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Ti ns truuslation filed with the post-master at Chicago, III. April 10, 1920 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917

Atstovų butasĮ’priėme taikos 
rezoliuciją

I’rue trnnslntion filed with the post- 
master at Chicago, III. April 10, 1920 
as reųuired by Ule act ot Oct. U, 191)
SUNKI LATVIJOS PADĖTIS.

Laukiama Steigiamojo Seimo 
rinkimų. Trūksta maisto ir pini-

Unijos viršinin
kai kalėjime ’

---- -U ii

4 ANGLIAKASIŲ VIRŠININKAI 
PASODINTI KALĖJIMAN

ITue transhition filed \vith the post- 
master at Chicago, 111. April 10, 1920 
48 reąuired by the act of Oct. 6,1917
KAIP JAPONAI UŽĖMĖ VLA

DIVOSTOKĄ.

Geležinkeliečių 
streikas

Vokietija persergst Franciją

Italija priešinasi Francijos žygiui

Latvijai trūksta maisto ir pinigų
ATSTOVŲ BUTAS PRIĖMĖ 

TAIKOS REZOLIUCIJĄ.

(nešimas paskelbti taiką priim
tas 242 balsais prieš 150. Re
zoliucija eina senatam

True translntion filed with the post- 
master at Chicago, III. April 10, 1920 
a» reųuired by ihe act oi Oct. 0, 191)

ITALIJA PRISIDEDA PRIE 
ANGLIJOS.

WASH1NGTON, bal. 9. — Re- 
publikonų bendra rezoliucija, 

paskelbianti, kad kare su Vokie
tija jau užsibaigė ir atšaukianti 
didžiumą karės laiko ptvarkymų 
šandie tapo priimta atstovų bu
te. Dabar ji eina senatam

Už priėmimą rezoliucijos bal
savo 242 atstovų, o prieš — 150; 
du atstovai susilaikė nuo balsa
vimo.

22 demokratai prisidėjo prie 
republikonų ir balsavo už rezo
liuciją, kiLomet du republiko- 
nai balsavo prieš ją.

Prieš balsuojant rezoliuciją, [ n 
atstovų butas atmetė dem. Flood 
iš Virginia įnešimą pasiųsti re
zoliuciją atgal komitetui su pa
liepimu parašyti 
šaukiantį visus kares laiko ak
tus. Tas įnešimas atmestas 222 
balsų prieš 171.

Užrubežinių reikalų komiteto 
pirmininkas Potter sako, kad 
reikia dar 20 balsų, kad perva
rius tą rezoliuciją per preziden
to veto. Demokratai gi sako, kad 
šiame atsitikime balsai pasida
lintu pagal partijas.

l)<*batai apie rezoliuciją pra
sidėjo 11 vai. vakar ryte ir tę
sėsi daugiau kaip per 12 valan
dų. Jie pasižymėjo aštriu parti- 
v iškurnu.

Pasmerkia Francijos žygį 
Vokietijoje.

LONDONAS, bal. 9. — Itali
jos pozicija apie Francijos oku
paciją Franktorto pilnai sutin
ka su .Anglijos išreikštąja opozi
cija, sako Italijos užrubežinių 
reikalų ininisteris Viltorio Sci- 
aloca. Jis sako, kad nebuvo jo
kių diplomatinių apsimainymų, 
kurie pateisintų Francijos ma
nymą ,kad jos žingsnis bus Ita-

True translatinn filed with the p*>«» 
master at Chicago, Iii. April 10, 1920 
•* reqoirpd by (ne M‘*t oi Ocl. 6. 1917

FRANCIJA RŪSTAUJA ANT 
ANGLUOS

Trnp »r»nslMtnn filed wttb the post- 
master at Chicago, III. April 10, 1920 
us reuuired bv Ihc a<’l ot Oct. tt. 1917

VOKIETIJA PERSPĖJA 
FRANCIJĄ.

PARYŽIUS, bal. 9. — Anglijos 
opozicija Francijos besiveržH 

inut Į Vokietijos teritoriją į ly
tus nuo Reino upes, vietos laik
raščių skaitoma kaipo karti 
pilė dėl Francijos ir Belgijos rė
mimas Francijos politikos ne
gali to atlyginti.

Oficialiuose rateliuose kalba
ma, kad Anglijos pozicija linkui 

i Francijos okupacijos Frankforte 
privers pradėti diplomatinius 

pasitraukimus tarp visų talki
ninkų šalių apie visą veikimą 
linkui Vokietijos.

Francija tuose pasitarimuose 
laikysis palaikymo sąjungos ir 
pilno išpildymo Versali les su
tarties.

Echo De Paris politinis reda
ktorius rašo labai smarkų straip
snį prieš premierą Lloyd Geor
ge, kuriame jis vadina jį “dema
gogu”.

[Eederuotos spaudos žinia]
L1EPOJUS, Latvijoj. — Ar 

Latvijos politinės svarstyklės pa
kvips linkui komuniznio, ar lin
kui individualistinės valstiečių 
valdžios, bus išrišta bal. 48 d., 
kada bus renkama Steigiamasis 
Seimas, kuris turės suorganizuo
ti pastovią valdžią. Dabartinė 

valdžia prezidento Ulmanis, bu
vusio lektoriaus Nebraskos uni
versiteto agrikulturio departa

mento, yra anti-koinunistinė. Ji 
buvo suorganizuoti! pagelba vo
kiečių geležinės divizijos, kada 
po 1918 m. paliaubos vokiečiai 
pasitraukė ir atėjo rusų raudo
noji a nu i j a.

Ekonominiai klausimai darosi 
dar svarbesniais už politinius, pi
nigų vertybei puolant. Be rūsčios 
maisto padėties, šalis visaip ban
do atsikratyti nuo skolos, pasi
dariusios delei talkininkų, inter
vencijos Rusijoje. Reikia daug 
užmokėti anglams už suteiktas 
latviams uniformas ir amunici
ją. Taipjau reikia mokėti ir Fra
ncijai už senas Jungt. Valstijų 
uniformas, daugiausia vasarines.

Latvijos rublis, kuris norma
liai buvo vertas 50c. dabar tėra 

vertas tik biskį daugiau kaip 
centą.

Anglijos Chemical Bank gru
pė, vadovaujama Tortington, pa
siūlė išleisti notas, paremtas ster 
lingais, jei tas bankas gaus eks- 
pluatuoti Latvijoj miškus per 
15 metų ir linus per dviejus me
tus.

(Beveik lygiai tokia pat padė
tis yra ir I.<atvijoje, tik Lietu
voje nėra didelės stokos maisto, 
kaip kad yra Latvijoje).

Atsisakė stoti prieš Kunsas 
dugrinį “teismą”

in-

Susistatė kulkasvaidžius ant 
Raudonojo Kryžiaus ligon- 

bučio.

GELEŽINKELIEČIŲ STREIKAS 
VIS* DAR PLĖTOJASI.

Irue translation filed wiih the posf- 
master at Chicago, UI. April 10, 1920 
as reųuired by the act ot Oct. ii, 1917 

John Reed sušau
dytas?

Irue translatioo filed wlth the posi 
master at Chicago, III. April 10, 1920 
d* reąuired by Itie act oi Oct. 0,1V1 <

UKRAINĄ VALDO SOVIETAI.

Šaukia Ukrainon sovietų 
kongresą.

Francija turės atsakyti už visus 
nuostolius ir užmuštuosius oku-. 

puojant Vokietijos miestus.
True translation filed with the post-

1 master at Chicago, III. April 10, 1920 
as reųiiirvd by Ihe act oi Oct. 6,1917BERLINAS, bal. 9. — Vokie

tijos valdžia (pasiuntė Vokiteijos jUNGT. VASTUOS PRITARIA 
ANGLIJAI.reikalų vedėjui Paryžiuje Dr. 

von Mayer grieštą notą, pareiš
kia inčią, Vokietija skaitys Fran
ciją atsakomingą už visus nuos
tolius ir žuvusius žmones delei 
okupacijos Hesse miestų, į ku
riuos įėjo Francijos kareiviai.

BERLINAS, bal. 9. — Pusiau 
oficialiai iš Frankforto praneša
ma. kad lieut. grafas Kalnein, 
kuris tapo užmuštas vakar ties į 
Nieder VVollstadt, buvo nušau-
tas francuzų patroliaus.

WASIUNGTON, bal. 9. — Ari 
glijos aiškus pesmerkimas Frau 
ei jos armijos besiveržimo į Vo
kietijos teritoriją, buvo karštai 
aploduojamas valstybės depar
tamente, nors kartu buvo išrei
škiama baimė, kad Anglijos pra 
nešimas gali padaryti Francijai 
sunkiu gražiai atsižadėti 
tos pozicijos.

Francija neformaliai 
Jungt. Valstijų išreikšti 
nuomonę. Bet lai buvo
ironija, nes Amerikos, kaip ir 
kitų štilių pasiklausta, kada įsi
veržimas jau buvo padarytas ir 
kada jokie paiškinimai nebega
lėjo perkeisti dalyko, išėmus 
galbūt tik paskubinti ištrauki
mą francuzų kareivių.

užim

savo

lFedaruoto* Hpnudos žiniai
MASKVA. — Ukrainos sovie

tų respublika vėl pradeda sa
vo veikimą kaipo laisvu ir ne
priklausoma valstybė, turinti 
savo sovietų valdžią. Didelė da
lis Ukrainos teritorijos dabar 
tapo išliuosuota nuo baltagvar
diečių, pagelba Ukrainos ir Ru
sijos sovietų respublikų raudo
nųjų armijų, veikiančių po ben
dra komanda.

Sovietų valdžia Ukrainoje vėl 
užėmė šalies valdymą. Ji išleido 
manifestą į visus žmones ir vi
sas valdžias, kuriame ji tarp kit
ko sako, kad laikinis revoliuci
nis komitetas, kuris buvo pas
kirtas gelbėti kariniam veikimui 
‘dabar įteikė savo rezignaciją. 
Cen tralinis pildomasis komite
tas ir liaudies komisarų taryba, 
kurie buvo išrinkti trečiame vi
sos Ukrainos sovietų kongrese, 
kovo mėn., 1919, dabar apėmė 
valdžią. Jų pirmu darbu buvo 

sušaukimas) sovietų kongreso 
balandžio 15 d.

North Sides
Draugijų Sąryšis

rengia draugišką vaikų va
karienę, su programų, ry
to, balandžio 11 d., Liuo- 
sybės Svetainėje, 1822 Wa- 
bansia Avė. Pradžia 5:30 
vai. vak. Programą išpil
dys patįs vaikai. Be to dar 
kalbės p. M. Jurgelionienė.

— Komitetas.

Ir arkliai “skraido”.

SANTA BARBARA, Cal. — 
Arklį “Mercury” į vietinę arklių 
parodą atgabenta iš Los Angeles 
specialiai pritaikytu aeroplanu.

rri’e trnnslaftnn filed with the post- 
master at Chicago, III. April 10, 1920 
•s reųuircd by the act of Oct. 6,1917

Protestuoja prieš baltąjį terorą 
Vengrijoje.

[Federuotos spaudos žinia]
RYMAS. — “Vengrijos savai

tė” ką-tik užsibaigė Italijoje. Ji 
buvo paskelbta Italijos socialis- 
’u partijos, kad sužadinus vie
šąjį protestą prieš baltąjį tero
rą Vengrijoje. Tą savaitę laikytą 
daug mitingų, kuriuose priimta 

rezoliucijos, protestuojančios 
prieš valdžios terrorimvimą

Vengrijos darbo žmonių.

PITTSBURGH, Kan., bal. 9. 
— Alexander Howat, preziden
tas Kemsas angliakasių unijos 
šiandie teisėjo Andresv J. Ciir- 
ran iš Craword pavieto teismo 
tapo nuteistas kalėj ima n už pa
niekinimą teisino,

Hoyvnt tapo rastas kaltu panie 
kinime teismo, kadangi jis atsi
sakė klausyti teisėjo Curran u- 
tarninke išleisto paliepimo, kad 
jis, kartu su kitais 4 unijos vir
šininkais stotų prieš Kansas val
stijos industrinį teisiną.

Be unijos prezidento Howat, 
taipjau nuteisti kalėjimui! už 

paniekinimą teismo viceprezi
dentas Dorchv, sekretorius H ar- 
vcy ir auditorius Foster.

Jie visi nuteisti kalėjimai! ne- 
aprubežiuotam laikui — iki nesu 
tiks liudyti prieš industrinį teis
mą.

,Howat teisme padarė sekamą 
pareiškimą:

“Musų pozicija yra nepersi
mainiusi. Mis laikomės to, ko 
laikė mėse pirmiau. Mes atsisako
me, liudyti prieš šį teismą, ka
dangi mes nepripažįstame šio 
teismo. Tai yra įstaiga, i 
pavergimui darbininkų”.

VLADIVOSTOKįASč bal. 5. - 
Japonų spėkų užėmimas šiandie 
Vladivostoko buvo pasekmė ge
rai prirengtų netikėtų manevrų.

1 vai. šįryt iš kiekvienos ja
ponų stoties pasirodė smilčių 

maišai. Prieš “raudonųjų buveK 
nes buvo pastatyti kulkasva’i- 

džiai, kada rusai šventė Velykas.
Kariavimas pasidėjo geležinke

lio stotyje. Žemstvų budinkas 
buvo apšaudytas kanuole. Japo
nų kariniai laivai Vladivostoko 
uoste gelbėjo naktinei atakai nu- 
šviesdami švitimais japonų ap
šaudomus namus.

Smarkus susikirtimas įvyko 
talkininkų barakuose. 300 rusų 

buvo prispirti kulkosvaidžių, 
matomai, pastatytų ant Japoni
jos Raudonojo Kryžiaus iigon- 
bučio. Rusai buvo paimti ir nu
ginkluoti be pasipriešinimo.

Du neginkluoti cechų karei
viai, grįštantįs i savo barakus, 
buvo užmuši i tų kulkosvaidžių 
prie Amerikos Raudonojo Kry
žiaus barakų.

Japonų didžiosios kanuolės 
i apšaudė- kalvas už miesto. Iše- 
I mus laivus, patroliamsi palai
kant aštrią tvarką. Visur paliep- 

, ta iškelti Japonijos vėliavas.

Dar daugiau svičmenų metė dar
bų. Geležinkeliečių brolijos 

nusigandusios.

Manoma, kad jį sušaudyta 
Finlandijoj.

ANTRACITO ANGLIAKASIAI 
REIKALAUJA PAKELTI ALGĄ 

27 NUOš.

(True transimion filnd wifh the 
master at Chicago, 111. April 10, 1920 
as reauired l»y the acl ot Oct. G. 1917

STEIGS ŽYDŲ KOLONIJAS 
RUSIJOJE.

NEW YORK, bal. 9. — Ang
liakasių algų komitetas pasakė 
šiandie, kad kietųjų anglių kasy-; 
klų savininkai turi mažiausiai 1 
algų pakėlimą lygų 27 nuoš. pa
kėlimui algų minkštųjų kasyk- 
’ų angliakasiams, jei jie nori, 
kad sutartis su kasyklų savinin-

Šaukia Ilinois angliakasių kon* 
venciją.

SPRINGFIELD, III. bal. 9. — 
Illinois angliakasių prezidentas 
Farrington paskelbė, kad balan- 
<lžio 30 d., Beoriu miestelyj bus 
laikoma specialė Illinois anglia
kasių konvencija, kurioj bus 

išaiškinta dabartinis susitarimas 
kasyklų savininkais.

PRIĖMĖ LIUOSANORIO KA
REIVIAVIMO BILIŲ.

WASHINGTON, bal. 9. — Se
natas šiandie 45 balsais prieš 9 
priėmė liuosanorio kareiviavi
mo bilių. Sulig to biliaus, pra
dedant nuo 1922 metų, kiekvie
nas vyras nuo 18 iki 28 metų 
galės būti lavinamas, jei jis to 
norės, kareiviavimo per 4 mene 
sius.

125,000 Rusijos žydų užmušta 
karėje.

iFrderuoton apaudoa žinia]
NEW YORK. — Žydų dien

raštis Forverts gavo žinią nuo 
savo korespondento Rusijoj, 

kad sovietų Rusija yra pasiren
gusi leisti žydams gyventojams 
organizuoties į kolonijas komu
nistiniais pamatais. Korespon
dentas tai patyręs nuo Rusijos 
kooperatyviij draugijų delega
cijos, kuri dabar važiuoja Lon
donan.

Priežastimi, kodėl žydai yra 
priglaudžiami sovietų Rusijoj 

yra ta, kad žydai negali išva
žiuoti nė į Amerika, ne į Pales
tinų ir todėl manoma, kad taip 
bus geriausia aprūpinti žydai 

gyventojai..
Delegacija taipgi pasakė, kad 

laike karės 125,(XX) liko užmuš
ta, 40,000 sužeista ir apnegalin- 
ta ir 60,000 vaikų liko našlai
čiais. FihAusiniai nuostoliai sie
kia milionus rub.

CHICAGO. — Svičmenų ir 
kitų geležinkeliečių yardų dar
bininkų streikas nuolatos plė
tojasi ir jau .siekia nuo Atlanti- 
ko iki Pacifiko vandenynų. Ne
ramumas apima visus geležin
keliečius. Pasiekia jis ir net toli
mąją Alaską. Darbininkai atsi
meta nuo senųjų atgaleiviškųjų 
brolijų ir dedasi prie naujos or
ganizacijos. Veik Lš visų miestų 
ir. miestelių atėjo prašymai su
teikti čarterius besitveriantiems 
ten naujosios organizacijos lo- 
kalams.

Brolijų vadovai, matydami, 
kad gali netekti savo šiltų vie
telių, paragino lokalų viršinin
kus, kad ir jie rūpintųsi palaiky
ti narius lokaluose, kadangi jei 
įsigalės “raudonieji”, tai ir jie 
neteks savo “džiabų”. Kartu at
sišaukė prie geležinkelių kom
panijų, kad jos duotų jiems dar 
savaitę laiko sulaužyti streiką, o 
per tą laiką jie gal ir gausią strei 
klaužių iš savo brolijų. Tik kas- 
žin kodėl brolijų nariai yra la
bai nerangus, nes jau nuo pat 
pradžios streiko skelbiama apie 
gabenimą streiklaužių, tik vis 
jų neatgabenama, turbūt ne
gaunama. Ir dar tik vakar bro
lijos paskelbė, kad jos streiką 
sulaužys į 24 vai., o dabar jau 
(įrašo savaitės laiko. Matyt jie' 
nebesitiki laimėti tos kovos, ku
rią jie iššaukė savo atgaleivi^ku 
mu, nenoru rupinties darbinin
kų reikalais ir savo išdidžiu ap
siėjimu su nariais.

f Dabar streikuoja viso apie 
27,(XX) geležinkeliečių. Neabejo
jama, kad streikas dar labiau 
plėtosis, nes iš visur ateina žinių 
kad darbininkai yra pasirengę 
ar nutarę streikuoti.

Senatas tyrinės priežastis 
žinkeliečių sjrelko.

VVASHINGTON, bal. 9. — Se
natas šiandie paliepė savo komi
tetui ištirti priežastis didėjančio 
geležinkeliečių streiko. Tyrinė
jimas bus padarytas todėl, kad 
prezidentas Wilsonas neatlikęs 
savo i>areigų. Jis neišpildęs gele
žinkelių akto įjarėdymo, kad 

butų paskirta geležinkelių algų 
komisiją. Tik kada senatas jau 
nutarė tyrinėti streiką, Baltaja
me Name paskelbta, kad prezi
dentas gąlbut ryto paskirs algų 
tarybą, kurią dar tures pa tvir
tinti senatas. Ta taryba jau ne
begalės veikti šiame streike.

gele-

i Tnte franMafion whh the post- 
master at Chieago, III. April 10, 1920

1 hs reųuirM bv tne act of Oct. 0,1917
FIUME SUSITAIKYMAS NE

PRIIMTAS JUNGT. VALSTIJŲ

ORAS.
Giedra ir nedidele permaina 

temperatūroje šiandie ir ryto.

INDIANAP0LI8. Tnd. bal. *.| WASHINGTON, bal. 9. —. 
— Delei svičmenų streike pasi-1 Šiandie pasakyta, kad valstybės 
darė stoka vagonų ir delei to departamentas dar neatkreipė, 
turėjo užsidaryti Indiana valsti- atidola į praneštąjį Jugo-Slavi- 
jų 94 anglių kasyklos.

PINIGU KURSAS.
Vakar, bal. 9 d., užsienio pinigii 

kaina, perkant jų ne mažiau kaip už 
25,000 dolerių, bankų buvo skaitoma 
Amerikos pinigais šiaip:

Anglijos 1 svaras ............... $ 3.98 ;
Austrijos, 100 kronų ........... 0.551
Belgijos už $1 ....... frankų 14.70
Danijos 100 kronų ............... $18.70
Finų 100 markių ............... $ 5.25
Francijos, už $1 ....... frankų 15.67 i
Italijos, už $1 ............... lyrų 34.55 '
Lietuvos 100 auksinų ....... $ 1.85

(Lietuvos auksinai tai Vokiečių 
ostmarkiai; jų kursas toks-pat 
kaip Vokietijos markių).

Lenkų 100 markių ........... $ •.fž
Norvegų 100 kronų...............
Olandų 100 guldenų ........... I
Švedų 100 kronų ......... .....  v—r-T
Šveicarų, už $1 ........... franljį
Vokiečių 100 markių ....... $ 1.85

jos ir Italijos susitaikimą Fiume j 
klausime.

Jei presos žinios yra teisin
gos, sprendžiama, kad tas susi
taikintas bus nepriimtinas Jungt 
Valstijoms, kadangi jis apkarpo 
Alganiją.

12 ŽMONIŲ ŽUVO EKSPLO-;
ZIJOSE.

CAMBRAY, Francija, bal. 8. 
—• Dvi eksplozijos, kuriose žu
vę 12 žmenių ir 2 Žmenis likę 
sužeisti, ištiko Villers Chiislain

$3W ūkininkų ttraktto-.
rims uMgmvns laukueoe neiš* 
spro>di»tufli Šdvfnius.

CHICAGO. — Jotui Reed, ži
nomas komunistų rašytojas ir 
vienas Komunistų Darbo parti
jos vadovų, kuris yra čia apkal
tintas kartu su kitais komunis
tais po Naujų Metų prokuroro 
H^yn«* medžiokles ant “raudo
nųjų”, galbūt yni sušaudytas 
Finlandijoj, pasak vakar gau

tos prokurorė pagelbininko 
Henry Bcrger žinios.

Henry Berger, kuris veda prieš 
komunistus bylą sako, kad jis 
mano, jog John Reed išvažiavo

Rusiją, bet grįžtant su daugybe 
literatūros, tapo suimtas Finlan 
d i joj. Nuo to laiko apie jį ne
gauta jokių žinių.

fene trsnslHtion filed with the post- 
master at Chicago, III. April 10, 1920 
•s r«-<iu>re<l h\ Ine act ot Oct. 6. 1917
RUSIJOS KAREIVIAI RENGIA

SI PULTI KRYMĄ.

LONIM)NAS, bal. 9. — Iš Kon 
stantinopolio pranešama, kad 
Rusijos bol.š<‘vikų kareiviai yra 
sutraukiami Perekope, kad įsi-

py paskutiniai likučiai Denikino 
armijos.

(Perekop yra siauru*”a ,| 
gianti Rusiją su Krymu,.

Maskvos bevielinė žinia sa 
kad učiai gen. Denikino armk, 
jos atsisako kariauti ir jau pra
dėjo evakuoti Krymą laivais.

SOCIALISTŲ LAIMĖJIMAI 
WISCONSINE.

MILMAUKEE, Wis. — Dabar 
jau tikriau galima pasakyti pa
sekmes pereitų rinkimų Milwau- 
kee. Čia socialistai išrinko mayo- 
rą Hoan, 11 aldermanų, 3 pavie
to viršininkus, taikos teisėją ir 
šerifą.

Socialistai turės 14 aldermanų 
betgi jiems trūksta dar 2 alder
manų, kad turėjus miesto tary
boje didžiumą. Galbūt dar bus 
pareikalauta perskaitymo balsų 
tose vardose, kur socialistai pra
laimėjo tik kelilika balsų.

WASAU, VVis. — Iš 7 alder
manų socialistai išrinko penkis. 
Socialistas mayoras pralaimėjo 
tik 200 balsų. Galbūt bus parei
kalauta naujo balsų suskaitymo.

SHEBOYGAN, Wis. — Socia
listai išrinko penkis aldermanus, 
taip kad dabar socialistai turės 
didžiumą miesto taryboje. Taip
jau turės 4 rinkimų prižiūrėto
jus. Socialistai gavo viso 2,018 
balsų, kuomet fuzija gavo tik 
1,484 balsus.

