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Bolševikai priima Lie
tuvos sąlygas

..........................—1

Geležinkeliečių 
streikas

GELEŽINKELIEČIŲ VADAI 
AREŠTUOJAMI.

frue translation filed \vith the post 
master at Chicago, UI. April 20, 1920 
as reųuired Dy Ine act ot Oct. (i, 191/
KAIP TERORIZUOJAMA REI

NO GYVENTOJAI

Talkininkai rengiasi užimti 
Ruhr apskritį

Italija reikalaus pripažint bolševikų valdžią
True translation filed witn the post- 
master at Chicago, 111. April 20, 1920 
as reųuired by the act ot Oct. b, 1917
BOLŠEVIKAI PRIIMA LIETU

VOS SĄLYGAS.

Tarybos prasidėsiančios balan
džio 20.

KOPENHAGEN. — Gauta iš 
Kauno žinia sako, kad Rusijos 
valdžia jau atsakiusi į Lietuvos 
valdžios notą, išdėstancią sąly
gas kokiomis butų galima pradė
ti taikos tarybas. Atsakymas y- 
ra patenkinantis. Sovietų val-

pažįsta Lietuvos nepriklausomy
bę ir kartu priima jos nusistaty
tąsias ribas. Sovietų valdžia dar 
pastebi, kad miestai Vilnius ir

klauso Lietuvai. Baigiant dar 
pažymima, kad bolševikai atsi
sako savo reikalavimo, idant ta-

ir reiškia palinkimo prielankiai 
apsvarstyti by vieną kitą tuo 

klausimu, pasiūlymą, kuri pa
duotų Lietuvos valdžia priarti
nimui taikoj tarybų, kurios ma
noma, turės pra'sideti balandžio 
20 dieną.

True translation lilcn with the post- 
master at Chicago, 111. April 20, 1920 
«s reoiured b\ ari of 0(1. H, 1017

TALKININKAI RENGIASI PA
SIGROBTI RUHR APSKRITI.

Millerandas ir Lloyd George svar 
sto, kaip privertus Vokietiją nu

siginkluoti..

PARYŽIUS, bal. 19 — Pasak 
Petit Parisien, talkininkų pie
nas okupuoti Ruhr baseiną, va
karinėj Vokietijoj, jau svarsto
ma talkininkų premierų, kurie 
šiandie susirinko San Rėmo, Ita
lijoj.

Premierai Lloyd George, Mill
erandas ir Nitti, pasak laikraš
čio, praeitą naktį laikė trumpą 
susirinkimą ir principialiai suti
ko esant reikalingu priversti Vo
kietiją nusiginkluoti. Tik dar 

nesutarė dėl įmonių, kuriomis 
tatai butų galima pravesti.

Matin sako, kad atidarant su
sirinkimą Millerando ir Lloyd 
George buvo matyt ytin pažy
mus nedraugingumas, bet neuž- 
ilgio visa tai pranyko ir baigiant 
susirinkimą butą kuodidžiausio 
susitarimo.

SAN RĖMO. bal. 19 — Vyriau
sioji talkininkų taryba šiandie 
Vilią Devacban pradėjo forma-

Pirmasai konferencijos dieno- 
tvarkio Įjunktas buvo Turkijos 
klausimo svarstymas.

(irunau atsisekė užsistatyti kau
ciją— įmestas kalėjiman; gal 
mes darbą tavoru iškrovė jai;
Washingtonas nenori tartis.

Negrai kaneveikia ir žudo mo
teris.

žinojo, kad šitokios pasekmės 
yra neišvengiamos. Šitie rekru
tai suverbuota iš labiausiai ai-' 
ailikusių genčių.

Kokios negesinamos nepakan
tos jau sukrauta ant Francijos 
žmonių žmonių visai nekal-1

Sumišimai Mexikoj-
Viena valstija atsiskyrė nuo res

publikos; sukilimas plėtojasi.

atlaidžiai kovoti už šitą dalyką, 
kadangi, jo manymu, taika su 
sovietui Rusija yra vienintelis iš

rišimas ekonominės paib'lies 
Europoj. Jisai panaudosiąs rišu 
jam galimų įmonių, kad šilai 
nuomonei palenkus ir Franciją.

True translation filed with the post 
master at Chicago, III. April 20, 1920 
as reųuired by the act of Oct. t», 1917
LIETUVOJ SUSEKTA BOLŠE

VIKIŠKAS SUMOKSLAS.

Du žmonės sušaudyta, dvylika 
areštuota.

LONDONAS. — čia gauta iš 
Kauno žinia, kad šiomis dieno
mis Plungėje tapo susekta hol-

CHICAGO. Represijos prieš 
sheikuojaučius geležinkeliečius 
didėja. Federalėfc valdžios agen
tai vakar ir vėl areštavo Cbica- 
gos jardmenų associacijos pre
zidentą, John Grunau, ir įmetė 
jį Will paviečio kalėjime. Jisai 

kaltinamas delei peržengimo 
tv. Leverio aklo. Kalėjiman jisai 
įmesta todėl, kad atsisakė užsi- 
statyti 10,000 dolerių kaucijos, 
kurios pareikalavo Jung. Valsti
jų komisionierius Mason.

Belo, išduota varantai arešta
vimui dar dvidešimt penkių ge
ležinkeliečių streiko vadų. Jie, 
tur būt, areštuoti praeitą nak-

LONDONAS, bal. 18. - Lon
dono Daily Heraldo korespon
dentas, Ed. Marei, rašo:

Aš gavau pilniausių informa
cijų, kad Francijos militaristai 
atlieka pasibiaurėtinv, piktada
rybių moterims, baltajai rasei, 
civilizacijai.

Nepasitenkinę panaudojimu 
karo lauke šimtų tuksiančių pri- 
mitivių Afrikos barbarų, šian
die jie apleido jais Europą. Jie 
naudoja juos žudymui Rusų kai
miečių; jie pastatė juos Turki
joje ir Bulgarijoje; jie suverba- 
vo juos dagi ir Syrijoje. Jie pa
naudok juos k nedidžia usiame 
skaičiuje, mano nusimanymu, 
nuo 30,000 iki 40,000.

Jie pasidarė noprisistatoma 
baisenybe. Jie užpuldinėja mo-

parodys.
Kaip kad vienas pasižymė

jęs kareivis man pasakė:
“Kaip ąš esmi vokiečiu, visa 

atleisčiau, bet šitai - - niekados!“
Leiskite nuin pareikšti, kad 

šita juodoji piktadarybe yra da
lis tos politikos, kuri pravesta 
taikos sutarty, nuogos, begčdin- 
gos - politikos ardymo, vergi
nio, nujjiildymo, naikinimo ir 
pulrcmpimo iki žemiausiam vi
su žmonių nusiminimo ir negar
bės laipsniui.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, 111. April 20, 1920 
n rpųairėd by ine act oi Oct. b, 1917

30,000 STUDENTU PASKELBĖ 
STREIKĄ

Protestuoja prieš Pekino valdžią

AGFA PRIETA, Sonoroj, bal 
20. - Nesenai sukilusi prieš l*e- . 
deralią Mexikos valdžią Sonoros 
valstija skubiai mobilizuoja ap

tinusios prieš prezidento Carran- ( 
zos kariuomenę, kuri siunčiama

lingi federales valdžios kariuo
menės būriai keliose vielose su
kilėlių tapo sumušti. Sukilimo

tūlose kitose valstijose. Carraiv- 
zos valdžia buk norinti pasiųsti 

savo kariuomenę sukilėliams 
malšinti per Jungtines Valstijas 
(Texa«), bet to, tur būt, jai ne
pavelys šios šalies valdžia.

Sakoma, kad šito maišto už
pakaly stovįs buvusio Mcxikos 
diktatoriaus Diazo giminaitis, 

generolas Diaz.

Valdžios agentai, be to, atid
žiai seka kiekvieną streikininkų 
žingsnį ir puola susirinkimus. 
Pav., vakar jie atėjo į Conway 
Hali svetainę, kur laikė susirin
kimą jardmenų asociacijos vir-

ševikiškas sumoksiąs. Sumoks- j surinkai ir daugiau kaip dvide- 
lo vadas buvęs tūlas sovietų vai- simt žmonių thpo nuvesti į fede- 

nesenai atvy- • ralį triobesį.džios komisaras, 
kęs iš Maskvos. Pas jį rasta pil- 
niausis programas įsteigimui so
vietų valdžios Lietuvoje. Taip
jau rasta didelė daugybė prokla
macijų, skirtų dalinimui tarp 

Lietuvos kariuomenės. Jis ir dar 
vienas sumoksiu vadas atiduo
ta karo teismui ir sušaudyta. 
Dvvlika kitu suareštuota. •/ v

Tr'ic tranOnttnn with th»» nn«?t 
master at Chicago, III. April 20, 1920 
HS reąnired by the act of Oct. 6,1917 

GENEROLAS DENIKINAS 
JAU LONDONE.

svičmenų streiką sulaužyti ne
vyksta. Maža to, prie jau slrei- 

i kilojančių geležinkeliečių žada 
prisidėti ir daugiau - šį kartą 
ta vorų išk rovėjų ir klerkų bro
lijos nariai, viso netoli keturios 
dešimts tūkstančių vyrų. Tos 
brolijos nariai praeitą naktį lai
kė spccialį susirinkimą \Vallace 
Hali svetainėj. Susirinkimo tari
mas tuo tarpu dar nežinomas. 
Ret, kad tos brolijos nariai yra , 
nepatenkinti, tai rodo, tas fak-į

užmušinėja laikius žmones ir 
dažnai lieka stačiai nebesuval
domais. Jie yra baisus įkuuiji- 

1 mas barbaringos politikos, pra- 
i vestos taip vadinamoj tautų ly
goj, kuri laiko rodyklę pastūmė 
2,000 metų atgal.

