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Prancūzai veržiasi
Vokietijon

Danijos karalius pasidavė
Daug žmonių žuvo Guatemaloj

Francuzai siekiasi užimti keletą 
Vokietijos miestų

PRANCŪZAI DAR ŠIANDIE 
UŽIMS FRANKFORTĄ.

MAYENCE, bal. 5.—Francu 
zų kareiviai užims Frankfurtą 
anksti ryto ryte. Niekurie pui
kai jau išvažiavo.

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

FRANCUZAI PUOLA 
VOKIETIJĄ

traneuzų kareivių užimtų Vo
kietijos miestų.

Analai atsisako dalyvauti.
Anglijos valdžia atsisakys 

kooperuoti tame puolime, sako 
Petit Parisien, Londono kores
pondentas, 1x9, sako jis, “prie
lankiai atsineš į Francijos žing 
snį, suprasdama padėties svar-
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DANIJOS KARALIUS 
PASIDAVĖ.

DAUG ŽMONIŲ ŽUVO 
GUATEMALOJ.

Paryžiaus gandai sako, kad 
francuzai jau eina per Reiną. 
Gal uždės kontribucijas ant 

Vokietijos miestų.

Didžiau-PARYŽIUS, bal. 5 
sius slaptumas užlaikomas ofi
cialiuose rateliuose iffiTc~pabt!- 
<lį “karinių atsargunfų,“ kurių 
pramjieras •Millerand paliepė 
griebties maršalui Foch Reino 
okupacijos zone. šiandie Pary
žiuje vaigšto gandas, kad gen. 
Degoutle armija.iš Mayence ir 
Wiesbaden ant Frankforto, 
karės ministerija atsisakė 
tvirtinti, ar užginčyti šiai 
niai. ’

bet 
pa-

Generalis streikas įšauktas, 
bet karalius turėjo pašalinti 
naują ministeriją ir prižadė
ti reformų, žmonės reikalau

ja respublikos.

šimtai žmonių areštuojama 
kasdie; prezidentas nusi

gandęs.

40 metų 
kalėjiman

Tiek metų kalėjimai) nuteisti
7 I. W. W. nariai.

frue translation filed with Ihe post- 
master at Chicago, III. April 6, 1920 
as reųuired by Ihe act of Oct. 0.1917

RIAUŠĖS JERUZOLIME.
Amerikos 
SibirasJEJUJZOLIMAS, Palestinoj, 

bal. 5. 188 žmonės krito, dau
giausia lengvai sužeistais, susi
rėmime vėlykų dieną, 'rėčiaus 
kariuomene dabar pilnai valdo 
padėtimi.

NUSKIRĖ VIETĄ TREMTI 
POLITINIUS PRASIKAL

TĖLIUS.COPENHAGEN, bal. 5.—Ge
neralis streikas tapo atšauktas 
šiandie bendru susitarimu tarp 
darbininkų ir samdytojų. Sam
dytojai turėjo padaryti didelių 
nusileidimų, kad tik išvengus 
gręsusio streiko, kuris turėjo 
visoj pilnumoj prasidėti ryto 
(didelė dalis darbininkų jau 
streikavo).

Streikas atšaukta pilnai lai
mėjus darbininkams. Karalius 
turėjo pasiduoti ir išpildyti vi
sus darbininkų reikalavimus.

Karalius konferencijoje su po 
litinių partijų vadovais, kuri tę 
sėsi nuo 9 vai. subatos vakare 
iki 5:30 vai. nedėlios ryto, suli
ko atšaukti nepakenčiamą nau
ją premiero Liebe ministeriją, 
tuojaus pravesti plačias social
demokratų nužymėtas rinkimui 
reformas pii-m paleidžiant rigs- 
dagą ir paskiriant naujus rinki
mus ir suteikti amnestiją vi
siems politiniams prasikaltė
liams.

Liebe ministerija jau pasi
traukė ir yra sudarytas naujas 
nepartinis kabinetas.

Jau subatoj prasidėjo didelės 
darbininkų demonstracijos, ku
riose buvo reikalaujama įsteigti 
respubliką. Visur girdėjosi šauk 
smai: “Respublika! Duokite 
mums respubliką! Tegyvuoja 
respublika! Tegyvuoja socialde
mokratija!” Karalius tada pil
nai susiprato, kad blogai pada
rė pašalindamas Zahle kabine
tą. Jis tikėjosi įgyti populiariš- 
kumą pašalindamas tą kabine
tą, kurio taip neapkentė impe- 1 
rialistai. Bet jis neatkreipė ati ' 
dos į tai, kaip žiuri į kabinetą 
darbininkai. Ir kada darbinin
kai užsistojo už Zahle kabinetą 
ir paskelbė generalį streiką, ka 
ralius susirūpino. Demonstra
cijos parodė, kad darbininkai' 
tikrai taip mano, ką jie sako ir 
karalius šoko prie darbininkų,, įųit<klll.je laikraščiai rašo, 
kviesdamas juos tarties, jei jie ka(| vjsus luwstolius ,|ejci gais- 
atšauks generalį streiką. Į tai (ur6s užmok6ti patįs airiai, 
darbininkai atsakė: “Pervėlu, , 
pervėlu! Tegyvuoja respubli-J 
ka!” Karalius nusigando ir tuo 
jaus pasišaukė politinių partijų 
vadovus pasitarimui, nelaukda
mas streiko atšaukimo.

Tarybos tęsėsi visą naktį. Ka-

MONTESANO, Wash., bal. 5. 
—Teisėjas Wilson šiandie nutei
sė septynis L W. W. narius nuo 
25 iki 40 metų kalėjiman kiek
vieną. Tuos septynis žmones ne
senai grand jury rado kaltais an 
trame laipsnyje nušovime buvu
sio karininko Grimm paliaubos 
dienos parodoje, Centralia, 
Wash., kada American Legion 
nariai bandė išplėšti I. W. W. 
svetainę. Svetainė paskui vistiek 
buvo išplėšta, knygos sudegintos 
ir net namą apgriauta.

Teismas išpradžių rado tuos 7 
trečio laipsnio

.įieško amerikiečių.
KONSTANTINOPOLIS, bal.

5.r Amerikos torpediniai lai-

1„300 politinių prasikaltėlių 
bus ištremta ant Deer salos.

BOSTON, Mass., bal. 5.—Ru
sija pirmiau tremdavo politinius 

noj ir Samsun, Juodųjų jurų ' prasikaltėlius į Sibirą ir Sacha- 
pakraštyj, tikslu susižinoti su liną, Francija juos gabendavo 
izoliuotais pagdbos darbiniu-' ant savo salų ir abelnai kiekvie- 
kais Anatolijoj ir Syrijoj. Apie 1 na despotiška šalis turi savo Si- 
niekučius darbininkus neturi-( birą, į kur tremia “negeistinuo- 
ma jokių žinių jau nuo kelių 
savaičių.

sius.
Amerika pirmiau neturėjo po 

litinių kalinių, todėl ir neturėjo 
vietos jiems tremti. Bet dabar 
“demokratingiemsiems” palaido
jus demokratiją ir įsigalėjus re
akcijai, atsirado ir politiniai 

į prasižengėliai. Tad prisiėjo pa- 
< rūpinti jiems vietą—įsteigti sa
vo Sibirą.

Ir Amerika įsteigė savo Sibi- 
I rą ant Deer salos, netoli Bosto- 
I no. Tame Sibire bus įsteigta kon 
1 centracijos stovykla dėl visos 
Amerikos politinių kalinių. O 
tokių kalinių Amerika turi jau 
nemažai—apie l,30Q, kurie ir 
bus atgabenti ant šios salos.

Dabar turėsime ir savo Sibi-

Armėnai rengia skerdynes.
LONDONAS, bal. 5.—Lon

dono Times rašo, kad gen. 
Djemdjemlinski, kuris nuo iš
važiavimo Amerikos urbi t ra tu

MEX1QO CITY, bal. 4.—Bai
sios žinios ateina iš Guatemala 
respublikos, kur viešpatauja 
baisiausias terroras.

šimtai žmonių areštuojami 
kasdie. Daug studentų areštuos 
ta už pritarimą susivienijimui 
visos centralinės Amerikos. 
Daug žmonių nugalabinta. Ir vi 
sa tai daroma, prezidento Cab- 
rera paliepimu.

Quezaltenango mieste šimtai 
žmonių užmušta ir sužeista.

San Jose mieste žmonės mu
šėsi su kareiviais per keletą va
landų.

Cabrera, kuris pradėjo tą tei* 
vorą, dabar nusigando žmonių
sukilimo ir rengiasi bėgti. Jis ’ narius kaltais 
labiausiai bijosi, kad kas jo ne- žmogžudystėj, bet teisėjas tokio 
nužudytų ir kelis sykius į nak-' nuosprendžio nepriėmė. Tada iš

nešta antro laipsnio nukaltini- 
mas ir pareikalauta pasigailėji
mo dviems nariams. Į tą reikalą- riaus, buvo neginčijamu guber 
vimą teisėjas neatkreipė jokios 
atidos. Aštuntas narys liko pri 
pažintas nesveiko proto ir pasių 
stas į beprotnamį.

Teisėjas atsisakė leisti atnau
jinti bylą ir nuteistųjų advoka
tas pranešė, kad jis paduos ape
liaciją į augštesnį teismą.

Po nušovimui ex-kąrininko 
Centralijoj visoj valstijoj prasi
dėjo baisi reakcija. Govedos ir le 
gionieriai medžiojo ant 1. W. W. 
narių ir kitų pažangesnių žmo
nių, grūdo juos į kalėjimus ir vie 
ną žmogų net nulinčiavo.

Vien tik Takoma, Wash. po to 
tapo nuteisti ilgiems metams 36 
I. W. W. nariai už kriminalį sin 
dikalizmą, o šimtai dar ir dabar 
be teismo laikomi kalėjimuose.

Po įtekme siautimo juodašim
čių, pasirįžusių apvalyti šiaurva
karius nuo “raudonųjų,” buvo 
nuteisti ir minėti 7 nariai, nors 
parodymai prieš juos buvo tiek 
menki, kad jury rado galimu nu 
kaltinti juos tik trečiame laips
nyje.

tį maino savo lovą. Tik du tar
nai 
sas 
tais

įleidžiami į jo namą, o vi- 
namas apstatytas pasamdy 
svetimšaliais kareiviais.

BEŽEMIŲ SUKILIMAS 
AIRIJOJ.

natoriumi Nachičevane, Trans- 
kauikazijjoj, j> ra nešė Turkijos 
legacijai Teherane, Persijoj, 
kad 10,600 armėnų kovo 18 d.
užpuolė Naehičevan-Ordirbad 

distriktą iš trijų pusių ir sunai
kino keletą musulmanų mieste 
lių, išskersdaini gyventojus. 
Mūšiai tęsėsi iki kovo 24 d., ka-j 
da armėnai pasitraukė.