Pinigų Siuntimas 
Lietuvon

IKI ŠIOL daugelis įvairių didelių ir mažų agentūrų 
ir bendrovių ėmė dvigubus ir trigubus pinigus 
už Lietuvos auksinus arba markes.

DABAR išmainyti ir pasiųsti Lietuvon pinigus 
galima

Pagal Dienos Kurso
su damokėjimu keliolikos punktų už riziką bei pa
siuntimą, o taipgi Lietuvos bankui už patarpinikavi- 
mą. Vienutinė vieta kur taip galima išmainyti ir pa
siųsti pinigai Lietuvon yra.

NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS, 
1739 So. Halsted St., Chicago, UI.
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TEATRAS IB BALIUS
LW«IIMBMBBnBC8mre

• Rengiu z

L. S. S. 137 KUOPA

Nedelioj, Balandžio II d., 1920
PtadMa B vai. vak.

STRUMIL BROLIU SVET.
118 Eut 107th Streot* RoKland. III.

S«*AOje ataUom k«*ftrių veiksmų drama:

“sniegas”
Parašė Stanislaw Przybyszewski, vertė Vincas Akelaitis.

I Sulos Roselando ir Chicagos jau nuo seniai atsižymėją lošėjai, arba kaip 
jau visiems žinomos scenos žvaigždėš: Dundulienė, Novikaitė, Šimkus, Sara- 
finas, Gulbinienė ir kiti. Tie patįs artistai lošė “Sniegas” 25 d.„ Sausio, Mil
dažio svetainėj, nors jie tada lošė tą veikalą tik pirmą syk, sulošė gerai ir 
gerbiama rašytoja Žemaitė, per Naujienas pageidavo, kad veikalas “Sniegas” 
butų dar atkartotas Chicagos apielinkėje. Taigi dabar ir bus pastatytas 
Roselande prie gerai prirengto# tcenerijos, ir lošėjai deda visas pastanga, 
kad sulošt dar geriau.

Po lošimui Šokiai"— Muzika I. Ivanausko
Gerbiamieji: — kurie mylite ir norite pamatyti gerą veikalą, nepraleis- 

| kitę progos. Kviečia L. S. S. 137 KUOPA.

j Iš Brighton Parko Keistučio Pašelpos
> Kliubas Rengia

Puiku Teatrą ir Šokius
Įvyks

Nedėlioję, Balandžio litą dieną, 1920
M. Meldažio Svetainėje

2242 W. 23rd Place.
Durįs at«. !arys 5:30 vai.; Programas prasidės 6:30 vai. vąk.

Gerbiama visuomene, šitas programas susidės iš dviejų veikalų:
“JAUNISTeS KARŠTIS” ir “SUSIŽIE DAVIMAS PAGAL SUTARTIES”

Gerbiamieji, Jus gerai žinote, jog dailė žmogų užžavi ir suteikia smagu
mą atsilankiusiem dailės srityj. Todėl ir šitame vakare busite užganėdinti, nes 
Keistučio Kliubas jau senai rengiasi prie šito vakaro, kaipo užbaigimo šito se
zono. Pertai bus ir jaunuomenė užganėdinta su smagiai šokiais ir puikia 
muzika. Visus kviečia KEISTUČIO KLIUBO KOMITETAS.
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[ MILŽINIŠKAS

KONCERTAS ir BALIUS
JAUNŲ LIETUVIŲ AMERIKOJ TAUTIŠKO KLIUBO 

Dešimties metų sukaktuvių

Nedėlioję, Balandžio=April 11, d., 1920
PILSEN AUDITORIUM

18 ir Blue Island Avė. 1655

Durys atsidarys 4:30 Programas prasidės lygiai 6 v. v.
* Inžanga 50 centų, visiems lygiai,

kas ankščiau ateis, tas gaus geresnę sėdynę.
Po programai šokiai prie geriausios latvių muzikos, tęsis iki vėlai nakties

- Kviečia rengimo KOMITETAS.

Rez. 933 S. Ashland HM.Chicago 
Tclephone Haymarket 25<4 t

DR.A.A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų

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

Valandos: 16—it ryto; 2—3 po piet I 
7—8 vak. Nedalioms 10—12 diena.

ELEKTRA
Šviesą ir pajiegą suvedame i senus ir naujus namus, taipgi 

i dirbtuves. Cash arba ant iimokėjimo.
Pirmutinė Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje

THE BkIDGEPORT ELECTRIC CO., I n c.
A. BARTKUS, Eres.

1619 W. 47th St Tek Boufev&rd 189?. Chlcągp, BĮ.

Privatinių šnipų 
piktadarybes.

(Tąsa)

Privatiniai šnipai nelik kurs
to organizuotus darbininkus 
prie įvairių prievartos, smarka
vimo ir turto naikinimo, bet ir 
patįs lai atlieka, o pankui kaltę 
suverčia ant darbiuiųkų. Doyle 
paduoda sekamų pavyzdžių to
kių šnipų piktadarybių.

“Pirmoji privatinių šnipų įs
taiga, žinomoji pasaulio istori
joje, yra Pinkertonai Chicago-
je. Po jų seka Thfcl, o po to 
Būrus agentūra. Šiandien jos 
yra milijoninės korporacijos, 

norą jos yra neproduktyvus, tai 
yra, jos nieko negamina, kaip 
lik išėmus piktadarybes.

“Išsprogdinimus Bunker Hill 
i r Sullivan kon t nik torių, Iduho 
valstijoje, 1898 m., ir užmuši
mas 25 žmonių buvo suplenuo- 
las ir atliktas privatinių šnipų. 
Jie dar nebuvo patenlkinti savo 
pragaištingu darbu; jie davė 
dar melagingų išrodymų prieš 
Krank Butler ir Paul Cochran, 
prezidentą ir sekretorių anglia
kasių unijos, ir patįs būdami ti
kraisiais piktadariais, pasiuntė 
juos į kalėjimų. Sekamas jų 
žingsnis buvo užmušimas gu
bernatoriaus. Už šitą piktada
rybę buvo areštuoti betgi uni
jos viršininkai. (Už užmušimą 
'daho gubernatoriaus buvo šil
ini Ii Westeren Federation of 
Miners viršininkai Wni. Hay- 
\vood, Meyers ir Pettibonc. 
Inos areštuota kitoj valstijoj, 
>et naktį, slapta, šnipų per prie 
vartą buvo išgabenti Idaho vals 
'.ijon, kur juos, matyti, norėta 
pasmerkti pakorimui. Bet kilus 
visoje šalyje milžiniškiems dar
bininkų protestams, valdžia nusi 
»ando ir turėjo išteisinti. Pet- 
libojąe, būdamas kalėjime, už- 
;ikrėlč džiova ir dėl to mirė). 
Harry Orchard, Thiel agentū
ros šnipai, kurie slapta veikė 
unijoj, kaip Judošius Kristaus 
'ie.iniynoje, liudyjo prieš juos; 
valstijos valdininkai, kurie bu
vo padarę su juo sąmokslą, 
suteikė jam nepaliečiamybės

»
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Irmas Pavasarinis Šokis
Rengiama

BRIGHTON P ARK LIET. ATLETIKOS IR PAš. KLIUBO

| Subatoj, Balandžio-Aprii 10 d., 1920
S M. MELDAŽIO SVETAINĖJE,
K 2242-44 W. 23rd Place

Pradžia 7:30 vai. vakare
Muzika Philips

Visi kviečiama į šiuos šokius

Aš iškėliau aikštėn tą konpira- 
ciją, ir nekalti žmonės liko pa- 
liuosuoti. Orchard tapo atiduo
tas teismui ir prisipažino, kad 
jis puvo slaptas Thiel Detec- 
tivt Service šnipas ir jie davi
nėjo jalu instrukcijas; jis taip
gi prisipažino išdinami tavęs 
namą Gulo vadoj ir užmušęs 
13 nekaltų žmonių. Jis taipgi 
pripažino, kad tas darbas buvo 
atliktas jo agentūros ir kad 
tikslas buv<| išardyti Western 
Federation of Miners ir iššaukti 
valdžios persekiojimą jos narių

“Thiel agentūros vakarų 
mannžeris tapo pašalintas iš 
darbo, bet jam duota pinigų 
užsidėti agentūrą savo vardu, 
kadangi jie. skaitė, kad toks 
patarnavimas, kokį jis gali at
likti, labai brangintinas”.

(Bus daugiau)

PUIKUS

BaliuS
Rengiamas 

Draugystės Šv. Marijos P.
Rožancavos

NEDĖLIOJĘ,
BALANDŽIO 11 D., 1920 M.

Šv. Jurgio Par. svetainėje
32nd PI. ir Auburn Avė.

Pradžia 6 vai. vakare.
Inžanga 38c.

Kviečia visus atsilankyti.
KOMITETAS.

Antras Didelis

BALIUS
Rengiamas

LIETUVIŲ MOTERIŲ PAŠELPINIO KLIUBO 
Kuris atsibus

Subatoj, Balanžio 10,1920
Mildos Svetainėje

3142 So. Halsted St.

Pradžia 7 vai. vakare.
Inžanga 35 centai ypatai.

Kviečiame visus nuoširdžiai kas tik gyvas ant 
svieto atsilankyti ant musu puikaus baliaus ir link
smintis prie geros muzikos, o mes atsilankiusiai 
publikai stengsimės patarnaut kuogeriausiai.

Kviečia KOMITETAS.

Didžiausias Balius
Parengtas

DR-TĖS LEB. GV. D. L. K. VYTAUTO Ima D. B. 
ant Bridgcporto

NEDĖLIOK BALANDŽIO 11 D., 1920 
LIBERTY SVETAINĖJE, 

3000 Union Avė., ir 30tos gatvės.
Pradžia 5:30 valandą vakre.

Užprašome visus kuoskaitlingiąusiai atsilankyti 
ant musų baliaus ir paremti mųsų draugiją. Mes 
labai užsitikime tamstoms visiems, kad nepamiršite 
ir nepasigailęsite savo vargo, atsilankydami anty mu
sų baliaus. Kviečia visus KOMITETAS.

I

Inžanga 50c. asmeniui

Teatras11 Balius!
Rengia

S.L.A. 63 KUOPA
NEDĖLIOJ

Balandžio-April 11D
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* Gerbiamieji Draugai ir Draugės: — 
Malonėkite atsilankyti ant šio puikaus ir 
iškilmingo perstatymo, kur bus puikiau
sia muzika-Orchestra.

Mačiukevičiaus Svetainėj
1036 East 93rd St., kampas Dobson Avė. 

Burside, III.

1920

Svetainė atsidarys 5 vai. po pietų.
Programas prasidės 6:30 vai. vak.

Inžanga 35c. ir 50c.

Scenoj stato

Mulkinę ir Mulkitojai
Dviejų veiksmų komedija

Kviečia KOMITETAS.
mnilllllBIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIii

KoncertaS
Rengia

Jewish Socialist Workmen’s Circle Schools

Nedelioj, Balandžio 18/20
ASHLAND (CARMEN’S) AUDITORIUM 

So. Ashland Blvd. and W. Van Buren St.
Pradžia 7:30 vai. vakare

Inžanga $1.00 ir $1.50. Galima gauti Jewish Daily Forvvard, 
1128 Blue Island Avė., arba Workmen’s Circle Schools; Le Moyne 
and Talrnan Avė., Albany and 12 St., 1006 So. Ashland Blvd.

Chicagos darbininkai pirmu sykiu turės progą išgirsti puikią ru
sų dainininkę MINĄ TARASOVĄ.

Ji dainuos paskutiniu sykiu Chicagoje, nes ji važiuoja Rusijon. 
Apart jos dar bus gabus' muzikantai — solistai.

Ateikit visi
JEVVISH SOCIALIST WORKMEN’S CIRCLE SCHOOLS.

CHICAGOS LIET. VYRŲ CHORAS
Rengia

Draugišką Vakarą
BALANDŽIO (APR1L) 10 DIENĄ 1920.

LIBERTY SVETAINĖJE, 
3000 So. Union Avenue.

Prasidės 8 vai. vak. atsisveikinimui Frank Janulionio, ku- 
ris išvažiuoja į Lietuvą nedėlioj 10 vai. ryto, balandžio 11 d., ta
tai prašome visų chorų dalyvauti šiame vakare, pertai, kad drg. 
Frank Janulionis buvęs praėjusių metų L. S. S. D. A. raštininku, 
nors privalumas visų chorų tas darbas atlikti, bet nebūvant lai
ko, tai paėmė visą tai Ch. L. V. Choras. Programas susidės iš 
dainų. Dailyvaus artistė ir dainininkė p-lė Unė Babickaitė ir 
kiti. Bus duetų, kvartetų ir pavieniai chorai. Tad prašome, 
kurie mylite išgirsti daug gražių dainų atsilankyti. Bus viso
kios lietuviškos žaismės. CH. L. V. CHORAS.
Illlllllllllllllllllllllllllfllllllfl  B IB .■
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į KORESPONDENCIJOS
SO OMAHA, NEBR.

Gana Lietuvos reakcininkus 
remti!

Iki šiol mes, So. Omahos lie
tuviai,. kaip ir visose kitose lietu 
vių kolonijose, rėmeme tuos, 
kurie nuolat sukaudavo apie 

laisvą ir nepriklausomą Lietu
vą. Rėtnėme visai nesiklausda
mi kas per vieni tie nepriklau
somybės skelbėjai ir kokiai “ne

suaukotieji pinigai. Maža to. Jei
gu kas iš šalies pasakydavo, kad 
savais pinigais mes remiame 
Lietuvos reakcininkus, į tą met 
su pa nieką žiūrėdavome ir neti
kėdavome jo žodžiams. Tik. di 
dėlių džiaugsmu plodavome 
tiems, kurie rinkosi musų dole 
rines. Tikrosiom Lietuvos darbe 
žmonių laisvės mes nesuprato
me.

irikalbėjo apie tai, kad ‘‘dabar 
tereikia skirstyties į partijas”, 
iet kad “visi, kaip vienas, turi
ne stot už Lietuvos nepriklau- 
omybęv. i

Dabar mes matome, kad jie 
. nūs apgavo. Lietuvoje dūksta 

ršiausia reakcija. Ten uždari- 
ėjarrui socialistų ir profesinių 
sąjungų laikraščiai; draudžia
ma tų organizacijų susirinki- 
iai; grudžiami į kalėjimus vei
klieji darbininkų organizacijų 
’arbuotojai; varžoma darbinin- 
:ams organizuotira ir rungties 
irie Steigiamojo Seimo ir tt. ir

a ■lllllilIlMIlilIlIlIlIlIlUIIII^

Neslėpk!
Pinigų namie

Nelaikyk!
Pinigų dežese

Tie “laisvos ir nepriklauso 
mos” Lietuvos garsitojai čia, A 

priklausomybei” nueis musų menkoje, be galo daug mum

KLEIN BROS.
HALSTED S 201h STS

Taupykit Klein Bros Štampas 

Jos taip geros, kaip pinigas.

RAKANDAI
AUGŠTA RŲŠIS ŽEMOS KAINOJ

lengvas Išmokėjimas

&

■

3 Išmotų Parlor Suite; 
tvirtas; tikra skūra, šia
me išpardavime už $179
Dresseris; 
papuoštas

3 šmotų Massyvis Par
lor Suite, tikros skuros 
už ...............

didelierdvi stalčiai; didelis 
Amerikonišku anžuolu; už 

Lengvas
anžuolu 

išmokė j mas.

Plieno Lovon 
Išrengi man;

2 colių ištisai ko 
jos; tvirtų sprę- 
žinų;
drobės
gerai 
tas; visai 
ta specialiai tik
tai

........ $115
veidrodis;
.... $24.50

bovelninės 
šienikas, 
pripildy- 

išreng

$19.95

Žalvario Lova; 
massyvios kojos 
tvirtos; gražiai 
papuošta; dide
lis viršus; tiktai 
už ........... $39.00

3 Durių šaldytuvas 
didelė ledui vieta 
sanitaris baltos enu 
lės maistui karna 
raitės; 4 durįs, ge 
rai insoliuotos; aug 
su o toj o aržuolo pa 
puoštas, už

Su Pakeliamu Viršų 
tuvas (Refrigerator); 
rasto dydžio; dideli 
ledui dėti, už

Tokia ta “laisva ir nepriklau- 
omav Lietuva. Nors mes, So. 
Omahos lietuviai darbininkai, 
ėmėme tą “nepriklausomybę“”: 
’ uvėru e pinigų Lietuvos reakci
ninkams remti. Bet dabar tą 
'aidą pataisome, šiomis dieno

mis būrelis susipratusių so. omu- 
t iečių sudėjo dangum kaip še- 
uasdešimltis doleriui (Aukotojų 
vardai jau paskelbta “N-jių” 

Vo. 84. Red.) Lietuvos darbiniu 
ų kovai remti. Aukojo netik 
Raugusieji, bet ir vaikučiai pri
siėjo savo skatikėlių. Pinigai 
asiųsta į Lietuvos Laisvės Fou- 
ą. Tas pats būrelis nutarė pas-
Ibti viešai, būtent, ko kios mes 

^geidaujame tvarkos Lietuvai, 
tęs pilnai sutinkame su SLA. 
6, TMD. 20 kuopų ir Liet. Dar- 
: ninku Tarybos reikalavimais, 
’irie buvo paskelbti laikraščiuo 
e. Tatai, pakartodami juos, ir 
tęs reikalaujame:
1) Kad rinkimai į Steigimu ą- 

i Seimą butų nevaržomi, taip 
•ui visi Lietuvos piliečiai galėtų 
'.'kieno netrukdomi rinkti ir 
iti renkami;

$24.51

Saldy 
pat 
viet;

$15JJf

Išpardavimas vartotų ir Pavyz
dinių Pijanų — Player Pijanų. Augštoš 

Lengvas Išmokėjimas
Garsus Kerz
heim player - pi
janas sykiu G 
pėdų pastatoma 
lempa, suolas, už 
dangalas ir 20 
gaidų už ... $535

Kerzheim player - pi
janas; anžuolo papuo
šimo .............. $315.00
Gerhalt player - pija 
nas; anžulo papuoši
mo ..................  $395.00
C- - -

Heinz pijanas; 
walnut’u išpuoš 
tas ....... $165.00
Hale and Son pi
janas; anžulo pa 
puošimo .... $200

......3 Pieteli Pasiūlymai 
i rųšies 

kalbamoji maži 
na; iš anžulo ar 
mahagęny; sy
kiu su 12 rekor 
du savo pasirin
kimo. Lengvas iš 
mokėjimas $69 
Columbia Gra Victor Victro 
fonola; šėpelė la; No. 6 su še 
sykiu; 6 rekor pele sykiu; 6 
dai; 500 adatų rekordai ir 500 
už ...... $42.50 atdatų $55.50

Lengvus | Lengvas 
Išmokėjimas Išmokėjimas

StoreAshland Jewelry Music
1) Mielaširdystė. “Prie Baltijos 

karšto kryžeivis vaitojo”. 
Vai Verčia, Laužo.

2) Girtuokliaus Metavonė. Pa
sakos ir Stebuklai, Dialogas.

3) Kas Subatos Vakarą. Valcas 
Jau Saulutė Leidžias. Valcas.

4) Medžiotojai. Dalis pirma. 
Medžiotojai. Dalis antra.

5) Jonas šmikis Keliauna Na
mon. Dialogas. P4AP 1(1
Maušiaus Kelionė. Monologas \ I 11%^ | įj

6) Birutė. i L U
Kur Banguoja Nemunėlis. . - ,ir šeši rekordai

4537 So. Ashland Avė., Chicago, III.
Phone Boulevard 491

$55.10
ir šeši rekordai

atidos ir susirinkimų laisve
3) Kad Lietuvos piliečiams bu- 

’ pripažinta pilna sąžinės lais- 
e ir bažnyčia kad butų atskir- 
i nuo valstybės, o mokykla nuo 
ažnyčios;
4) Kad butų atimta dvarų ir 

vienuolynų žemės ir atidūtota 
"žemių ir mažažemių vartoj i- 
mi;

5) Kad darbininkams butų 
-ipažinta teisė dalyvauti fabri- 
i ir žemės ūkio tvarkyme;
6) Kad valstybė aprūpintų vi- 
us nusenusius ir negalinčius 
rbo dirbti darbininkus;
7) Kad butų pripažinta aš
inių valandų darbo diena;
8) Kad Lietuvos valdžia ir ka 
lonienei leistų naudotiem pilie 

ų teisėmis — rinkti ir būti 
•nkamais į Steigiamąjį Seimą;
9) Kad butų tuoj paliuosuo- 

: visi politiniai nusižengėliai;
10) Kad butų pravesta versti- 

•as ir nemokamas mokinimas 
nikų iki devynių metų am- 
aus.
Tai tokie, neminint visa kita, 

’’e musų reikalavimai. Kaip ina- 
ome, to reikalauja ir kitose ko- 
onijose gyvenantįs lietuviai dur
ininkai.
Kad to atsiekus, reikia sukrus 

i, reikia remti savo draugus 
darbiniAkus Lietuvoje. Tatai 

rana Lietuvos reakcininkus rem 
ti! Remkime savo draugus— 

Lietuvos darbo žmones.
A. Ž ai pi s,
A. Gražys.
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Juk tam yra Taupymo Bankos, kad jose 
pinigus laikytumei, nes tai yra

saugu 
tikrai

Peoples Stock Yards State Bank
lllinojaus Valstijos priežiūroje, turto turi daugiau 15 milijo

nų dolerių; yra saugiausia vieta, kur gali sudėti savo sutaupy
tus pinigus. Suvienytų Valstijų Valdžia, Chicagos miestas ir 28 
tūkstančiai darbininkų deda pinigus i musų Bankų. Jeigu turi pi
nigų kur paslėpęs, tai atnešk juos į

PEOPLES-BANK
O I H I L

ASHLAND AVENUE KERTe 47tos GATVĖS

Bankas atdaras kasdien nuo 9 ryto iki 4:30 po pietų. Ketvergais ir va 
kare nuo 7 iki 9; Subatomis nuo 9 ryto iki 9 valandai vakaro.

Severos Gyduoles užlaiko 
šeimynos sveikata.

DR. C. K. KLIAUGA 
Dentista*. 

NAUJIENŲ NAKB
1789 So. Halated 8t, Chicago, DL 
Valandos: 9 — 12 ryto ir 2 — 9 

vakare Phone Canal 897

Dr. Charles Sega!
Persikėlė į savo naują ofisą 
pn. 4729 So. A&land Avė. Jie 
gydo ligas vyrą, moterų ir vaL 
kų Ofiso valandos nuo 10 Iki 
12 rytmetyj, nuo 2 Ud 5 va
kare Specialistas džiovas tr 
moterų liga

Tel DreieJ 2880.

DR. M. HERZMAN
Gerai lietuviam* tinomas per 22 M*, 

tų kaipo patyrus gydytoja*, chirurgą* 
ir skuteri*.

Gydo aštrias ir chroniška* lig**, vy
ru, moterų ir vaikų, pagal naujauoiM 
metodas X-Ray ir kitokiu* elehtro* prte- 
talaua.

Ofisą* ir Labaratorija: 1*21 W. IMI 
St. netoli Pisk St.

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

( Dienomis: Canal Teleph0MlJ „81U°ar^M7
J Naktimis Drexel
\ 950 - Drover 4186

GYVENIMAS: 8412 8. Halated Street 
VALANDOS: 8—9 ryto, tiktai.
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Tajeriai pabrango 25%, bet mes turime daug 
jų stake, kuriuos mes pirkome senomis kainomis, 
todėl mes galime atiduoti juos senąja kaina, jei pirk 
site nuo musų. Mes galime absoliučiai gvarantuoti 
sutaupyme jums pinigų.

Jeigu Jus nenorite turėti nesmagumų su taje- 
riais šią vasarą, pirkit naujus gerai padarytus ir su
taupyki! pinigų ilgu važinėjimu.

TŪLI PIGUMAI
32x3% Cord Tires — $25 kiekvienas, 

vienu Pensilvania Tire mes due 
dame Veltui naują gvarantuotą dūdą (tube).

Ateiki ir apžiūrėki musų staką ir pasirink kas jums rei
kalinga. Mes turime viską, kas jums reikalinga. Neužilgo 
bus labai sunku gauti tajerių, todėl naudokis i pirk Dabar.

SOUTHWEST TIRE COMPANY, INC.
35th St. & Archer Avė.
Phone McKinley 149-373 

“Vienatinė Lietuvių Tire Kompanija Chicagoje”. 
Pirkite pas savus žmones.

DR. G. M. GLASER
Praktikuoja 28 metai 
Gyvenimas ir Ofisas 

3149 S. Morgan st., kertė 32 *t.
Chicago, Illinois.
SPUrnALTSTAS:“ * 

Moteriškų ir Vyriškų.
Taipgi Chroniškų Ligą.

