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Vokietija turės 160,000 armiją
Revoliucija Jugo=Slavijoj

X

Meksikos kariuomenė kelianti maištą
VOKIETIJA TURĖS 160,000 

ARMIJĄ.

Taip sutarė Lloyd George ir 
Millerandas.

LONDONAS, bal. 27. — San 
Reino taryba sutiko, kad išlai
kymui vidurinės tvarkos Vokie 
tijai reikalinga turėti šimtų šc- 
šias<iešimt< tūkstančių karei
vių.

šitik skaitlinė tapo nustatyta 
kompromisu tarp premiero 
Lloyd George, stojusio už tai, 
kad Vokietijai butų leista ture 
t i 200,000 armijų, ir premjero 
M iHerando, kuris buvo griežtai 
nusistatęs prieš leidimų padi
dinti Vokietijos armijų dau
giau kaip l(MMMM) vyrų.

True translntion filed with the po«t- 
master at Chicago, III. April 28, 1920 
as reųuircd Ly/uie act of Oct. 6,1917

REVOLIUCIJA JUGO
SLAVIJOJ.

šimtai žmonių sušaudyta.

LONDO’NAS, bal. 27. — Cent 
ral News agentūros žinia iš 
Romos sako, kad Messeggero 
išspausdinęs gautų iš Trieste 
pranešimų, būtent, kad Jugo
slavijoj kilusi bolševikiška re
voliucija.

Belgrade. Jugo-Slavijos sos
tinėj. paleista darban kulkosvy 
džiaOr šimtai žmonių tapo su
šaudyta. (ii I^aibache ir Agra- 
me taipjau įvyko kruvinų riau
šių. C

l/ondono slavai nesusirupinę.
Oficialiuose Jugo-SIavų rate

liuose Londone nejaučiama jo
kio susirūpinimo delei gautų 
pranešimų apie revoliucinį ju
dėjimą šalyje. Pareiškiama, 
kad vakar gautoji iš Belgrado 
diplomatinė depeša nerodo, kad 
ten butų kas nors bloga.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III. April 28, 1920 
as reųuircd by the act of Oct. 6,1917

KOMUNISTAI MUŠASI UŽ
LAIBACHĄ.

Užėmė miestą; trįsdešimts pen 
k i žmonės užmušta.

IjONDONAS, bal. 27. — Dai
ly Express išspausdino gautą 
iš Vienuos žinią, kad Laibacbe 
kilo didelis musys gatvėse. Ko
munistai užėmę miestą ir įstei
gę savo valdžią.

Susirėmime sužeista ar už
mušta trįsdešimts penki, žmo
nės. Mieste paskelbta genera- 
lis streikas.

Visoj Kornelijoj paskelbta 
karo padėtis, kad tuo išvengus 
galimų kilti suiručių — Pirmą
ja Gegužės.

ORAS

Giedra ir truputį šilčiau.

Brighton Parke 
Didelės Prakalbos

Šiandie, balandžio 28 d., 
kaip 7:30 v. v., Liuosybčs 
Svetainėj, Kedzie av. ir 39 
Place. Rengia L. S. S. 174 
kp. Kalbės Naujienų Redak
torius d. P. GRIGAITIS. —• 
Kviečiame skaitlingai atsi
lankyti. — Komitetas.

MEKSIKOS KARIUOMENĖ 
KELIA MAISTĄ.

Kareiviai dedasi prie sukilėlių; 
sostinė esanti pavojuje.-

AGUA PRIETA, bal. 27.
Karės misas čia praneša, kad 
daugiau kaip penkiasdešimts 
tuksiančių prezidento Carran- 
zos kareivių atvirai sukilo prieš 
federalę valdžia. Apie dvide
šimt penki tuksiančiai jau pe
rėję sukilėlių pusėn. Nors su
kilusieji kareiviai neturį jokių 
ryšių su Soiioros valstijoj kilu
siu maištu, bet karės ofisas tuo 
esąs labai pa tenkintas: federa- 
lė valdžia, turėdama “trobelių” 
kitose vietose, negulės sėkmin
gai veikti prieš Sonorų.

Dalis sukilusių kareivių, sa
ko, prisidėjusi prie žinomojo 
banditų vadovo Vilios gaujų, 
veikiančių Chibuahua valstijoj.

šitas žinias reikia priimti at
sargiai. Josios ateina iš Sono- 
ros sukilėlių centro, Agua Prie- 
ta, ir todėl gali būt labai perdė
tos. Red.].

WASHINGTON, bal. 27. — 
Čia gailiomis žiniomis, Meksi
kos sostinėj grūmoja ylių rim
tas pavojus. Cuernavaca, Ma
rčios valstijos sostinė, visai ne
toli Mexico City; patekusi į su
kilėliu rankas. Geležinkelis, ei
nantis į federalės valdžios sos
tinę, atkirstas.

• Pranešama, kad federale val
džia pasiuntusi naujų karinome 
nes burių sukilėliams malšinti. 
Belo, federale valdžia prisipa
žino, jogei vienas gabiausių jos 
armijos generolų, Maycotte, pe
rėjęs sukilėlių pusėn. Jisai da
bar veikiąs Guearero valstijoj.

Federale valdžia vis dar reiš
kia pasitikėjimo, kad kilusis 
maištas busiąs nugniaužlas.

True translation filed with the post- 
n'astcr at Chicago, III. April 28, 1920 
is reųuired by the act of Oct. 6,1917

SENATORIAI IR VĖL KALBA 
APIE TAIKĄ.

Komisija svarstys rezoliuciją.

WASH1NGTON, bal. 27, — 
Senato komisija užsienio reika
lams vesti ryto' ir vėl svarstys 
bendrą republikonų senatorių 
ir kongresmanų pasiūlytą tai
kos rezoliuciją. Senatorius 
Knox iš Pennsylvanijos rengia 
naują priedą, kuris gerokai pa
taisys atstovų buvo rezoliuci
ją, bet kartu leidžia užbaigimą 
karės su Austrija.

Republikonų ir demokratų 
vadai šiandie pareiškė, jogei 
jie nei kiek riebus nustebinti, 
jeigu prezidentas Wilsonas grą
žintų Versailles* sutartį sena
tui kartu su pasiūlymu padary
ti kurių nekuriu pataisų. Vis 
dėlto, jie nurodė, kad tikrasai 
prezidento pienas jiems nėra ži 
nomas.

UŽMUŠĖ 50 PASAŽIERIŲ

Apie tiek pat sužeista.
SIMLA, Indijoj, bal. 27. — Ne 

tbli Moradabad stoties, į rytus 
nuo Delpi, pareitą subatą susi
mušė du pasažierinei traukinei. 
Pasekmėje to, penkiasdešimt pa- 
sažierių užmušta, o apie tiek pat 
sunkiau ar lengviau sužeista. Ke
turi vagonai sudegė. Smulkmenų 
nepaduodama.

POLITINIŲ NUSIŽENGĖLIŲ 
REIKALU.

Geležinkeliečiai reikalauja pa- 
liuosuotl politinius nusi- 

žegėlius.

VVASHINGTON, bal. 27. - 
šiandie čia gauta žinių, kad ge
ležinkelio darbininkų skyriaus 
prie Amerikos Darbo Federaci
jos konvencija Kansas l'ily’j 
kaip vienu vienu balsu priėmė 
rezoliucijų, reikalaujančių pa- 
liuosuoli iš kalėjimo Eugeni
jų V. Debsą ir visus kitus poli
tinius nusižengėlius.

Maža to, organizuotieji gele
žinkelio darbininkai taipjau pa 
reiškė savo pritarimo tiems 
principams, kurių skelbia Pa
saulio Karės Velerenų organi
zacija. O tai dėlto, kad šitos 
organizacijos nariai savo veiki 
mą yra nustatę darbininkų na u 
dai ir pasireiškę už laisvę žo
džio, susirinkimų ir nacionali
zavimą visų anglies kasyklų 
bei aliejaus šaltinių? Be to, 
konvencija griežtai pasmerkė 
Kansas valstijos gubernatorių 
Al lenų ir jo industrinį kortą, 
kaipo įmones žmonėms vergti 
ir darbininkiško judėjimo prie
šus.

Pirmojoj rezoliucijoj sako
ma: e

“Mes, delegatai, alstovaujan- 
tįs organizuotuosius šiaurvaka
rinio geležinkelio darbininkus, 
šiuo reikalaujame, kad konven 
cija įteiktų prezidentui Wilso- 
nuo memorialą aiškiai išdėstau 
t į, jogei mes reikalaujame u- 
maus ir besąlyginio paliuosavi- 
mo drąsaus kovotojo už darbi
ninkų reikalus, Eugenijaus Vik 
toro Dėbso, kurio vienintelis nu 
siželigimas buvo tai, kad jisai 
nenusnlenke pabhidusių profe
sionalių patriotų ir plešriaiWall 
gatvės įtekmei -— atmainyti sa
vo pažiūras į tą reikalą, kurį 
jis visuomet didžiai gerbė.”

Antroji rezoliucija, parašyta 
kiek švelnesniu tonu, pareiškia, 
kad “musų nuoširdžiu ir giliu 
įsitikinimu, Eugenijus V. Deb- 
sas buvo klaidingai ir neteisin
gai pasmerktas delei nusižen
gimo, kurio jis nepapildo. Ir 
dagi, jeigu techniškai jis ir pa
pildė jam primetamą nusižen
gimą, lai vis dėlto jį sekusi bau 
sme buvo žiuri, ir todėl jisai 
jau yra pakankamai nubaus
tas”. '

Komisija pasiūlė priimt abi 
rezoliuciji ir šeši šimtai kon
vencijoj dalyvavusių delegatų 
pasiūlymą kaip vienu balsu pri 
ėmė.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III. April 28, 1920 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917
KUNIGAI DĖKAVOJA BUVU

SIAM KAIZERIUI.

BERLYNAS, bal. 26. — Me
tiniame protestonų sinodo susi
rinkime, baigiant posėdį reikš
ta padėkos buvusiam Vokietijos 
imperatoriui Wilhelinui kaipo 
“paskutiniam laikinąjam pro
testonų bažnyčios gali va i”.

DANIJOS SOCIALISTAI 
LAIMĖJO.

Gavo naujų vietų parlamente.

KOPENHAGEN, bal. 27. — 
Nepilnomis žiniomis, vakarykš
čiais rinkimais į parlamentą, So
cialdemokratų partija gavo 42 
vieti. Iki šiol Danijos parlamen
te buvo 39 socialistai.

Bet užtai daug vietų prakišo 
vadinami radikalai — buvusios 
valdžios partija. Iki šiol jie turė
jo 33 vietas. Dabar jie beturėsią 
tik septyniolika vietų.

Nuosaikiųjų demokratų parti
ja turės 48 vietas (iki šiol turė
jo 46); atžagareiviai — 28.

Geležinkeliečių^ 
streikas . ■

GELEŽINKELIŲ BOSAI VER
BUOJĄS! STREIKLAUŽIŲ, 

f*"“----
Pavarė senosios geležinkeliečių 

unijos vadus.

CHICAGO. Geležinkelių 
j kompanijos (uisitarė. apsidirbti 
su streikuojančiais geležinkelio 
čiais pačios - be senosios ge
ležinkeliečių unijos (Ircinmenų 
brolijos) vadų pagalbos, kurie 
iki šiol kaip drtili stengėsi su
laužyti svičmanų streiką. Va- 

; kur jos nutarusios pavaryti juos 
į kaipo nesug<Kiančius savo pa
reigų atlikti, ir verbuolis streik
laužių pačios.