Padėtis neaprašoma.
Paryžiaus laikrašty Clarle už 

praeitą savaitę išspausdinta se
kamas:

“Be retai suvaldomo juodvei- 
dž.ių kareivių gyvuliškumo, ligos 
daro pasibaisėtinų nuosilolių“ 

(tolimesnė Glarte’o straipsnio 
dalis spausdinti negalima).’

vėlinta) — Kad Pekino valdžia 
atsisakė išpildyti reikalavimus 

pertraukti slaptąsias su .lapo

True translation filed with the post- 
master at Chicago, 111. April 20, 1920 
as rcąuired by n»c act of Oct. 0.1917

FRANCIJOS DARBININKŲ 
MANIFESTAS.

, Kamčalką ir 
Kynų geležinkelio kryptį šiuo

I per savo išrinktus atstovus, pas
kelbia save esant ncpriklauso-

i mais vakarų (bolševikų Rusi- 
I jos) respublikai.
šauks Steigiamąjį Susirinkimą, 

j 2. Kad respublikos valdžia lu- 
, ri beit demokratinė, užtikrinantį 
i laisvę visų sluogsnių gyvento- 
I jams.
| 3. Kad dabartinė respublikos 
.valdžia yra tik laikina, privalo- 
[ ma paskelbti rinkinius į Steigia
mąjį Susirinkimą, kuriame pri
valo turėti reikiamos atstovybės f.

I visos nacionalinės partijos; kad 
I dabartinei valdžiai teikiama visų.
1 politinių ir militarinių įmonių 
j pastariemsiems reakcijos liku
čiams nugniaužti.

4. Kad laikinoji valdžia šiuo 
I kreipiasi į visus buvusius Kolča- 
. ko ir Seniionovo oficierius ragi- 
I nant juos sudėti ginklus ir grįš- 
■ ii prie, laikaus darbo, ir kad mir
ties bausmė yra panaikinama.

Ką pasakys Maskvos valdžia. 
Tuo tarpu sovietu valdžia de- 

(lei to savo nuomonės dar nepa
reiškė. manoma tečiaus, kad ši
lą pareiškimą ji vis dėlto užgirs. 
į atsisikyrusią nuo Rusijos Si- 
beriją bolševikai žiūrės taip, kad

Reikalauja ištraukti karinome- ' kad į visas kitas parubežio val- 
nę iš Reino provincijos.

Norįs pasilsėti.

LONDONAS, bal. 18. — Pra
eitą naktį atvyko iš Konstantino
polio Londonan buvęs anti-bol- 
ševistinės pietų Rusijos armijų 
komanduotujas, generolas Deni- 
kinas. Žmonėms, kurie kalbėjo
si su juo, gen. Denikinas pareiš
kė, jogei jis esąs galutinai pa
vargęs ir nusikamavęs, ir kad 
lodei jisai bandys susrasti mažą 

j butą, kur galėtų tinkamai pasil
sėti — apie trejetą mėnesių.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III. April 20, 1920 
as reųuired by the act of Oct. 0,1917
Reakcionierius Semionovas pra

šo japonų protekcijos.

TOKYO, bal. 13 (suvėlinta). 
— Užsienio ministerijos raštinė

Seinionovas, vis dar tebesivadi- 
nąs “vieninteliu teisėtu Rusų 

valdžios paveldėtoju’’, kreipėsi į 
Japoniją reikalaudamas protek
cijos rusams, reiškiantiems sa
vo ištikimyibds “teisėtąja! val
džiai“, ypačiai gi tiems, kur gy
vena teritorijoj palei Rylų Kyni- 
jos geležinkelį.

True translation filed wfth the post- 
master at Chicago, III. April 20, 1920 | 
as reuuired bv the act of Oct. 6.1917
ITALIJA REIKALAUS PRIPA-

True translMIon filed wftb the pnst- 
master at Chicago, III. April 20, 1920 
as reuuired by Ine act of Oct. 6,1917

Lenkijos rubežiai uždaryti.

ITALIJA REIKALAUS PRIPA- VĄRšAVA. bal. 19. — Vakar 
ŽINTI BOLŠEVIKŲ VALDŽIĄ. I Lenkija tapo atkirsta nuo viso 

--------  pasaulio. Visi Lenkijos rubežiai 
LONDONAS, bal. 18. — Di- uždaryta dešimčiai dienų, užda- 

plomatinėj kovoj San Rėmo I- ryti valdžios įsakymu. Gi Austri- 
talijos premjeras Nitti ryto pa- jos kronai išipainoma ir pride- 
leis pirmutinį šūvį drąsiai pasis- I dama specialių ženklų. Kada ši
ta tyamas už tai, kad Europą 

oficialiai pripažintų, Sovietų Ru
siją.

Patikėtinomis žiniomis, Itali
jos diplomatas yra pasiryžęs ne-

kone visi brolijos viršininkai — 
suprantama, perkalbėti darbi,■- 

ninkus, idant jie palauktų, taigi 
nestreikuoti. Bet patįs viršinin
kai nesitiki, kad jų graudenimo 
darbininkai paklausytų.

VVASHINGTON, bal. 19.
Geležinkelių taryba šiandie pra
nešė, kad ji neprimisianti jokių 
pasiūlymų ar pasiskundimą nuo 
tų geležiinkeliėčių grupių, ku
rios nepildo naujojo transporta- 
cijos aklo (įstatymo), kurį ne
senai kongresas užgyrė. Tatai ji 
padarysianti lik tada, kai tų “už 
interesuotų grupių nariai” su
grįšiu darban

Streikuojančių geležinkelie
čių vadai, kurie čia buvo atvykę, 
kad pasitarus su ta taryba, atvy
kę josios posėdin gavę šitokį pa
reiškimą: “grįžkite darban”. Ir 
visa.

JOHN REED NENUŽUDYTAS.

Taip sako Washingtonas.

WASHINGTON, bal. 18.
Vakar oficialiai pranešta, kad 
kiek angščiau paskelbtosios ži
nios apie tariamąjį nužudymą 
žinomojo darbiečių komunistų 
rašytojo ir agitatoriaus, John 
Reedo, esančios neteisingos. A- 
pie. tai, kad jisai butų buvęs 

Finlendijoje ir kad josios karei
viai butų jį sušaudę, departa
mentui nieks nieko nepranešė.

Popieros stoka.

OINCINATI, O. bal. 19. — Po- 
pi'etiniai laikraščiai čia suma
žinta iki 8 puslapių. Leidėjai 

aiškinasi, kad tai dėl spausdina-tašai darbas išsibaigs, Austrijos
kronų ir Lenkų markių vertė irtosios popieros stokos. Kaip 
bus sulyginta. Iki šiol Austrijos
krono vertlj buvo 30 fenigų aug- čių streikas, laikraščiai ir 
štesnė nei kati Lenkų markės.

įgreit pa subaigsią s geležPnkeliė-

busią padidinti.

vincijos klausinio ir kad butų 
paskelbta viešas patvarkymas, 
panaikinantis visas slaptąsias 

sutartis kilo didelis studentų 
streikas, apimantis keturiolika 
provincijų, šitame judėjime da-

studentų iš devyn.iasdešimls 
dviejų mokyklų.

pinigų kursas. Dvidešiihl (Fran- 
cijos) frankų vokiečių merge
lėms reiškia 150 markių. Prieš 
save aš turiu lutą skaičių liudy- 

i mų, kurių man davė šitų aukų 
giminės, daktarai, advokatai ir 
kiti. Saaro klonyj vis dar didėja 
slkaičius nežinomu bildu pra

puolusių in ergeli ų, ku
riu kūnai surandama vėliau. Iš 
Mavence’o, Ems’o VVeisbadenęo 
ir Lud\vigshav0ii’o ateina žinių, 
kad vietos miestų tarybos vis dau 

giau privalančioia pasirūpinti 
tuo, idant davus progos juodvei- 
džiams kareiviams “pasilinks
minti“.

Tuo tarpu Saarbruecken mie
stui jau prisiėjo išleisti septy- 
niasdešimts tūkstančių markių, 
Idant užlaikius reikiamų šitam 
tikslui įstaigų. Tūlo miesto ma
joras, paabejojęs dėl nusilenki
mo franeužų reikalavimui — 

panaudoti šitam tikslui miesto 
iždą — franeuzų valdininkų bu
vo painformuotas, jogei delei 
to jis gali būt pastatytas prieš 
karinį teisiną, ir į jį padaryta 
reikiamo spaudimo, kad šito
kios įstaigos yra “būtinai reika-

Daugelis moterų nusižudė.
Daugelis moterų, po to, kada 

jos buvo užpultos negrų, pa
pildė saužudybę.

Tie, ant kurių puola atsako
mybe delei atgabenimo šitų juo
dųjų barbarų į Europos centrus.

Lžmušo 20 žmonių
Nauja viesulą Arkansas valsti-( tų rekrutus, 

joj.

