
“Dry Goods” Stora. Galima pastoti 

partnerius su mažai pinigų arba ku
ris neturėtumėte pinigų, o turite lotą 
arba automobilių ar kitokį geri Šerai 
nebus atmetami. Kreipkitės pas, 

A. GRIGAS, 
3114 S. Halsted St.

ISREUAVOJIMUI
RENDON 6 KAMBARIAI, ŠVIE

SUS, apšildomi, elektra, gasas, vana 
ir visi modemiški parankamai.

P. ŠIPKAUSKIENfi
6743 Eberhard Avė., 
arti So. Chicago Avė. 
Phone Normai 4009

JIESKO DARBO
JIEŠKAU DARBO I DUONKEPY- 

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

M. G.,
3546 So. Emerald Avė*

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

2122 So. Loomis St.

PARDAVIMUI cash rogįste- 
ris, mažai vartotas. Parankus 
dėl saliunų, parduosiu pigiai.

Atsišaukite:
3150 Emerald Avė.

PARDAVIMUI DIDŽIAUSIOS PRA- 
PERTfiS Už BARGENUS',

' South Side.
2 aukštų medinis namas, akmeninis 

skiepas, 5 ir 6 kambariai, modemiš
kas didelė barnė, 48-ta, arti Halsted 
St. Kaina .............................  $3,750

PARDAVIMUI 2 lotai Brigh- 
ton Parke, pusė bloko nuo Wes- 
tem Avė. Parduosiu už $800. 
Platesnių žinių pašaukit.

Yards 2219. «

REIKALINGAS
ant farmos, mokestis nuo $30.00 
aukščiau pagal darbą.

Kreipkitės:
Dr. KITTO FARM,.

Libertyville, III. Tel. 272 J.

DARBININKAS būt patyręs. -r

i.

REIKALINGAS bučens, turi 
Darbas ant visa

dos, mokestis gera. Atsišaukite. 
J. NAMON,

808 W. 33 PI., arti Halsted St.

48th PI., arti Halsted, 2 aukštų me
dinis namas, 6 ir 6 kambarių. Ren
dos $50 į mėnesį. Kaina ....... $2,975

Halsted ir 53-ia, 2 aukštų medinis 
namas 1—5 ir 3—4 kambarių flatai. 
Bizniava vieta. Rendos dabar $60 į 
mėnesį. Kaina .............   $3.750

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

PARSIDUODA NAUJAS MURI-

REIKALINGAS APYSENIS ŽMO- 
gus prie mažos šeimynos į virtuvę. 
Kad galėtų indus išplauti, grindis iš
mazgoti ir tt. Guolis, valgis ir pri- 
mokėjimas, nuo $15 ir aukščiau į 
mėnesi. Kreipkitės: Mrs. Gadeiko, 
1606 So. Halsted St.

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

10802 Michigan Avė., 
Roseland, III.

51-ma ir Morgan, 2 aukštų medinis
namas 4 flatų ir moderniška cottage nis namas, South Side, gražioje apie- 
užpakalyj. Rendos apie $100 į mė-' linkėję, 2 pagyvenimų po 5 ir 6 
nosį. Kaina .......................... $5,800 kambarius, vanos, elektros šviesos,

oru šildomas, augštas cementuotas 
skiepas ir kiti visi naujausios ma-Union Avė., arti 59-os 2 aukštų mū

rinis, akmens priekiu namas, namas, tjog įtaisymai. Kreipkitės pas
« , ----- n - 1-------------u—nu A GRIGAS,

3114 S. Halsted St.
2 lotai, garadžius, 6—6 kambariai, 
modemiškas. Rendos $85 į mėnesį. 
Kaina ...........   ..... $8,500

RAKANDAI
2 aukštų medinis Į

PARDAVIMUI 5 kambarių 
visai nauji rakandai. Parduosiu 
pigiai. •

6549 So. Campbell Avė.
i Phone Prospect 4161

DUONOS KEPTUVĖ. 
KIMKUS BROS.

