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Angliakasiai dar sykį tarsis 
su valdžia

Anglijos valdžia nusileido

Rusai sulaužė dar vieną sutartį
Anglijos valdžia nusileido 

angliakasiams.
Angliakasiai dar kartą sutiko 
tartis su kasyklų savininkais, 

premierui atsiėmus savo 
sąlygas.

LONDONAS, bal. 1().-Uoyd 
George valdžia jau padare nu
sileidimą streikuojantiems ang
liakasiams ir pasiūlė jiems 
trečią konferenciją, bet šį sy
kį nestatydama jiems jokių 
sąlygų. Angliakasiai sutiko pri-
imti valdžios pasiūlymą ir kon
ferencija su kasyklų savinin
kais prasidės panedėlio ryte. 
Manoma, kad valdžia patarė 
savininkams padaryti didelių 
nusileidimų angliakasiams ir 
priimti jų reikalavimą nustaty
ti algas visai šaliai, o ne kiek
vienai apygardai.

Tuoj prieš vidurnaktį ang
liakasių pildomasis komitetas 
išsiuntinėjo lokalains praneši
mus apie busiančią konferen
ciją ir paragino narius neda
ryti nieko tokio, kas reikalau
tų kariuomenės įsimaišymo ir 
nekliudytų saugumui kasyklų.

Niekurie mano, kad kadangi 
prasidės konferencija, tai ir 
geležinkeliečių ir transporto 
darbininkų streiko nebus. Bet 
tai pasirodys tik ateityje. Jei 
tarybos užsitęs, tai veikiausia 
streiko paskelbimas bus atidė
tas, kad jį galima butų paskelb
ti vėliau, jei tarybos neduotų 
pasekmių.

Geležinkeliečių unija iš po
ros vietų gavo protestą prieš 
streiko nutarimą, reikalaujant 
kartu, kad tas nutarimas butų 
atiduotas visų narių nubalsa- 
vimui. Tuo niekurių protes
tu kapitalistų spauda rūpinasi 
pasinaudoti ir daug kalbą apie 
“pasidalinimą“ tarp darbinin
kų.

Kabinetas nutarė sulaikyti 
skelbimą karaliaus proklama
cijos, kuri turėjo būti paskelb
ta panedėlyj.

Savanorių organizavimas į 
“gynimo pulkus,“ arba kaip 
darbininkai radimą, į baltąją 
gvardiją, tęsiasi, bet nėra labai 
sėkmingas. Į tuos pulkus, 90 
dienų tarnybai, stoja vien vidu
rinių klesų jaunimas, bet ne 
darbininkai. Rezervistai irgi 
nenoriai grįšta į armijos eiles. 
Valdžia ypač siekiasi pasi
griebti j savo “baltąją gvardi
ją“ tarnavusius kariuomenėj 
Anglijos kolonijose, arba bent 
iš ten paeinančius.

Karalius Jurgis persikėlė gy
venti iš Windsor pilies, 20 m. 
nuo Londono, į Buckingham, 
pačiame Londone. Lloyd Geo
rge irgi niekur iš I^ondono ne
išvažiuoja. .
Valdžia tebesirengia prie karo.

LONDONAS, bal. 10.— Ne
žiūrint prasidedančių panedėlyj

SOCIALDEMOKRATAS.
Musų draugų laikraštis U 

Kauno. Kiekvienas darbininkas 
privalėtų jį perskaityti. Num. 
Jau atėjo Socialdemokrato 1, 
2, 3, 4, 5, 6, 7 ir 8 numeriai.

Gaunamas Naujienų ofise.

tarybų tarp angliakasių ir ka
syklą savininkų, valdžia nes
tabdo skubaus karinio prisi- 
linis trilypes sąjungos strei
ko jiegos pagelba.

Daugybė pumpuotojų iš 
laivyno tapo pasiųsta į kasyk
lų apygardas. Kartu su jais pa
siųsta ir daug kariuomenės, 
kad tuos pumpuotojus apsau
gojus. Kareivius gabenama į 
visus miestus, kad jie galėtų 
veikti visur, jei ištiktų genera
linis s trilypės sąjungos strei
kas.

Kapitalistai, kurie nujaučia,
kad laimėjimas streiko reikš- 
lų įsigalėjimą darbiečių, varo 
Smarkiausią agitaciją po prie

danga patriotizmo ir “visuo
menės labo.”

Anglijos angliakasiu 
pareiškimas. /

Sako, kad valdžia paskelbė ka
rą ir kad darbininkai todėl ko

vos iki pastaros.

LONDONAS, bal. 9. — Ang
lijos angliakasių federacijos 
sekretorius Frank Hodges iš
leido sekamą pareiškimą:

“Karas tapo paskelbtas Ang
lijos angliakasių — akis už 
akį, dantis už dantį. AŠ ban
džiau įvykinti garbingą taiką. 
Aš žinau kokios taikos anglia
kasiai pageidauja. Aš žinau ką 
industrija pajiegia panešti.

“Valdžia gi geidžia tik mus 
sutriuškinti ir pastojo kelią 
mano bandymams įgyti taiką.

“Aš buvau pasirengęs atnau
jinti tarybas ir susitaikimas 
galbūt butų reikalavęs iš ma
nęs didelio pasiaukojimo.

“Dabar kada karo paskelbi
mas tapo padarytas, valdžia 
negali tikėtis gauti iš manęs 
pasigailėjimą.

“Mes prašėme konferencijos, 
kur nereikėtų pasiduoti nieku- 
rioins sąlygoms, bet mus pasi
tikta durtuvais.

“Tegul ir taip bus.
“Ta valdžia turi pasišalinti 

ir musų priederme yra pada
ryti tai kitru.“

AngliakasiŲ kova - kova už 
nuvertimą kapitalizmo.

Sako darbiečių organas Herald. 
Valdžia rengiasi civilin karan.

LONDONAS, bal. 9. — Karo 
ofisas vakar išleido skubius 
pašaukimus į visus rezervistus, 
išėmus tiems, kurie gyvena Ai
rijoje, tuojaus stoti armijon. 
Oro ministerija išleido įsaky
mą visiems demobilizuotiems 
aviatoriams stoti į savo eiles.

Valdžia taipjau atsišaukė į
visus piliečius, kurie gali ne- Finlandijos, turėjo gvarantuo- 
šioti ginklus, tarp 18 ir 40 m. ( tą autonomiją. Tų distriktų gy- 
amžiaus, stoti savanoriais ka-, ventojai bėga į gilumą Fin-
riuomenėn 90 dienų į naujai landijos. 
sudarytus gynimo pulkus.

Turtingas plantatorius John 
G. Williams, kuris buvo kalti- 

Valdžia taipjau išleido atsi-(kos pasitraukė į Finlandijos namas nužudyme 11 savo ver- 
Šaūkimą, kad visi stotų sava- teritoriją. j gų-darbininkų, tapo rastas kal-
noriais prie įvairių darbų pa- ’ Finai bal. 7 d. bandė tartis tu ir liko nuteistas visam am* 
laikymui transportacijos laike su bolševikais, bet nepavyko, žiui kalėjimam Jis ginėsi, kad
gręsiančio geležinkeliečių ir delei bolševikų reikalavimo, jis nėra kaltas, kad rastieji nu- 

|transpoilo darbini ikų streiko, kad milicija nusiginkluotų, žudytais darbininkai patįs ne- 
I Rezervistams gi įsakoma stoti Bolševikai areštavo milicijos žinia kur dingo ir kad jis jų 

į artimiausią pašaukimo vietą komanduotoją ir Poražervi nežudęs. Jis pareikalavo naujo 
tuojaus, nelaukiant asmeninio4prefektą. [bylos nagrinėjimo.

pašaukimo. Kas gali turi pa
siimti uniformą, niekurių dra
bužių ir maisto vienai dienai.

Bet šioks valdžios rengima
sis civilin karan visai nebaido 
darbininkų. Geležinkeliečių va
dovas Cramp pasakė, kad jei 
valdžia nepradės tarybų su 
angliakasiais, nestatydama 
jiems jokių sąlygų, trilypė są
junga nepakeis savo nuospren
džio skelbti streiką utarninke.

Darbiečių organas Daily He- 
rald vadina valdžios mobiliza
vimą kariuomenės organizavi
mu baltosios gvardijos ir sako:

“Darbininkų kelias . į perga
lę yra veikime kaipo klesos. 
Kada kiti darbininkai įstos į 
eiles, klausimas pasidarys daug 
platesnis. Tai nebus vien tik 
dalykas sutaupymo angliaka
sių algų ar keno nors kito al
gų. ' :**’

“Kapitalistai kovos už savo 
galę kontroliuoti industriją — 
jie kovos už pačią kapitalizmo 
gyvybę.

“Darbininkai kovos ne kad 
gavus koncesijų iš kapitalistų, 
bet kad panaikinus kapitalizmo 
viešpatavimą.

“Kada darbininkai veiks kai
po klesa, tik vienas klausimas 
bus galimas ir klesos trium
fas bus neišvengtinas.”

Persergėdamas darbininkus, 
kad jei jie ne kovos išvien, jie 
bus nuveikti, Herald kviečia 
darbininkus “kovoti ramiai ir 
taikiai ir su švariomis ranko
mis.“

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., April 11, 1921 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

Rusai sulaužė dar vieną 
sutartį.

Užpuolė autonominę valstiją 
Finlandijos parubežyj.

STOGKHOLM, bal. 10. — 
Jau nuo tūlo laiko esantįs 
įtempti santikiai tarp Rusijos 
ir Finlandijos pasidarė dar rus. 
tesni.

Bolševikai įsiveržė į Repola 
ir Poražervi distriktus, kurie 
sulig sutarties tarp Rusijos ir

Mažos vietinės milicijos spė-

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., April ll,t1921 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

Šveicarija išvarysianti 
Karolių.

PARYŽIUS, bal. 10. — Echo 
de Paris gavo iš Gencvos ži
nią, kad Šveicarijos federalinė 
taryba nutarė išvaryti iš Švei
carijos buvusį Austrijos kara
lių Karolių, kuris nesenai bu
vo sugrįžęs į Vengriją, bet tu
rėjo iš ten tuoj išsinešdinti.

. .‘r***., x . *

LIETUVIAI KALTINAMI 
APIPLfišIME PAŠTO.

TOLEDO, O., bal. 9. — Van
da Urbaytis, kuri kaltinama 
yra surengime {apiplėšimo paš
to pereito vas. 17 d., tapo pa- 
liuosuotas užsistačius $10,000 
kaucijos. Ji tapo areštuota Chi- 
cagoje ir federaliniai agentai 
sako, kad ji gelbėjusi savo 
dviem broliam ir dar trim 
žmonėms padaryti apiplėšimą. 
Ji, jos broliai ir dar 15 žmo
nių bus teisiami segamą sa
vaitę. '

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., April 11, 1921 
as reųuired by the act of Oct 6, 1917

Vėl skelbia sukilimą Rusijoje.

RYGA, bal. 9. — Gautosios 
žinios iš Maskvos sako, kad 
vakarinės Siberijos valstiečiai 
kelia riaušes. Valstiečiai atgai
vino taip vadinamąją žaliąją 
armiją ir užėmė Tobolsk, at- 
kirsdami tą miestą nuo Trans- 
Si beri jos geležinkelio.

Sukilimai įvyko protestui 
prieš rauodnosios armijos už
ėmimą geležinkelio nuo čelia- 
binsko iki Omsko ir gabenimą 
juo maisto į Maskvą. Žalioji 
armija nesenai sunaikino so
vietų agentų rekvizuotų ir pri
rengtų išgabenimui į centarlinę 
Rusiją 100,000 kilogramų gru
dų. Iš tos priežasties nieko 
nebeliko rekvizavimui. Žalioji 
armija tebetęsia atakas ant 
geležinkelio.

ŽMOGŽUDYS PLANTATO-
RIUS NUTEISTAS.

COVINGTON, Ga., bal 9.—

' True translation filed with the post- 
! master at Chicago, III., April 11, 1921 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

Graikijoj viešpatauja, 
nusiminimas.

J

Gyventojai nusiminę delei ka
rinio nepasisekimo. Valdžia vis

ką užtyli.

ATHENAI, bal. 10.— Grai
kijos spėkų Anatopolijoj aplai- 
kyti nepasisekimai ir dideli 
nuostoliai, pagimdė čia didelį 
nusiminimą.

Oficialinių pranešimų apie 
padėtį yni labai mažai ir žmo
nės mano, kad valdžia galbūt 
slepia tiesą nuo žmonių.

Oficieriai ir valdininkai vi
siškai tyli, bet didelis susirūpi
nimas ir nusiminimas viešpa
tauja tarp visų graikų. Dėlei 
žinios, kad armija traukiasi 
prie senosios linijos, nupuolė ir 
Graikijos pinigai.