Savo pareiškime samdytojai 
suko, kad senosios unijos va
dai norį sulaužyti geležinkelie
čių streiką labiau nei samdyto
jai, bet... Jų pastangos esančios 
nesek m ingos, lodei samdyto
jams nelieką nieko kita, kaip 
panaudoti visų tų įmonių, ku
rias jie ras esant reikalingomis.

Unijos vadams nesisekė, ar 
seksis patiems samdytojams 
pamatysime. Svičmanai sako, 
kad jie negrįš tol, kol samdyto
jai nesutiks pripažinti jų orga
nizaciją ir nepadidins algų.

GELEŽINKELIEČIŲ STREI
KAS NAUJOJ ZELANDIJOJ

Kunigaikščio kelionė sutrukdyta

LONDONAS, bal. 27. — čia 
gauta žinių, kad Naujosios Ze
landijos geležinkelių darbininkai 
paskelbė generalj streiką. Strei
ko priežastis nepaduodama, ši
tas streikas tečiaus daro didelio 
nesmagumo Valijos kunigaikš
čiui. Jis mat rengėsi padaryti 
“rauh triną” po visą Naująją Ze
landiją. Tos šalies valdžia tam 
reikalui buvo paskirusi net 
25,000 dolerių. Dabar turės pa
laukti.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III. April 28, 1920 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

ATIDENGĖ NAUJĄ “SU- 
MOKSLĄ”.

KĖBLINAS, bal. 27. — Na
cionalistų laikraštis, Deutsche 
Zeitung, šiandie atidengė su
moksią tariamai naujam komu 
nistiškam sukilimui Vokietijoj, 
turinčiam tikslo užgriebti dau
giau kaip tuziną miestų ir pa 
skelbti sovietų respubliką.

Pasak to palies laikraščio, ši
to siumokslo pravedimui jau e- 
santi slaptai suverbuota raudo
noji armija iš keturiosdešinits 
tuksiančių vyrų.

Nužymėtieji užgrobimui jnie 
štai esą: Wittenbėrg, Tanger- 
num.de, Hanover, Brunsrsvick, 
NJunden, Gottingen, Cassell, 
Gotha, Jena, Leipzip, Halle, 
Bimerfeld ir Halberstadt.

MAISTO SPEKULIATORIAI 
PELNOSI.

MINEAPOLIS, bal. 27.
Miltų pirkliai šiandie ir vėl pa
didino kainas miltams — po 
50 centų statinėj. Tai, girdi, 
dėlto, kad miltų esą labai ma
ža.

PINIGŲ KURSAS.
Vakar, bal. 27 <1., užsienio pinigų

kaina, perkant ių ne mažiau kaip už (,‘1 
i 25,000 dolerių, bankų buvo skaitoma bė
1 Amerikos pinigais šiaip: z-.Anglijos 1 svaras ............... $ 3.78 , P^1 bja užsimailc

Austrijos 100 kronų ........... .$ 0.60
Belgijos, už $1..........frankų 15.75
Danijos 100 kronų ............... $16.95
Finų 100 markių ................... $ 5.35
Francijos, už $1 .......frankų 16.82
Italijos, už $1 ............... lyrų 22.72
Lietuvos 100 auksinų...........$ 1.80

• (Lietuvos auksinai tai Vokiečių
I ostmarkiai; jų kursas toks-pat 

kaip Vokietijos, markių).
Lenkų 100 markių ........... $ 0.70
Norvegų 100 kronų...............$21.00
Olandų 100 guldenų ........... $86.50
švedų 100 kronų ............... $19.20 ,

Vokiečių 100 markių...........$ 1.80 rėjęs dideliausio stridko.

True trnnslatlon filed witn the post- 
mastor at, Chicago, III. April 28, 1920 
ts reųuired by the act ot Oct. o, 1917
GELEŽINKELIEČIŲ STREI

KAS SERBIJOJ.

Kaltina vengrų ir vokiečiu 
agentus.

■ I I .lĄ II !■■ ■■!■■■

KONSTANTINOPOLIS, bal. 
27. Gautosios iš Belgrado ži
nios rodo, kad kiulusi iš Jugo- 
Slavijos geležinkeliečių streikas 
jau apėmęs visą šalį. Jugo-Slavi 
jos valdžią nusitarusi panaudoti 
kuogrieščiausių įmonių, idant 
migniaužus šitą komunistinį ju 
dėjimą, kurį išprovokavo ven
grų ir vokiečių komunistų a- 
genlai.

Užmu.šo du policistu.
Subilicoje vengrai komunis

tai.bun.de sukelti revoliuciją. 
Jie nužudė du policijos komi
saru ir nemaža policistu sužei
dė. Vis <lelto, tvarka veikiai 
buvo atsteigta, o vengrų agen
tai tapo deportuoti Vengrijon.

SUKILIMO AUKOS.

Guatemaloj užmušta astuoni 
šimtai žmonių.

SAN SALVADOB, bal. 27.— 
Tik ką gautomis iš Guatemala 
respublikos soslinjs, Guatema- 

4a City, žiniomis, nesenai įvy
kusiame ten sukilime, kuris už
sibaigė Ino, kad buvusis tos ros 
publikos prezidentas, Manuel 
Estrada Cabrera, tapo nuvers
tas, užmušta apie aštuoni šim
tai zoninių —• vyrų, moterų ir 
kūdikių. Daugelis buvusiojo 
prezidento sekėjų, sako užmuš
ti jų pačių bu tuose.

Sukilėliais vadovavo Carlos 
Herrera, kuris dabar užėmęs nu 
verstojo prezidento vietą.

True transiattnn lilea with the post- 
master at Chicago, III. April 28, 1920 
ir rpqmre<l hv ihe act of Ocl. fi. 1917

SUNAIKINO JAPONŲ DI
VIZIJĄ.

LON1 MINAS, bal. 27. — Ex- 
change telegrafo agentūros ži
nia, datuota praeitą panedėlį 
ir pasiųsta iš Tientsino, prane
ša, kad tenai tūla rusų firma ga 
vusi kablegramą, jogei Char- 
barovsko apskrity, Siberijoj, 
tapo sunaikinta visa japonų ka 
riuomen.ės diyizija. Oficialių 
apie šitą atsitikimą žinių nega
lima gauti.

True translation filed wlth the post- 
master at Chicago, 111. April 28, 1920 
is reaulred by the act of Oct. 6,1917

Arabai užpuolė anglus 
Palestinoj.

CAIBO, bal. 26. — Praneša
ma, kad Palestinoje eina mu
šis tarp anglų kariuomenės ir 
arabų. Du tūkstančiai arabų 
užpuolė Semakh’ą, į pietus nuo 
Tiberius’o ežero. Nedidele an
glų kariuomenė po mūšio, ku
riame ji neteko kelinto vyrų, 
paisiilraukė. Oficialiai pareikš
ta, jogei šis incidentas dideles 
reikšmės neturi.

“Didelė” pabauda karaliui.
MADRIŲAS, bal. 27. — “Jo 

didenybė”, Ispanijos karalius 
Alfonsas, vakar gavo užsimo-
keti pabaudos net 39 centus. 
Jį nubamlė Alkazar pačko sar
gas turbūt pats nenusimany
damas, kad tai yra “jo dideny- 

, Buvo taip. Karalius ir jo 
“i pavaikščioti 

pieva, kur paprastai draudžia
ma vaikščioti. Sargas juos pa
sigavo ir pareiškė: “Ponai, čia 
vaikščioti uždrausta. Prašau 
užsimokėti du posetu”. Jšpra- 
džios karalius buvo beužsirus- 
tinąs, bet susigriebė ir nusišyp
sojęs užsimokėjo reikalaujamą 
pabaudą.

Delei to Madrido majoras tu-

Tr»»p franslntion tupu with the post- | True translntion filed with the poM- 
mastor at Chicago, III. April 28, 1920 master at Chicago, III. April 28, 1920 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917

(jrumoja generaliu 
streiku

ANGLIJOS PRIEPLAUKŲ 
DARBININKAI GRŪMO

JA GENERALIU 
STREIKU.

Reikalauja paliuosuoti 
nius irlandu nusižengėlius.

LONDONAS, bal. 27. Ir- 
landų simpatizaloriai šiandie 
pagrūmojo visuotinu pricplau-

mone priversti valdžią užimt ( 
tinkamesnę poziciją linkui poli
tinių Irlandijos nusižengėlių.

Liverpool prieplaukos darbi- ’ 
įlinkai Ino klausimu įteikė lor- 

|diii majorui iiMimatumą, bu-1 
; tenl, kad jeigu begiu sekamų 
keluriasdešimls astuonių valan

čių jisai ncpareikalau'' idant vai 
I džia paliuosuolų iš Worm\vood 
Scrubbs kalėjimo irlandus nti-

paralyžiuos visą prieplauką.
Lordas majoras visa tai p ra-1 

nešdamas valdžiai, kartu dar 
pastebėjo, kad jis gavęs infor
macijų, jogei toks pat judėji
mas einąs ir kitose Anglijos 
prieplaukose.

True translation fil<‘<! with the 
master at Chicago, 111. Ąpril 28, 1920 
;is reouired bv the act ot Oct. 6,1917

KANADA TURĖS SAVO AT
STOVĄ WASH1NGTONE.

-WASHINGTON. bnl. 27.
Anglijos valdžiai sutinkant, Ka 
nados valdžia daro pirmų žing
snių užinesgimui tiesioginių di 
plomatinių santykių su Jungii- 
nėmis Valstijomis. Apie tai 
šiandie pranešė valstybės sekre 
torius Colby.

Manoma, kad imu jasai Ang
lijos ambasadorius Auckland 
Geddes neužilgio iškeliaus Olla- 
won, kad susitarus delei pasky
rimo naujojo Kanados atstovo 
\Vashingtone.

Kariuomenė sergsti negrus.

NASHVILLE, bal. 27. — Val
stijos gubernatoriaus Robertso 
įsakymu vakar pasiųsta penkias 
dešimts milicininkų Savanaah 
miestelin. Ten dabar einh byla 
keturių negrų, kaltinamų už 
žmogžudybę, ir todėl bijomasi, 
kad baltveidžiai kartais gali su
kelti riaušių.

Sudegė “miesto širdis”.
MUSKATINE, bal. 27. — čia 

gania žinių, kad vakar naktį 
kone visiškai sudegė Letts mie 
telis. Gaisro nepaliestos liko 
tik kelios nuošalesnės gatvės. 
Pati “miestelio širdis”, teismo 
butas, teatras, šviesos parūpi
namoji įstaiga ir kelios kjtos 
biznio įstaigos nušluota. Nuo
stoliai esą dideli.

----------------- ------------- %

Pinigą 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 jiatarpinikavi- 
mą. Vienutinė vieta kur taip galima išmainyti ir pa
siųsti pinigai Lietuvon yra.

NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS, 
1739 So. Halsted St., Chicago, III.

% ... , , „y,.— ,.,, , jiĮjMWaP.MM»U      Į ■ . , . ,

as reųuired ny Ine art oi Oct. (i, 1917

Badas Čekijoje
Darbininku Tarybos persergsti 

valdžią.

PBA.GA, bal. 27. — Iš šiauri- 
j nes Čekijos apskričių gaunama 
; žinių, jogei ten yra kuopilnian 

politi- sias badas.
Darbininkų tarybos painfor- 

• mavo valdžią, kad, jeigu delei 
to kiltų kokios nors suirutės, už 
visa tai jos neima atsakoiny-

KANADOS DARBININKAI
ŠVĘS PIRMA GEGUŽĖS.