Pardavimui duonos keptuvė už 
einamą kainą su gerais įtaisymais: 
mašina duonai minkyt, miltams si- 
jot, benčiai, automobiliai ir geras na
mas, 
kojas 
laiko.

51-ma ir Morgan !
namas 2—5 kambarių flatai. Rendos: 
$50 į mėnesį. Kaina greitame parda
vime ........................................... $3,000

prr

Savninkas turi namą, todėl pir- 
turi progą gauti lysą ant ilgo

Union Avė. ir 48-ta 2 aukštų medi
nis namas, 2—5 kambarių flatai. 
Kaina ..............   $3,850.

PARDAVIMUI trijų augštų, 
18 kambarių namas.

1705 S. Peoria St.
Phone Kildare 8405.

rintas pelno pienas.
nas gali tapti. agentu.
uždarbis. Kreipkitės nuo
iki 4 vai. po piet adresu:

611 Union Bank Bldg.,
25 No. Dearborn St.

Užtik
Kiekvie-

Geras
12

BARGENAS NAUJAI VEDUSIAI 
pprai — puikus stambus aržuolinis 
miegkambario setas. 3 šmotai: lova, 
komodė ir dreseris; nauji springsai; 
ir matrasas — $100 ■— matras ir 
springsai vieni kanuoja vjrSe $^0. 
Turiu greitai parduoti — taipgi prie
menėj drapanoms pasikabinti $10. 
Kombinuota knygoms šėpa ir raštinė 
$15. 1 puiki aržuolinė, oda aptrauk
ta sofkelė $1,2. Šiame išpardavime 
yra pirmos klesos, taip geri kaip nau
ji. Pašaukit Stewart 7054.

1245 So. Ashland Avė., 
Tol. Roosevelt 8226.

PAKDAVIMUI ice box gro- 
sernei. Kam reikalinga, labai pi- 

I giai,
4231 So. Talman Avė.
Phone Boulevard 4210

,v( PARDAVIMUI 5303 Princeton Ay. 
7* i 6 flatų muro namas ir 7 kambarių 

$13,500 2 flatų po 6 kambarius ir( cottage užpakalyj. Elektros šviesa, 
2 flatų namas užpakalyj, netoli 63-ios mau(}ynės, pečiais šiluma. Kaina tik- 
ir Halsted. Rendos $115 į mėnesį.1 $11,000.00.
Kaina ............................................$7,850., giaųr-vakarinis kampas 43rd PI. ir
.  . ....... ii. ■ ...........— i "■ n "■ '» '■ 11 u.,..........  ii-..... ■■■ . 1 i ...... .. . I • — __ 1 z-\ /»1 j . P9

Emerald Avė., arti 54-os 2 aukštų 
medinis namas po 6 kambarius, bar- 
nė. Renda virš $600 į metus. Kai
na .............................. i.............. $4,500

52-ra ir Emerald, 2 aukštų medinis 
namas, nauji, stikliniai miegojimui 
porčiais, po 4 kambarius, pirmos kle- 
sos, moderniškas. Kaina ....... $4,500

Wallace St., 2 flatų medinis, 1 ir 7 
kambarių ir antaukštis; elektros švie
sa ir maudynė. Kaina $4,000. Mokė
sim konvišiną. Fcerster, 7006 Eme
rald Avė.

1!ĮVYRU REIKIA!!!
Mokintis barberystės. Labai rei

kalaujami. Didelė alga. Į keletą 
savaičių išmoksi. Jei neturį darbo, 
mokinkis apmokamo amato. Jei 
dienomis dirbi, vakarais mokinkis. 
Atdara iki 9:00 vai. Aplankyk.

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

PARDAVIMUI 4 KAMBARIŲ RA- 
kąndai gerame stovyje; parduosiu užl 
teisingą pasiūlymą. --------------
3-čių lubų iš užpakalio nuo 3 vai. 
pietų.