Atvykę pirmieji sužeistieji 
kareiviai nieko nekalba, (ka
dangi jiems tai daryti uždrau
dė valdžia. Keli dideli triobč- 
siai tapo paversti į ligonbučius, 
taipjau paimta daug laivų ga
benimui sužeistųjų, rekvizuoti 
ir visi automobiliai.

Kabineto posėdžiai yra lai
komi beveik kas valandą; ka
ralius jau nutaręs nebevažiuoti 
j frontą, kaip jis kad buvo ke
tinęs. Mobilizacija nevyksta, 
kadangi tik 25 iš 100 pašauk
tųjų testoja kariuomenėn. Dau
gelis rezervistų griežtai atsisa
ko grįšti armijom. Valdžia ma
nanti pašaukti prie ginklo dar 
penkias klesas atsarginių. Vie
tomis viešai sudeginta kara
liaus Konstantino paveikslus.

Gautosios talkininkų žinios 
rodo, kad graikai pralaimėjo dėl 
netikusio vadovavimo neprity
rusių rajolistų oficierių, kurie 
laike karo buvo pašalinti iš 
kariuomenės, bet dabar atgavo 
senąsias vietas.

Pasitraukė 40 kilometrų.

LONDONAS, bal. 10. — Iš 
Smyrnos pranešama, kad grai
kai evakavo Afiun-Karahissar, 
ant Bagdado geležinkelio ir 
pasitraukė 40 kilometrų į va
karus.

AMNESTUOS REIKALU.

(Iš Federuotosios Presos]
Washington. — Dienoje dvi- 

metinių sukaktuvių įkalinimo 
E. Dėbso, taigi bal. 13, prezi
dentas Harding sutiko priimti 
politiškos omnestijos komiteto 
delegaciją, į kurią įeina ir Sey- 
mour Stedman, žinomas So
cialistų partijos veikėjas.

True \translation filed with the post- 
master at Chicago, III., April 11, 1921 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917 

Vokietija neužilgo užmo
kėsianti kontribuciją.

BERN, bal. 10. — Vokietijos 
užrubežinių reikalų ministeris 
Dr. Waltcr Simona paskelbė 
čia šiandie, kad Vokietija pa
darys žingsnių užmokėjimui 
talkininkams priklausančios 
kontribucijos ir kad Vokietijos 
valdžia neužilgo parodys savo 
gerus norus.
Dr. Simons tai paskelbė pasi
kalbėjime su Šveicarijos poli
tinio departamento viršininku 
Dr. Motta.

Dr. Simons važiuoja iš čia į 
Bėdiną iki poilsio Luganoj. Jis 
nesenai buvo sulaikytas kaipo 
nužiūrimas žmogus Italijos 
policijos prie Lugano ežero. 
Su dviem vokiečiais draugais 
Simons važinėjasi motorine vai 
timi po Lugano ežerą, kuomet 
juos užklupo audra ir jie bu
vo priversti išlipti Italijos pu
sėje ežero. Kadangi vokiečiai 
neturėjo pasportų ir nekalbėjo 
itališkai, tai policija juos nu
vedė per lietų ir tamsą į Ponte 
Tresa už 4 mylių, kur valdžia 
tik pasijuokė iš jo tvirtinimo, 
kad jis yra Vokietijos užrube
žinių reikalų ministeris. Ga
baus pašaukta telefonu Luga
no ir policija tapo pertikrinta.

■.................. .. ............... ■ . ............. .A, ■-

ORINIS PAŠTAS CHINIJOJE.

CHANGHAI.— Pradžioje šių 
metų Pekino valdžios orlaivi- 
ninkystės departamento atsto
vai lankėsi Sba ghai ir mano 
čia įsteigti aviui, jos stotį. Kar
lu tapo paskelbta, kad nuo 
gegužio 1 d. bus įkurta tarp 
Shanghai ir Pekino orinis paš- 
tsa. Pienus oriniam paštui iš- 
dirbinėja anglų pulk. Holt, ku
rį Anglija paskolino Chinijai. 
Jei pasiseks su paštu, bus pas
kui gabenami aeroplanais ir 
pasažieriai, taipjau bus sten- 
giamąsi pasiekti ir tolimesnes 
vietas, kurios yra toliau nuo 
geležinkelių. Aerodromai bus 
įkurti šešiose, vietose.

Mokytojų judėjimas.

[Federuotoji Presai.
Toronto, Ont. — Kanados 

Mokytojų Federacija daro 
žingsnių, kad susijungijs su Į 
Ontarijos Moterų Mokytojų i 
Susivienijimu tikslu (iškovoti 
geresnius mokymo sąlygas.

Auksinai neužilgo 
pabrangsię.

Yra laukiama, kad Vokietijos markės, o 
kartu ir Lietuvos auksinai, turėsią pakilti kaino
je bėgyje pusantro mėnefeio,. ir kad jų kaina bu
sianti aukščiausia po to, kaip Amerikos valdžia 
paskelbs taiką su Vokietija.

X Visiems, kas tik siunčia pinigus Lietuvon, 
vertėtų pasiskubinti su pinigų siuntimu ar išsi- 
mainymu.

Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius yra di
džiausia lietuvių pinigų siuntimo įstaiga Ameri
koje, ir Naujienų siunčiami pinigai greičiaus pa- 
sieka Lietuvos negu kieno nors kito. Naujienos 
duoda pilną gvarantiją už pinigus siunčiamus 
perlaidomis ir duoda paprastas gvarantijas už 
savo čekius. Naujienos išmaino didesnes pinigų 
sumas pagal pigiausio dienos kurso, koks tik 
yra New Yorke ar Chicagoje. Naujienos yra 
korespondentu didžiausio Lietuvos banko—Lie
tuvos Prekybos ir Pramonės Bankė Kaune. Nau- 

. jienos siunčia pinigus ne tik Lietuvon, bet ir į vi
sus kitus svieto kraštus. Siųsdami pinigus, vi
suomet kreipkitės į Naujienų Pinigų Siuntimo 
Skyrių.
NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS 
1739 So. Halsted St., Chicago, m.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., April 11, 1921 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

RusiJos-Turkijos sutartis.
Armėnija tapo padalinta tarp 

trijų valstybių.

PARYŽIUS, bal. 10. — Fran
cuos užurbežinių reikalų mi
nisterija paskelbė smulkmenas 
kovo 16 d., Maskvoje, pasira
šytos sutarties tarp bolševikų 
ir turkų. Abi pusės sutarty] 
daro didelių koncesijų. Sutar
ty.! yra 4 svarbiausi punktai:

1. Rusija pripažįsta Konstan
tinopolį, kaipo Turkijos sosti
nę.

2. Abi pusės, rusai ir turkai, 
reikalauja internacionalinės su
tarties, sulig kurios visos val
stybės, rubežiuojančios tas te
ritorijas, butų atstovaujamos 
konferencijoje suorganizavimui 
valdžios Dardanelams ir Juo
dosioms juroms.

3. Turkai apleis Batumą, 
atiduodami uostą Gruzijai ir 
jie pripažins Gruzijos autono-* 
miją.

4. Armėnija galutinai išnyk
sta, kadangb ji tampa padalin
ta tarp Gruzijos, Azerbaidžia- 
no ir Turkijos.

INDIONAI REIKALAUJA 
ALIEJAUS LAUKŲ.

WASHINGTON, bal. 9. — 
Cherokee gentčs indionai augš- 
čiausiame teisme pareikalavo 
14,000,000 akrų derlingos že
mės Texas ir Oklahoma (val
stijose su miestais Tullsa ir 
Oklahoma City ir turtingais 
Burkburnett aliejaus laukais. 
Indionai tatf) thfrusro savo va
do popierų surado prezidento 
Van Buren išduotą dokumentą, 
kad ta žemė priklauso tiems 
indionams. Bylą veda preziden
to Taylor sūnėnas John M. 
Taylor.

Gal streikuos popieros 
darbininkai.

NEW YORK, bal. 10.— Jung
tinių Valstijų ir Kanados po
pieros darbininkų atstovų kon
ferencija atmetė samdytojų 
pasiūlymą nukapoti algas 30 
nuoš. ir prailginti darbo va
landas nuo 8 ir 9 vai. dienoje* 
Tas nutariams dabar eina re
ferendumui. Bet jeigu nauja 
sutartis su samdytojais nebus 
padaryta iki pasibaigiant kon
traktui, tada visose popieros 
dirbtuvėse prasidės streikas.
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Anglijos darbi
ninkų kova.

1.50 
.71 I

Anglijoje eina dar negir
dėta tos šalies istorijoje in
dustrinė kova. Angliakasiai 
jau apie savaitė laiko strei
kuoja. Dabar prie jų nutarė 
prisidėti geležinkelių ir tran 
sporto darbininkai. Jeigu bė
giu keliolikos valandų nebus 
prieita prie susitaikymo, tai 
iškils visų šitų trijų rųšių 
darbininkų streikas, o tatai 
Tttr&r šUSŪflfttyti “Ir visą ša
lies industriją.

Valdžia, suprantama, re
mia kapitalistų pusę. Deng
damasi “visuomenės labo” 
skraiste, ji mobilizuoja ar
miją ir laivyną, kad galėjus, 
jei bus reikalo, numalšinti SKAITYKIT IR PLATINKIT 
darbininkų judėjimą jiega. “NAUJIENOS”

Bet ji žino, kad darbininkus 
nugalėti bus nelencva, ir kad 
jeigu darbininkai paimtų 
viršų, tai jie pareikalautų 
sau daug daugiau, negu jie 
reikalauja šioje valandoje. 
Todėl valdžia dės didžiausių 
pastangų, kad išvengus ga- 
lutino susirėmimo.

Anglijos darbininkai nėra 
karšti revoliucionieriai. Eiti 
ant žūt ar būt jie nenorėtų. 
Vienok, jeigu kapitalistai ir 
valdžia nenusileis, tai jie bus 
priversti kovot iki galo.

Artimiausiu laiku pama
tysime, kas išeis iš to susirė
mimo*

Lietuvos gyni
mo darbas.

Keletas mėnesių atgal Chi- 
cagos lietuvių visuomenė su
tvėrė tam tikras organizaci
jas rinkimui aukų Lietuvos 
gynimo reikalams. Prie tų 
organizacijų prisidėjo ir 
Chicagos Lietuvių Darbinin
kų Taryba, į kurių įeina dau
gelis socialistinių ir sjiaip pa
žangių darbininkų kuopų ir 
draugijų.

Tas darbas tečiaus jau 
yra apsistojęs. Aukų rinki
mas Lietuvos gynimo reika
lams beveik pasiliovė, ka
dangi Lietuvos karas su len
kais pasibaigė. Reikėtų to
dėl dabar sutvarkyti visas 
atskaitas ir pasvarstyti, kas 
toliaus daryt.

Iš patyrimo yra žinoma, 
kad po aukų rinkimo ko- 
kiam-nors svarbesniam tik
slui, dažnai kyla visokių tei
singų ir neteisingų priekai
štų kaip delei atskaitų, taip 
ir delei aukų suvartojimo. 
To reikia išvengti, kadangi 
tie priekaištai demoralizuo
ja visuomenę ir atšaldo ją 
nuo tolimesnio darbavimosi.

Artimiausiu laiku Gynimo 
Komitetas turėtų duoti apie 
tai pranešimą visuomenei.-

Apžvalga 
MMBES

SOCIALISTŲ UŽDAVINIAI 
LIETUVOJE. 

t ------
Lietuvos Socialdemokratų 

Partijos konferencija, apsvars
čiusi einamąjį momentą ir par
tijos uždavinius artimiausiu 
laiku, priėmė sekamą rezoliu
ciją:

“Socialistinės revoliucijos 
eigoje Lietuva neišvengia
mos būtinybės verčiama eis 
ta įvykių vaga, kurią suda
rys pasaulinio proletariato 
kova su kapitalistine dabdr- 
ties visuomene ir tvarka. 
Lietuvos darbininkai gaus 
pakelti Lietuvoje tą didžiu
lę kovą ir atlikti kuriamąjį 
dalbų, kuriuos vykdys kiek
vienos šalies proletarai pas 
save namie.

“Kadangi Lietuvos ūkis ir 
visuomenes tvarka yra žy
miai atsilikę nuo kitų šalių, 
kadangi Lietuva ypatingai 
Ūko išgriauta karo metu,— 
tai ant Lietuvos 'darbininkų 
gula dvigubai simkus uždą-, 
vinys. Jie turės kurti ir 
plėtoti krašto ’ ūkį ir demo- 
kratinti visuomenės tvarką; 
jiems teks kovoti už tai, kad 
ir krašto ūkio gamybos for
mos, ir visas musų gyveni
mas vystytus socialinio ūkio 
pusėn ir bręstų 
tvarkai.