LONDONAS, bal. 5.—-Daily 
Iterald išspausdino sekamą ži
nia iš Ballinasloe:

“Didelis sukilimas bežemių 
žmonių Gahvay paviete progre 
suoja. Desėtkai tūkstančių akrų 
žemės liko nuvalyta. 20,000 
galvijų liko nuvaryta. Savinin-

Paskiausios užrubežinių rei
kalų ministeriją pasiekusios ži
nios patvirtina nuomonę, kad 
nežiūrint oficialių vokiečių už
tikrinimų. kad tik nedidelis 
skaičius kareivių tapo pasių
stas į Ruhr distriktą, ištikrųjų 
gi ten esą 10,000 kareivių.

Nauji mūšiai Ruhr klonyj.
Visos žinios iš Ruhr baseino 

parubežio parodo, kad nebuvo 
reikalo siųsti armijos į Ruhr, 
kadangi darbininkai ir komu
nistai jau buvo pavargę ir be 
pinigų, maisto ir amunicijos.

Pietinėj dalytį Ruhr dislrik- 
to, sako Echo de Paris, Vokie-' 
tijos valdžios kareiviai ėjo be 
pasipriešinimo, bet centralinėj 
dalyj Ruhr baseino susitiko 
smarkią opoziciją.

Pasak čia gautų žinių, 200 
žmonių liko užmušta mūšyje 
arti Duisburg.
Reichswehr eina ant Esseno.

DUSSELDORF, bal. 5.— 
Šiandie reichšwchr kareiviai 
užėmė Muelheim, į rytus nuo 
Duisburg, raudoniemsiems pa- 

į Esseną ir pietus.. 
Reichs-wehr kareiviai eina ant 
Esseno.

apie šaudymus nepasiduodan
čių žemes savininkų.”

A1RIAI SUDEGINO 200, 
VAIZDŽIOS TRIOBĖSIŲ.

5..—Kaip 
ir vėlykų

LONDONAS, bal. 
apskaitoma, subatoj 
dieną Airijoj liko 
virš 260 valdžios 
Nuostoliai siekia milionus sva
rų sterlingų. Areštų buvo visai 
mažai.

šiandie buvo lik demonstra
cijų.

Niekurie laikraščiai

triobėsių.

--------------------- —j------
DANIJOS POLICIJA UŽPUO

LĖ SOCIALISTUS.

taigi sitraukus

Visi paleisti Velykoms karei
viai ir oficieriai tapo pašaukti 
tuojaus prisidėti prie savo pul
kų ir vietos policijai įvairiuose 
Francijos miestuose paliepta 

pranešti paleistiems kareiviams 
sugrįsti tuojaus.

Francija vis dar tebeturi ke
turias klesas—nuo 1916 iki 
1919 metų
apie 700,000 kareivių. Kitų kle- 
sų nepašaukta, negi daroma 
pastangų padidinti armiją, iš
ėmus tik panaikinimą visų pa- 
I mosavimų.

Gal uždės kontribucijas.
Pranešama, kad Francijos 

valdžia nutarė užimti miestus 
ant dešiniojo kranto Reino, at- 
giežai už Vokietijos valdžios 
gabenimą kareivių į Vcrsailles 
sutartim nustatytą neutralį zo
ną.

Francijos karinės priemonės 
yra pilnai maršalo Foch ran
kose, sako užrubežinių reikalų 
ministerija.

Nickuriuose gerai patyru
siuose rateliuose kalbama, kad 
užėmimas Frankfurto, Dram- 
štadt, Homburg ir Hanau gali

Amerikiečiais vadovauja 
Wilsonas.

COBLENZ, bal. 5.-Ameri
kos spėkų Vokietijoje pozicija 
ir galimas jų veikimas priguli 
vien tiesioginių paliepimų pre
zidento Wilsono.

Amerikos armijos viršinin
kai atidžiai seka visus nuoti- 
kius, bet vadovavimas jais yra 
rankose Washingtono.

BELGIJOS DARBININKAI 
ŠVĘS PIRMĄJĄ GEGUŽĘ.

Truė Iranslnlion fileH w«th *h»» pn*-’
master at Chicago, III. April G, 1920 True translation filed with the post
as required by the net of Oct. Ii. 1917

BOLŠEVIKAI UŽMUŠĖ
JAPONŲ VICE KONSULĄ.

Rusija pasiūliusi taiką 
Japonijai.

SAN FRANGISCO, bal.
Pasak vietos japonų laikraščio, 
Japonijos vice-konsulas Ishidi 
tapo užmuštas bolševikų Niko-

master at Chicago, III. April f», 1920 
a* reųuired by Ihe act of Oct. 6, 1917

SIEKIASI PRIE AMERIKOS-
JA1T)NIJOS SĄJUNGOS. 

*
T V.’., 1 |

Nori sutaikinti visus ginčus tarp 
Japonijos ir Jungt. Valstijų.

į vokiečius, kadangi ^fie pada
ryti išvedimą, kad ši okupacija 
gali pasirodyti nemalonia pa
tiems francuzams ir todėl ne
gali tęstis neaprubežiuotą lai
ką. Iš kitos puses nurodoma, 
kad to žingsnio išlaidos yra 
svarbiu klausimu dabartinėje 
padėtyje Francijos finansų. 
Laikraščiai užsimena vokiečių 
kareivių uždėtas ant Francijos 
ir Belgijos miestų kontribuci
jas ir siūlo, kad panašios kon
tribucijos butų uždėtos ant

| COPENILYGEN, bal. 5.
šiandie prie užrubežinių reika- 

ralius aiškiai girdėjo susirinku- hj ministerijos policija užpuolė 
sios prie jo rūmų didelės mi- socialistus ir daug žinomų liko 
nios taip jam nemalonius sau- sužeista policijos šūviais. Poli- 
ksmus: “1 
ka! Tegyvuoja socialdemokra
tiją!” Ir tas vertė karalių nusi
leisti prieš kiekvieną socialde
mokratų reikalavimą.

Kada pasibaižė konfe/encija, 
generalis streikas tapo atšauk
tas. Bet 
klausyti 
bininkai 
mais, o

Tegyvuoja’respubli- cijos autontobihus liko sunai- 
‘ ‘ ' kintas ir du policistai sumušti

Muštynėš su plėšiku.

ST. LOUIS, bal. 5.- Dviem 
revolveriais apsiginklavęs plė
šikas užpuolė Easton-Taylor

darbininkai atsisakė 
to atšaukimo, nes dąr-

nepasitenkino laimeji l rust Co. banką ir atėmė $20,- 
reikalavo, kad ir pats 00<>. Atvykus 50 policistų jis už- 

; karalius išsinešdintų id daugiau sidarč grčtiiuame teatre ir per

Tilksta n-
dau-

True‘translation filed with the post- 
master at Chicago, III. April 6, 1920 
as reųtlired by ir»e act of Oct. G, 1917

TURTINGIEJI VOKIEČIAI 
BĖGA.

GENEVA, bal. 5.
čiai vokiečių pabėgėlių, 
giausia turtingųjų, yra susirin
kę prie šiaurinio Šveicarijos ru- 
bežiaus ir be pasisekimo reika
lauja juos įleisti Šveicarijon. 
Pabėgėliai tvirtina, kad talki
ninkų užėmimas Frankforto ir 
kitų miestų yra dalyku tik ke
lių dienų ir todėl jie nori aplei 
sti Vokietiją.

ORAS.
Lietus ar sniegas šiandie va- 

kariop ir biskutį šilčiau; ryto 
apsiniaukę ir šilčiau.

nebedarytų keblumų. Reikėjo ' pusvalandį šaudėsi su policija, 
patiems* samdytojams kreipties kol netapo nušautas. Jis nušo- 
į darbininkus ir sulikti išpildyti ( vė vieną policistą .ir tris sužei- 
dauigclį naujų ekonominių rci- Hč.

i kalavimų.
Kaip darbininkai paklausys 

: bendrojo atšaukimo, dar neži
nia, nes tūli darbininkų, ypač 
dokų, daę ir dabar nenori nusi
leisti.

Tie miotikiai nei ant sveika
tos karaliui ir jis ankščiau ar 
vėliau turės nusiristi nuo sosto.

Pikietuoja ambasadą.
VVASHINGTON, bal. 2.—Vi

są dieną šiandie Anglijos am
basadą pikietavo nuo 10 iki 20 
moterų, kurios turėjo iškėlnsios 
:;‘tsiišiiufkimus už Airiją. Polici
ja nekliudė moterims.

i......... ... ........................... ". i.r.____

PINIGU KURSAS.
Vakar, bal. 5 d., užsienio pinigą 

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

Anglijos 1 svaras ........... $ 4.03
Austrijos, 100 kronų ............ 0.60
Belgijos, už $1 ..........  frankų 13.50
Danijos 100 markių  .......... $18.90
Finų 100 markių ............... $ 5.50
Francijos, už $1 ....... frankų 14.37
Italijos, už $1 ........... lyrų 20.25
Lietuvos 100i auksinų...........$ 1.55

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

Lenkų 100 markių ............... $ 0.7B
Norvegų 100 markių ....... $20.15
Olandų 100 guldenų ........... $3T.G0
švedų 100 kronij. .........   $M.1I.
Šveicarų, už $1...........frankų 5.55

Vokiečių 100 markių ...i........ $ 1.55

BRUSSELS, bal. 5.—Subatoj 
čia atsidaręs Belgijos darbininkų 
kongresas didele balsų didžiuma 
nutarė leisti tūlomis sąlygomis 
socialistams dalyvauti valdžioje. 
Taipjau nutarta švęsti Pirmą Ge 
gūžės, paskelbiant 24 valandų 
visuotiną streiką protestui prieš 
pragyvenimo brangumą.

Tos pačios žinios sako, kad 
Rusijos valdžia formaliai pa
prašė Japonijos taikinties ir 
Japonijos valdžia atsakė pa
siuntimu savo specialiu pasiun
tinio Paryžiuje ir buvusio am
basadoriaus Šveicarijoj Yagoro 
Miura į Rusiją ištirimui.

90 dienų pranešimas 
prieš streiką.

Ugniagesiai atsiima 
rezignacijas.

CHICAGO.—Vakar apie 600 
ugniagesių nutarė atsiimti re
zignacijas, kurias jie jau buvo 
padavę. Viso yra paduota 1,- 
250 rezignacijų. Likusieji apie 
700 ugniagesių atsiims rezigna 
cijas šiandie. *

Mayoras Thompsonas atėjo į 
susirinkimą ir perkalbinu juos 
atsiimti rezignacijas, nes mie
stas šiemet nebegalįs pridėti 
reikalaujamų $108 į metus. 
Jiems alga buvo pakelta $192, 
bet jie reikalavo $300." Dabar 
jie gaus $1,992 į metus.

SHREVEPORT, La., bal.
i—4šri nk t asis guberna tori us
John M. Parker, kalbėdamas 
valstijos Darbo Federacijos 

konvencijoj pasiūlė įstatymus, 
kad butų duotas 90 dienų per* 
sergėjimas prieš streiką. Ir ta
me laike niekas negali būti pa
šalintas iš darbo, negi mesti jo. 
Rišti nesutikimus butų paskir
tas komitetas iš trijų žmonių, 
kurie galėtų pasišaukti reikia
mus liudytojus ir peržiūrėti 
samdytojų knygas.

b.