LITTLE ROCK, Ark. bal. 20.
Šiaurvakarinėj dalyj Arkan

sas valstijos vakar ir vėl siautė ; 
didelė viejula. Keliūtas kaimelių 
kone visai sugriauta ir pridary
ta dideliausių nuostolių.

Iki šiol, kiek sužinota, viešn
ioje žuvo dvidešimts žmonių, o

PARYŽIUS, bal. 19. — Gene
ralinė Darbo Federacija, tik-ką 
išleido manifestą, kuriame kvie
čiama darbininkai paskelbti pir
mos gegužės streiką. Be kita dar 

reikalaujama išbraukti Fran
cijos kariuomenę iš miestų ry
tuose nuo Reino upės, kuriuosna 
jinai nesenai buvo pasiųsta, at
sisakyti nuo naujų kolięnialių 
ekspedicijų, kaip kad dabartinė 
ekspedicija Syrijoj, ir paliuosuo- 
ti iš karinės tarnybos 1918 ipe-

FRANKFORT, bal. 18.
Francijos karinė ‘valdžia šian
die paskelbė, kad ištraukimas 

trįsdešimt septintos devizijios 
jau užbaigtas. .Ii išsiųsta į \Vies- 
badena. c

True translation filed with the post- 
master at Chicago, 111. April 20, 1920 

kelios dešiintįs sunkiau ar leng- ' 88 reųuired by the act of Oct. 6,1917 
viaus sužeistu. ! PASKELBĖ NEPRIKLAUSO-

MĄ RESPUBLIKĄ SIBERIJOJ.

SKERDŽIA ISPANIJOS DAR- 
NINKUS.

Nušovė penkiolika streikininku.

MADRIDiAS, bal. 18 — čia 
gautomis žiniomis,, Asturias’o 

apskrity tapo nušauta penkioli
ka streikininkų. Juos nušovė 

Iv. “civilė sargyba“.
Socialistų atstovai jjarlamen- 

te griežtai užprotestavo prieš to
kią valdžios politiką ir pareika
lavo atšaukti apskrities guber
natorių. Vidaus reikalų ministe- 
ris, atsakydamas į socialistų rei
kalavimus, pareiškė, jogei val
džia represijų politikos vengian
ti, tik ji čia pavartojusi kiek 
griežtesnių (įmonių sustabdymui 
riaušių. Suprantama.

Ratavokite!

WASHJNGTON, bal. 18.
Senatorius Snioot, iš Utaho val
stijos, vakar senatui pagraude
no, kad jisai kuoveikiausia pri
imtų vadinamą anti-dumping bi-

PINIGŲ KURSAS.
Vakar, bal. 19 d., užsienių pinigij 

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

Anglijos 1 svaras ............... $ 3.96 ,
Austrijos 100 kronų .......... $ 0.60 I tinęs Valstijas tavoTus, kurie
Belgijos, uz $1 ....... frankų 14.90 būtų pigesni nei tokie jau lavo-■ Danijos 100 kronų ............... $lo.Ub v i j
Finų 100 markių .........    :
Francijos, už $1 ....... frankų 16.32
Italijos, už $1 .............  lyrų 21.60
Lietuvos 100 auksinų ....... f

ii:. „ , ‘ ‘ “

ostmarkiai; jų kursas toks-pat 
kaip Vokietijos markių). 

I>enkų 100 markių 
Norvegų 100 kronų 
Olandų 100 guldenų 
Švedų 100 kronų ... 
Šveicarų, už .......
Vokiečių 100 markų

$ 5.40 ra i šios šalies fabi’ikininkų pa- 
j gaminti. Tai dėlto, kad Anglijos 

$ 1.70 fabrikininkai pradėjo gabenti į 
(Lietuvos auksinai tai Vokiečių Jungtines Valstijas orlaivius ir 
AcdiMorViat • 111 Vii r ano TAka-nfit t 0 J

i pardavinėti juos kur kas piges- 
$20 50 n^ln,s kainomis nei šios šalies 
$37J)0 fabrikininkai kad pardavinėja. 

^Orlaiviai naudojama tik ko- frankų 3.52 .. .. , .J t 70 m erei jos reikalais.

šauks Steigiamąjį Susirinkimą.

MASKVA (per Londoną) bal. 
18. — Tik-ką paskelbta Verch- 
ne-Udinske proklamacija, kuri- 
rią Siberijoj, j rytus nuo Raikalo 
ežero, lapo paskelbta nepriklau-

Proklemacija yra sekama:
ĮPal mosuotų jų apskričių gy

ventojai savo išrinktais atsto
vais šiandie nutaria:

1. Kad, turint minty geograli- 
nj ir ekonominį šitų apskričių 
skirtumą nuo europinės Rusi
jos, gyventojai Transbaikalo ir

stybes. Tatai sutinka su sovietų, 
valdžios nusistatymu žmonių 
apsisprendimo teise — ir ji tu
rės užmegsti su ja taikių susisie
kimo santykių.

pripažinta, sovietų valdininkai 
nurodo, kad Japonų ir visokia 
svetima Rytų Siberijos okupaci
ja neteks peskutinio pateisinimo.

1 Tmj' irHiKlahon fil<“l with fhe nnęf. 
master at Chicago, III. April 20, 1920 
ns reifiiired by the act of Oct. 6,1917

Reikalauja amnestijos
Piliečių delegacija įteikė savu 

reikalavimą.

[Federuotoaios Presos žiniai
VVASHINGTON, bal. 19. — 

Delegacija, atstovaujanti Pilie
čių Amnestijos Komitetą \Va- 
shingtone, šiandie įteikė formalį 

reikalavimą, kad prezidentas 
Wilsonas suteiktų pilnos amnes
tijos visiems politiniams nusiA 
žengėliams, kurie yra arba ap
kaltinti ar laikomi šios šalies 
kalėjimuose. Tatai įteikta prezi
dento sekretoriui, p. Joscph P. 
Tumulty. Delegacijai pirminin
kavo Camp. Clark, moteris bu
vusiojo atstovų buto pirminin
ko. Kiti delegacijos nariai buvo: 
senatoriaus Roberto La Follelte 
moteris, Bellc* C. La Follelte; 
prof. Robert Marse Loveli, iš 
Chicagos; Elizabeth Glendoįver 
Evans, iš Rostono; Jackson II. 
Ralston, nuo Amerikos Darbo 
Federacijos, buvęs nacionlines 
karo tarybos pirmininkas, Ra
si! M. Manly, ir Richard Chase.

Pinigų Siuntimas 
Lietuvon

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

DABAR išmainyti ir pasiųsti Lietuvon pinigus 
galima

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

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

n



KoncertaS
Artistes Unes Babickaites

Įvyks

Nedėlioj, Balandžio 25,’20
KIMBALL HALE .

304 So. Wabash Avė. \

8:15 vai. vakare.

Koncerte apart viršminėtos artistės rengėjos 
dalyvauja dar ponia NORA GUGIENĖ, dainininkė, 
p. P. STOGIS, p., K. SARPALIUS ir kiti.

Tikietai parsiduoda Naujienų ofise, pas p. N. 
Gugienę, So. Halsted St., Draugo ofise, Darbo Žmo
nių Knygyne, So. Halsted St., Dr. Graičiuno ofise, 
Universal State Banke.

Visi kas tik nori išgirsti garsius musų artistus, 
tepasiskubina gauti tikietus, kadangi vietos visos re
zervuotos. KOMITETAS.
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- SKAITYKITE KNYGA, KURIĄ VISAS PASAVUS JAU SENAI SKAITO!
šitos knygos vardas yra Portugalų Minyškos S 

Meiliški Laiškai, parašyti per Minyšką Alka į ar ado, o 
1668 m., klioštoriuj Beja. ... a

Minyškos Marianos Meiliški Laiškai* jau senai 1, 
tapo išversti į visas pasaulio kalbas, o dabar jie g 
tapo išversti ir į lietuviy kalbą; o tai reiškia: ką | 

visas svietas jau senai skaitė su didžiausiu pasimėgimu, dabar ir j| 
mes, lietuviai, turėsime progą skaityti.

Minyška Mariana parodė savo laiškais nekaltos mergaitės kįilta- g' 
širdystę, teisingumą, nepergalimą meilę ir neapsakomas kančias už a 
meilę taip, kaip niekas dar neparodė ir, galbūt, neparodys niekados. = 

Minyškos Marianos Meiliški Laiškai tapo išleisti lietuvių kalboj a 
labai storo, didelė knygo. Be to, šita knyga yra papuošta labai pui- g 
kiais paveikslais. Jr šitos puikios knygos kaina tik $1.00!

o

g

DIDŽIAUSIA IR PUIKIAUSIA ARTISTlSKy PAVEIKSLŲ KNYGA! | 
352 puslapių, 352 paveikslu.

Niekur nėra taip aiškiai atvaizdinama gra- J. 
žiosios lyties (moters) grynas bei plikas ku- ■ 
nas, kaip kad šito knygo.

šita milžiniškai didelė knyga, 11x8 colius, g 
yra atspausdinta ant labai geros popieros ir a 
apdaryta puikiais, tvirtais audeklo apdarais. |

Ir šita neapkainuojama knyga parsiduodk 5 
tik už $4.00!

Pinigus siųskite money orderiu arba popie- = 
rfniais doleriais laiške šiuo adresu: Al. Mar- 8 
gėris, ,2023 S L Paul Avė., Chicago, III.