OFISO VALANDOS: 
Nuo 9—10 ryto, nuo 12—2 po 
pietų ir nua 6—8 vakare. Ne- 

dėliomis nuo 9—2 po piet.
Telephone Yards 687

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
Ofisas: 2201 W. 22nd St., kampas 

Leavittt St. Phone Canal 6222. Va
landos: 1 iki 5 vai. vakare, nuo 7 iki 
9 vai. vakare. Gyvenimo vieta: 3114 
W. 42nd St. Phone McKinley 4988. 
Valandos nuo 1b iki 12 dieną

• •

|GOOD YEAR! 
Service Station
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Telefonas Pullmaa 8M 
DR P. P. ZALLY8 

Lietuvi* Denthtaa 
10857 Michigaa Ave^ Boeelaai 

Valandos: 9 Ud 9 vakare

Sveikam Kūne Stipri
Kum br reikalo kentėti? Manu spe

cialia gydymo būdas išgydė jau daug 
žmonių nuo kaspininės kirmėlės, kurie 
buvo nebetekę vilties pasveikti.

Tūkstančiai Žmonių n 
turi 
nuo 
do.

no, kad jie 
viduriuose kirmėlę, .» gydosi visai 
kitokios ligos, deltogi ir neišsigy

Dvasia Pavasariniai 
išbėrimai

Phone Canal 5838.

yra labai nemalonum pagražinimu 
ir dalyku padarančiu beveik nepa
kenčiamus skausmus ir kančias. Jie 
atsižymi savo niežSjimu ir savo di
deliu nepasidavimu gydymui. Juos 
pagimdo užterštas kraujas. Išvalyk 
kraują, vartodamas

Severa’s
Blood Purifier

(Severos Kraujo Valytoją) kurie yra 
žinomas kaipo sistemos sutaisyto
jai, pagelbinti* gamtai prašalinti 
nešvarumus iš kraujo ir tuomi pa
darantis galą votims, skauduliams, 
išbėrimams, pučkams ir apskritam 
nusilpnėjimo stoviui. Pamėgink jį. 
Jį pardavinėja visos aptiekos. Kaina 
$1.26 ir 6c mokesčių.

Telephone Yardi 5082

Dr. M. Stupnicki
3107 S. Morgan bL Chicago

Peter A. Biller
Deimontai, Laikrodžiai ir Auksybė. 

DIPLOMUOTAS OPTIKAS 
Auksybe ir Laikrodžiai.

2128 W. 22nd Street, Chicago, III.
Branch Ofice: 4906 W. 14th St., Cicero, Iii

I
Naujausios Kalbamos Mašinos ir 

Rekordai.
Rekordai lietuviški, Edisono ir Columbia 

mašinos. Galvos' skaudėjimas gydoma stik
lais. Akįs Egzaminuojama DYKAI.

VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto 
ir uuo & iki 8 vakare.

DR. I E. MAKARAS 
Lietuvi* Gydytoja* ir Chirurgą* 
Roselande: 10900 S. Michigaa Ava. 
Telefonai. Pullman 342 ir 8180 
Chicagos ofisas: 4515 S. Wood St. 
Tik Ketvergų vakarais nuo 1:30 
-7 TeL Yards 728

Kas kankinasi dėl Rheumatizmo, Išbėrimo
ir Prasišaklymo tegul ateina pas mane, o su
teiksiu patarimą. Aš esu išradęs liekarstą dėl

i kaulų ir strėnų gėlimo.

DR M. T. STRIKOLIS

SKAITYKIT IK PLATINKIT

W. F. SEVERĄ CO.
CEDAR RAPIDS, IOVVA

Kirmėlės ženklai
žmonės sergantis laja biauna liga 
paprastai skundžiasi dideliu pilvo 

skaudėjimu; jiems rodo. tartum kas 
į gerklę kjla, vemt verčia, valgyt ne
turi noro, galva skauda, viduriai sukie 
tėję, ausyse ūžia, skauda po krutinę.

Kas tokių simptomų turi, tegul atei
nu pas mane- išgvdvsiu visai trumpo 
laiku

Salutaras“

Prof
Chicago, m.
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G.vdau taipjau u kitokias ligas kaii> 
k x rų taip ir moterų Patarimai dykai

DR. DICKSON
1645 West 17th Stree|.,

Tarp Marshfield ir Paulinu gat. Ofiso valandos nuo 10 ryto iki 8 vai. vakare.
Nedėliomis nuo 10 iki 12 dieną.

1DOMAN A KARAL1AUSKAS SEKANČIAI RAŠAU
AA Mirefi.il per 3 metus. mislnL>n£jcs pilvelis buvo. Ilispei.

.įja.neviriniinas pilvelio, nusJabnCjiinas. Kraujo, inkstų. Nervų ii 
nbclnas spčkų nustojimas viso kūno, ir buvau nustojęs vilties, kad 
begyvensiu. Visur jieškojau sau pagelbos, nesigailėjau visoje Am* 
rikoj ir už rubežių, bet niekur negavau savo sveikatai pagelbos.

Bei kada pareikalavau Salutaras vaistų, Bitteria, Kraujo valyto
jo, Nervatona, Inkstų ir Reumatizmo gyduolės, tai po suvartojimui 
minėtos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stlprėt, gerai dirbt 
Kraujas išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbt Inkstai atsigavo. Reu 
matizma.A pranyko diegliai nebebadė po krutinę. Vidurių rėžimą* 
išnyko po užmušimui visų ligų Bėgiu 3 mėnesių išgerdavau kas 
vaitė po buteli Salutaras. Bitteria. ir po 3 mėn. savo paveiksle 
mačiau tokj skirtumą ir 1000 sykių dėkuoju Salutaras -mvlistų 
nidėjlstei ir linkio visiems savo draugams ir pažįstamiems su 
Iriais atsitikimais'patariu nuoširdžiai kreipties prie

SALUTARAS 
CHEMIJAI (NSTITUTION J. Baltrėn**,

1707 So. Halated St. Telephone Canal 6417.

Gydytojau Ir Chirurgą* 
ifinas“ 1757 W 47 St.

Tel Boulevard 169 
ofiso valandos: 10 ryto iki 1 

po pietų, 6:30 iki 8:30 va* 
Nedaliomis 9 iki 12 diena 

Namai- 2914 W 43 St
Tel McKinley 261

DR. JOHN N. THORPE
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1687 WJ1 St. kampJIarehfield av 
Valandos: Iki 9 ryto; uuo I iki

4 Ir nuo 7 Ud 8 vakare. 
Te) Prospeet 1117

Phone Canal 1043
HOERBERS RALL 

PUIKI SVETAINE 
2131-35 Blue Island Arenus. 

WM. VORSATZ, Savininku

Mirefi.il
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1739 SO. HALSTED ST.» 
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Telephnne Canal 1508

Subscription Rate*:
$6.00 per year in Chicago.
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Naujienos eina kasdien, išskiriant 
nedėldienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 S. Halsted St., Chicago, 
III. — Telefonas: Canal 1506.

Užsisakomoji Kaina:
Chicagoje — paštu:

Metams ................................. $6.00
Pusei metų .......................... 3.50
Trims mėnesiams .............. 1.83
Dviem mėnesiams .............. 1.45
Vienam mėnesiui .......................75

Chicagoje — per nešiotojus:
Viena kopija .............................. 02
Savaitei ..................................... 12
Mėnesiui ..................................... 30

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
pastų:

Metams ................................. $5.00
Pusei metų............................. 3.00
Trims mėnesiams .............. 1.65
Dviem mėnesiams .............. 1.25
Vienam mėnesiui ...................... 65

(Atpiginta)
Metams ................................. $7.00
Pusei metų ................................ 4.00
Trims mėnesiams ................. 2.00

Pinigus reikia siųst Pašto Money 
Orderiu, kartu su užsakymu.

Bizrtiškas 
protestas.

Lietuvos Atstatymo Ben
drovės šėrininkai laikė kon
ferenciją Brooklyne. ir tarp 
kitko nutarė užprotestuot 
prieš Lietuvos Prekybos ir 
Pramonės Banką Kaune dėl 
to, kad jisai darąs biznį su 
amerikiečiais ne per L. A. 
B., o per “svetimtautišką” 
New Yorko National Irving 
Bank.

Minėtasai Kauno bankas 
yra ne tiktai tautiška, o ir 
pusiau-valdiška įstaiga. Mus 
net nustebino, kad tie žmo
nės, kurie yra suorganizavę 
L. A. B., turėjo drąsos už
protestuoti prieš jį.

Prieš Lietuvos valdžią ar
ba prieš bent kokį josios vei 
kimą tie žmonės iki šiol nie
kuomet neprotestuodavo. 
Valdžia persekiojo darbi
ninkiškas organizacijas —
jie tylėjo; ji naikino spau
dos laisvę ir kitas Lietuvos 
piliečių teises — jie tylėjo; 
ji skyrė Lietuvos atstovais 
užsieniuose dvarininkus ir
lenkų ponijos sėbrus — jie 
vis tylėjo.

Bet kaip tik tos valdžios 
kontroliuojamoji įstaiga pa
darė žingsnį, priešingą tų 
žmonių bizniui, tai jie tuo- 
jaus sušuko: “Protestuoja
me !”

Ir išlindo yla iš maišo.
Čia tau įvairus visuome

nės veikėjai nuolatos kalba 
apie “tautą” ir “tautos lais
vę” — o pasirodo, dalykas, 
kuris jiems tikrai rupi, yra 
tiktai jų biznio reikalai.

Lietuvos paskola 
ir valdžia.

Kaikurie žmonės klausia: 
ar galima žiūrėt į tuos, ku
rie perka Lietuvos paskolos 
bonus, kaipo į darbininkų 
priešus? Ta paskola, jie sa
ko, eis dabartinei Lietuvos 
valdžiai, . kuri persekioja 
darbininkus.

Šitas tų žmonių argumen 
tas tečiaus yra nepamatuo
tas. Ar paskola, kuri dabar 
yra užtraukiama tarpe ame 
rikiečių, teks Smetonos- 
Galvanausko valdžiai, tai 
dar klausimas. Už keleto 
dienų juk Lietuvoje įvyks 
Steigiamojo Seimo rinki
mai; ir ne vėliaus kaip už 
mėnesio laiko po to Steigia
masis Seimas bus sušauktas. 
Galimas daiktas, kad Sei
mas prašalins dabartinę vai 
džią ir pastatys jos vietoje 
kitą, geresnę. Tuomet jau 
šita naujoji valdžia suvar
tos pinigus, surinktus iš pas 
kolos.

Tikrojo dalykų stovio Lie 
tuvoje mes nežinome (nie
kas Amerikoje jo nežino), 
todėl atspėti negalime, koks 
bus tas Steigiamasis Seimas 
ir kaip jisai pasielgs. Gali 
būti, žinoma, ir taip, kad Sei 
mas paliks tą patį valdžios 
sąstatą arba, kad ir paskirs 
naujus ministerius, tai to- 
kius-pat atžagareiviškus. 
Tuomet, suprantama, pasko 
los pinigais pasinaudotų at
žagareiviai.

Reiškia, pavojus yra, kad 
paskola gali paremti darbi
ninkų persekiotojus. Bet 
tikrumo, kad taip bus, nėra.

Todėl ir L. S. S. nutarė ne 
pasmerkt paskolos bonų pir 
kimą, kaipo “nusidėjimą 
prieš darbininkus”, o tiktai 
neduoti savo pritarimo jai. 
Ir be to ji dar nutarė pas
kelbti faktus, iš kurių ji ma 
to tos paskolos pavojingumą 
darbininkams. Žinodami 
juos, patįs žmonės gali sprę 
sti, kaip elgties.

Mes apskritai nepatartu
me draugams niekinti tuos 
žmones, kurie protauja ki
taip, negu jie, “pardavi- 
kais” arba panašiais šlykš
tumais. Jeigu nori patai
syt žmonių protavimą, tai 
turi pertikrinti juos, paro
dyt jiems teisingus faktus 
arba pamokint juos daryt 
teisingas išvadas iš faktų; 
bet ne žemint ir užgauliot. 
Koliojimosi ir niekinimosi 
darbą palikime “komunis
tams” — jie yra jame spe- 
ciališkai išsilavinę.

“VAIKŠČIOJA GALVOMIS”.

Apie Internacionalą rašyda
mas. Brooklyno socialanarchis- 
tų organas taip-pat neiškenčia 
šlykščiausiais žodžiais neiškolio 
jęs “Naujienų”. Bet tiek to su 
jo kelionėmis; jo rašytojai jau, 
matoma, yra tokiais užgimę, 
kad žmoniškos kalbos vartot ne
sugeba. Mums čia įdomu te
čiaus kaikurios mintįs, išreikš
tos to organo straipsnyje.

Social-anarchistų organas sa
ko, kad “tikras” socialistų In
ternacionalas esąs tiktai mas- 
kvinis (III); o tas Internacio
nalas, kuris laikė pirmutinę sa
vo konferenciją po karės Berne 
(II) esąs “netikras”, nes, girdi, 
prie jo priguli tiktai tokie ”ci- 
cicilikai” (taip ir rašo: cicilikai), 
kaip Vokietijos Scheidemannas, 
Lenkijos Daszynskis, Švedijos 
Brantingas ir Belgijos Vander- 
veldc. Ir sako:

Bet juk tai jie nėra socia
listai. Tai smulkiosios bur
žuazijos atstovai, o smulkio
sios buržuazijos “internacio
nalas” negali būt darbininkų 
Internacionalu.
J šitą social-anarchistų orga

no užreiškimą verta atkreipti 
domos.'

Putniausia jisai prasilenkia 
su tiesa. Nes antrajam Inter
nacionalui iki šiol dat tebepri
klauso ne tiktai augščiaus mi
nėtųjų šalių socialistinės parti
jos, o ir Austrijos socialistų 
partija, vadovaujama Į?r. Adle- 
rio (apie jos pasitraukimą bent 
iki Šiol nebuvo girdėt), ir Ang
lijos Darbo Partija, ir daugelis 
dar kitų socialistų organizacijų. 
Pagal skaičių narių tų partijų, 
kurios priklauso antrajam Inter 
nacionalui, jisai yra, be abejo
nes, keletą kartų didesnis už 
maskvinį Internacionalą. Viena 
tiktai Anglijos Darbo Partija 
turi penkis milijonus narių, t. y. 
daug dauginus, negu visas “tre 
čiasis Internacionalas”.

Antras dalykas. Social-anar
chistų organas visai iškreipia 
Internacionalo prasmę, kada ji- 
sai pasakoja, kad tiktai Schei
demannas, Daszynskis, Brantin 
gas ir panašus “cicilikai” (šitą 
pravardžiavimą nukalė tamsios 
bobelės Lietuvoje, o į literatūrą 
įvedė klerikalai) priklausą ant
rajam Internacionalui. Nejau
gi jisai nežino net to, kad Inter
nacionalas yra ne asmenų susi
vienijimas, o partijų? Bran
tingas arba Vandervelde pri
klauso Internacionalui tiktai 
kaipo savo partijų atstovai. Jei
gu jų partijos nutartų pasi
traukt iš antrojo Internaciona
lo, tai ir jie nebebūtų jame.

Bet užvis įdomiausis daly
kas, kurį pasak# tas social- 
anarchistų organas, yra tas, 
kad, girdi, antrasis Internacio
nalas esąs smulkiosios buržuazi
jos Internacionalas. Tokią ne
sąmonę pliaukšt turėtų, rodos, 
būt gėda net ir “komunistams”. 
Juk visi žmonės žino, kad ir 
Vokietijos didžiumiečių socialde 
niokratų partijoje, ir Belgijos 
socialistų partijoje, ir Švedijos 
socialistų partijoje narių minios 
susideda iš darbininkų; o Ang
lijos Darbo Partija tai stačiai 
yra sutverta iš darbininkų uni
jų; ą ją koks trejetas metų at
gal ne darbininkai Alisai neturė
jo teisės stoti. •

Kodėl “Laisvė” tauzija tokį 
aiškų absurdą, vadindama mili
jonines darbininkų minias, pri
klausančias toms partijoms, 
“smulkiąja buržuazija”? Todėl, 
kad jai nepatinka tų partijų 
idėjos! Ji, reiškia, skirsto žmo
nes į klesas pagal jų idėjas, o ne 
pagal ekonominius jų reikalus. 
Tuos žmones, kurie pritaria bol 
ševizmui, ji vadina “proleta- 
rais-darbininkais”; o tuos, ku
rie nepritaria jam, ji vadina 
“buržujais” (smulkiais buržu
jais, stambiais buržujais ir tt.).

Reiškia, “Laisvė” skaito pa
matiniu dalyku visuomenėje ne 
ekonominius skirtumus, o idėji
nius skirtumus. Josios pažval- 
ga todėl yra griežtai priešinga 
klesų kovos pozicijai (nes kle- 
sos pasidaro iš ekonominių rei
kalų priešingumo).

Ir tai yra ne vien tiktai to so
cial-anarchistų organo redakto
riaus pažvalga. Josios laikosi ir 
kiti tos srovės lyderiai. Pitts- 
burgh’o J. B., pavyzdžiui, taip- 
pat be paliovos rašo tame orga
ne, kad darbininkai, kurie lei
džia “Naujienas” esą “buržu
jai”, arba kad darbininkai, iš 
kurių susideda L. S. S., esą 
“smulkioji buržuazija”. Nenuo 
stabu todėl, kad jisai nepajiegia 
atskirti ir klesos nuo luomo (ku 
ris pasidaro iš teisių skirtumo 
visuomenėje). Kada, mat, žmo 
gus apleidžia tvirtą ekonominių 
reikalų pamatą, tai jo galvoje 
viskas ima maišyties.

Pakeisdami ekonominių rei
kalų skirtumus idėjiniais skir
tumais, “komunistai” logiškai 
turi skelbti ne klesų kovą, o par 
tijų kovą. Ir jie taip daro. 
Jiems nesvarbu, ar prieš juos 
stovi darbininkų organizacija, 
ar buržuazijos organizacija: jei
gu jos idėjos jiems nepatinka, 
tai jie stengiasi sunaikinti ją. 
Taip jie daro su darbininkų uni
jomis, taip jie daro su socialis
tų partijomis, ir taip jie daro 
su Internacionalu.

Marksas kitąsyk prirodė, kad 
visuomenės pietoj imosi pamatas 
yra ekonominiai reikalai; tuo ji

sai padarė perversmą visuome
nės moksluose, “pastatydamas 
juos ant kojų”. “Komunistai” 
dabar vėl ėmė vadovauties vi
suomenes klausimų aiškinime 
tąja nuomone, kad visuomenės 
pamatas esąs idėjos (tas, kas y- 
ra žmogaus galvoje). Socializ
mo mokslą jie vėl stengiasi ap
versti ant galvos.

Ir randasi tokių neišmanėlių, 
kurie tiki, kad tie “galvomis 
vaikščiojant įs” elementai esą 
tikri Markso pasekėjai!

Skaitytoju Balsai
\.U6 išreikštas štame skyriuje 
nuomones Redakcija neatsako.}

DEL LAIŠKO NUO “AŠARŲ 
SĄLOS”.

Naujienos balandžio 2 d. lai
doj išspausdino K. S. Kubinsko 
laišką, rašytą iš “ Ašarų Salos” 
—Ellis Island, N. Y. Del to turiu 
kai ką pasakyti.

K. S. Kubinskas, gyvendamas 
Detroite, buvo energingas darbi
ninkas. Dirbo visa ką, prie ko tik 
buvo šauktas. Kada mūsiškiai 
vadinamieji komunistai pradėjo 
savo smarkavimo darbą, jie pa
traukė su savim ir Kubinską. 
Tuo laiku tie karštuoliai buvo 
taip įsisiūbavę, jogei ir jūrės 
jiems rodės tik iki kelių. Vieną 
dieną — tai buvo vasarą 1919 
m. — mūsiškių komunistų lyde
riai pasiuntė Kubinską tam tik
rų jų atsišaukimų dalinti, ir jis 
ne ką teišmanąs žmogus, buvo a- 
reštuotas gatvekary, ant Michi- 
gan Avė. Užstačius kauciją bu
vo paleistas, bet neužilgio po to 
jis sumanė prakalbą sakyti apie 
“ateities surėdymą”. Savo toje 
“prakalboje” jis betgi parodė vi
sišką savo nesupratimą ne tik “a 
teities surėdymo”, bet nei pa
prasčiausių kasdieninių klausi
mų. Iš visa ko buvo numanu, 
kad Kubinskas visai nėra sąmo
ningas komunistas, o tik musų 
tariamųjų komunistų agitatorių 
suklaidintas vyriukas.

Kuriam, laikui praslinkus, bu
vusieji jo draugai komunistai jo 
kauciją atšaukė, štai dėl ko: Ku
binskas, kad ir po 1000 dal. kau
cijos būdamas, kap paprastai, tu 
rėjo tam tikrais laikais prisista
tyti imigracijos valdininkams. 
To pakako. Dalyko nežinodami 
jo draugai kopiunistai apšaukė 
Kubinską šnipu, ir nusisuko nuo 
jo.

Apie pačias Kalėdas jis ir dau
gelis kitų “pavojingųjų” buvo 
išgabenti iš Detroito. Kubinskas 
vietoj užuojautos, nuo buvusių 
savo draugų gavo: “Šnipas, šni
pas; tegul sau važiuoja tas kvai
lys; bus mums ramiau!”

Nugabentas į Ellis Island, Ku
binskas šaukėsi į “Laisvę”, kad 
ji pasirūpintų jo kaucija (ir ant 
Ellis Island reikdlauta už jį tik 
tūkstančio dolerių kaucijos), bet 
jo balsas pasiliko balsu šaukian
čio tyruose. Kaipgi, jis mat — 
“šnipas!”

Aš čia anaiptol nemėginu gin
ti K. S. Kubinską. Draugais mu
du niekad nebuvome; atpenč, jis 
buvo mano ideinis priešas. Te
čiaus šitoks pasielgimas su juo 
parodo, kad Kubinskas liko mū
siškių karštagalvių auka. Auka 
ne dėl stokos pasidarbavimo 
jiems, o dėl savo nesusipratimo. 
Nes jis paprastas,* nemokintas 
darbininkas; buvo geras tik pasi
siusi!. Ir kada jis pakliuvo bė
don., jo draugai ne lik išsižadėjo 
jo, bet dar apšaukė “šnipu”: at
sikratyta, ir pagalbos nereikės 
duoti...

Tatai turėtų gerai įsidėmėti tų 
straksėtojų sekėjai, juo labiau, 
kad tai nebe pirmas toks atsitiki
mas. Prisimena čia įvykimu vie
nu pittstoniečiu, kurs už dalini
mą “surpaipininkų” laboratori
joj patiektų lapelių nekaltai ga
vo tris metus kalėjimo, ir kada 
atsišaukė į savo draugus smar
kuolius dėl pagalbos, tai gavo at
sakymą: “Kvailas buvai, kvailas 
i Aiksi!” > '

O savo bosams, Stilsonui ir Šu
kiui gelbėti, tie “draugai” išlei
do dešimtimis tūkstančių dole
rių. Tai bent lygybė, ar ne?

Lietuvos Laisvės 
Fondas..

Lietuvos Laisvės Fondas yra 
Amerikos Lietuviu Darbininkų 
Tarybos kontroliuojamas. Fon
do tikslas: remti socialdemokra
tų vadovaujamųjų Lietuvos dar
bo žmonių kovų už savo teises 

ir išsivadavimą.
Aukos reikia siųsti Fondo ka

steriu! šiuo adresu: K. Gugis, 
8828 S. Halsted St., Chicago, Iii

CENTRALIA, III. — ši nedidi 
lietuvių kolonija subruzdoųio- 

apsileisti ir daug didesnėmis lie
tuvių sėdyboms rinkime aukų 
Lietuvoj Laisvės Fondui, kati 
luo parėmus kovojančius už ge
resnę ateitį Lietuvos darbo žmo
nes. Šiuo tarpu, dd. Antano De- 
dyno ir Mykolo Ramono pasidar
bavimu surinkta 39 doleriai, ir 
jie turi vilties, kad vietos lietu
viai nesigailės tam reikalui dar 
daugiau paaukoti.

CHICAGO. — Kovo 28 d. Cliica- 
gos Lietuvių Vyrų Choro dai

nuotojai, eidami iš 'repeticijų, 
susibaudę padaryti gerą darbą. 
Šumane jį Tenoras, kurs prabi
lo: “Vyrai, žinote ką? Iš laikraš
čių juk girdime, kad Lietuvos 
darbininkai šaukiasi į mus,*a- 
nierikicčius pagalbos. Ką mano
te, ar negalėtume urnai sutaisy
ti nors vieną tūkstantį markių 
jiems pasiųsti?” Šalia stovėda
mas Bosas paturavojo: “Prita
riu!” Baritonas: “Ir aš!” Pir
mas Tenoras: “Puikus sumany
mas, vyrai!” Prie jų prisidėjo 
ir nedainuojančiųjų, ir bematant 
suskrido 39 doleriai, kas tos 
dienos kursu pasidarė daugiau 
kaip 2500 markių Lietuvos dar
bininkams paremti. Bravo, vy
rai! Aukos pasiųsta Lietuvos 
Laisves Fondo iždininkui.