TOKIO, bal. 3. — Japonijos ir 
Amerikos biznierių atstovų kon
ferencija baigiant eilę atvirų po
sėdžių vienbalsiai nutarė reko
menduoti Washingtonui ir Tokio 
paskirti komisiją ištirti žemės 
ginčus Califoraįjoj ir panašius 
klausimus ir suformuluoti reko
mendacijas galutinam tų klausi
mų išrišimui.

Priimtoji rezoliucija ragina 
valdžią griebties veikimo, “kad 
svarbus ir painus klausimai, ku
rie paliečia taiką tų dviejų šalių, 
negalėtų būti naudojami politi
kierių ir agitatorių sėjimui ne
sutikimų’”.

Laikraščiai laimėjo.

PORTLAND, Ore., bal. 5.
Teisėjas Gilbert išdavė laikinį 
injunction prieš vykiu imą labai 
puikaus Oregono įstatymo, ku
ris reikalauja, kad svetimomis 
kalbomis spausdinamieji laik
raščiai spausdintų kartu ir an
glų kalboj tuos pačius straip
snius.

Išleido $25,154.

ALBANY, N. Y., bal. 5.— 
Thaddeus C. Sweet, pirmininkas 
New Yorko valstijos atstovų bu 
to, kad gavus tą “džiabą” išlei
do $25,154 rinkimų kampanijai. 
Jis gi gauna $1,500 į metus al
gos. Kas sudėjo jam tuos pinigus 
ir keno tad interesams jis* tar
nauja?

SKAITYKIT IR PLATINKIT

Pinigų Siuntimas 
Lietuvon

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

DABAR išmainyti ir pasiusti Lietuvon pinigus 
galima

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

NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS, 
1739 So. Halsted St., Chicago, IU.
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Užsisakomoji Kaina:
Chicagoje — paštu:

Metams ............................... $6.00
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Pusei metų..........................  4.00
Trims mėnesiams ............... 2.00
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Blogi laikai 
karaliams.

Pirmam susirėmime su ka 
ralium Kristionu Danijos 
demokratija laimėjo.

Karalius sutiko atstatyt 
nesenai suorganizuotąjį re
akcinį ministerių kabinetą, 
vadovaujamą p. Liebe. Be to, 
jisai padarė tokią sutartį su 
visų politinių partijų va
dais, kad turės būt paskirti 
nauji parlamento rinkimai; 
kad prieš rinkimus turės 
būt išleistas naujas rinkimų 
įstatymas; kad tas naujas 
įstatymas turės būt paga
mintas sutikime su social
demokratų partijos reikalą 
vimais ; ir kad bus duota am 
nestija visiems politiniems 
kaliniams.

Kada Kristionas padarė 
šituos prižadus, tai socialde
mokratų partija ir darbinin
kų unijos atšaukė generalį 
streiką.

Bet streikas dar nesusto
ja.. Išjudintos žmonių mi
nios jau nebenori tenkinties 
tais karaliaus nusileidimais 
ir reikalauja daugiaus. Jos 
šaukia: “Lai gyvuoja respu 
blika! Lai gyvuoja social
demokratų partija!”

Kad kokios, tai Kristionui 
gali tekti ir ęu savo karūna 
atsisveikinti. Bet jeigu grei 
tu laiku to da ir nebūtų, tai 
demokratija visviena išeis iš 
šitos kovos milžiniškai susti 
prėjusi. Ir ypatingai bus 
sustiprėjusi socialdemokra
tų patija, kuri mokėjo kri
tiškam momente paimti mi
nių vadovavimą j savo ran
kas. Naujame parlamente, 
išrinktam demokratingais 
pamatais, ji, be abejonės, tu 
rėš daugiaus atstovų, negu 

kokia kita partija, ir tuomet 
jai, kaip ir Švedijoje, gali 
būt pavesta ministerių kabi
neto sudarymas.

O kuomet socialistai kar
tą prieis prie valdžios, tai 
monarchijos dienos bus sus
kaitytos.

Socialistų laimė
jimai loiooje.

Pereitoje subatoje Socia
listų Partija užkariavo Da- 
venporto miestą Iowos vals
tijoje, pravesdama savo kan
didatus beveik į visas miesto 
viršininkų vietas ir laimėda
ma didžiumą vietų miesto 
taryboje. Šitame mieste so
cialistai dar pirmu kartu tu 
ri tokį pasisekimą. ,

Taigi Socialistų Partija ne 
puola, o eina stipryn. Ji bu 
tų šiandien dar galingesnė, 
jeigu “kairiasparniški” gai
valai nebūtų pernai suskal
dę

Tos darbininkų minios, 
kurios buvo laikinai ati
trauktos nuo partijos, mato
ma, jau gfįžta prie jos. Ga
lima tikėties, kad iki ru
dens, kuomet bus preziden
to rinkimai, Socialistų Par
tija jau bus taip atsigrie
bus, jogei sugebės pasekmin 
gai pravesti rinkimų kam
paniją.

Daug reiškia tas faktas, 
kad su partija eina Debsas, 
kuris sutiko priimti nomina
ciją į prezidentus. Minios 
turi daug pasitikėjimo prie 
jo, ir “komunistų” šmeižtai 
todėl jai nepakenks.

Socializmas ir 
Darivinizmas.

Anądien mes nurodėme 
“Draugo” redaktoriui, kad 
jisai yra nemokšas visuome
nės klausimuose, jeigu jisai 
įsivaizdina, buk socializmo 
pamatai esą paimti iš Darwi 
no teorijos. Socializmo moks 
lo steigėjai, Marksas ir En
gelsas, negalėjo skolinties 
idėjų iš Darwino jau dėl tos 
paprastos priežasties, kad 
juodviejų teorija tapo sut
verta daug anksčiaus, negu 
to garsiojo gamtininko. “Ko
munistų Manifestą” juodu 
parašė 1847 m. (išleido 1848 
m.), o Darwino veikalas a- 
pie “Rūšių Atsiradimą” 
(The Origin of the Species) 
pasirodė tiktai 1859 m.

Vienok ir nežinant šito 
fakto, yra labai lengva nu
manyt kiekvienam apsišvie 
tusiam žmogui, kad tarp tų 
dviejų teorijų turi būt prin- 
cipialio skirtumo.

Pamatinė darwinizmo min 
tis yra ta, kad tarpusavinė 
individuumų kova dėl būvio 
gamina keitimąsi ir progre
są gamtoje. Šitoje kovoje, 
pasak jo, išlieka tie indivi- 
duumai, kurie geriaus suge
ba prisitaikyti prie aplinky
bių, o negabus individuuniai 
žūva. Išlikusiųjų kovoje 
individuumų gabumus pavel 
di jų vaikai. Iš vaikų atsi
laiko kovoje dėl būvio vėl 
tiktai gabesnieji; ir savo ga
bumus jie taip-pat perduo
da savo vaikams. Kiekvie
na sekančioji gyvūnų gent- 
kartė todėl yra tobulesnė 
už pirmesniąją gentkartę, 
ir visos gyvūnų veislės tuo 
budu laikui bėgant progre
suoja.

Šita Darwino teorija vė
liaus buvo, ir paties jos au- 
toriays, ir dar labiaus kitų 

mokslininkų, žymiai papil- 
dyta ir pataisyta. Vienok 
ar imsi ją pradinėje formo 
je, ar pataisytoje, aišku y- 
ra, kad visuomenės klausi
muose su ja toli nenuvažiuo
si. Ji turi reikalą pirmoje 
eilėje su atskirais gyvūnais,

su indiv dum lis, o visuo
menėje prieš tyrinėtojo akis 
stovi gyvūnų (žmonių) gru
pės; atskira^ asmuo visuo
menės gyvenime lošia men
ką rolę.

Antras dalykas. Darvvino 
teorijoje gyvūnas yra tyri
nėjamas, kaipo gamtos pro
duktas, o visuomenės moks
lai ima tam tikrą gyvūnų 
yeislę (žmones) visuomeni
nėse jos aplinkybėse, kurios 
daugeliu žvilgsnių griežčiau 
šiai skiriasi nuo gamtos są
lygų. Klausime apie žmogų 
darwinizmas stengiasi su
sekti evoliucijos (plėtojimo
si) eigą nuo žemiausioje gy
vybės laipsnio iki to punkto, 
kur gyvūnas pavirsta žmo
gum ; čia jo uždavinys pasi
baigia.. Ir čia Haip tik pra
sideda visuomenės mokslo 
sritis.

Žmogus, kaipo žmogus, y- 
ra visuomeninis gyvūnas. 
Tik ačiū visuomenei, jisai su 
gebėjo pakilti augščiaus už 
kitus gyvūnus. Susitelki
mas į pastovias kuopas bu
vo tas įrankis kovoje dėl bu 
vio, kurio pagelba žmonių 
veislė ne tiktai atsilaikė 
prieš kitus gyvūnus, o ir laip 
sniškai užkariavo juos, pri
vertė juos tarnuti sau. Vi
suomenė tečiaus sutvėrė gy
venimo sąlygas, kokių visai 
nežinojo paprastieji gamtos 
tvariniai. Žmogus pateko 
po šitų sąlygų įtekme, ir da
bar kiekvienas jo keitimosi 
žingsnis priklauso nuo to, 
kaip keičiasi jos. Ištirti ši
tas sąlygas ir surasti pama
tines priežatis, delei kurių 
jos keičiasi — tai yra visuo
menės tyrinėtojo, sociologo, 
uždavinys.

Darwinizmas, kuris yra 
tam tikra biologijos (moks
lo apie gyvūnus) teorija, 
reiškia, atveda tiktai iki 
slenksčio tos srities, kurią 
tyrinėja socializmo mokslas 
ir sociologijos (visuomenės) 
mokslai apskritai.

Dabar jus matote, kokią 
nesąmonę pasakė “Drau
gas”, tikindamas, kad socia
lizmo principai esą paimti iš 
danvinizmo. Savo kūdikiš
kam nežinojime jisai net 
apibudino socializmą, kaipo 
“dvilinką įtikėjimą į Darvi
ną!”

Bet žmdgui, kuris drįsta 
lyginti darvinizmą su sočia 
lizmu, neužtenka turėti vien 
aplamą supratimą apie bio
logijos ir sociologijos moks
lų uždavinius (ko, kaip ma
tėme, visai trūksta/‘Drau
go” redaktoriui); jam rei
kia dar būti ir specialiai ap- 
sipažinusiam su šitom dviem 
torijom. Pažiūrėsime da
bar, kas yra bendra arba 
skirtinga tarpe jų.