JONAS BARANAUSKAS 
3601 So. Union Avė.

po

UŽ PUSĘ KAINOS
Pardavimui labai puiki bučernė ir 

grosernė, labai daug stako; keturios 
vogos, buvo mokėta po $200; aisbak- 
sis, mokėta $1,500; mašina mėsai 
piaustyti, mokėta $350, ir kiti pirmos 
klesos fixtures. Lysas ant penkių

4 puįk«» kambariai <te! pra-

48-as Place ir Union, 2 aukštų me
dinis namas, 5 ir 6 kambariai; ga
sas ir toiletai. Rendos $50 į mėne
sį. Kaina...............   $3,000

Du 2-jtj augštij namai, garadžius, 
šilto vandenio šiluma, akmeninis skie
pas; 62-ra ir Sangamon. Rendos 
$125 į menesį. Kaina ........... $10,000

NEGIRDĖTA PROGA
3jų flatų po 6 kambarius mūrinis 

namas, parsiduoda už pusę kainos, 
arba mainysiu ant bučemės, arba pri
imsiu lotus už pirmą įmokėjimą. Tas 
namas turbut parduotas arba iš
mainytas į trumpą laika.

C. P. SUROMSKI CO.
3346 So. Halsted St., Chicago, III.

gyvenimo, Vertės yra $3,500. Di
delės priežasties priverstas parduoti 
už $2,400. Nemokantį biznio išmokin- 

laimės. 
Tai yra 

Atsišaukite tuojau:

» NETURI DARBO?
Ateik pas mus, mes parodysime 

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

PIGIAI 5 KAMBARIŲ RAKANDAI 
ANT PARDAVIMO.

“Mahogany” skūra apdirbti “Parlor 
sėt” ir elektrikinė lempa “Japanees”į__ i • _________ i________

siu. Kas bus pirmas, tai 
Nepraleiskite tos progos, 
aukso kasykla.

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

Puikus bizniavus kampas South 
Loomis ir 70-ta gatv., 2 aukštai ir 
krautvė su kambariu užpakalyj, gara- 
džius, 6 kambariai ant antrų lubų, 2 
kambariai antaukščio. Fixtures ir 
stakas, puiki kampinė groseriui vieta, 
savininkas vra našlė, todėl priversta 
parduoti. Kaina ........... r......... $8,500

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

840 W. 83rd St., 
Phone Yards 2790

REIKTA REAL ESTATE PARDA- 
vėjo, gera mokestis, vedęs aplink 40 
metu, turi būt susipažinęs gerai su 
South Side apielinke. Turi suteįkti 
geras pasekmes.

PETREZILEK BROS & Co., 
1647 W. 47 St.

REIKIA BARBERIO VAKARAIS 
ir subatomis. Iš mokyklos neatsišau- 
cit.

Turiu bizniavą lotą geroj vietoj 
pardavimui. Parduosiu arba mainysiu 
ant namo. .

M. K., 
238 W. 51st St.

REIKIA paprastų darbininkų 
prie akmenų. 30 centų į va- 
' andą. Kreipkitės: >

Brownell Improvement Co., 
Thorton, III.

REIKALINGA
Didelė ir tvirta visur žinoma 
Nuosavybės, Real Estate, Bonds, 
Insurance, Transportation, Tru- 
sfee ir Foreign Echange valsti
jos korporacija reikalauja vyrų 
caipo Atstovų, Agentų ar Par
davėjų atstovauti šią kompani
ją Chicago ir kituose miestuose. 
Geriems ir teisingiems vyrams 
yra duodama geras uždarbis ir 
ateityje dar geresnis su puikiau
sia proga pasilikt prie kompani
jos ant visados ir likti žmonių 
guodonė ir turtingu. Aplikan- 
:as (su patyrimu ar be patyri
mo) turi mokėti rašyti ir skai
dyti ir maždaug žinoti anglų kal- 

'bą. Taipgi yra reikalingas vie
nas geras Lietuvių, kalboj rašy
tojas. Ypatos turėjusios nors 
kokius agentinius ryšius su Bi- 
šopiniais spešelais, meldžiam ne
atsiliepti. Geros valios vyrai no
rintis įeiti ant visados į gerą ir 
gerai apmokamą darbą, rašykite 
savo rankraštyje ir atsiliepkite 
tik per laišką.