, — J. Giedraitis.
(Aukotojų vardai ir aukos 

skelbiama žemiau, aukų riubri- 
koj. - N. Red.)

Aukų ftvitavimas

Iš Centralija:
M. Ramonas..........2.00
A. Dedyna® .......... 2.00
P. Višniauskas .... 2.00
A. Petronaitis .... 2.00
A. Keturakis..........1.00
S. Tichkus............. 1.00
K. Tichkus 1.00
A. Tichkienė .... 1.00
J. Vaisiunas.......... 1.00
S. Juozėnas .......... 1.00
P. Kairis ............. 1.00
S. Šimkus..............1.00
S. Perikas .......... 1.00
Z. Klumbis .......... 1.00
V. Jonkus.............  100
V. Perick .............. 1.00
J. Dura .............. 1.00
M. Durienė .......... 1.00
J. Blažis .............. 1.00
L. Butautienė .... 1.00
V. Butautis .......... 1.00
A. Bublis .............. 1.00
F. Adomaitis..........1.00
M. Bublienė .......... 1.00
K. Zinkus .............. 1.00
V. Zinkus .............  1.00
F. Rinkevičių..........1.00
K. Meninas ............. 1.00
S. Petraitis .......... 1.00
V. Kopūstas .......... 1.00
K. Bakučionas .... 1.00
S. Sakalauskas .... 1.00
A. Kopusias.......... 1.00
J. Povilauskas .... 1.00

$39.00

Iš Palmerton, Pa.,
per Joną M ii rikį:

A. O gintas .......... $2.50
J. Petraitis........ 2.50
J. Mitrikas ......... 5.00
L Weiža ............. 1.00

$11.00

Chicagos Liet. Vyrų Choro 
dainuotojai, per J. Gedrailį:

M. M. Yuodis .... 1.00
S. Dilius .............. 1.00
F. Mlažola.............. 1.00
J. Maskoliūnas .... 1.00
A. Kvedaras.......... 1.00
V. Šimkus..............1.00
K. Jančis .............. 1.00
A. Maskoliūnas .... 1.00
P. Kraučiainas .... 1.00
K. Suromskis .... 1.00
S. Peikimas.......... 1.00
B. J. Miškinis .... 1.00
J. Raišis .............. 100

O. Maskoliunienč .. 1.00
J. Petrauskas .... 1.00
B. Maskoliūnas .. 2.00
K. Ivanauskas .... 1.00
K. Vaičiuška..........1.00
S. Gcdraili'.s..........10.00
J. Gedrailis..........10.00

$39.00

Kensington, III. Tautiška 
Draugystė Mylėtojų Lie
tuvos Brolių ir Seserų, 
per P. Grigulų: 
Draugystė iš kasos $10.00 

Nariai:
Antanas Enzbigclis 5.00
I. Valančius ....
J. Stakanis .....
W. Kąnapcckienč 
I. Enzbigelienč . 
V.Eismontas .... 
L. Royus .........
I. Fabionas .... 
I. Nikas.............
S. Shimkus ....

. L Gailutis ..........
Smulkių aukų ...

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.80

$27.80
Buvo $357.10

Viso $473.90

Draugai ir draugės, nepaliau
kite veikę; nepaliaukite aukų 
rinkimo kampanijos.

Parama musų kovojantiems 
Lietuvoj draugams reikalinga 
be tik dabar, rinkimo atstovų į 
Steigiamąjį Seimą metu. Tos 
įiaramos reikės jiems nemažiau 
r tada, kai Stengiamasis Sei

mas bus susirinkęs. Jiems rei
kės dar labiau budinti žmones, 
organizuoti darbininkus, kad jie 
sąmoningai, kaipo organizuota 
darbo žmonių jiega, galėtų iŠ 
šalies daryli reikiamos įtakos j 
Steigiamąjį Seimą ir tuo būdu 
priversti jį sutaisyti tokius pa
matinius šalies įstatymus, kurie 
darbo žmonėms butų konau-

Kazimieras Gugis
■Veda visokias reikatua, kaip kriminaUikuose 

taip ir civiliiktiose teismuose. Daro 
visokius dokumentus irpoplerasi

Namų Ofisas:
1222 S. Halsted St

Ant trečių lubų
Tel. Drorer 1310

Miesto Ofisas: 
127 N. Dearhūrn St. 

1111-13 UnityBIdg.
Tel. Central 4411

DR. A. M0NTVID
CHICAGO

Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgas 
25 E. Washington St. 
Marahall Field Anuav 

18th fl. Ruimas 1827 
Phona Central 3362 

Valandos: nuo 10 iki 12 ryto

2121 North Western Avė.
Valandos: 6 iki 8 vakare. 

^-Spinduliai. Phone Armitage 2011 
Rezidencijos telefonas West 6126

JOHN KUCHINSKAS 
L a w y e r 

LIETUVIS ADVOKATAS 
29 SO. LA SALE STREET 

CHICAGO, ILL.
Telephone Central 8684 

Valandos: 9 ryto iki 5 vakare, 
Subatomis: 9 iki 1 po pietų 
VEDU VISOKIAS BYLAS 
VISUOSE TEISMUOSE. 
Egzaminuoju Abstraktus 

perkant.
arba parduodant namą, lotą ar
ba farmą ir padirbu visokius 
LegaliŠkus Dokumentus. Sutei

kiu patarimus ir skolinu pinigus 
ant Pirmų Mortgečių ant lengvų 
sąlygų.
West Side ofisas atdaras vaka

rais nuo 7 iki 8 valandos.
Viršum Metropolitan State Ban- 
kos, 2201 W. 22nd Street.
Cor. Leavitt. Tel. Canal 2552.

—
Telephone Drover 5052

Dr. A. Juozaitis
DENTISTAS

Valandos: nuo 10 iki 8 vai raka 
re. Nedaliomis pagal sutarimo. 
3261 So. Halsted St. Chicago, IU.

TŪKSTANČIAI VYRŲ 
IR MOTERIŲ

paliko sav.o gimtąją šalį, kad atva
davus Amerikon. Jie atvažiavo A- 
aerikon dėlto, kad jiems buvo sa
kyta, jog jie čia įgys mokslą. Jiems 
>uvo sakyta, jog kiekvienas prasimo- 
dna Amerikoje, jog mes turime čia 
’statimą, verčiantį visus vaikus mo
kinti Jie atvyko Amerikon, kad į- 
cunijus savo svajones, metų-metus 
luklėtas, dėl savęs ir savų kūdikių. 
Jie drūčiai laikėsi tos minties apie 
ipšvietą, nors ne tiek dėl savęs. Dau 
<eli« jų seni ir susinešioję dėl rupes
nių Jie Čion atvyko, idant jų kudi- 
iams, branginamiems labiau negu jų 

>ačių gyvybė, rastųsi proga įgyti 
noksią, kokios jie patus. neturėjo.

Tik per sunkų vargą tukstančių- 
ukstančams yra galima įgyti moks- 

ias tenai jų pačių gimtinėje.
Pamislyk, kaip jie sau atsivazdina 

.ą daug žadančią šalį, kaip jie geid
žia jos pasiekti Kada jie, pagalios, 
oasiekia ją, kada randasi prie slengš- 
Mo naujo gyvenimo, naujos laimės ir 
naujų vilčių, ką-gi mes matome?

Mes matome, jog šitie vyrai ir mo- 
ters atsisako naudoties proga. Jie 
visu užsispyrimu atsisako klausyti 
'lotynos Progos balso: Apie moky
klas, kurios randasi visomis pusėmis, 
iie pamiršta visiškai; jie pamiršta ir 
;avo senus geismus, savo senus skau
smus ir savo ašaras

“O, kaip mes geidžiam mokslo! 
Kaip mes geidžiam žinijos džiaugs
mo!”

Daleiskime, jog mes visi po nakties 
niegui pabundame ir atrandame, jog 
vėjas ir audra padarę nuostolių, iš pa 
matų nugriovė visas mokyklas ir vi
sas mokslo įstaigas Daleiskime, jog 
’usiduriame su faktu, jog nebeliko ne 
vieno mokinimo namo ir jog mokslo 
vyrai nebegeidžia savo žinojimu be- 
lalyties su kitais žmonėmis Kokios 
musų mintįs butų? Ar mes nepa- 
;austum skaudėsio pamislyjus, kaip 
tai praradome laiką ir nepasinaudo
jome progą? Ar mes klykdami ne- 
priešintumėmės prieš tokią dalykų 
padėĮi ? Žinama, kad taip.

Dabar apsvarstykite, draugai!
Kokį-gi skirtumą daro mums, jei

gu ir esama mokslo vyrų, o jeigu 
mes nesinaudojame ta nroga, kokią 
iie mums teikia. Koks-gi skirtumas 
ame žmonėms, jeigu jie atsisako nau 
loties tuomi, leis jiems prirengta.

Esti vyrų ir moterių, kurie geriau
sią dalį savo gyvenimo yra praleidę 
mokslui, kad pamokinus kitus. Jie 
dirbo dėl jus! Jie ir laukia jūsų. 
Kokia nauda iš jų to viso sunkaus 
triūso, jeigu jus atsisakote pasinau
doti jų triūso vaisiais. šitie vyrai 
esti patyrę budus mokinimo. Jie ge
rai numano, kas reikalinga jūsų ap
švietei ir kas nereikalinga. Jie nu
vokia, jog žmonės, kurie ateina pas 
juos vakarais, yra sunkiai dirbę visą 
dieną. Jie yra taip sutvarkę daly
kus, kad tik butų kaip galima leng
viausia jums perimti jie, suprasti.

Jeigu jus svajojate kada nors pa
tepti mokintu, suprasti mokslo vertę, 
jus privalo tuojau pradėti! Jaunystė 
yra tąi amžis geležinių raumenų ir 
nenuilstančio agnumo. Ka jus ga
lite nuveikti dabar į du metu, jus to 
nebenuveiksite j penkis metus už de
šimties metų nuo dabar.

Atsižvelk! Jus esate dabar lai
mingame jaunystės amžiuje, kuriuo- 
mi pasidžiaugsi tik vieną sykį. Su
naudok jį! Rengki save į laimingą 
senatvės amžį.

Sustok ir apmislyk! Ateis laikas 
ir busi pasenęs. Mes negalime to 
numanyti, kaip esame jauni, bet jau
nystė nėra amžina. Veik dabar, ka
da gali! Gailėsies, kada nebegalesi!

Su laiku ir smegens silpsta, lyg ir 
raumens susinešioja. Lygiai kaip ne 
begali taip dirbti rankomis pasenęs, 
kaip kad buvai jaunas, taip panašiai 
ir jūsų smegens atsisako veikti, jei
gu jaunystėje jie nelavinama.

' Mes teikiame jums šią amžiaus 
progą. Ateiki pas mus ir mes jums 
duosime tai, ko geidei per visus tuos 
metus. Mes jums duosime tai, ko 
jieŠkojai tamsumoje, liūdnume, Lie
tuvoje. Mes žinome, kas esti geriau
sia dėl jūsų ir kaip geriausia jumis 
pagelbėjus. Mes norime, kad jus at
silankytumėte savos palaimos delei.

Musų mokytojai esti plačiai patyrę 
ii* labai demokratingi. Jie gali jums 
prigelbėti geriau, negu kiti, vien dėl
to kąd darosi draugai^ su jumis. Jie 
įgija jūsų užsitikėjimą.

The Hoffman Preparatory School 
duoda jums daugiau pragumų, negu 
kuri kita mokykla šiame mieste. Ji 
teikia jums pradinės mokyklos kur
sus: Geografijos, Misterijos, Spelin- 
go, Kasimo, Skaitymo, Aritmetikos ir 
Gramatikos. Ji duoda visa tai drau
ge su mokytojais ,prie pagalbos ku
rių jus

Kada 
galite progresuoti.
jus baigsite musų pradinius
musų aukštieji kursai jųsų

Augštesniuosius kursus jus 
užbaigti j dvyliką mėnesių.

laukia, 
galite 
Mes prirengsime jus prie ko-tik no
rėsite, prie bikokios mokyklos, prie 
bikokios profesijos. Musų mokiniai 
esti žinomi ištisai per visą miestą 
geru jų prirengimu. Vyrai, kuriuos 
mes mokinome, randami visose augš- 
tesnčsėse mokyklose, visose profesi
jose.

Mums niekas nėra per sunku. Mu
sų mokyktojai visad esti pasirįžę 
jums pagelbėti. Įvairumas dalykų, 
kokiui teikiame jums augštesniuose 
kursuose, yra didelis. Ateiki pas mus 
ir imki žiniją, kokią teikiame jums. 
Ateiki pas mus ir pasidarykime drau 
gaiš.

Musų mokykla randasi prie 1537 
N. Robey Street. Ateiki ir apkal
bėsime dalykus šiandien.

TERPENTINAS DABAR 
MOSTIES FORMOJE.

Ar jus pamenate, kaip senose die
nose Terpentinas būdavo namuose nuo 
visokių ligų. Nors smarkiai smirdi 
ir degina, bet savą padarydavo.

Čia dabar yra senovės vaistas a- 
pent, tik geresnis. Aukso mostis va 
dinama Turpo. Tai terpetinas, iš ku 
rio išmeta deginimo ypatybė ir pri
dėta gero darančiųjų Mentholo ir 
Kamforo. Tai yra prašalinąs puvi
mą, gydąs ir prašalinąs sukepimą. 
Ingyk tai šiandien iš savo vaistinin
ko.

North Sides Draugijų Sąryšio drau 
giška vaikų vakarienė, su programų, 
įvyks nedėlioj, balandžio 11 d., kaip 
5:30 vai. po pietų, Liuosybės svetai
nėj, 1822 Wabansia Avė. Progra
mą išpildys patįs vaikai. Be to dar 
kalbės M. Jurgelionienė. Kviečia

— Komitetas.
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ligėtoja

Kapitalas ir
Perviršis ..

Banko Turtas
$750,000.00 Virš........ ... ... ' $6,000,000.00

Kelias i Lietuva
Laivakortes $61,25

PER VANDENI 
Laivai Išplaukia 

Balandžio 10,16, 23,24,26 Geg. 1, 7, 8, 9,15. 
Parūpiname PASPORTUS. 
Siunčiame PINIGUS.

Litbuanian American Information Bureau
3114 So. Halsted St., Chicago, III.

viška Valstybinė Banka Amerikoje

Metropolitan State Bank
2201 W. 22nd ir kampas Leavltt St.

Vienintelė grynai Lietuviška Banka po priežiūra Valdžios ir Ban- 
kos Direktorių, kurie visi yra turtingi lietuviai biznieriai. 
Padėkite savo taupomuosius pinigus i šią Tvirtą Lietuvišką Banką, 
kur yra gvarantOojama, kad jųsų' pinigai yra saugiai padėti ir bus 
išmokėti ant pareikalavimo.

3 nuošimtis mokama už padėtas pinigus.
Skoliname pinigus ant pirmo mortgičio ir atliekamo visokius Ban
kinius reikalus.
Bankos valandos nuo 9 ryto iki 4 po pietų Subatoje nuo 9 ryto iki 
12d. Utarninko ir Subatos vakare iki 9 vai. vak.

VYRIAUSYBE:
JONAS B. BRENZA, Pirmininkas JULIUS C. BRENZA. Kasierius 
JONAS KROTKAS, Vice-Pirm. S. A. SZYMKėWICZ, Vice-Prez.

DIREKTORIAI:
ANTANAS BROŽIS JONAS KROTKAS
ANT. ENZBIGIEL ZIGM. BALCZIKONIS
ST. SZYMKIEWICZ JUSTIN MACKEWICH
M. S. BRENZA JULIUS C. BRENZA.

JONAS B. BRENZA,

The Wiersema State Bank
11106-08 Michigan Avenue

Biznio pabaigoje Vasario 28 d. 1920, išduota Illinois Valstijos 
Viešųjų Atskaitų Prižiūrėtojui.

VERSMĖS 
ir įskaitos $1,270,695.97.

438.26

185,381.00

Atskaita

GEGUŽES rytmetį krašte 
miesto pajurėje, sodo ša

komis apgaubtas stūkso raudo
nas namas. Liepų ir klevų la
puotos šakos šlama nuo lengvo 
rytmečio vėjalio viršuje slogo, 
šešėliai margais rituliais dengia 
kelią.

Pasienyje prieš saulę darže
lyje žydi gėlės, tarytum merge
lių choras įvairiai pasirėdžiusių 
draikosi saules spinduliuose, 

kelia galvutes augšlyn, tarytum 
norėdamos viena kitę, pralen
kti. Saulė begailestingai prade 
da jas kepinti atsiremdama 
spiudui’ais į langus. Spaudžia iš 
jų jauną, nesubremlusį kvėpusį | 
ir skleidžia namo palangėse.

Prie atdaro lango darželyje 
palaidais, tamsiai geltonais 
plaukais sėdi mergelė Grasilda. 
Nuo saulės spindulių kreipia iš
balusį veidą už smidrų krūmo. 
Toliau lelijos klosto žiedelius į 
pumpurą tuojau žydės. Grasil
da aptapsnoja žemę apie šak
nis, prisižiūri j žydinčias gėles.

Gatvėje ityku-ramu, niekas ne 
pertraukia tylos. Grasilda pir
moji nubudusi rūpinasi kviet- 
komis, saugoja jas ar visos žy
di puošia josios palangę. Taip, 
jos žydi, jos puošia ir kvėpina 
kutendamos praeivių nosis. Jo
sios gėlės nevieną praeivį užin- 
teresuoja, kviečia jį sustoti prie 
darželio, prisižiūrėti geriau: 
kas čia! kas tyliai pašaukia sa
vo kvapsningu aromatu prie 
darželio... Gal nevienas nusky
nė gėlelę iš šito sutartinei būrio, 
džiaugėsi, glaudė ją prie savo 
lupų.. Ne, ne! nBękas neski- 
na, jos žydi da labians..........

Miesto gilumoje atsiliepė 
skardus varpo balsas. Jam nu
tyląs tolinus kitas suuzgė, pas-

uolų sienų pasirįžusi nuversti, 
pašoka augštyn aptėkšdama 
Jrasildos pečius sidabriniais 
asais ir vėl nutyla... S

Grasilda skaito knygų po pri
prasta lempos šviesa, už kurios 
pliuškena nesustojanti juros! 

i neliodija. Grasilda svajoja sa
vyje užsidariusi ir lyg nejaučia 
kai žmones takeliu pro jų pra 

I eidami žvclgiasi ir šaltai nusi
šypso. Jai buvo artinta juros 
kalba. Jinai klausydavo jų ne- 
ivarkaus gurgėjimo, lyg norė- 
lama suprasti, ką kalba. Ji 
atiko ko tai, ilgėjosi, troško su- 
'aukti; klausėsi kožno vėjalio 
uišiuošimo. Jafr nerupi žiūrėti 
kai jaunuoliai poromis vaikščio 
ja puikia sodo pieva; kai meilu
čiai ant suolo po liepomis kuž- 
lasi... jai nerūpėjo. Ji nukrei
pdavo akis šalin ir nueidavo 
tau. Jai rodosi, kad į jų visi 
čiuri su pašaipa kai į kokių bai- 
lyklę. Visi jos neapkenčia ir 
Šaiposi iš jos. j

Pinigų Parsiuntimui Jau Atsidarč
Siųskite per Didyjj Valstijinį Banką ant Bridgeporto.

Central Manufacturi ng District Bank
Pinigus siunčiant į Lietuvą arba kitur reikia visuomet siųsti per atsakančias vietas 

tai yra per VALSTIJINIUS BANKUS! Nes Valstijiniai Bankai turi savo skyrius Euro
poje ir todėl užtikrina jūsų pinigus nuo pražuvimo.

CENTRAL Bankas turi spccialį skyrių dėl pinigų siuntimo į Lietuvą. Skyrių šitų 
veda JONAS ČAIKAUSKAS lietuvis, KURIS turi per daug metų patyrimų siuntime pi
nigų ir yra gerai susipažinęs su užrubežiniais reikalais. Jis stengsis patarnauti Lietu- 
viams kuogeriausiai. Visokie patarimai suteikiama veltui.

Pinigų siuntimo ir taupymo skyriai yra atdari tris vakarus į savaitę sekančiai

PANEDELIAIS,
SEREDOMIS IR 

SUBATOMIS vakarais.
NUO 6-tos iki 8-tos Valandos

UŽRUBEŽINIS SKYRIUS NEDĖLIOJUS RYTMEČIAIS NUO 9 IKI 12 VALANDAI.
j Saulėtam nedėldienio 

lyj tarpe miškų ant 
Iraikosi žmonių būriai

I ja moterų balsvi drabužiai, 
mergelių veidai spindi linksma 
šypsą. Da toliau prie miško 
kitas būrelis mergelių sėdi ant 
auno^ tysios žolės, krykštauja 

’yg paukšteles, bėgioja, žaid
žia. Atvažiuoja ir daugiau iš 
miesto žmonių pakvėpuoti pa
vasario tyru oru, pažaisti ant 
n inkštos žolės, po girias pasi
vaikščioti, pasiskinti kvapsnių 
aukų kvietkų.

Atvažiavo ir Grasilda pasi- 
'.iurčti kaip išrodo jai jau se
nai žinomi šie laukai, vaikščio
ti po daug kartų, takai. Ar jie 
tla tebestovi kaip > stovėjo? Ar 
:1a yra tas ežeriukas, kurs ten 
m t kalno tebestovėjo? Taip! 
.lis turbūt da ribuliuoja nuo vė
jalio lietimo. Da ir žuvytes ten 
bėgioja narstosi, plauko, žaid
žia kaip ir pirma...

Taip. Ji pažino tuos pačius 
laukus, Inos pačius ir žmones 
čia rado. Tik nerado čia vieno 
čmogaus, su kuriuo ir ji čia 
bude pievoje tarpe daugelio 
jaunimo, bėgiojo linksminosi, 
krykštavo... Jo nerado ir per
lai čia. Jis gal jau bėgioja žai- 
Ižia su kita tokia mergele kaip 
r ji? Gal jis jau pamiršo 
Grasildą. Gal Jinai jo vis ne- 

namirsta... Ji atsimena jijį. 
Šėriau persistato negu pernai. 
Tai lie patiįls takai, kvietkuo- 
los pievos ir uolos ant kurių 
edėdavo, rodos, kalbele kalbė- 
o: veltui laukti! priminę daug 
iraėjusių dienų įspūdžių. Da- 
>ar visa ji supranta kitaip. Gra- 
iilda eina mažu takeliu šaliniais 
lašinėlio užsimąsčiusi. Žvalgo- 
>i į žydinčius pakeliais kviet- 

/celius. Ant kailiuko stovėjo 
{ražus augštas bokštas kur 
monės įlipę žiuri per binoklius 
rūkstantį miestų, kalbasi tarp 

avęs. Ji nesustoja prie bokš- 
o vis eina toliau siauru lakeliu 
miškų. Saulė kepina veidų, 

š miško kvepia kutenantis og
ių šakos. Grasilda vis eina lė-

pievos, 
jvairuo Central Manutacturing District Bank

A STATE BANK 

Netoli Morgant St.,1112 Wcst 35th Street, Chicago, III.

Farmiį Exkiuršinas!
Pirmas exkiuršinas šio meto ir atidarymas sezono farmų pirkėjams lietuvių kolio- 

nijoj VVOODBORO WISCONSINE. Randasi 7 mylios į pietvakarius nuo didelio pavie- 
tavo miesto Rhinelanderio, kuriame yra daugybė visokių dirbtuvių-fabrikų, didelių krau
tuvių, teatrų ir kitokių įstaigų).

Exkiuršinas-išvažiaviBtas surengtas per Didžiausią Lietuvių žemės Pardavojimo 
Bendrovės, Liberty Land & Investment Co., žemių ir Ūkių savininkų.

ĮVYKS BALANDŽIO (APRIL) 16 DIENĄ, 1920.
Visi susirinkite j bendroves ofisą ne vėliau kaip 2rą vai. po pietų, nes treinas išeina 

5tą vai. nuo North-Western stoties Madison ir Clinton gatvių. Kelione Dykai visiems, 
kurie tik pirks farmas.

Sekančią dieną, Subatoj, Balandžio 17 d., bus puikus pavasarinis balius, Woodboro 
viešbuty j (hotelyje) su prakalbomis, šokiais ir lietuviškomis dainomis. Bus puiki mu
zika po vadovyste Woodboro orkestros. Įžanga ir pietus farmų pirkėjams dykai.