“Tad Lietuvos 
tijos uždavinys 
yra:

a) gilinti klasinę Lietuvos 
darbininkų sąmonę;

b) plėsti ir stiprinti jų 
politines ir profesines orga- 
nazocijas, dedant tam dar
bui visų galimų pastangų;

c) vedant kovą už darbi
ninkų klases reikalus, išnau
doti tam tikslui visas gali
mybes, kurias tai kovai tei
kia buržua^iniai-demokrati- 
nės respublikos tvarka ir 
tuo auklėti 
sąmoningus 
kovotojus;

d) telkti 
revoliucines 
kurios stovi

socialistinei

S.-D. Par- 
šiuo metu

darbininkuose
savo siekimų

ties savim visas 
krašto jėgas, 

ant klasių ko- 
ir su kuriomis 
susiprasti <bus galima

e) palaikyti gyvų ryšį tarp 
Lietuvos organizuotų darbi

ninku ir socialistiniui-<revo- 
liucinlo Eiropos proletariato, 
derint bendros kovos Žy
gius, ir

f) ypatingai sudrutinti ry
šius su artimiausiais musų 
kaimynais — Latvių, Estų 
ir Suomių organizuotais dar
bininkais.”
Trumpai sakant, Lietuvos 

socialistai skaito savo artimau- 
siais uždaviniais darbininkų 
švietimą ir organizavimą ir 
stiprinimą tarptautinių ryšių 
tarpe Lietuvos darbininkų ir 
kilų šalių Socialistinio prole
tariato.

Kaip matome, tame progra
ma nėra rengimosi prie to, kad 
tuojaus įvykinti Lietuvoje so- 
cialę revoliuciją. Kaikam de
lei to Lietuvos socialdemokra
tų veikimas gali išrodo “ne 
revoliucinonišku”. Bet ištiesų 
tai yra vienintelis išmintingas 
revoliucinis veikimas. Darbi
ninkai juk turi būt apšviesti ir 
suorganizuoti, pirma negu bus 
galima eiti prie visuomenės 
pervarta. Daryt revoliuciją te
nai, kur darbininkai dar nėra 
prirengti prie jos, reikštų be 
reikalo kelt suirutę ir eikvot 
darbininkų jiegas. A

SVEIKATOS DALYKAI.
APSAUGOKITE VAIKUS 

NUO DIFTERIJOS. 

Nuo difterijos vaikai netu
rėtų mirti, bet miršta. Kodėl 
taip yra? Difteriją vystosi ta
tai ir egzaminuojant gali išro
dyt!, kad vaikas turi tik pa
prastą gerklės užslėgimą, jei 
liga da nėra pilnai išsivysčiusi. 
Kadangi vaikai gauna tankiau
siai gerkles uždegimą ir be gy
dymo pasveiksta, tad tėvai yra 
linkę nešaukti daktaro. Dak
taras šaukiamas tik tada, ka
da vaikas visai apserga ir jo 
stovis darosi kritiškas. Tuomet 
jau reikia vartot herojiškos 
priemonės, kurios kartais jau 
negelbsti. Kitas, dalykas, ir 
daktaras pradžioj negali užtik
rinti, jog vaikas tikrai turi dif
teriją. Jis abejoja ir norėda
mas tikrai sužinot, turi imt 
medžiagų išz vaiko gerklės, ku
rios tepamos ant tam tikro- 
kultūros ir tokiu būdu bakte
rijos auga ir dauginasi. Ima 
24 ar daugiau valandą, kol josjt, 
išauga tinkamai dėl egzami- rinkta komisija iš New Yorko, dalykais.

navirno. Jei vėlai vakare pa
imamos medžiagos ir nėra 
progos auginti bakterijas tuoj, 
gali imti apie porą dienų, kol 
daktaras sužinos. Ypač bėd- 
nesni žmones nčnori niokoti 
už šitokį darbą ir kad gavus 
jį dovanai, daktaras turi siųsti 
medžiagas j miesto sveikatos 
skyrių, iš kur netaip greitai 
jam praneša apie tirinčjimo re
zultatus. Laukti pranešimo ir 
neleisti į kūną difterijos anti- 
toxiąo, reiškia rizikuoti, lodei 
abejotinuose gerkles uždegi
muose, daktaras visuomet yra 
linkęs duoti vaikui dožą anti- 
toxino. Tai kainuoja pinigų 
ir vaikui reikia kęsti skausmą. 
Vienok geresnio nieko negali 
būt.

Tėvai kur-kas protingiau pa
sielgtų, jeigu iškalno apsaugo- 
tų vaikus nuo difterijos. Opa 
taip vadinamas toxinas-anti- 
toxinas, kurio vaikui įleidžia
ma 3 kartus kelių dieną tar
pe, — ir gedima tikėtis, kad 
vaikas negaus difterijos bent 
porą — trejetą metų arija nie
kad. Šitie “čiopai” kainuoja 
mažai, o yra gera atsarga. Jei 
vaikus čiepijama prieš raupus, 
kodėl gi “nečiepyt” ir prieš 
difteriją, kuri yra da labiau 
pavojinga?—Dr. A. Montvidas.

L.S.S. Reikalai
L. S.S. Pild. Komiteto Tarimai.

I. Kovo 20 d. 1921 m. dalis 
Pild. K-to turėjo suvažiavimą, 
kuriame dalyvavo sekantas 
P. K. nariai: d-gč M. M. Ra- 
čiutė-Herman, P. RaškeviČius 
ir K. Liutkus.

Po visapusiškam apkalbėji
mui priimta dr-go P. Grigai
čio rezignacija iŠ “Bangos” 
redaktoriaus vielos. Nutarta 
pakviesti į atsakomojo redak
toriaus vietą dr-gą A. Lalį iš 
Chicago, III.

Kaz. Liutkus, P. Raškevi
Čius, M. Baltuškienė, M. M. 
Račiutė-IIcrmfln, T* Matas. Su
tinku J. Pruselaitis .

JI. Kadangi L.S.S. po reor
ganizavimui gyvuoja jau antri 
metai ir nuo to laiko admini
stratoriaus knygos nebuvo per
žiūrėtos, tai Pild. Komitetas 
savo suvažiavime kovo 29 d. 
1921 m. įneša, kad Adui, kny
gos peržiūrėtų tam tikslui iš- 

N. Y. apiolinkės draugų. Į tų 
komisijų skiriama sekami 

draugai: B.’ štainis, J. Gla
veckas ir V. Paškevičius.

K. Liutkus, P. RaškeviČius, 
M. Baltuškienė, M. M. Račiute- 
Hcrman, J. Pruselaitis, T. Ma
tas.— Mare Jurgelionis,

Sekr. Vertėjas, 
Chicago, III., Bal. 9, 1921.
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S. BOSTON, MASS.
4 ____________

Balandžio 3 d. po pietų, Lie
tuvių Svetainėj buvo prakal
bos surengtos Liet. Laisvama
nių Federacijos kuopos. Kal
bėjo V. Ambrozaitis. Nors jis 
ir neblogai kalbėjo, bet po 
pertraukos daug žmonių išėjo 
iš svetainė, tur būt dėlto, kad 
kalbėtojas pasisakė kalbėsiąs 
vėl jis, ne Bagočius, kaip kad 
buvo skelbta. Žmonėms iš
vaikščiojus ir aukų, nors rink
ta, maža tesurinkta.

Tą pačią dieną ir toj pat 
svetainėj, tik vakare, buvo gra
žus Gabijos koncertas. Publi
kos betgi buvo nedaug tesusi
rinkę — turfnit dėl to, kad die
na buvo labai graži, na, o pa
vasario sulaukus žmonės mėgs
ta geriau lauke pabūti, pasi
vaikščioti, negu į tvankias sa
les eiti. Antra — nedarbas 
taipjau atsiliepia į žmoinų ūpą, 
o dabar Bostone dalbai labai 
prastai stovi:, daugybė šiaip 
dirbtuvių visai nedirba, o rub- 
siuviai, kurių didelis nuošimtis 
lietuviai, jau senas laikas kaip 
streikuoja.

Oras Bastono padangėj jau 
gerai atšilo; tik antrą Velykų 
dieną buvo gerokai šalta, da
bar vienok kas diena vis daros 
šilčiau. Raulinaitis.

Pasportai.

[Federuotoji Presą].
VVashingtonas. — Kongresas 

priėmė rezoliucijų, kuria pa
naikinama pasportai. Įvažiuo
jantys ar išvažiuojantys Ame
rikos piliečiai nebus reikalau
jami turėti pasportus, taipgi ir 
išvažiuojantieji svetimšaliai. 
Valdžia betgi pataria, kad va
žiuojantys į kitas šalis, atsiži- 
notų, kokių -patvarkymų tose 
šalyse prisilaikoma pasportų

Kazimieras Gugis
ADVOKATAS

Namu Ofiaaa Niauto Ofiaaa

3323 S. Halsted St. 1271. Deirborn St.
Tel. Boulevard 1310 TeL Central 4411

DR. A. M0NTVID
CHICAGO

Lietuvis Gydytojas tr Chirurgas
25 East Washington St.

Marshall Field Annex
18th fl. Ruimas 1827

Valandos: nuo 10 iki 12 ryto.
Telephone Central 8362

2121 North Westem Avė.
Valandos: nuo 6 iki 8 vakare

X-Spinduliai. Phone Armitage 2010
Rezidencijos tel. Albany 8710

Telephone Drover 5052

Dr. A. Juozaitis
DENTISTAS

Valandos: nuo 10 iki 8 vai. vaka
re. Nedaliomis pagal sutarimo.

8261 So. Halsted SL, Chicago, I1L

European American Ruimu 
Fabionas ir Mickiewicz 

vedėjai
Buvę A. Petratis ir S. L. Fabionas
Siuntimas pinigų, laiva

kortės, pasportai ir tt. 
NOTARIJUŠAS 

Real Estate, Paskolom, 
Insurinai Ir tt.

809 W. 35th St., Kamp. Halsted St. 
Tel.: Boulevard 611.
Vai.: 9 iki 6 kasdieną

Vak.: Utar. Ket. ir Sub. iki 9 vak. 
Ned.: iki 3 po pietų.

Tel. Randolph 2898

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidunraestyj:
ASSOCIATION BLDG.

19 So. La Šalie St.
Valandos: 9 ryto iki 5 po pietų.

Panedėliais iki 8 vakare.
Namų Tel.: Hyde Park 3395

V. W. RUTKAUSKAS
Advokatas

29 So. La Saite St. Room 324 
Tel. Central 6390

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

JOBEPH C. SOBOL
Advokatas

154 W. Ranęlolph St.
Room 479 Metropolitan Block

Namų Ofisas Miesto Ofisas 
1645 Wabansia A Ve.
Tel. Hayfnkt 3869. Tel. Main 2593

ST. PŠIBIŠEVSKIO

ŠĖTONO VAIKAI
Pirmoji dalis. 

. . ....    I *.. I

NAUJOJO SIONO VIEŠPATS.

Durys tyliai atsidarė.
— Gerą vakarą, Polę!
— Tyliau! Jisai miega...
Gordonas atsargiai įėjo.
-----Kaip Stepas?
Ir jisai dirstelėjo merginai į akis 

laikė jos ranką savo rankoj.
— Viff blogiau ir blogiau...
Toj valandoj ligonis pabudo.

SU-

(Tąsa)

— Ne. Eisiu namo. Man nesveika. Boto, 
aš padarysiu visa, ką tik tu nori. Dalykas eina 
tik apie mano tėvų. Tu, žinoma, supranti,'- kad 
miesto iždininko tarnyba yra labai atsakomin- 
ga-

— Del to gali nesirūpinti.
Gordonas susimąstė.
— Beja, tiesa, jeigu susitiksi su ftle, pasa

kyk, kad aš siunčiu jai sveikinimų.
— Gerai, — šyptelėjo tasai.

H.
Gordonas ilgai sėdėjo, paskendęs užsimą- 

styme. i < >
Laiks nuo laiko jisai pakilęs matrinališkai 

žingsniavo pirmyn ir atgal po kambarį, glau
dėsi kakta prie šalto stiklo, paskui vcl sėdo ir, 
pagalios, užsnūdo sėdėdamas.

Staiga pabudo, užsimetė neperšlampamą 
apsiaustą ir išėjo.

Lauke buvo tamsu. Lijo. Jam rodėsi, kati 
lietaus lašai ledo adatukėmis smigo į jo veidą. 
Toli buvo matyt spingsanti priemiesčio žiburiu
kai; jį net užžingeidavo švituriavimas tųjų ži
buriukų, kas valandą dingstančių tamsumoj; 
bet vėl užmiršo apie viską.

Kada pasiekė pagalios miestą, pasijuto, 
kad jis visiškai šlapias. Drebėjo, tartum drugio 
krečiamas. Kad taip radus vežiką; apsidairė 
aplinkui ir nusišypsojo. Žinoma, dabar vežiką 
niekur negausi. Ir jisai vėl greitai pasileido ke
lionėn. Perėjo kelias gatves, užsuko į kokį tai, 
skersgatvį ir pasiekė pagalios mažų namuką, 
kursai stovėjo kaipo ir nuošalyj nuo kitų.