Darwinizmas sako, kad 
kdvoje dėl būvio išlieka tie 
gyvūnai, kurie turi dau
giaus reikiamo tam tikrose 
aplinkybėse-prigimto gabu
mo: jiegos, proto, miklumo 
ir tt. Greitas kojas turin
tis kiškis lengvinus pabėga 
nuo priešo, negu tas kiškis, 
kuris nėra taip greitas; tas 
vanagas, kuris mato toliaus, 
turi daugiaus progos susira 
sti maisto, negu kiti jo veis- 

lės draugai. Taip dedasi 
gamtoje. Bet ar taip deda
si ir visuomenėje? Ar ir 
žmonėms sekasi gyvenime 
geriaus tiems, kurie yra stip 
resnio sudėjimo, gudresnio 
proto, didesnės drąsos?

Kiekvienas žino, kad žmot

nių gyvenime einasi visai ki 
taip. Čia paprastai ima vir 
šų ne tas, kuris turi dau
giaus kūno arba proto jiegų, 
o tas, kuris turi daugiaus 
kapitalo. Turtingam žmo
gui yra daug daugiaus pro
gos išgyvent sveikam ilgą 
amžių, įsteigt šeimyną ir ap 
rūpinti ją, negu beturčiui; 
stambus biznierius pralen
kia ir pergali smulkų biznie
rių. O turtas nėra prigim
tas daiktas; žmogus gimda
mas, neatsineša jo su savim 
į šį pasaulį. Jį teikia, pa
gal tam tikras teisykles, vi
suomenė. Žmogus ir su Sa
liamono gabumais gali ne
gauti nė trupinio turto, ir 
tuomet jam visą amžių rei
kia kovot su skurdu; o iš an 
tros pusės, paskutinių idio
tas gali paveldėti nuo tėvų 
milionus ir paskui nuodo- 
ties visais gyvenimo pato
gumais. Turėdamas daug 
pinigų, kapitalistas, gali ir 
trukstančio jam proto nusi
pirkti, pasisamdydamas sa- 
Vb biznio vedimui gabių ir 
mokytų žmonių.

Dabartinėje visuomenėje 
eina lenktynės ne tarpe žmo 
nių gabumų, o tarpe jų ka
pitalų. Todėl ir tiesioginė 
josios pasekmė yra ne gabu 
mų augimas žmonių veislė
je, o kapitalų koncentracija.

Socializmas šitokį dalykų 
stovį ne tiktai ne skaito to
bulu arba “natūraliu”, bet 
nori panaikinti jį. Vietoje 
kapitalų konkurencijos, kuri 
daro vienus žmonės labai tur 
tingais, o kitus visiškais be
turčiais, socializmas siūlo 
pastatyt visuomenės tvarką 
ant kooperacijos (bendradar 
biavimo) pamatų.

Tai yra didžiausia ir svar 
biausia idėja socializmo te
orijoje. Ji skiriasi nuo pa
matinės darwinizmo min
ties, kaip ugnis nuo van
dens/'

Pamatinė socializmo idėja 
yra taip-pat augštesnė už 
darwinizmo idėją, kaip žmo 
gus yra augštesnis už pap
rastuosius gyvūnus.

Jeigu jieškot visuomeni
nėse teorijose panašumo su 
darvvinizmu, tai jo galima 
rasti ne socializme, o buržu
azijos teorijoje — liberaliz
me.

Liberalai tai ištiesų skai
to svarbiausiu savo principu 
konkurencijos (lenktynių) 
laisvę. Jie mano, kad jeigu 
kiekvienas žmogus turės pro 
gos laisvai varyt biznį ir 
lenktyniuot su kitais, tai vi
sa žmonija pasekmingiau- 
siai žengs progreso keliu ir 
atsieks didžiausio laimės 
laipsnio. Daugelis liberalų 
šitą mintį mėgina da ir pa
remti tuo, kad “visoje gamto 
je eina kova už būvį, kaip 
prirodė Darwinas:” tą( sto
vį, kurį šis gamtininkas at
rado gamtoje, jie laiko už 

naturalį ir žmonių visuome
nei. '

Bet kiekvienas apšviestas 
žmogus žino, kad liberaliz
mo griekus negalima prikai 
šiot socializmui. O “šven
tųjų mokslų” specialistas, 
“Draugo” redaktorius, ma
tyt, negirdėjo apie tai.

Kazimieras Gugis 
Advokatas

Veda visokius reikalus, kaipftrinjinališkuose 
taip ir civiliškuose teismuose. Daro 

visokius dokumentus irpopieras;
Namų Ofiiaa: Miesto Ofisas:

1323 8. Haisted St. 117 N. Dearborn St.
Ant trečių lubų 1111-13 Unlty Bldg.

Tai. Dtovar 1310 Tai. Central 4411

Privatinių šnipų 
piktadarybes.
| (Tąsa)

M dienai -dolerių šnipams.
.lis sako toliau:
“Kiekviena žmogžudybč ir 

d ėdžiu ilsis sumą ilk ii ui na s tūrio, 
koks tiik buvo papildytas Jungi. 
Valstijose nuo lo laiko, kada 
darbininkai' pradėjo organizuo- 
lies, buvo sukurstytas ar atlik
tas privatinių šnipų korporaci
jų slaptų agentų, kurie įsigali
nai į organizuotų darbininkų 
būrius tikslu išduoti juos, kaip 
Judošilus kad išdavė Krislų”.

Jis paduoda ir sąrašą visų 
privatinių šnipų agentūrų Clii- 
cagoje. Sąrašas užima ištisus 4 
puslapius, ir sako:

“Pagal apskait'liavimą, šio 
miesto (Chicagos) ir valstijos 
bankimu ir fabrikantu asocia- C c
cijai alseina $250,000 į mėnesį 
užlaikyti šią privatinių šnipų 
sistemą, o sausio 1 d., 1919 m., 
lapo išdalintu įvairioms agentū
roms $750,(MM) vien sukėlimui 
ir sukurslymui neapykantos ir 
kovos tarp įvairių tautų ir nie
kad nemanytinais budais įsigali 
narna į organizuotų darbiu, ei
les ir agituojama ten ir vedama 
prie visokiausių, kokius tik ga
lima įsivaizdinti, prievartos ak
tų prieš Juiugt. Valstijų valdžią 
ir dabartinę administraciją, ir 
ikišiol tas jiems labai gerai se
kėsi.

Revoliucingoji agitacija — šni
pų darbas. ' .

“Apie mėnuo laiko aš su sa
vo draugu-šnipu nuėjome į taip 
vadinamą “raudonųjų” svetai
nę. Jis nuėjo viduriu svetainės, 
prisisegęs raudoną kaspiną, pa-

šukė trumpą prakalbą, pakeikė 
išdaviku prezidentą Wilsoną,_ 

nuplėšė Amerikos Vėliavą, nu
šluostė į ją kojas ir nusispjovė 
ant jos. Kaita mes išėjome, aš 
paklausiau jo: ‘Dieve mano, 
kaip tp drįsai tai daryti?’ ‘Ob, 
heli”, atsakė jis. ‘Aš gaunu $45 
j savaitę nuo Tliiel Detectivc 
Agency už lokį darbą. Aš čia 
turiu 15 vardų ir kiekvieną sy-‘ 
kį, kada aš taip padarau, dary
damas pranešimą paduodu vie
ną tų vardų. O juos lengva nu
teisti, kadangi aš turiu šėii- 
fo žvaigždę’. Jis taipgi man pa
sakė, kad jo agentūra turi Chi
cagoje 1,500 žmonių, veikian
čių tomis pačiomis sąlygomis, 
kaip kaip ta jis. Aš vėl sutikau 
jį 6 d., ir jis pasakė: ‘Doyle, tai 
yra puikus lošimas. Ar tu ma
tei laikraščiuos laišką, kurį ga
vo gubernatoriaus uošvė?’ Aš 
atsakiau, kad, galbūt, ir ma
čiau. Jis pasakė: ‘Mes jį pasiu 
ulėm’. Aš paklausiau: ‘Kokiu 
tikslu?’ ‘O’, atsakė jis, ‘dvi
gubu liksiu Gubernatorius pa
didino savo^ šnipų štabą ir mes 
išgąsdinome juos “raudonai
siais” mes, matai, veikiame a- 
biem pusėm!”

Iš to matyt, kad labai “revo
liucingas” prakalbas pasako pa
lįs šnipai, kad paskui įskundus 
kitus. O tokių “revoliucingų” 
šnipų vien Chicagoje yra net 
pųsaąitro tūkstančio!

(Bus daugiau).

Phone Boulevard 491
ASHLAND JEWELRY 

MUSIC STORE
Deimantai.
Laikrodžiai, 

Auksybė, Co- 
lumbijos Gra- 
fonolas ir/lie
tuviški nau
jausi rekor

dai.
4537 So. Ashland Avė., Chicago, III.

Scveroš Gyduoles uziaiko 
šeimynos sveikatą.

Pavasariniai 
išbėrimai

yra labai nemalonum pagražinimu 
ir dalyku padarančiu beveik nepa
kenčiamus skausmus ir kančias. Jie 
atsižymi savo niožėjimu ir savo di
deliu nepasidavimu gydymui.. Juos 
Ea gimdo užterštas kraujas. Išvalyk 

raują, vartodamas

Severas
Blood Purifier

(Severos Kraujo Valytoją) kuris yra 
žinomas kaipo sistemos sutaisyto- 
jas, pagelbintis gamtai prašalinti 
nešvarumus iš kraujo ir tuomi pa
darantis galą votims, skauduliams, 
išbėrimams, pučkams ir apskritam 
nusilpnėjimo stoviui. Pamėgink jį. 
Jį pardavinėja visos aptiekos. Kaina 
$1.26 ir 5c mokesčių.

S. D. LACHAWICZ
Lietuvys Graborius

Patarnauju, laidotuvėse kuopi- 
giausia. Reikale meldžiu atsi
šaukti, o mano darbu busite už
ganėdinti. /
2314 W. 23 Place, Chicago, IU 

Tel. Canal 2199.

W. F. SEVERĄ CO. 
CEDAR RAPIDS, IOWA

ŠALIN DEGTINĖ
Visa Amerika tapo sau 
sa, bet neprivalai nusi
minti, todėl nusiramink 
Mes gaminame tam tik 
rą extraktą, \š kurio 
gali pasidaryti sveiką 
gorimą, kuris, mes už
tikriname, užganėdins 
kiekvieną. Jeigu nori 
išsigerti prieš pusry
čius, po darbui, vestu- 

* vėse, krikštynose arba 
šokiuose, tai gali atsiek 
ti labai pigiai pats pa
darydamas keletą ga

lionų. Pakelis, iš kurio gali pasi? 
daryti 6 galionus, tik $2.00. Tai tik
rai apsimoka išmėginti. Pasiųsk pi
nigus šiandien.
WALTER NOVELTY CO.» Dept. 444, 
1117 N. Paulina St., Chicago, III.

Telephone Yards 5834 9

•Dr. P. G. Wiegner
' Pri6mirno valandos nuo 8 iki 

12 iš ryto ir nuo 7 iki 9 v. vak.
3325 So. Haisted St.. Chicago.'