Lietuvių bendrovė paskiro 300 akrų geriausios žemės Lietuvių kolonijoj, kuri turės 
būt išparduota ant šito exkiuršino už stebėtinai žemą kainą; kad pamatęs, jokiu budu 
neiškęsi nepirkęs. Prekės nuo $15 ir augščiau už akerį perkant nemažiau 40 akrų ar 
daugiau, ant labai lengvų išmokėjimų, žemė prieina prie gerų kelių-vieŠkelių, puikių 
vandenų, kuriuose yra daug žuvies; arti miestelio, kuriame keletas jau yra lietuvių biz
nierių ir dar yra proga daugumui atidaryti kitokius biznius. Geležinkelio stotis ant 
vietos, pačta, mokyklos ir tt. žodžiu visi parankumai kokie tik reikalingi.

Pirkusieji farmas nuo bendrovės gauna daug visokios pagelbos? Duoda gerą stubą 
miestelyje gyventi per vieną metą dykai; pakol savo pasibudavoja ant savo žemės. 
Duoda 5 aitrus išdirbtos geros žemės pirmą metą dėl pasisėjimo ir pasisodinimo reika
lingų dalykų. Duoda arklius kelioms dienoms, dėl prasidėjimo lauko dirbti ir daug ki
tų pagelbų.

Tamista nieko nelaukdamas mesk viską ir važiuok ant šito exkiuršino, nes turėsi ge
riausią progą pigiai nupirkti ir išsirinkti geriausią žemę, pakol dar yra iš ko pasirinkti.

Taipgi parsiduoda daug gatavų išdirbtųfarmų, su budinkais, gyvuliais, mašinomis ir 
kitais įtaisymais. Galima gauti dideliame pasirinkime artimoj apielinkėj.

Kurie važiuosite ant šito exkiuršino, tai malonėkite pranešti į bendrovės ofisą ke
lioms dienoms piritfiau. Visi kurie gyvenate ne Chicagoje, tai galite tiesiai važiuoti ant 
farmų į VVoodboro, Wis. O tenai visi susitiksite ir linksmai laiką praleisit. Atsišaukit pas

LIBERTY LAND & INVESTMENT CO., 
3301 So. Halsted St

sų skrėja per miestą tverdama 
(lainuojan.čią sutartinę. Budi
na iš miego tylųjį miestą, šau
kia... bažnyčion žmones...

Saulė greitai slenka nuo dar
želio už namų skarotų liepų ir 
drikiųjų klevų šakų, slepiasi. 
Grasilda atsiduso lengvai ir 
prisižiūri stovėdama tarpe kvie 
tkų į melsvą dangų, kur taip 
puikiai skiria sodo šakos pba-

SKOLINGUMAI
Kapitalas įmokėtas .... $200,000.00
Užaugis .......................... 10,000.00
Neišdalintas uždarbis .... 39,216.93 
Neišmokėtas uždarbis ....... 55.00
Reserva taksoms ........... 7,190.14
Depositų ........   2,308,904.37

Visa Skolingumų $2,565,366.44

.....................  $1,112,666.48 
..................... $2,308,904.37

Paskolos 
Overdraftai ........ .............
U. S. Bondai ir paliudiji

mai
Karės Taupos Štampus.... 1,700.39
Miestų ir Korpor. Bond. 687,936.50 
Baldai ir Rakandai .......
Nejudomas Turtas ...........
Revenue Stampos .............
Gryni Pinigai ir ateinanti 

iš bankų

Visa versmių .... $2,565,366.44
Sausio 2, 1918 Depositų
Vasario 28, 1920 Depositų

Tikrasis Laimėjimas Depositų ....... $1,196,237.89
VIRŠININKAI

^^I>YI^VS1I;\,AJ,rczidentas NICHOLAS W. VVIERSEMA, Kas.
GEORGE DALENBERG, Vic-prez. FREDERICK J. WIERSEMA, p.-k.

„ Direktorių ir Patarėjų Komitetas
Chas. H. Brandt Ąsa Wierscma
Hernian L. Baruos Catrines DeHaan
IheophiliLs JSchmid Nicholaš W. VVierscma
George Dalenberg Chas. E. Rcading Frederick jAViersema

VALSTIJINIS TAUPYMO BANKAS

4,488,19
935.05

. 267.36

413,522.82 kraštu senio pajų re

Apsauga Padėtiems Pinigams 
security Bank ■■■■■■■■■B of chicago ■■■muMimami

Milwaukee Avė. cor. Carpenter St 
NARIAI FEDERAL RESERVE SYSTEM

3% PELNO ANT PADĖTŲ PINIGŲ
Saugios Depozitu Dėžes
Mainoma Svetimšaliu Pinigai

Atdara panedeliais ir subatomis iki 8 va), vak

Sankrova įvairumų
Aprėdalų, laikrodžių-laikrodėlių, 

žiedų ir auksinių daiktų; gramofonų, 
rekordų visose kalbose; armonikų ir 
kitokių muzikalių instrumentų; britv.ų, 
peilių ir kitokių naudingų daiktų..

Čia sutaisoma viskas, kas reikia, o ypač muzika
liai instrumentai.

K. PIKELIS
1907 So. Halsted St., Chicago, Iii.

Žiuri kai 
vaikštinėja žmonės, žvalgosi jū
ron kai pliuškena sidabrinės vii 
neles. Tolinus paviršium'van
dens slenka rusvi debesėliai. Iš 
juros kai kur pakilu durnai, 
tiesiasi platumon ir susilieja į 
krūvų, auga j vienų didelį debe
sį ir vėl išsisklaido ir vėl švie
čia blyški saulutė, jau netokiais 
aštriais spinduliais kaip Grasil
dos darželyj buvo. Čia ant lau
ko smagu gera!

Grasilda buvo nuolat užsimą
sčiusi lyg filozofas lėtais judė- 
mais ir dideliu savo tylėjimu da 
re kai kuriem žmonėm įspūd
žio. Tik rytais ji būdavo kiek 
linksmesnė, kai būna viena dar
želyje. Kai-kurie pradėjo j? 
įvairiais budais pašiepti; vadi
na ją saumyle, davatka ir lt. J 
gyveno pas tūlų seną moterį 
kurių ji labiausia mylėjo ir ska 
te už savo molinų. Ji siūdavę 
įvairius siuvinius namuose, c 
kartais eidavo dirbtuvei! sinti 
Buvo darbšti, rimta mergelė 
Kuomet ji neturėdavo draugių 
tai niekur ir neidavo. Jai buvę 
priprasta viela pajurė, kur da
žnai vakarus praleisdavo pajū
ryj ant augštos uolų sienos. J’ 
mėgo juros duslų bangų šiame 
j imą kai pliuškena vanduo apie 
uolas, plauja sutrukusius ak-

ti daiktų, tarytum kas jų butų 
raukęs vis tolyn tolyn eiti ap- 
ankyti kų tai ten toli toli...

Kiekvienas akmuo sale lakė
jo jos buvo suskaitytas... Kiek 
ienas uogų krūmelis buvo ži

lumas. Taip, taip!... Ji mato 
loginėlį netoli kelio, kuris dar 
ik lapelius klosto apie šakeles, 
’a rengia žiedus naujom no
rom. (Kiekvienas jų pervelia 
arylum! šaltu dingliu jos šir- 
’į... Ji sustoja ir atsisėda ant 
'ilkos samanoms apaugusios 
lotos; nusiima kepuraitę nuo 
aivos ir sunkiai atsidusta. Bet 
irdis nerimsta nori vis bėgti to- 
vn iš čia, bėgli ir nesugrįžti 
langiau, nes sugrįžimas grų-

įlinksta juros krutinę, atsitrau
kia n.uo krašto lyg nutyla jot 
vaitojimas tamsoje ir dingsta 
dingota... tai ir vd, tarytum 
lyg iš sapno nubudusi banga’žins jai tas pačias svajones, tą

patį lūkesį ir neramumo aud
ras. Jai rodosi kad laukia jos 
’.ainiė kur nežinomoj šalyj, kur 

'■žmonės būna kiloki ir supran
ta žmogaus skausmus, neišdil- 
’omų ilgesį... O čia, visi lik pa 
liekų meta ant vienas antro, la- 
yliun kad butų be jausmų ir 

Širdies... Tečiau ir čia prisė- 
,edus ant įkaitinto nuo saulės 
’pindulių akmens ir žilų sąma
tų ilgėlsys slogia Grasildos 
:rūtinę, nerimas kužda į ausį 
tesupranta n Ris pasakas. Gra
ibia vėl atsistoja iš lėto nuo ak 
nelis, atsidusta ir palengva 
iries kalnelį eidama žvelgiasi į

ii likusio užpakalyje nelygaus 
ttiško viršūnes kai saulės spin- 
lilliai liečia balsvas medžių ša
kas. Vis eina augščiau. Apie 
kojas pinasi tysli žolė, kvielkc- 
’ių galvutės barška apie čeve- 
rykus: sukabina kojų sulaiką 
:r vėl paleidžia. Jos kojos, la- 
yluni ir be savininkės žino ko 

'ių brenda ir brenda. Grasilda 
nmialč nuošaliai žydintį pievo

(Seka arti 6 pūsk).

Tel Boulvard 6775, Chicago, III.

!■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
COMMERCIAL REALTY 

BUREAU
4547 So. Hermitage Avė.

CHICAGO, ILL.
SIUNČIAME PINIGUS | LIETUVĄ

Per vienintelę teisingiausią Lietu
vos Valdžios Įstaigą. 1000 auksinų 
pagal dienos kursą. '

Taipgi siunčiame tavorus į LIETU
VĄ ir kitur, parūpiname pasportus 
važiuojantiems į LIETUVĄ darome 
visus legališkus dokumentus į LIE
TUVĄ ir AMERIKOJ.

Virš 50 mūrinių namų turime par
duoti j trumpą laiką ant lengvų iš
mokėjimų.

Viešais reikalais kreipkitės pas
J. J. ZOLP A. M. BARČUS

Phone Yar d s 6492

Juozapas Shusho
Muzikališkų instrum 
entų taisytojas. Tai
sau visokias muzi- 
kališkas mašinas; 
gramofonus, siuva
mas mašinas ir tt. 
Taipgi visokias elek 
trines vartojamas 
šinas: prosus, verda
mus indus, skalbia
mas mašinas ir tt.
3255 S. Halsted St., 

Chicago, III.

COMMERCIAL REALTY 
BUREAU

4547 So. Hermitage Avė., 
CHICAGO, ILL.

tel. Yards 145

TEISINGA DRABUŽIŲ KAINA
Kainos kurios tinka bile vieno Idie- 

niui. Gvarantuojame, kad sutaupysi
me Jums nuo 10% iki 50% kiekvie
name pirkime. Kai kurie dalykai pi- 
{resni negu olselio kaina. Vyrų ir 
aunų-vyru gatavai pasiūti ir ant or

derio užsakyti siutai ir overkotal: su 
diržais, su liemeniu, formaliai pritin
kami, ir konservatyvio styliaus, $82.50 
iki $60.00.

Pamatykit musų specialius siutus 
ir overkotus po $15, $17.50, $20.00, 
$22.50, $25.00 ir $30.00., Juodi siu
tai po $45 ir $65. Molino sorge siu
tai nuo $35 iki $60. Vaikinų ir vai
kų siutai ir overkotai $6.50 ir dau
giau. Vyrų kelinis $4 ir daigiau. 
Mėlmo serge kelines $5.50 iki $17,50.

Specialia nupiginimas 5% kiekvie
nam pirkiniui, kuris turi būti siun
čiamas Europon.

Atidaryta kiekvieną dieną Iki 9 
vai. vakare. Subatomis iki 10 vai. 
vakare. Nedaliomis iki 6 v. vakare.

S. GORDON,
1415 So. Halsted SU Chicago. III.



(Tąsa nuo 5 pusi.).

Subata, Balandžio 10, 1920

Kapitalu* ir
Perviršis 

$225.000.00

Banko turtas
Virš 

$2,382,000.00

Universal State Bank
Diliausias ir Stipriausias Lietuvių Valstijinis 

r Bankas Amerikoje.

je laukų gėlynėlį, lyg biskutj 
krūptelėjusi sustojo ir prisižiū
ri geltonam kvielkelių lyg se
sučių vienodai pasipuošusių 
būreliui. Tarpe geltonųjų ma
tyt kai koks ir balsvas ir mėly
nas kvielkelis įsimaišęs tary
tum Grasildos darželyje. Ji pri
ėjusi žiuri ir netiki kad tie kviet 
keliai niekelio nesodinti, ne ap- 
ravėta stambi žolė iš po jųjų 
šaknų, kuri tarytum stengias’’ 
savo skaitlingumu juos užaug-

gyvenimas darosi vis daugiau 
nepakenčiamu betiksliu ir netu
rinčiu jokio kelio, kuris vestų 
prie ateities. Ji prisistato sau 
žmogų, kuri jinai tikrai mylėjo, 
;u kuriuo vaikščiojo apie šį ože 
’iuką kvietkom iškai.šitais take
liais, bet jis... dabar gal nė ne- 
itsiniena josios. Gal jis turi 
tokią, kurią jis myli ir saugoja

SVEIKATA TAI TURTAS IR LAIME

Geriausiai ir teisingiausiai patarnauja

Lietuvon Keliaujantiems
Parūpinant Pasportus 

Parduodam Laivakortes, Siunčiam Pinigus į 
Lietuvą ir į visas Pasaulio Dalis.

Atlikimui tų reikalų yra įsteigtas

Banko Užrubežinis
Skyrius

Gvarantuojame, kad pinigai į Lietuvą nueis.

Dykai patarimai suteikiami visokiuose reikaluose.

Bankas Moka 3čią Nuošimtį
Pinigus galima atsiimti ant kiekvieno pareikalavimo

BANKO VALDYBA:
Joseph J. Elas, Pres.
Wm. M. Antonisen, Vice Pres. 

and Cashier
Stasys V. Valanchauskas, 

Asst. Cashier

BANKO VALANDOS:
Panedčliais, Seredomis, Ket
vergius ir Pėtnyčiomis nuo 9 
vai. ryto iki 5 v. po pietų

IR VAKARAIS:
Utaminkais ir Subatomis 

nuo 9 vai. ryto iki 8:30 v. vak.

Universal State Bank
Kampas 33čios gatves

3252 So. Halsted St., ’ Chicago, III. |

MAGDE. “Ak, kaip man nieiti gal
vą ! libctndiiau vitokiua niaagojimut, 
trinkimui, muilavimu.t — ir viakaa tas 
nieko nepagelbėjo nuo tu bjauriu pleis
kanų... Man gėda net darosi l“ t

MARE. “Na, tai kam tau kftt be
reikalingai ! Žiūrėk, kokie mano plau
kai gražu.i, švelnus ir čyati. O tai 
todėl, kad aš vartoju RUFFLES!“

JKas tai yra RUFFLES? Ar 
tai gyduolė? Nei! Ar kve
piantis vanduo? Ne!! RUF- 
b'LES yra tai paprasčiausia 
plaukų ir odos sustiprintojis,

buriasi, įvairuoja spalvomis, 
ir tiesia pumpurėlio galvutes i 
viršų pražysta malonia šypsą ir 
vilioja praeivių akis...

Grasilda atsiklaupė prie gely 
nelio ir atsargiai prisiskynė di 
delį pluoštą geltonų kvietkelji. 
prispausdama prie krūtinė 
kvėpina jas ir džiaugiasi lyg sa 
vo darželio kvietkomis.

Grasilda apsidairė aplinkui 
ar nepamatys ir daugiau kur k 
tokių kvietkų kaip šie geltonie 
ji, o dar rasi gražesni čia auga 
Pečiaus daugiau nebuvo maty 
tokių didelių krūmų krttp pas 
tarasis, o tik šiaip pievoje kišo 
jo iš žolės tai melsvas, tai bal 
tas, tai lelijavas kvielkelis ly^5 
baigianti nykti jų paskutini- 
žiedas birėjo nuo stiebo; bitė 
dūzgeno ragaudamos ir šokinė 
damos nuo vieno ant kito džius 
lančio žiedo, rinko medų. G ra 
šildą su kvietkais užėjusi an 
•nigšto kahuiko rado tą patį ež- 
rinką, kurį ji mylėdavo tankin 
aplankyti. Ežeriukas buvo ap 
tvertas geležine gražiai išpint 
tvora, tarytum kai kokiu lanki 
ii) j uostas aplinkui. Apie tyorr 
’šlieti cementiniai takai ir apso 
din ta įvairiais kvietkais. Vidu 
ryj ežeriuko žaidė vandenyj či 
škiantis fontanas.

Grasilda surado vartelius, pr 
?.jo prie pat vandens krašto, i’ 
lyg užsimiršusi žengia tiesiai 
vandenį. Saulė iš kitos pusė 
.'žeriuko sužibo į akis aštri’ 
>pinduliu lyg sustabdyti norėt1 
•ną Grasildą sublisko po ko,i 
diklinė lenta ir išgąstingai pr 
*.oko Grasilda atgal.

Grasilda atsisėdo ant kraut 
Drie ežeriuko, pasidėjo kvielki 
mt žemės ir prisižiūri į čir* 
kiantį plačiomis rykštėmis foi 

spindi

ų josios. Gal ?.. .
Gal jis yra laimingas žmo

gus? Jis nieko nesiilgi ir ne
auk ia, nesvajoja apie nieką, 
ial jo žmona, gal vaikai savo 
•aidžiančia šypsą atkreipia do
ną į sau?

Svajoja Grasilda:
—Ne, ne!... Jis sugrįš. Gal 

iž metų, gal daugiau. Jam čia, 
odosi ĮMitiko. Jis mylėjo eže- 
iuką, gėrėjosi pievomis ir lau
kais... '

alis ir lyg nutraukdamas, Gra
sildos mintį nulėkė per laukus.

Ežeriuke sudrebėjo, susidraikė 
vanduo betiksliu judėjimu,

r vėl aprimo. Pakraščiai apsi- 
raukė. tamsiu šešėliu, pajuoda- 
o pakalnės, rodosi apsups tam 
iu bekraščiu šidu ir neištruksi

;ys aštriais nagais baimė...
Iš pakalnės prasijuokė mena

is, tarytum nakties sargas papu 
usiu blyškiu veidu apsidairė, 
’ušinėlyj pragydo lakšlingalė 
užavingu balseliu. Paleido per 
nišką vasnojantį aidą. 'Poliau 
tž^irdtisi kitu, trečiu ntsiliepe 

Ž ymiu balseliu pritariančiai čil 
-»a lyg pasiklausy’damos ir de- 

indamos balsus.
Bytuose pradėjo žibčioti žvai 

ždės. Kenkusi viena po kitai 
'auginasi ir bematant nužeria 
isą dangų blizgančiais mirija- 

’ais ir įsiklauso naktinės me
lodijos.

Nubudo naktis! Pievos šnab- 
da baltuose pilkuose žolele sū
ru ta užgauta vėjalio lyg žvaig- 
<lžių spinduliu pabučiuota su- 
’izga krikštalinė rasa ir ve1 
vėpuoja sutartinė nakties ra 
mina.
Grasilda nė nepasijuto kai už 

■so žara ir sutemo 
idas, tik girdėjosi

ii uuu.i ou.i n pi uiiuj ijj g 
kuris prigclbi gamtai suteikt žmogui priklausanti grožį. O kas gal 
būt gražesnio už ilgus, blizgančius, švelnius plaukus? Kas gal būt i 
smagesnio už čystą nenicžinčią galvos odą? X

R UF F E E S
panaikina pleiskanas I Su jomis nereikia kelių mėnesių galvos I 
trynimo: dviejų ar trijų dienų bėgyje RUFFLES pradės mažinti j 
pleiskanas, o savaitės laike jų jau nei žymės neliks! Paskui tik retkar
čiais suvilgant galvą bus užtektinu, kad pleiskanos neatsinaujintų. • I

t Nusipirkte šiąnakt RUFFLES bonkutę aptiekoje. Kaštuos tik j 
65c., bet jus sakysite, kad jos vertos daug daugiau. Paaiškinimai j 
pridėti prie kiekvienos bonkutės. 'Jei negausite jūsų aptiekoje, tai I 
atsiųskite mums 75c. pačto markėmis, ar money order šiokiu adresu: j

AD. RICHTER G CO., 326-330 Broadway, New York

Cicero State Bank
48th AVENUE AND 25th PLACE 

CICERO, ILLINOIS.
Capital, Surplius & Undivided Profits .. $85,000.00
Resources ................................................ $1,000,000.00

BANKOS VALANDOS: Nuo 9 ryto iki 4 po pietų. Subatomis 
nuo 9 ryto iki 1 va!, po pietų. Utarninko vakarais nuo 7 valandos 
vakare iki 8 valandai vakare.

Mes galime pasiųsti pinigus jusį draugams 
į seną Tėvynę.

Norim Pirkti Namų
Kas turite namus apie Brighton Park, Gar- 

field Boulevard, Rockwell Street, Western Av., 
Bridgeport ir North Side, ir norite greitu laiku 
parduoti, meldžiam pranešti mums laišku ar 
ypatiškai.

LIBERTY REALTY COMPANY
Chicago,3416 South VVallace Street Iii.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET 
TeL Kedzie 8902.

3514-16 W. 12th ST.
Arti St. Loaia Avė.

CHICAGO (LL

'aną. Saulės draikus 
'iai lyg ašara sublizga fontan 
iėj karolių orrykštėj

.mėlyna spalva puošia jos lave 
lingą veidą. Vėjalis žaidžia jo 
kaukais. *

Saulė baigdama slinkti v 
kalno skaito medžių viršų iv 
v;eną po kitą. Ežeriuko pakru 
štyj lyg palaukdama šildo vai 
denį ir traukiasi pamaži lydine 
spiečiaus uodų tolyn.

Grasilda prisižiūri į malonia 
glaudžiančią prie savęs vabale 
lių nesuskaitomą daugybę sau 
lę. Kai maža muselė praskris 
dama dainuoja lyg smuiko 
styga patyliu balseliu ir nutruk 
sta, tai ir vėl kita praskrenda 
kita dainuoja, tai bitinas sto 
ru baso... visi lyg pasigedę va

rausvi

tamsųjį pasaulį... Grasilda pa 
įžvelgusi į ramųjį vandenė1 
šviečiantį kai veidrodį tarp bal 
tų akmenėlių, kur šviečia saule 
per vandenį, pamato plaukio 
jaut žuvytes. Ji stebeilidamos' 
prisižiūri ir skaito jų įvairumo 
kai didelė žuvis, tarytum moti 
na viso būrelio, lėtu judėjimu 
žvalgosi į savo vaikučius, ka; 
narstosi vienas pro antrą, o §ta: 
toliau rodosi, narstosi didesnė* 
žuvytes kai mergelės pasipuo
šusios gelsvai raudonom plunk 
snelūm, žaibuoja vandens la
šuose sidabriniais žvinais, gal 
vutes kaišioja iš vandens. Jo* 
nesupranta motinos rupesnio 
meilės apie savo vaikus, žaidžia 
ir žaidžia...

Grasilda atsidusta ir pasi
traukia nuo vandens biskulį au- 
gščiaus, kad neįmerkus kojų ir 
vėl užsimąsto.

Jos sieloj kįla neapykanta 
gyvenimo. Jai rodosi, kad netik 
žmonės jos nekenčia, bet ir ko- 
žnas gyvas judėjimas tveria 
naujų audrų krūtinėj. Ji neap
kenčia nė pati savęs, bet slepia
si žmonių. Jai rodosi, kad visas

ežeriuką.

ežeriuko 
vandeny*

* Atsirėmė 
mkom pievos, pajuto rašo- 
šus lyg žirniais apibėrė jo* 
mkas ir palenkė galvą lyg no
kdama ką prisiminti, bet ka
li kas tarytum neleido. Nera
minus ardė mintis baimė per- 
vlė krutinę šalta banga.

—Laikas namo!...
Iš anapus ežeriuko pasigirs- 

1 linksmas mergaičių juokas ir 
vrų balsai vis didėja eina ar- 
vn. Jie eina namo juokauja 
aidžia. Grasilda įžiūri pro tvo 
a savo įnamę Zosę. Ji 
ešdinasi didelį glėbį kvietkų ir 
’ipestingai dairosi apie ežeriu-

—Bet kur dingo Grasilda?— 
'rašneko Zosė.—Ji greičiausia 
’a čia sėdi, nes ji vis čia eina, 
'a j ieškokim!

Visi subėgo per vartelius ir 
'ogioja takais apie 
Grasilda užsislėpė
rūmo nenorėdama, kad ją er
inių ir liko nepatėmyta.
—Tai ji parvažiavo viena na- 

no! — Įiareiškė vienas iš hu
no.

—Kur tau. Ji jau tokios ma- 
’os, jos niekas negali suprasti. 

Vą jai reikia! — juokdamosi už 
-eiške Zose. 1

Visi nuėjo per pievą į pakal- 
ię sukaudami, raškidami smil
tų varpas kad susilaikhis sta
čios pakalnės ir nesugriovus.