Užlipo augštyn ir pasibeldė.

— Ak, tai jus, Gordonai! Dieve, kaip ilgai j auga ant sveikatas, 
jus laukiau... y ,
Gordonas prisiartino prie lovos.
— Kaip jaučiate??
— Turbūt jau neilgai tas tęsis... Pole, at

nešk arbatos... aš dabar vėl rukau... juk tai 
vistiek. Senis Mizerskis buvo čionai ir matė ma
ne su papirosu dantyse. Man buvo labai sma
gu leisti jam durnus stačiai, į veidą. Kaip ten 
nebūtų, — jis gydytojas ir turėtų man pagel
bėti... He, he, he, o jus žinote, ką jisai man pa
sakė? Padarė meilų veidą, sudavė man per pe
tį ir pranešė, kad aš — garsus jaunikaitis, tik
ras rymionis, mokąs net numirti gražiai... Ha, 
ha, ha... gražiai...

Jisai užsikosėjo.
— Už vis blogiau, kad tas viskas taip ilgai 

tęsiasi. Prasitęs, gal, dar pusmetį...
Pažiurėjo į Gordoną didelėmis, nugąsdin

tomis akimis, tartum j ieškodamas suraminimo.
Bet Gordonas tylėjo, tartum galvojo 

ką tai visiškai pašalinį.
— Mizerskis šiandien buvo pas jus?
— Ne, jisai išvažiavo.
— Išvažiavo? Ilgam?
— Keliom dienom. Pole buvo pas jį. 

duktė labai maloniai teiravos apie mane, 
he... Dar yra žmonių, kur map užjaučia. Nerei
kalauju to, suk juos devyni! Nereik man gai
lesčio. Jus vienatinis žmogus, kurį aš galiu ma
tyti, todėl kad pas jus nėra ant veklo takios iš
vaizdos pasigaįjėjimo, kaip pas visus kitus. Aš 
išvariau juos po velnių.

Veidas jaunikaičio persikreipė dėl bejiegio

Tai Mizcrskio duktė klausė apie juo?
Tai Mizcrskio duktė klausė apie jus?
— Taip.
Gordonas, tartum nesiindomaudamas, at

sakymu, dairėsi po kambarį.
----- Jus turite kru irstytis iš čia, ----- stiliau 

jisai, tarė. — Sienos visiškai šlapios ir apaugę 
kerpėmis. Tas užmuš jus.

— Dabar juk tai vistiek. Tegul sau kerpes

aš

apie

Jo 
He,

Nesierzikite, Stepai. Jus perdaug jud'ina- 
tės...

— Bet juk tas kenkia ir jūsų seseriai. 
Ligonis atsiniekdamas mostelėjo ranka.
— Vistiek. Ar ankščiau, ar vėliau...
Jisai vėl atsilošė ant priegalvių ir žiurėjo j 

lubas,
— Dabar aš vėl turiu gulėti, — jis kalbė

jo, patylėjęs. — Tos lapkričio dienos gali pri
vesti iki nerimasčiai. He, he... labai indoniu 
taip gulėti ir būti tikrai įsitikinusiam, kad grei
tai teks arti pasipažint su kirmėlėmis. 

Nusijuokė ir dirstelėjo į Gordoną. 
Įėjo Polė su virduliu.
—Bet juk jus, Gordonai, visiškai 

Greičiau išgerkite karštos arbatos... ir 
jūsų apsiaustą, aš jį išdžiovinsiu...

Kalbėjo labai susijudinus.
— Juk jus galite persišaldyti!
— O, aš pripratęs prie. to. Kartą

šlapias! 
duokite

aš nak
vojau viduryj laukų, o lijo, kai iš kibiro. — 
Jisai nusišypsojo, vienok apsiaustą nusiėmė ir

O gal būt ištikrųjų geriau jį išdžiovinti,— 
pridėjo netėmydamas.

Kuomet jijč buvo jau ant slenksčio, ligonis 
riktelėjo jai:

— Pasiliks savo kambaryj, man reikia pa
kalbėti su Gordonu dėl svarbaus dalyko. Ne
kenk mums.

— Ne! ne!
— Dabar jus daug dirbate? — paklausė 

Gordonas.
— Taip, labai daug dirbu, 

prastai greitai ir aiškiai.
te... Girdėjote, žinoma, apie atsitikimus tokio 
pragaištingo permatymo... He, he... Aiškumas 
ateina visuomet, kuomet dalykai baigiasi...

Ir dirbu nepu- 
Na, bet juk jus žino-

Ar netiesa? 
prieš pat nu- 
juk tas jam

-— Jus jau pabaigėte brošiūrą?
— Už dviejų dienų aš jums duosiu ją... Bet 

įpilkite man arbatos... Taip. Ačiū.
Išsitraukė iš po pagalves bonką.
— Gersite konjako?
----- O jiis vėl geriate? ----- užklausė 

Gordonas nusistebėjęs.
— Taip. Tas priduoda drąsos... He, he, 

he,.. ir, pagalios, vistiek... Sį-tą padarysiu... 
O dabar man jau nieko neužkenks, niekas. Ak, 
tai koksai keistas pajautimas, kuomet žinai, kad 
jau niekas tau negali užkenkti. 
Jeigu, paveikslui, nuteistas mirti 
galabinimą apsirgs viduriais, tai 
nieko negali kenkti, ar netiesa?

. — Ne! — atsakė Gordonas negalvojęs.
Stepas kurį laiką žiurėjo į jį liūdnai.
— Klausykite, aš taip išsilgęs laukiau jus 

ir taip dėkingas užtai, kad jus atėjote, bet jus 
dabar ne šalę manęs, o kažin kur toli, toli.

— Ne, aš šalo jus... Aš labai jus myliu, 
labai myliu.

Ištarė ta veik šaltai...
Vronskis staiga susijudino.
— Lukterkite, aš turiu atsikelti, todėl kad 

negaliu kalbeli ir galvoti lovoj, o man reikia 
su jumis pasikalbėti. — Jisai išlipo iš lovos ir 
apsirėdė su kariflligišku skubumu. Gordonas 
staiga atgijo. Pagelbėjo Vronskiui ir pristūmė 
jam kėdę.

— Ne, ačiū. Aš vaikščiosiu po kambarį.
Bet greitai atsisėdo ir godžiai išgėrė stiklą 

arbatos, perjuis su konjaku. Jojo veidas degė; 
akys žibėjo nesveiku žibėjimu.

Gordonas užsimąstęs žiurėjo į jį ir tartum 
nematė.

Staiga ligonis nustvėrė jį už rankos.
— Klausykite... Ar suprantate, kas tai yra 

numirti? Numirti mancr amžyj? Dvidešimties 
metų ?

Ir aplamai, ar žinote jus, ką tai reiškia 
ųumirti? Aš nemiegu ištisas naktis ir vis gal
voju; stengiuosi tą mintį nubaigti mąstyt iki 
galui. Bet to negalima užbaigti... Matote, jau 
aš visiškai ramus, žinau, kad turiu numirti.

(Bus daugiau)

MORGICIAI
PASKOLOS

Skolinu ir surandu paskolas 
pirmiems 
StMurns.

Atperku
Sius.

Atperku
Birus.

KAZ. GUGIS
Ofisas: 127

11 lubos.
Telefonas

Namai: 3323 So. Halsted st.
Telefonas: Drover 1810

ir antriems motgi- 
ir parūpinu mortgf-

įvairių kompanijų

No. Dearoom 
( •

Central 4411

st.

Tik žiūrėk ir skaityk!
Jei manai Lietuvon važiuoti tai 

pirk iš musų Biuro laivakortę, kaina 
Lietuvon tik $108.25 ir augččiau. Iki 
Liepojaus $132.00. Esam specialistai 
patarnavime, atitraukime giminių iš 
Lietuvos. Geriausia ir lengviausia 
vra atvažiuoti per Canada. Pasitikę 
keleivį duodam brolišką patarnavimą 
ir keleivį užganėdinam savo prigim
toje kalboje. Dabar yra geriausia 
laikas pasiųsti laivakortę ir atitrauk
ti gimines iš Lietuvos. Jie jūsų pra
šo ir nepavidSkit aniems Amerikos. 
Matai jau pavasaris.

Tavo gimines prašo tavęs, kad pa
vasarį reikalams pasiustumei pinigų, 
ir kada siųsti, tai siųsk per musų 
Biurą. Atsiųsk doleriais, o med 
gavę juos pasiųsime Lietuvon auksi
nais, palei tos dienos kursą, Lietuvon 
per mus siųsti pinigai yra išmokami 
į 28 dienas ir priėmėjo parašą prista
tėm. Kas siųs $1000 ar daugiau, tam 
speciliška pigumą padarom.

Pinigus ir klausdamas informacijų 
užrašyk taip:
ATLANTIC AMERICAN INFORMA

TION BUREAU,
Gen. Del., New Castle, Pa.

KAZIMIERAS KARPAVIČIUS ir 
F. TEKORIUS pranešame, kad per
kėlėme Čeverykų taisymo dirbtuvę 
nuo 3244 So. Halsted St„ prie 813 
W. 35th St., arti Halsted St. Kvie
čiame savo senus kostumerius, taip
gi ir naujus atsilankyti su reikalu. 
Persikelsime balandžio 9 d., subatoj,

k



PantSSHs, Balandžio 11, *21 ■< ;i>‘n
SS#

■' 1 i ■—■■■■» ................... ..
APSAUGOK SAVO PINIGUS
Kam sukt galvą, kad radus vietą 

tikrai saugiam investiuimui, kuris 
atneštų 6% ir daugiau metams 
pelno? Pasiklauskit P. M. Kaičią.

LIBERTY LAND & INV. Co., 
3301 So. Halsted Str., 

Chicago, III.
Tel.: Boulevard 6775.

CHICAGOS
ŽINIOS

Pasidaryk sau vyną 
Vynuogės, Vynuogės

Vynuogės-
Džiovintų juodų ir baltų 

vynui vynuogių. Parduo
dame po kiek tik kas nori, 
už prieinamą kainą.

COYNE BROS., 
119 W. S. Water St

Chicago, UI

Vienuolikos metų motina.
nna Ciaicllo pėtnydioje at- 
šė į teismabutį dviejų me- 
ų savo kūdikį. Prieš teisė- 
rados ir kūdikio tėvas chi- 

; See Young Lee. Kūdikio 
tina, Anna Cicello tėra tik

si:
nt
K 
n 
n
1 i melų mergaitė. Teisine jinai 
I lisake, kad jos tėvai yra 
l dni žmonės ir gyveną arti 
t ) chiniečio skalbyklos. Kartą 

.s chinietis padavęs mergaitei 
dvidešimt penkis centus ir pra-

šęs ką tokio jam parnešti. Tuo 
tarpu mergaitė pametus jo pi
nigus ir bijojus pasisakyti sa
vo tėvams, nuo kurių ji tikė
jos kumščių gauti. Vėliau chi
nietis pareikalavęs iš josįos sa
vo dvidešimt penkių centų, ar
ba daryti taip, kaip jis nori. 
Mergaite, neturėdama pinigų, 
sutiko su jo noru.

Teisėjas Jesse Kokiom šal
tai išklausė mergaitės pasako
jimą ir pareiškė, jog chinietis 
See Young Lee nekaltas. Esą 
tu dabar gali keliauti atgal j 
savo skalbyklą,' kur daugiau 
nieks tave nebevargina taiųe 
reikale. Taipgi teisėjas patarė 
ten esantiems pasižiūrėti 11 
metų motinos kūdikio.

. ,V'- i Ir. A. R. Blumei ai

Pinigai Iš 
Kenoshos

Gausi Ir 8s 
už padėtus pinigus, jeigu pirksi musų 
rekomenduojamus, užtikrintus 

Pirmo Morgečio 
Aukso Bondsus

Procentai Išmokami du kartu į matąs 
bile vienoj bankoj.
Bondsai po $100 ir $500. Gali pirkti 
ir lengvais išmokėjimais

Lietuvon
Perkame, parduodame, mainome ir 
duodame informacijas apie įvairią 
komp. šėrus. 

Kreipkitės į lietuvių įstaigą.
Peoples Investment Co.
220 S. State st. Room 1422

Tel. Harrison 2024 Chicago, III.
Kasdien ir nedėliojhis nuo 12 Iki 8 

po piet

Vaikai po dešimtai valandai va
kare negali gatvėse pasirodyti.

Vaikai (mergaitės) iki Šešio
likos metų po dešimtai valan
dai vakare turi būti namie. Tą 
įstatą vienbalsiai nubalsavo 
miesto valdyba praeitą petny- 
čią. Tėvai, kurie leis savo vai
kams bėgioti gatvėse po to lai
ko, bus baudžiami nuo $5 iki 
$100. Tuo budu manoma pra
šalinti daug apsireiškiančių ne
malonumų.