Tai darbininkų atsakymas už 
persekiojimą jų vadų.

HALIFAK, bal. 27. — Pirmą 
dieną Gegužės Kanada bus supa
ralyžiuota. nuo Atlantiko iki Ra
miojo vandenyno. Tą dieną bus 
paskelbta generalis darbininkų 
streikas. Kanados darbininkai 
švęs Pirmąją Gegužės ir kartu 

1 pareikš protesto prieš valdžios 
( represijas darbininkų judėjimui 
nugniaušti, kitais žodžiais, pa
reikš užuojautos įkalintiems sa
vo vadams.

Apie tai praneša United Mine 
VVorgers unijos sekretorius Mac 
Lahlan.

New Yorkas turėsiąs alaus, bet 
negausias paragauti.

NEW YOBK, bal. 27. — Ne\v 
Yorko legislatura priėmė įsta
tymą, kuriuo leidžiama dirbti 
ir pardavinėti alų, turint 2.75 
mio.v aJ^olU/liaus. Manoma, 
kad valstijos gubernatorius ši
tą Kilių pasirašys. Bet, vis dėl
to — neAVyorkiečiai tuo nieko 
nepelnysią. O tai dėlto, kad ir 
ten randasi toks jau probibici- 
jos officieris, kaip kad cbica- 
giečių Dalrympic. Jis vakar pa
reiškė, jogei valstijos įstatymai 
prieš federalės valdžios patVar- 
kymuis nieko negeliuoja. New- 
yorkiečiai dar turį tenkinties 
1.50 nuoš. alumi.

JAMES LARKIN RASTAS 
ESANT KALTU.

NEW YORK, bal. 27. Pri- 
saikinlieji teisėjai šian- 
>die rado esant kaltu delei per
žengimo įstatymo apie kriminalę 
anarchiją paskilbusį Irlandijos 
darbininkų vadą. James Larkin. 
Bausmė dar nepaskirta.

Prezidentas ir redaktorius 
eis dvikovon.

MONTIVEDEO, bal. 27. — 
Uruguay respublikos preziden
tas, Baltasai- Brun, susipyko su 
vyriausiu EI Bais laikraščio lei
dėju ir redaktorium, ir peskmėj 
to - pašaukė jį dvikovon. Pa- 
starasai sutiko.

num.de
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Moterų balsavi
mas Lietuvoje.

Iš Lietuvos ateina laišku, 
kuriuose sakoma, kad kumy 
gų galybė politikoje daugiau 
šia remiasi moterimis. Rin
kimų agitacijos laiku kuni- 

• gai šaukė iš sakyklų, kad 
“moterėlės” eitų balsuot už 
krikščionis demokratus ir 
kalbintų savo vyrus taip-pat 
balsuot. O “moterėlės”, žinor 
ma, dažniausia taip ir darė,

giausia ačiū tam, klerika
lams pavyko paimti 4riršų 
ant kitų partijų...

Iš šito fakto kaikurie žmo
nės daro tą išvadą, kad bu
vę negerai duoti moterims 
balsavimo teisę tokioje šaly
je, kaip Lietuva, kur kunigai 
turi dar taip didelės įtakos 
tamsioje liaudyje. Bet šito
kia išvada yra visai neteisin
ga. Jeigu Lietuvos moterims 
trūksta apčvietos ir jo^dar 
klauso kunigų, tai reikią 
duoti joms progos apsišvies
ti ir išmokt savarankiškai 
protaut; o to galima daug 
greičiaus atsiekt, suteikiant

koje kartu su vyrais, negu 
atimant iš jų šitą teisę.

Demokratija — lygios tei
sės visiems žmonėms — yra 
geriausia politikos mokykla 
žmonėms, todėl susipratę 
darbininkai visur stoja už 
demokratiją. Jie stoja už ją 
net ir tuomet, kuomet jie ži
no, kad laikinai ji gali su
trukdyti jų žengimą pirmyn.

Panašiai kaip su moterų 
balsavimu, gali būt tam tik
rose aplinkybėse ir su visa ša 
lies tvarka. Kada, pav. ap
linkybės taip susideda, kad 
valdžia patenka į darbinin
kų rankas, tai jiems yra di
delės pagundos atimti teises 
iš kitų klesų ir visą galią pa
silikti tik sau (kaip pada
rė, sakysime, Rusijos darbi
ninkai, vadovaujami bolše
vikų). Bet pasiduodami ši
tai pagundai, darbininkai ga 
lėtų įgyt naudos tiktai tū
lam laikui, o ne pastoviai pa
gerint savo ateitį. Atimda
mi teises iš kitų klesų, dar
bininkai padarytų jas visas

prieš save; be to,.jie patįs 
netektų progos plėtot savo 
jiegas atviroj koVoj su prie
šais. Privilegijomis apsitve
rusi valdžia anksčiaus ar vė
liaus turi pulti.

Darbininkų žvilgsniu taip- 
pat butų negerai atimti tei
ses kunigams, kaip to reika
lauja kaikurie musų laisva
maniai. Netekę* teisių, jie 
daugelio žmonių akysp išro- 
dytų “mučelninkais už vie- 
rą”; o kada jie turi teisės da
lyvauti politikoje kartu su 
visais piliečiais, tai žmonės 
turi proghs ant kiekvieno 
žingnio mat^t, kas slepiasi 
po jų “šventenybės” skrais-

Jeigu Lietuvos moters per 
savo neišmanymą dabar bal
savo ir agitavo už kunigų 

partiją, tai joms bus gera pa. 
moka, kada klerikalai paro
dys tikrąjį savo veidą Sei
me. -

Abudu New Yorko legis- 
laturos butu assembly ir 
senatas — priėmė įstatymo 
sumanymą, draužiantį socia
listams statyt savo kandida
tus į teisdavybės arba val
džios vietas. Bet į jo išganin
gumą, matėma, netiki nei pa 
tįs atžagareiviai. Laikraš
čiai praneša, kad guberna* 
torius “veikiausia” užtie
siąs ant jo savo “veto”.

Atžagareivių dūkimas 
prieš Socialistų Partiją ro
do, žinoma, kad ji yra “bur
žuazijos sėbras”. Ar ne?

«■.'---

Apžvalga
KLERIKALAI NORI SENATO 

LIETUVOJE.

kun. 
parašė “Lietu

vos konstitucijos projektą”. 
Tame “projekte’’ jisai stoja už 
tai, kad Lietuva turėtų du par
lamento skyrių: atstovų butą 
ir senatą.

Tokia kun. Maliauskio nuo
monė tečiaus, pasirodo, yra ne 
išėmimas tarpe musų klerika
lu. Jai pritaria ir “Draugo“ re 
daktorius, kun. Bučys. Savo 
redaguojamų n 'laikraštyje pas
tarasis mėgina parodyt, kam ta 
sai senatas butų reikalingas. Sa
ko:

į pirmąjį arba didįjį atsto
vybės butą renkama vienas 
atstovas nuo paskirto piliečių 
skaičiaus, čia nežiūrima į 
nieką daugiau, kaip liktai į 
tą, kad renkamasis patiklų 
rinkikams. Todėl į žemąjį 
butą susirenka žmonių ūpo 
ir jų valios išrinktieji; Bet 
nei ūpas nei valia dar neišten 
ka, kad įstatai butų gerai šil
iniu lyti ir surašyti: 'tam tiks
lui reikia ir prityrimo ir mo 
kslo.
Antra priežastis, kodėl šalę ai 

stovų buto turįs būti da ir sena
tas, esanti ta, kad atstovų butas 
dažnai esąs “vienpusiškas”. 
Girdi:

Kadangi į žemąjį butą daž
niausiai patenka asmenys gy
venantieji p rak tikinę politi
ka, tai žemasis teisdavybės 
rūmas beveik visuomet būva 
vienpusiškais. Tat kenkia j- 
s totams, nes jie vienpusiš
kumu atima hrisye tiems gy
ventojams, kurie prie tos vie
nos pusės nenori ar negali pri 
aidėti. Todėl 'Senatą svarbu 
butų sustatyti neliek iš parti
jų atstovę, kiek iš įvairių 
žmonių rųšių. ,
Taigi, kad atsvėrus tas dvi at

stovų buto ydas — stoką moks 
lo ir vienpusiškumą “Drau
gas” rekomenduoja įsteigti a ug

Žinomasai

Truo transtatlon filed with the po&L mastei* at Chicago, III. April 28, 1920 
us reąuired by the act of Oct. 6,191/

Gegužes Švente.
. • « .__________ _____ _

Socialistų Partijos Manifestas

GEGUŽES šventė, tasai visų 
daiktų atbudimo gyventi 

simbolas ir ženklas, šiemet už
tinka darbininkų mases dar la
biau susipratusias, dar geriau 
pažįstančias savo jėgas ir ne
bėri nistanČias dėl senojo reži
mo tyronybių. Jų sąmonėj pil
nai susiformavo nauji idealai ir 
darbininkų klesos solidarumas 
eina vis gilyn ir platyn.

jos Pildomasis Komitetas siun
čia sveikinimų visiems šios ša
lies ir yiSo pasaulio darbinin
kams, tarptautiniams išsiva
davimo avangardams, nūnai 
daugelyj šalių kovojantiems su 
juodosios reakcijos jėgomis, be 
sistengiančiomis sutriuškinti, 
sunaikinti darbininkų organi
zacijas. f

milijonų žmonių padarė tušais 
ir besveikačiais ir paliko pasi
baisėtinų skolų, kad jas darbi
ninkai ir jų vaikai ir vaikų vai
kai išmokėtų.

Atžagus imperialistinių nu
galėtojų cinizmas kasti iena vis 
įžūlesnis darosi. Godus svetinių 
kraštų grobimas; medžiojimas 
koncesijų atsilikusiose pasaulio 
dalyse; žiaurus imperialistinių 
valdžių siautimas ir naikinimas 
kovotojų ,už laisvę Airijoj, Ko
rėjoj, Vengrijoj, Indijoj, Egyp- 
le, Sibire, Syrijoj, Persijoj ir ki 
tuose kraštuose; pasvaigęs 
Francuos, Japonijos, Anglijos 
ir Lenkijos utilitaristų šoviniz
mas pasiglemžtuose ir jų kon
troliuojamuose kraštuose; žiau
rus nugalėjusiųjų valstybių val
džių trempimas pilietinių žmo-

pitalistinį ir imperialistinį reži
mą. Jeigu jiems pavyktų tatai 
padaryti didesnėj pasaulio daly, 
tuomet jie vėl stvertųsi savo se
nųjų pirklybos ir koncesijų ver 
žimo metodų, atkaklaus lenkty
niavimo, slaptų diplomatijų, 
įtemptų santikių, ultimatumų 
ir, galų gale, grūdinio žmonių 
karau su visomis jo agonijomis, 
badu, kankinimais ir milijonų 
gyvybių naikinimais.