Grasilda pasiliko užpakalyje. 
Bet iš toliau ir vėl kas tai ateina 
Tr vėl jieško Grasildos. Rodosi 
:r jie šauks nuobodžiu vardu: 
Grasilda! Grasilda! Ne, ne. Jie 
nraėjo tyliai, ramiai tarp savęs 
šnekučiuodamies. Grasilda pas
tebėjo sykiu einant Leoną, me
dicinos studentą, kurį ji pažino 
lis tarytum nujausdamas ją sto 
vint prie kvietkų krūmo pažvel 
fč ir lyg sustoti norėjęs pasuko 

’š kelio, bet viena iš būrio mer
gaitė už rankos jį nusivedė.

Grasilda suskubo ir zovada 
airma visų parvažiavo namo. 

* * *

Per ilgi) laiką aš sirgau 
h ir tiek buvau suvargęs, nus- 

1 labęs kad net ir gyventi 
h buvo atsibodę, kiek uždirb

davau tai yisą daktarams 
ir išmokėdavau, ir buvau 

’ pristygęs vilties, kad bepaf 
? veiksiu.

Mane kankino vidurių nc- 
dirbimas pilvalio nuslab- 
nėjimas, skilvio nemalimas 
ir nervai; skaudėdavo gal
vą, po krutinę, strėnas ir tt. 
neturėjau apetito ir neska
nius u t si r ilgėjimus; abel- 
nai buvau visas suvargęs..

Matydamas, kad niekur 
negaunu pageibos, ėmiau ty
rinėti pats. Ir man tiek pa
sisekė surasti vaistus, var
du SALUTES STOMACII 
B1TTERIS ir į 6 mėnesius 
palikau sveikas ir tvirtas, 
ir dabar čionai aš pasiro
dau visuomenei; taipgi yra 
tūkstančiai žmonių pasveikę 
nuo SALUTES BITTERIO 
ir dčkavoja jo Geradėjystcį.

Taipgi veliju ir jums, ku- 
Dabar Pirma ric (jį norite indi sveiki ir

tvirti tai naudokite SALUTES BITTERI ir jum suteiks sveikata, 
su drūti n.s vidurius ir prašalins galvos, pakrutinės ir strėnų skaus
mą ir abelnai visus nesmagumus prašalins, ir suteiks gerą apetitą, 
miegą ir tvirtumą raumenų (muskulų), taipgi yra labai naudingu 
nuo influcnzos ir nuo kitų ligų. Pertai ji gali visur laikyti ir par
davinėti,kaip apliekosc, karčiamose ir tam panašiose vietose ir už 
tokia pat kaip kad pirma buvo, šlapiuose laikuose kainą: 1 bonka 
$1.50; 2 b. $3.00; 4 b. $5.25; 6 b. $7.50; 12 bonkų $14.00.

Reikalaukite aptiekose ar tam panašiose vietose, o jei nęgali gau
ti, tai reikalauk tiesiai iš Salotos Manufacturing Co. Taigi norėda
mi greit aplaikyti siųsk sykiu su užsakymu ir Money Order dėl 
padengimo lėšų viršui nurodyta kaina, o mes aplaikę.tuoj prisiusi
me dėl tamitų reikalaujamų gyduolių.

P a s a r g a: Prisiųskitc tikrą ir aiškų savo antrašą ir adre
suoki! taip: SALUTES MANUFECTURING,

By P. A. BALTRANAS CO.
616 \V. 31st St., Chicago, III. Tol. Boulevard 7351

s

Ar Skauda Galva

Mokykla kirpimo ir 
siuvimo atsidarė

Mokiname pairai naujausio* 
mados iš petrinų ir denainą 
kirpti ir siūti vyriškus aprėda 
lūs. Turime geras elektrine* 
siuvamas mašinas, kur galima 
greičiau išmokti geriausį ir 

lengvinusį amatą pasaulyje 
nes dabar siuvėjai lošia didele 
rolę pasaulyje.

Taigi LIETUVIAI nepraleh 
kitę tos geriausios progoa, ei 
kitę i tą mokyklą, nes mes rno 
kiliame dienomis ir vakarais 
musų mokykloje mokinasi vy 
rai ir moters Visas informac 
jas suteiksim* laiškais arba 

jpatiškai. Valandos nuo 8 ryto 
iki 9 valandai vakare.
WHITE EAGLE GAKMENTb 

PRACTICAL DESėGMNb 
SCHOOL

m <103 So Halsted St. ('hieag*
■■III 1*1 M K —    —I ■

P. CONRAD
LIETUVIS FOTOGRAFAS
Padaro visokios rūšies paveikslus, su- 

lyg kiekvieno pareikalavimo. Turiu ge
rą, ilgų metų patyrimą čmime fotogra
fijų įvairiose pozose. Kas nori turėti 
savo paveikslus gražiai padarytus tegu 
kreipiasi į manę. Gaus gerą patarnavi
mą ir gražu darbą.
3130 SO. HALSTED STREET

Drover 63C9.

IKNATINIH ttKGIHTHUOTAr Rl.'HAN *FTIKKORIUP %N1 HKIOGFV<>»

VYRAMS If3 SUAUGIEMS
Akiniai aukso rčtnuos* nuo 18.00 t» su 
gročiau Sidabro rėmuose nuo <1.00 Ir 
aogJčiAu Pritaikome akinius utdyk* 
Atminkit Galvos sopėjimas, nerviiku 
man, akių skaudėjimas, užvilkimas b 
tt. yra vaisiais įvairių ligų, kurios •* 
Ii būti praialintos gerų akinių prltaky 
mu. ištyrimas utdykų, jei periti a» 
skauda akio Jei jos raudonos, jai gal
va sopa, jei blogai matai, jei ak|s silp 
ta, netęsk ilgiau, o jieikok pagalbos 

sptiekoj, kur kiekvienam pritaikoma a- 
kiniai utdykų Atmink, kad mes kot 
<iam gvarantuojam akinius ir kiakvie 
i aru gerai pr i rankai*

B. M. MB8IROF*, ekspertas Optika*
j ei jus sergate ir reikalaujate patarimo arba vaistų, ateikit pas mana Al buvau ap 
iekorius Rusijoj viri 10 metų, Amerikoj 15 metų Ai duodu patarimu* DYKAI. Gali* 

padaryti bile kokius rusiiku* vaistus Al rekomenduoju tik GKRUH daktaru* Al sau 
draugas Įmonių

S. M. Mesiroff, 3149 S. Morgan St., Chicago, III.

SERGANTI ŽMONES
Gydoma chronines ligos.. Pilna diagnoza Serum dėl pri 

vatiškų ligų. Francuzišky daktarų gydymas dėl Kraujo ligų.
| 1/am 2221 So. Kedzie AvenueD r. J. Van Pa i n g Val< į 3.7 9 po pletfl

Mes perkamo Pergales Bolidus pilna parašyta 
ja verte, ir Laisvės Bondus pilna pinigine verte 
Stne&klte arba atsiųskite < 
Udara kasdien nuo 9—6 
Utarninkais, Ketvertais 
h- Subatomis 9—9

J. G. SACKHEIM & CO 
1335 MILVVAUKEE AVĖ. 
tarp Paulina Ir Wood Sta

“Aušros Raumatizmas Saujelė
Mokykloj

Yra šie skyriai: 
Anglų kalbos.
Lietuvių kalbos.
Aritmetikos.
Algebros, Geometrojos ir kitų

1)
2)
3)
4) _ 

matematikų.
5) Braižymo (plianų pažinimo).
Mokytojai: Anglų kalbos — P. G 

Luomons; Lietuvių kalbos — Konsi 
Kugustinavičius; Matematikos — V 
Mišeika.

Aušros Mokykla — seniausia ii 
geriausia, jos tikslas suteikti tleat- 
mtinai reikalingą mokslą, kad su jo 
nagelba galima butų pagerinti gy 
>’pnimą

Delei didesnės naudos sau ir pa- 
ankumo mokyklai pradėkite tuo! 

aeatidėliodami visi sykiu-
3001 South Halsted Street

Nesikankykite savęs skaus
mais, Reumatizmu, Sausgėie 
Kaulų Gėlimu, arba Mėšlungiu 
—raumenų sukimu; nes skau
dėjimai naikina kūno gyvybę 
ir dažnai ant patalo paguldo 

CAPSICO COMPOUND mo 
stis lengvai prašalina viršmi 
nėtas ligas; mums šiandie dau 
gybė žmonių siunčia padėka 
vonės pasveikę. Preke 50c per 
pačia 55c arba dvi už $1.05. »

Justin Kulis
3259 S. Halsted St, Chicago, III. 

Knyga :“6ALTINI8 SVEIKA 
TOS'*, augalais gydvtiea. kai 
na 50c

Galvos skaudėji
mas gali paeiti nuo 
Didelio žiūrėjimo 
ar Skilvio Suirimo, 
ar gal Nosis rei
kalauja priežiūros. 
Gal turi Slogas ar 
kokią Nosies ar 
Gerklės kliūtį, ko
kia kliūtis nebūtų, 
nereikia jos užlei

sti, kuomet galima pasiteirauti 
pas mane nemokamai ir kliūtį 
prašalinti. Dabartinis meto lai
kas yra kaip tik toks,kurio negali 
ma dėti niekais. Aš esu vienu se 
niausiu praktikuojančių gydytojų 
Chicagoje, specialistu nuo Akių, 
Ausų, Nosies ir Gerklės likų ir 
praktikuoju per 22 metu prie Sta 
te gatvės. Šimtai laimingų, dčkin 
gų pacientų pasakis jums ką aš 
jiems gero padariau. Leiskite 
man tą priparodyti. Ateikite ir 
pasimatykile su manim. (Žiurčk 
adreso žemiau).

DR. F. O. CARTER,
Akių, Ausų, Nosies ir Gerklės

120 So. State gat. 2 lubos ant

ros durįs nuo Fair sankrovos į 
šiaurę. Valandos: nuo 9 iki 6; 
septintadieniais nuo 10 iki 12.

DR. VAITUSH, O. D. 
Lietuvis Akių 

Specialistas
Palengvins akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigulio, akių aptemimo, nervuo- 
tumo, skaudamą akių karšti, atitai
so kreivas akis, nuima kataraktą, 
atitaiso trumparegystę ir toliregys- 
tę. Prirenka teisingai akinius. Vi
suose atsitikimuose egzaminavimas 

romą su elektra, parodančia ma
žiausias klaidas. Speciali atyda at
kreipiama i mokyklos vaikus.

Valandos nuo 12 iki 8 vakare. Ne- 
dčldieniais nuo 10 ryto iki 1 po piet.
Ofisas 1553 W. 47th SU kampas 
Ashland Av«>. T«»l hrovp, 9660.

DR. R. WAGNER
Mano specialia gydymas yra chroniš

kų, — nerviškų ligų.
Ofiso valandos nuo 2 vai. po piet iki 8

1553 W. 47th St.
Kampas Ashland Avė.

Phone Drover 9660.

Phone Yards 6492
Mrs. Antanina Shusho
Registruota Akušerka

Turiu patyrimą moterų ligo
se. Teisingai patarnauju prie 
gimdymo. Moters, jeigu nori- ' 
te gero užžiurčjimo ligoje sa
vęs ir savo kūdikio, atsišauki
te į A. Shusho, patarnavimas 
yra atidus.
3255 So. Halsted St., Chicago.

Tel. Humboldt 4589

Dr. W. Yuszkiewicz
1407 Milwaukee Avė., Chicago, III.

Gydo visokias ligas, kaip vyrų 
taip ir moterų gamtiškais budais. 
Nežiūrėkit kaip jūsų ligos yra se
nos, bet atsilankykit pas mane.

Valandos: Nuo 9 iki 10 vai. vakare 
Nedėliotais nuo 9 iki 6 po pietų.

DR. JOSEPH ZIFF
Akių Specialistas

Aki* egiaminuoja ai dykų.

Jūsų galvos skaudė
jimus ir negalėji
mus matyti aiškiai 
gali būt prašalinti.

Dr. Glaser’t ofise ant I lubą 
<149 So. Morgan St

DAKTARAS NAMUOSE.

Tik ką išėjo iš spaudos nauja kny- 
ja: Daktaras Namuose. Knygutėje 
įprašoma visokias vaistiškos žolės, 
šaknis, žiedai, lapai ir tt.. nuo ko
kių ligų yra vaistai ir kaip vartoja- 
na. Su lotyniškais užvardijimais, 

’aip. kad kiekvienas gali juos gauti 
tūle aptiekoje. Reto yra daugybė 
uerų pamokinimų, slaptybių ir re- 

■ eptų Tnkia knygutė vra reikalin
ga kiekvienam Kaina $1.00

M. ZUKAITIS.
451 Hudson Avė., Rochester. N. V.



Sut)ata, Balandžio 10, 1920 NAUJIENOS, UKfeil*, UI

IŠKILME

Aktores Unės
BABICKAITĖS
Antras Spektaklis

bus Nedėlioję

Balandžio 11,1920
Central Music Hali 

62 E. Van Buren St. 
(ten kur buvo pirmas 

spektaklis)

Prasidės 8:15 vai. vakare.

Scenoj statoma

MIRGA”
istoriška keturveiksmė 
drama, iš laikų Didžio 
Lietuvos Kunigaikščio

Vytauto.

Vaidins išimtinai

žymus Chicagos valdytos.

A. ŽYMONTAS, 
Kunigaikščio Vytauto rolėj,

M. KUKUTIENfi, 
Onos rolėj,

UNfi BABICKAITfi, 
Mirgos rolėj.

S. VALANČAUSKAS, 
Gimbučio rolėj,

J. SANKUNAS, 
Bilgcno rolėj,

A. RUDINSKAS
J. LENGVINAS 

žmogžudžiai,
J. BAGDONAS
XXX kareiviai.

* M • • <■»
Tikietai parsiduoda:

Naujienų ofise,
Draugo ofise, 
Universal State Banke, 
Dr. Graičiuno ofise 
ir pas v aid ylas.

Visi iš anksto bukite prisi
rengę į šį puikų spektaklį.

— Komitetas.

JONAS RIJIKO
REAL ĖST ATE

LOANS INSURANCE
11042 S. Michigan Avė (Roseland) 

Telephone Pullman 802—549
Pranešu gerbiamai visuomenei, 

jog mano ofisas randasi viršminė- 
toj vietoj; ir esu pilnai prisirengęs 
patarnauti jums, kaip tai; pirkime, 
pardavime, mainyme namų, lotų, 
ir farmų. Padaryme paskolos. Ap
draudimu savasties. Išdirbime vi
sokių Notariališkų popiorų.

Su visokiais reikalais kreipkitės 
pas mane, užtikrinu jog busit už
ganėdinti patarnavimu. Klauskit tų 
kuriems esu patarnavęs jų reika
luose; lai sprendžia jie.

LAIVAKORTES

A. M. MACARUS
. VVallace St. Chicago

S. D. LACHAWICZ
Lietuvys Graborius

Patarnauju, laidotuvėse kuopi- 
glausta. Reikale meldžiu atsi
šaukti, o mano darbu busite už" 
gančdinti.
2314 W. 23 Plaee, Chicago, III

TeŲ Canal 219».

Telephone Yards 5834

Dr. P. G. Wiegner 
Priėmimo valandos nuo 8 iki 
12 iš ryto ir nuo 7 iki 9 v. vak. 
3825 So. Halsted SU Chicago.

Lietuviu Rateliuose
ANTRO LINES HAH1CKA1TĖS 
PASIRODYMO BELAUKIANT.

Kaip bus su Mirga?

mųjį t nės pasirodymų l’ogoboč 
no veikale “Iš Meilės”, dabar

— VVell, well — o kaip čia 
bus su ta “Mirga?. Danutė, bral’, 
buvo labai fain, tik... Unė čia 
neturėjo kur |xasirodyti I Kartų 
kitų švistels, ir vėl jos nėra. Vėl 
lauk, kada ji išeis, ir vėl tas pats 
nusivilinias: veriantis žvilgsnis, 
stiprus suderintas gestas, gud
ri patraukianti kalbelė — 1Y* Da
nutės nebėr. Nebėr ir gana. Pyk
sti žmogus ant Danutės, o dar 
labiau ant Togobočno: kodėl jis 
taip paskupėjo Danutei rolės? 
.Je. kodėl jis paskupėjo? K«dir 
čia dar taip, o Danute turėtų bū

ti ant siečiau* nuo pradžios iki 
italui. O dabar — tik vienas nu
sivilinias, vienas nusivilinias...

— Taip, prieteli, bet Mirga 
tai ne Danutė. Mirga — o, o! 
Čia, brač, ji gyvens paties Vy
tauto dvare, ir čia ji bus Mirga 
ir ne Mirga...

— O kas tai?
— O tai, kad čia ji bus ant 

dėčiaus “nuo pradžios iki ga- 
lili” ir...

- Ir bus dagi pačiu Vytautu. 
Išgelbės jį, bet —

Gana! Tai visai kas kita. 
Tai, vadinasi, Puida ne toks 

kaip Togobočnyj, jis Mirgos ne
nuskriaus.. .
' Ir aš sakau, kad čia visai kas 
kita, čia Unė turės kur pasiro-

Kas norės, tatai pats galės pa
matyti ryto — Central Musie 
Dailėj.. —Nė didžkis nė mažiuks

ROSELAND

Iš vietos draugijų veikimo.

Liet.. Seruos Mylėtojų ^liteli# 
balandžio 4 dienų tarėsi sureng- 

mokino vienų geriausių Br. Varg 
so veikalų, “Pirmi Žingsniai”. 
0 kad ra teliečia i buvo ytin ge
rai prisirengę, tai daugelis jau 
iškalno ruošėsi vykti brolių Str
umilų svetainėn, daug likietų 
buvo išparduota prieš 4 d. bak 
Bet ir rateliečių ir pačių pramo
gų mylėtojų nelaimėj — ketvir
toji balandžio daugiau priminė 
altas nejaukias kalėdas, o ne 

saulėtąsias pavasario šventes, Ve 
lykas. Buvo tokia biauri pūga, 
kdkiosv chicagiečiai nebepa me
na. Jau nekalbant apie savano
rius vakarų mylėtojus ir patįs 

svetainę. O režisorius (M. Dun
dulienė), kuris gyvena Chicago- 
je/'nors iš namų išsiruošė kaip 
2 vai. po pietų, bet svetainę te
pasiekė tik apie apie vienuolik
ių valandų nakties. O pūga vis 
dūko ir dūko. Tatai ratcliečiai 
nusitarė atidėti veikalo lošimų, 
kitai dienai, būtent, balandžio 
17. Lošimas bus toj pačioj bro
lių Strumilų svetainėj, (ii visi 
tie, kurie nusipirko likietų iškal- 
no, tegul juos pasilaiko: jie bus 
geri balandžio 17 dienų.

Nors gaila tų žmonių (o jų 
buvo nemažai), kurio ir blogo

PASPARTŲ BLANKAS 
PILDOME DYKAI 

Baltic Consultation Bureau, 
I n č.

35 S. Dearborn St., Chicago. 
Room 206.

MOKSLAS LYTIES. 
Paveiksluota.

Drabužiniais viršeliais knyga, Lie
tuvių kalboje; joję rasite visas žinias 
apie lytį, ką kiekvienas privalo žino
ti — padoriu ir švariu budu Reika
lauk — prisiusime už $2.00.

MODERN BOOK CO. Dept. A. 
32 Union Sųuare, New York, City.

Fel. Ganai 6222.
DR. C. K. CHERRYS 

LIETUVIS DENTISTA8 
2201 W. 22nd & So. Leavitt Sta.

CHICAGO.
Valandos: 9:30 ryto iki 12 dieną,

nuo 1 po pietų iki 8 vakare.

□To nepaisydami buvo atvykę 
svetainėn, bet kito išėjimo ne
buvo. Ir delei to žmonės rengėjų 
visai nekaltina, nes jie žino, kad 
lai butų neišmintinga. Atpenč, 
daugelis yra labai patenkinti, 

kad vakaras tapo atidėtas. Nuo
tolius, kurie pasidarė neįvykus 

zakarui, jie žada dvigubai pa- 
lengti skaitlingu atsilankymu.

Bet pirtna negu švyks lankia- 
•nusai LSM Batelio vakaras, ro
dami iečiai turės progos daly

vauti kitame tokiamejau šau
namo vakare —? balandžio 11 
lienų, taigi ryto. Tai bus LSS. 
38-tos kuopos vakaras. Gabiau- 
ieji Randančio ir Chicagos lie- 
uvių lošėjai vaidins puikių ke
turių veiksmų dramų “Snie- 

»as”. Visa tai irgi bus brolių 
Urumilų svetainėje. Kartų man 
eko dalyvauti “Sniego” repetic
ijoj. Vyruti, lai puiki pramo
gėlė. Kartų jų matęs būtinai no- 
ėsi pamatyti dar ir antrų ir tre- 
iq. I^vilciu t ileot ies, Icncl veika- 
i» sutrauks ytin skaitlingos pu
blikos ir iš Roselando ir pačios 
Uncagos. Ir verta, labai verta jį 
amatyti. — A. Grebelis

WEST SIDE

Moterų koncertas.

Subatoj, balandžio 4, Melda- 
io svetainėj LMPS. III rajonas 
>vė koncertų. Tai buvo “vely- 
conakčio koncertas”. Įdomau
jama juo nuėjau ir aš. Kadangi 
ruputukų pavėlavau, tai arles- 
lės vietos nebegavau; teko at- 
isėst vienoj paskutiniųjų eilių.

Vakaro pirmininkė atidaro 
irogramų, kviečia Styginę Or
kestrą. Nevisi atvykę. Kviečia 
ašytojų Žemaitę. Ji turėjusi 
kaityt referatų, ale pirmininkė 
iranesa, kad Žemaitė užmiršus 
kinius. Kviečiama p. Stogis. 
is padainuoja kelintų ytin vy
kusių dainelių ir publika jį paly
ti ilgu ir triukšmingu plojimu, 
’o jo vakaro vedėja kviečia mi
rų chorų, iš VVaukegano, p. La n 
eik) vadovaujamą. Bet jo visai 

tėra! Nėra ir LMPS. 9-tos kp. 
„Jioro, nors programų buvo pa- 

ymėla, kad jis irgi dainuosiąs.
Dainuoja p. Dundulienė, p-le 

Visčiuliutč skambina pianu ir 
jauna gyvų gėlių bukietų, Taip- 
au ytin gerai pasirodo ir Stygi- 
>5 Orchestra. Paskutinis “ant 
trogramo” — “prisikėlimas gy- 
ųjų”. Apie jį nėra reikalo mi
nėti,- nes chicagiečiai kelintų 

.artų jį yra matę.
Ir visas programas.
Programų^ užsibaigus vieni 

"oka, kiti sustoję šnekučiuojasi:
,— O kurgi tas devintosios 

boras, kuris šiandie turėjo pa- 
-irodyt ir savo gabumais stebin- 
i publiką?

— Et, gerbiamoji, — sako ki- 
a, - — fos kovotojos liežuviais 
išplakė gerų choro mokytojų, 
Gugienę. Nuo to laiko ir aš pa
joviau dalyvauti...

Kita vėl sako:
— Tai, draugutės, Verbų ne

dalią devintosios choras buvo su
rengęs savo koncertų... Choras 
visų žiema rengėsi, ir pirmu kar
iu pasirodžius ant pagrindų su
dainavo; Beee-uuu-meee!... 
Taip ir pasitraukė nuo pagrin
dų. ‘

Taigi, taigi — gabumai. 
Tai dėl jų, turbūt, ir dabar ne
drįso pasirodyt.

Dar viena šitų pašnekų užbai
gė sekamai:

Ta musų devintoji jau vir
to sueiga visokioms prasimany
to j p m s ir rėksnėms. Jos veiki
mas, lai socialistų, jų veikėjų 
ir laikraščių niekinimas.

Prasideda kita “scena.”
— Ši knyga tinka Olslryčio 

provoka-a-aloriams... Smulkus 
komunistų programas — pirki
te... Tai didis “komunistų” (ar 
kaip jie dabar vadinasi) “orato
rius”. Paskui jį seka kitas “fron
tas“ - Geležėle. Jis savo krome- 
lį garsina:

— Didžiausi stebuklai Velykų 
naktyje! Prolitaras — penki 
centai. Pirkite, darbininkai...

Įgriso žmonėms tos “scenos”; 
pradėjo skirstyties. Sekiau ir 

aš.