FEDERAL BOND & LAND 
COMPANY, • 

602-604 Association Bldg., 
Chicago.

sėt” ir elektrikinė lempa “Japanees”į PARDAVIMUI bučernė ir grosernė 
stand ir “sbade”< valgomojo kambario Bridgeporto apielinkėje, 3 skėlos, 2 
6 minkšti krėsla»j<ir didelis stalas ir: Ice baksiai, visi puikus barai ir len- 

I tynos; daug stako,' visas 
kambariai pragyvenimui. 
$38.00. Parsiduoda beveik 
kainos, nes savininkas turi kitą biz
nį. Atsišaukite greitai, nes tokia pro
ga nevisuomet pasitaiko. Ideal Real 
Estate Co., 3214 So. Halsted St.

supamas krėslas vjsi “fumed oak”.
Dviejij miegamij kambarių setai, 

viryklos- stalas ir 2 krėslai už $2501 
cash. Turi būti pąrduota pirm balan
džio (April) 28tos

MRS. J. ZIMONTIENĖ, 
151t> E. 66th Place.

Telefonas Dorcfliester 7397 arba
Dr. A. J. SIMONTAS, 

3252 S. Halsted Sti tel. Yards 2544

AUTOMOBILIAI
PERKAME AUTOMOBILIUS

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

DORCHESTER MOTOR SALES 
COMPANY, 

1401 E. 67th St.

naujas 6 
Rendos 

už pusę

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

G. M. CHERNAUSKAS, 
Lyons, III.

PARDAVIMUI Cohimbia gra- 
mafpnas, 1 metus vartotas, ir 
10 rekordų. Parduosiu už $25. 
Kreipkitės tuojau. 1731 E. 92

JORDON 1920,. 7 pasažierų $400 ™ « pulpoj iii .9 lubos verta už ekstra. Atrodo kaip naujas, 1 b0- UlHCagO, 111., Z 1UDOS.
tik už $975. šis yra geriausis pir-! 
kini? mieste. Išlygos. Atdara nedč- 
liorrds 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. Tšlyvos. Atdara nedėlioms kestrinis 
ir vakarais. 1741 W. Madison St.

PARDAVIMUI bučernė ir 
grosernė, Lietuvių kolonijoj. Ge
roj vietoj. Pardavimo priežastis 
— apleidžiu Chicagą.

562 W. 18 St.

PARDAVIMUI

pardavimui saliunas, or- 
______ _____ i pianas elektra varomas. 

I Parduosiu pigiai už pinigus arba iš- 
I mokėjimais. Arba mainysu į mažą 
elektrinį pianą.

7614 Maryland Avė.
Phone Dorchester 6976, 1 flatas

PARSIDUODA GRAND UNIVER-I PARDAVIMUI SALIUNAS, VISO- 1 1 _ 1  _ Y • __ „ X f • 1x1 ii 4- n ii 4* ii L- Am* TAI 1'Z Y)1 G Tlfl•sai kukninis pečius, mažai vartotas, 
labai pigiai.’

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

DELICATESSEN IR GROSERNĖ
Iš priežasties išvažiavimo iš Chi- 

cagos, paaukausiu savo seną įstaigą 
apgyventą lietuviais. Nėra kompc- 
ticijos. Kaina $1150.00. Renda 
$20.00 menesiui, su 6 kambariais ir 
vana. Tai proga visam amžiui.

818 W. 38th St.

GROSERNĖ SU 
biznis išdirbtas 

Parduosiu už tei-

PARDAVIMUI 
gražiais rakandais, 
per daugelį metų, 
singą. pasiūlymą.

‘Atsišaukite: , 
3256 $o. Morgan St.

kių tautų kolonijoj, geras biznis, par
duosiu pigiai. Priežastis — važiuoju 
į Lietuvą.

Atsišaukite:
3308 So. Wallace St. 