Inteligentingosios ir sąmo
ningosios mases šią Gegužės 
Šventę kelia galingą protesto 
balsą prieš tokias bjaurias ir 
nepakenčiamas užmačias. Žmo
nija jau pakankamai prisivaik
ščiojo kruvinais kryžiaus ke
liais ir dabar ji ilgisi gražaus, 
šlovingo gyvenimo, laikos, 
ramybės ir brolybės, simboli
zuojamų šiame visos gamtos 
pavasaryj. šalin tą žmonių ne
apykantą, tą chaosą, tą niovi- 
mąsi, tą visuotinę kovą Šalin 
visos los politikos, kurios veda 
dar prie kito Europos žlugdy
mo, viso pasaulio žmonių samia 
ros ryšių ardymo, jų saugumo

ir solidarumo naikinimo!
Mes siunčiame broliškų svei

kinimų visiems savo broliams 
darbininkams visose šalyse ir 
panaujiname savo pasižadėji
mą solidaringai veikli su jais 
prieš tą baisią neapykantą, ku
rią imcpria'listinės klesos ir 
viešpataujančios m iii tarinės kly 
kos nuolatos auklėja.

Mes graudename šios šalies 
darbininkus pašvęsti šią dieną 
tam, kad pasvarsčius apie žmo
nijos reikalus, kaip jie išreikšti 
darbininkų klesos reikalavimuo 
sc dėl ekonomines ir politinės 
laisvės visose šalyse.

Su imperializmu; su džingoi- 
zmu; su bankininkų, kapitalis
tų ir pelną plėšų šlykščių ir veid 
mainingu “patriotizmu;” su ini

Ne jokia sėjama neapykanta te
gul nekliudo jiems kelią į tą 
tarptautinį susipratimą ir broli
škumą, kurių žmonija taip la
bai reikalinga!

'Tegyvuoja viso pasaulio soci
alistinis ir darbininkų judėji
mas!
Nacionalinis Socialistų Partijos 

Pildomasis Komitetas.

Kazimieras Gugis
Veda vUokiua rtikaltu, kaip kriminatiikuoat 

taip ir civflUkaoM ieūmuoat. Daro 
vitokius dokumantat ir popUraot

Namų Ofteaa:
2121 S. Haltfed lt

Ant trečių lubų
Tel. Drovar 1310

Miesto Ofisu!
127 N. Bearbom tt. 

1111-11 UnilyBMt.
Tel. Centrai 4411

svetinių tautų; su kapitalizmu 
ir jo pirklybincmis varžytinė
mis — pasaulio darbininkų lai
mė ir gerovė negali būt suderiu

DR. A. MONTVTD
CHICAGO

Liatnvla Gydytojas Ir Chirurgas 
25 E. Washingtoa SL 
Marshall Field Alines 

18th a Ruimas 1827 
Phone Central 1362 

Valandos: nuo 10 Iki 12 ryto

1121 North Wsetera Arą.
Valandos: 6 iki 8 vakare.

K-Spindulial. Phone Armitage 2016 
Rezidencijos telefonas West 6121

apaštalu n*ą teisių ir persekiojimas dar- 
ir inųierialistų išpuoselėtos ilin bininkų organizacijų; šlykštus 
zijos ima gaišti. Atbudusiojo viešpataujančiųjų valdžių me- 
gyveninio pavasaris randa sau —• 
antrininką savo pavojams ir sa vo
vo pragumams albudusiame antkranti žmonėms dar sunkes- 
proletarįjde. Senasis kapitaliz-' nes naujo laivynų šarvavimo ir 
mo, .jrfnkerizmo, imperializmo ’ karinių jėgų stiprinimo našios, 
ir begalinio darbo žmonių išnau žydų skerdynės n u galėju šiųjų

1 valdžių sudarytose valstybėse;
nelemto 
ir Alck-

! sandro Sąjungai papedinio — 
I tai žygiai reakcingųjų interesų, 

daiktu : besistengiančių visą šios dienos 
pasaulį savo valiai pavergti.

karo

lavintas ir veidmainiavimas sa- 
žmonėms; jų spendimas

(lojimo pasaulis susilaukė mir- _ 
lino smūgio. Pasaulio karas pagalios sutvėrimas 
išklibino visą jo ekonominį gy-‘ šventajai Mcternicho 
veninių, parai ižą vo tarptautinę 1 s 
maino rinką, pagimdė neapsa- j 
komą gyvenamųjų. < 
brangumą, sumažinofizinį ina- .
siu sugebėjimą dirbti, sunaiki-1 Šitokiomis politikomis nuga
no dviejų dešimčių milijonų lėtojai rodo tik savo desperati- 
žmonių gyvybių, dar daugiau «nių pastangų atkurti pairusį ka

mo“), tai “Dr.” nuomone apie 
tai yra visai neteisinga. Yra 

a ilgšius visiems žinomas faktas, kad są
mokslus, ir iš atstovų įvairių vi lyse, kurios turi du teisdavybės 
suonunės grupių. Senatoriaus butu, žemesnysis butas yra, kai 
amžius turįs būt ne mažesnis po taisyklė, mažiaus vienpusiš- 
kaip 35 metų, ir jisai turįs būt kas, negu augštesnysis butas, 
praleidęs savo gyvenime bent Yra absurdas manyti, kad riiir 
15 metų mokslui. Senato na- kimus nuo profesijų, o ne nuo 
riai turėtų būt renkami seka- partijų, prašalintų atstovų pur
inai: ! tyviškunią. Praktika rodo,

kad to niekur nebuvo atsiekta.
* Rinkimai pagal profesijas arba 

klesas (kurias “Dr.” visai netei 
(singai vadina “luomais”) veda 
ne prie partyviškumo panaiki
nimo, o liktai prie to, kad tam 

i tikros klesos įgija (langiaus tei- 
, šių už kitas klesas. Sakysime, 
{darbininką klesai Lietuvoje 

‘J"1“ j šiandie butų pripažinta 5 vielos 
senate, o ūkininkams 15 vietų; 
už 20 melų, ačių industrijos iš- 
siplėtojiinui, darbininkų skai
čius gal susilygins su ūkininkų, 
skaičium, o gal ir pralenks jį: 
ar yra tečiaus užtikrinimo, kad 
per tą laiką atatinkamai bus 
perkeista ir tų klesų atstovų 
skaičiai senate? Jeigu ne, lai 
darbininkai tada turėk daug 
mažiaus vietų 
jiems priklauso, 
daug (langiaus, 
tymai visuomet 
gyvenimo.

“Dr.“ be reikalo tad pasako-

šlesnįjį teisdavybės butą, se
natą, sudarant jį iš vyresnio am 
žiaus žmonių, išėjusių

Pirmiausiai Senate turėtų 
būti aprūpinta vietjųmažumų 
tautoms: lenkams, žydams, 
baltgudžiams, vokiečiams. P 
Paskui reikėtų ir luomams: 1 
darbininkams, žemės savinin 
kains, pirkliams, pramoniniu 
kinus, dvasiškijai. Kiekvie-1 
no luomo ar tautos renkama-' 
sis turėtų priklausyti prie ... 
paties, prie kurio ir rinkikai, i

Jis galėtų, būti nebedarbinin- 
kas dėlto, kad 15 metų paš- 
ventus mokslui ąunku grįž
ti prie rankpelnio darbo. 
Jei tokių ir butų, tai jų skai
čius butų mažas ir tokiu bil
du darbininkai butų privers
ti rinkti savo atstovą iš per- 
mažo skaičiaus asmenų. Ge
riau tegu nedarbininkas at
stovaus darbininkus, negu 
kad darbininkų atstovai se
nate butų nenoriai išrinkti.
Pagalios, senatorių skaičių I 

“Dr.” nustato ant 50, o jų įga
liojimų laiką skiria 10 metų.

Paviršutiniškai žiūrint, gali 
kaikam išrūdyti, kad tie “Drau 
go” išvadžiojimai apie senato 
reikalingumą esą ištiesų įtiki
nantis. Bet yra ne taip, kada 
pažvelgi į juos truputį giliaus.

Viena, neišlaiko jokios kriti
kos “Dr.” nurodinėjimai, kad 
senatas butų labinus kompeten 
tiškus rašyt ir svarstyt įstaty
mus, negu atstovų butas. Jei
gu tam jlarbui reikia patyrimo 
ir mokslo, tai juk šitas ypaty
be gali tureli ir nariai, išrinkti 
į atstovą butą. Tarpe keleto 
šimtų atstovų visuomet turi at
sirasti pakankamas skaičius ap
šviestų ir prityrusių žmonių, 
kurie sugebės tinkamai paga
minti įstatymų projektus, — 
jeigu liktai jų yra šalyje. Pi
liečiai visuomet stengiasi išrink 
Ii atstovais gabiausius žmones, 
O ne1 prasčiausius.

Kas-gi dėl antrosios atstovų 
buto ydos, kurią neva galįs pra 
šalinti senatas (“vienpusišku-

senate, negu 
o ūkininkai

Kinkinių įsta- 
atsilieka nuo

dėtų prie įstatymų pagerinimo, 
lai yra tiktai akių dūmimas, 
t ikrasis senato tikslas visur yra 
padaryti taip, kad žmonėms bu-

mų, kokių jie nori. Jeigu žmo 
nėms pavyksta išrinkti gerus 
atstovus į žemesnįjį teisdavybės 
butą, ir jeigu jisai nori išleisti 
gerų įstatymų, tai ponai, kurie 
visuomet turi dauginus Įtek
mės senate, negu atstovų bute, 
pavartoja senatą tam, kad už
kirtus kelią tokiems įstaty
mams. Senatas yra niekas dau 
ginus,* kaip poną tvirtove, sto
vinti prieš liaudies atstovybę. 
Senatorių “mokslas” ir “bepar- 
tyviškumas” tai yra tiktai skrai

dengti .
lodei darbo žmonės yra prie

šingi tokiai įstaigai. Jie reika
lauja, kad visa įstatymų leidi
mo galia butų vienos liaudies 
a Islovybės rankoae.

O klerikalai stoja už. senatą 
lodei, kad jie yra ponų draugai 
ir progreso priešai.

Sveikinimų ir gerų norų vi
siems visų tautų, rasių, spalvos 
ir tikėjimo darbo žmonėms!

Central
Manufacturing

District Bank

1112 West 35th Street, Netoli Morgan St.,
Bankas atidaras kasdien nito 9 ryto iki 3 po pietų.
VAKARAIS: Panedėliais, Seredomis Subatomis nuo 6 iki 8 vai.

Chicago, III.

Turtas Viršina 
$6,000,000.00

Atsiminkime Senovės Žodžius
Kur yra sakoma: “Jeigu Turi Pinigų, tai tau netrūksta ir draugų, bet-gi jeigu pi

nigų nėra, tai nėra nei-ko be kalbėt apie draugus!””
žinokime, kad musų geriausia draugas yra tai pinigai ant bankinės knygutės saugio

je bąnkoje.
Visiems gerai žinomas CENTRAL BANKAS ant Bridgeporto yra tvirta finansinė 

įstaiga su grynu kapitalu ir perviršių $750,000.00, užtikrina saugumą žmonių padėtiems 
pinigams. Lietuviai, kurie nuo senų-senovės laiko šioje bankoje savo pinigus yra pilnai 
užganėdinti ir pataria savo draugams, kad gurėdami bankinius reikalus kreiptus vien į 
DIDYJĮ VALSTIJINĮ CENTRAL MFG. DISTRICT BANKĄ ant BRIDGEPORTO. Banko 
turtas virš. ŠEŠIŲ MILIJONŲ DQLARIŲ.

PASARGA!
Lietuviams važiuojantiems į Lietuvą yra duodami patarimai kaip butų geriausiai 

padaryti su pinigais kad apsisaugoti nuo didelių nuostolių. Patarimai veltui. Su visokiais 
Reikalais krepkitės ypatiškai arba per laiškus į

Central Manufacturing Dislricl Bank
A STATE BANK

UŽRUBEŽINIS SKYRIUS.
esti atidaras Nedėliomis nuo 10 iki 12 valandos. PERSIUNČIAME PINIGUS LIETUVON.