TEISINGA DRABUŽIŲ KAINA
Kainos kurios tinka Dile vieno kiše

nini. Gvarantuojaine, kad sutaupysi
me Jums nuo 10% iki 50% kiekvie
name pirkime. Kai kurie dalykai pi
gesni negu olselio kaina. Vyrų ir 
jaunų-vyrų 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.

Pamjitykit musų specialius siutus 
ir ovorkotus po $15, $17.50, $20.00, 
$22.50, $25.00 ir $30.00. Juodi siu
tai po $45 ir $65. Molino sorgo siu
tai nuo $35 iki $60. Vaikinų ir vai
kų siutai ir overkotai $6.50 ir dau
giau. Vyrų kelinės $4 ir da'ugiau. 
Mėlino serge kelines $5.50 iki $17.50.

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

Atidaryta kiekvieną dieną iki 9 
vai. vakare. Subatomis iki 10 vai. 
vakare. Nerišliomis* iki 6 v. vakare.

S. GORDON,
1415 So. Haisted St., Chicago, 111.

DR. A. MONTVID 
f CHICAGŲ

Lietuvi* Gydytoja* ir Chirurya*
25 E. Wa*hingtoa St. 
Marahall Field Annex 

18th fl. Ruimą* 1827 
Phone Central1 8362 

Valandos: nuo 10 iki 12 ryto

2121 North We*ter* Ava.
Valandos: 6 iki 8 vakare. 

X-Spinduliai. Phone Armitage 2018 
Rezidencijos telefonas West 6128

Telephone Drover 5052

Dr. A. Juozaitis
DENTISTAS

Valandos: nuo 10 iki 8 vai vaka 
re. Nedėliomis pagal sutarimo. 
8261 So. Haisted St. Chteago, III.

.... . . . ....................... i, p

JOHN KUCHINSKAS 
Lawyer 

LIETUVIS ADVOKATAS 
29 SO. LA SALE STREET 

CHICAGO, ILL.
Telephone Central 3684 

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

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

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

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

Rez. 933 S. Ashland Blvd. Chicago
Telephone Hayniarket 25<4

DR.A.A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

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

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

SVEIKATA .TAI TURTAS IR LAIMfi

Dabar Pirma

•
Per ilgą laiką aš sirgau 

ir tiek buvau suvargęs, nus- 
ląbęs kad net ir gyventi 
buvo ^atsibodę, kiek uždirb
davau tai visą daktarams 
ir išlinkėdavau, ir buvau 
pristygęs vilties, kad bepas* 
veiksiu.

Mane kankino vidurių ne- 
dirbinias pilvalio nusljub- 
nėjinias, skilvio nemaliinas 
ir nervai; skaudėdavo gal
vą, po krūtine, strėnas ir tt. 
neturėjau apetito ir neska
nius atsirugėjiinus; abel- 
nai buvau visas suvargęs..

Matydamas, kad niekur 
negąunu pagelbos, ėmiau ty
rinėti pats. Ir man tiek pa
sisekė surasti vaistus, var
du SALUTES STOMACH 
BITTERIS ir j 6 mėnesius 
palikau sveikas ir tvirtas, 
ir dabar čionai aš pasiro
dau visuomenei; taipgi yra 
tūkstančiai žmonių pasveikę 
nuo SALUTES B1TTERIO 
ir (ičkavoja jo Geradėjystei.

Taipgi veliju ir jums, ku
rie tik norite būti sveiki ir

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

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

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

By P. A. BALTRANAS CO.
616 W. 31st St., Chicago, III. Tel. Boulevard 7351

t



IŠKILME

Aktores Onės 
BABICKAITES
Antras Spektaklis

bus Nedėliojo

Balandžio 11,1920
Central Music Hali 

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

spektaklis)

Prasidės 8:15 vai. vakare.

Scenoj statoma

MIRGA
istoriška keturveiksmė 
drama, iš laikų Didžio 
Lietuvos Kunigaikščio 

Vytauto.

Vaidins išimtinai

žymąs Chicagos vaidylos.

4. ŽYMONTAS, 
Kunigaikščio Vytauto rolėj,

M. KUKUTIENĖ, 
Onos rolėj,

UNĖ BABICKAITfi, 
Mirgos rolėj.

5. VALANČAUSKAS,
Gimbučio rolėj,

J. SANKUNAS,
Bilgeno rolėj,

A. RUDINSKAS
J. LENGVINAS 

žmogžudžiai,
J. BAGDONAS
XXX kareiviai.

Tikietai parsiduoda:

Naujienų ofise,
Draugo ofise, 
Universal State Banke, 
Dr. Graičiuno ofise 
ir pas vaidylas.

Visi iš anksto bukite prisi
rengę į šį puikų spektaklį.

— Komitetas.

ietuviu {Rateliuose
šiandie, kaip 8 v. v. LSS. VIII 

Rajono cetitrajifuo komiteto 
posėdis. Visi natiai prašomi su
sirinkti laiku—Naujienų ofise.

— Valdyba.

ŠIANDIE RINKIMAI.

Devintos wardos balsuotojai 
— rinkite Johnson;. ■' 

«

šiandie Chicagoj aldernianų 
rinkiniai. Aldernianų teks rink 
ti 5, 8, 9, 11, 12, 21, 22, 24 ; 26 
ir 27 wardose. Visose wardose, 
išskiriant devintų, senųjų par
tijų republikonų ir demokratų 
statytiniai. Tatai dclei jų lai
mėjimo ar pralaimėjimo dar
bininkams piliečiams ne šilta 
ne šalta. Devintos wurdos pi
liečiu i-balsuotojai tečiaus priva 
lo pasirūpinti, kad miesto tary- 
bon butų pasiųstas jų reikalų 
gynė j a®—sočia 1 isltų pa r t ij os
kandidatas—d. Charles V. John 
son. Jisai kartą jau buvo mie 
sto tarybos nariu ir jo repub- 
likoniškieji bei demokratiškie
ji kolcgos-alderamanai delei to 
turėjo didelio nesmagumo. Pi
liečiai, rinkite jį ir dabar.

WEST SIDE

Moterų vakaras.

Praeitą suimtos vakarą, ba- 
andžio 3, LMPS. III rajonas su 
rengė pramogų vakarą-koncer- 
ą p. Meldažio svetainėj.

Atsimenu, kadaise III rajo
nas ytin šaunių vakarų sureng 
davo. To betgi negalima pasa
kyti apie praeitąjį vakarą. Jisai 
buvo visai nevykęs. Programas 
buvo labai “apkarpytas:” kai 
kas iš garsintųjų “programiniu, 
kų” visai nepasirodė. O tie, kur 
pasirodė—prasčiau pasirodyti

PASPARTŲ BLANKAS 
PILDOME DYKAI 

Baltic Consultation Bureau, 
Ine.

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

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

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

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

nuo 1 po pietų iki 8 vakare.

-,x....... %i---- .. . . ........ . ■. - --------

T0WN OF LAKELIETUVIAMS Vienatinis Bankas
Ant Town of Lake, kuris randasi po priežiūra ir 

kontrole Suvienytų Valstijų Valstybės ir Ulinojaus 
Valstijos Valdžios. Taigi saugi vieta sudėjimui jūsų 
pinigų. ' ’ Ji

Turtas apie $6,000,000.00

Depositors State Bank
4633-4637 South Ashland Avenue

Atdara kasdien 9 v. ryto iki 4:30 po pietų.
Ketvergo vakarais 7 iki 9 -
Subatomis 9 vai. ryto iki 9 vai. vakaro.

I —...  ......... - L. .

Šviesų ir pajiegą suvedame i senus ir naujus namus, taipgi 
| dirbtuves. Cash arba ant išmokėjimo.

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

A. BARTKUS, Pres.
1619 W. 47th St. Tel. Boulevard 1892. Chicago, III.

Mes perkame Pergalės Bondus pilna parašyta- * A ^7 n_j 
ja verte, ir Laisvės Bondus pilna pinigine verte. " J

J. G. SACKHEIM & CO.
1335 MTLWAUKEE AVĖ.
tarp Paulina ir Wood Sts.

Atneškite arba atsiųskite'j 
Atdara kasdien nuo 9—6 
II ta re inkais, Ketvertais 
u’ Subatomis 9—9 ;

jie, turbūt, nebegalėjo... Apla
mai, koncertas darė begalo blų 
gą įspūdį.

Sakoma, kad rajonui priklau 
so daug gabių moterų. Išrodo, 
kad tuos savo gabumus jos su
naudoja “kur nors” kitur, tik 
ne ten, kur reikėtų. Nenoriu 
būt pranašu, bet jeigu tos “ga
biosios” moters dar vieną tokį 
‘‘didelį koncertą” surengtų— 
dievaži, publikos jos nė su py
ragu neįprašytų...

imųnių buvo daug, bet buvo

kalbėjo:
— Tai tau, ir nusiprogresa- 

vo! Kitus kritikuoti, įtarinėti 
tai moka, bet pačios pasirodyti 
negali...

— 'Taigi, taigi—tai*p gražiai 
garsinosi, o taip prastai pasiro-

— To nėra, kito nėra... O tu, 
užmokėjęs pinigus, sėdėk ir 
klausykis jų pasiteisinimo.

— Ne, į koncertą daugiau 
never eiti. Čia vis ta pati istori
ja: tas neprisirengęs, anas ne
atvyko, dar kitas užmiršo savo 
“programą” atsinešti... Juok
dariai!

Nors tai ir labai piktos kal
bos, bet, reikia pripažinti, tei
singos. Musų vakarų rengėjai 
privalo mokėt netik gražiai gar 
sintis, o taipjau gražiai atlikti 
tai, ką žadą. — Kairysis.

Areštavo lietuvį mokinį.
Ainiais policija areštavo sep

tyniolikos metų jaunuolį, Reu- 
Im.ii Petreitį (Petraitį?), gyve
nantį 1620 So. Union gatvėj. 
Jaunųjų nusižengėlių korte jau 
nuolis pasisakė, kad jisai vogęs 
todėl, idant užlaikius savo naš
lę motiną ir dvi jaunas sesutes. 
Jaunuolis lankąs Dailės Institu 
tą. Čia jau motina parodžiusi 
teisėjui tūlus savo sūnaus pie
šinius. Teisėjas jaunojo nusi
žengėlio pasigailėjo ir pasakė: 
“Jaunuolis, kuris turi Im4< ga
bumo, privalo gauti deramos 
progos gyventi.” Jaunojo nusi
žengėlio byla atidėta. Teisėjas 
žadąs parūpinti jam darbą.

SYVITCHMEN’V STREIKAS. 
Policijos viršininkas skubinasi 

talkon—samdytojams.
Vakar naktį metė darbą vie

nuolikos geležinkelio linijų 
S^v itchinen’ai. Reikalauja, kad 
tuoj butų padidinta algos. Strci 
kininkai priklauso Chicago Yar 
dmen’s asociacijai, kurios na
riai yra pasitraukę iš atžagarei 
vio W. G. Lee vadovaujamos 
t ra i nmenų brolijos. Viso metę 
darbą daugiau kaip 60 nuošim
čių sNvitchmenų. Likusieji 40 
nu oš. priklauso senajai organi
zacijai, ir tebedirba.