Siųskite $5.00 kartu, tai gausite abidvi = 
knygas: Portugalų Minyškos Meiliški Laiš- a 
kai ir Artistiškų Paveikslų Knyga.
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Ashland Jewelry Music Store

$55.10
ir šeši rekordai

1) Mielaširdystė. “Prie Baltijos 
karšto kryžeivis vaitojo”. • 
Vai Verčia, Laužo.

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

3) ‘Kas Subatns Vakarą. Valcas 
Jau Saulutė Leidžias. Valcas.

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

5) Jonas Šmikis Keliauna Na
mon. Dialogas. 1fl
Maušiaus Kelionė. Monologas

6) Birutė. |jLw
Kur Banguoja Nemunėlis. . y v. , , .ir sesi rekordai

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

Sveikam Kūne Stipri
Kam be reikalo kentėti? Mano spe- , 

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

Tūkstančiai žmonių nežino, kad jie 
viduriuose kirmėlę, ir gydosi visai 
kitokios ligos; deltogi ir neišsigy-

Dvasia

NAUJIENOS
* SSU

Utarnink., Balandžio 20, ’20

Iš Įvairią Sričių
Kašo ŠERNAS.

CIVILIZUOTŲ TAUTŲ 
SKOLOS.

City Banko paskelbtomis ži
niomis, žemės tautų skolos 
pdieil (karę, taigi 191 i melais, 
siekė 16 miliardus dolerių? Tos 
skolos per karę užaugo iki 200 
miliardų, taigi penkis kartus 
daugiau. Daugumas apyvartoj 
esančių poperinių pinigų nuo 
1914 m. pasidaugino net ant 
600%, kuomet turimoji jų pa
dengimui aukso rezervą pasidi
dino tik ant 40%. Del stokos 
aukso padengimui išleistų po
perinių pinigų nupuolė, ir dar 
puola, poperinių pinigų vertė 
net turtingiausių musų žemės

ba Francija. Vertė poperinių 
pinigų, išleistų 30 svarbiausių 
kraštų 1914 metais siekė 7250 
milionų dolerių, kuomell pasi
rašant karės pertrauką lapkri
čio 11 d. 1918 m. ji siekė 40,000 
milionų, o iki gruodžio mėne
sio 1919 m. pasidaugino iki 50,- 
000 milionų. Prie tu vienok ne 
priskaityli 34,000 milionai do
lerių Rusijos bolševikų išleistų 
poperinių pinigų. Vokietijoj, 
Austrijoj-Vengrijoj, . Turkijoj

poperiniai pinigai pasididino 
nuo 1200 milionų dolerių 1914 
metą i®, iki 12,000 milionų do
lerių, o karės pabaigoj iki 18,- 
770 milionų doleriu, taigi laike

mas apyvartoj esančių poperi
nių 
50 Ų
kuri prieš karę siekė 600 mi- 
li'onų^ dolerių, pasimažino iki 
327 milionų dolerių; kuomet 
prieš-karę auksas dengė 49.7% 
apyvartoj esančių pinigų, tai 
1918 m. poperų padengimui 
aukso buvo jau tik 5%, o gruo
džio mėnesy 1919 m. nupuolė

pinigų dar pasidaugino
kuomet aukso rezervą.

Tarp talkiiųnkų finansinis 
padėjimas Jmvo kur kas geres
nis: aukso rezervą, kuri prieš 
karę siekė 316 milionų dole
rių, laike karės pakilo iki 1150 
m ii. dolerių ir auksas, kurio 

prieš karę poperinių pinigų pa
dengimui talkininkai turėjo 
14.3%, pakilo iki 59.9%. Ne
žiūrint to, vienok, puola ir tal
kininkų' poperinių. pinigų ver
te, nors ir ne taip labai, kaip 
į ų priešų. Anglų sterlingų s va 
ras kur buvo verias 5 dol„ da
bar vertas tik apie $3.60, tai
gi mažiau kaip $1.40. Nupuo
lė vertė taipjau ir fruneuzų 
frankų, o dar labiau italų ly
rų: čekiai aut Francuos Ame
rikoj išmokami už 100 frankų 
lik po 12.27, ant 
14.42 mokama už 
Vertė markės Nc\v 
vis puola. Šiomis

dollerį.

turi 
nuo 
do.

Kirmėlės ženklai
Žmonės sergantis tuja biauria liga 
paprastai skundžiasi dideliu pilvo 

skaudėjimu; jiems rodos, tartum kas 
t gerklę kilu, vemt verčia, valgyt ne
turi noro, galva skauda, viduriai sukie
tėję,' ausyse ūžia, skauda po krutinę.

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

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

DR. DICKSON
1645 West 47th Street.

l'arp Marsbfield ir Paulina gat. Ofiso valandos nuo 10 ryto iki 8 vai. vakare. 
Nedaliomis nuo 10 iki 12 dieną.

n u,

dienomis 
1.10c., lai 

už vieną dolerį buvo galima 
pirkti 91.7 1 markių.

Puolimą svetinių pinigų gini 
do ne vien priplaukimatf sve
timų poperinių pinigų Ameri
kon, ne vien nenaudinga sve
timiems 
čia daug 
Europoj,

bet veikiu
ir politiniai įvykiai 
nes vien ekonominės 

negali taip puklyti 
svetimų, ypač talkininkų pini
gų vertės. Net 1871 metais, 
kuomet Francija buvo vokie
čių sumušta, jos pinigai taip 

nepuolė kaip dabar, kuomet ji 
iš karės išėjo pergalėtoja ir 
nuo Vokietijos turi gauti mil
žinišku atlyginimų pinigais.

r

Mes perkame Pergalės Bondus pilna parašyta- f* A 
ja verte, ir Laisvės Bondus pilna pinigine verte. W ž u lf

J. G. SACKHEIM & CO.
1335 MILWAUKEE AVĖ.
tarp Paulina ir Wooi SU.

Atneškite arba atsiąskite 4 
Atdara kasdien nuo ik—A 
Utarninkais, Ketvergali 
ir Subatomis D—9 *

PASPARTŲ BLANKAS 
PILDOME DYKAI 

Baltic Consultation Bureau, 
Ine.

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

SERGANTI ŽMONES
Gydoma chroninės ligoš.. Pilna diagnoza Seram dėl pri- 

vatišky ligų. Francuzišky daktarų gydymas dėl Kraujo ligą.
2221 So. Kedzie AvenueDr. U. V3R Paing Vai. 1—3; 7—9 po pietą

S. D. LACHAWICZ
Lietuvys Graborius

Patarnauju, laidotuvėse kuopi- 
glaus ia. Reikale meldžiu atsi
šaukti, o mano darbu busite už
ganėdinti.
2314 W. 23 PUee, ChUaga, III

Tol. Canal 3193.

Daugiausia
Lietuvos Aksimi už
Amerikos Dolerius

VISUOMET galite pasiųsti 
Lietuvon siųsdami tiktai per 
NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO 
SKYRIŲ, kurį įsteigė Naujienos 
apsaugojimui savo draugų nuo 
išnaudojimo.
Naujienų Pinigų Siuntimo Sky= 
rius išmaino dolerius į ostmar= 
kės arba auksinus PAGAL 
DIENOS KURSO ir paskaito 
tik kelioliką punktų už riziką, 
persiuntimą ir Kauno banko 
patarpininkavimą.

Taip išmainyti ir pasiųsti mar= 
kiti arba auksinų negalėsite 
niekur kitur, kaip tik NAUJIE
NŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKY
RIUJE o

Naujienos to atsiekia, Kadangi ne j ieško iš pinigų siuntimo 
ypatingų pelnų, ir antra, kadangi tūkstančiai Naujienų draugų 
yra pasirižę siųsti ir jau siunčia pinigus per Naujienas, kas duo
da progos gauti iš bankų truputį žemesnį kursų, negu siunčiant 
mažomis sumomis.

Siųsdami pinigus persiuntimui Lietuvon, aiškiai surašykite 
savo vardų, pavardę ir adresų, o taipgi vardų, pavardę ir adresų 
to, kam pinigai turi būti pasiųsti Lietuvon. Money orderius rašy
kite ant vardo “Naujienos”. Laiškus adresuokite:

Naujienų Pinigu Siuntimo Skyrius
1739 S. Halsted St. Chicago, III. I

CHICAG1EČIŲ ŽINIAI:

Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrių atidaras KASDIEN per visų 
dienų, o taipgi vakarais iki 9 vąl.: utarninkais, ketvergais, suba- 
tomis ir nedėlios dienų nuo 10 vai. iki 2 vai. po piet.

neapsieina.

1407 Milwaukee Avė., Chicago. UI.
Gydo visokias ligas, kaip vyty 

taip ir motery gamtiškais budais. 
Nežiūrėkit kaip jūsų ligos yru se
nos, bet atsilankykit pas mane.

Valandos: Nuo 9 iki 10 vai. vakare 
Nedėlioiuis nuo 9 iki 6 po piety.