Ji rengiasi prie antro
• spektaklio

Lietuvos artistę Unę chi
cagiečiai jau spėjo pa
žinti ir apvertinti 
bent tie, kurie labiausia 
žingeidauja scenos daile, 
— o todėl jie^rdngihsi į 
antrą Unės Babickaitės 
spektaklį šioj nedėlioj, 
balandžio 11 d., kada ji 
stato scenoje istoriškų 
dramą ~ “Mirgą”, Pati 
Unė-gi ir prie antro 
spektaklio rengiasi taip 
pat stropiai, kaip ji ren
gėsi prie pirmo, kurs 
taip puikiai pavyko dai
lės žvilgsniu. Ji neatlai- 
džiai mokina ir derina 
gabesniuosius Chicagos 
lošėjus (arba “vaidilas”, 
kaip Ji sako), ji rūpes

tingai j ieško tinkamų 
scenerijų ir kostumų, ji 
neužmiršta visko, -kas 
reikia geram dramos pa 
statymui. Chicagiečiai, 
be abejo, turės daug 
smagumo, atsilankę j 
Unės Babickaitės antrą
jį spektaklį (balandžio 
11 d., vakare, Central 
Music Hali, 62 E. Van 
Buren St.)

Žmonių buvo užtektinai. Ren
gėjos turės pelno..

— Velyknaktyje buvus.

BURNSIDE

Iš vietos lietuvių veikimo.

čia gyvuoja trįs pašalpos dr- 
jos: Apšvietus Draugija, SLA. 
63 kuopa ir Jono Krikštytojo 
Draugija. Praeitame savo susi
rinkime balandžio 1 d. nutarta 
surengti vasaros pramogų—pik
nikų. Kartu nutarta pakviesti ir 
kitas vietos draugijai, kad ir jos 
prisidėtų. Tuo’‘tikslu išrinktą 

specia|ė komisija, kuri turės su
sižinoti su tomis draugijomis. 
Ar jos pritars, tai dar pamatysi
me. Vi^ dėlto, butų labai gera, 
kad pritartų. Vielos lietuviams 
reikėtų sekli kilų kolonijų lie
tuvius. Ten senai veikiama ir tu
rima pasekmių. O kodėl to ne
galėtų ir burnsidiečiai?

Tad subruskhde. —L. S.

“KARDAS” IR VĖL SULAI
KYTAS.

“Karcjo” aelininistracija mums 
praneša, kad paslarasai to žur
nalo numeris, būtent už kovo mė 
nesį tapo sulaikytas. Jį sulaikė 
Chicagos paštas.

“Kardo“ leidėjai deki to, tur
būt, kreipsis į Washingtoną.

SVIČMENŲ STREIKAS TĘ
SIASI.

Nepaiso unijos viršininkų.

Svičmenų streikas dar tęsiasi. 
Brolijos viršininkai narių “ne
besuvaldo”. Faktinai, svičme- 

nai dabar valdo tuos viršinin
kus, nes didelė didžiuma jų su
sibūrė į vadinamų Yardmens 
Association’ų ir visus sitreiko 

reikalus veda kaip tinkami.
Streikas kilo todėl, kad darbi

ninkai nebenorėjo ilgiau lauk
ti, kol įvairios komisijos susi
tars delei padidinimo algų. Svič- 
menai reikalauja, kad algų klau
simas butų išrištas nevilkinant.

Užmušė žmogų.

Ties George gt. ir California 
Avė. smarkiai lėkius užsisuki
mu automobilius negyvai suva
žinėjo žmogų, apie 45 metų am
žiaus; užmuštojo niekas nepa
žįsta. Autoniobiliumi lekusieji 
I£dw. L. Roche, vieno S ta les t ry
čio deparlamenlinio storo ma- 
nedžeriirs, ir B. L. Watt, vieš
bučio savininkas, lapo areštuo
ti. Trečiasis jų kompanas, Mel- 
vin Cook, kurs šoferiavo, pabė
go.

Dalrymple smarkauja

Tasis majoras Dalrymple, pro 
bibicijos officeris, grūmoja ne 

juokais “pripildyti' kalėjimus 
taip pilnai daktarais ir aptieki- 
ninkais, kad jų kojos kyšotų pro 
kalėjimų langus.”

Jis reikalauja, kad penkias
dešimts šešiems Chicagos dak
tarams ir keturiasdešimts še

šiems aptiek i n inkams butų at
imta receptai svaigalams duoti, 
nes jie peržeftgę probibicijos įs
tatymus.

Sąryšyj su tuo areštuota vie
nas apliekininkas, Leo. Mesirovv. 
K.omksioinerius Mas.on, parHkft- 
lavp 300(1 dol. kaucijos. Kaltina
mas ūminiu alkoholimis klastuo- 
lu perui it u.

' DIRBK IR ŽAISK.

Gamta pumpuote - pumpuoja 
gyvumų j sveikų vyra ir šilas 
gyvumas apsireiškia savaimi ir 
darbe ir žaidime. Jeigu gei- 
žiate dirbti su noru ir dalyvau
ti žaisluose, jus privalote būti 
geroj sveikatoj. Geras pilvas 
tai pamatas dėl kūno sveikumo 
ir pilvo netvarkomas privalo bu 
ti tuoj gydomas taip greit, kaip 
galima. Trinerio Amerikoniš
kas Elixiras Karčiojo Vyno esti 
žinomas per trisdešimt metų 
kaipo labiau patikėtina gyduole 
nuo visų pilvo ligų, prasto ape
tito, užkietėjimo, galvos sopi- 
mo, nerviškumo ir t. p. “Trine
rio Amerikoniškas Elixiras Kar 
čjojo Vyno esti stebuklinga gy
duole, aš negalėčiau gyventi be 
jos. Tai parodė savaimi, kaipo 
geriausi gyduole nuo influen- 
zos.” — rašo mums Mr. Simon 
Sladekv Newton, lowa, kovo 17 
d. 1920. Klausk savo vaistiniu 
ko arba vertelkos gyduolėmis 
taip-gi ir kitų Trinerių gyduo
lių, jeigu kartais jų reikalauji; 
kaip tai: Triners Cough Seda- 
tive yra geriausi nuo prasišaldy 
mų ir kosulio; ir Trinerio Lini- 
ment greitai gelbsti nuo rheu- 
matizmo, neuralgijos, strėnų 
diegimo, panirimo ir t. p. Jo- 
seph Triner Company, 1333-43 
S. Ashland Avė., Chicago, III.

' iASLS-ALgT'J1 ___ 1L_

Pranešimai
Racine, Wis. — L. G. D. 15 sky

riaus susirinkimas bus nedėlioj bal. 
11, Union Hali (rūmas N. 4) kaip 2 
vai. po pietij. Nares ir nariai, teik
sitės visi ateiti; daug reikalų reikės 
aptarti. M. Kasparaitis, sek r.

Roseland. — L. S. S. 137 kp. susi- 
rnkimas įvyks nedėlioj, balandžio 11, 
kaip 10 v. lyto, Aušros mokykloje 
10900 Michigan Avė. Draugai bu
kite laiku. Tą pačią dieną kaip 6:30 
įvyks 137 kp. vakaras brolių Strumi
lų svetainėje, 158 E. 107 St. Sce
noj statoma 4 veiksnių drama “Snie
gas”. — Organizatorius.

PRANEŠIMAI
Kenosha, Wis. — L. S. S. 58 kp. 

mėnesinis susirinkimas įvyks nedėlioj 
balandžio 11, kaip 2 vai. po pietų, 
Socialistų svetainėj. Nariai atbuti- 
nai turit atvykti, nes svarbių reikalų 
turime aptarti. Norintįs įstoti kuo- 
pon malonėki atsilankyti. Valdyba.

Indiana Harbor, Ind. — Liet. Vy
rų ir Moterių Apšvietos Dr-stės mė
nesinis susirinkimas įvyks nedėlioj, 
bal. 11, 2 v. po pietų Ketharine House 
svetainėj 188th Deoder St. Visi drau 
gai ir drąugės malonėkit atsilankyti 
paskirtu laiku, nes svarbių dalykų ap 
tarti reikia. P. S. Rindohos, rašt.

West Pullman. — S. L. A. 55 kp. 
mėnesinis susirinkimas įvyks 10 d. 
balandžio, 7 vai. vakare, J. Gruzdžio 
svet., 722 W. 120 St. Visi nariai 
malonėkite atsilankyti laiku, nes su
sirinkimas prasidės kaip tik 7 vai.

— A. Statkus.

Dr-stūs Lietuvos Mylėtojų bertai- 
ninis susirinkimas įvyks subatoj ba
landžio 10, 7:30 vai. vak. J. Norvai- 
§o svet., 3338 S. Auburn Avė. Drau
gai, malonėkite atsilankyti laiku.

— Joaeph Rūta.

Cicero. — L. S. S. 138 kp. mėnesi
nis susirinkimas bus nedėlioj, balan
džio 11, kaip 1O v. ryto J. Neffo 
svetainėje 1500 So. 49 Avė. Visi na
riai prašomi atvykti laiku, nes turi
me daug svarbių klausimų apsvars
tyti. — Valdyba.

Dr-stes Lietuvos Velava A. M. No. 
1 męn/jinis susirinkimas įvyks ne
dėlioję balandžio 11, kaip 1 vai. po 
pietų, Davis Sųuare Parko svetainėj 
(prie 45 ir Paulina St.). Visi drau
gai malonėkit susirinkti, nes bus 
daug svarbių reikalų apkalbėti.

— Valdyba.

Cicero. — Lietuvos Seserų Taut. 
Dr-stės subatoj, bal. 10 d. 6 vai. va
kare, J. Jukniaus svetainėj, 4837 W. 
14th St. įvyks driskių balius. Visi 
nuoširdžiai prašomi atsilankyti.

— Komitetas.

Liet. Gelbėti Dr-jos 47to skyriaus 
bertaininis susirinkimas įvykst nedė
lioj, ^balandžio 11 d. Liuosybės svet. 
1822 Wabansia Avė. kaip 9:30 va), 
iš ryto. Malonėkite visi nariai ir rė 
mėjai pribūti susirinkiman, nes tu
rim svarbių reikalų.

— Kaz. Navickas, sekr.

Lietuvių Laisvamanių Fed. Pildo
mosios Tarybos susirinkimas įvyks ne 
dėlioj balandžio 11 d. M. Meldažio 
svet. 9 v. ryto, prieš kuopos susirin
kimą. yisi nariai privalo atsilanky
ti, nes yra “Kardas” pašto sulaiky
tas. Reikės pasitarti kas daryti.

— J. Mickevičia.

Lietuvių Laisvamanių Federacijos 
1 kp. (visos Chicagos) susirinkimas 
bus nedėlioj, bal. 11*d., 10 vai. ryte, 
M.. Meldažio svet., 2242 W. 23 PI. 
Visi nariai būtinai atsilankykite.

— K. Baronas, sekr.

Jaunų Lietuvių Am. Tautiško kliu- 
bo 10 metų vakaras įvyks nedėlioję, 
balandžio (April) 11 d., 1920, Pilsen 
Auditorium,’ 18 ir Blue Lsland Avė. 
1C55 Komitetas

Chicagos Lietuvių Draugijos Sav. 
Paš. bertaininis susirinkimas įvyks ne 
dėlioj, balandžio 11, Związko Polek 
svetainėj. Draugai susirinkit laiku. 
Tie nariai, kurie persikėlėt kiton vie 
ton, malonėkite būtinai priduot savo 
naują adresą. — X. Shaikus.

Friends of Literature Society. — 
Prof. S. A. Hoffman and Mr. Henry 
George Grecnberg will debate on 
“Edgar Allan Poe versus Robert 
Burns”, the formbr speaking on Ed- 
gar Allan Poe and the lattei' on Ro
bert Burns. This debate will take 
place Sunday, April llth, 1920, at 
3:15 P. M., under the auspices of the 
“Friends of Literature Society”, at 
the Auditorium Recital Hali, Con- 
gress and Franklin Streets. The mu- 
sical program will procede tho de
bate. Ali welcome.

Chicagos Lietuvių Vyrų Choras rcn 
gia draugišką vakarą su programų 
subatoj, balandžio 10 d. Liberty sve
tainėj, 3000 S. Union Avė., atsisvei
kinimui su vienu savo nariu Franu 
Janulioniu, kurs išvažiuoja Lietuvon. 
Kviečiami visi dainininkai ir daini
ninkės su savo pažįstamais dalyvau
ti — Ch Liet. Vyrų Choras.

L. S. S. 4 kp. nepaprastas susirin
kimas įvyks nedėlioj, balandžio 11 
d., 10 vai. ryte, Fellowship House, 
831 W. 33 PI. Visi nariai prašomi 
būtinai atsilankyti, nes yra daug svar 
bių* rūkalų. — Organizatorius.

Dr-tės Leh. Gv. I). L. K. Vytauto 
Ima D. K. ant Bridgeporto, rengia di
džiausią balių, nedėlioj, balandžio 11 
d., 1920, Liberty svet., 3000 Union 
Avė., ir 39 gatves. Pradžid 5:30 vai. 
vakare. Kviečia visus Komitetas.

Haryey, III. — L. S. S. 228 kp. 
mėnesinis susirinkimas atsibus nedė
lioj 11 d. balandžio, pradžia 6 vai. 
vakare, 15639 Halsted St. Draugai 
ir draugės ir norinti pristoti, malo
nėkite atsilankyti į laiką, nes turime 
daug svarbių reikalų apsvarstymui. 
Kviečia — Organizatorius.

L. S. J. L. linos kp. mėnesinis su
sirinkimas įvyks subatoj, balandžio 
10 d., Aušros svetx 3001 So. Hals
ted St. Pradžia 8 vai. vak. Visi 
nariai malonėkite susirinkti laiku, nes 
turime daug reikalų aptarti.

— Valdyba.

DRAUGIJOS IR ORGA
NIZACIJOS

A. C. W. of A. LOCAL UNION 269 
Rubsiuviij Unijos Lietuvių Skyrius. 

Valdyba 1920 metams:
W. Prusis. Pirm., 1619 Girard St.
F. Masoti. Vice-p., 2632 Francis PI.
F. J uozapąvičia, RašL,

1547 N. Wood SI.
J. Katilius, Ižd., 1685 Mihvaukee Av.

DRAUGIJOS
Susirinkimai laikomi pirmą ir tre

čią pėtnyčią kiekvieno mėnesio Uni
jos salėj, 1564 N. Robey St., kaip 
7:30 va), vak.

LIET. MOTERŲ D-JOS APšVIETA 
Valdyba 1920 m.

Pirmininkė, M. Dundulienė,
1915 So. Halsted St. 

Pirm, pagelb., K. Katkevičienė,
2252 West 22 St.

Nutarimų rašt., II. Buchinskienė,
2252 West 22 St. 

Finansų rašt., J. Jazavitienė,
3114 West 42 St. 

Iždininkė, P. Baleckienė,
8383 So. Wallace St.

Kasos globėja, J. Baranauskienė,
3810 So. Lowe Avė. 

Kasos globoja, J. Miklošienė,
3309 So. Union Avė.

DDRAUGYSTĖS PALAIMINTOS 
LIETUVOS 

Valdyba 1920 m.

Edvardas Čepulis, pirmininkas, 
4028 Artesian Avc.

Beni Pasanka, padėjėjas,
1447 So. 501h Avė., Cicero, III. 

Ig. Žilinskas, nufar. rašt.,
2351 Custer St.

Dominik Danta, fin. rašt.,
1237 So. 4Rth Cicero, III.

Antanas 'J'mnaviCūa, kasicrilis,
1329 So. 50th Ct,, Cicero, III.

Susirinkimai laikomi antrą ncdėl- 
dienj kiekvieno mėnesio, Malinaus
ko salėj, 1843 So. Halsted St., kaip 
1 vai. po pietų.

TAUTIŠKA DR-STĖ MYLĖTOJŲ 
LIETUVOS BROLIŲ IR SESE

RŲ, KENSINGTON, 1LL. 
Valdyba 1920 m.

Pirmininkas, L Gaudutis, 
10855 So. State St., Roseland, III.

Pirmininko padėjėjas, S. Shimkus, 
10707 S. Wabash Avė., Roseland, III. 
Iždininkas, J. Ivanauskis, 
122 E.Kensington Av, Kensingtonjil. 
Prot. Raštininkas, P. Grigula, 
10449 S. Wentworth Av., Roseland. 
Finansų Raštininkas, V. Dargis, 

10520 So. State St., Roseland, 111.

Pajieškojimai
ASMENŲ JIEfiKOJUUAI3

PAJIEŠKAU merginos apsivedi- 
mui. Esu 29 m. Del platesnių ži- 
niij išrašykit laišką ir prisiųskit pa
veikslą.

EMIL PATZ
364 Kensington Avė., Chicago, 111.

PAJIEŠKAU apsivedimui mergi
nos ar našlės, tarp 25—35 m. Chica- 
gietčs. Augštos, gražios, pilno kūno; 
ne juodų plaukų. Meilaus, linksmaus 
budo, ramaus proto, su mokslu, mu
zikoj, daktarysteėj ir namų gaspadiny 
stėj, mylinti šeimynos gyvenimą . Aš 
esu našlys 47 metų, su sunum 9 m. 
Amato stalorius ,dirbu šapose, psu, 
janos išžiuros, meilaus, linksmaus bu 
do, prakilniausių mokslų, kurių ir mo 
teries pageidauju; pirmiaus siųskite 
laišką su potografiją, o sugranžysiu.

AN1/. WIRSZELLAS, 
2620 W. 26 St., Chicago, 111.

PAJIEŠKAU apsivedimui vaikino. 
Aš esu našle, esu linksmo budo, mė- 
linų akių, geltonų plaukų, 5^ p. aug 
ščio, 28 metų amžiaus, turiu išmokė
tą houzą 4 tūkstančių vertės, taigi bu 
tų geistina, kad vaikinas mokėtų ko- 
šalies amatą ir butų apsipažinęs su 
šios šalies Šnekta ir apšvieta,nesenes- 
nis 30 m. ir nežemesnis už mane. Vai 
kinų meldžiu laiškų nerašyti, bet at
silankyti ypatiškai ir ne ištoliau kaip 
iš Chicagos.

MRS. ROSE BALIS, 
2834 W. 36 PI., Chicago, 111.

PAJIEŠKAU savo pačios Onos Ma 
žeikenės po tėvais Litvinaitės apie 35 
m. amžiaus. Palikau Lietuvoje, Ma
čiuliuose, Gargždų vai., Kretingos 
apskričio. Atvažiavo Amerikon, gy 
veno Bayonne, N. J., dabar girdėjau 
gyvenant VVestville, 111. ar apielinkč- 
je. Meldžiu atsišaukti greitai, arba 
žiantieji praneškite, priešingai bus už 
vesta byla delei perskyrų

MIKOLAS MAŽEIKIS, 
Routo 2, Box 92, Edgar, Wis.

PAJIEŠKAU Antano Juozaponio, 
kuris tapo paliuosuotas iš kariume- 
nės 4 rugpjūčio 1919 iš 10 Branch 
Rockford, III. Žadėjo apsigyventi 
Kenosha, Wis., labai prašau atsišauk
ti arba kas jį žino meldžiu pranešti.

J. ZAPELA, 
10604 Edbrook Avc., Chicago, 111.

_____ REIKIA TĖVŲ
REIKIA tėvų, kas noretij paimti 

vaiką 4 metų už sūnų sau iš priežas
ties gimdytojų mirties.

F. MUSHKAITIS, 
364 Kensington Av., Chicago, III.

Įieško kambarių""
VEDUSI PORA pajieško gyveni

mui vietos ant farmų; du arba vie
ną kambarį, Illinois valstijoj arba 
VVisconsi valstijoj. Aš dirbu ant gelž 
kelio. Mano moteris galėtų pagel
bėti gaspadiniai. Malonkit atsišauk
ti į Naujienų ofisą po num. 74.

J1EŠKAU gyvenimui kambario, 
vienam žmogui; geistina butų su val
giu.

L. STONIS,
54 E. Division St.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
ANT RANDOS frontinis kambaris 

vienam vaikinui prie mažos šeimy
nos. Su valgiu ar be valgio, galima 
matyt visados.

MRS. DANILA,
Tcl. Yard 3111, 471 W. 31 St.

jieškodTrbo
JIEŠKAU DARBO, noriu mokytis 

prie kriaučių už preserį.
A. BRAZIULIS,

3949 So. Rockvvell St.



REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

REIKIA DARBININKŲ REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ IR MOTERŲ VYRŲ ir MOTERŲ

NAMAI-žEMĖ
VYRŲ

Subata, Balandžio 10, 1920

NAMAI-žEMfi

REIKTA
Mergaičių ir moterų 
ne senesnių 35 metų, 
įvairiems darbams didelioj 
dirbykloj ant VVest Sidės. 
Gera mokestis ir puikios 
darbo sąlygos.

MECHANICAL RUBBER CO. 
2639 W. Grand Avė.

MUMS REIKIA APSIAUSTŲ

Siuvyklai sekančių darbininkų-ių

MERGAIČIŲ IR MOTERIŲ
REIKIA

Lengvam dirbyklos 
darbui. Nuolat darbas 
Augščiausi mokestis. 
Malonios sąlygos 

7tas floras
H1LL BINDING CO.,

1056 \V. Van Buren St.

REIKIA keletą patyrusių būt to n 
S«wers. Ateiti pasirengus dirbti.

ROYAL TAILORS 
731 So. Wells St.

KELNIŲ SI U VYRAI
DARBININKIŲ

Mums reikia tuoj patyrusių
Pocket Makers
Scamers
Maciūne Girls
Seams Pressers

Ši Mara
1922 South Halsted Street

REIKIA
Mergaičių dirbyklos 
darbams.
$18 laike mokinimosi.
Jus galite uždirbti $25 
į savaitę uždavu.
Nuolat darbas.

Kreipties:
954 VVest 21st St.

REIKIA — Senyvų moteriškų ci- 
ravojimui ir nėrimui pirštinių.

KLEIN-BRADY-FRIEDLANDER 
2909 Indiana Avė.

REIKIA
OPERATORKIŲ

Prie spėka varomų mašinų 
48 valandos savaitėje.
Iki 12 vai. Subatoje.
Nuolat darbas, ir gera alga.

UNITED STATES TENT
& AWNING CO.,

229 N. Desplaines Street

REIKIA mergaičių 14 metų ir se
nesnių sviesto sąkrovai.

Kreipties:
4801 So. Ashland Avė.

REIKIA moters popieronv 
skirstyti. Gera mokestis.

FRANCIS HUGHES CO..
tn.5 W. 21 SU Chicago

REIKIA
Geru tvirtų moteriškų prigelbčti 

plovykloje.
Patyrimo nereikia.
$17.00 i savaitę.

MUNGERS WEST SIDE LAUNDRY
1437 W. Madison St.

MOTERIŠKOS lengvam plovimo 
darbui. Privalo gerai anglškai kal
bėti.

FOLEY, 
3244 Emerald Avė.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

REIKIA vyro darbininko ant Lie
tuvių Tautiškų Kapinių Norintis pla 
tesnių žinių, kreipkitės pas 

J NORVAIŠĄ, 
3338 Aubum Avė. 

arba važiuokit į Tautiškas kapines.

LEI BĖRIŲ 
DIRBYKLOS DARBAMS 

AMERICAN SPIRAL PTPE 
WORKS 

14th St. & 48th Avė.

REIKALINGAS geras li- 
notypistas. Pastovus darbas. 
Augšta mokestis. Geros są

lygos. Kreipties tuoj aus į 
Naujienų ofisų.

> PARDAVIMUI grosemė ir bučer- 
nė, lietuvių apgyvento j vietoj. Dvy
liką metų tame bizn^įe^

1731 So’. Union Avė.

ĮDOMU BEKERIAMS
PARDAVIMUI arklys ir vežimas 

bekerio; ir extra kitj pakinktai. Par
duosiu atskirai arbo po vieną: ve
žimą, arklius ir pakinkus. Atsišau- 
kit subatoj 4:30 v. po piėt, nedėlioj 
ir panedčlyj.

I. A. B.,
1976 Canalport Avė., 2 fl. rear

FARMŲ PIRKĖJAI.

Lining basters
Shoulder basters
Armhole basters
First basters

KELNIŲ SIUVYKLAI

Piecers
Buttonhole makers
Off pressers

Kreipties:

Ederi»m®r Steto
1911 W. 12th Street.

* VYRŲ
Pačiotos poros darbui ant ūkės, di

delis namas, daržas, arti Chcagos; 
Janitorių $125 ir 5% bonus; 2 peč- 
kuriai ir pagelbininkai 55-65c. vai.; 
VVatehmonų, leiberių automobilių dir 
byklai, nuolat darbas, 55c. į valandą; 
Scalerią, Steamfitterių ir pagelbinin- 
kų; naktinis virėjas. Vyrų trumpo
ms darbo valandomis! Millvvrightų 70 
-75c. j valandą; Mašinistų 80c į va
landą. Panagių vyrų 60-70c. į va- 
Engineerių $36 už 6 dienas; Automo
biliams plauti $30—$35; ūkei darbi
ninkų arti Chicagos; boilermeikerių; 
Kalvių 75c. į valandą ir Water ten
deriu. i

MOTERIŠKIŲ.
Moteriškių dulkinimui rakandų 

$17.50 į savaitę.
Nuo 8 iki 5:30. Moteriškių, trum

poms darbo valandoms:
8 v. 
6 v. 
5:30 
8:30 

SOUTH PARK EMPL.OYMENT
AGENCY

4193 So. Halsted St., 2-ras augštas.
Visi darbai South North ir West 

pusėje. (Kalbama lenkiškai).