Farmu Eikiuršinas
ANTRAS EXK1URŠ1NAS šio meto lietuvių kolonijoj WOODBORO WISCONS1NE. Randasi 7 my

lios j pietvakarius nuo didelio pavietavo miesto Rhinelanderio, kuriame yra daugybė visokių dirbtuvių- 
fabrikų, didelių krautuvių, teatrų ir kitokių įstaigų

Exkiursinas-išvažiavimas surengtas per Didžiausių Lietuvių Žemės Pardavojimo Bendrovę, Liberty 
Land & Investment Co., žemių ir Ūkių savininkų

ĮVYKS GEGUŽIO 7 DIENĄ, 1920 PeTNYČIOJ
Visi susirinkite į bendrovės ofisų ne vėliau kaip 2-rų vai. po pietų, nes treinas išeina 5-tą vai. nuo 

NArth-Western stoties Madison ir Clinton gatvių. Kelione dykai visiems, kurie tik pirks farmas.
Sekančią dienų, Sukatoje, Gegužio 3 <1.. bus puikus pavasarinis balius, Woodboro viešbutyj (hotelyį) 

su prakalbomis, šokiais ir lietuviškomis dainomis.
Bus puiki muzika po vadovyste Woodboro orchestros.
įžanga ir pietus farnių pirkėjams dykai.

Lietuvių bendrovė paskirė 3000 akrų geriausios žemės Lietuvių kolonijoj, kuri turės būt išparduota 
ant šito exktursino už stebėtinai žemą kainą; kad pamatęs, jokiu badu neiškęsi nepirkęs. Prekes nuo 
$15 ir augŠčiau už akerį perkant nemažiau 40 akrų ar daugiau, ant labai lengvų išmokėjimų. Žemė pri
eina prie gerų kelių-vieškelių, puikių vapdenų, kuriuose yra daug žuvies; arti miestelio, kuriamb keletas 
jau lietuvių biznierių ir dar yra proga daugumui atidaryti kitokius biznius. Geležinkelio stotis aut vie
tos, pačta, mokyklos ir tt. žodžiu visi parankumai kokie tik reikalingi.

Pirkusieji farmas nuo bendrovės gauna daug visokios pagelbos. Duoda gerą stubą mostelyje gyven
ti per vieną metą dykai; pakol savo pasibudavoja ant savo žemes. Duoda 5 akerius išdirbtos geros žemės 
pirmą metą dėl pasisčjimo ir pasisodinimo reikalingų dalykų. Duoda arklius kelioms dienoms, dėl prasi
dėjimo lauko dirbti ir daug kitų pagelbų.

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

Taipgi parsiduoda daug gatavų išdirbtų farmų, su budinkais, gyvuliais, mašinomis ir kitais įtaisy- > 
mais. Galima gauti dideliame pasirinkime artimoj apielinkėj.

Kurie važiuosite ant šito exkiuršino, tai malonėkite pranešti į bendrovės ofisų kelioms dienoms pir
miau. Visi kurie gyvenate ne Chicagoje, tai galite tiesiai važiuoti ant farmų į Woodboro, Wis. O tenai 
visi susitiksite ir linksmai laikų praleisit. Atsišaukit

LIBERTY LAND & INVESTMENT CO.,
3301 So. Haisted St., B Tel. Bouievard 6775. Chicago, III.



Lietuviu Rateliuose
....... .........

BURNSIDE

Studijok Pijanti 
Klausimą Atsargiai

Ateiki į musų ruimingą pardavimo sankro
vą ir matyk Grands, Uprights ir Player 
Pijanus Steinway, Duo Art, Lyon & Healy 
ir daugybę kitų vadovaujamų išdirbysčių.

Kainos čia esti tik biskj pakilusios, sulygi
nus su abelnu kainų iškilimu.

Jus daug geriau padarysite pirkdami gerą
instrumentą dabar negu kadais pirmiau.

Lengvi mėnesiniai išmokėjimai gal būti 
suteikti.

•te ..

SPECIALI KONCERTAI ŠIA SAVAITĘ—KASDIEN 
Koncertų Salėje, Apatiniame Augštyje; Inžanga veltui.

Pramogos.
Pereitą subatvaikorį, bai. 24 

d., K. of P. svetainėj buvo Ap- 
švietos ir dailės draugijos pra
mogų vakaras, susidėjęs iš į vai 
rių paniarginimų ir šokių.

Pirmiausia Jokimas Pivoriū
nas atloše monologą, po to Ap- 
Švietos ir Dailės draugijos kvar 
tetas padainavo porą dainelių 
paskui sekė dialogas, trio, Mor
tos Mačiukevičmtes deklama
cija ir Birutes Btmkiutes ir Ju
lės Ažiukiutės duetas, o A. Ko- 
saituke labai puikiai pašoko ja
ponų šokį. Viskas nusisekė la 
bai puikiai. Pabaigoj Pijus Du 
bickas pasakė trumpą prakal
bą apie svarbą prigulėti prie 
kokios nors organizacijos ar 
draugijos. Nors kalba buvo la 
bai gera, bet keli atsilankiusieji 
svečiai, net pasekant tūliems 
palios draugijos nariams, buvo 
pradėję kelti triukšmą. Paskui 
buvo šokiai iki vėlaus laiko.

Pubjitktos atsilaukS nemažai, 
bet pelno draugijai bus visai 
nedaug. — Ten Buvęs.

Skelbia streiką.
Organizuotieji duonkepiai 

rengiasi sustreikuoti ateinan
čią subatą, 4vai. po piet, jei jų 
rc'kalavimas pakelti algą iki

* $50 savaitėje iki to laiko nebus 
išpildytas.

Lyon & Heoly
Wabash Avenue at Jackson Everything Known in Music

Ėst. 1864

Važiuokite j Lietuvę
" PER

Depositors State Bank
4633-4637 South Ashland Avenue

CHICAGO, ILLINOIS

$6,000,000.00 dolerių banka

GALIME pripildyti jum aplikacijas dėl pasportų, 
gauti jum pasportus 
parduoti laivakortes, per 
LIEPOJŲ, arba DANZIGĄ. > 
ATEIKIT, arba RAŠYKIT į mus, 
o mes jum patarnausime geriausiai.

MES ŠNEKAME VISOKIOMIS KALBOMIS:
LIETUVIŠKAI, LENKIŠKAI, RUSKAI, VOKIŠ

KAI, UKRAINŲ, BOHEMŲ, SLAVŲ, KROATŲ, 
SERBŲ IR ŽYDŲ KALBOMIS.

Nesaugus bankas.
Mrs. Marle McGrath, 2034 

Purk Av. netikėjo paprastiems 
bankams ir laikė pinigus mote
rų banke — pančekoje. Ten pat 
laike pinigus ir jos duktė Ma
ri;*, 16m. Abi buvo susidėjusius 
$1.900U Bet pereitą subatą jau
noji Marie dingo, dingo kartu 
ir visas “bankas.” Vakar ją su

rasta, bet banke bebuvo vos 
keturi šimteliai. O jos kamba
ryj buvo pilna zuikių ir pauk
ščių ir net už $150 “kendzių.” 
Dukrelė džiaugiasi bent pagy
venusi per keletą dienų,tik blo
ga, kad dabar jo$ viduriai ne
virškiną.

6c karferai pasilieka.
Public Utilities komisija iš

pildė gatvekarių kompanijos 
prašimą ir prailgino 6c karterį 
iki birželio 30 d. Tada ji nusta 
tys nuolatinę kainą karterio il
gesniam laikui.

Haywood apeliacija atidėta.
William D. Haywood ir 93 ki 

tų nutęstųjų I. W. W. narių a- 
peliacijos nagrinėjimas tapo a- 
tidėtas iki gegužės 25 ir 26 d. 
Tai padaryta prašant Hayvvoo- 
do advokatui Otto Christensen, 
kadangi vyriausias advokatas 
Vandenveer negali pribūti, /nes 
veda bylą vakaruose.

23 iš nuteistųjų jau at
sėdėjo savo laiką kalėjime ir 
dabar apeliuoja nuo uždėtos ant 
j u pimigiškos pabaudos.

Šviesą ir pajiegą suvedame i senus ir naujus namus, taipgi 
l dirbtuves. Casb arba ant išmokėjimo.

Pirmutinė Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje
THE BRIDGEPORTELECTRIC CO, Ine.

A. BARTKUS, Prea.
1619 W. 47th SL Tel. Boulevard 1892. Chicago, DL

Mokykloms trūksta anglių.
Mokyklos, kurios vos tik pa- 

nedelyf atsidarė užsibaigus in
žinierių streikui, gali vėl užsi
daryti, nes joms trūksta anglių, 
o daugiau anglių negaunama.

’ Telephone Drover 5052

Dr. A. Juozaitis 
DENTI8TAS

Valandos: nuo 10 Iki 8 vai vaka 
re. Nedėliomis pagal sutarimo. 
3261 So. Halsted St. Chicaso, IH.

. j

A. PETRATIS & CO.
Mortgage Bank 

REAL ESTATE-INSURANCE 

European American Bureau

A. PETRATIS S FABIJONAS

Siunčia Pinigu* Parduoda Laivokortaa 
notakulišas

3248 So. Halsted Street. Chicago. Ill’.iois 
Telephone Boulevard 61 i

O Žmogue kasosi galvą, 
kad palengvint niežėjimą. 
Kasįmasi pasidaro papro
čiu, ir tuomet žmogus ka
sosi nejučioms. Bet jis 
žino, kad jam niežti, ir 
visi kiti tą žino. O

Vyrai ir moteris kenčia 
niežėjimą nuo pleiskanų, 
o kenčia bereikalingai, 
nes tą niežėjimą galima 
lengvai prašalinti. Nebus

daugiau niežėjimo, kasjmosi, plaukų slinkimo ir kitų nesmagumų, 
I įvykstančių nou pleiskanų. v

panaikins visus niežėjimus ir išvalys iš galvos visas pleiskanas. 
I Paskui tik retkarčiais suvilgymas galvos apsaugos ją nuo pleiska- 
| nų atsinaujinimo.

RUFFLES yra maistinga maudyne galvos odai ir plaukams. 
Į Ji nesugadins nei jautriausios odos. Jus negalite apsieiti be 
Į RUFFLES, jei turite pleiskanų.
j Jus aptiekininkas parduos jums už 65c. bonkutę. Mes taipgi 

galime atsiust jums tiesiog, jei gausime nuo jūsų 75 centus pačto
Į markėmis ar moncy order, kuriuos siųskite^liuo adresui • 

•F. AD. RICHTER G CO., 326-330 Brt>*dway, New Vark

Mes perkame Pergalės Bondas pilna parašyt*- P A C H 
ja verte, ir Laisvės Bondas pilna pinigine verte, V A m U

‘ J- G. SACKHEIM & Cft
Utarninkais, Ketvergei* 1336 MILWAUKM AVI.

PASPARTŲ BLANKAS 
PILDOME DYKAI 

Baltic Consultation Bureau, 
Ine.

35 S. Dearbom St, Chicago. 
Room 206.

Prakalbos Prakalbos
Dr. A. R, Blumenthal

TEMOJE S

Svietas Jau Pasibaigė!
Milijonai Žmonių Dabar Gyvenančių 

Nebemirs!!!!!

