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Rinkimų j Lietuvos Steigiamąjį 
Seimą išgalės

Socialdemokratai užima antrą vieta
1-ji vieta tenka krikščionims-demokratams

Vakar Naujienos gavo iš Washingtono šitokią telegra
mą apie išgales rinkimų Lietuvoj į Steigiamąjį Seimą:

Telegrama Naujienoms.
WASHINGTON, D. C. Bal. 28. — Lietuvos Atstovybė

gavo šitokį oficialį Lietuvos valdžios telegrafo agentūros 
“Elta” pranešimą:

Konstituantos [Steigiamojo Seimo] rinkimų daviniai 
maždaug šie: Skaitlingiausi Krikščionių-Demokratų. An
troj eilėj arba Socialdemokratai arba Socialistai-Liaudi- 
ninkai. lankai ir žydai turi Seime po keturias arba pen
kias vietas. Pavyzdžiui, spėjama, (kad) Kauno apygardos 
Krikščionįs-Demokratai turi devynias vietas, Socialdemo
kratai tris, Socialistai-Liaudininkai en bloc [bendrai su] 
Valstiečių Sąjunga tris, Lenkai dvi, žydai dvi, Vokiečiai 
vieną; viso dvidečimts.

Penevėžio apygardos Krikščionių-Demokratų trylika, 
Socialdemokratų šeši, Socialistų-Liaudininkų (su) Vals
tiečių Sąjungos trįs; Lenkai nieko; žydai vieną; Pažanga 
vieną. —

Tebeeina papildomieji rinkimai. Galutiniai daviniai bus 
pranešti vėliau.

True translation fiied with tho post- 
master at Chicago, UI. April 29, 1920 
a» regai red by the act ot Uct. 6,1917

GRAŽINO 353 UŽMUŠTUS 
AMERIKIEČIUS.

Lavonai busią palydimi j na
mus — kareiviais.

NE \VYORK. U»L 28. 353
lavonai amerikiečių kareivių, 
paaukojusių savo gyvastis lais
vės ir žmoniškumo reikalui sve
timoje šalyje, buvo atvežta čia 
šiandie Jungtinių Valstijų armi
jos transportu iš Antverpo ir 
Southamptono.

Grabai speciale garbes sargy
ba lydimi, bus gražinti į žuvu
siųjų namus. Kiekvienas la
vonas bus lydimas speciale gar 
bes sargyba, kuri pasiliks prie 
jo kol grabas bus nuleista į ga
lutinojo poilsio vietą.

MEKSIKOS SUKILĖLIAI 
PUOLA MIKITĄ.

Pagavo Carranzos orlaivį.

AGUO PRIETA, bal. 28. — 
Čia gautomis žiniomis, Meksi
kos sukilėlių armija, viso 8000 
vyrų, vadovaujama generolo 
Angel Floras, užpuolė Sinola 
valstijos prieplauką Mazatlaną, 
palei Ramųjį vandenyną. Smul
kesnių žinių nėra.

Sukilėlių kvatiera, be to, čia 
gavo žinių, kad Chihuahua val
stijoj sukilo 1000 Carranzos ka
reivių. Oralaiviai, kurie varto
ta banditų vado Vilios gaujų sc 
klojimui, pateko į sukilėlių ran
kas. V

____ Z__
EL PASO, bal. 28. Tik- 

ką gauta žinių, kad Chihuhua 
valstijoj eina atkaklus mušis 
tarp sukilusių Carranzos karei
vių ir generolo Quir<>ga armi
jos, kuri liko ištikima federalei 
valdžiai.

VVASHINGTON, bal. 28. — 
čia gauta žinių, kad sukilėlių 
barnios užėmė Alvarado priep- 
plauką, į pietus nuo Vera Cruz. 
Skubiai siunčiama federalė ka
riuomenė prieplaukai atsiimti.

TABAKO DIRBĖJAI GRŪ
MOJA STREIKU.

SARAGOSSA, Ispanija, bal. 
28. — Tabako dirbėjai rengiasi 
paskelbti generalį streiką — vi
soje Šalyje. Reikalauja, kad 
samdytojai padidintų algas apie 
25 nuoš.

True translation fiied wilh the post- 
master at Chicago, 111. April 29, 1920 
as reųuired by the act ot Oct. 6. 1917

FRANCUOS KARIUOMENĖ 
APLEIS REINĄ.

Pasitrauks iš Frankfurto ir 
Durmstadtb.

PARYŽIUS, bąl. 28. Pre- 
in ievas Mitlerandas, šiandie kai 
bedamas atstovų bute apie nu
veiktus San Rėmo tarybos dar
bus, be kita pareiškė, kad Frari 
rijos kariuomenė apleis Frank 
forto ir Darmstadto teritorijas 
taip greitai, kaip talkininkų ko 
misija patirs, jogei karinių Vo
kietijos spėkų ten nebėra dau
giau, negu jai buvo leista jų tu
rėti rugpjūčio konvencijos tari
mu.

True translation fiied with the poRt- 
inaster at Chicago, III. April 29, 1920 
as rcąuired by ir.u act of Oct. <». 1917
JAPONAI PASIGROBĖ AL*.«%-

SANDROVSKĄ.

WASIIINGT()N, bal. 28.
Valstybės departamento gauto
mis žiniomis (šiandie iš Japoni 
jos užsienio reikalų ofi
so), Aleksandrovske, S i be
ri joj, balandžio 22 dieną iš 
Japonijos karinių laivų - Mi- 
kasa ir Mišiniu — tapo išsodin
ta buris japonu, kareivių ir už
ėmė tą apskritį.

DIDELĖ EKSPLIOZIJA DĖS 
MOINES’E.

Du žmonės užmušta, penki 
sužeista.

DĖS MOINES, bal. 28. Dės 
Moines gaso kompanijos dirb
tuvėj vakar rytą kilo didelė ek- 
spliozija ir vėliau gaisras, kuris 
visiškai sunaikino dirbtuvę. Ki
lus ekspliozijai du žmonės ta- 
|M> užmušti ant vietos, o pen
ki kiti sunkiau ar lengviau su
žeista. Ekspliozija, sako, visą 
miestelį sukrėtusi.

JOHNSON LAIMI NEW 
JERSEY VALSTIJOJ.

NEVVARK, N. J., bal. 28. — 
“Pezidentinej nominacijoj” 

New Jersey valstijoj kol kas 
dar nežinoma kuris laimėjo: 
Wooda» ar Johnsonas. Tuo 
tarpu laimėtoju yra Wood, ga
vęs 51,180 balsų. Johson turi 
50,894 balsus. Bet iš daugelio 
vietų balsavimo pasekmės dar 
nepranešta.

l’rue translation fiied with the post 
mastcr at Chicago, III. April 29, 1920 
as retini r ed by the act oi Očt. 6. 1917

SUMUšO TURKŲ SUKI
LĖLIUS.

LONDONAS, buk 28. Keti-
torio telegrafo ageturos žinia, 
datuota ularninke, kuri čia gan 
tu iš Turkų sostinės Konstanti
nopolio, praneša, kad visas Ada 
basa r apskritys, septynias de
šimtis penkios mylios atstu nuo 
Konstantinopolio, tapo apvaly
tas nuo lurkų-nacionalistų ku- 
riuomenės.

Užimant šilą apskritį ištiko 
ytin rimtų susirėmimų, tarp vai 
džios kariuomenės ir sukilėlių. 
Sako, kad nacionalistų vado, 
Mustafa Kėniai Pašos, kariuo
menė aplaikiusi didelių nuoslo 
,ių*

Gauti pranešimai iš Ismido, 
esančio penkiasdešimts mylių 
atstu nuo Konstantinopolio, sa
ko, kad lame apskrity naciona
listų kariuomenė taipjau galu
tinai su.ni u šia. Sukilėliai, ku
rie bėgdami paliko savo kainui 
los, amuniciją ir kitokius karo 
pabūklus ,dabar esą užėmę 
Bighą.

Muša fa Kernai Paša, išleido 
atsišaukimą reikalaudamas 30- 
000 vyrų kovai prieš valdžios 
kariuomene.

I

YPATINGAS NUSIŽENGĖLIS.

Pats sugrįžo kalėjimai! — kad 
kovojus prieš pragyveni

mo brangumą.

JOLIET, III. bal. 28. Jo- 
lieto kalėjimo viršininkas pra
neša, .kad jis nūdien turįs ytin 
ypatingą nusižengėlį, tokį, kur 
ir vejamas laukan iš kalėjimo, 
vis dėlto grįžta atgal ir norįs 
pasilikti jame. lai tūlas Ro- 
bert Needham. Jisai buvo pa
tekęs Jolietan kaipo vagilis, ir 
balandžio 2 d. paliuosuotas 
“pasitaisymui”. Vakar naktį 
tečiaus jis perlipo kalėjimo sie
ną ir atsidūręs perdėtinio kam
barin trumpai pareiškė: “Vie
nintelis būdas kovti prieš pra
gyvenimo brangumą — gyventi 
kalėjime. Bukite taip geri, ne
išvykite mane iš čia”.

Kalėjimo viršininkas dabar 
nrbesumojąs kas čia padarius: 
išvyti jį ar duoti jam “šventą 
ramybę”.

DAR 439 “RADIKALAI” LAU
KIA DEPORTAVIMO.

Daugiau kaip trįs šimtai jau 
Deportuota.

VVASI1INGTON, bal. 28.
Atstovų buto komisijos immi- 
graeijos reikalams vesti pirmi
ninkas Johnson šiandie prane
šė, kad iki šiol iš Jungtinių Val
stijų deportuota “tik 323 išve
li mšaliai radikalai, įskaitant ir 
tuos (241), kurie, buvo pasiųs
ti pirmąja sovietų arka” — Bud 
fordu.

Pradedant lapkričio 1 d. bu
vo išduota 6000 varantų arešta
vimui negeidaujamųjų “radi
kalų” Jais sulaikyta 3000 žmo 
nių. Iš to skaičiaus 1,293 su
laikytųjų žmonių bylos panai
kinta. Gi 439 sulaikytieji žmo
nės dar busią deportuoti — kai 
|X) “negeidaujami radikalai”.

--------- - • 4 I Tl

Reikalauja pažeboti pelna- 
gaudas.

DETROIT, bal. 28. — čia įsi
kūrė kambarių nuomotojų ly
ga. Vakar ji pasiuntė valstijos 
gubernatoriui peticiją. Reika
lauja sušaukti nepaprastų legis- 
laturos posždį ir išleisti įstaty
mą .kuriuo butų nustatoma ren 
dos butams. Rendas turėtų nu 
statyti .valdžios skirti žmonės, 
o ne namų savininkai.

Geležinkeliečių 
streikas

Streikininkai kuria naują uni
ją; studentai streiklaužiaųja.

fFederuotoRioR Presos žinia] 
\VASIIINGTON, bal. 27.

Vakar čia susirinko “neteisėtų” 
gr'l( žinkelio darbininkų [įsvic- 

men.ų | asociacijų vadai iš New 
Yorko, Pillsburgo, Clevelando, 
Chicagos, Kansas City ir SI. 
Louis distriktų. Susirinko liks 
lu pasitartį dėlei naujos nacio
nalines organizacijos kūrimo. 
Tokios organizacijos, kuri uorė 
tų ir pajėgių kovoti už išgavi
mą deramos algos ir užimtų pa 
žangesnę poziciją abelname dar 
bininkų judėjime.

Now Yorko distrikto atsto
vas, A. G. Rhule, pareiškė, kad 
viso lame distrikte streikuoja a- 
pie 60,000 darbininkų. Kitas 
New Yorko geležinkeliečių at
stovas be kita pareiškė, kad vy
riausias treinmenų brolijos pre 
zidentas atėmęs čarlcrius dau
giau kaip 40 skyriams. “Bet 
tatai, pasakė jis, “geležinkelie
čius tik dar labiau paskatino 
kovoti už savo reikalą”. Be to, 
pareikšta,* kad skelbiamosios ži
nios busią Nevv Yorko distrikto 
geležinkeliečių streikas jau su
laužytas, esančios neteisingos. 
“Kai kur traukinių judėjimas 
suparalyžiuota 100 nuoš.” 
pasakė Rhule.