Kilęs streikas nepaprastai už 
interesavo policijos viršininką 
Garrity. Jisai kone visus poli- 
cistus pasiuntė dabotų geležin
kelio linijų, ir dar sako, kad tai 
yra permaža. Kad kaip, reikė
sią šaukti miliciją, kad suvald
žius “tuos maištininkus.” Jie, 
girdi, linikę daryti prievartos 
aktų ir tt. Bet policijos viršinin 
ko šukavimai buvo bereikalin
gi: pasiųsti policistai neturėjo 
kas veikti ir turėjo grįžti iš kur 
atėję.

Chicagos darbininkai nori vyno 
ir alaus.

Chicagos darbininkai tariasi 
griežtai kovoti prieš “pilną pro- 
hibiciją”. Jie nori, kad butu lei
džiama daryti Ir- pardavinėti 
“lengvą vyną” ir alų. Visų tų 
partijų kandidatai, kurie stosiu 
už “pilną prohibiciją” darbinin
kų balsų negausią.

Sudegė didelis triobesis.
Kilęs gaisras vakar naktį vi

sai sunaikino didelį triobesį 61- 
63*Lake gatvėj. Nuostoliai dide
li.

J,’” 1 ", ■■ '  J ■..! ĮJ!UU»

Pranešimai
'"‘i— ** '...........................■ ■ ■

Chicagos Lietuviu vyrų choro vaka- 
karas/kurs turėjo įvykti balandžio 4 
dienų, dėlei blėgo oro neįvyko. Tatai 
dabar jisai tapo atidėtas. Kaip grei
tai surasime svetainę, apie tai bus 
pranešta ir veikalas “Velnias ne bo
ba” bus suloštas. Visi tie, kur turi pir
kę tikietus, tegul juos pasilaiko: bus 
geri sekamam vakarui.

—Ch. Liet. Vyrų Choras.

eslepk ’ |
Pinigų namie— Į

Nelaikyk! I
Pinigų dežėse— |

• ; ||

Juk tam yra Taupymo Bankos, kad jose |
pinigus laikytum ei, nes tai yra |

saugu— I
tikrai— |
pelninga— |

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

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

PEOPLESEBAHK
ASHLAND AVENUE KERTĖ 47tos GATVĖS

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

Phone Canal .5838,

Peter A. Miller
Deimontai, Laikrodžiai ir Auksybė. 

DIPLOMUOTAS OPTIKAS 
Auksybė ir Laikrodžiai.

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

Kas kankinasi dėl Rheumatizmo> Išbėrimo 
ir Prasišaldymo tegul ateina pas mane, o su
teiksiu patarimą. Aš esu išradęs liekarstą dėl 
kaulų ir strėnų gėlimo.

Naujausios Kalbamos Mašinos ir 
Rekordai.

Rekordai lietuviški, Edisono ir Columbia 
mašinos. Galvos skaudėjimas gydoma stik
lais. Akįs Egzaminuojama DYKAI.

.............  i Irui'vMn i

PRANEŠIMAI
Lietuvių Kriaučių Kiiubo Sav. Paš. 

bertaininis susirinkimas įvyks sere- 
doj, balandžio 7, Liuosybes svet. 1822 
Wabansia Avė., Pradžia 7:30 vai. vak. 
Visi nariai malonėkite'.atvykti laiku.

— J. Kalninė, rašt.

Roseland. — L. S. M. Ratelio vaka
rius balandžio 4 d. delei blogo oro ne
įvyko. Jis dabar perkeltas į subatų, 
balandžio 17 d. Strumilos svet. In- 
žangos tikietai bus geri tie patįs, 

-—Rengimo Komitetas.

4—3-----------------------------------------
DR. C. K. KLIAUGA 

Dentiitaz, 
NAUJIENŲ NAME

1739 So. Habted St, Chleago, DL
Valandos: • r— 12 ryto ir 2 r— 9 

vakare Pitono Canal 217
L,,.,, 1 — ■■■ ■■■■»■*

Dr. A. R. Blumenthal

AKIU SPECIALISTAS 
Akis Egzaminuoja Dykai 
k Gyvenimas yra

. tuščias, kada pra
) < M< iim

Mes vartojam
VJT pagerinta Oph- 

thalmometer. Y-

kus. Vai.: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
nedėbomis, nuo 9 iki 12 dieną 
4*49 8. Ashland kamp.47 et. 

Telephone Y arda 4317 
Boulevard 6437

Dr. Charles Senai
Persikėlė į savo naują 0fisą 
pn. 4729 So. Asland Avė. Jis 
gydo ligas vyrų, moterų ir vai
kų. Ofiso valandos nuo 10 Iki 
12 rytmetyj, nuo 2 iki 5 va
kare. Specialistas džiovei tr 
moterų ligų.

TeL Drexel 2880.
i

DR. M. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams iinomaa per 22 me
tų kaipo patyrus gydytojas, chirurgas 
ir akušeris.

Gydo aštrias ir chroniškas ligas, vy
rų, moterų ir vaikų, pagal naujausias 
metodas X-Ray ir kitokias elektros prie
taisus.

Ofisas ir Labaratorija: 1025 W. 18th 
St. netoli Pisk St.

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

Dienomis: Canal 
3110 arba 357

Naktimis Drexel 
950 - Drover 4136

GYVENIMAS: 8412 S. Halsted Street 
VALANDOS: 8—9 ryto, tiktai.

>» J

Telephonah

Silpnybes, paeinančios nuo persidirbhno, • pailsimo, sąnariu ir raumenų 
sustingimo, skausmu strėnose, yra greitai prašalinamos, vartojant

PAIN-EXPELLERI
(i Draugą Reikale”

Šeimynos, kurios karty dažinojo jo veikiančiu jie&i, daugiaus be jo neapsieina. 
Yra tik vienas Pain-Ezpollerls ir dol jusu apsaugojimo, jis yra paženklintas 
musu vaizbaženkliu

iįJa ANOHOR (Įlcaras)
Jeigu ant pokelio nčra vaizbaženklio ikaro, tai jis nėra tikras ir jus tokio 

neimkite. Visose aptiekose po 35c. ir 70c. Taipgi galima gauti pas išdirbėjus :
F. AD. R1CHTER & CO., 326-330 Broadway, New York

Aš ADOMAS A. KARALIAUSKAS, SEKANČIAI RAŠAU.
Aš labai sirgau,per 3 metus, nuslabn&jęs pilvelis buvo. Dispep 

sija,nevirinimas pilvelio, nuslabnėjimas. Kraujo, inkstų, Nervu ir 
abelnas spėkų nustojimas viso kūno, ir buvau nustojęs vilties, kad 
begyvensiu. Visur jieškojau sau pagelbos, nesigailėjau visoje Ame^ 
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 rėžimas 
Išnyko po užmušimui visų ligų. Bėgiu 3 mėnesių išgerdavau kas sa
vaitė po buteli Salutaras, Bitteria, ir po 3 mėn. savo paveiksle pa
mačiau toki skirtumą ir 1000 sykių dėkuoju Salutaras mylistų 
radėjistei ir linkiu visiems savo draugams ir pažįstamiems su 
klais atsitikimais patariu nuoširdžiai kreipties prie Salutaras:

SALUTARAS
CHEMICAL INSTITUTION J. Baltrūnas, Prof. 

1707 So. Halsted BU Telephone Canal 6417. Chicago,

Tel. Humboldt 4589

Dr. W. Yuszkiewicz
1407 Milvvaukee Avė., Chicago, 111.

Gydo visokias ligas, kaip vyrų 
taip ir moterų gamtiškais budais. 
Nežiūrėkit kaip Jdsų ligos yra se-

Valandos: Ntfo 9 iki 10 vai. vakaro 
I

Nedaliomis uuo 9 iki 6 po pietų.

mė
to

DR. JOSEPH ZIFF
Akių Specialistas

už dykg.
JūsųFusų galvos skaude* 
jimus ir negalėj!-

mus matyti aiškiai
gali būt prašalinti.

Dr. Glaser'g ofise ant 2 lubų
3149 So. Morgan St.

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

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

Moteriškų ir Vyriškų. 
Taipgi ChfbniŠkų Ligų.

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

dėliomis nuo 9—2 po piet.
4 Telephone Yards 687 r

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
OFISAS: 2201 W. 22nd St.

Kamp. Leavitt St 
Phone Canal 6222

VALANDOS: 1 iki 5 vakare, 
nuo 7 iki 9 vakare.

GYVENIMO VIETA: 
2114 W. 42nd St 

Phone McKinley 4988 
VALANDOS 10 iki 12 dieną.

811,

Lietuviz DentistM 
10657 Michigan Ava, Roselaafl.

Valandos: 9 iki 9 vakare.

Telephone Yards 5032

Dr. M. Stupnicki
3107 S. Morgan st. Chicago

VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto 
ir nuo 5 iki 8 vakare.

DR. I E. MAKARAS 
Lietuvis Gydytojai ir Chirurgas 
Rogęlande: 10900 S. Michigan Ava, 
Telefonai, Pullman 342 ir 3180. 
Chicagos ofisas: 4515 S. Wood St 
Tik Ketvergų vakarais nuo 5:30 
—7. Tek. Yards 723.

DR. M. T. STRIKOLIS
Gydytojas ir Chirurgas 

Ofisas: 1757 W. 47 St.
Tel. Boulevard 168.

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

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

Tel. McKinley 263

DR. JOHN N. THORPE 
gydytojas ir chirurgas 

1637 WJ1 St kampjtfarshfield av
Valandos: Iki 9 ryto; nuo 3 iki 

4 ir nuo 7 iki 8 vakare.
Tel. Prospect 1187



Pa j ieškojimai
ASMENŲ JIEŠKOJ1MAI
PAJIEŠKAU savo seserų Izabelės 

Želvienės Aleksandros Steponaitienės, 
gyvena New Yorke. Meldžiu atsišauk
ti arba kas žinot pranešti; turiu svar
bų reikalą.

' Agota Koncevič-KlojienS 
4521 So. Hermitage Avė,. Chięatgo, III.

PAJIEŠKAU savo brolių, Antano ir 
Zigmanto Šepkų, Šiaulių pav., Triš
kių miestelio. Ir seserų Liudvikos Do
micėlės šepkaičių. Meldžiu atsiliepti

U JONAS DEIMONTAS,
Box 46 Melrose Park, III

PAJIEŠKAU savo brolių Jono ir 
Antano Būdvyčių iš Tauragės apskr. 
Šilalės valsčiaus, Laviškių sodos.

Mrs. ROZALIJA PETRAITIENfi, 
1437 So. Morgan St., Chicago, III.

PAJIEŠKAU Augustino Stankaičio, 
kuris gyveno pirmiaus Cicero, 111. 
Sugrįžęs iš Francuos aš Lietuvon, ra- 
daug permainų. Musų gyveni
mas sudegintas. Turime pradėti gy
venti ant pelenų.. Kas apie jj žinote, 
malonėkite pranešti arba jis pats lai 
atsišaukia adresu:

JONAS STANKAITIS 
šiupilių kaimas, Gruzdžių valsčius, 
Šiaulių apskr., arba P. Stankaitis 
4915 61st St., S E Portland, Ore.