Kas nori siųsti pini
gus iš Kenoshos savo gi
minėms Lietuvon, mo- 
ney orderiais ar draf- 
tais.

kaimy- 
“Tom- 
nušove 
randasi

siunčiami Lietuvon grei 
čiausiu budu ir už pini 
gų siuntimą pilnai atsa
koma. Norėdami gero ir 
teisingo patarnavimo,

Kreipiatės pas:

A. Pakšys
220 Mihvaukee Avė., 

Kenosha, Wis.

Waukegano 
Lietuviai—
Norėdami SIŲSTI PINIGŲ 
savo giminėms LIETUVON, 
kreipkitės į J. E. Bruževi- 
čiaua aptieki:

WAUKEGAN 
PHARMACY,

1005 Marion Street

O’Connor gaudomas.
Jei tau netinka tavo 

nas, patelefonuok, kad 
m y” O’Connor, kuris 
detektyvą J. O’Neill,
jo namuose. Taip pamanė su
batos vakare policija pribuvus 
pas W. Marųuette to bandito 
suimti. Mat Marąuette pamatęs 
25 policistų armiją namą ap
stojus išsigando ir pasakė, kad 
O’Connor randasi augščiau pas 
kitus. Tie pasakė, kad jis ran
dasi pas kitus. “Kas čia biesai 
darosi!” — guliau sukeikė po
licija ir nuvažiavo namon.
Automobilis įvažiavo į upę.

Du vyrai subatoje kone pri
gėrė, kuomet jų automobilis 
įvažiavo į upę prie Sunnyside 
avė.

BALTIJOS -AMERIKOS LINU
42 BROADVAV NEW YORK N.Y.

Tiesi kelionė be persėdimo iš New Yorko per Libavą 
arba Hamburg—Eitkunns

I LIETUVA
Laivai išplauks kas 14 d. Dideli dvieją Šri ubų pašto laivai išplauks 

“LITUANIA” BALANDŽIO 13 I “POLONIA” 
“ESTONIA” .. GEG. 4 ) “LITHUANIA

Visi laivai turi puikius kambarius trečios klesos keleiviams 
Kreipkitės prie musų agentų jūsų mieste arba pas

K. W. KEMPF, Gen. Westem Pass. Agent, 120 N. La Šalie St 
CHICAGO, ILL.

20 nuoš. nupigs namų 
statymas.

Namų statymas nupigs apie 
20 nuoš. nuo gegužio pirmos. 
Nes, mano, kad bus nupigintas 
materijolas ir darbininkų al
gos. Nupiginti materijolą su
tikta Chicago Building Material 
Excliange susirinkime. Tas ar
timose dienose bus paskelbta.

BIRŽELIO 1

Farmos! Parmos!! Pigios
Indiano, Michigano, Wisconsino, parduodame ant lengvo išmo

kėjimo, taipgi mainome ir ant miesto namų. Reikalaujantiems, da- 
vadus prisiunčiamo per laišką.

Yasulis & Klobuchar Co.
3605 Deodar St, Indiana Harbor, Ind.

Nušovė.
Apie keturiasdešimta metų 

vyras subatos vakare tapo nu
šautas prie ketuirasdešimts ant
ros ir Mozart gatvių. Velionies 
pavardė dar nežinoma. Pas jį 
rasta laikrodėlis ir šeši dole
riai; tatai manoma, kad jis Nu
šautas dėl keršto.

Žmogus mirė gatvekary.
Apie penkiasdešimts mėty vy

ras užvakar ųiirė gatvekariu va
žiuodamas. Jo pavarde nežino
ma, tatai lavoną nugabeno pas 
graborių 1346 W. Madison gat. 
namuose. >

Carter’s little Liver Pilis
DEL GALVOS SO 
PĖJIMO, DEL 
SVAIGIMO, DEL 
UŽKIETĖJIMO,

DEL ABELNOS

Per šešesdešimts 
metų šis geriau* 
sis pasaulyje 
valytojas 
jaknų ir 
skilvio.

$50,000 už pačios “pavogimą.”
George Kettle užvakar ap

skundė ūkininką Claude Hazel- 
wood ant $59,000, už pavilioji- 
mą jo pačios.

Mokytoja suspenduota 
radikališkumą.

už

Reikalaukit tikrojo ER’S IRON P1LLS
Grynų Daržovių.
nr wwmsr st.ągj rmtcJ.imsiMr n instan

šviesą ir pajiegą suvedame į senus ir naujus namus, taipgi 
dirbtuves. Cash arba ant išmokėjimo.

Pirmutinė Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje
THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO.. I n c.

A. BARTKUS, I'r<».
1619 W. 47th St. Tel. Boulevard 1892 Chicago, III.

Monro* 2804

Moterą II|<m Ir Chirurgu*
Ii MTLWADKEi: AVT. CHICAOO.

Panelė Frances Lloyd, La 
Šalie mokyklos mokytoja, už
vakar buvo tardoma mokyklos 
administracijos, už neprimini- 
mą savo mokiniams Armists- 
tice dienos. Patyrus; kad ji lai
kos radikališkų minčių, tapo 
suspenduota. Jos mokiniai pa
sakė, kad jiems mokytoja ne
liepdavus dainuoti 'patriotiš
kas dainas ir sakius, kad Ame
rikos istorija esanti maišas 
melų. Pas mokytoją tLloyd ra
do radikališkos literaturos ir 
už tai ją kaltino. Mokytoja gi 
atsakė, kad jinai myli litera
tūrą skaityti ir skaito kas tik 
yra naujo. Todėl ir radikališ- 
koji literatūra ją užinteresa-' 
vus. Mokyklos prezidentas

(Seka ant 4 piuL}

t - • .........-— — -— ...................... ..........--------------------------------
Mes turim ant pardavimo gražiose vietose puikiu ir gerai išdirbtų gatavų 
farmų ir puikiose vietose ukems žemių beveik visose valsti jose ir Kanadoj. 
Geras faunas mes visada perkam ir parduodam. Mes perkam, parduodam 
ir paimam ant pardavimo visokių ryšių namus Čhicagoj ir aplinkinėj. 
Perkam visokius valdžios (government) bondsus ir geležinkelių akcijas. 
Apsaugojam nuo ugnies, vagių ir kitokių nuostolių. Skolinam pinigus 
ant namų ir ūkių. Siunčiam pinigus Į Lietuvą paštu, telegramais ir bank* 
čekiais, nes turime savas sąskaitas Lietuvos, Vokietijos ir Latvijos ban* 
koše. Parduodam laivakortes į Lietuvą ir į Ameriką. Mes atstovauja
me y patas ir korporacijas visokiuose reikaluose. Pa t ar naujam teisingai.

* 666 WEST 18th STREET, CHICAGO, ILLJ 
-ję^-Egzekutyvis ofisas randasi pačiame vidurmieštyjc 
602*604 Y. M. C. A. Bldg„ 19 So. LaSalle St, CHICAGO. 
Turim savo atstovus: Lietuvoje, Latvijoje, Vokietijoje, Belgi
joje, Anglijoje, Kana<loje? Floridoje, ir New Yorko mieste

Iškirpk šį apgarsinimą, atnešk mums už ką gausi $3.00 vertės nupiginimą.
' PALIKTI STORAGIUJ

Atsišaukite kuogreičiausiai. Didelis išparda* 
s . p | vimas fonografų, lovų, parlor rakandų, divonų ir 

pečių, — kaip nauji.
WESTERN FURNITURE STORAGE CO.

I i v H V 2810 W. Harrison St., Chicago, UI.
I i Mr Mes turime parduoti nž neužmokšjimą rendos palaikymui dvi-
lll I i UliHH dešimts augštos rąšies Victorolą (kalbamąją mašiną) aš kurią
||[ 11' * J] BOS reikėtų mokėti net iki $200, parsiduoda už $85 ir duosime veltui

24 rekordą pasirinkime ir 200 adatą. Dauguma mašiną naujos ir 
į | užtikrintos ant dešimties metą. Reikia jas pamatyt, kad apkaiua-

y I vus. Nepraleisk šios progos kaipo, tikrą atsitikimą, kuris visame
a gyvenime negali kitą syk atsitikti. Pamąstyk pats, tik už $85 aug-

štos rąšies gvarantuotą kalbamąją mašiną. Taipgi, mes turime 
įtĮ parduoti dešimti augštos rąšies tikros odos sšklyčiui setą, lovą ir

■ |m | m ■ karpetą. Šie setai yra visai nauji ir valiausio išdirbimo. Mes par- " £ Ha. daosime už pirmą pasiūlymą, nes norime padaryt daugina vietos.
V Tai apsimokis ateiti, nežiūrint kur gyveni. Mes pristatom veltui 

M |W g H B H | visas miesto dalis ir apielinkes, taipgi išsiunčiame C. O. D. ir 
m i JI daleidžiame peržiuriti arba užsimokėti aplaikąs siuntinį.

Liberty Bondsai priimami.
Atdara nuo 9 ryto iki 9 vakaro Savaitdieniai iki 4 vai. po pietų.

KAIP JUSy AKIS -
Ar esi nervuotas, kenti galvos 

skaudėjimą, ar tamistos akįs aša
roja, raidės susibėga kuomet skai
tai, pailsta akjs besiuvant, jei taip, 
tuojaus turi pirimiausia pasiteirau
ti mano 15 metų patyrimo, kuris 
suteiks tamistai geriausią patar
navimą.

Akių, Ausų, Nosies ir Gerklės 
Ligos gydoma specialisto

W. F. MONCRUFF, M. D.

JOHN J. SMETANA
1801 So. Ashland Avė., Chicago. 
kertė 18-tos gatvės; 3-čios lubos 

Kambarys 14-15-16-17
Viršui PLATT’S Aptiekos

Tėmykite mano parašą.
Valandos: Nuo 10 ryto iki 9 vak. 
Nedėliomis nuo 9 ryto iki 12 dien.

Tel. Pullman 842
DR. I. E. MAKARAS

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
10900 Michigan Avė., Roselande.

Vai. 10 iki 12, 2 iki 4 ir 6:30 
iki 8:30 vak.

Tel. Canal 6222
DR. C. K. CHERRYS 

LIETUVIS DENTISTAS 
2201 W. 22nd & So. Leavitt Sts. 

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

nuo 1 po pietų iki 9 vakare.

Telefonas Pullman 856
DR. P. P. ZALLYS

Lietuvys Dentistas
10801 So. Michigan Av„ Roseland. 

Valandos: 9 ryto iki 12 dieną 
Nuo 1 po pietų iki 9 vakare.

Akušerka M. Katauska
Patarnauju dienom ir naktimis prie 
gimdymo ir duodu patarimus mo
terims ir merginoms. Antrašas: 
3333 S'o. Halsted St., Chicago, UI.

Phone: Boulevard 4121

DR. JOHN N. THORPE
Gydytojas ir Chirurgas

1687 W. 51 st. kamp. Marshfield av.
Valandos: iki 9 ryto, nuo 8 iki 

4 ir nuo 7 iki 9 vakare. 
Tel. Prospect 1157 

, į iia-zr r ii........

/FOfiso Tel. McKinley 76
DR. I. H. GINDICH

DENTISTAS
Mes savo darbą gvarantuojamo 

Kalbame visas Europiškas kalbas, 
3804 So. Kedzie Ave„ Chicago, III 

Arti 88th Street.

Akte Bgiambmojn W

nyksta regėjimas.
Mes vartojam 

pagerintą Oph- 
thalmometer. ¥- 
patinga doma «t- 
Kreipiame į vai-J 

kus. Vai.: nuo 9 nrto iki 9 vak.

4649 S. Ashland Avė. kamp. 4T Si.
Telephone Yards 4817 

Boulevard 6487

DR. M. HERZMAN 
U RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 22 
metu kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

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

Ofisas ir Labaratorija: 1885 W. 
18th St., netoli Fisk St.

VALANDOS: Nuo 10—12 pietą, 
Ir nuo 6 Iki 8 vai. vakarais.

Teiephonai:-/ .
Naktimis: Dmel 
950 - Drover 4136

GYVENIMAS: 3412 S. Halsted St.

DR. CHARLES 8EGAL
Prahtikuoja 15 metai

Ofisas
4720 So. Ashland Aven 2 hrtma 

Chicago, IIHnoia.
Specialistas džiovos 

Moterišką, Vyrišką ir 
Valką Ligą.

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

valandos ryto iki 1 vai. po piet 
Telefonas Drexel 2880

DR. VAITUSH, O. D.
. Lietuvis Akių 

KSfI Specialistas
Palengvins akių įtempimą, kuris 

esti, priežastimi galvos "skaudėjimo, 
svaigulio ,akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių kafštj, atitaisė 
kreivas akis, nuima kataraktą, atitai
so trumparegystę ir tolirągystę. Pri
renka teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daroma su 
elektra, parodančią mažiausias klai
das. Speciali atyda atkreipiama | 
mokyklos vaikus.