Karlu paaiškėjo, kad astuoni 
Yale universiteto studentai 
lobingų tėvų sūneliai sava
noriai pasisiūlę samdytojams, 
būtent, užimti streikuojančių 
darbiu inkų vietas. Bet tatai 
geležinkeliečių kovai, supranta
ma, ne kiek nepakenkė. Viena, 
lokių savanorių įmvo nedaug; 
kita jie nepatyrę. O lodei
atneša nelaimės ir sau ir ki
liems. Pav., Lackaiwana gele
žinkelio kompanijos jarduose
Harrison, Ne.w Jersey vie
nas Stevens instituto studen
tas galą gavo. Antras neteko 
kojos, o trečiam nutraukta ran
ka.

Treinmenų unijos viršininkai 
čia daro visa, kad Darbo Tary
ba (geležinkeliečių ginčui su 
samdytojais rišti) nepriimtų 
“neteisėtųjų” asociacijų reika
lavimus, kurių norima jai į- 
teikti.

Po konferencijos išleista pa
reiškimas, kad susirinkusieji 
naujosios organizacijos kūrėjai 
viso tuo tarpu akstovauja 125 
tuksiančius geležinkeliečių, sa
vanoriai ilsiojusių arba paša
lintų) iš senosios unijos. Kon
ferencija, be to, išrinko specia- 
lę presos komisiją, kuri infor
muos visuomenę ir apie pačią 
konferenciją ir abelną geležin
keliečių streiko padėtį šalyje.

Daugiau darbininku meta 
darbą.

OKLAHOMA CITY, bal. 28. 
— čia visų prekinių traukinių 
svičmenai metė darbą. Gele
žinkelių vaigščiojimas galutinai 
suparalyžiuota.

“Streikas sulaužyta”.
CHICAGO, bal. 28. — Gele

žinkelių kompanijos ir senosios 
geležinkeliečių unijos viršinin
kai vakar vakare išleido šitokį j
“statementą” — pareiškimą: INDIANAPOLIS, bal. 28. —
“streikas jau sulaužyta”. Tiko , Negras William Ray, kuris bu
kite, jei norite. Apie tą “sulau Vo kaltinamas dėl nužudymo 
žymą” jie senai kalba. jaunos (14 metų) mergaitės,

PINIGŲ KURSAS.
Vakar, bal. 28 d., užsienio pinigų 

kaina, perkant jų ne mažiau kaip už 
26,000 dolerią, bankų buvo skaitoma 
Amerikos pinigais šiaip:

Anglijos 1 svaras ............... $ 3.86
Austrijos 100 kronų ........... $ 0.60
Belgijos, už $1 ...........frankų 16.45
Danijos 100 kronų ........... $17.10
Finų 100 markių................... $ 5.35
Francijos, už $1 ....... frankų 16.57
Italijos, už $1 ............... lyrų 22.50
Lietuvos 100 auksinų...........$ 1.76
Lenkų 100 markių ........... $ 0.70
Norvegų 100 kronų ........... $19.30
Olandų 100 guldenij ........ . $36.60
Švedų 100 kronų ............... $21.30
Šveicarų-, $1 franką 8.62 
Vokiečių 100 markių ........... $ 1.75

SKERDYKLŲ DARBININKAI 
REIKALAUJA DIDESNIŲ 

ALGŲ.

Gal kils naujas streikas.

CII'ICAGO. Meal Cutters 
and Butehers unija šią savaitę 
žada įteikti samdytojams nau
ją reikalavimą padidinti al
gas. Reikalaujama, kad aigo* 
butų padidinta 'xyi<hdiniai po 
vieną dolerį dienai.

Lilijai priklausą apie 30,000 
narių, ir ji žadanti nenusileisti 
nė “ant veinos pėdos”. Taip 
bent sako, unijos prezidentas 
Kikulskis.

Klausimas veikiausiai busiąs 
aliduotas teisėjui AJschitleriui. 
kaipo federalės valdžios skir
iam arbilratoriui.

TAI BENT TURĖS DARBO.

Valdininkai tyrinėsią, kode! pa
brango... “senvičiai!”

CiriGAGO. Justicijos de
partamento agentai turėsią dar
bo si kartą dėlei pabrangi
mo “sandwiche’ų”. Matai, visi 
didmiesčio viešbučiai ir valgy- 

! klos norį apiplėšt gyventojus. 
Sandwich’ai taip pabrangę, kad 
stačiai baisu pamislyti. Už 10 
centų vertą įsandvvich’ą imama 
po 25 ir net 50 centų. Tai esą 
negirdėtas plėšimas, ir justici
jos departamento agentai turė
sią pasidarbuoti.

Kad tik jie nepersidirbtų.

Trįs šimtai milionų dolerių vai 
džios nuostoliams padengti.

YVASHINGTON, bal. 28.
Senatas vakar didžiuma balsų 
priėmė biiių, kuriuo valdžia au
torizuojama išmokėti tris šim- 
tus\ milionų dolerių, kad paden 
gus Inos nuostolius, kurie pasi
darė Valdžiai operuojant geležiu 
kelius. Kartu autorizuota iš
mokėti dar devynis miliomis do 
lerių taip vadinamų “smulkių 
nuostolių”. Atstovų bute lasai 
bilius perėjo kiek pirmiau.

Nubaudė pašto vagilius.

PREPORT, III. bal. 28; — Tei 
sėjas Landis vakar čia nubau
dė du vagiliu, tūlą Earl liuli ir 
Sherman Dawson. Nuteisti 
už atplėšinėjimą svetimų laiš
kų po penkis metus kalėji
mo ir penkis Iūksiančius dole
rių piniginės pabaudos.

Dievas pasišaukė sūnų, tėvas jo 
pinigus paveda bažnyčiai.

CHICAGO. — Žinomasai Chi 
cagos lobininkas, namams sta
tyti medžiagų - lentų, sienojų 
etc. pirklys, Ed\vard llines, 
CJiicagos katalikų diocezijai pa
skyrė pusę iniliono dolerių. Tie 
pinigai tai skirtoji dalis jo sū
nui, kurį pasiėmė dievas — 
Francijos karo lauke. Jie turį 
būt sunaudoti “dieviškos įstai
gos” — naujos katalikų mokyk 
los - pastatymui.

Nubaudė negrą.

Martha ITuff, vakar prisaikin- 
tųjų teisėju, rastas esant kaltu ir 
nuteistas nužudymui.

Mėtė akmenimis į irlandų 
demonstrantus.

LONDON, bal. 28. Praeitą 
naktį ties Worniwood Scrubbs 
kalėjimu buvo surengta demon 
stracija. Būrys Irlandijos ne
priklausomybės priešų užpuolė 
juos ir pradėjo laidyti akme
nimis.

true Iranslstion fiied with fhe pn«t- | KUNIGAS KALTINAMAS KAL 
masler at Chicago, 11). April 29, 1920. pn
is reųuired by the art oi Oct. 0,1917 I 1 ZlYHMiZUl/A.

Lenkai veržiasi 
Ukrainon

Norį išvyti bolševikus ir “pa- 
liuosuoti” šalį.

MARŠA VA, bal. 28. Lenkų 
armijos generalis štabas šian
die paskelbė, kad lenkai pradė
ję visatinį veržimąsi Ukrainon 
-- 180 mylią frontu.

Tasai veržimąsi, kaip pareiš
kiama, daromas liksiu išvyti 
“svetimuosius įsiveržėlius” 
Rusų bolševikus.

Pirmąja savo besivoržimo 
diena lenkai pasistumę prekių 
penkiasdešimts mylių. Jų prie 
kinės linijos dabar esančios a- 
pi(‘ šešiasdešimts mylių nuo Ki- 
evo.

Lenkai išleido prokliamaciją.
šitasai veržimąsi išaiškinta 

prokliainacijai, išleista varde 
Lenkų valstybės galvos, genero 
lo Pilsudskio; prokliamacija iš
kabinėta visuose miesteliuose ir 
kaimuose, per kuriuos perėjo 
Lenkų kariuomenė. Dokumen
te pareiškiama, kad po to, ka 
da bus išvyta svetimasai eleinon 
tas, lenkai Ukrainoje pasiliksią 
tik iki tol, kol susikurs autori
zuota valdžia ir pasiims valsty
bės reikalų tvarkymą j savo ran 
kas.

Prokliamacija datuota 26 d. 
balandžio, buvo atspausdinta 
Varšuvoje ir pasiųsta į frontą. 
Be kita joje sakoma:

“Karlu su lenkais Ukrainon 
grįžta ir karžygingi josios sū
nus, Simono Petluros vadovau
jami, kurie buvo gavę prieglau
dos Lt'ukuose. Juodžiausioj 
Ulkrainams dienoj jie dabar sku 
bia įsu pagalba.”

Užėmę svarbiu miestų.
Pirmąja Lenkų veržimosi die 

na užimta ytin svarbių miestų, 
jų tarpe Owkrucz Žitomirą, Bi- 
ordičeva, Winitcą ir Zmierin- 
kn.

Lenkų pranešimas, dūduotas 
ularninke, pažymi, kad Ukrai
ną būriai įstojusieji bolševikų 
armijom reiškią palinkimo at
simesti nuo jų, ir kad užpaka
ly bolševikų fronto girdėta ka- 
nuolių gaudimas. Manyta gi, 
kad loję vieloje frontą laikė uk 
rainai. Tatai iššaukė gandų, 
kad Ukrainai sukilę ir buvo mal 
šinami bolševikų.

Bolševikai norį taikintis su 
baltarmiečiais.

LONDONAS, bal 28. - - Pa
tikėtinomis žiniomis, kurių čia 
apalikyla šiandie; sovietų val
džia besirengianti pradėti tary
bas su sunaikintos baltosios ar
mijos vadais.

Pinigų Siuntimas 
Lietuvon

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

DABAR išmainyti ir pasiųsti Lietuvon pinigus 
galima

Pagal Dienos Kurso
1 su damokėjimu keliolikos punktų už riziką bei pa

siuntimą, o taipgi Lietuvos bankui už patarpinikavi- 
i mą. Vienutinė vieta kur taip galima išmainyti ir pa- 
! siųsti pinigai Lietuvon yra.

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

--i.-’1-'.’.1'   ■ — ' U" 4'   -................. ...... .

Jis buk nužudęs savo draugą — 
turtingą verteivą.

LOUISVILLE, Ky., bal. 28. - 
Ar žmogus, kuris taip dažanai 
•avo parapijonims kalbėjo apie 
artimo meilę ir kilus tolygius 
dalykus, galėtų nužudyti dargi 
gerinusį savo draugą lai 
klausimas, kurį dabar turės iš
rišti vietos kriininalis kortas.

Jaunas, dvidešimt astuonių 
metų amžiaus kunigėlis. Augus 
ta miestelio parapijos klebonas, 
Thornas Marksberry, dabar čia 
tardomas dėl nužudymo turtin
go Augusta miestelio verteivos, 
Jesse Glonn. Tardomasai ku
nigėlis buvo areštuotas gruod
žio 4 d., lygiai vieną mėnesi po 
lo, kada tapo susekta, kad jis 
važinėjasi Glenno automobili įt
ini ir tūliems “geriems žmo
nėms” yra pardavęs jo savas
čių. O pats Glennas buvo din
gęs, kaip sakoma, yt akmuo 
vandenyje. Pradėta teirauties, 
j ieškoti ir kas ? Netoli ku
nigėlio buto rasta užkastas že
mėje Glenno lavonas tik be 
galvos, kojų ir rankų! Kitoje 
vėl vietoje rasta nužudytojo 
žmogaus rūbai. Gi paties die
vobaimingojo kunigėlio kamba 
ry surasta Glenno šernolė ir 
marškiniai. Kokiu budu visa 
tai atsirado tiesiog kunigėlio 
kambary, to negalįs išaiškinti 
nė kunigėlis, nė jo kaltintojai 
bent tuo tarpu. O kai dėl to au 
tomobiliaus, kuriuos važinėjo
si kunigėlis, tai jau “išsiaiškin
ta”; jis, dievobaimingas kuni
gėlis, Tboinas Marksberry, jį 
nusipirkęs nuo paties Glenno. 
Bet kaip jis lai galėjo padaryti 
kaip lik tuo laiku, kad Glenn 
prapuolė —- paslaptis.