PAJIEŠKAU savo krikšto motinos 
ponios Veronikos Skuodienės. Jos vy
ras Mr. Simon Scudas dirbdavo, kai
po tailor cutter. Meldžiama jos para
šyti savo krikšto dukterei adresu: 

JOSIE RASONIS,
Box 132, Lafavette. Colo.

PAJIEŠKAU Marijonos Kirkickai- 
tės, Rodos gyveno Chicago, III. Paeina 
iš Tauragės apskr. Pagramančio pa
rapijos. Gavau laišką iš Lietuvos; jos 
motina klausia jos ir nori žinoti ar 
gyva ar mirusi. Meldžiu atsiliepti, ar 
kas žino pranešti man adresu:

ANTON KASPARAVIČIUS, 
Box 421. Johnston City, III.

JIEŽKO PARTNERIŲ
REIKALINGAS partneris kepyklos 

bizniui. Pažeidžiau savo ranką; ne
begaliu vienas pats aprėpti viso biz
nio. Darau gerą biznį. Esu vienin
telis lietuvis duonkepis Spring Valley 
mieste. Kreipties

JOS M. AŽUKAS,
114 E. Dakota St. Spring Valley, III.

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

REIKIAMoteriškų darbui dirbyklo
je rėmų paveikslams; lengvas ir šva
rus darbas; patyrimo nereikia; gera 
proga pakilti.

THE JOSEPH KLICKA COMPANY, 
20th Street ir California Avė.

ni»
W. JUCIUS, 

3305 So. Halsted St.

REIKALINGA moteris dėl prižiūrė
jimo paaugusių vaikų arba pora su 
mažai vaikų. Gera vieta. Kreipties*va
karais nuo 6 iki 8:30.

MILLER, 
3352 Lowe Avė.

MERGAIČIŲ darbui assembling e- 
lectrical goods. 47 V2 vai. darbo; $15 
pradžiai. $25 bonus kas 3 mėnesiai.

AID MFG. CO.
2631 Stewart Avė.
(26th St. karas; šeši blokai i rytus nuo 
Halsted.)

REIKIA senos moteries prie dabo
jimo 3 vaikų; $15 j mėnesį, valgis ir 
butas.

Mrs. A. RUZGIS,
4505 So. Paulina St., Chicago, III. 

Phone Yards 5519

REIKIA indų mazgotojo.
309 E. 51st St.

REIKIA — 20 moteriškų sortavi- 
mui popieros atmatų. Augšta moke
stis. Nuolat darbas.

REPUBLIC WASTE PAPER CO., 
626 West Taylor St. 

kampas Desplaines St.

SIUVĖJŲ RANKOM.

Mums tuoj reikia patyrusių: 
Armhole beisterių

ir

Finišerių 
Mergaičių ir Moterių, 
kurios gali adata siūti 
galės Čia išmokti armhole 
basting ir finishing.
Gera mokestis mokama 
laike mokinimosi.

IHIsirt Sdhfflffaeii’
&

2303 West St. Paul Avenue.

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

APS1UASTŲ SIUVYKLAI 
DARBININKIŲ

Mes atidarėme apsiaustų 
siuvyklą Utarninke Bal. 6 d. 
musų naujame name
Mums tuoj reikia patyrusių.

Top Collar meikerių
Šilk Facing beisterių
Teilorių
Operatorių
Machine mergaičių
Finišerių .

Ir mergaičių, kurios gali 
siūti mokintus finishing 
Gera mokestis mokama laike 
mokinimosi.

Hart Schfflffner
& Mara

4512-4540 W. 22nd Street

r

REIKIA moters popieromi* 
skirstyti. Gera mokestis.

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

REIKIA MERGAIČIŲ 
Vyniojimui ir pakavimui prausomojo 
muilo, Švarus, lengvas darbas naujo- 
vinėje saulės apšviestoj dirbykloj. 
Nuolat darbas; pusė dienos Subatoj. 
Gera mokestis:

JAMES C. KIRK & CO., 
1232 W. North Avė. 
Arti North Avė tilto

REIKIA merginų lengvam dirbtu
vės darbui . Gera mokestis ir darbo 
sąlygos .

ACME DIE & STAMPING CO., 
505 Chartiers Avė., 3 augštas, 

McKees Rocks, Pa.

REIKIA MERGAIČIŲ 
Dešroms dirbti. Labai gera 
mokestis. Nuolat darbas.

AG A R PRO VISION CO., 
310 N. Green Street

REIKIA

Dishwasherių
Dining room mergaičių 
Steam Table mergaičių 
Įvairių darbininkių 
cafeterijai.

THE HARMONY CAFETERIA, 
328 So. Wabash Avė.

REIKIA
OPERATORKIŲ

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

UNITED STATES TENT
& AWNING CO.,

229 N. Desplaines Street

NEPAPRASTA PROGA

ku- 
gali 
di-

Mergaitės virš 16 metų, 
rios gali kalbėti lenkiškai, 
pasidaryti didelius pinigus 
džiausiame Chicagoje mezginių
štore. Su ar be patyrimo. Nuo
lat darbas. Puikus pardavinėji
mo kambarys. Kreipties tuoj:

DELSO,
1307 Milwaukee Avė.

REIKIA mergaičių 14 metų ir se
nesnių sviesto sąkrovai.

Kreipties:
4801 So. Ashland Avė.

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

REIKIA
Moterių lengviam švariam dar
bui; $16 į savaitę. Nuolat darbas

Kreipties:
6th Floor,

1104 So. Wabash Avė.

REIKIA^ DARBININKI,)
VYRŲ IR MOTERŲ

KELNIŲ SIUVYKLAI 
DARBININKŲ-IŲ

Mums reikia tuoj keletos šim 
tų darbininkų kelnių siuvyklai, 
čia yra gerų darbų dėl patyru
sių operatorių, mergaitėms 
prie mašinų ir kitokių lengvių, 
gerų darbų.

&ĮTART, SCIIAFFNER
MARX

1922 So. Halsted Street

REIKIA Vyn; ir Moteriškų leng
viems dirbyklos darbams. Nuolat dar
bas. Gera mokestis. Bonus.

.... WESTERN FELT WORKS ....
4115 Ogden Avė.

Netoli 22nd ir Crawford Avė.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

f REIKIA
Vyrų ledui traukti ir leiberių 

ledo dirbyklai.
Kreipties tuoj.

Gera mokestis.
UNITED STATE COŲD STORAGE

COMPANY,
2101 W. 39th St.

REIKIA Vynj darbui dirbykloje 
rėmų paveikslams; lengvas ir švarus 
darbas, patyrimo nereikia, 
Gera proga pakilti.

THE JOSEPH KLICKA COMPANY, 
20th Street ir California Avė.

REIKIA 
MECHANIKŲ IR LEIBERIŲ. 

NUOLAT DARBAS. 
GERA MOKESTIS 

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

- LEIBERIŲ
Viduje ir lauke dirbti. Matyti Mr. 

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

BUDA COMPANY, 
Harvey, III.

Chicagos priemiestis.

REIKIA vyrų su tulu patyrimu 
prie carpenterh; ir cabinet meikerhj 
darbo. Nuolat darbas.

B. F. GUMP CO., 
431-437 So. Clinton St.

VYRŲ
Janitorių $125 į mėnesį — 5% bo

nus. 2 pečkurių ir pagelbininkų 55— 
65c į valandą; 2 watchmonų, chauffe- 
rių, leiberių į automobilių dirbyklą, 
lengvas, viduje darbas — 55c į valan
dą; scalerių, steamfiterių ir pagelbi
ninkų; naktinis virėjas — trumpos 
darbo valandos; 2 millwrightų; time 
keeperio dirbyklai — 60 —70c į va
landą; mašinistų — 80c į valandą; 
Janitoriaus prie bažnyčios taip-gi pa- 
gelbininko; senyvų vyrų lengvam 
darbui; nailerių — $G.00 i dieną; ins
pektorių į mašinų dirbyklą — nerei
kia patyrimo; 2 oilerių; janitorių — 
$25 —$27 į 8 vai. naktimis ar dieno
mis; darbininktj visokiems darbams į 
lotelus ir valgyklas; vyrų prie ele
vatorių; cabinet meikerių į machine 
shopę; kalvių prie automobilių..

MOTERIŠKŲ
Moteriškų trumpoms darbo valan

doms. šlavėjų 7 vai. vak. iki 2:30 vai. 
ryto. 6 vai. vak. iki 11 ar 12 vai. 
nakties, ir 8 vai. vak. iki 6 vai. ryto.

SOUTH PAR K EMPLOYMENT 
AGENCY

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

pusėje. (Kalbamo lenkiškai).

Reikia apatinių drabužių 
jiardavėjy. Pastovi vieta. Pa 
įraukiančios algos. Kreipties 
nuojaus:
J. OPPENHEIMER & CO., 
47-ta gatvė ir Ashland Avė,

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

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

lygos. Kreipties tuoj aus j 
Naujienų ofisą.

REIKIA DARIUNINKI.I
V Y lt 1,1 __________

REIKIA Kukoriaus (virėjo), kuris 
moka atsakančiai virti gardžius val
gius. Gera mokestis.

1947 So- Halsted St.

REIKIA DARBININKŲ 
VYRŲ

RAKANDAI 
UŽLAIKYMO KAINA

REIKIA leiberių į mūsų Warehouse. 
Gera mokestis.. Patyrmo nereikia.

SH AVFNGS and SAW1)UST CO.
23rd ir Wostern Avenue.

REIKIA
Ledui traukikų ir darbininku 
ledo dirbyklai.

Kreipties tuoj.
Gera mokestis.

UNITED STATE COLI)
STORAGE CO.,

2101 W. 39th St
DARBININKAI

Jeigu norite turėti nuolatinį 
darbą už $4.50 ir $5.00 į dieną, 
lai kreipkitės ,

900 W. l«(h St.
NATIONAL LEAD CO.

REIKIA vyrų — mokinties dirbti 
cemento kokles. Uždavu dirbant gali
ma uždirbti nuo 75 iki 95c į valandą.

Kreipties:
FEDERAL CEMENT TILE CO.

Marble St. ir State Line
Hammond, Ind.

REIKIA TRUCKMENŲ IR
DARBININKŲ
Vyrų vidaus darbui į Warehouse.
Nuolat darbas. 50c i valandą.
GUMBINSKY BROS. COMPANY, 

Cor. Union ir Lumber Sts. 
on C. B. & C. R. R. Tracks.

DAILYDŽ1Ų
GERA MOKESTIS

Kreipties:
PIANO & ORGAN SUPPLY CO.