Jeigu. ant pokelio nėra vaizbažeuklio ikaro, tai jie nėra tikras ir jus tokio 
neimkite. Visose aptiekose po 35c. ir 70a. Taipgi galima gautinas išdirbėjus :

F. AD. RICHTER & CO., 326-330 Broadway, New York

Tcl. Humboldt 4589

Dr. W. YuszkiewiczSilpnybes, paeinančios nuo persidirbiino, pailsimo, sąnariu ir raumenų 
sustingimo, skausmu strėnose, yra greitai prašalinamos, vartojant1

PAIN-EXPELLERI
6* Draugą Reikale WZ

Šeimynos, kurios karią dažinojo jo veikiančią ji/gą, (langiaus bėjo neapsieina. 
Yra tik vienas PaiH*Expollerl8 ir dėl jusu apsangojimo, jis yra paženklintas 
musu vaizbaženkliu

.A kis.
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| KORESPONDENCIJOS
VVESTVILLE, ILI

I). L. I). 18 kp. prakalbos.

na u

LIETUVIU PREKYBOS 
BENDROVE 

BANK1ERIAI 
Tarnauja lietuviams 

SIUNČIAME PINIGUS L1 
VON: doleriais arba auk 
pagal dienos kursą. 
PARDUODAME 
Laivakortes 
IŠRŪPINAME 
Pasportus

SIUNČIAME TAVORUS 
LIETUVON

Reikalaudami platesnių infor
macijų rašykite sekančiu adre
su:

LITHUANIAN SALES 
CORPORATION

414 Broadway,
So. Boston 27, Mass. 

Užrašome Lietuvos laikraščius.

Smagiausia

MEILE IR 
DAILE

knyga skaity
ti. 210 pusla
pių, 20 pavei-

$1.00. Reika
laukite pas:

A. Margėm,
2023 St. Paul Avt.
Chicagi, III.

Pinigus siųs- 
kite: dolerį 
laiške, ar mo* 
uey order į.

JOHN KUCHINSKAS

LIETUVIS ADVOKATAS 
29 SO. LA SALE STREET 

CHICAGO, ILL.
Telephone Central 3684 

Valandos: 9 ryto iki 5 vakar*, 
Subatomis: 9 iki 1 po pietą 
VEDU VISOKIAS BYLAS 
VISUOSE TEISMUOSE. 
Egzaminuoju Abstraktaa 

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

kiu patarimus ir skolinu pinigus 
ant Pirmų Mortgecių ant lengvą 
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.

Gerklės kliutįs
Gali paeiti nuo 

nesveikumo migdą 
linią gilių (tonsi- 
lą), o kartais nuo 
užsikrėtimo gerk
lės tuštumos. Gal 
turite slogas ir tas 
padaro gerklės 
kliūtį. Nosis yra 
labai svarbiu orga

nu ir jei ji yra užkimšta, tai gali 
padaryti kliūtį. Dabar yra pats 
tas laikas atitaisyti iki pavasariui 
Leiskite man su atsidėjimu išegza 
minuoti jums nosį. Tų aš padary
siu nemokamai. Atsiduokite Nosies 
specialisto priežiūrai, kurs pasi
naudoja vėliausiais moksliniais bu 
dais ir yra išgyvenęs per 22 metu 
prie Stute gatvės. Aš užtikrinu sa
vo sugebamą. Jus gal pažįstate kai 
kuriuos šitų žmonių. Paklauskite 
manęs jų pavardžių.

Dr. F. 0. Carter
Akių. Ausų, Nosies ir Gerklės

120 So. State St. 2 lubos. Antros 
durjs j šiaurę nuo Pair sankrovos. 
Valandos: nuo 9 iki (i. Scptinta- 
dieniais nuo 10 iki 12.

DR. JOSEPH ZIFF
Akių Specialistas

Aki* egzaminuoja už dyką.
Jūsų galvos skaudė
jimus ir negalėji

mus matyti aiškiai 
gali būt prašalinti.

Dr. Glaser** ofise ant 2 labą
3149 So. Morgan SU 

alandžio 11 diena vietos L. 
I). L. D. 18toji kuopa surengė 
prakalbas. Kalbėjo Naujienų 
redaktorius, d. P. Grigaitis. Kai 
bėjo dviem atvejais. Pirmu 
plačiai aiškino apie padėtį Lie
tuvoj prasidėjus didžiajai ka- 
eri ir šiandie. Labai daug pa
sakė pio Lietuvos darbininkų 
vargus ir jų kovą už laisvę. Ant 
re atvejų kalbėjo apie socializ
mą, kaip jį reikia suprasti ir 
kaip įvykinti. Kalbėtojas visa 
tai išaiškino taip, kad ir ma
žiausiai apie socializmą nusima
nąs žmogus lengvai galėjo su
prasti.

Pertraukoj šauniai ' padekle- 
mavo p-lė Ono Liberiutė ir jo
sios broliukas Kazimieras. O po 
prakalbos taipjau šauniai pade- 
klemavo p-lė Ona Alekniutė.

Beje, prakalboj z>uvo rengtos 
tuo tikslu, kad parinkus aukų 
Lietuvos darbininkų kovai pa
remti. Jos rinkta po' pirmos 
prakalbos. Surinkta $27.72. Iš
rodo, kad tuo atžvilgiu prakal
bos nepavyko. Taip tik išrodo. 
Kitu atžvilgiu prakalbas reikia 
skaityti labai pavykusiomis. Ir 
štai kodėl. Ir Westvillėj, ačiū 
“komunistiškiems” graboriams, 
vietos L. S. S. 26foji kp. buvo 
sugriauta. Bet nuo šių prakal
bų kuopą perbudavota. O tai 
ačiū d. P. Grigaičio prakalbai. 
Nes jam išaiškinus kaip ištiktų
jų stovi dalykai su socializmu, 
daugelis buvusių kuopos narių 
sugrįžo atgal į L. S. S. 26tą kuo
pą. Beto, jon įstojo keliūtas 
naujų narių, jų tarpe dvi mo
ters. Taigi tuo atžvilgiu pra
kalbas tenka skaityti pilnai pa- 
vykusiomis.

O kad mažai aukų tesurink
ta, tai tam irgi buvo priežastis. 
Kada turėjo prasidėti prakal
bos ,tai buvo dvejos šermenįs. 
Todėl iškarto žmonių buvo ne
daug, tik vėliau pradėjo rinktis. 
Bet prakalboms užsitęsus dau
gelis angščiau atėjusiųjų turėjo 
grįžti į namus savų šeimynų rei 
kalais. Tuo neveizint tie, kur li
ko svetainėj, gausiai aukojo. Be 
to, radosi ir tokių “žmonių“, ku
rie atkalbinėjo žmones, kad jie 
neeitų į prakalbas. Tuo ypač pa 
sižymėjo tūla poniutė K. N. Ar
gi jie nė sarmatos nebeturi?

Kiti kad ir kenkė musų ren
giamoms prakalboms, bet užtai 
radosi tokių, kurie darė visa, 
kad rengiamosios prakalbos bu
tų kuosekmingiausios. Ypač 
daug pasidarbavo p. J. Norkus. 
Tai nuoširdus pažangiojo lietu
vių darbininkų judėjimo rėmė
jas.

Aplamai, d. Grigaičio prakal
bos į westvillečius darė labai 
gerą įspūdį. — Westvillietis.

CAMBRIDGE, MASS.

Pramogų vakaras. .
Balandžio 10 dienų čia lošta 

“Caras Sbire”, aktoriai savo ro
les atliko puikiai. Žmonių buvo 
apie 200, nors į svetainę telpa a- 
pie 300. Gaila, kad kiti buvo li
kę namuose arba “nuklidę” kur 
kitur, vietoj pamatyt “Caras Si
bire”. Nors tai yra trumpas 
veikalas, bet puikus ir šiai gady
nei labai tinkantis.

Vakarų rengė L. S. S. 71 kp., 
kuriai liks kelios dešimtįs dole
rių pelno. — Raulinaitis.

AUKOS LIET. SOC.-DEM. 
REMTI FONDUI.

L. S. S. 138 kp., Cicero, III., 
per d. V. Shileikų... $23.00

L. S. S. 228 kp., Harvey, III. 
per d. A. L. Shirmontą $10.00

Viso ............... $33.00
Aukas apalikiau ir tuoj pa

siunčiau Liet. Soc.-Dem. Remti 
Fondo iždininkui. Aukotojams 
varde Fondo tariu širdingų a- 
čiu.

J. Yuknis, L. S.-D. F. sekr., 
4910 W. 12 St., 

Cicero, III.

NAUJIENOS, CfilCMA. Ui

KNYGOS PABRANGO
Bet Mes Jas

ATFI3IME
Num. 1
Sveikata........................... $2.00
Kas yra taip, o kas netaip.. .50
Kas Išganys Liaudį............... 50

Vertės už $3.00
Pardavimo kaino $2.00

Num. 2
Socializmo Minties Blaivu

mas ..................................
Darbas .............. ..................
Namai pragarai..................
Lokis..................................

75c
75c
10c
15c

Vertė už $1.75
Pardavimo kaina $1.00

Num. 3
Rymas, Romanas........... $1.75
Rymas, Romanas (apd.).. 2.50 
šiaurės Karžygiai
Chinija 40

Vertės už $2.50 ir $3.15
Pardavimo kaina $1.75 ir $2.60

Num. 4
Macbeth .........   70
Macbcth (apd.) .............. $1.00
Vaišės Kristaus pas popie

žių ........................................ 5c
Po priedanga šventenybės..35
Žydų likimas Gudijoje .... 10c
Lizdas naminio Liūto .... 20c 
Consilium facultatis..........20c

Vertės už $1.55 ir $1.85
Pardavimo kaina $1.00 ir $1.30

Num. 5
Ko mums reikia pirmiau- 
. šiai.................................. 35c
Kultūra ir Spauda..................... (JOc

15c 
10c

Labdarybė ............................
Džiova ir Alkoholis..........
Koks privalo būti vaikų au

ginimas ir auklėjimas.. 35c

Vertės už $1.55
Pardavimo kaina $1.00

Num. 6
Tikras ženybinis gyvenimas 25c 
Iš gyvenimo samojėdų .... 25c 
Patkulis..............................  20c
Istorija Chicagos Lietuvių $1.00 
Istorija Chicagos L. (apd.) $1.75 
Pačiavimasi pas įvairias

tautas ............................. 20c

Vertės už $1.90, $2.65
Pardavimo kaina $1.30, $2.05

Num. 7
Revoliucijos žmones
Nakvynė .................
Pagal įstatymus ....
Nuosavybė ir Darbas
Sapnai .....................