Visa tai betgi turės išsiaiškin
ti vakar pradėtoje byloje. Ji, 
sako, busianti labai skandališ- 
ka.

Valstijos prokuroro agentai 
dabar įieško nužudytojo žmo
gaus galvos, kojų ir rankų. Kol 
kas tatai dar nesurasta.

Nužudytasai, sako, buvęs ar
timas kunigo draugas. Tą ne
laimingą dieną, kada Glennas 
prapuolė, jisai savo artimiau
sioms buvo pasisakęs vykstąs 
pas kunigą — pasisvečiuotų.

Parpuolė ant banano — patrau 
kė tieson miestą.

LOS ANGELES? bal. 27.
Paskilbusi vietos aktorė, Lalu 
Mae Meiser, palaukė tieson mie 
stą. Reikalauja septyniasde
šimt penkių tūkstančių <lolerių 
atlyginimo užtai, kad ji, perei
dama Grand Cen Irai Public 
Markct’ą, užlipusi ant banano 
lupiuos ir puldama susižeidusi.

MADRIDAS, bal. 28. - Vie
los laikraščių susivienijimas nu 
tarė padidinti laikraščiams kai
nas po 10 santimų kopijai.
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Lietuvos socialde
mokratų pasi
sekimas.

Musų viltis, pasirodo, ne
buvo apgauta.

Oficiale Lietuvos valdžios 
agentūra pranešė, kad rinki
muose i Steigiamąjį Seimą 
socialdemokratų partija vei
kiausia laimėjo antrą' vietą. 
Ją pralenkė tiktai klerikalų 
partija.
“ Iš to pranešimo matyt te
čiaus taip-pat, kad klerika
lų partija negavo didžiu
mos atstovų Seime, — kaip 
mes ir spėjome.

Kada “Naujienos” ragin
davo Amerikos lietuvius dar 
bininkus remti Lietuvos pro
letariato partiją, socialdemo 
kratus, tai kaikurie gaivalai 
(ką statosi didžiausiais pa
saulyje “revoliucionieriais”) 
šaukdavo, jogei Lietuvos so
cialdemokratų partija visai 
neturinti pritarimo darbo 
žmonyse. Dabar matote, 
kiek tiesos buvo tuose jų 
šukavimuose.

Mes stengėmės atlikti sa
vo pareigą. O tie neva dar
bininkų draugai, kurie šmei
žė Lietuvos socialdemokra
tų partiją ir trukdė jos rė
mimą, pasitarnavo atžaga
reiviams.

Atžagareivių 
užmačios.

Vakar mes plačiai išdėstė
me klerikalų sumanymą, 
kad Lietuvoj butų įsteigta 
šalę Seimo da ir senatas. 
Idant musų skaitytojai ma
tytų aiškiau, kodėl klerika
lams reikia tokios įstaigos, 
mes čia pridursime da kele
tą pastabų apie tą jų suma
nymą. ' ‘

Imsime pavyzdį. Sleževi
čiaus kabineto laiku valdžia, 
socialistų verčiama, pagami
no įstatymą, pagal kurį dva
rininkams yra draudžiama 
pardavinėti žemes, iki apie 
jas nuspręs Steigiamasis Sei 
mas. Tas įstatymas tečiaus 
niekuomet nebuvo įvykdin- 
tas — dėlto, kad jam neda
vė savo parašo prezidentas

Smetona. Prezidento galia, 
vadinasi, sutrukdė naudin
gą žmonėms įstatymą ir pa
tarnavo dvarininkams.

Panašiai bus Lietuvoje ir 
prie Seimo, jeigu prezidentu 
bus išrinkta toks ponų sėb
ras, kaip Smetona. Socialis
tai mano, kad dėl darbo 
žmonių labo butų geriausia 
pavesti visą valdžios galią p 
Seimo rankas, o prezidentui 
neduoti jokios savarankiš
kos galios. Jau ir pačiam 
Seime bus daug bėdos per
galėti ponų pasipriešinimą 
ir prispirti jį priimti tinka
mus žmonėms įstatymus.

O klerikalai nori, kad žmo 
nių atstovybės valią trukdy
tų net dvi kliutįs: preziden
tas ir senatas.

Senatą jie nori sudaryt iš 
tokių žmonių, kurie yra pra 
leidę bent 15 metų savo am
žiaus mokslui. Tokių žmo
nių neturtingose klesose, ži
noma, yra palyginamai daug 
mažiaus, negu tarpe turtin
gųjų. Taigi sudarytas taip, 
kaip nori klerikalai, senatas 
susidėtų didžiumoje iš tur
tingųjų atstovų — fabrikan
tų, pirklių, kunigų ir t.t.

Jeigu darbo žmonių atsto
vai ir iškovotų kokį gerą įs
tatymą Seime, tai. senatas 
galėtų jį atmest. Taigi pirš- 
dami Lietuvai senatą, musų 
klerikalai nori sutverti nau
ją tvirtovę ponijai. O betgi 
jie drįsta tokius savo pienus 
dangstyti “krikščionybės” 
ir “demokratijos” skraiste!

Vienas draugas klausia 
mus: kada darbininkų kle- 
sa gali skaityties pribrendu
sia įvykint socialį pervers
mą visuomenėje? Tada, ka
da ji turi pakankamai pajie- 
gų valdyt šalį, neatimdama 
teisių kitoms klesoms. Jeigu 
darbininkai, naudodamiesi 
lygiomis teisėmis su kitų 
klesų žmonėmis, nepajiegtų 
išlaikyt valdžią savo ranko
se, tai reikštų, kad jie da y- 
ra persilipni perkeisti visuo 
menės tvarką.

Ar darbininkiška valdžia, 
vykdindama socializmo tvar 
ką, gali vartot prievartą? 
Žinoma, kad gali; be prie
vartos vartojimo ji net ne
galėtų apsieiti. Sakysime, 
tokia valdžia nutars pavest 
i visuomenės rankas kapita
listinių trustų pramones, o 
trustai ims ir pasipriešins 
tam—ką tuomet valdžia tu
rėtų daryt, jeigu ne imt už 
keteros tuos užsispyrėlius?

Kiekviena valdžia yra prie 
vartos organizacija. Prie
varta reiškia laisvės varžy
mą, todėl ji negali būt bi ka
da ir bi kokiam tikslui var
tojama. Valdžios 
prievarta gali būt vartojama 
tiktai įvykdinimui valios vi
suomenės (susiorganizavu 
sios į valstybę). Todėl val
džia turi būt visuomenės va 
lios reiškėją; ir darbininkų 
valdžia taip-pat negali būt 
niekas kita. Bet darbinin
kų valdžia turi kartu būti 

ir darbininkų klesos valios 
reiškėją. Kokiu budu tatai 
pasidaro? Tokiu, kad visuo
menė paveda savo valią į 
darbininkų klesos rankas.

Kaip apsireiškia visuome
nės (suorganizuotos į valsty 
bę) valia? Balsavimais ir 
valdžios rinkimais. Visuo
menės valia yra didžiumos 

žmonių valia. Šita valia te
čiaus šiandie retai teapsirei- 
škia teisingai. Išnaudotojai, 
turėdami galią savo ranko
se, paprastai panaudoja ją 
tam, kad nedavus darbo žmo 
nėms progos lygiomis teisė
mis su jais dalyvaut valdžios 
rinkime, šalies reikalų svars 
tyme ir t.t. Todėl balsavi
mais arba rinkimais išreikš
toji didžiumos valia tokiose 
valstybėse visumet daugiaus 
arba mažiaus skiriasi nuo 
tikrosios visuomenės valios. 
Kada darbininkai paima 
valdžią į savo rankas, tai 
pirmutinis jų uždavinys tu
ri būt prašalint šitą neteisy
bę.

Dabar kapitalistų spauda 
agituoja žmones nešioti 
“overalls”, kad numušus ru - 
bų kainas. Kolkas tečiaus ši
ta agitacija davė tik tą pa
sekmę, kad pakilo kainos 
ant “overalls”.

Senas kapitalistinės ga
rny mos (produkcijos) įsta
tymas buvo toks: prekių kai
nos yra tuo augštesnės, juo 
mažiaus prekių randasi rin
koje ir juo daugiaus jų rei
kalaujama ; ir atbulai — pre
kių kainos yra tuo žemesnės, 
juo daugiaus orėkių randasi 
rinkoje ir juo mažiaus jų rei
kalaujama.] Reiškia, norint 
numušti prekių kai
nas, reikia arba padidint jų 
pasiūlymą] (jų skaičių rin
koje), arba sumažint jų rei
kalavimai mažiaus pirkt).

Šituo įstatymu vadovauja
si tie žmonės, kurie agituoja 
publiką nepirkt gerų rūbų 
ir dėvėt “overalls”. Jie te
čiaus arba nežino, arba sle
pia nuo publikos, kad tas įs
tatymas šiandie jau nebetu
ri savo senosios reikšmės. 
Prekių kainas šiandie nusta
to trustai, o ne laisva koiiku- 
rencija tarpe prekių gadin
tojų.

Pasaulio Darbininką 
Judėjimas.

“Raudonųjų” priešai apie 
“raudonųjų” jėgas.

[ Feder uotosios Presos žinia]

Seattle, Wash. — “Raudonie
ji turi pienų padaryti Amerikoj 
revoliuciją ne vėliau kaip iki 
1922 melų“, taip skelbia naujai 
įsikūrusi organizacija, pasiva- 
vadinus United Americans, ku
rios tikslas esąs “išlaikyti Jung
tinių Valstijų konstituciją su 
atstovaujama valdžios forma, 
ir privatinės nuosavybės teises, 
kurias konstitucija garantuo
ja.”

Vietos laikraštis The Sųuare 
Deat, kapitalistų organizacijos 
Associated Industries of Seatt- 
le organas, pašvenčia lai ųaujai 
“susiviieiiiijtįstųjų amerikiečių” 

organizacijai ilgių ilginusį slrai 
psnį. Džiaugdamasis kapitalis
tų interesams ginti įsisteigusia 
organizacija, The Sųuare Deal 
paskelbia, kokių ji turi surin
kus ir valdžiai įteikus žinių apie 
“raudonuosius“ ir jų darbuotę. 
Tos žinios šitokios:

“Nors raudonieji labai buvo 
siįvilti pralaimėjimu plieno in
dustrijos streiko, į kurį jie žiu
rėjo kaipo į revoliucijos prad
žią, vis dello jie nežudo vilties, 
kad jie galėsią padaryt šioje ša
lyje revoliuciją ne vėliau kaip 
iki 1922 metų. Raudonieji sprep 
džia, kad pagalba visuotino 
streiko jie paimsią Nc'vv Yorką 
bėgui keturių dienų: dėl bado 
miestais turėsiąs jiems pasiduo
ti.' Ino tarpu raudonieji tikisi, 
kad keliomis savaitėmis šioje 
šalyje gimsianti didelė finan
sinė suirutė, panika, o lai daug 
raudonųjų reikalui padėsią. Pa

nika pagimdysianti didelį var
gą darbininkų miniose ir tuo 
budu jie greičiau užsidegsią re
voliucijos dvasia.