Phone Boulevard 8534

PARDAVIMUI SALIUNAS, SU 
barais, elektriškas pianas ir kiti įtai
symai, 4 kambariai dėl gyvenmo, ly- 
sas 4 metų, renda nebrangi, lietuvių 
apgyventa vieta. Priežastis parda
vimo, savininkas pasenęs.

4542 So. Wood St.

PARDAVIMUI SALIUNO FIXTU- 
res, nilni setai visokio dydžio, 
ir aukšČau.

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

SPECIAL BARGENAS
Pardavimui barbernė trijų krėslų, 

viskas nąuia, pirmos klesos, biznis 
geras, visokių tautų apgyvento] vie
toj , Nepraleiskite progos, nes pri- Parduosiu pigiai, 
verstas esu parduoti į 3 dienas už pi- j 
gią kainą. Atsišaukite į Naujienų; 
ofisą No. 8.

PARDAVIMUI BUČERNĖ IR 
grosemė, yra skiepas, 5 kambariai 
pagyvenimui ir garadžius. (Taipgi /ir 
kambarių rakandai). Biznis parsi
duoda cash ir gerai uždirbtas, tarpe 
lietuvių ir kitataučiu. Priežastį pa
birsite ant vietų?. Kreipkitės:

3140 So. Wallace St.

PER 5 DIENAS
Turi būti parduotas arba išmainy

tas “Dry Goods” Storas.
ant loto arba automobiliaus. Biznis 
yra geroje Ir bįzniavoie vietoje ir ge
roje apielinkeie. Atsišaukite pas,

A. GRIGAS,
3114 S. Halsted St.

$250

PARDAVIMUI SALIUNAS, 
lietuvių kolonijoj; biznis senas.

3347 S. Wallace St.

NAMAI-ŽEME
EXTRA

Pardavimui naujas mūrinis 2 
flatų, po 5 kambarius namas: 
skiepas, elektra, gasas ir visi 
parankamai. Noriu parduot la
bai greitai. Kaina $7,600.

Mainysiu Kreipkitės:
A. BERNADIŠIŪS, 

4709 W. 12th Place, Cicero, 
Antros lubos.

III.

“ŪKĘ”
Tamsta ir pats vienas gali nusipirk

ti, jeigu tik žinosi kame fr kurios 
yra ant pardavimo. Pas mus šioi 
lietuvių anielinkėj. Aš žinau “Ūkių” 
visokio didumo ir pigia kaina, su gy
vuliais, mašinoms, sodais, užsėliais, 
ir tt. Aš esu ūkininkas, ir užtai no
rintiems, ant ūkės ansigyventi ir pa 
raiti pas mus i susiodu^.aš visados 
mielu noru, teisingai ir Širdingai pa
tarnausiu. Rašvk.

JOSEPH GFRTBO 
Scottvllle, Mich.

36-ta, arti Wentworth, 2 flatų mu
ro namas po 6 kambarius, dideli nor- 
čiai, maudynė, clektro šviesa. Kai
na..............'.............................. $5,500,

MORTGECI Al-PASKOLOSPrinceton, arti 51-os, kampas, 2 fla
tai po 4 kambarius: elektros šviesa, 
toiletai. Rendos $76 į menesį. Kai
na ....... ......... ..:.... ...............  $5,350
.   ■ ' 'T-    —— ' 1

Visi aukščiau minėti namai 
ant lentrvu įšlvtrv.

CHARLES DETRTCK, 
5056 So. Halsted Street,

——       "R------------------------ -------------------------------

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.

yra
Skoliname Pinigus ant ant
ro mortgečiaus už 6%

išmokėti mėnesiniais mokes-
Perkame bondsus, notas ir

Galite 
čiais. 
kontraktus.

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

MOKYKLOS
EXTRA PIGUMAS

Mūrinis namas 2 flatai po 6 kam
barius maudynės toiletai geriausiam | 
padėjime. Mainysiu ant bučemės 
grosemėš arba kito kokio biznio, loto,' 
arba automobilio, rašykit arba atsi- 
lankykit pas

Abramovicz, 2015 So. Robey St.