30c
15c
60c

5c
35c

Vertės už $1.45
Pardavimo kaina $1.00

fe.. . y*

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

sija.nevirinimas pilvelio, nuslabnėjimas. Kraujo, inkstą, Nervu ir 
abelnas spėkų austoj imas viso kūno, ir buvau nustojęs vilties, kad 
begyvensiu. Visur jieškojau sau pagelbos, nesigailėjau visoje Ame
rikoj ir už nibežių, bet niekur negavau savo sveikatai pagelbos.

Bet kada pareikalavau Salutaras vaistų, Bitteria, Kraujo valyto
jo, Nervatona, Inkstą 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 8 mėn. savo paveiksle pa
mačiau toki skirtumą ir 1000 sykių dėkuoju Salutaras mylistą 
radėjistei ir linkiu visiems savo draugams ir pažįstamiems su 
Idais atsitikimais patariu nuoširdžiai kreipties prie Salutaras:

SALUTARAS
CHEMICAL INSTITUTION J. Baltrėnas, Prof. 

1707 So. Halsted SU Telephone Canal 6417. Chicago,

to-

m. |

M

¥

♦

Mes Pardavinėsi
me Knygas Ne= 
girdėtai Pigiomis 

Kainomis

Tiktai Per 40 Dieną
Pradedant Kovo 15
baigiant Balandžio 24

PARDUODAMA ..pluoštais: 
ųtškirai knygų negalima pirkti; 
kiekvienas turi pasirinkti tų ar 
kitų pluoštų, iškirpti jį arba pa
rašyti aiškiai jo numerį siun
čiant užsakymų

Kiekvienas Naujienų skaity
tojas dabar turi progos įsigyti 
knygynų — arba padidinti sa
vų knygyną, naujomis knygo
mis, nes knygos Naujienų 
Knygyne dabar parduodamos 
nupiginta kaina.

Nieko nelaukit.
Perskaitę šį pranešimų tuoj 

iškirpkit iš Naujienų apskelbi
mų tu knygų, kurių jus norit, 
įdėkit į laiškų, sykiu su Money 
Orderiu, užrašykit savo vardų 
ir adresų, pasiuskit Naujienų 
vardu ir tuoj gausit knygas.

Geros knygos yra geri drau
gai. Parsikvieskit jų į savo na
mus. Skaitykit jas ir paskiau 
papuoškit savo knygynų.

NAUJIENŲ 
KNYGYNAS 

1739 So. Halsted St.
Chicago, Illinois

Num. 8
Draugas .............................
Šiaurės Karžygiai..............
Kiek senovės Graikai ir Ro

mėnai prisidėjo jiastu-
• mėjimui gamtos mokslų 

priekyn..........
Iš muzikos sryties .
Paslaptys Magijos .

. 35c

. 10c
$1.00

Vertės už $1.90
Padavimo kaina $1.30

Num. 9
Moralybės Išsivystymas .... 25c
Amerikos Pilietis..............25c
Nuosavybės Išsivystymas .. 50c
Draugijų ir organizacijų 

evoliucija.................... 50c

Vertės už $1.50
Pardavimo kaina $1.05

Num. 10 
Gludi-Liudi 50 

. 50c 
Kultūros Istorija..............$2.00

Kultūros Istorija (apd.).. 3.00

Vertės už $3.00 ir $4.00
Pardavimo kaina $2.00 ir $2.80

Num. 11
Moteris ir jos vieta žmoni

joje ..................................
IŠ.šįjdies,,.,.........................
Kaip žmogus mušto..........
Tiesų vadovas ir patarėjas $1.00

20c
15c
15c

Vertės už $1.50
Parlavimo kaina $1.05

Num. 12
Rnnkvedys Angliškos Kal

bos ...........................  $1.50
Pasikalbėjimas Amerikono 

ir Grinoriaus............
Akyvi apsireiškimai sviete
Vagis.................................

10c
35c
10c

Vertės už $2.05
Pardavimo kaina $1.45

Num. 13
Žvėris ir žmogus..............$1.25
Trumpa Geografija
Biologija................

40c
60c

Vertės už $2.25
Pardavimo kaina $1.55

Num. 14
Gamtos Pajiegos 
Rašto Istorija ... 
Hygiena ..........

$1.00
1.50
50c

Vertės už $3.00
Pardavimo kaina $1.95

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

DR.A.A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistas Moterišką, Vyriškų, 
Vaiką ir visą chronišką ligą

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

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

DR. C. K. KLIAUGA 
Dantistas, 

NAUJIENŲ NAMU 
1739 So. Halsted St, Chicago. 111 
Valandos: 9 — 12 ryto ir 2 — 91 

vakaro Phona Canal 117 I

10c
35c

DR. M. HERZMAN 
iŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams tinomaa per 22 me
tų kaipo patyrę* gydytoju, chirurgu 
ir akušeris.

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

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

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

Dienomis: Canal 
8110 arba 857

Naktimis Drexel 
950 - Drover 4186 

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

» i .......................   i Z

Telephonali

Dr, Charles Segal
Persikėlė į savo naują ofisą 
pn. 4729 So. Asland Avė. J b 
gydo ligas vyrų, moterų ir vai
kų. Ofiso valandos nuo 10 iki 
12 rytmetyj, nuo 2 iki 5 va
kare. Specialistas džiovos ii 
moterų ligų.

Tel. Drexei 2888.

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

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

Moterišką ir Vyrišką. 
Taipgi Chronišką Ligą.

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

daliomis nuo 9—2 po piet.
Telephone Yards 687

DR S. RIEžIS
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

Telefonas Pullmaa SS*

DR. P. P. ZALLY8
Lietuvi* Dentistn* 

10657 Michigan Ave^ RoaelanA 
Valandos: 9 iki 9 vakar*.

Telephone Yards 5032

Dr. M. Stupnicki
3107 S. Morgan sL Chicago

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

DR. I E. MAKARAS 
Lietuvi* Gydytoja* Ir Chirurgas 
Roselande: 10900 S. Michigan Ava. 
Telefonai, Pullman 342 ir 3180 
Chicagos ofisas: 4515 S. Wood St. 
Tik Ketvergą vakarais nuo 5:30 
—7. TeL Yards 723.

DR. M. T. STRIKOLIS 
L I • t u v I a 

Gydytoja* Ir Chirurgu* 
Ofisas: 1757 W. 47 8L 

Tel. Boulevard 166.
Ofiso valandos: 10 ryto iki 3 

po pietą; 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 

B303 8. Morgan St Chicago. III.

DR. JOHN N. THORPE 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1637 WJ51 St. kampjfarahfield av
Valandos: Iki 9 ryto; nuo 3 iki 

4 ir nuo 7 iki 8 vakare.
Tel. Prospect 1117

r-.......... .. 1 1 ■ 5
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?
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bire buvo skleidžiamos, vie
na, pačių bolševikų, tikslu pa 
sigirt savo.“galybe”; antra, 
japonų, kurie norėjo rasti 

Nw.*Fub“?:tTi.bZ į priekabės padaryt Sibire in- 
—..... tervenciją.

Editor p. Grigaitis 1 Matome dabar taip-pat, jo 
buvo tiesa, 

kada jos sakė, kad Sibirą pa- 
liuosavo nuo Kolčako ne bol- 

. ševikai, o patįs Sibiro valstie 
čiai, vadovaujami social-re- 
voliucionierių, socialdemo
kratų ir kitų revoliucinių 
partijų.

Pagalios, mes matome, 
kad Sibiro žmonės stoja ne 
už diktatūrą, o už demokra
tinę valdymosi formą—stei
giamąjį susirinkimą, visuoti 
ną balsavimo teisę, lygias 
teises piliečiams ir t. t.

Musų bolševikuotojų laik
raščiai visą laiką šaukė, kad 
Rusijoje ir ypatingai Sibire 
visi žmonės, kurie kovoja 
prieš bolševikus, esą kontr-1 
revoliucionieriai ir “kolča- h 
kiniai/’ 0 pasirodo, kad tai 
buvo šlykštus šmeižtas. Tie 
patįs žmonės, Sibire, kurie 
nenori nieko bendra turėti 
su bolševikais, nuvertė Kol- 
čaką ir dabar naikina pas
kutines reakcijos liekanas.

Sibiro atsimetimas nuo Ru 
sijos nėra geras dalykas. Bet 
Sibiro žmonėms nebuvo kito 
kio išėjimo, kuomet Rusijos 
centre įsigalėjo valdžia, kuri 
sutrempė liaudies teises ir 
laisvę. Kada Rusija vėl pa
taps demokratine valstybe, 
tai Sibiras, be abejonės, su
sivienys su ja.

rE LITHUANIAN DAILY NEIMS Apžvalga Į
TARPTAUTYBĖS REIKŠMĖ.