SVARBUS IŠGULDYMAS KETVERGO VAKARE

Balandžio 29-ta d. 1920
INepraleiskit Savo PROGOS

LIBERTY SVETAINĖJE
30ta Gatvė ir Union Avenue 

Chicago, Illinois

Pradžia lygiai 7:30 vai. vak. Duris adaros nuo 7

Įžanga Liuesą Nebus Kolektų
Rengia T. B. T. S

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■H■■■■■■■■■■■■■■■
T

AŠ ADOMAS A. KARALIAUSKAS, SEKANČIAI RAŠAU.
Aš labai sirgau per 3 metus, nuslabnėjęs pilvelis buvo. Dispep 

sija,nevirinimas pilvelio, nuslabnėjimas. Kraujo, inkstų, Nervų Ir 
abelnas spėkų nustojimas viso kūno, ir buvau nustojęs vilties, kad 
begyVensiu. Visur jieškojau sau pagalbos, nesigailėjau visoje Amo, 
rikoj ir už rubežių, bet niekur negavau savo sveikatai pagelbos.

Bet kada pareikalavau Salutaras vaistų, Bitteria, Kraujo valyto
jo, Nervatona, Inkstų ir Reumatizmo gyduolės, tai po suvartojimui 
minėtos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėt, gerai dirbt, 
Kraujas išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbt. Inkstai atsigavo. Reu
matizmas pranyko diegliai nebebadė po krutinę. Vidurių rėžimaa 
išnyko po užmušimui visų ligų. Bėgiu 3 mėnesių išgerdavau kas sa
vaitė po buteli Salutaras, Bitteria, ir po 3 rilėn. savo paveiksle pa
mačiau toki skirtumą ir 1000 sykių dėkuoju Salutaras mylistų go- 
radėjistei ir linkiu visiems savo draugams ir pažįstamiems su to
kiais atsitikimais patariu nuoširdžiai kreiptfes prie Salutaras:

SALUTARAS
CHEMICAL INSTITUTION J. Baltrėnaa, Prof.

1707 So. Halsted St, Telephone Canal 6417. Chicago, III,

DR. C. K. KLIAUGA 
Dentistaa.

NAUJIENŲ NAME
1739 So. Halsted SU ChicifO, I1L
Valandos: 1 — 12 ryto ir 2 — 9

vakari Fhoae Caaal M7

Tele Yards 6492

AKUšERKA 
A. SHUSHO

Turiu patyrimą 
moterių ligose; rū
pestingai prižiū
riu ligone* ir kūdi
kį laike ligos.
3255 So. Halsted 
St.» Chicago, III

Telefonų Kompanija turi irgi labai skubias 
valandas, kaų> tai turi gatvekariai sąkro- 
vos, bankai ir štampų langeliai pašto ofise.

Žmogus eilėje atsistojęs kantriai laukia ke
letą minučių, kad sudėjus depozitą ban- 
kon, kad nusipirkus štampą, užregistra
vus laišką, kad nusipirkus gelkelio tikietą 
arba sėdynę teatre ir ne biškio nesiskun
džia. Bot jeigu jam kai-kada prisieinu 
dvidešimts sekundų palaukti telefono su
jungimo, tai jis labai jaučiasi neužganė
dintas ir tuoj daro nusiskundimus dėl 
prasto patarnavimo.

Tegul kiekvienas atvirai pasistato sau vie
ną ar du klausimu:

“Ar yra mieste kita kompanija ar są- 
krova, kur suteiktų man tokį grei
tą patarnavimą ir taip mažai iš ma
nęs atimtų laiko, kaip tai daro Te
lefonų Kompanija?

“Ar galiu aš gauti tokį greitą patarna
vimą antgatyekario, klerko, pardavi- 
ko, kasininko ar bi nuo ko, kada 
man reikia, kaip tai as\ galiu Įgyti 
iš Telefonų patarnautojos?

Kada aš paspaudžiu varpelę ant ma
no stalo, kad pribūtų stenografė ar
ba pasiuntinis, ar jio visad tučtuo
jau ateina?”

Plati sistema, kuri aprūpina 550,000 telefonų, y- 
ra privesta suteikti patarnavimą į kelias sekun
das. Didesnis kiek Įvairumas-patarnavimo laike 
būna, kada vienu sykiu supuola daug pareika
lavimų. Ir telefonų patarnavime taip, kaip ir 
kitokiame, kada, užvirsta vienti sykiu reikala
vimų — kantrybė privalo būti kiekvieno varto
jama, kol kamša ncnuslugs.

CHICAGO TELEPHONE COMPANY

Pullman G52
APTIEKA

August Yonaitis 
LIETUVYS APTIEKORIUS 

10646 So. Michigan Avė., 
Chicago-Roseland, III.

TEISINGA DRABUŽIŲ KAINA
Kainos kurios tinka bile vieno kiše

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

derio užsakyti siutai ir overkotai; su 
diržais, su liemeniu, formaliai pritin
kami, ir konservatyvio styliaus, $32.50 
iki $60.00.

Pamatykit musų specialius siutus 
ir overkotus po $15, 7$17.50, $20.00, 
$22.50, $25.00 ir $30.00. Juodi siu
tai po $45 ir $65. Mėlino sorge siu
tai nuo $35 iki $60. Vaikinų ir vai
kų siutai ir overkotai $6.50 ir dau
giau. Vyrų kelinės $4 ir daugiau. 
Mėlino serge kelinės $5.50 iki $17.50.

Specialis nupiginamas 5% kiekvie
nam pirkiniui, kuris turi būti siun
čiamas Europoh.

Atidaryta kiekvieną dieną iki 9 
vai. vakare. Subatomis iki 10 vai. 
vakare. Nedėliomis iki 6 v, vakare.

S. GORDON, 
1415 So. Halsted St., Chicago, X1L

SPECIALISTAS 
Murinuoju Dyka!

Gyvenimas yra 
tuščias, kada pra 
pyksta regėjimas 

Mes vartojam 
pagerinta Oph- 
thalmometer. ¥- 
patinga doma at 
kreipiama i vai-i

kus. Vai.: nuo 9 ryto iki v vak. 
nedėliomis, nuo 9 iki 12 dieną 
4649 8. Ashland av. kamp.47 et. 
z Telephone Yards 4212 

Boulevard 6427

Aki*

DR. M. HERZMAN
Garai lUtuviama Unomaa p«r 22 ma* 

ir akularia***71* ar’'dyto^M‘ •WrnT®M
Gydo aitrias ir chroniikaa Ilgai, vy

rų, moterų ir vaikų, pagal naujausias 
metodas X-Ray ir kitokius elektros prie- 
taisus.

Ofisas ir Labaratorlja: IMI W. lite 
St. netoli Fisk St.

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

f Dienomis: Canal 
Telephonall J 8110 *rb* 867 

P ' ) Naktimis Drexel
\ 950 - Drover 4186

GYVENIMAS: M12 S. Halsted Street

Dr. Charles Sagai
Persikėle į savo naują isfisą 
pa. 4729 S«. Aaland Avė. Jb 
gydo ligas Vyrų, moterų ir val
kų. Ofiso valandos nuo 10 iki 
12 rytmetyj, nuo 2 iki 6 va
kare. Spedalbto dfiovM fc 
moterų ligų, k

Tel. Drexel 28M.

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

3149 S. Morgan st., kertė 32 st.
Chicago, Illinois.
SPECIALISTAS:

Moteriškų ir Vyriškų, 
Taipgi Chroniškų Ligų.

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 — 3 po pietų ir nuo 

6—8 vakare. Nedėliomis nuo 
9—2 po pietų.

Telephone Yards 687.

DR. S. BIEŽ1S
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 10 iki 12 dieną

Telefonu Pullman N*.
DR. P. P. ZALLYS

Lietuvia Dentistas 
>857 Michigan Avė, Rosehmd.

Valandos: • iki 9 vakar#,

Telephone Yarde I0S2

Dr. M. Stupnicki
3107 S, Morgan st Chicago

VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto 
ir nuo S iki 8 vakar*.

DR
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgu 
RoBelande: 10900 S. Michiga* Ava, 
Telefonai, Pullman 342 ir 8188 
Chicagos ofisas: 4515 S. Wood St 
Tik Ketvergų vakarais nuo 6:39 
—7. Tek Yards 723.

MAKARAS

DR. M. T. 8TR1KOLIS
Gydytojas Ir Chirurgu 

Ofisas: 1757 W. 47 St 
Tel. Boulevard 169. 

Ofiso valandos: 10 ryto iki 2 
po pietų; 6:30 iki 8:30 vak. 

Nedėliomis 9 iki 12 dienų. 
Namai: 2914 W. 43 St.

Tel. McKinley 268

Telephone Boulevard 2160 
DR. A. J. KARALIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VALANDOS: 9—12 ryto 
2—9 vakaro 

3303 8. Mergas Si. Chicago. UI.

....... .... . ■ 1 ....................... ..

DR. JOHN N. THORPE 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1637 WJH St. hampJfarshfield av
Valandos: Iki 9 ryto; nuo | iki 

4 ir nuo 7 iki 9 vakare.
Tel. Prospect 11*2

.. ........... ' ...................................... ....
Telephone Yards 5834

. Dr. P. G. Wiegner 
Priėmimo valdndos nuo 8 iki 
12 iš ryto ir nuo 7 iki 9 v. vak. 
3325 So. Halsted St, Chicago/

>■ u. ..  ■/
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NAUJIENOS
■R

Kelias Lietuvon Jau
Atdaras

Visi Lietuviai gali įgyti pasportę į vieną dieną.

Russian American Bureau,"*
OF CHICAGO

■ Prirengia keleivius ir prigelbsti jiems išgauti pas- 
J portus veltui Visus, pasiryžusius grįžti savo tėvynėn 

kviečiame kreipties į

Russian American Bureau
706 West 12th St., Chicago, III.

Biuras atidaras kiekvieną dieną iki 7 vai. vakare, 
■ o nedėliomis iki 2 vai. po pietų.

Mes kalbame Lietuviškai.

VIENINTELĖ CHICAGOJE
A. F. GEHL CO. KARŠTO ORO IŠTAIGA 
ELEKTRINIS GYDYMAS IR MASAŽAS 

šviesinęs ir sietinės maudynės
Geriausias koks tik yra žinomas gydymas Reumatizmo, Paralyžaus 

Nervuotumo, Pilvo, Kepeny ir inkstų ligų, Hemoroidų.
Visokios odos ligos (šašai) gydoma elektrinėmis vaistuotomis 

maudynėmis. t .............
VYRŲ SKYRIUS MOTERŲ SKYRIUS

1550 Clybourn Avė. 1527 N. Halsted St.
Tel. Lincoln 4424.

KONTRAKTORIUS
ELEKTRIŠKŲ DARBŲ!

Invodu šviesas j namus, instatau ir sutaisau elektrikinius moto
rus, indedu fixtures ir viską darau sulyg Chicagos’ miesto inspek
cijos teisių.

P. K. MALELO,
3336 SOUTH HALSTED STREET, CHICAGO, ILL.

Telephone Boulevard 1969.

TAISOME RADIATORIUS
Pirma lietuvių šapu, kur taisoma automobilių 

radiatoriai, tankai ir fenderiai — Mus darbas už
ganėdina visus. — Iš apielinkių kreipkitės laiš
kais. .