Valandos nuo 12 iki 8 vakare. Ne- 
dėldieniais nuo 10 ryto iki 1 po piet.

Ofisus 1553 W. 47th St., kampas 
Ashland Avė. Tel. Drover 9660

DR. G. M. GLASER 
Praktikuoja 29 metai 

Ofisas:
3149 S. Morgan St., kerte 82 St. 

Chicago, Illinois.
SPECIALISTAS:

Moterišką ir Vyrišką 
Taipgi Chroniškų Ligą. 

OFISO VALANDOS:

Dr. W. Yuszkiewicz
GYDAU visokias ligas vyrų ir mo

terų; galvos, akių nerviškumą, nusil
pimą, narių silpnumą, reumatizmą, 
paralyžių ir kitas visokias vidurių li
gas. Kaipo lietuvis savo tautiečiams 
patarnauju kuoteisingiausia. Visas li
gas gydau gamtiškais budais.

Valandos nuo 9 ryto iki 9 vakare. 
Nedėliomis nuo 9 iki 1 po pietų. 
1407 Mihvaukee Avė., Chicago, III.

Phone: Humboldt 5849

................. .............................
Dr. R. Wagner

Mano specialia gydymas yra 
Chroniškų, nervišką ir moterų ligą 
Nuo 9 r. iki 2 p. p. ir nuo 7 iki 9 v. 
1600 W. 63 St. kampas Ashland Av.

Phone: Prospect 2704
L - -.................   -

Telephone Yards 5332

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

Chicago, III.
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto g 

ir nuo 5 iki 8 vakare.

Boulevard 8448

E DR. V. A. ŠIMKUS ■ 
. M X, -Lietuvis gydytojas, Chirurgas 
į g Akušėras ■
■ 3203 So. Halsted St., Chicago.
■ Valandos: 10-12 v. r., 1-3, 6-8
■ v. v. Nedėliomis 10-12 ryto.

!■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
• Telephone Yards 1582

5 DR. J. KULIS
LIETUVIS

Į GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
g Gydo visokias ligas moterų, vai- 
g kų ir vyrų. Specialiai gydo lim

pančias, senas ir paslaptin- 
g gas vyrų ligas.
■ 3259 So. Halsted St., Chicago.
!■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

Tel. Yards 3654
Mrs. A. Michniewicz 
1 __ » ? AKUfiERKA

Baigusi Aku- 
įeriįpa. .kolegi
ją; ilgai prak
tikavusi Pen
silvanijos hos- 
pitalėse. Pa
sekmingai pa
tarnauja prie 
gimdymo. Duo 
da rodą viso
kiose ligbse 
moterims ir 
merginoms.

3113 S. Halsted St., Chicago, III. 
(ant antrų lubų)

Nuo 6 iki 11 ryto ir 7 iki vėlai v.

vakare. Nedėliomis nuo 9—2 
po piet 

Telephone Yards 687

Canal 267
Naktinis Tel. Canal 2118

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Valandos: 10 iki 12 ryto; 1 iki 4 po 

piet. 6 iki 9 vakare. 
Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto. 

1821 S. Halsted St, 
Kampas 18 ir Halsted St.

Telefonas: Drover 7012

DR. C. Z. VEŽELIS ■
Lietuvis Dentišths 

4712 S'outh Ashland Ave< 
arti 47-tos gatvės

Dr. M. T. Strikol’is
PRANEŠIMAS

Lietuvys Gydytojas ir Chirurgas 
Perkelia ofisą į People Teatrą 

1616 W. 47th St., Tel. Boul. 16fl
Valandos: 1 iki 3 po pietų.

6 iki 8 vak. Nedel. 10 iki 12 ryto 
Res. 2914 W. 43rd Street 

Nuo ryto iki piet.
Telephone McKinley 262

Tel. Canal 65 
LIETUVIS DAKTARAS

DR. J. SARPALIUS
1424 So. Halsted St.

Vai. 10 iki 12; 3 iki 5; 6 iki 8
Nedalioms 10 — 12.

Gyvenimo Tel. Yards 5093.

Tel. Boulevard 2160
Dr.A.J.KARALIUS

Gydytojas ir Chirurgas 
VALANDOS: 9—12 ryto 

2—9 vakaro.
3303 So. Morgan Street, 

Chicago, III.

■ DR. S. BIEžtŠ
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

g Ofisas: 2201 W. 22nd St., kampas 
g Leavitt St. Phone Canal 6222. Va-
■ landos: 1 iki 4 vai. vakare, nuo 7 iki
■ 9 vai. vakare. Gyvenimo vieta: 8110
■ W. 42nd St. Phone Lafayette, 4988 
H Valandos nuo 10 iki 12 dieną.

Tel. Canal 4914 Ofiso v. 1-4 7-9 v. 
Tel. Oak Park 8423 

Res. 615 So. Humpherey A ve., 
DR. ABIGAIL TRAXLER 

Physician and Surgeon 
Specialistė moterų ir vaikų ligą.

1669 Blue Island Avė., 
Kampas 18-tos CHICAGO.

Tel. Austin 787
DR. MARYA 

DOWIATT-SASS.
Kątik sugrąžo iš Califomijos tr 

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

Valandos: 8—12 kasdieną ir 6—9 
vakare išskiriant nedėldienius.

Telephone Van Buren 294
Res. 1189 Independenee Blvd. Chicago

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialistas Moterišką, Vyrišką, 
Vaikų ir visų chroniškų ligą

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

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

DR. YUSKA
1900 So. Halsted St

Tel. Canal 2118
Ofiso valandos: nuo 10 lyto iki

Rezidencija: 2811 W. 63rd St. 
Tel. Prospect 8466 

.... ■ ■ ........ ■■■■■«*

DR. C. KASPUTIS
—Dentistas—

3331 S. Halsted St., Chicago, III.
Valandos:—

Telefonas—Boulevard 9199

Telephono Yards 6834

DR, P. G. WIE6N£R
Priėmimo valandos nuo 8 iki 12 it 

ryto ir nuo 7 iH 9 v. vak.
3325 So. Halsted Chicago, 1U.
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ANTANAS VENCKUS

Paminėjimui metinių sukak
tuvių mano mylimo brolelio, 
kuris tapo gatvekario užmuštas, 
balandžio-april 10 dieną, 1920. 
Paėjo Kauno rėd., Tauragės ap.» 
Šilalės vaisė., šeručių kaimo. 
Amerikon pribuvo 1902 m. Ve
lionis buvo vedęs, turėjo 36 m. 
amžiaus. Paliko moterį Varoni- 
ką ir tris mažus vaikelius: 2 
sunu ir 1 dukterį; vieną broli 
Joną ir seserį Emiliją. Lietu
voje liko du broliu ir trys sese
ris ir sena motinėlę, 1 brolį An
glijoj. Tapo palaidotas bal. 15 
d., 1920 iš namų 819 W. 33rd 
į šv. Kaznmnero kapines. Nors 
metai praėjo, bet musų širdies 
skausmas neužgeso. Ilsėkis mu
sų mylimas broleli ir lauk mu
sų, o mes tave nesulauksime. 
Nuliūdę Švogeris ir sesuo,

Antanas ir
Emilija Griniai.

A

MARIJONA GEDVILIENE
Persiskyrė su šiuo pasauliu po 

tėvais Karčauskaitė. Paeina iš 
Kauno rėd., Eržvilko par., Pa
liko dideliam nubudime vyrą su 
dviem kūdikiais: sūnūs Narcizas 
9 metų, duktė Euzebia 5 m. lai
dotuvės įvyks seredoj balandžio 
13 dieną, iš šv. Mykolo bažny
čios iš North Sidės Wabansia 
Avė. ir Paulina St. 9 v. ryto į 
Sv. Kazimiero kapines. lavo
nas randasi po 730 N. St. ISouis 
Avė. arti Chicago Avė. Užpra
šau visus gimines ir pažįstamus 
atsilankyti ant laidotuvių.

Jonas Gedvilas ir kūdikiai.

*+»
IZIDORIUS KUNGIS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
sulaukęs 39 metus amžiaus — 
balandžio 8 d., 1921, 12:59 po 
Jietų Illinois General ligonbutyj.

aėjo, Kauno rėd., Tauragės ap., 
Žvingių vai., Bikavėnų sodžiaus. 
Amerikoj išgyveno 9 met. Mir
ties priežastis — nelaimė su 
motorcycle. Paliko nubudime 
seserį Jievą ir jos vyrą su 2 
dukterims Amerikoj ir Lietuvoj 
seną motiną ir 2 broliu. Lavo
nas randasi po no. 4538 S.Rock- 
well St. Pamaldos atsibus šv. 

Marijos Panos bažnyčioj, o iš 
ten į šv. Kazimiero kapines. 
Meldžiame visų giminių, draugų 
ir pažįstamų dalyvauti laidotu

vėse.
Jieva Aglinienė.

!■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
T. Pullman 5-132

A. SHUSHO 
AKUSERKA
Turiu patyrimą 

moterų ligose; rū
pestingai prižiū
riu ligonę ir kūdi
kį laike ligos. 
10929 S. State St.

Chicago, III. .

LAI STERN IšPLUNKSNUOJA 
JŪSŲ LIZDĄ.

Plunksnos, pagalvės, blankėtai 
pardavojami dabar.

Pas
STERN’Ą, 

3442 So. Halsted St.

EINU Ift BIZNIOI 
DIDELIS BARGENAS!

Didelė Eksplozija šalip musų 
krautvės namo, sugadino ir mu
sų tavorą. Viskas turi būt par
duota, nepaisant nuostolių. Mes 
užtikriname, kad uždarbio šiame 
išpardavime nepadrysime. Vy
rų ir vaikinų siutai ir overkotai 
$10, $15, $20, $25, $80, $85 ir 
$40. Daugybė siutų ir overko- 
tų po $5.50. Tikros odos išver
čiami kotai, kuriuos pardavojo 
po $75, $85. ir $116, dabar $22.50. 
Vyrams kelinės $8 ir augšėiau. 
Vaikams siutai $3.50 iki $15. 
Apie 150 mažai dėvėtų siutų ir 
overkotų ir lengvų kotų $7.50.

Atdara vakarais iki 8 vai. 
Subatomis iki 9 vakaro. 
Nedėldieniais iki 8 po pietų.

S. GORDON, 
1415 So. Halsted St.

.Mortenson davęs jai iš dviejų 
vieną: pasitraukti iš mokyklos 
vietos, arba pakeisti savo pa
žiūras. Jinai atsisakė pakeisti 
savo pažiūras, todėl tapo pa
šalinta iš La Šalie mokyklos.

Lietuviu Rateliuose
BRIDGEPORT

Balandžio 6 d. čia buvo su
rengtos prakalbos Dr. Alseikai. 
Prakalbas rengė “Varpo” Ben
drovė. Dr. Alseika daugiausia 
kalbėjo apie Lietuvos klcrų 
politiką. Ir karštai prašė vie
tos tautiečių, kad jie kiek ga
lėdami stengtųsi paremti tau- 
tieČių-progresyvių politiką Lie
tuvoje, nes sako, kad klerai 
varosi, kad už metų-kitų vis- 
tiek klerikalai pasistengs, kad 
jų rankose butų valdžia, bet 
dalia r jie to padaryti negali, 
nes jie neturi tam darbui ata
tinkamo žmogaus. Sako, kad 
klerikalai vos-ne-vos savo du 
žmogu galėjo pastatyti minis- 
teriais ir tai yra kunigai. Bet 
jeigu, sako, jie pervarys savo 
aukas per Tautos Fondą, tai 
jie ant greitųjų pasistengs iš
kepti bent kokį inteligentėlį, 
kad tas galėtų užimti valdžio
je kokią vietą. Jeigu Lietuvoje 
pralaimėtų progresyviai, tai 
Lietuvoje protaujančiam žmo
gui laisvės visai nebūtų ir pil
niausia taika įvyktų su lenkais 
padarant uniją.

Tolinus kalbėtojas ragino 
prie pirkimo akcijų “Varpo,” 
bet nedaug kas jų tepirko. Ak
cijas pardavinėjo po $12.00.

Dar pasiprašė (man rodos, 
kad pasiprašė) kalbėti žino
mas ponas J. J. Hertinanovicz. 
Kaip tik tas ponas pradėjo kal
bėti, žmonės pradėjo laukan 
eiti ir mažai kas pasiliko.

Kalliejo ir adv. F. Bradčiulis, 
kuris nurodė, jog airiai negali 
sau nepriklausomybes gauti 
dėlto, kad juos kunigai vado
vauja. Taip pat esą ir Lietuva 
nieko gero negali tikėtis iš ku
nigų.