“Paskutinieji valdžios pada
rytieji Žygiai prieš raudonuo
sius ir areštai privertė radikali
uos organizacijas prasimanyti 
sau kitokį vardą. Taip, pavyzd
žiui, Komunistų Partijos kaipo 
tokios nebegirdėti^ Ji pasikrikš
tijo lokiais nekaltais vardais, 
kaip “Internacionaline Spaudos 
Komisija“ arba “Internaciona
linė Apsi’ginimo Lyga.“

“Niekas, dagi palįs radikalai 
nežino, kiek jie turi Jungtinėse 
Valstijose simpatizuotųjų revo
liuciniam judėjimui, nors ♦•revo
liucionieriai giriasi, kad buk jto 
i orį apie 5 idilijomis sekėjų. Vie 
nas rašytojas žurnale Worl<t’s 
VVork sprendžia, kad jų skai
čius siekiąs 2 milijonu.

“Socialistų Partija turi tik 
31,(MM) užsimokėjusių narių, o 
betgi ta partija 191 (i melų rinki
mais gavo 597,(MM) balsų; vadi
nas, kiekvienas aktyvus parti
jos narys turi, aplamai, šešis 
simpatizatorius. Socialistų Dar
bo Partija turi 14,000 narių. 
Nonpartisan Lcague, grynai so
cialistine organizacija, nors tuo 
vardu ir nenori vadinties, turi 
200,000 ir visi jie toki radikalai, 
kokiais tik galima būt. Komu
nistų Partija, viena atvyriausių 
radikali/ę, organizacijų, šiandie 
turi ()88 skyrius su išviso dau
giau kai|) 2(M),()(M) narių.

“Taigi čia turime keturias iš 
dešimties radi kalinių organiza
cijų, turinčių, (laikiau paėmus, 
195,000 norių. Jeigu visos jos 
turi lokiąjau proporciją šimpa 
tizuotojų, kaip kad Socialistų 
Partija, lai vien tik šios ketu
rios organizacijos turi 3,405,000 
(alininku.“ E

KORIKŲ REMESTAS VENG
RIJOJ.

[Federuotosios Presos žinia]
Londonas. -.— šiandie-korikų 

rem estas Vengrijoj gerai išsi
moka. Korikams mokama nuo 
štukos. Kiek pakarsi, liek kro
nų gausi. Taip bent rašo 
paskutiniame savo numeryje 
laikraštis Nelies Pester Journal, 
kurs sako, kad valdžia pasisam 
džius du nauju koriku, ku
riems be paprastos algos moka
ma dar gausios premijos už 
kiekvieną nuveiktą korimo dar 
bą. Tuos galžudas samdo justi
cijos ministerija. Jų (laibas — 
karti tuos, kurie dalyvavo, ar 
tik Įtariami dalyvavus, komu
nistinėj Belą Kimo valdžioj. Ka
dangi jie pasmerkiami beveik 
be jokio teismo, tai visas proce 
>as yra tiesiog masinis žudy
mas. Aspkailo, kad iki šiol bal 
lojo teroro aukomis žuvo dau
giau kaip 55 tūkstančiai žmo
nių.

Siūlyta Belą Kūną už 
Kolčaką.

[ Feder uotosios Presos žinia]
Žydų socialistų dienraščio 

Forverls korespondentas N. Ši
frui kablegrama iš Kopenhage- 
n.o bal. 24 d. praneša:

Iš patikėtinų šaltinių teko su
žinoti, kad kuomet bolševikai 
Sibire suėmę Kolčaką, Anglija 
kreipusis i Rusijos sovietvj val
džią su propozicija atiduoti jai 
ibiivulsįjį Vengrijos lqoniiinisti- 
nės valdžios premjerą Bdą Kū
ną, jeigu bolševikai sutiktų ati
duoti aliantams Kolčaką. Boise 
vikų valdžia dėl lokio apsiniai- 
nymo buvus sutikus ,bet kadmi 
gi sibiriečiu, tarybos įsakymu 
Kolcakas urnai buvęs nužudy
tas, taip visas tas apsimainymo 
pienas niekais ir nuėjęs. Bolše
vikai betgi tebelęsią derybas dėl 
Belą Kūno palitlosavimo. Jie 
už Belą Kūną siūlų atiduoti kai 
kurių žymių carines Rusijos 
personų, kurie dabar yra sovie
tų valdžios rankose.

Miškų darbininkų steikas.
I Fedcruotosios Presos žinia]

Mihvaukee. Gegužės 3 die
nų rengiasi sustreikuoti (tail
giau kaip 25,(MM) darbininkų dir 
Laučių Wiseonsino, Minneso- 
los, šiaurių Mieli įgano- ir Kana
dos pa vi bes giriose, kad iškovo
jus 8 valandų darbo dieną. Slrci 
kas nutarta visuotiniu halsavi 

mu, internacionalinei unijai iŠ- 
siimtinčjus tam tikrus balaavi- 

laiškelius. Už streiką paduo 
ta arti 20 tūkstančių balsų, kuo
met priešiškų balsų buvo vos 
upie šimtus.

Darbininkų protestai.
[Fedcruotosios Presos žinia]

Detroit. — Arena Gardens* 
didžiausioj visame mieste salėj, 
įvyko milžiniškas darbininkų 
susirinkimas, kad užprotesta
vus prieš reakcijos dūkimų ir 
peresekiojimą bei deportavimą 
ateivių, kuriuos valdžios agen
tai šnipai gaudo kaipo pavojin
gus radikalus. Tų protesto susi
rinkimų sušaukė Detroito Dar
bo Federacija. Susirinkimas pa 
rei&kū savo pasitikėjimą darbo 
ministerio asistentui p. Louis 
Poetui ir išreiškė jum padėkos 
dėl jo užsistojimo už persekio
jamuosius nelaisvėj laikomuo
sius ateivius.
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KENOSHA, WIS.

Koncertas ir prakalbos.
M. i . ...i

Patėmijęs apgarsinimus, kad 
Aido choras rengia koncertą 
bal. 11 dienų tariau sau, kadi tur 
būt tais choras vėl pradeda vei
kti, nes pirmiau, nors jis buvo 
tada dar visai jaunas, pasirody
davo savo vaidinimais ir daino
mis, 1x4 pastaruoju laiku buvo 
visai sustojęs veikli. Bet kada 
nuėjau į tų koncertą, pamačiau, 
kad tą koncertą rengė ne cho
ras, o jo vardu prisidengę vadi
namieji komunistai (juk jie 
dabar visur sliųkstos-i svetimais 
vardais.)

Koncerte dainavo žinomas a- 
merikiečiaim dainininkas Butė
nas. Be jo dar buvo J. M: Lan 
kelio vadovaujamas choras iš 
VVaukegan. Viskas butų buvę 
gerai, jei J. M. Lankelis nebūtų 
bandęs pats dainuoti solo.

Publikos bir^o neiierdau- 
giausia. Ji matomai, neprijau
čia besislapstantiems po kilų 
vardais komunistams.

Bakmdžio 18 d. Lietuvių Na- 
no Draugija, kuri siekiasi i>a- 

’nidavoiti čia lietuvių svetainę, 
nivo surengusi prakalbas. Kal- 
)ėjo žinomas chicagiečių komu 
listų tauškutis Dundulis. Matyt 
jis nėra apsipažinęs su koopc- 
•acijomis ir lodei nieko gero ne 
įisitengė jiasakyti. Net patįs 
'engėjai nebuvo užganėdinti 
irakalba. Ta draugija neturėtų 
aiaišyti savo veikimai! frakcijų, 
ies tas vien gali jos veikimą 
sutrukdyti.

Balandžio 25 dieną (nivo su
rengusi Schlilz svetainėje pra
kalbas LMPS. 87 kuojia. Kalbė
jo irgi kitas chicagiečių barška 
as Kukutis. Jo specialybe — 
ilgai kalbėti, bet nieko nepasa
kyti. Bet musų komunistams 
kaip tik tokios prakalbos ir pa
nika. Publikos gi buvo vos a- 
)ie 50 žmoin.ių. Tas parodo, kaip 
bendruomenė prijaučiu komu
nistams, su kuriais eina išvien 
T progrcaystės ir išvien su jais 
ižsiiina vien šmeižimu sočia- 
Ilsių-........................
‘ Visi rimtesnieji žmonės pasi
traukė nuo komunistų ir arba 

Pavasariniai 
išbėrimai

Severa’s 
Blood Purifier

(Severo® Kraujo Valytoją) kuris yra 
žinomas kaipo sistemos autaisyto- 
jas, pagelbintis gamtai prafialinti 
nešvarumus iš kraujo ir tuomi pa
darantis galą votims, skauduliams, 
išbėrimams, pučkams ir apskrita^! 
nusilpnėjimo stoviui. Pamėgink jj. 
Jį pardavinėja visos aptiekos. Kaina 
$1.26 ir 6c mokesčių.

yra labai nerhatonum pagražinimu 
ir dalyku padarančiu beveik nepa
kenčiamus skausmus ir kančias. Jie 
atsižymi savo niežėjimu ir savo di
deliu nepasidavimu gydymui. Juo* 
Eagimdo užterštas kraujas. Išvalyk 

raują, vartodamas

Severos Gyduoles 'užlaiko 
setmyno* sveikata.

prisidėjo prie (socialistų, arba 
laikosi nuošaliai. Prie LSS. 58 
kuopos dabar priklauso visi 
rimtesnieji vietos žmonės i r 
ateitis priklauso socialistams.

Ateinant nedėldienį, gegu
žės 2 dieną LSS. 58 fcp. rengia 
prakalbas su įvairiais pamargi- 
nimais apvaikšČiojimui Gegu
žines šventės. Prakalbos bus 
Socialistų svetainėje, 321 Prai
rto Avė. Kalbės Naujienų redak 
torius P. Grigaitis.

— Kenoshietis.

Kazimieras Gugis
• ADVOKATAS

Veda vUoUat reikalui, kaip krimtnaUikuoae 
taip tr civiliikuott feiimaoae, Daro 

vUokias dokumtnttu tr popi trati
Namų Ofisas: Miesto Ofisas t

nts s. nuneš tt utį.
Ant trečių lubų 11U4S Unlty BMg.

Tei. Drover 1S10 Tol. Central 4411

Metines mirties sukaktuvės

P-les Agotos Urbeliutos
♦

Mirė sesers namuos, Gary, 
Ind. 29 <1. balandžio, 1919 Turė
jo 21 m. amžiaus. Iš Lietuvos 
atvažiavo 1918 m. Paėjo iš Kau
no rėdybos, Raseinių miesto. Pa
liko Lietuvoj vieną brolį, o A- 
merikoje vieną seserį Juzefą ir 
švogerį Juozapą Sandarą. Ji bu
vo baigusi Raseinių mergaičių 
Progimnaziją. 1916 metuos Jan
kė Valparaiso Universitetą. Po 
Šešių menesių mokinimosi, gavo 
džiovą ir turėjo apleisti mokyk
lą. Paliko sužiedotinj S. B. Liko 
palaidota 3 d. gegužės, 1919 m. 
šv. Kryžiaus kapinėse, W. Ham- 
mond, Ind.

Po tiek baisių gyvenimo aud
rų; miegok saldžiai; ilsėkis ra
miai mano mylimiausioji draugė. 
Lai būna tau lengva ši Amerikos 
žemelė; o tavo gyvenimas ir 
kantrybė, lai būna daugeliui pa- 
vyzddžiu. — K. Katkevičienė.

SKAITYKITE KNYGA, KURIA VISAS PASAULIS JAU SENAI SKAIIO! 
šitos knygos vardas yra Portugalų Minyškos = 

Meiliški Laiškai, parašyti per Minyšką Alkaforado, s
■ 1668 m.» klioštoriuj Beja. 0.

Minyškos Marianos Meiliški Laiškai jau senai ?
5 taP° išversti į visas pasaulio kalbas, o dabar jie 5

▼ o tapo išversti' ir į lietuvių kalbą; o tai reiškia: ką | 
visas svietas jau senai skaitė su didžiausiu pasimėgimu, dabar ir = 
mes, lietuviai, turėsime progą skaityti.