1739 SO. HALSTED ST., ge\ “Naujienų 
CHICAGO, ILLINOIS.

Telephone Canal 1596

Subacription Ratas:
$6.00 per year in Chicago.
$5.00 per year outside of Chicago.
$7.00 per year in Canada.

2c per copy. '
Entered as Second Class Matter 

March 17th, 1914. at the Post Office 
of Chicago, III., under the act of 
March 3rd, 1879.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
nedėldienius. Leidžia Naujieną Ben
drovė, 1739 S. Halsted St., Chicago, 
III. — Telefonas: Canal 1506.

Užsisakomoji Kaina: 
Chicago jo — pašto:

Metams ...............................
Pusei metų ........................
Trims mėnesiams ............
Dviem mėnesiams ............
Vienam mėnesiui ............

Chicagoje — per nešiotojus 
Viena kopija ..................

Savaitei ...............................
Mėnesiui ............................. .

Suvienytose Valstijose, ne Chicago], 
paštą:

$6.00
3.50
1.85
1.45

.75

“Draugas” aiškina skirtumą 
tarp “internacionalizmo” ir 
“universalizmo”.

Internacionalizmas, pasak jo, 
esąs toks dalykas, kuris apima 
arba stengiasi apimti tiktai da
lį žmonių įvairiose tautose. O 
“universalizmo” tikslas esąs ap
imti visus žmones visose tauto
se, visą žmoniją. Kaipo pavyz
dį, “Draugas” nurodo paštą, ku
ris vadinasi “tarptautišku”, o 

| ne universališku, kadangi paš
to organizacija apima nors ir 
visas tautas, bet ne visus žmo
nes kiekvienoje tautoje. Taip- 
pat tarptautiškas (intemaciona- 
liškas) esąs ir tas susivieniji
mas, kurį skelbia socialistai; 
bet katalikybe tai esanti univer 
šališka. Klerikalų organas sa
ko:

“išganymo” teisę pripažindavo 
tiktai “Jokūbo vaikams” (t. y. 
žydų tautai); bet faktas • yra, 
kad net ir šiandie įvairių tautų 
išpažintojai vienos “universališ- 
kos” katalikybės pešasi tarp sa
vęs delei teisės įgyti “amžino
sios lajinės gyvenimą”: tik pa
žiūrėkite, kaip pjaujasi tarp sa
vęs lenkų ir lietuvių kunigai, ko 
kias intrygas jie varinėja vieni 
prieš kitus Ryme!

Tas tikėjimas, kad visi žmo- 
I nes esą kilę iš Adomo ir Jievos. 
šiandie laikosi tiktai tamsiausių 
žmonių sluogsniuose ir, žinoma, 
tarpe tų elementų, kurie iš to 
žmonių tamsumo biznį daro. 
Bet apšvieta tolyn vis labiaus ap 
valo žmonių protus nuo tos “u- 
niversališkos” nesąmonės, todėl 
ir katalikybės universalizmo pa
matas darosi vis siauresnis ir 
siauresnis.

Pasaulio Darbininkų 
Judėjimas.

, 02
, 12
. 50

Orderiu, kurtu su užsakymu.

Metams ..................
Pusei metų............
Trims mėnesiams
Dviem mėnesiams
Vienam mėnesiui

.............. $5.00
.................. 3.00
................. 1.65
................. 1.25

-65
Lietuvon ir kitur užsieniuose: 

(Atpiginta)
Metams .................. .............. $7.00
Pusei metų . . ... ................ 4.00
Trims HMp^lMUs .............. 2.00

Pinigus reikia siųst Pašto Money

Trne translation fiied with the post 
master at Chicago, 111. April 20, 1920 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917

Sibiras atsimetė 
nuo Rusijos

Kunigų melas.
Musų kunigai dabar ėmė 

skelbti, kad jie nesą priešin
gi sąžinės laisvei, ir sako, 
kad pati katalikų bažnyčia 

senai esanti priėmusi tokią 
taisyklę, jogei ji “neišdavi- 
nėja ištarmių apie viduji
nius žmonių jausmus arba 
mintis.”

Sibiras pasiskelbė nepri-
kluusoma valstybe.

Keletas dienų atgal buvo 
trumpa žinia iš tolimųjų Ry
tų, kad Sibire nuo ežero Bai
kalo iki Vladivostoko esanti 
paskelbta zemstvų valdžia. 
Dabar atėjo tos žinios patvir 
tinimas kartu su platesniu 
paaiškinimu apie padėtį Si
bire. —

Ta šalis, pasirodo, ne tik
tai sutvėrė savo valdžią, o ir 
nutarė atsiskirt nuo Rusijos 
ir valdyties savarankiškai. 
Balandžio 14 d. Sibiro žmo
nių atstovai, susirinkę Ver- 
chne-Udinske, priėmė ir pa
skelbė sekamo turinio pro
klamaciją (pareiškimą) :

“Paliuosuotųjų sričių 
žmonės per savo išrinktuo 
sius atstovus nutaria šian
die:

“1. Kad Užubaikalio ir 
Amūro apskričių ir rusiš
kojo pajūrio provincijų, 
kartu su Sachalinu, Kam- 
čatka ir eksproprijuotuoju 
kiniškuoju geležinkeliu, 
gyventojai, atsižvelgdami 
į geografinius ir ekonomi 
nius skirtumus nuo Eu- rint ar jie tiki į jas, ar ne. Ir 
ropos Rusijos, šiuo pasi- be to kunigai visur prakeik- 
skelbia per savo išrinktuo- amais, tamsių savo pasekėjų 
sius atstovus nepriklauso- kurstymais ir kitokiais bu
mais nuo vakarinės res- ^ajsv atkakliausiai kovoja 

prieš tuos žmones, kurie ne
priima jų “mokslo.”

Tiesa yra, kad kunigai ne 
tiek paiso vidujinių žmo
gaus įsitikinimų, kiek to, ar 
jisai savo darbais kenkia ku
nigų bizniui, ar ne. Su tik
riausiu bedieviu kunigai mo 
ka puikiai sugyventi, jeigu 
tik jisai neatsisako duoti pi-

Už ką buvo viduramžiuose 
katalikiškose šalyse kanki
nami ir deginami ant laužų 
eretikai—ar ne už “viduji
nius jausmus ir mintis?”

Be reikalo kunigai mėgina 
dabar užsiginti savo istori
jos. To fakto jie nepaslėps, 
kad visur, kur tiktai katali
kų bažnyčia buvo įsigalėjus, 
žmonės delei priešingų jai 
įsitikinimų religijos dalykuo 
se buvo nuožmiai persekio
jami ir žudomi.

Bet da ir šiandie kunigai 
kur tik gali lenda į žmonių 
sąžinę ir stengiasi suvaržyti 
ją. Tenai, kur kunigai turi 
galios valstybėje, jie reika
lauja, kad valdžia baustų 
žmones, kuri atmeta religi
ją; ji reikalauja, kad religi
nės apeigos butų priversti
nos visiems žmonėms, nežiu-

publikos.
“2. kad valdžia turi būt 

demokratinė, patikrinanti 
laisvę visiems visuomenės 
sluogsniams.

“3. Kad dabartinė vald
žia bus laikinė ir turės pa
skelbti rinkimus į steigia
mąjį susirinkimą, kuriame 
bus atstovaujamos visos I 
gyventojų partijos; kad nigų “Dievui ir Bažnyčiai” 
dabartinei valdžiai bus su (t. y. kunigui). Ant galo di- 
teikta politinės ir karinės | delis skaičius tarpe pačių ku 
priemonės sunaikinimui 
paskutinių reakcijos lieka
nų.

“4. Kad laikinoji vald
žia šaukia visus buvusius 
Kolčako ir Semionovo ofi- 
cierius padėti ginklus ir 
sugrįžti prie ramaus dar
bo, ir ji šiuo panaikina 
mirties bausmę.” 
Dabar matome, kad Sibi

ras visai nėra ir nebuvo bol-1 Anglijos darbininkų unijas už- 
ševikų valdomas, kaip buvo sistoti už airiusjr panaudoti vi-

„2__ 1___ „L - sus budus, kad priversti Angli-

nigų visai netiki į tuos bur
tus, kuriais jie mulkina žmo
nes. Bet tai yra dar blogiau, 
nes jie ne tiktai varžo žmo
nių sąžinę, o ir tvirkina 
juos, mokindami juos veid- 
mainybes.

Užsistoja už airius.
Chicagos Darbo Federacija 

savo susirinkime užvakar priė
mė rezoliuciją, kurioj kviečia

skelbiama kaikuriose tele
gramose. Melagingos žinios jos valdžią evakuoti Airiją. Re- 
apie bolševikų įsigalėjimą Si žolinei ją priimta vienbalsiai.

To katalikiškojo universa
lizmo šaknis yra tikėjime, 
kad pirmutiniai žmonės buvo 
tik du, kad visa žmonių gimi
nė kilę iš Adomo ir Jievos. 
Šitas tikėjimas yra senesnis 
už Krikščioniją nes ir žydai 
ir jų patrijarkai taip tikėjo. 
Bet žydų tautoje universaliz- 
nimą. Kristus tą ekskliuzy- 
vizmas, kuris tvirtino, kad tik 
vieni Jokūbo vaikai tur teisės 
įgyti amžinosios laimės gyve
nimą. Kristus tą akskliuzy- 
vizmą panaikino pripažinda
mas visas Abraomo vaikų tei-1 
sės samarieeiams ir stabmel
džiams susitelkiantiems iš ry
tų ir iš vakarų, į veždamas ar- 
tymo meilės įsakymą neapri
botą nei luomu, nei tautybe, 
nei lytim, nei kilme.