Pabaigoj Dr. Zimontas pasa
kė, kad akcijų tiek mažai par
duota, jog net negalima bus 
užsimokėti už svetainę. Ir jis 
davė sumanymą, kad žmogus 
stovės prie durų su kepure ir 
kas nėra pirkęs akcijų, turė
siąs mesti kepurčn po pusę 
dolerio. Tečiaus tik du davė po 
pusę dolerio, kiti po dešimtuką 
ir pora po nikelį.

Dabar čia žmonės daug kal
ba apie Šerus. Mat po laikui 
visi protingi, kaip Jonesi nusi
nešė pusę miliono lietuvių pi
nigų. Bet dar ne paskutinis 
skandalas. Greitai bus nauja 
pramogėlė, o žmonėms ašarė
lių... 

♦ ♦ ★

Na-gi, kad jį ledokas, ir vi
sai bučiau pamiršęs, kad viso 
Bridgeporto gražuolės rengiasi 
į šventadienius rubus, o ypa
tingai tos moterėlės. Aš joms 

Pinigai iš 
Rockfordo 
Lietuvon

Pinigus iš Rockfordo 
Lietuvon galima tiesiai 
siųsti per S. J. Petrau
skų, Rockford Real Es- 
tate & Loan Co.

Iš čia pinigai yra pa
siunčiami Lietuvon grei
čiausiu budu ir už pini
gų siuntimų pilnai atsa
koma.

Siųskite pinigus Lie
tuvon per

S.J.Petrauskas
809 So. Main Str.

Rockford, HL 

net ir pradedu pavydėti, puo
šiasi, ruošiasi, visokiomis ma
domis, kad tik geriau atrodyti. 
Mat Mikas Petrauskas yra 
laukiamas Chicagoje ir jau 20 
šio mėnesio duoda koncertą 
Bohemian-American svetainėje 
ant 18 gatvės. Musų muzikas 
yra pageidaujamas svietys.

♦ ♦ *

“Birutė” dirba išsijuosus su 
Petrausko “Vestuvėmis.” Kiek 
teko man temyli, tai “Birutė” 
jas pastatys gana atsakančiai, 
beto ir pats kompozitorius 
jiems žada padėti, na tuomet 
šiur, kad “Vestuves” išdegs.

♦ ♦ *

Kiek girdėjau, kad Drg. J. 
Uktveris ne juokais su pralek- 
cijomis įveikia, sakosi, kad jau 
pasigavo pačius tūzus, “Nau
jienų” Redaktorių Pijų Grigai
tį, Kleofą Jurgelionį, Dr. Vin
cą Šimkų ir kitus. Prolekcijos 
bei paskaitos žada tuoj po ne
daliai prasidėti. —Ursus.

NORTH SIDE
Nedėlioj, balandžio 3 <1., baž

nytinėje svet. tapo suvaidinta 
drama “Iš Meilės.” Atvaidinta 
vidutiniškai; nors kai kurie, 
matės, menkai savo roles mo
kėjo, nes sufleris vietomis bal
siai turėjo atkartoti. Tečiaus 
kiti labai gerai lošė. Pav., Do
mitės rolėje p-Iė Šligaitė, So
ros rolėj ponia Laurai t ienė. Ge
riausia atliko Leibos rolėje 
Kaz. Andrėj tinas. Iš jo yra 
tikras koniedijantas. Viskas ti
ko publikai, kurios buvo pri
sirinkus pilna svetainė.

Suminėtam veikalui vaiden- 
tų aktoriai buvo pakviesti iš Ci
ceras. Vakarą gi rengė kokia 
tai Moterų draugija.

—Lape.

Streikas.
[Iš Federuotosios Presos]

Washington. — Tūkstantis 
darbininkų Moore Drop Forge 
Kompanijos išėjo streikan, ka
da kompanija pareikalavo, kad 
jie atsimestų nu^ unijos ir pa
sirašytų atskirai kontraktus. 
Sakoma,. kad kompaniją ver
čia tai padaryti Union Trust 
Co bankas, kurį kontroliuoja 
Morganas.

PRANEŠIMAS.
“LIETUVOS” LAIKRAŠČIO 

šfiRININKAMS.
Panedėlyj, Balandžio 11, 1921, 

8 valandą vakare, M. Meldažio 
Svetainėje, 2242 West 23rd PI., 
Chicago, III., atsibus “Lietuvos” 
laikraščio šėrininkų susirinki
mas kuriame bus aiškinama ben
drovės piniginis padėjimas ir 
kas pratraukė bendrovę bankru- 
to teisman. Ant šio susirinkimo 
yra kviečiami visi bendrovės šė- 
rininkai, o ypatingai direktoriai. 
“Lietuvos” šėrininkų Komitetas.

Mikas M. Dūdas, 
A. Radomski, 

Ben. Kazanauskaa

PINIGAI.
Iš Amerikos siunčiami pini

gai į Lietuvą; greičiausiai pa
siekia adresantus Lietuvos kai
muose, kada yra pasiųsti per

Federalę Paskolų Bendrovę 
666 W. 18-th St, Chicago, 

kuri turi sąskaitiškus ryšius su 
Lietuvos Bankomis.

Pinigai yra siunčiami peš
toms ir telegramomis, ir išduo
da savo čekius (draftus) ant 
Lietuvos bankų. »

Keliaujantiems j Lietuvą yra 
sargiausiai ir patogiausiai vež
tis pinigus Federalės Paskolų 
Bendrovės Draftų formoj, išduo
tus ant Lietuvos bankų; tie ban
kai išmoka pinigus draftą savi
ninkui be jokių nuotraukų. Par
duoda laivakortes ant dviejų tie 
šiaušių j Lietuvą linijų, ant ku
rių nereikia persėsti. Iš Montra- 
al j Eydkunus (netoli prie Kau
no), kaina $107.15.

Iš New York į Liepojų, kaina 
$145. Taip-pat ir iš Lietuvos 
I Ameriką.

Skolinama pinigus ant Ameri
kos ir Lietuvos namų, žemių ir 
ūkių.

Ofisas atdaras iki 9 vai. vak.

n ’SRHtsscBESKBfMRMasaaMani

Pranešimai
Susivienijimas Am. Liet. Kareiviu 7 

kuopos susirinkimas bus utarninke, 
balandžio 12 d., bažnytinėj svet., 2323 
W. 23rd Place, 7:30 vai. vakaro. Visi 
nariai malonėsite atsilankyti, nes 
reiks svarbus dalykai aptarti.

— Valdyba.

Delei kai kurių labai svarbių prie
žasčių Dramatiško Ratelio susirinki-, 
mas, kuris turėjo įvykti pėtnyčioj, ba
landžio 8 d. iiįvyks. Susirinkimas 
perkelta ant seredos balandžio 13 d. 
Nariai prašomi tai įsidomėti.

— A. Jusas, Sekr.

ASMENŲ JIESKOJIMAI

JIEŠKAU savo vyro Vladislovo 
Gramalo, kuris prasišalino iš namų 
rugpiučio 20, 1920. Jis ketino* va
žiuoti į Wis. pas gydytoją ir nesu
grįžo, nei nepraneša apie save. Iš 
amato, yra pardavinėtojas visokių 
žolių, nešiodamas po stubas. Kas 
apie tokią ypatų žinotų, meldžiame 
pranešti, už ką mes duosime $10 do
vanų.

ONA GRAMALIENfi, 
203 Central St., Michigan City, Tnd.

JIEŠKAU Juozapo ir Jono Volod- 
kevičių, Kauno rėd., Jasonsko parapi
jos. Jieško pusbrolis Mykolas Volod- 
kas. Malonės atsišaukti šiuo antrašu 

JONAS ZOLINSKIS,
4637 So. Wood St., 

Chicago, III.

APSIVEDIMAI.
JIEŠKAU apsivedimui merginos ar

ba našlės, kad ir su vienu vaiku nuo 
20 iki 32 metų. Turto nejieškau, nes 
aš pats turiu maž daug. Nepaisau 
kur šliubą imti. Esu 30 metų am
žiaus .

P. MILLER,
3490 Auburn Avė., Chicago, III.

JIESUO KAMBARIŲ
JIEŠKAU kambario vienam vaiki

nui Cicero apielinkėj. Geistina, kac 
pagamintų valgį. Atsišaukite šiuo 
antrašu.

1410 So. 49th Court, 
Ciaero, III.

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲr---------- --- ---------------------------- -

REIKIA patj rusios pardavėjos. 
Turi kalbėt lietuviškai ir lenkiškai. 
Gera alga ir nuolatinis darbas su ge
ra vilčia įsidirbimo.

Atsišaukite,
BACH’S DEPT. STORE,

3645 So. Halsted St., 
Te!.: Yards 1322.

REIKTA mergaičių čeverykų 
pardavimo departamente. Klau
skit Mr. Wessel —

ATKINS AND FREUND, 
4805 So. Ashland Avė.

REIKIA 5 merginų skirstymui 
skudurų.

P. STINGBURG, 
2639 W. Roosevelt Rt., 

Tek: Rockwell 247

Hm DABBINiNKF
VYRŲ

REIKIA 10 agentų mokintis Real 
Estate biznio. Gabus vyrai gali už
dirbti nuo $50ZX) ir daugiau į savai
tę. Mes suteiksime visus nurodymus. 
Atsišaukite greitai, nes dabar geriau
sias laikas pradėti.

LIBERTY LAND & 
INVESTMENT CO., 

8301 So. Halsted St.

REIKIA vyro abelnam dar
bui ir prie troko.

WESTERN LEATHER
DRAPERY CO., 

1016 So. California Avė.

REIKIA OARBINIHKĮr'
VYRŲ

REIKALAUJAME AGENTŲ
Atliekamu laiku tamsta gali užsi

dirbti po $50.00 ir daugiau į savaitę. 
Užsiėmimas smagus. Patyrimo agen- 
tavime nereikia.
220 S. State st., Ruimas 1422. Chicago

AUTOMOBILiAII
PARDAVIMUI trakas 

Ford V'ž. tono, 1918 modelis.
3302 So. Halsted St.
Tel. Boulvard 3756.

1920 Elgin tik-ką permaliavotas 
taipgi su motor meter, užrakinamais 
sparnais ir kiti ekstra dalykai; bėga 
r atrodo kaip kad dienojo apleidimo 

dirbtuvę. Parduosime už paaukavi- 
mą, už $985.

CETRAL MOTOR SALES
1458 S. Michigan Avė.

Tel.: Victory 8594

AUTOMOBILIAI
Mažas Lengvas 

6 cilinderiy karas
Atdara vakarais ir 

nedėliomis

Gvarantuoti
30 dienų veltui patar

navimas.

Jūsų senas karas pri
imamas į mainus 
V/2 cash, likusius 

mėnesiniais
1920 Elgin Coupe,
1920 Elgin Sedan,
1920 Elgin Sport Modei,
1919 Elgin Touring,

Elgin Taxicab,
1920 Oakland Coupe, 
1920 Overland Coupe,

Chalmers Touring — $225.
J

Elgin Motor Gar Salos Go
2323 Michigan Avė.

Tel. Columet 6420 
B. B. STENBERG, Mgr. 

Ėxchangcd Car Dcpt.

DIDŽIAUSIAS 
BARGENAS.

iy2 tonų anglinis trakas, 
elektros self starter ir elektra 
šviesa; $400.

2y2 tonų Bepublic, naujas 
motoras, nauja exprcss bo- 
dy; $1,250.

2M> tonų nauljas demonstra- 
torius; $2,450.

3y> tonų naujas, plieno ra
tais; $3,250.

MEM MOTOR OORP., 
3110-12 Michigan Aive.

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI saldainių krautuvė, 

ir 4 kambariai, cigarai, ei garėtai, ice 
cream. Lietuvių kolonijoj. Biznis 
nuo senai. Neša gerą pelną. Par
duosiu pigiai.

559 W. 18 St.

PARDAVIMUI saliunas lietuviu 
apgyventoj vietoj, netoli šv. Jurgio 
bažnyčios. Pardavimo priežastį, pa
tirsite ant vietos.

943 W. 33rd St.

PARDAVIMUI grosemė. Turi bū
ti parduota į trumpą laiką. Priežas
tis, išvažiuoju į Lietuvą.

Platesnių žinių atsišaukite.
A. G., 

1736 W. 47 St., Chicago, III.

PARDAVIMUI puiki grosemė lie
tuvių apgyvento; vietoj; biznis nuo 
senai išdirbtas, netoli lietuviškos baž
nyčios. Pardavimo priežastis patir
site ant vietos.

H. STATKUS,
4434 So. Fairfield Avė., Chicago, III.

PARDAVIMUI saliunas visokių 
tautų apgyventoj vietoj kampas 53 ir 
Halsted gatvių, užpakalyj gyvenami 
ruimai, pigi randa. Parsiduoda la
bai pigiai.