2100 N. Racine A ve.,

Nauji sampeliniai rakandai.
Puiki proga porai kuri prarieda gy

venimą. Mes turime savo pardavi
mo skyriui 12 puikiausių ir moderniš
kiausių trijų šmotų parloro rakandų.
Taipgi mes turime 35 fonografus.
Šiandieninės mados; groja visų iš

dirbinių rekordus. Kaina tokių fo
nografų yra $250 už $65. ir dideli 
Cabinet fonografai verti $150 už $39, 
priskaitant rekordus ir deimanto spil- 
gas.

Gvarantuojame dešimčiai metų.
Liberty Bonds priimami. Tas yra 

puikiausias bargenas. Dykai prista
tymas. Ateikit tuojaus.

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

Atidaryta nuo 10 ryto iki 9 vak. Ne- 
dėldieniais nuo 10 ryto iki 4 po piet.

MUMS REIKALINGAS GERAS

REIKIA 2 geru, patyrusiu vyrų į 
junkŠapj. Gera mokestis mokama.

. GINSBURG & ALTER, 
2707 W. Roęsevelt Road.

Vyras lietuvis apėmimui Sales Mane- 
dzeriaus vietos. Gera mokestis ir la
bai patraukiantis darbas^ žadantis pa
kilimą ir gražią ateitį.

Kreipties tuoj:
Room 4.

1809-11 So. Loomis St.
Viršuje General Furniture Co.

DARBININKŲ
I gray iron foundry. Dienos ar 
uždavu darbas. Augšta mokestis. 
Nuolat darbas. Kas savaitę moka
ma. Nėra darbininku nesusiprati
mų. Darbas Chicagoje.

Kreipties: 
Employment Dept. 
68 W. Harrison St.

REIKIA
LATHE OPERATORIŲ 
P. & J. Operatorių 

Inspektorių 
Leiberių
Gera proga išsidirbti šiuose 
darbuose.

Kreipties:
8 iki 10 vai. ryto. 

ALBAUCH DOVER , 
2100 Marshall Blvd.

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

UNITED STATES TENT
& AWNING CO., 

229 N. Desplaines Street

VAIKIUKŲ REIKTA 
$18 į savaitę, 8 iki 5 vai.; nuo 
12-tos subatomis; dirbti plunks
nų dirbykloje.

Klausti Erickson.
CHAS. EMMERICH & CO. 

501 W. Huron St.

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. Parsiduos už bi
le priimtiną pasiūlymą. Taip-gi 
$200.00 vertės dvi-sprendžinis Pho- 
nografas su rekordais parsiduos už 
$60.00 su rekordais ir deimanto ada
ta. Laisvės bondai priimama. Ne
praleiskite šios progos.

1922 So. Kedzie Avė.
NAMAI-ŽEMĖ

FARMŲ PIRKĖJAI.

REIKTA

AUTOMOBItlAI

PARDAVIKŲ ėmimui orderių pa
siūtiems sulyg mieros siutams. Algos 
$25 į savaitę ir komišinas.

LEVY SANG CLOTHING CO., 
184 W. Washington St. Room 301

Dishwasherių
Gera mokestis
Nėra nedėlių nė 
šventadienių.

Kreipties:
THE HARMONY CAFETERIA, 

328 So. Wabash Avė.

AUTOMOBILIŲ 
BARGENAI.

Cash, arba ant išmokėjimo 
PARSIDUODA:

1918 Oakland—5 passenger
1918 Elcar — 5 passenger
1918 Nash — 7 passenger
1917 Studebacker 5 ar 7 passenger
1916 Empire — 5 passenger
Ford Speedster — 2 passenger, 

Automobiliai yra geram padėjime
— Galima matyti nuo 1 iki 5. 

P. VIZGARD, 
6445 So. Westem Avė.

BARGENAS, 
PARSIDUODA automobilius “Ma- 

rion Handley” 1919. Mažai vartotas. 
6 cilinderių; 7 pasažierių. Kas nori 
mainysiu ant mažesnio ir pigesnio. 

3207-09 So. Halsted St. 
Phone McKinley 276

ties 
pas

REIKTA DARBININKŲ.
Wells Bros Construction Co.

WHITING FOUNDRY 
EQUIPMENT CO., 

HARVEY, ILL.

o

REIKIA

LEIBERIŲ FOUDREI. 
GERA MOKESTIS. 
NUOLAT DARBAS.

MAGNUS METAVCO., 
4041 Emerald Avė .

k REIKIA

Kreip-

Patyrusių — hand boners.
Labai gera mokestis. ‘

AG AR PRO VISION CO., 
310 N. Green Street

REIKIA
Patyrusio ham bonerio.
Gera mokestis;
Nuolat darbas.

Kreipties tuoj:
ARNOLD BROS.

660 W. Randolph St.

REIKIA vyrų pakavimui tavorų 
Warehousėje. Nuolat darbas. 50c į 
valandą pradžiai.
CHICAGO STORAGE
& TRANSFER CO.,
5865 W. 65th St., Chicago, III.

REIKIA DARBININKŲ 
CEMENTINIŲ KOKLIŲ DIRBYK
LAI. NUOLAT DARBAS. 55c į vai.

Kreipties:
J. A. ROSS & CO., 

4561 Armitage Avė

REIKIA VAIKIUKŲ 16 metų ir 
senesnių. Algos pradžiai $16 į savai
tę. Subatomis iki 1 vai. po piet.

Kreipties po 9 vai. ryto.
FRANK C. WEBER & CO., 

6319 Lowe Avė.

PARDAVIMUI du automobiliai; vie 
nas White kompanijos, o kitas Mar- 
mon kompanijos. Priežastis parda
vimo — pirkau biznį.

GARAGE,
3222 S. Halsted St., Phone Yards 975 

Matyti galima visada.

VYRŲ į Stock Departamentą 
Shipping Departamentą. 
Packing Departamentą.

KiVipties:
SELZ SCIIWAB & CO., 

40 S. Market St.

................. ——4

REIKIA VYRŲ
dirbti dešras. Labai gera
mokestis. Nuolat darbas.

AGAR PROVISION CO.,
<310 N. Green Street

PARDAVIMUI automobilius Priė
mei*, labai gerame padėjime; mažai 
naudotas, geras kaip naujas. Parduo
siu pigiai už geriausią pasiūlymą. Ga
lima matyti adresu:

1543 W. 46th St.
Phone Yards 7125

PARDAVIMUI
EXTRA PIGUMAS GROJAMŲ 

PIANŲ.
$800 Angelus Grojiklis—Pijanas, 

mahogany medžio, antrarankis drau
ge su 60 volelių muzikos ir suolelis 
už $325. $700 Regina grojiklis už 
$275; išlygos pagal reikalavimo. Ar- 
žuolinis grojiklis su Gulbrausen gro- 
jiklio veikimu, gerame stovyje, par
duodama už $335.00

CARL ANDERSON
36 So. State St.

1224 North American Bldg 
Central 202

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

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

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

PARDAVIMUI: Namas 3 pagyve
nimų po 4 kambarius; elektriką mau
dynės, gazas drauge su tuščiu lotu 
už $7.000. Parduodama pigiai; savinin
kas apleidžia miestą.
4121 So. Sacramento Avė., Chicago.

PARDAVIMUI namai labai geroj 
biznio vietoj arti 20-tos ir Canalport 
Avė., taipgi prie 37-tos ir Halsted St. 
Savininkai išvažiuoja ant ūkės; par
duos labai pigiai.
SLAVIC SALE & EXCL. SYSTEM 

1315 W. 18th St.

PARSIDUODA Pigiai geras namas 
biznio vietoje; rendos $125 į mėnesį. 
Platesnių žinių kreipties:

J. BALTRĖNAS, 
1707 So. Halsted St., Chicago, III.

MOKYKLOS

REIKIA

GERA PROGA kas norėtų eiti į 
barbeno biznį, parduodu visai mažai 
vartotus fomišius, kėdės kilnojamos, 
masaž mašina, barber pol sukama ant 
springso. Atsišaukite greitai laišku 
ar ypatiškai.

M R. CHAS STONIS,
10759 S. Michigan Av., Roseland, III.

PARDAVIMUI — Barzdaskuty- 
kla, 3 kėdės ir pool-table Priežas
tis — savininkas turi kitą biznį Par
siduoda labai pigiai Savininkas ga
lima matyti bikada.

WM. GLOBAS,
8355 S. Morgan St., Chicago, III.

MA5TER 
SYSTEM

Vyrų ir Moterų Rūbų Kirpi
mo ir Designing Mokykla.

BUČERIO-DARBININKO 
ir vyro skiepe dirbti 
Labai gera mokestis.
Nuolat darbas.

AGAR PROVISION CO.,
310 N. Green Street

REIKIA barberio, darbas vakarais, 
visuomet. Gera mokestis.

2320 So. Leavitt St.

REIKALINGA Darbininkų prie bal- 
nojamų arklių. $100.00 į menesį ir 
ruimas.

STOCKMENS S. H. LIVERY, 
4129 So. Emerald Avė. Chicago, III.

REIKIA darbininkų prie darbų 
foundrėje. Kreipties į tormano ofisą.

LINK BELT CO., 
89th St. ir Stevvart Avė.
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PORTERIO reikia abel- 
nam darbui apie Storą. Pas
tovi vieta. Gera alga. Atei
kite tuojaus:
J. OPPENHEIMER & CO., 
47th gatve ir Ashland Avė.

LABAI PIGIAI parsiduoda rašoma 
mašinėlė The Sun Type Writer. Visai 
mažai vartota, patogi dėl gromatų ra
šymo; turi visas raides ir numerius; 
norintieji kreipkitės j trumpą laiką se
kančiu antrašu.

JOSEPH G. BLAZEVICH, 
4837 So. Honore St., 3rd Fl. Front.

PARDAVIMUI groserač ir bučer- 
nė, lietuvių apgyyentoj vietoj. Dvy
liką metų jame biznyje.

I. LYON,
1731 So. Union Avė.

Musų sistema ir mokymo budu 
įųs trumpu laiku išmoksite viso a- 
tnato.

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.

PARDAVIMUI Pirmos klesos gro- 
seris ir marketas. Puikus baldai. Le
do mašina. Lietuvių distrikte. Labai 
pigiai

JOHN KNIPER, 
Kampas 107th ir Michigan Avė.

RAKANDAI
PARSIDUODA 6 kambarių nauji 

rakandai: seklyčios setas; valgomojo 
cambario setas, gramafonas, kūrpetos 
ir daug kitokių dagtų. Visus ar at
skirai. Atiduosiu už pusę kainos, ve- 
selė pagriuvo. Kreipties bile kada.

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

EXTRA
PARSIDUODA 6 ruimų rakandai, 

vartoti tik 2 metu; parduosiu už du* 
Sę kanos; išvažiuoju ant farmų. JeL 
5u kam reikalinga kreipkitės bile ka- 

a dieną ar vakare.
3333 Wallace St., ant 3-čių 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.

MOKINAMA KIRPIMO, 
prosijimo, dirbimo kišenių 

šioj mokykloj 
THE NATIONAL SCHOOL 

of Garment Designing
Suite 823 74 W. WashinKton Street. 

Mikinama dienomis ir vakarais.
Kirpimo mokinama ir per laiškus.