OGDEN PARK AUTO REPAIR 
SHOP

6308 So. Racine Avė..
Telephone Wentworth 1598.

Chicago

Risižkos ir

ASMEN Ų J IEŠKOJIMAI REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

VVaukegano
Lietuviai—
Norėdami SIŲSTI PINIGŲ 
savo giminėms LIETUVON, 

kreipkitės į J. E. Bruževi- 
čiaus aptiekę: '

PAJIEŠKAU iš Lietuvos Pijus Pe- 
trukaitis (iŠ amato kriaušius) Pajieš- 
ko brolio Juozapo Petrukaičio, pusbro
lio Tamošiaus Petnikaičio, dėdės Juo

zapo Klevinsko. Visi gyveno prieš 
karę Chicagoje.

PLIUS PETRUKA1TIS 
Jurbarkas,

No. 40 Vokiečių gatvė, Raseinių apskr. 
Lietuva—Lithuania.

Del platesnių žinių atsišaukusieji 
kreipkitės šiuo antrašu: Mrs. P. Mii- 
ler 1630 N. Robey St. Chicago, 111 
»-------- —— ...»......... ..—L—.,.

PAJIEŠKAU savo vyro Antano Ši- 
pulskio; 13 metų kaip jis mane ap
leido; jeigu esi gyvas tai meldžiu at
sišaukti arba kas žinote prašau pra
nešti. Turiu svarbų reikalą.

ONA AIPULSKIENR,
...1115 Oak St., De Kalb, III....

HmHHHBBHL. J -------- M. .

AUTOMOBILIAI
EXTRA BARGENAS

Vienas iš puikiausių ir geriausių 
automobilių VVINTON SIX septynių 
sėdynių . Visai mažai vartotas. Par
siduoda labai pigiai. Galima matyt.

RRIGEPORT GARAGE, 
3207 So. Halsted St.

Sereda, Balandžio 28, 1920

NAMAI-žEMfi i

WAUKEGAN
PHARMACY

1005 Marion Street
Waukegan, III

Laikykite apsaugoje savo 
akis Smetonos priskirtais 

stiklais.

PAJIEŠKAU savo dėdės Antano 
Budgeno, Kauno red., Tauragės ap
skričio, Girdiškės parap., Klinkių kai- 

(mo. Amerikoj gyvena apie 30 metų. 
Girdėjau, kad gyvena Pennaylvanijos 
valstijoj. Jis pats arba kas kitas, ma
lonėkite man apie jį pranešti.

J. GUDINSKAS, 
1738 So. Halsted St, Chicago, 111.

PAJIEŠKAU savo brolio Jono Ma
tules, kilusio iš Kaltinėnų, Raseinių 
pavieto; turiu labai svarbų reikalą. 
Meldžiu atsiliepti tuoj:

ANTANAS .J MATULA. 
1529 E. Jefferson St. Sprjngfield, III.

PAJIEŠKAU merginos apsivedimui 
ne jaunesnės 20 metų ne senesnės 40 
metų. Aš esu 37 metų amžiaus. Norė
čiau su mergaitėmis susipažinti dėl 
šeimyniško gyvenimo.. Kiekvienai duo
siu atsakymą. Kreipkitės:

ANDREW PULKĄ, 
1928 — Gth St., Rockford, III.

REIKIA merginos apsivedimui ne- 
jaunesnčs, kaip 24 metų ir ne senes
nes <35 metų; aš esu 36 metų amžiaus. 

JOHN KALE,
P O. Box 388, Canton, 111.

PARDAVIMUI — 3 augščių mū
ras, 2 pag. po 6 kamb.; pečiais šil
domas; vienas Storas ir 3 kamb. pa
gyvenimas, garu šildomas; lotas 50x 
125 pėdas. Kaina $9500. Įmokėti 
$3000. Cemento basementas. Drau
ge ir Grocerne, jeigu norima

5700 S. Morgan St. i -Ii

MERGAIČIŲ, 16 metu ir senesnių 
lengviam, maloniam darbui toiletinio 
muilo departamente ir dėžių dirbyklai. 
Mokestis 30c į valandą ir bonus laike 
mokinimosi. Mergaitės gali uždirbti 
nuo $20 iki $30 į savaitę uždavu. 
Valandos nuo 8 iki 4:30 vai. vak. 
Pusė dienos subatomis.
Ateikite pasirengęs dirbti.
AIJ’JCN B. WRISI>EY COMPANY, 

925 So. Wells St.

REIKIA patyrusių moterų prie 
rinkimo skudurų

SHANDLER & YOUNG CO., 
1820 W. 14th St.

REIKIA
UNKSMIŲ MERGAIČIŲGERŲ, UNKSMIŲ MERGAIČIŲ 

DARBUI GRAŽIOJ, ŠVIESIOJ VIE
TOJ. — 
IR

PUIKIOS DARBO SĄLYGOS 
GERA MOKESTIS PRADŽIAI.
UP TO DATE LAUNDRY 
11023 S. MICHIGAN AVĖ.

REIKIA 10 patyrusių moterų prie 
rinkimo skuduru.

P. GOLDMAN
1017 So. Fairfield Avė. Chicago, III.

REIKIA DARBININKŲ 
VYRŲ

PARDAVIMUI
EXTRA PIGUMAS GROJAMŲ 

PIANŲ.
$800 Angelus Grojiklis—Pijanas, 

mahogany medžio, antrarankis drau
ge su 60 rolelių muzikos ir suolelis 
už $325. $700 Regina grojiklis už 
$275; išlygos pagal reikalavimo. Ar- 
žuolinis grojiklis su Gulbrausen gro
jiku o veikimu, ftemme stovyje, per
duodama už $335.00

CARL ANDERSON
36 So. State St.

1224 North American Bldg
Central 202

BARGENAS.
Pardavimui 2 augštų frame namas, 

groseme ir bučemė, augštas skiepas, 
garadžius iŠ užpakalio. Cementuota 
ele Gatvekariai eina pro šąli. Na
mo renda metams $540 . Mėnesi
niais išmokėjiamais arba pinigais.

F. FPANCEL,
3045 So. Crawford Avė.,

■

PARSIDUODA bučemė ir groser- 
nė geroj vietoj lietuvių ir lenkų ap
gyvento!; priežastis pardavimo, einu 
į kitą biznį.

1836 So. Halsted St.

120 AKRŲ ŪKE
Apie 20 akerių priruoštos arai, apie 
168 yardų pločio prieina prie ežero, 
U mailės iki miestui, mokyklai ir 
gelžkelio stočiai Gražus medinis na 
mas, geras vanduo ir t. p. Perkant 
tuoj parsiduoda už $3500, Lietuvių 
Kolonija.

CHAS. NEUE, 
Onelda Co. Woodboro, Wis.

Ji

PARSIDUODA bučemė ir groser- 
nė iš priežasties kito biznio. Atsišau
kite po antrašu:

A. ŽELNYS, 
3248 Lime Street.

PARSIDUODA 2 augščių muro na
mas, 2 pag. po 5 kamb., ir namelis 
4 kamb. užpakalyje.

2904 Union Avė.

PARDAVIMUI PHOTO STUDTO 
Geroj apielinkėj; Biznis gerai iš
dirbta per 7 metus. Ilgas lysas; Pigi 
renda. Parduodu pigiai, nes turiu iš
važiuoti Lietuvon. Kreipties į p. K. 
JAMONTA Naujienų ofise.

PARDAVIMUI bučemė ir groser- 
nė Lietuvių ir kitų tautų apgyventoj 
vietoj. Biznis išdirbtas nuo seniai. Par
davimo priežastis — apleidžiu Chica- 
gą. Atsišaukti į Naujienij ofisą po nr. 
85.

RENGKIS PAVASARIUI

Pirk lotą arba mažą ukę

Kas nori tureli gerai apsaugo
tas akis, ir prašalinti akių bei 
galvos skaudėjimus ir nedamali- 
mą - tam tegul Smetiinu priski
ria akinius.

Ateikite pas mane pasitarti 
pirm negu kitur eisite. Egzami
nuojama akis dykai.

JOHN J. SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS

1801 S. Ashland Avė, Chicago. 
kertė 18-tos gatvės; 3-čios lubos

Kambaris 14-15-16-17
Viršui PLATT’S aptiekos
Tėmykite mano parašą.

Valandos: Nuo 10 ryto iki 9 vak. 
Nedėliomis nuo 9 ryto iki 12 d.

REIKIA man gyvenimo draugės; 
gali būti bikokios tikybos — aš ne
paisau, bi tik mylėtų ramų ir pado
rų‘gyvenimą. Esu našlys, 46 metų am
žiaus; turiu nuosavą namą $4000 ver
tės. Artimesniam susižinojimui mel
džiu kreipties adresu:

A. J. N.
Box 383. Johnston City, III.

JIEŠKO KAMBARIŲ
REIKIA kambario, laisvas vaikinas 

su ar be valgio; Cicero apielinkėje. 
Už gerą kambarį mokėsiu gerus pi
nigus. Malonėkite pranešti.

K. KAMINSKAS, 
1300 So. 49th Ct., Cicero, III.

DARBININKAI
Jeigu norite turėti nuolatinj 

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

900 W. 18th St.
NATIONAL LEAD CO.

PARDAVIMUI bučemė ir groscr- 
nė. Biznis išdirbtas per 12 metų. Par
duosiu pigiai, atsišaukite tuojau.

I. LYON,
1731 So. Union Avė.

RAKANDAI

JOHN KUCHINSKAS

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 namų, lotų ar
ba farmų ir padirbu visokius 
Legališkus Dokumentus. Sutei

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

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

REIKIA kambario vienam vyrui 
Bridgeport apielinkėje, kad butų švie
sus, švarus, vanos, elektra. Pranešti:

A. J. P.
3020 Lowe Avė

REIKIA VYRŲ prie drill presų ir 
rankinių screw mašinų 
NATIONAL STAMPING

& ELECTRIC WORKS 
424 So. Clinton St.

Chicago.

JIEŠKO DARBO
NORIU DIRBTI ant farmų. Esu ge

rai asipažinęs su •farmerių darbu, nes 
dirbau keletą metų. Kam reikalingas 
darbininkas, malohėkite man pranešti.

J. POCIUS,
12 and Washington St. Gary, Tnd. 

HOTEL VVALDO,

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

R EIKI A-
JABERIŲ

Lumber Yarde.
Nuolatinis darbas.
IIERMAN II. HELTLER 

EtJMBER CO.
2601 Elston Avė.

Kreipties prie Vartų

EXTRA BARGENAS
Jauna pora yra priversta parduo

ti 5 kambarių rakandus krūvoje ar
ba paskyriuje. Puikus seklyčios, 
valgomojo ir miegamųjų rakandai, 
kaurai, lempos, davenport ir kitkas; 
visa kaip nauji. Persiduos už bi
le priimtiną pasiūlymą. Taip-gi 
$200.00 vertės dvi-sprendžinis Pho- 
nografas su rekordais persiduos už 
$65.00 su rekordais ir deimanto ada
ta. Laisvės bondai priimama. Ne
praleiskite šios progos.

1922 So. Kedzie Avė.

GRAŽIAUSIAME DESPLAINES 
arti Dcs Plaines upės ir Didžiojo 
Cook County Auginamojo miškyno. 
Tik 35 minutės nuo pat vidumiies- 
čio, 54 traukiniai kas-dien.
% zakro .......................   $275
Vi akro ..................................... $425
1 akras ..................................... $550

Atpigintos kainos. Labai lengvos 
išlygos. Arti mokyklos, bažnyčios, 
sąkrovos. Nusipirki vieną šių ūkių 
tuojau ir kraustykis į ją pavasaryj. 
Galėsi pats sau daržovių pasiaugin- 
ti, ančių, žąsų, vištų ir karvę laiky
ti. Sumažįsi pragyvenimo lėšas, o 
savo šeimyną auginsi tyrame ore ir 
maloniose aplinkybėse. Daugybė 
Bohemų jau apsipirfco čia ukes ir 
greitu laiku pradės būdavot! sau na
mus. Ateikite ir pamatysi jų žemes. 
Mes turime taip-gi labai gerų lotų, 
kuri išeina į upę arba į ištaisytas jau 
gatves, kurius mes parduodame la
bai pigiai. Platesnių žinių delei ra
šykite, telefonuokite arba ateikite.