Minyška Mariana parodė savo laiškais nekaltos mergaitės kilta- f 
širdystę, teisingumą, nepergalimą meilę ir neapsakomas kančias už I 
meilę taip, kaip niekas dar neparodė ir, galbūt, neparodys niekados, f 

.Minyškos Marianos Meiliški Laiškai tapo išleisti lietuvių kalboj i 
labai storo, didelį knygo. Be to, šita knyga yra papuošto labai pui- g 
kiais paveikslais. Jr Šitos puikios knygos kaina tik $1.00!

f

g

1=

5

DIDŽIAUSIA iR PUIKIAUSIA - ARTIST1SKŲ PAVEIKSLŲ KNYGA! I 

352 puslapių, 352 paveikslu^
Niekur nėra taip aiškiai atvaizdinama gra- = 

žiosios lyties (moters) grynas bei plikas ku- I 
nas, kaip kad šito knygo.

Šita milžiniškai didele knyga, 11x8 colius, ž 
yra atspausdinta ant labai geros popieros ir 
apdaryta puikiais, tvirtais audeklo apdarais, g

Ir šita neapkainuojama knyga parsiduoda a 
tik už $4.00!

Pinigus siųskite money orderiu arba popie- 1 
riniais doleriais laiške šiuo adresu: Al. M ar- = 
gėris, ,2023 St. Paul Avė., Chicago, UI.

Siųskite $5.00 kartu, tai gausite abidvi = 
knygas: Portugahį, Minyškos Meiliški Laiš- a 
kai ir Artistiškų Paveikslų Knyga.

Dabar pavasaris atėjo; nusipirkai naują 

siutą, tai ir naujas laikrodėlis reikalingas, ne

tik dėl parodos, bet dėl gero česo laikymo.

Mes parduodam gerai paauksuotų, gold 

fiHed gvarantuotus ant 20 metų, 12 arba 16 

saizo, 7 Jcvvels Elgin už $19.75, 15 Jewcl El- 

gin už $23.75, 17 Jewel Elgin už $26.50.

P, K. BRUCHAS
3321 So. Halsted St

FOTOGRAFAS
MUSŲ MOTTO: ■■■■

“Užffanedinimas Jūsų, 
Užganėdina mus”.
Fotografuoju paveikslus -
visokios rųšies. Prie kiek- 
vieno tuzino fotografijų, 

duodu gražią dovaną. 
Darbą atlieku puikiai — 
artistiškai. HKM
1721 W. 47th St., Phone Drover 3473 ChlCagO, III

J. SHUSHO, Mechanikas
3255 So. Halsted St.„ Chicago. Telephone Y arda 6492. 
SUTAISAU VISOKIOS RŲŠIES
KALBAMAS r
siuvamas M A si Ki A QSKALBIAMAS X O ■ M X O

Va ©nu m Cieaners ir Percolaters;
Elektrikiniusir



Kelvergas, Baland. 29, 1920
—............ ' — ■ ■■ I.IMPĮM—

yągjiBNos, Eiitin, m.

yra

frĮLBOAPtį

Kuomet ji buvo mažytė mergaite ir jos mama 
neturėjo užtektinai pieno žindymui jos, ji davė

Labdis ir Vardas 
Jums Gvarantija

Močiute Sako

IN STEIGT A 1857

Mrs...................... -........... ............
Street ........................... ——.......
City ---- .-----------------------------
State ............................. (8)
........Nurodymai apie Valgius
....... Kūdikių Gerovė

Nuo ko ji buvo tvirta ir sveika — ir, kada močiute ne
galėjo žindyt mano motinos, ji taipgi davė jai Eaglo 
Brand, ir dabar — mano motina duoda man Eagle Brand, 
ir aš augau sunkesne po virė pusę svaro kas savaitė nuo 
to kaip buvau trijų mėnesių amžiaus”.

Prisiųskit mums Šiandien kuponą, jeigu jūsų kūdikis tin
kamai neauga — jeigu verkia, neramus ir suvargęs — 
ir gausi dykai penkiasdešimts keturių puslapių knygelę* 
apie kūdikius, taipgi maitinimo instrukcijas, jūsų kalboje.

Gerumas, atsakantumaa ir ekonomija padaro Eagle 
Brand pirmu pasirinkimui dėl stalo ir gaminimo valgių. 
Gaspadinė neturės bėdos su cukrum, ir jis dar pigesnis. 
Pirkit dėžę šiandien ir vartokit jį visur kur reikia pieno 
ir cukraus. Didesni vaikai jį mėgsta su duona vietoj svie-

Parsiduoda Gerose Aptieko 
se ir Groserių Krautuvėse.
The Borden Company

108 HUDSON STREET 
. NEW YORK

Iškirpk kuponą. Pažymėk no 
rimą knygutę ir prisiųsk j 
mums ŠIANDIEN.

Kiti Borden Produktai:
Borden’s Evapomted'• Milk Borden’s Malted Milk 
Borden’s Condensed Coffee Borden’s Milk Chocolate

Borden ’s 
EAGLE BRAND 

(CONDENSED MILK)

lietuviu Rateliuose
CICERO

***** *^>M<*^*M***r*rf***«***ew********v-*-> -*^<**-

Vietos lietuvių darbuotė.

V. Makaveckas.

LIETUVIU 
RAKANDU 
KRAUTUVE

1930-1932 S. Halsted St. 
Chicago, III.

Siaučiant karės laiku reak
cijai, vyrų ir moterų Apšvietus 
draugija lig apsistojo veikusi. 
Nariai laukia kad kas juos pa
judintų ir pažadintų išnaujo 
prie darbo. Pereitame susirin
kime, bal. 25 d. delei nežino
mos priežasties nepribuvo į lai 
ką net pirmininkas ir jo pagel
iu įlinkas. Todėl tvarkos vedė 
ju tapo išrinktas d. J. Petrai
tis. Tai dar pirmas atsitiki
mas, kad susirinkime nedalyva 
vo patįs didieji draugijos virši
ninkai, nors ir draugija jau gy
vuoja nuo sausio 24, 1914.

Tarp paprastų komisijų ra
portų šiame susirinkime buvo 
raportas ir delegatų, dalyvavu- 
vusių Chicagos Lietuvių Dar
bininkų Tarybos konferencijoj 
kovo 28 d. Sekamų išdavė ra
portų d. V. Šileika:

“Po keliolikos mėnesių per
traukos veikime, Lietuvių Dar
bininkų Taryba vėl pradėjo sa
vo organizatyvį darbų. Tuo tik 
siu nedalioj, kovo 28 d. M. Mel 
dažio svetainėje tapo sušaukta 
Chica'gos ir apylinkės Darbi
ninkų Tarybos Konferencijų.

“Iš raporto L. D. T. Pildomo
jo Komiteto pasirodė kad jis 
per tų darbininkų judėjime su
irutės laikų atliakė apie 13 po
sėdžių, visais galiniais budais 
stengėsi palaikyti Lietuvių Dar 
bininkų Tarybos idėjų susipra
tusiuose darbininkuose. Dabar 
šaukianties pagelbos Lietuvos 
Socialdemokratams Pildomasis 
Komitetas pradėjo vesti kam
panijų rinkime aukų Lietuvos 
Laisvės Fondan, kuris yra jsteig 
tas Liet. Darb. Tarybos. Tam 
tikslui buvo surengta net kele
tas skaitlingų viešų susirinki
mų, kuriuose suplaukė apsčiai 
aukų.

“Pildomas Komitetas toliau 
pareiškė, kad Lietuvių Darbi
ninkų Tarybos orgauizatyvis 
darbas dar nėra užbaigtas ir 
dabartinis Pildomasis Komite
tas yra tik liglaikinis.

“Pabaigoje savo raporto Pil
domasis Komitetas kreipėsi į vi 
sus draugus darbininkus, kvies 
damas juos skleisti Lietuvių 
Darbininkų Tarybos idėjų dar
bininkų miniose, kad tuoini pri 
sidėjus prie tolymesnio orga
nizavimo Lietuvių Darbininkų 
Tarybos.

■

/^DOVANA
Didnlo. SI VAttSs-Didelę, $1 vertes, 
artistiškų paveiks
lų knygą duodame 
dovanai kiekvie
nam, kuris užsipre
numeruos ME1LĘ 
ir ŠEIMYNĄ, pui
kiausią Meiles, Šei
mynos, Dailės, Mo
kslo ir Juokų Žur
nalą ir prisius $1.25 

Pinigus siuskite money orderiu arba popierini 
doleri ir 25c štampu.

MEILE ir ŠEIMYNA
2023 St. Panl Ava. Chlcalo. III.

JOHN KUCHINSKAS 
L a w y e r 

LIETUVIS ADVOKATAS 
29 SO. LA SALE STREET 

CHICAGO, ILL. 
Telephone Central 8684 

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

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

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

rais nuo 7 iki 8 valandos.
Viršum Metropolitan State Ban- 
kos, 2201 W. 2£nd Street.
Cor. Leavitt. Tel. Canal 2552.

v

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.

PASPARTŲ BLANKAS 
PILDOME DYKAI 

Baltic Consultation Bureau, 
Ine.

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

Pirmoji Gegužės.

Užlaiko didžiausiame pasirinkime visokių naminių rakandų, geriausios 
rųšies ir už prieinanmiausias kainas Parankiausia vieta lietuviams Įsigyti 
gerus naminius rakandus už pigią kainą.

Koiifcrenciju buvo tvarki ir 
sėkminga. Visi delegatai su 
atida svarstė visus • paduotuo
sius svarstymui klausimus.”

Atdara _ Reikale

Krtve^’r P»oph* Į-wnitutv Neuž-
Subatos muškitO ll Ud to S Jumttur*. ftup. Stove*. S.wlng MocMm*.
vakarais Wn< >u<hin»«. piano*. i.t<. savųjų

Po to buvo perskaityti visi 
Chicagos Liet. Darb. Tarybos 
konferencijos nutarimai ir re
zoliucijos. Susirinkimas juos 
priėmė veik vienbalsiai. Tik 
du vielos “komunistai” balsavo 
prieš. Pirmininkui paklausu® 
kodlel jie priešinasi tiems nu
tarimams, vienas jų, vieton duo 
ti atsakymų, vien negražiais žo 
džiais iškolojo kitų organizaci
jų delegatus, kurie dalyvavo to 
j e konferencijoje.

Kadangi Taryba buvo per tū
lų laikų paliovusi veikli, todėl 
pakelta klausimas apie delega
tų užtvirtinimų. Čia vėl vienas 
“draugų” komunistų nepasi
gailėjo išlieti savo tulžies ant d. 
Grigaičio ir kitų darbuotojų. 
Vienok ,susirink imas neatkrei
pė atidos į tuos pliauškalus. De
legatais liko užtvirtinti senieji.

— L. S. S. 138 kp. agitacijos 
komitetus, renkantis aukas Lie 
t u vos Socialdemokratų Partijai 
paremti, labai sėkmingai darbi- 
buojasi. Jau daug surinktų 
aukų yra išsiųsta Lietuvon.

— Pirmosios Gegužės apvaik 
ščiojimų L. S. S. 138 kp. rengia 
geg. 4 d. Girdėjau, kad kalbė
tojais yra pakviesti dd. M. Jur- 
gelioniene ir Dr. A. Montvidas.

— Lietuvių Liuosybcs Namo 
bendrovės pramogų vakaras į- 
vyks gegužės 1 d., J. Šalčio sve
tainėje, 4837 W. 14 St. Apšvie
tus draugija nutarė tame vaka
re dalyvauti in corpore.

— A. Liutkus.

šiemet Pirmoji Gegužės — 
tarptautinė darbininkų šventė 

bus apvaikščiojama labai išv 
kilmingai. Socialistų Partija 
Gook county rengiasi prie to 
labai stropiai.

I\. S. S. VIII lAajono laikinas 

centro komitetas irgi nutarė pri 
sidėti ir švęsti sykiu su Socia
listų Partija.