Moteriškių.

r. iki 12 v. d.
v. iki 12 v. n.
v. v. iki 11 v. v.
v v. iki 3:30_V| y.

VYRŲ IR MOTERIŠKŲ
Del padidinimo musų dirbyklos 

plaunamųjų mašinų pas mus randasi 
daug vietų pre benčiaus ir mašinų. 
Tos vietos gal būti apimtos darbinin- 

1 kais turinčiais patyrimą ar ne . Dar
bas pastovus ir mokama sulyg paty
rimo ir gabumo.

ALBAUGH DOVER
2100 Marshall Blvd.

REIKIA DARBININKU
VYRŲ

REIKIA 
MECHANIKŲ IR LEIBERIŲ. 

NUOLAT DARBAS. 
GERA MOKESTIS 

Assembling ir darbui prie benčiaus; 
Mašinų operatorių darbui prie gasoli- 
ninių indžinų; taipgi vyrų į kalvę ir 
foundrę.

LEIBERIŲ
Viduje Ir lauke dirbti. Matyti Mr. 

Hermanson, Briggs House, kampas 
Randolph ir Wells Sts. Chicagoje, kie
kvieną šios savaitės dieną ir nedėlioj, 
Bal. 11 d. arba rašyti ar pašaukti 
Employment Office

BUDA COMPANY, 
Harvey, III.

Chicagos priemiestis.

GLASS CUTTERIŲ 
10 smootherių reikia 

Kreipties:
2219 So. Halsted St. 

6th floor

VYRO — pagelbininko apie 40 m. 
amžiaus į Stock ir Shipping ruimą. 
$20 pradžiai.
McCROCKEN BOX & LABEL CO. 

923 W. 19th PI.

REIKALINGAS bučeris, kuris ga
lėtų užimti pirmininko vietą, vedi
mui biznio. Geras atlyginimas. At
sišaukit nuo 5 iki 9 vakare.

J. JONIKIS, 
1530 So. 49th Ct., Cicero, III.

REIKIA — Pirmos klesos Wagon 
meikerių; proga išmokti automobilių 
biznio. Gel moketsis.

HANISAN, 
4192 Emerald Avė.

REIKIA

Rip Sawyor piaustimui vieno 
colio medžio dėl rėmų 
paveikslams. 
Geras darbas.

THE JOSEPH KLICKA 
COMPANY

30th St & California Avė.

'REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

Cabinet meikerių 
ir finišerių

UNIVERSAL CABINET CO.,
1737 N. Paulina St.

REIKIA VYRŲ
Taipgi vaikiukų virš 16 metų 

darbui dirbykloje. Gera vieta.
Kreipties:

General Etching & Mfg. Co.,
312 So. Hamilton Avė.

REIKIA LEIBERIŲ
Cemento Koklių dirbyklai. Nuo

lat darbas. 55c. į valandą.
Ateikite pasirengę dirbti.

Kreipties:
J. A. ROSS & CO.,
4561 Armitage Avė.

REIKIA 3 BUSHELMANŲ
Labai gera mokestis.
PROGRESS TAILORING CO.

161 W. Harrison St.

REIKIA
Vyrų dirbyklai ir darbams 
didelioj gumos išdirbystėj ant 
West Side. Gera mokestis 
ir geros darbo sąlygos.

MECHANICAL RUBBER CO., 
2639 W. Grand Avė.

VYRŲ OPERATORIŲ 
Prie spėka varomų mašinų 
Siuvimui canvas materijų. 
48 valandos savaitėje. 
Iki 12 vai. Subatoje.
Nuolat darbas, ir gera alga.

UNITED STATES TENT
& AWNŲ^G CO., 

229 N. Desplaines Street

REIKIA darbininkų prie darbų 
foundrėje. Kreipties į formano ofisą.

LINK BELT CO., 
89th St. ir Stewart Avė.

Screw Machine 
operatorių 

BLEADON DUN CO., 
11-17 S. Desplanes St.

REIKIA
Vyrų užkalinėjimui karstų.

Kreipties:
NATIONAL CASKET CO.

601 W. Jackson St.

REIKIA tuojau patyrusio darbinin 
ko dirbti į bekernę. Atsišaukit 1 

LIBERTY BAKING CO., 
1327 N. Western Avė.

arba 1945 Evergrcen Avė.

DARBININKAI
Jeigu norite turėti nuolatinį 

darbą už $1.50 ir $5.00*į dieną, 
tai kreipkitės ,

900 Vf. 18th St.
NATIONAL LEAD CO.

RAKANDAI
PALIKTA STORAGE’Y 

DYKAI

Deimanto adata ir 
24 parinktiniai rekor
dai. Gražus didelis 
phonographas, kaip 
naujas, vertas $155 
už $42. Gvarantuotas 
ant 10 metų. Taipgi 
daugel kitų daiktų

REIKIA

Organizatorių ir agentų 
firmai — Zeglen Tire & Rubber 
Co.; labai geros sąlygos.

Kreipties:
FRANK KOLODZINSKI 
706 - 707 Oxford Bldg.

118 N. La Šalie St.

sulyg dienos ra- 
|L^"*įjW| kandų seklyčioms 

U T Iii— įE (parlor). Reikia ma- 
>!l V tyti, kad apkainavus.

Priimami Liberty 
Bondsai. Veltui pristatoma; į kitus 
miestus prisiunčiame per C. O. D. 
leidžiama išegzaminuoti.

WESTERN FURNITURE
STORAGE,

2810 W. Harrison St., Chicago.
Atdara nuo 9 iki 9 vai. vakare.
Ncdėliomis nuo 10 iki 4 po piet.

DAILYDŽIŲ
GERA MOKESTIS

Kreipties:
PIANO & ORGAN SUPPLY CO.

2100 N. Racine Avė.,

REIKIA
Darbini’|’:ų prie 
benčaus assembling. 
lengvas darbaš.

BLEADON DUN CO., 
11-17 S. Desplaines St.

REIKIA darbninko vyro prie dar
bo į scrap geležies yardą. 
užtikrintas visada.

GORDON BROS. IRON 
METAL CO., 

118 N. Curtis St.

Darbas

PRIEREIKIA 500 DARBININKŲ 
CUKRINIŲ BUROKŲ 
x . T . . . : ,šeimynos ir pavieniai dabar 
yra laikas užsirašyti.

Ar norite gyventi ant ūkės vasarą 
Michigane ir uždirbti gerus pinigus? 
Mes mokėsime jums gerai apmoka
mus darbus žiemos metu musų dirby- 
klose. Mes duosime dykai gyventi na
mą, daržą ir pravažiavimą. , Taipgi 
mes apmokėsime visas lėšas, pasida
riusias prie perkraustymo jūsų baldų 
ir rakandų. Mes išvažiuojame spe
cialiu traukiniu.

Kreipkitės kiekvieną dieną nuo 8 
ryto iki 8 vai. vakaro. Ir nedėldie- 
niais. I
Avė. Room 6, fintas 2, ir 1569 North 
Halsted St.

FRANK PALLA, Atstovas
COLUMBIA SUGAR CO., 

Buy City, Michigan.
Telefonas Diversey 9191.

EXTRA BARGENAS
Jauna pora yra priversta parduo 

ti 5 kambarių rakandus krūvoje ar 
»>a paskyriuje. Puikus seklyčios, 
valgomojo ir miegamųjų rakandai 
kaurai, lempos, davenport ir kitkas, 
visa kaip nauji. Parsiduos už bi- 
le priimtiną pasiūlymą. Taip-gi 
$200.00 vertės dvi-sprendžinis Pho- 
nografas su rekordais parsiduos už 
$60.00 su rekordais ir deimanto ada
ta. Laisvės bolidai priimama. Ne 
praleiskite šios progos

1922 So. Kedzie Avė.
TEMYKIT!

35 šmotai labai gražių naujovinių 
rakandų dėl 3 seklyčių paliktų sto- 
rage. Bus parduoti labai pigiai, ši
tie rakandai esti visiškai nauji ir 
gvarantuoti. Reikia matyti; kad 
apkainojus. Nepaprasta proga jau
nai porai, norinčiai turėti sava bu
tą, nes bus parduoti už mažiau 

vieno trečdalio jų vertės. Mes taipgi 
parduosime pigiai keletą gerų pno- 
nographų, su deimanto adata, dy
kai rekordai ir pristatymas. 
Liberty Bondsai priimama.

WESTERN FURNITURE 
STORĄGE,

2810 W. Harrison St.
Atdara nuo 9 iki 9 vai. vakare. 
Ncdėliomis nuo 10 iki 4 po pietų.

UŽLAIKYMO KAINA
Nauji sampcliniai rakandai.

Puiki proga porai kuri pradeda gy
venimą. Mes, turime savo pardavi
mo skyriui 12 puikiausių ir moderniš
kiausių trijų šmotų parloro rakandų.

Chicagoje ofisas 1 Taipgi įneš turime 35 fonografus.

šiandieninės mados; groja visų iš
dirbinių rekordus. Kaina tokių fo
nografų yra $250 už $65. Ir dideli 
Cabinet fonografai verti $150 už $39, 
priskaitant rekordus ir deimanto spil- 
gas.

REIKIA antrarankio duonkepio. Gvarantuojame dešimčiai metų. 
Atsišaukit greitu laiku . Gera mo- Liberty Bonds priimami. Tas yra 
kestis puikiausias bargenas. Dykai prista-

6651 Baltimore Avė. tymas. Ateikit tuojads.
Phone So. Chicago 1194

South-West Sample Fum. Storage 
2102 West 35th St..

Atidaryta nuo 10 ryto iki 9 vak. No 
dėldieniais nuo 10 ryto iki 4 po piet j

AUTOMOBILIAI
FORDAS LENGVAS TRUCKAS
Su šoninėmis, gerame stovyje, ver

tas $400 jeigu tuoj pirkti — parsi
duos už $250.

SOUTH WEST TIRE CO., INC. 
35th & Archer Avė.

Phone McKinley 149-373

REIKIA VAIKIUKŲ IR 
JAUNŲ VYRŲ

Mokinties pastovio ir praktiško ama- 
~ to dirbime bananoms dėžių; gera mo- 

PARDAVIMUI automobilius Prie- ’fc
mer, labai gerame padėjime; mažai 
naudotas, geras kaip naujas. Parduo
siu pigiai už geriausią pasiūlymą. 
Galima matyti adresu:

1543 W. 46th St. 
Phone Yards 7125

PARDAVIMUI
EXTRA PIGUMAS GROJAMŲ 

PIANŲ.
$800 Angelus Grojiklis—Pijanas 

mahogany medžio, antrarankis drau
ge su 60 mielių muzikos ir suolelis 
už $325. $700 Regina grojiklis už 
$275; išlygos pagal reikalavimo. Ar- 
žuolinis grojiklis su Gulbrausen gro- 
jiklio veikimu, gerame stovyje, par
duodama už $835.00

CARL ANDERSON 
36 So. State St.

1224 North American Bldg 
į Central 202

moksta duodama uždavu darbas ir 
bonus $25—$40 į savaitę galima par 
sidaryti sveikos sanlygos ir daug 
šviesos

Kreipkities:
LEIGH BANANA CRATE

2280 S. Union St.
co.

PARDAVIMUI rakandai (furnitu- 
re) keturiems kambariams. Viskas 
dar nauja. Kas nori gali paimti su 
visu gyvenimu, viskas yra įrengta 
kuopuikiausiai. Galima rasti rytą 
iki 11 vai. ir vakare nuo 6 vai.

A. BRENCIS,
719 West 14 Pi. ,

PARDAVIMUI rakandai 4 
barių už mažą kainą.

2322 So. Hoyne Avė.
2-ros lubos

kain-

PARDAVIMUI Rakandai 4 kam- 
PApnAviMTTT r x - • barių’ Matyw Subatoj ir NedėliojęPARDAVIMUI bučerne ir groser- prje 

nė. Letuvių apgyventoj vietoj. Biz
nis pinigais. Parduosiu pigiai. Ne
toli Crane kompanijos. Pardavimo 
priežastis — išvažiuoju iš Chicakos.

4235 So. Kedzie Avė.

8630 Union Avė. 
ant 2 lubų.

NAMALžEMfi
TURI būt parduota šią savaitę bu- 

čemė ir grosemė, kitą savaitę turiu 
išvažiuoti į Lietuvą

4104 So. Campbell Avė.
GRAŽUS NAMELIS ant loto 50 

pėdų, prie 8379 Kerfoot Avė., 1 blo- 
PAnnAviiuTTT u x x . ikas i n^tua nuo Halsted St., 7 kam-.7 ARpAYJMUI hučernči^r | barių, medinis. Pečiais šildomas, ga

zas, medžio grindįs. Kaina nužemin 
ta $700. Dabar parsiduoda už $2300

JOHN M. McCLUN 
217 W. 63rd Street, 

Wentworth 1845

lietuvių ir lenkų apgyvento] vietoj. 
Biznis išdirbtas per 20 metų. Nau
jos mašinos. Pardavimo priežastis— 
liga.

4530 So. Justino St.

PARDAVIMUI duonkepykla su na
mu ar be, delei liges.

4106 Archer Avė.

Pirmiau negu pirkaite FARMĄ 
gaukite platesnius paaiškinimus iš 
Lietuvių Bendrovės, apie Lietuvių 
kolonija Wisconsine, kur jau daug 
Lietuvių gyvena ir dar tūkstan
čiai apsigyvens, nes ten žemė labai 
gera ant kurios viskas labai gerai 
auga nepaisant kokie metai nebūtų. 
Dauguma musų pirkėjų buvo išvaži 
nėję po daugel valstijų, bet tinka
mesnės vietos niekur negalėjo rasti. 
Vieta labai puiki farmos randasi ap 
linkui miestelį kuriame visi biznie
riai yra Lietuviai ir dar proga ke
liems biznieriams atidaryti kitokius 
biznius, nes trumpame laike bus bu 
davojama keletas dirbtuvių. Dar da 
bar žemė labai pigi suliginant su ki 
tų komapnijų prekėms tai musų 
denrovė parduoda per pus pigiau. 
Gražios leikos, ežerai, dabina visą 
apielinkę, visur geri keliai, kad ir 
blogiaųsiame ore visur galima išva
žiuoti.’ žodžiu sakant visi paranku- 
mai dėl fermerių yra ant vietos, vi
sur Lietuviškai kalbama, šokama ir 
dainuojama, taip tenai gyvenantiejie 
jaučiasi kaip kad jausdavosi Lietu
voje.

Kas norite platesnių paaiškinimų, 
tai prisiųskite savo adresą, o mes 
prisiusime jums knygelę su plates
niais paaiškinimais, paveikslais ir 
pienu.
LIBERTY LAND & INVESTMENT 

COMPANY
3301 So. Halsted St., Chicago, III.

Lietuviu Domai!
NEBŪKITE ALGININKAIS VISA 

SAVO AMŽI.
Tikriausia kelias patapti neprigul- 

mingu tai įsigyti ūkę. Mes tai galime 
prigelbėti Kiekvienam Lietuviui su 
$100 įsigyti 40 akerių ūkę Wisconsino 
Valstijoje, Lietuvių sėdyboje, kame 
jus galite turėti lietuviškas bažnyčias, 
draugijas ir mokyklas savo žmonių. 
Pasekmingi lietuviai ūkininkai jau u- 
kininkaujantįs nuo kelių metų bus 
jums kaimynais ir mielai prigelbės 
jums, jeigu panorėsite prisidėti prie 
fa-
NEGYVENK VISA SAVO AMŽI 
SURŪGUSIOSE DIRBYKLOSE.

Eiki į laukus, kame turėsi daug ty
ro oro, kame jūsų kūdikiai bus lai
mingi ir kame jus patįs galite pasida
ryti pragyvenimą, patapti nepriklau- 
somingu, o senatvę užbaigti patenkin
tas ir užsiganėdinęs.

Eik į Vilas County, Wisconsin, ka
me galima dar įsigyti ūkę su mažu 
pinigu ir geriausiomis išlygomis.

Nesvyruliuok, bet šiandien pat pa
rašyk dėl platesnių informacijų. Tai 
jums nieko nepakenks, bet jus sužino
site visą apie Lietuvių Ūkininkų Ko- 
lioniją.

SANBOURN & COMPANY, 
Owners

Dept. A. Eagle River
Wisconsm.

PIGIAI IR GERAI.
Parduodam ir mainom namus 

lotus, farmas ir visokius biz
nius. Pas mus galima gauti 
visokių pasirinkimų.

Atsišaukite pas
A. GRIGAS & CO.. 

3114 S. Halsted st., Chicago, III.

PARSIDUODA ūkė didumo 9 lotai 
stuba penkiais kambariais ir bamė 
netoli nuo Harvey, III. Atsišaukite 
adresu:

A. KLAUDA,
158 Kensington Avė.

NORIU mainyti naują gražų namą 
ant ūkės, kuri butų apie 80 akrų di
dumo, su gyvuliais ir mašinomis. No
rėčiau, kad ūkė butų nelabai toli nuo 
Chicagos. Atsigaukit į Naujienas po 
num. 75.

RENGKIS PAVASARIUI

Pirk lotą arba mažą ūkę

PARDAVIMUI mažas namelis su 
groseme. Parduosiu pigiai už pir
mą pasiulimą. Išvažiuoju savo tė
vynėn. Kreipties:

2224 So. Leavitt St., 
Chicago, III.

GRAŽIAUSIAME DESPLAINES 
irti Dės Plaines upės- ir Didžiojo 

Cook County Auginamojo miškyno. 
rik 35 minutės nuo pat vidurinies- 
čio, 54 traukiniai kas-dien.
'4 akro ..................................... $275
V6 akro .............. ...................... $425
I akras ................J................. $550

Atpigintos kainos. Labai lengvos 
išlygos. Arti mokyklos, bažnyčios, 
įkrovos. Nusipirki vieną Šių ūkių 
uojau ir kraustykis i ją pavasaryj. 

Galėsi pats sau daržovių pasiaugin- 
ti, ančių, žąsų, vištų ir karvę laiky
ti. Sumažįsl pragyvenimo lėšas, o 
<avo šeimyną auginsi tyrame ore ir 
maloniose aplinkybėse. Daugybė 
Bohemų jau apsiplrko čia ukes ir 
greitu laiku pradės būdavot! sau na
mus. Ateikite Ir pamatysi jų žemes 
Męs turimi; taip-gi labai ųerų loįų. 
kuri išdlna į upę arba i ištaisytas jau 
gatves, kūrins įneš parduodame la
bai pigiai. Platesnių žinių delei ra
šykite, telefonuokite arba ateikite.

A. T. McINTOSH & CO. 
W'. 18th St. Chicago, 

Phone Canal Q296
M 04 III

TIKRAS BARGENAS.

Turi būti parduota iš priežasties li
gos Wallace St., kampas 30 St. Kie
tų plytų, didelė kampinė krautuvė, 8 
flatai ir mitingų svetainė su moder
niškais įrengimais: garu apšildoma, 
cemento skiepas, ir tt. Pirmos kle
sos padėjime. Neša daugiau negu 
10% ant dabartinės rendos. 
$25,000, $15,000 pinigais.

Phone Yards 1679.

Kaina

PARSIDUODA medinis namas ant 
dviejų augštų po 4 kambarius namas 
ir 5 metai kaip statytas/lietuvių ap
gyvento! kolonijoj Priežastis parda
vimo, savininkas išvažiuoja į Lietu
vą. Meldžiu atsišaukti greitu laiku 
su gera proga, savininkas ant antrų 
lubų po numeriu

4046 S. Artesian Avė. , Chicago.

BARGENAS GRIGHTON PARKE, 
2 flatų naujas mūrinis namas po 5 

kambarius; elektra, maudynės, augš
ta cementuota apačia. Tas namas ver
tas $7,500, parsduoda už 6,400. mažai 
reikia įmokėti.

2 fletų medinis namas, su maudynė
mis, gražioj vietoj; prie Bažnyčios; 
$8,500. Naujas namas. Atsišaukit grei
tai pas.

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

ANT PARDAVIMO
Negirdėta proga gauti gražų dviem 

pagyvenimais mūrinį namą ir taippat 
gerai išdirbtą biznį. Pirmos klesos 
knygynas ir cigarų krautuvė. Na
muose naujausi įtaisymai, kaip va: 
visame name gazas, geriausi elekt
ros įvedimai, maudynės abejuose pa
gyvenimuose, basementas, akmens 
pamatas 2 pėdų ir 18 colių storas. 
Grindįs basemente cementinės. Ga
ru šildomas visas namas. Suros 
naujausio įtaisymo. 1-mas pagyve
nimų — pirmos klesos knygynes ir 
cigarų krautuvė, kampas 47-tos ir 
Wood gatvės. Grindįs muro, durįs 
langai ąžuoliniai. 2-mo pagyvenime 
durįs ir langai taippat ąžuoliniai.

Parduosiu namą ir biznį vidutine 
kaina dėlto kad išvažiuoju į Europą. 
Atsišaukite tuojaus j

1757 W. iehffo, UI.

PARDAVIMUI medinis puikus na
mas, 3 flatai po 5 kambarius, o 2 fla- 
tai po 4 kambarius. Lietuvių apgy
vento! vietoj. Parduosiu pigiai. 

1614 N. Wood St.

PARDAVIMUI lotas, Ciceroj, prie 
ištaisytų gatvių; cemento šaligatviai, 
surpaipęs išvestos ir medžiai apso
dinta. Lotai pakilo, $100, o aš par
duosiu už seną kainą.

2842 W. Thomas St. 2nd fl. 
arba į Naujienų ofisą po num. 76

FARMOS! FARMOS!
Pirk Farmą Didžiausioj Lietuvių 

Kplonijoj. čia jau yra nusipirkę su
virs 400 lietuvių farmas. Niekur nėra 
taip tirštai lietuviais apgyventa, kaip 
Fountain miesto apielinkėje. Dėlto, 
kad čia yra geriausios žemės; molis 
su juodžiamiu. Aš pardavinėju žemes 
po visą lietuvių koloniją. Taipgi turiu 
daug farmų apie Scottville, Mich. Tas 
farmas parduodu suvis pigiai. Reika
laukit Farmų katalogo.

J. A. ŽEMAITIS,
R. 1. Fountain, Mieli.

MOKYKLOS

Vyry ir Motery Ruby Kirpi
mo ir Designing Mokykla.

Musų sistema ir mokymo budu 
jus trumpu laiku išmoksite viso a- 
oato.

Mes turime didžiausius ir geriau- 
dus kirpimo, designing ir siuvimo 
skyrius, kur kiekvienas gauna geros 
praktikos besimokindamas.

Visuose siuvimo skyriuose maši
nos varomos elektros jiega.

Kviečiame kiekvieną ateiti by-ku- 
riuo laiku, diena ar vakarais, pasi- 
liurėti ir pasikalbėti dėl sąlygų.

Patterns daromos sulig mieros, 
visokio stiliaus ir dydžio iŠ bet ku- 
ios madų knygos.
BUSTER DESIGNING' SCHOOL

J. F. Kasnicka, Vedėjas
190 N. STATE STREET, CHICAGO 

Kampas Lake St., ant 4-tų lubų.

VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES

6205 S. Halsted, 2407 W. Madison, 
1850 N. Wells St.

187 Mokyklos Jungt. Valstijose. i 
Moko Siuvinio, Palternų Kirpi- I 

mo, Designing bizniui ir na- I 
marus. Vietos duodamos dykai. ) 
Diplomai. Mokslas lengvais at- { 
atmokėjimais. Garantija už $10 ! 
išmokinti siūti moteriškus rubus. 
Telef. Seeley 1643.

SARA PATEK, Pirmininkė, j

MOKINAMA KIRPIMO, 
prosijimo, dirbimo kišenių 

šioj mokykloj 
THE NATIONAL SCHOOL 

of Garment Designing
Sulte 323 74 W. Washlngton Street. 

Mitinama dienomis tr vakarais.
Kirpimo mokinama ir per laiškus.

AMERIKOS LIETUVIŲ

MOKYKLA
Mokinama: angliškos ir HetuviŠ 

kos kalbų, aritmetikos, knvgvedys- 
lės, stenografijos, typewritlng, pir- 
klybos teisių, Suv. Valst. istorijos 
abelnos išturijoa, geografijos, poli- 
tikinės ekonomijos pilietystės, dai
li arašy s

Mokinimo valandos:' nuo • rytu 
Iki 4 va!, po metų. Vakarais nm> I 
iki 10 valandai, 
1106 SO. HALSTED 8T„ CHICAGO