PARDAVIMUI 5 flatų muro 
namas, barnė, krautvė ir grose- 
rio stakas. Atsišaukite prie 
savininko.

2857 Emerald Avė.

TUŠČIAS lotas 30x125, 18 gt. 
ir 49 Ct. Visi įtaisymai, netoli 
eleveitorių ir 2 gatvekarių linijų 
užtikrinta Chicago Title & Trust 
Co. C. N. Young, 1320 W. 73 St. 
Tel. Stewart 1452.

LIETUVIAI MAINIERIAI IR KITI.

Nuolat pas jumi atsikartoja, tai 
streikas, tai bedarbė ir vis rupeščiai. 
Mėgink tuos rūpesčius prašalinti ir 
tą lengvai gali padaryti nusipirkda- 
mas nuo musų puikią farmą. Ant 
farmų nėra bedarbės, nei bado; visa
dos yra linksma. Mes parduodam 
farmas cash ir ant lengvų išmokėji
mų; turim su gyvuliais ir be gyvulių. 
Farmos randasi tarp didelių miestų 
Clevelando, Akrono, Pittsburgo ir 
Youngstono. Žemė gera, yra sodai ir 
miško; yra arti angliakasyklos; žie
mą gali anglį kasti, jai butų truku
mas pinigų. Mes mainom f 
ant jūsų namo, jei prie namo 
nors truputį cash ]_ ’ 
rėdamas mainyti savo namą 
sų farmos, aprašyk kaina namo. Cash 
namas, ar yra mortgečių ant jo? 
Kiek savo cash turi pinigų ir kokio 
didumo nori farmą? Jei nori pirk
ti farma, rašyk kada gali atvažiuoti 
apžiūrėti, arba pareikalauk listo far- 
mų ir jų kainų, taip pat siunčiam Pi
nigus ir laivakortes Lietuvon, že
miausiu kursu.

Rašvk šiuo antrašu:
CLEVELAND REALT Y .COMPANY, 
1419 E. 21st St., Cleveland, Ohio.

Mokinkis dressmaking.
Braižymo ,siuvimo — Dienomis ar 

Vakarais.
Specialės vakai-inės 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, pirmininkė.

MOKINKITĖS MADŲ 
PELNINGO AMATO

P-lės E. Kazlauskaitės 
Lietuviška

SIUVIMO IR KIRPIMO 
MOKYKLA

Klesos: dienomis it vakarais.
NAUJA VIETA

E vėl y n Academy of 
Gown Designing 

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

Chicago, III.

AMERIKOS LIETUVIŲ

MOKYKLA
Mokinama t angliikos u* Uatuviikoa 

kalbų, aritmetikos, knygvedystis, sta-
farmas nografijos, typewriting, pirklybos tei- 

turi ąių, Suvienytų Valstijų istorijos, abel- 
pinigų pridėti. No-.nos istorijos, geografijos, politikinis 
lavo namą ant mu- ekonomijos, pilietystis, dailiarašye- 

1 tis ir tt
Mokinimo valandos: nuo 9 ryto Iki 

4 valandai po pietų. Vakarais nuo fl 
iki 10 valandai.
8106 SO. HALSTED STM CHICAGO.

LEVESKID MOKYKLA
, FARMOS! FARMOS!

Didžiojoj Lietuvių Ūkininkų kolo- 
niini turiu 108 formas pardavimui, su 
budingais, gyvuliais, padarais ir ap
sėtas laukais. Geriausios žemės pri
einančios prie ežeru, uniu ir upelių.

J. A. ŽEMAITIS, •
R. 1 Box 17, Fountain, Mich.

Mokina Lietuvių ir Anglų kalbų; 
Grammar School, High School ir 
Prekybos dalykų. Prirengia prie 
kvotimų į visas augštesniasias 
mokyklas. Dienomis: nuo 9:00 ry
to iki 4:00 p.p. Vak.: 7:80 iki 9:80. 
Nedaliomis nuo 10 ryto iki 12:80 
v.p.p. mokina lietuvių gramatikos.

8454 So. Halsted gatv. 
arti 85tos gat.