Pirmos Gegužės apvaikščio- 
jimas įvyks subatoj, Gegužės 1 
d., Ashland (Garmen’s) Audi
torium, So. Ashland Blvd ir W. 
Van Buren SI. Pradžia 8 vai. 
vakare. Bus daug kalbėtojų į- 
vairiomis kalbomis.

L. S. S. VIII Rajono laikinasis 
Komitetas ragina visus lietu

vius darbininkus dalyvauti tame 
iškilmingame apvaikščiojime 
Darbininkų .šventės.
LSS. VIII Raj. Laik. Komitetas.

REZOLIUCIJA DEL LIETU
VOS PILIEČIŲ TEISIŲ-

CHICAGO, III. — Besiarti
nant įsusirinkimui Lietuvos Stei 
giamojo Seimo, vienbalsiai pri
imta rezoliucija pareiškiame, 
kad kovosime, kol Lietuva nc- 
pasiliuosuos nuo įsvetimų tautų 
pavergimo ir kol musų tėvynei 
nebus išgaida nepriklausomy
bė.

Bet kad Lietuva butų tikrai 
demokratinė ir žmonių valdo
ma šalis, ir kad parodžius ko
kios tvarkos Amerikos lietu
viai geidžiame, kad tuo bildu 
prisidėjus prie nustatymo tin
kamų darbo žmonėms pamatų 
Lietuvos valstybėje, Susivieniji
mas Brolių Lietuvių, savo laiky 
tame mėnesiniame susirinkime 
balandžio 10 d., 1920, A. Va
lančiaus svetainėj, 1732 Union 
Avė., jausdamas reikalų, nutarė 
pareikšti Lietuvos demokrati-
»«*■! .y «*■■*»■>»* ** * n»www lietau II M »* R I ■■ 4«*>>iii iiii.Mdtot**

(Seka ant 4 pusl.)J

A* ADOMAS A. KARAUAUSKAS, SEKANČIAI RAŠAU.
Ai labai sirgau per 3 metus, iiuslabnejes pilvelis buvo. Dlspep 

tija.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.

Bei kada pareikalavau Salutaras vaistų, Bitteria, Kraujo valyto
jo. Nervatona, Inkstų ir Reumatizmo gyduolės, tai po suvartojimui 
minėtos gyduoles pradėio mano pilvas atsigaut, stiprfit, gerai dirbt. 
Kraujas išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbt. Inkstai atsigavo. Reu
matizmas pranyko diegliai nebebad® po krutinę. Vidurių režimas 
išnyko po užmušimui visų ligų. Begiu 3 menesių išgerdavau kas sa
vaite po buteli Salutaras, Bitteria, ir po 3 tnėn. savo paveiksle pa
mačiau toki skirtumų ir 1000 sykių aCkuoju Salutaras mylistų ge- 
radėjistei ir linkiu visiems savo draugams ir pažįstamiems su to
kiais atsitikimais patariu nuoširdžiai kreipties prie Salutaras:

SALUTARAS
CHEMICAL INSTITUTION J. Baltrūnas, Prof.

1707 8o. Halsted BU Telephone Canal 6417. Chicago, III.

NE PINIGUS, BET SAVO VARDĄ
I PASIŲSK.

LABAI GRAŽUS KREPŠELIS 
! Puiki dovanėlė jūsų motynai, pa- 
, čiai ar meilužei.

Galvos ir Gerklės

Šitie puikus krepšeliai, rankomi iš
siuvinėti karoliais, savo gražumu vir- 
šyja visus kitus tos rųšies. šilko pa
mušas, apvalus veidrodėlis, pritaiky
tas delmonėlis. Nikeliuoti rėmeliai ir 
15 col. ilgio retežėlis, tik $2.98 po pri
ėmimui. .

Iškirpk šį kuponą ir pasiųsk tuoj 
dėl CONSOLIDATED SALES CO., 
32 Union Sq., New York, N. Y.

t
Tamistos — Tuoj pasiųskite krasa 

vieną krepšelį Šičia skelbiamą, aš ne
imu atsakomybės.

Vardas .....................................................

Adresas .....................................................

F’ARMOS
HART, MICHIGAN.

Nesenai vienas gudruolis paleido 
per laikraščius pagarsinimus, nupeik
damas visas kitas Lietuvių Koloni- 
nijas, tik išgirdamas savą. Mes gy
vendami gražioj apielinkėj ant der
lingų žemių. Neskriaudžiami naujai 
pribuvusių. Nusiminėm, manydami, 
kad jau niekas nebeat važi uos; bet 
pasirodė visai priešingai. Dabar 

i kvailių nėra; žmonės supranta, kad 
tai tik muilinimas akių; dar labiau 
pradėjo atvažiuoti ir perkasi čia že
mės, nes atvažavę patyrė kieno tei
sybė. Pas mus atvažiavus nereikia 
klaidžiot, nes lietuviškas namas palei 
pat g*elžkelio stotį (dypo), kame yra 
įrengti keli kambariai keliauninkams 
pernakvoti nors ir kelias naktjs, už 
ką nieko neimama nuo pirkikų žemių. 
Pas mus atvažiavę gali patįs virtis, 
keptis musų virtuvėj ir atranda drau
giškumą nė vienas neišvažiuoja ne- 
pirkęs. Ačiū tiems, kurie netiki me
lagystėms. Musų draugija ant savo 
mėnesinio susirinkimo, nutarė kelti 
trečią metinį pikniką ir kviečia visus 
apielinkės ir iš toliau atsilankyti ant 
nedėlios, liepos 4 d., kada yra gra
žiausia ant musų farmų. Musų ko
mitetas bus ant stoties, laukdamas 
svečių, subatoj visą dieną ir nedėlios 
ryte iki 10 valandai.

Iš Chicago reikia išvažiuot vakare 
7:30 nuo Wells ir Harrison Sts, no
rint pigiau vandeniu nuo Michigan 
Avė. ir Water St., vakare pusę 8tos, 
perkant tikietą į Muskegon, o iš ten 
į Hart gelžkeliu. Rašykit arba tie
siog atvažiuokite į Amerikos Ūkinin
ko Redakciją.

M. WALENČIUS, 
Box 96, Hart, Michigan.

DR. JOSEPH ZIFF
Akių Specialistas

Akis egzaminuoja nž dyką.
Jūsų galvos skaudė-
Jimus ir negalė ji- 

mus matyti aiškiai 
gali būt prašalinti.

Dr. Glaser’ii ofise ant 1 labų 
3149 So. Morgan St. 

-----

DAKTARAS NAMUOSE.

Tik ką išėjo iš spauuos nauja kny
ga: Daktaras Namuose. Knygutėje 
aprašoma visokios vaistiŠkos žolės, 
šaknįs, žiedai, lapai ir tt., nuo ko
kių ligų yra vaistai ir kaip vartoja
ma. Su lotyniškais užvardijimais, 
taip, kad kiekvienas gali juos gauti 
bile aptiekoje. Beto yra daugybė 
gerų pamokinimų, slaptybių ir re
ceptų. Tokia knygutė yra reikalin
ga kiekvienam. Kaina $1.00.

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

S. D. LACHAWICZ
Uetuvys Graborius

Patarnauju, laidotuvėse kuopi* 
giausia. Reikalo, meldžiu atsi- 
šaukti, o mano darbu busite užh 
ganėdinti.
12314 W. 23 PUtft, ChfchgOi IH
! Tel. Canal 2199.

Ligos
1

Dažniausia ligos for
ma, kuri paeina nuo 
užleisto persišaldymo. 
D-ro Carter savo bū
dų išgydo greitai ir 
pasiliekamai.

Ar kvapas atsiduoda?
Ar balsas užkimęs?
Ar skrepliuoji?
Ar visą skauda?
Ar nosis prišašus?
Ar šniokšti miegodamas?
Ar bėga kraujas iš nosies?
Ar nosį skauda ir yra opi?
Ar labai čiausti?
Ar akįs silpnos ir ašaroja?
Ar skauda pakaušį?
Ar negali užuosti?
Ar gerklė uždžiuvus rytinetyj?
Ar miegi išsižiojęs?
Ar nosis užsikemša naktin?
Šitie apsireiškimai gali išsivystyti 

į influenzą. Reikia pradėti gydytis, 
kol dar nesusirgęs visai. Eik pas 
gydytoją prie pirmo apsireiškimo li
gos.

DR. F. O. CARTER
120 S. State St., Chicago.

Besisukamų šviesų iškaba per
23 metus prie State gatvės. 

Valandos 9 iki 6. Nedėldieniais 1C 
iki 12. Atdara Subatomis po pietų.

Tel. Boulevard 8329

DarboZnionhj 
Knygynas

8238 So. Halsted St., ChicagG 
Užlaikome knygų krautuvę, par

duodame įvairaus turinio knygas 
kaip tai: beletristiką, ekonomiją 
sociologiją, politiką, gamtos ir ki 
tų mokslų; hygieną, istoriją, etnolo 
giją, biografiją, kalbamokslius, po
eziją ir teatrams knygas. Taipgi 
Priimame paskelbimus, užrašome Ja- 

eraščius ir pavieniais parduodame 
“Naujienas”, “Keleivį” ‘Kardą” ir 
“Dilgėles”. Mes padarėme musų 
knygų naujus katalogus; reikalauda
mi katalogo prisiųskite sykiu už 6c 
krasaženklių.

Phone Boulevard 491
ASHLAND JEVVELRY 

MUSIC STORE
Deimantai, 

Laikrodžiai,

Auksybė, Columbijos 
Grafonolas ir lietu
viški naujausi rekor
dai.

4537 S.
Avė., \ Chicago, Jll.

Tele Yards 6492

AKUšERKA 
A. SHUSHO

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

Pullman 652
APTIEKA

August Yonaitis
LIETU VYS APTIEKOR1US 

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

DR. C. K. KLIAUGA 
DentisUs. 

NAUJIENŲ NAMB
1739 So. Haleted St, Chicago, KIL 
Valandos: 9 —- 12 ryto ir 2 — 9 

vakare Phone Canal 347

TEISINGA DRABUŽIŲ KAINA
Kainos kurios tinka bile vieno kiše- 

niui. Gvarantuojame, kad sutaupysi
me Jums nuo 10% iki 50% kiekvie
name pirkime. Kai kurie dalykai pi
gesni negu olselio kaina. Vyrų ir 
jaunų-vyru gatavai pasiūti ir ant or
derio užsakyti siutai ir overkotai; su 
diržais, su liemeniu, formaliai pritin
kami, ir konservatyvio Btyliaus, $82.50 
iki $60.00.

Pamatykit musų specialius siutus 
ir overkotus po $15, $17.50, $20.00, 
$22.50, $25.00 ir $80.00. Juodi siu
tai po $45 ir $65. Mėlino serge 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.

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

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

S. GORDON, ' 
1415 So. Halsted St., Chicago, Jll.

DR. M. HERZMAN
G«ral lietuviams iinomaa par 23 

tų kaipo patyria rydytojas. abtrargM 
ir akuiarla.

Gydo aitriai ir chronilkai Ilgai, vy- 
moterų ir vaikų, pasai naujaoaiai 

metodai X-Ray ir kltokiui elektrai prto* 
taisui. j

St. netoli Fiik St.
VALANDOS: Nuo 10—12 pietą, Ir 

nuo 6 iki 8 vai. vakarais, 
f Dienomis: Canal 

8110 arba 857
Naktimis Drexel 
950 - Drover 4186 

GYVENIMAS: M12 8. Haleted Street 
VALANDOS: 8—9 ryto, tiktai.

Telephonali

Dr. Charles Segal
Persikėlė į savo naują Isfisą 
pn. 4729 So. Asland Avė. JU 
gydo ligas vyrų, moterų ir val
kų. Ofiso valandos nuo 10 Ud 
12 rytmetyj, nuo 2 iki 5 va
kare; 7 v. v. iki 8:30 v. v. Ne- 
dūliomis 10 v. r. iki 1 v. d.
Specialistas džiovos ir moterų 
ligų. Tel. Drexel 2880.