A. T. McINTOSH & CO.
W. 18th St. Chicago, III.

Phone Canal 6296
1404

I

PALIKTA STORAGE’Y 
DYKAI PARSIDUODA 2 flatų mūrinis ha- 

mas po 7 ruimus su augšta apačia už 
$3,700. 2 fietų naujas mūrinis namas 
su visais įtaisymais; elektra ir mau
dynės cimento apačia, labai šviesus 
namas. Parsiduoda labai pigiai. Na
mai randasi netoli 33 st. ir Union Avė.

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

Deimanto adata ir 
24 panaktiniai rekor
dai. Gražus didelis 
phonographas, kaip 
naujas, 
už $42. 
ant 10 
daugel 
ęigiai parduodamų, 

'urime labai gražių 
sulyg šios dienos ra
kandų seklyčioms 
(parlor). Reikia ma
tyti, kad apkainavus. 
Priimami Liberty 

Bondsai. Veltui pristatoma; į kitus 
miestus prisiunčiame per C. O. 
leidžiama išegzaipinuoti.

WESTERN1 FURNITURE

vertas $155 
Gvarantuotas 
metų. Taipgi 

kitų daiktų
MOKYKLOS

MA5TER 
5Y5TEM

Vyrų ir Moterų Rūbų Kirpi
mo ir Designing Mokykla.

Musų sistema ir mokymo budu 
)ųs trumpu laiku išmoksite viso a- 
mato.

Mes turime didžiausius ir geriau
sius 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, dieną ar vakarais, pasi
žiūrėti ir pasikalbėti dėl sąlygų.

Patterns daromos sulig mieros, 
visokio stiliaus ir dydžio iš bet ku
rios madų knygos.

MASTER 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.

137 Mokyklos Jungt. Valstijose.
Moko Siuvimo, Patternų Kirpi

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

SARA PATEK, Pirmininkė.

REIKIA
MOTERIŲ IR MERGAIČIŲ

Kaip jums patiktų dirbti šviesioj, 
sveikoj dirbykloj, kame jus gerbiama 
ir gera mokestis mokama? Mums 
reikia keletos moterų ir mergaičių 
lengvam darbui geriausioj visame 
mieste dirbykloję; darbas nuolatinis. 
BENJAMIN ELECTRIC MFG. CO.

525 So. Green St.

REIKIA vyrų prie abelno cinos dar
bo. Nuolat darbas, gdra mokestis.

Kreipkitės
NATIONAL STAMPING

& ELECTRIC WORKS
424 So. Clinton St.

STORAGE

D.

2810 W. Harrison St., Chicago.
DR. VAITUSH, O. D.

Lietuvis Akių 
Specialistas

Palengvins akių įtempimą, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigulio, akių aptemimo, nervuo- 
tumo, skaudamą akių karštį, atitai
so kreivas akis, nuima kataraktą, 
atitaiso trumparegystę ir toliregys- 
tę. Prirenka teisingai akinius. Vi
suose atsitikimuose egzaminavimas 
daroma su elektra, parodančia ma
žiausias klaidas. Specialė atyda at
kreipiama į mokyklos vaikus.

Valandos nuo 12 iki 8 vakare. Ne- 
dėldieniais nuo 10 ryto iki 1 po piet. 
Ofisas 1553 W. 47th SU kampas 

Ashland Avė. Tel. Drover 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.

12th STREET 
Tel. Kedzie 8902.

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

CHICAGO. ILL

REIKIA

Atdara nuo 9 iki 9 vai. vakare.
Nedėliomis nuo 10 iki 4 po piet

IDURITAN 
■g M ALTUI* 
Fxtract

I uritan Salyhlos Sunka su 
Puritan šviežiai maltais apy
niais padaro geresnį gėrimą, 
negu kitos kurios išdirbystės. 
Rrikalauk Puritan. Visos ge
resnės aptiekus jo turi arba 
gali įsigyti dėl jūsų.

Lietuvių Ūkininkų Kolonija
Ateik į Vilas County Wiscon- 

sin, kame dėl žemes gerumo pa- 
Įti saulelė džiaugiasi, ir įsigyk 
ukę lengvomis išlygomis. La
bai derlinga žemė, kame iki 250 
bušelių bulbių ant vieno akerio 
užauga, kiti javai taip-gi gerai 
auga. Jus galite pradėti ukę 
su mažu pinigu. Didžiausi Lie
tuvių Kolonija Amerikoje. Del 
pilnesnių informacijų ir dėl kny 
gutės apie ukes adresuokite.

SANBORN COMPANY 
51 Sanborn Bldg., 
Eagle River, Wis.

MERGAIČIŲ IR
MOTERIŲ

Vyniojimui ir pakavimui cu- 
kerkų. Taip-gi abelnam dar
bui įvairiuose musų dirbyk- 
los departamentuose. Nuola
tinis darbas. Gera mokestis 
Patyrimo nereikia.

BUNTE BROS.
738 W. Monroe St.

• 3rd floor.

Vyrų lengvam, švariam dirbyk- 
los darbui; patyrimo nereikia, 
gera proga pakilti.
THE JOSEPH KLICKA CO 
20th St. ir California Avė.

PARSIDUODA 6 kambarių nauji 
rakandai: seklyčios setas; valgomojo 
kambario setas, gramafonas, karpetos 
ir daug kitokių dagtų. Visus ar at
skirai. Atiduosiu už pusę kainos, va
gelė pagriuvo. Kreipties bile kada.

714 W. 80th St., 2-ros lubos

Pranešimai
North Side. — Dr-jų Sąryšio Viešo 

Knygyno delegatų susirinkimas įvyks 
ketverge, balandžio 29 d., 7:30 vai. 
vakare, Viešo Knygyno svet., 1822 
VVabansia Avė. Visi delegatai malo

nėkite atsilankyti laiku, nes yra 
svarbių reikalų — Sek r. F. Prusis.

REIKIA
Visokiems plovyklos darbams 

patyrusių darbininkų
GREAT WESTERN LAUDRY

2139 W. Madison St.

lNDLER & YOUNG CO. 
1820 W. 14 Street.

REIKIA VYRŲ lengviam dirbyklos 
darbui. Kreipties:
NATIONAL STAMPING

& ELECTRIC WORKS
424 So. Clinton St.

REIKIA pečkurių, $85, kambaris 
ir maistas

CHICAGO BEACH HOTEL
51-st ir Comell 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 pho- 
nographų, su deimanto adata, dy
kai rekordai ir pristatymas. 
Liberty Bondsai priimama.

WESTERN FURNITURE 
STORAGE,

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

REIKIA bučeriaus, kad butų pavie
nis ir patyręs savo darbe.

P. SHELENSKI,
1857 North Avė., Chicago, III.

Phone Armitage 7341

PARDAVIMUI rakandai (fumitu- 
re), frontinis setas, kamodos, pečius; 
gali pirkti po vieną arba visus sykiu. 
Turi būti parduoti greitai.
4232 So. California Avė. 2nd Fl.

Rez. 933 S. Ashland JBlvd. Chicago
Telephone Haymarket 25M w

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų

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

Valandos: 10—11 ryto; 2—3 po piet 
7—8 vak. Nedalioms 10—12 dienų.

8. D. LACHAWICZ
Lietuvys Graborim

Patarnauju, laidotuvėse kuopi- 
[giausia. Reikale meldžiu atsi
šaukti, o mano darbu busite uL 
ganėdinti.
2314 W. 23 Place, Chicago, D1 

Tel. Canal 2199.

Tel. Canal 6222.
DR. C. K. CHERRYS 

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

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

nuo 1 po pietų iki S vakare.

Pajieškojimai
ASMENŲ JIESKOJIMAI
PAJIEŠKAU draugo Adomo Ta- 

mašauskio; pirma gyVeno Minneapo- 
lis, Minn. Meldžiu paties atsišaukti 
arba žinantis jį man praneškite, už 
ką busiu dėkingas.

ZANIS BOLEWITCH KERGALIS 
3051 So. Poplar Avė., Chicago, III.

REIKIA moters popieroms 
skirstyti. Gera mokestis.

FRANCIS HUGHES CO., 
1405 W. 21 St, Chicago.

REIKIA tvirto vaikiuko pristaty
mui pakelių
NELSON, EISMANN, QUIST CO.,

561 Peoples Gas Bldg.
122 So. Michigan Avė.

REIKALAUJA patyrusio antro vi
rėjo. Gera mokestis. Atsišaukite.

3305 So. Halsted St.

PARSIDUODA 4 kamb. rakandai: 
setas, gramafonas, karpeta, lovos, pe
čiai, “Ice Box” ir daug kitokių daig- 
tų. Rakandai mažai vartoti ir parduo
du labai pigiai. Taipgi ir kambarius 
parandavoja.
3044 So. Union Avė. 1-mos lubos 

užpakalyje.

MOKINAMA KIRPIMO, 
prosijimo, dirbimo kišenių 

šioj mokykloj 
THE NATIONAL SCHOOL 

of Garment Designing 
Suite 323 74 W. Washington Street 

Mlkinama dienomis ir vakarais. 
Kirpimo mokinama ir per laiškus.

AMERIKOS LIETUVIŲ

MOKYKLA

PAJIEŠKAU W. Jesinsky, girdėjau 
gyvena Montreal Canada. Meldžiu at
sišaukti. Turiu svarbių reikalų iš Lie
tuvos.

MIKOLAS RACHUS, 
658 W. 31 St., Chicago, III.

REIKALINGA moteris už gaspadi- 
nę į mažą hotelj, tokia kuri gali gy
vent, be vaikų, duodama rūmas, val
gis ir gera užmokestis yra. Gera
vieta dėl suaugusios moters. Atsi
šaukite ryte iki 9 vakare ar 5 iki 10. 

429 So. Halsted St.

VYRŲ REIKIA 
Nuolat darbas.

Gera mokestis.
Kreipties prie Supt.
GUMBINSKY BROS.

Cor. Union ir Lumber St.

PARSIDUODA 4 kambarių rakan
dai labai pigiai — naudokitės proga. 
2821 So. Emerald Avė., 

1-mos lubos fronte.

Rakandai trijų 
i praeita rud<

REIKIA Sausage Stufferių ir 
linkerių.

HETZEL & CO., 
1743 Larrabee Street.

PARDAVIMUI — Rakandai trijų 
ruimų, daigtai pirkti praeitą rudenp 
tebėra visai nauji. Parsiduoda pigiai. 
Kreipties:

PETRONĖLĖ BRACAS, 
1625 Union Avė., . Chicago.

1 augštis užpakalyj.

Mokinama: angliškos ir lietuviš
kos kalbų, aritmetikos, knygvedys- 
tės, stenografijos, typewriting, pir- 
klybos teisių, Suv. Valst. istorijos, 
abelnos istorijos, geografijos, poli- 
tikinės ekonomijos pilietystės, dai- 
liarašys m
iki 4 vai. po pietų. Vakarais nuo 9

Mokinimo valandos: nuo 9 ryte 
iki 10 valandai.
1106 SO. HALSTED 8T„ CHICAGO