5301 So. Halsted St.

PARDAVIMUI saliunas labai geroj 
vietoj, biznis išdirbtas per daug-elj 
metų; lietuvių ir lenkų apgyventoj 
vietoj. Parsiduos pigiai. Pardavimo 
priežastį — patirsite ant vietos.

4544 So. California Avė.

PARDAVIMUI valgykla geroj vie
toj. Biznis išdirbtas. Aplinkui yną 
kriaučių šapos ir šiaip bizniai. Atsi
šaukite Naujienų Ofisan pažymint 
No. 244.

PARDAVIMUI barbernė: 4 krėslai 
vėliausios mados ir visi įtaisymai.. Iš 
lietuvių niekas tokios dar neturi, prie 
karų linijos. Priežastis pardavimo— 
einu kitam biznin. Atsišaukite Nau
jienų ofisan pažymint No. 243.

PARDAVIMUI dveji fixtures barz- 
daskutyklai. Parduosiu pigiai.

Atsišaukite.
T. S., 

3357 So. Halsted St. 
Chicago, III.

RAKANDAI
IŠVAŽIUOJU Iš MIESTO.

Stebuklinga proga porai užvedan
čiai gyvenimą, paaukausiu savo pui
rius 4 kambarių rakandus, visus sy
kiu arba atskirai, kaip nauji suside
da iš trijų šmotų seklyčios seto, bu
vo užmokėta $200, parduosius už $75.- 
00, indų, kaurų, lovų, taipgi didelis 
Victrola, už kuri buvo užmokėta $225 
už $50, su rekordais ir deimanto špil
ka... Ateikit tuojaus,.. galite matyti 
kasdien nuo 9 ryto iki 9 vakare ir ne
dalioj.

2810 W. Harrison St.

RAKANDAI
PARDAVIMUI 9 kambarių rakan

dai. Parduosiu visus ar atskirai. 
Kas norės, galės ir flatą rendavot. 
Renda nebrangi, garu šildoma. .

Atsišaukite
J. LAURINAITIS, 

3253 So. Morgan St., 
2-ros lubos, iš priekio.

PARDAVIMUI rakandai 3 kamba
riams, mažai vartoti, turi būt par
duoti greitai. Savininkas apelidŽia 
miestą. Galima ir tuos kambarius 
paranduot. Pardavėją galima matyt 
krautvėj ant pirmo augšto.

1608 W. North Avė.

PARDAVIMUI labai pigiai 4 kam
barių rakandai. Pardavimo priežas
tis, patirsite ant vietos. Turi būt 
parduota į trumpą laiką. Savininką 
galima matyt nuo 5 iki 9 vakare.

1800 So. Jefferson St.

NAMAI-ZEME.
PARDAVIMUI pigiai mūrinė graži 

residencija 6 kambarių, kieto medžio, 
trimingai, maudynė, Bri^hton Parko, 
greitu laiku parsiduoda tik už $4500, 
pusę inmokėt ir priimsiu lotą į mai
ną. Atsišaukit greitai pas

J. ZACKER, 
3301 So. Halsted St.

KAMPAS
4456-4458 So. Honore St. pardavi

mui 2 namu ant syk ar atskirai. Va
liūnas su visais fixtures; pardavimo 
priežastis — senatvė.

A. BONDZINSKIS, 
Tel.: Stevvart 8680.

Galima matyti visados 4458 S. Honore 
Street.

GERA PROGA.

PARDAVIMUI piknikams daržas, 
netoli Chicagos, gera vieta, Willows 
Springs, netoli nuo Leafy Grove, 13 
akerių žemės, taipgi galima nupirkti 
arba paranduoti ant ilgo laiko. _ Taip^ 
gi pardavimui saliunas geroj vietoj 
ant 51 N. E. kampas So. Ashland 
Avė. Cigarų ir cigarėetų krautuvė.

Atsišaukit.
JOS. RACHINSKAS, 

5059 So. Ashland Avė., 
Phone Yards 445/).

PARDAVIMUI pigiai 6 pagyveni
mų mūrinis namas po 6 ir 5 kamba
rius; maudynės, rendos neša $l,50( 
į metus. Kaina $10,500.00 ant išmo
kėjimo. Tik $3,000 įmokėt, likusius 
aendos pabaigs mokėti. Namas ran
dasi ant Bridgeporto. Atsišaukite 
greitai pas J. Zacker, 

3301 So. Halsted St.

PARDAVIMUI “framse” namas, 
pagyvenimų ir biznis, 6-3-3-5 kamba
rių. Kaina $7.000.00. Rendos mė
nesiui $70.00, Išmokėjimais.

P. KOBILECKI, 
1709 So. Union Avė.

PARDAVIMUI mūrinis kampinis 
namas ant 3 lubų, geriausioj vietoj, 
3159 So. Halsted St., arba kampas 
32-os ir Halsted gatvių. Taipgi sa- 
liuno biznis. Vieta puiki, tarp di
džiųjų biznių, priešais Mildos teatrą. 
Parduodama labai pigiai ir ant leng
vų išlygų. Rendos neša į metą 
$1,800.00.
MRS. ALEXANDRA ADOMAITIS, 

3159 So. Halsted St.

GERA PROGA. Parduodu namą 
su bizniu — bučemė ir grosemė. lai
bai gražioj vietoj. Biznis gerai iš
dirbtas; priežastis pardavimo patir- 
sit ant vietos.

B. R.,
6012 So. Kedzie Avė.

FARMAS.
Geriausias laikas pirkti dabar. No

rintieji pirkti geros žemės fan^ą, ge
roj vietoj ir teisingai, kreipkitės pas 
Naujienų agentą parašydami laišką, 
kada atvažiuosite, o mes pasitiksime 
ir tamstai nieko nekainuos. Mes pa
tarnausime teisingai.

WM. PILYPAS,
R. R. 2, Box 83, Scottville, Mich.

PARDAVIMUI du namai. Vienas 
su krautuve iš fronto 4513 S. Pauli
na St. ir namas ir lotas 4515 S. Pau
lina St. Ateikit pažiūrėti. Atsi
šaukit prie savininko.

4515 So. Paulina St.

AR JIEŠKAI FARMOS?
Jeigu nori gerų farmų sau pasi

skirti musų LIETUVIŠKOJ KOLONI
JOJ, tai dabar yra laikas, nes vėliau 
bus kainos kitoniškos. Mes dabar 
turim gerų farmų ant pardavimo ir 
mainymo. Taipgi turim kelius ho- 
telius ir kitoniškas biznių vietas ir 
mums čionai labai reikia lietuvių biz
nierių, kurie galėtų platinti musų ko
loniją. Mes čionai nepadėsim- visus 
davadus kaslink farmų arba biznių 
pramonybės, kuriuos mes turim, tik
tai sakom, rašykit arba pribukit ypa- 
tiškai. Jeigu atvažiuosit, tai jums 
čionai niekas nekainuos pragyveni
mas pakol sau apsirinksi vietą.

ONEIDA LAND CO., 
Mcnaughton, Wis.

BARGENAS 
Departament Store ir Namas

Pardavimui arba mainymui groser- 
nė, bučemė ir Dry Good su privačiu 
įėjimu. Gerus pinigus nešantis biz
nis (yaptingai lietuviui) 45-ta ir 
Fairfield Avė. 2 lotų, namas 30x125 
pėdų ir rukinimo namas, garu šildo
ma, puikiausio pabudavojimo, turi būt 
parduota. Gera proga jei turi $12,000 
cash ar daugiau. Matykit Tuponich 
Slavic Sales and Exchange System, 

1315 W. 18th St., K
Tel.: Canal 1640. N

PARDAVIMUI stuba, tikras barge- 
nas. Turi būt tuojau parduota 5 
kambariai, didelis antaugštis, elektros 
įviesa, kietmedžio grindys ir 4 lotai 
— pardavimui labai pigiai.

N. SIMON, 
5525 So. Kolin Avė.

NAMAI-2EME
MICHIGAN FARMOS*

Šioj lietuvių kolonijoj, žinau kurios 
’armos yra pardavimui. Norintieji 
surast jas, ir kame savininkas gyve
na, rašykite man. Aš pagelbėsiu vi
są, kas tik bus reikalinga.

JOE GERIBO, 
Box 142, Scottville, Mich.

PARDAVIMUI pigiai graži mūrinė 
rezidencija 9 kąmbarių, štymu apšil
doma, 3 lotai 75x165 pėdų, puikiai 
medžiais aupaugę, kvietkais apsodin
ta apie 100 visokių vaisinių medžių 
yra kaipo obelių, vyšnių, grašių ir 
Kitokių; labai puiki vieta. Kas nori 
nuošaliai miesto gyventi, yra tikrai 
verta $15,000, greitu laiku parsiduo
da tik už pusę kainos, randasi apie 
Morgan Park. Atsišaukite pas

J. ZACKER, 
3301 So. Halsted St.

AR NORI PASTOVAUS DARBO 
IR GERAI APMOKAMO?

Ilgai nelaukęs nusipirk farmą di
džiulėj Lietuvių kolionijoj, esančioj 
garsioj javų derlingumu Oneida 
County, Wis. Žemė gera, viskas ką 
pasėji ar pasodinis, uždera, ypatin
gai bulvės, rugiai, žirniai ir dobilai. 
Kainos nuo $15 ir augščiau už akrą. 
Su $250 ir lengvais išmokėjimais busi 
puikios farmos savininku. Platesnių 
žinių ateik šiandie.
LIBERTY LAND & INVESTMENT 

COMPANY,
3301 So. Halsted Str., 

Chicago, III.

PARDAVIMUI už bargena 
akmens priekiu dviejų augštų 
namas.

JAMES LOSTUS, 
4604 Union Avė., 

Tel.: Boulevard 2071.

I VAIRUS SKELBIMAT"
Pasakykit mums mierą savo 

kambario, o mes suteiksime 
maž-daug apskaitliavę kiek at
sieitų “KIETMEDŽIO GRIN
DYS”. Tel. Victory 2400. 
GEORGE GREEN LUMBER CO 

22nd St. Bridge

MOKYKLOS
MA5TER 
SYSTEM

Vyry”ir Moterų Rūbų Kirpi
mo ir Designing, Mokykla.

Musų sistema ir mokymo budu jus 
trumpu laiku išmoksite viso amato.

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

Visuose siuvime skyriuose mašinos 
varomos elektros jiega.

Kviečiame kiekvineą ateiti by-ku- 
riuo laiku, dieną ar vakarais, pasižiū
rėti ir pasikalbėti dėl sąlygų.

Paterns daromos sulig mieros, vi
sokio stiliaus ir didžio iš bet kurios 
madų knygos.

MASTER DESIGNING SCHOOL, 
190 N. STATE STREET, CHICACO.

Kampas Lake St., ant 4-tų lubų.

r 1 ■■■ ——1VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES

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

137 Mokyklos Jungt. Valstijose.
Moko Siuvimo, Patternų Kirpi

mo, Designing bizniui ir namams. 
Vietos duodamos dykai, Diplomai. 
Mokslas lengvais atmokėjimais. 
Klesos dienomis ir vakarais. Pa- 
reikalaukit knygelės.

Tel. Seeley 1643.
SARA PATEK, pirmininkė.

AMERIKOS LIETUVIŲ

MOKYKLA
Mokinama: angliškos ir lietuviškos 

kalbų, aritmetikos, knygvedystės, ste
nografijos, typewriting, pirklybos tei
sių, Suvienytų Valstijų istorijos, abel- 
nos istorijos, geografijos, politikinės 
ekonomijos, pilietybės, dailiarašys- 
tės ir tt.

Mokinimo valandos: nuo 9 ryto iki 
4 valandai po pietų. Vakarais nuo 6 
iki 10 valandai.
3106 SO. HALSTED ST., CHICAGO.

Leveskio Mokykla 
Prirengiamoji ir prekybos dėl 
suaugusių. Mokina Lietuvių ir 
Anglų kalbų; Grammar School, 
High School ir Prekybos daly
kų. Prirengiama prie kvotimų į 
visas augštesniasias mokyklas. 
Dienomis: nuo 9:00 ryto iki 
4:00 p p. Vak.: 7:30 iki 9:30. 
1747 S. Halsted St. arti 18 ga. L—.....u - ■ ,/

AUŠROS MOKYKLOJ 
ŠIE SKYRIAI:

1) Anglų kalbos.
2) Lietuvių kalbos.
3) Aritmetikos.
4) Algebros, Geometrijos ir kitų Ma

tematikų.
5) Braižymo (plianų pažinimo).
Laikas brangus, neleisk dykai. Su

vartok naudingai. Seni ir jauni vy
rai ir moterįs visi neatidėliodami 
pradėkite tuoj. AuŠrbs Mokykla se
niausia ir geriausia. Mokiname die
nomis ir vakarais.

Prisirašyti galima visada.
3001 So. Halsted St.,

Chicago, III.