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

3149 S. Morgan stn 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. BIEŽIS
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 M6.
DR. P. P. ZALLYS

Lietuvis DentirtM 
16657 Michigan Ava^ Rouland.

Valandos: 9 iki 9 vakare.

Telephone Yards 5032

Dr. M. Slupnicki
3107 S. Morgan st Chicago

VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto 
ir nuo 5 iki 8 vakar*.

DR. I E. MAKARAS 
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgu 
Roselande: 10900 S. Michigan Ava. 
l'elefonai, Pullman 342 ir 3189 
Chicagos ofisas: 4515 S. Wood St. 
Tik Ketvertų vakarais nuo 5:36 
-7. TeL Yards 723.

DR. M. T STOIKOLISI 
Lietnvla 

Gydytojas ir Chirurgaa 
Ofisas: 1757 W. 47 8L

Tel. Boulevard 169. 
Ofiso valandos: 10 ryto iki I 

po pietų; 6:30 iki 8:30 vak. 
Nedėliomis 9 iki 12 dieną. 

Namai: 2914 W. 43 St.
Tel. McKinley 263

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

VALANDOS: 9—12 ryto 
2—9 vakaro 

3303 8. Morgan SL Chicago, Dl.

DR. JOHN N. THORPE 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1687 WJ1 St. kampJdanhfleld av
Valandos: Iki 9 ryto; nuo * iki 

4 ir nuo 7 iki I vakaro. 
Tek Prospect llil

11 ■— 1 1
Telephone Yards 5834

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

L
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Ketvergaą, Balana. $9, 1920

MEILE IR 
DAILE

Smagiausia 
ir įdomiausia 
knyga skaity
ti. 210 pusla
pių, 20 pavei
kslų. Kaina 
$1.00. Reika
laukite pas:

A. Margeria, 

2023 SI. Paul *»t. 

CMciCh III.

Pinigus siųs- 
kitę: dolerį 
laiške, ar mo’ 
ney order į.

Rez. 933 S. Ashland Blvd. Chicago
Telephone Haymarket 25*4 „

DR.A.A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistas Moteriškų, Vyrišky, 
Vaiky 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 dieną.

(Tąsa nuo 3-čio pusi.)
nei respublikai, kad Lietuvos 
Steigiamasis Seimas turėtu pri
imti ir įdėti sekamus punktus 
Lietuvos valstybės konstituci- 
jon:

1. laisve žodžio, spaudos, «u- 
• sivienijiinti ir susirinkimų.

2. Lygybė prieš įstatymus vi
sų piliečių,* be lyties, tautos ;r 
tikėjimo skirtumų.

3. Asmens ir namų nepidie- 
čiamybė.

I. Alskirimas bažnyčios nuo 
valstybės ir mokyklos nuo baž
nyčios.

5. Verstinas ir nemokamas 
pradinis mokslas iki 16 melų 
amžiaus.

6. Mirties bausmės panaikini
mas.

7. Respublikoniška valdžios 
forma.

8. Visuotini, lygus, betarpiai 
pro-porcionaliai rinkimai.

9. Balsas darbininkams in
dustrijų tvarkyme ir vedime.

10. Girių ir kitų gamtinių 
turtų, nacionalizavimas.■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■V. 

i Kelias Lietuvon Jau Į 
: Atdaras Į

Visi Lietuviai gali įgyti pasportų į vienų dienų.

Į Russian American Bureau,«Į
: 0F CHICAGO :

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

kviečiame kreipties į

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

■ Biuras atidaras kiekvienų dienų iki 7 vai. vakare, ■
■ o nedėliomis iki 2 vai. po pietų.

Mes kalbame Lietuviškai.
■ ■ 
iiiiziiiiuiaiiaiiiiiiiiBiiiiiiiiiiiiii

11. Dvftrų ir karališkas žemės 
teisingas padalinimas bežemių 
ir mažažemių .naudojimui.

12. Valstybinė darbininkų 
apdrauda nuo ligos ir senatvė
je.

Komisija:
Pranciškus Simonaitis, 
Stasys Grisius, 
Juozapas Blankus.

KATALIKAI STEIGS SAVO 
UNIVERSITETĄ.

Gavo $500,000 nuo Edward 
Hines.

Vakar tapo paskelbia, kad 
turtingas medžių pirklys Ed- 

\yard Hines, atminčiai užmušto 
Eraneijoj savo sūnaus, padova
nojo $506.000 įsteigimui filoso
fijos ir teologijos fakulteto prie 
projektuojamo Chicagoje kata
likų universiteto. Su paskelbi
mu los dovanos išėjo aikštėn, 
kad Chicagos diecezijos bažny
čios, teisingiau arcivyskupas, 
nupirko 1,000 akrų žemės plo
tą netoli Libertyville, kur 
bus pabudavohi Šv. Marijos ko
legija. Ji kaštuosianti iki $5- 
000,000. Pasirodė taipgi, kad 
tuo norima duoti pradžia dide
liam kataliku universitetui.

Bažnyčia dabar valdo Dc 
Paul ir Loyola universitetus, 
Šv. Igną to, Šv. Stanislavo, Šv. 
Ritos kolegijas ir keletą žemes
nių įstaigų . Dabar kiekviena 
tų įstaigų valdėsi skyrium, ne
turėdamos viena su kita ryšių. 
Norima jas visas sujungti, pa
vesti vienon valdybon ir pada
ryti jas dalimi bendro universi 
teto.

šiką ir šovęs į jį, kada tas buk 
siekęs prie revolverio. Bet ma
čiusieji sako, kad Kunze visai 
nesiekė prie revolverio. Dabar 
Capall laikomas kalėjime ir t ar 
domus.

Suėmė žmogžudį.
Policija skelbiasi, kad jau 

suėmusi žmogžudį, kuris keletą 
dienų atgal nušovė vežėją uni
jos vadovą Edward Caleman, 
tos unijos ofise. Vardo suim
tojo neskelbiama.

Visi kili, kurie buvo suimti 
sąryšyje su ta žmogžudyste, ta
po paliuosuoti.

Duonkepiu streiko nebus.
Duonkepyklų savininkai jau 

susitaikė su darbininkais ir 
duonkepių slreiko nebus. Nuo 
dabar duonokepiai gaus $48 sa
vaitėj ir $1.25 į vai. už virš
laikį.

Pasinaudodami pakėlimu al
gos, manoma, kad savininkai 
tuoj pakels duonos kainą iki 
18c.

ASMEN Ų JIESKOJIMAl
PAJIEŠKAU savo brolių Adolpo 

bei Tadeušo ir pusseserės Nastutes 
Iluzaitės; jie paeina iš Panevėžio pa
rapijos, sodos Trečių—Možonių. Mel
džiu atsišaukti, nes yra labai svarbių 
dalykų laiško kurį gavau iš Lietuvos. 
l,<as apie juos žinote, meldžiu man 
pranešti, adresu:

MARIJONA RUZAITf:, 
2008 W. 23 St. Chicago, III.

JIEŠKO KAMBARIŲ
REIKIA kambario vienam vyrui 

Bridgeport apielinkėje, kad butų švie
sus, švarus, vanos, elektra. Pranešti: 

A. J. P.
3020 Lowo Avė., Chicago.

REIKIA DARBININKŲ

REIKIA-
JABER1Ų

Lumber Yarde.
Nuolatinis darbas.
IIERMAN H. HELTLER 

LUMBER CO.
2601 FJston Avė.

Kreipties prie Vartų

PARDAVIMUI
PARSIDUODA bučernė Ir groser- 

nė iš priežasties kito biznio. Atsišau
kite po antrašu:

A. ŽELNYS,
3248 Lime .Street.

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

I. LYON,
1731 So. Union Avė.

RAKANDAI

JIEŠKO DARBO
NORIU DIRBTI ant farmų. Esu ge

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

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

HOTEL WALD0,

RETk IA DARBININKŲ
MOTERŲ

DARBININKAI
Jeigu norite turėti nuolatinį 

darbą už $4.50 ir $5.00 į dieną, 
tai kreipkitės ,

900 W. }8tli St.
NATIONAL LEAD CO.

DIDELĖS PRAKALBOS ir Stepuko Monologas,
Prie to dar bus deklemacijos ir šokiai iki vėlybam laikui.

Rengia I). K. L. Keistučio Draugija
SUKATOJE, GEGUŽIO (MAY) 1 d., 1920

MELDAŽIO SVETAINĖJ, 2242 W. 23rd Place.
Kviečiami visi seni ir jauni,-turėsite daug malonumų ir linksmai pralei
site laiką. • — KOMITETAS.
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KONTRAKTORIUS
ELEKTRIŠKŲ DARBŲ!

Invedu šviesas i 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.

Sveikam Kūne Stipri Dvasia

DIDELI NUOSTOLIAI MO
KYKLOMS.

Langai išdaužyti, rakandai 
sulaužyti laike stereiko.

Kada užvakar, pasibaigus in
žinierių streikui, atsidarė, mo
kyklom ir pradėjo rinklios vaik
ai, pasirodė, kad nėra iič vienos 
mokyklos, kuri nebūtu nuken
tėjusi laike slreiko ir tai netik 
žemutinės, bet ir aukštosios vie
šosios mokyklų.. Langai išdau
žyti, rakandai sulaužyti, knygos 
sudraskytos ar išnešiotos. Vie
noj mokykloj išmušta net 107 

langai. Viso mokykloms pri
duri ya mažiausia už $15,(MM) 
nuostolių.

Manoma, kad tai padarė pa
lįs vaikai. Jau suimta 30 vai
kų, kurie dalyvavo ardiine vie
nos mokyklos. Ta ifiokykla ir 
yra labiausiai nukentėjusi.

Sumažins* ciceriečių taksus.
Ciceriečių taksai šiemet bus 

sumažinti $7,000. Tai 'įvyks 
pastangomis Cicero Talcpayers 
Assn. Mat miestelio va'klinin
kai, būdami kartu ir pagerini
mų tarybos nariais, buvo nusi
statę sau algas, kurios jiems ne 
priklausė. Pernai jie algoms 
pasiėmė $2,160, o šiemet siekė
si pasiimti net $7,900. Tečiaus 
užvedus bylą, jie pralaimėjo ir 
algos nebegalės daugiau skir
ties. Todėl jie pasiskirė tik 
$3(M). Dabar mayoras ir kili 
viršininkai vėl patraukti teis
man ir reikalaujama iš jų su
grąžinti jau paimtus seniau pi
nigus.

ATMINČIAI 
AGOTOS URBELIUTfiS

21 m. amžiaus, f bal. 29, 1919 
Po tiek baisių gyvenimo audrų, 

miegok saldžiai,
Ilsėkis ramiai, mano mylimiau

sioji drauge.
Lai būna Tau lengva ši Ameri

kos žemele,
O Tavo gyvenimas ir kantrybė 

lai būna daugeliui pavyzdžiu.
K. Katkevičienė.
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PRANEŠIMAS
Mokinausi akušerijos pas Dr. 

Ch. Boddiger, 3801 Archer Avė. 
Dabar jam susirgus, aš moki- 
nuosi pas Dr. F. B. Otten, 3956 
Grand Blvd. Phone Douglas 
1262. Todėl mano pažįs
tami malones atsilankyti pas 
mane dabar naujon vieton: nuo 
11—12 dieną, nuo 2 iki 5 po pie
tų ir nuo 7 iki 9 vakare.

Malvina Dolobowskaitė.
"'■"■H1* .. ..... . !

Lietuvių Ūkininkų Kolonija
Ateik į Vilas County Wiscon- 

sin, kame dėl žemės gerumo pa
ti saulelė džiaugiasi, ir įsigyk 
ūkę lengvomis išlygomis. La
bai derlinga žemė, kame iki 250 
bušelių bulbių ant vieno akerio 
užauga, kiti javai taip-gi gerai 
auga. Jus galite pradėti ūkę 
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, 16 metų 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.
ALLEN B. WRISLEY COMPANY, 

925 So. Wells St.

REIKIA moters popieroms 
skirstyti. Gera mokestis.

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

REIKIA patyrusių moterų prie 
rinkimo skudurų

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

REIKIA 10 patyrusiv) moterų prie 
rinkimo skuduru.

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

MERGAIČIŲ
16 metų ir senesnių lengviam 
toiletinio muilo dept. darbui 
ir dūžių dirbykloje.
Mokėsime 30c į valandą ir 
bonus laike mokinimosi.
Valandos 8 ryto iki 4:30 po 
pietų. Pusė dienos Subatomis. 
Ateikite pasirengusios dirbti.

ALLAN B. WRISLEY CO.,
925 So. Wells St.

1 1 1 ■■

Pranešimai
Lietuviškos-Anierikoniškos Rūbų Is- 

dirbimo bendroves šėminkų susirinki
mas įvyks pėtnyčioj, bal. 30 d. 7:30 
vai. vak. Wicker Park svetainėje, 2046 
W. North Avė. prie Milvvaukee Avė. 
Kviečiame atsilankyti laiku visus šė- 
rininkus ir tuos, kurie norėtų prie 
bendrovės prisidėti. — Valdyba.

North Side. — Dr-jų Sąryšio Viešo 
Knygyno delegatų susirinkimas įvyks 
ketverge, balandžio 29 d., 7:30 vai. 
vakare, Viešo Knygyno svet., 1822 
Wabansia Avė. Visi delegatai malo

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

REIKIA

Duonkepyklai Darbininkų.
Gera mokestis. Nedėliomis ir 
šventomis dienomis nedirbama

HARMONY CAFETERIA
27 West Randolph St.

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

Kreipkitės
NATIONAL STAMPING

• & ELECTRIC W0RKS 
424 So. Clinton St.

---- ,
REIKIA

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

REIKIA vyrų į rag Shop. 
SHANDLER & 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 Gomeli Avė

RI^KALAUJA patyrusio antro vi
rėjo. Gera mokestis. Atsišaukite. 

3305 So. Halsted St.

REIKIA Sausage Stufferių ir 
linkerių.

HETZEL & CO., 
1743 I^irrabee Street.

REIKIA darbininkų prie Great 
Northern and Soo Line gelžkelio. 
Kompanijos Sekcijoje ir prie extra 
gengės darb.ų. Mokestis $4.40 į dieną. 
Laikas ir pusė už viršlaikį Važinėji
mosi veltui suteikiama-.- Minnesota, 
North Dakota ir Montana. Del Infor
macijų kreipties į /

FEDERS BROS.
24 So. Canal St., Chicago, 111.

PEČKURIO

Nąkties darbas
11 vąl. nakties iki 7 ryto. 

Gera mokestis.
PIANO & ORGAN SUPPLY CO.

2100 N. Racine.

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 
$65.00 su rekordais ir deimanto ada
ta. Laisvės bondai priimama. Ne
praleiskite šios progos.

1922 So. Kedzie 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, vė
gėlė pagriuvo. Kreipties bile kada.

714 W. 30th St., 2-ros lubos

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

PARSIDUODA 4 kamb. rakandai: 
setas, gramafonas, karpeta, lovos, pe
čiai, “lce 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.

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

1-mos lubos fronte.

PARDAVIMUI visai nauji rakan
dai. Parduodu sykiu visus ar pavie
niai labai pigiai, nes važiuoju Lietu
von. Kreipties:

JUZEFĄ LEZIČKA.
2520 Washington Avė.

Sioux City, Iowa

NAMAI-žEMĖ
BARGENAS.

Pardavimui 2 augštų frame namas, 
groseme ir bučernė, augštas skiepas, 
garadžius iš užpakalio. Cementuota 
ele Gatvekariai eina pro šalį. Na
mo randa metams $540 . Mėnesi
niais išmokėjiamais arba pinigais.

F. FPANCEL,
3045 So. Cravvford Avė.,

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

2904 Union Avė.

PARDAVIMUI ar MAINYMUI 2 
namai po 3 augščius, akmens frontas 
gerame stovije; pečiais šildomi; ren- 
dos $2220 į metus; 12 pagyvenimų ir 
1 Storas prie 461-463 W. 31st St. 
Parduodama labai pigiai už $16,500; 
savninkas Store.

PARSIDUODA fanna arba mainau 
ant Chicagos namo. Yra trobos, gy- 
vuliiai ir ūkės mašinos, ir visoki u- 
kės įrankiai; 40 akerių žemės. Pus
antros mailės nuo miesto.

D D.
Box 156. Wausaukee, Wis.

PASKOLOS.
PINIGAI SKOLINIMUI

Antram Mortgidžiui, prieinamomis są
lygomis.

MAKER KRAUS,
1924 W. Chicago Avenue

Atdara vakarais. Utaminkais, Ket-
vergais ir Subatomis iki 9 vai. vak.

MOKYKLOS .

MA5TERf 
SYSTEM

Vyrų ir Moterų Rūbų Kirpi
mo ir Designing Mokykla.

Kam be reikald kentėti? Mano spe
cialia gydymo būdas išgydė jau daug 
žmonių nuo kaspininės kirmėlės, kurie 
buvo nebetekę vilties pasveikti.

Tūkstančiai žmonių nežino, kad jie 
turi viduriuose kirmėlę, ir gydosi visai 
nuo kitokios ligos; deltogi ir neišsigy
do.

Kirmėlės ženklai
Žmonės sergantis tuja biauria liga 
paprastai skundžiasi dideliu pilvo 

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

Kas tokių simptomų turi, tegul atei
na pas mane: išgydysiu visai trumpu 
laiku.

Gydau taipjau ir kitokias ligas kaip 
vyrų taip ir moterų. Patarimai dykai.

DR. DICKSON .
1645 West 47th Street.

Farp Marshfield ir Paulina gat. Ofiso valandos nuo 10 ryto iki 8 vai. vakare. 
Nedėliomis nuo 10 iki 12 diena.

Pakėlė algų skerdyklų 
darbininkams.

Arb i t ra tori us teisėjas Alschn- 
ler, kuriam buvo davesta išriš
ti nesutikimai taip streikavusių 
gyvulių varinėtoj k (dirbančių 
neva Union Stock \Yards and 
Transit Co.) ir skerdyklų savi
ninkų, sutiko pakelti algų tiems 
darbininkams po $9.50 į mėne
sį, paliekant kompanijų moka
mų bonusą. Darbininkai reika 
tavo, kad alga butų pakelta 
$30 —35 į menesį. Teisėjas sa
ko, kad pridėjus bonusą, pakė
limas netoli to ir sieks. Bet 
jis atmetė darbininkų reikala
vimą užmokėti už streiko laikų. 
Esą ir samdytojai taipjau nu
kentėjo tame laike.

Pajieškojimai
ASMENŲ JIEŠKOJIMAI
PAJIEŠKAU savo dėdės Antano 

Budgeno, Kauno rėd., Tauragės ap
skričio, Girdiškės parap., Kliukių kai
mo. Amerikoj gyvena apie 30 metų. 
Girdėjau, kad gyvena Pennsylvanijos 
valstijoj. Jis pats arba kas kitas, ma
lonėkite man apie jį pranešti.

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

REIKIA 3 PATYRUSIŲ
MOTERIŠKŲ PARDAVĖJŲ

GERA MOKESTIS. /
LUSTIG’S DEPT. STORE 
3410-12 So. Halsted Street

Chicago, III.

AUTOMOBILIAI
EXTRA BARGENAS

Vienas iš puikiausių ir geriausių 
automobilių WINT0N SIX septynių 
sėdynių . Visai mažai vartotas. Par
siduoda labai pigiai. Galima matyt.

BRIGEPORT GARAGE, 
3207 So. Halsted St.

Musų sistema*, ir mokymo budu 
jus 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, diena ar vakarais, pasi
žiūrėti ir pasikalbėti dėl sąlygų.

Patiems daromos sulig mleros, 
visokio stiliaus ir dydžio iš bet ku
rios madų knygos.

MASTER DESIGNING SCHOOL
PARDAVIMUI

Atneškite arba atsiųskite 4 
Atdara kasdien nuo 9—6 
Utarninkais, Ketvergei*

Mes perkame Pergales Bondus pilna parašyta- /“* A O 
Ja verte, ir Laisves Bondus pilna pinigine verte. W U U

J. G. SACKHEIM & CO.
1335 MILWAUKEE AVĖ.
tarp Paulina ir Woo4 Sta.

Policistas nušovė policistą.
Nedėlios naktį Riverside poli

cistas Capall nušovė Berwin po
licistą Kunzl. Abu jie buvo pa 
siųsti gaudyti plėšiko ir abu bu 
vo pasirėdę civiliais drabužiais. 
Capall paskaitęs Kunze už plė

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

ANTANAS .J MATULA.
1529 E. Jefferson $t. Springfield, III.

PAJIEŠKAU savo moteries Onos 
Jokubauskaitės-Zaveckienės, kuri pra
sišalino nuo manės 23 d. balandžio. 
Ji turi apie 29 m. amžiaus; geltonų 
plaukų, mėlynų akių, apie 4^ pėdų 
augščio. Jei kas ją patėmys, malonės 
man pranešti.

A. ZAVECKIS
4639 So. Winchester Avė., Chicago, III

PAJIEŠKAU apsivedimui mergaitės 
ar jaunos našlės ne jaunesnės kaip 
19 ir ne senesnės 28 m..Esu 26 m. 
amžiaus, vidutinio ūgio, tamsiai-gel- 
tonų plaukų, mėlynų akių, dailaus su
dėjimo. Malonėkite atsišaukti; atsaky
mą duosiu kiekvienai

JOSEPH MARTINKEVICZ 
Box 87 Hendersonville, Pa.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

REIKIA VYRŲ prie drill presų ir 
rankinių screw mašinų 
NATIONAL STAMPING

& ELECTRIC W0RKS 
424 So. Clinton St.

VYRŲ REIKIA 
Nuolat darbas. 

Gera mokestis.
Kreipties prie Supt. 
GUMBINSKY BROS.

Cor. Union ir Lumber St.
REIKIA FInIŠHERIŲ prie \cabi- 

net darbų. 65c į vai.; 48 vai. savaitė
je; Uždaroma nuo 12-tos Subatomis.

LARSON CO. of ILLINOIS. 
3617 So. Ashland Avė.

EXTRA PIGUMAS GROJAMŲ 
PIANŲ.

$800 Angelus Grojiklis—Pijanas, 
inabogany medžio, antrarankis drau
ge su 60 rolelių muzikos ir suolelis 
už $325. $700 Regina grojiklis už 
$275; išlygos pagal reikalavimo. Ar- 
žuolinis grojiklįz su Gulbrausen gro- 
jiklio veikimu, gerame stovyje, par
duodama už $335.00

CARL ANDERSON 
36 So. State St.

1224 North American Bldg 
Central 202

PARDAVIMUI bučernė ir groser- 
nė Lietuvių ir kitų tautų apgyvento] 
vietoj. Biznis išdirbtas nuo seniai. Par
davimo priežastis — apleidžiu Chica- 
gą. Atsišaukti į Naujienų ofisą po nr.

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

Kampas Lake St.. ant 4-tų lubų.

REIKIA 
DARBININKO 

į vario foundrę 
1168 West 21-st Street.

GERA proga įsigyti pigiai biznį. 
Labai geroj vietoj parsiduoda Bučernė 
ir GrosemS. Kreipties nuo 8 vai. po 
piet iki 9 vai. vak. į

J. BLUŽIS, 
3518 So. Wells St. Chicago, 111.

' 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, Pirmininkfi.
.......... ........... . ............ }

MOKINAMA KIRPIMO, 
prosijimo, dirbimo kišenių 

šioj mokykloj
THE NATIONAL SCROOL 

of Garment Designing
Suite 323 74 W. Washington Street 

Mikinama dienomis ir vakarais.
Kirpimo mokinama ir per laiškus.