2Ma.i-lcstis ii- jo šauk- j

darni visų tautų proletarus 
vienytis į kovą su kitų loumų 
žmonėmis teisingai pataikė, 
kuomet tą susitelkimą pava
dino internacijonalu, o ne uni 
versalizmu. Marksui ir jo 
draugams rūpėjo tik dalis 
žmonių esanti įvairiose tauto
se, bet ne visi visų tautų žmo 
nes.
šitie “Draugo” išvadžiojimai 

yra labai nevykę. Paštas, pa
vyzdžiui, kuris vadinasi interna- 
cionališku, o ne universališku, 
apima daug dauginus žmonių, 
negu “universališkoji” katalikų 
bažnyčia. Prie tarptautinės pa
što sąjungos priklauso ir Japo
nija, ir Kynija, ir Indija, kurios 
kartu turi apie tris ketvirtdalius 
bilijono gyventojų; o katalikų 
tose šalyse tėra maža saujelė. 
Paštu, be to, nuodojasi ir pro- 
testonai, ir žydai, ir “bedie
viai”; o jų beveik visose vadina
mose “krikščioniškose“ šalyse 
yra nepalyginamai daugiaus, 
kaip katalikų. Taigi “Draugo” 
pavyzdys sumuša jį patį.

Internacionalizmo prasmė y- 
ra visai ne tokia, kaip aiškina 
klerikalų organas. Pats žodis 
“internacionalizmas” rodo, kad 
jo tikslas yra padarytai ryšį 
tarpe tautų. Pasaulio paštas y- 
ra sutvertas iš susidėjimo visų 
tautų (nacijų, šalių) į vieną Pa 
što Sąjungą; todėl jisai vadinas 
“tarptautišku”. Taip-pat ir so
cialistų Internacionalas yra su
darytas iš susivienijimo įvairių 
šalių (tautų, nacijų)( socialistų 
organizacijų. Socialistai ne ig
noruoja tautas, o priešingai, de
da jas į pamatą pasaulio suor
ganizavimui ; ir šitą savo tiks
lą jie išreiškia, vadindami savo 
judėjimą “tarptautišku” (o ne 
betaučiu, kosmopolitišku, univer 
šališku ar kaip kitaip).

O katalikybė, krikščionybė ar 
ba kita panaši religija principi- 
aliai atmeta tautų skirtumus. 
Belgija yra asmens, žmogaus da 
likas, o ne tautos. Jai rupi pa
siekt kiek galint daugiaus žmo
nių kiekvienoje šalyje, neatsi
žvelgiant į tai, kokios jie yra 
tautos. Todėl jai geriaus tinka 
vardas universališkos, negu tarp 
tautiškas. Tatai tečiaus nereiš
kia, kad tautų skirtumai nedaro 
įtekmės į religiją. “Draugas” 
paminėjo žydų tikėjimą, kuris

True translation fiied with the post- 
master at Chicago, III. April 20, 1920 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917

RUSIJA.
[Fedemotosios Presos žinia]

New Yorkas. —Kaip taikiniu 
kai net 1918 m. pradžioj plana
vo sutriuškinti Rusijos žmones, 
prisidengdami puolimu ant Vo 
kietijos ir įtraukdami į tarpu
savinę karę ceutralinčs Euro- 
pos žmones, kurie priešingame

jam režimui1,—aiškiai parodo
ma nesenai paskelbtame šioj 
šalyj dokumente. Francuos pa
siuntinio laiškas prezidentui 
Poincare, kurį nesenai atvežė 
iš Maskvos vienas asmuo, aiš
kiai parodo Antantės diploma
tų kaltę, kurie planavo sutriuš
kinti Rusijos žmones ir suar
dyti jų vienybę. Pilną to laiško 

tcilcstę The SocinHst
Į Hcvievv balandžio numeryj.

Laiško autorius yra Rene 
Marchand, kuris buvo Maskvoj 
1918 m., kaipo Figaro ir L’ Ma
lin, Paryžiaus didlapių, kores
pondentas ir tuo pačiu metu 
ėjo prie Francijos ambasados 
tūlas pareigas. Prezidentas Poin 
care prašė Marchando privati
niai informuoti jį apie Rusijos 
padėtį.

Laiškas, kuriame buvo išdė
stoma pageidaujamos informa
cijos, papuolė į bolševikų ran
kas, kuomet jie, sužinoję apie 
talkininkų sąmokslą, padarė 
kratą franeužų ambasadoj. Mar 
chand ir keli kiti, kurie atsisa
kė prisidėti prie konspiratorių, 
liko paleisti ir liujosai sau gy
vena Maskvoj. Pirma komuni
kacijos dalis buvo konfiskuota 
Archangelske.

Marchando laiške pirmoj ei
lėj išreiškiama protestas prieš 
susilpniniuną puolimo ant vo
kiečių ir naudojimą reikiamų, 
jėgų “sovietų valdžios nuver
timui, kas veda prie kišimosi į 
grynai vidujinius Rusijos reika
lus.” .Mareliam! sako, kad net 
tokis konservatyvis asmuo, kaip 
rusų bažnyčios patriarchas Ti- 
chonas priešinosi talkininkų in 
tervencijai, kuri neišvengiamai 
turėjo suardyti vienybę ir pa
didinti žmonių kentėjimus.

Sensacingas atidengimas, ro
dantis talkininkų sąmokslą 1918 
m. sutriuškinti Rusijos žmones, 
seka Marchando aprašyme slap 
tų susirinkimų, kurie įvyko 
rugpiučio 23 ir 24 d. d. Jung
tinių Valstijų konsulate. Susi
rinkimuose dalyvavo Jungtinių 
Valstijų gcneralis konsulas 
Poole, Francijos gcneralis kon
sulas ir 
tariniai 
rašo:

Marchand

“Aš sužinojau, kad vienas 
anglų agentas rengėsi sugriau
ti gcležinkęlio tiltą per upę Vol 
chov, netoli nuo Zvanka. Pa
kanka žvilgterėti į žcmlapį, 
kad supratus, jog to tilto su
ardymas neišvengiamai butų 
pagimdęs badą Petrograde... 
Vienas 1‘rancuzų agentas parei
škė, kad jis jau padaręs pir
muosius žingsnius idant sunai
kinus Čerėponeco tiltą, kuris 
Petrogradu i turi tokią jau reik
šmę, kaip ir Zvankos tiltas...

vizijos butų labiausia alsilie-

__ L__

ncbu- 
pricš

talki-
Rusi-

pęs j bicdiniomcuę ir vidurinę Ii h| n D/UL-alnS 
klasę, t. y, į tuos žmones, kurie | L^«17el-/eL/e IVvlilClldi 
daugiausia kenčia dabartiniame 
krizo.

“Aš nematau didžio reikalo 
pabrėšti tą faktą, kad laike po
sėdžių nei per pusę lupų, 
vo prisiminta apie kovą 
Vokietiją.”

Protestuodamas prieš 
ninku planuojamą smūgį
jos darbo žmonėms, Marchand 
toliau deskredituoju Antantės 
tvirtinimus, jog intervencija bu 
vo daroma tuo tikslu, idant ne- 
daleidus Rusijai slaptai susi
jungti su Vokietija. Jis tvirti
na, kad tokios nuožiūros turi 
nupulti taip greit, kaip lik su
sipažįstama su Rusijos žmonių 
lipu. Sovietų valdžia nebūtų 
galėjusi,—jeigu pas ją ir buvo 
tas noras,—veikli išvien su Vo
kietija, kadangi žmonių ūpas 
buvo anti^volkiškas. Priežastis, 
kad Vokietija nedarė puolimo 
ant Rusijos, buVo ta, kad jai 
reikėjo koncentruoti Visas jė
gas vakariniame fronte. Be to, 
i bijojosi, idant bolševikų pro 
)aganda neužkrėstų kariuome

nės.
Daugiau to, Ukrainos ir ki

lų šalių sukilimai, o taipgi ir 
as faktas, kad nuverstieji bol

ševikai visuomet atgaudavo vai 
džią, įtikinę Marchandą kad bol 
ševikai turį įtekmės žmonėse, 
r jis sako:

“Tas faktas išaiškina, kodėl 
bandymai nuversti bolševikus 
spėkos pagalba vienoj kokioj 
nors vieloj visuomet atsiliep
davo į visą šalį... ir didindavo 
nelaimingų Rusijos žmonių 

kentėjimus, gimdydamos tar
pusavines kares, destrukcijas, 

dezorganizaciją. Prie kitokių 
sąlygų tą energiją butų buvę 
galima sėkmingai atkreipti prieš 
nuolat bcsilpnėjančią Vokieti
ją. liet, iš kitos puses, patys 
puolikai pripažįsta, kad visos 

intervencijos tik da labiau su
stiprino sovietų valdžią... Ki
tais žodžiais sakant, mes prisi
dėjome prie to, idant padarius 
iš sovietų revoliucinę valdžią, 
pilnoj to žodžio prasmėj.”

JUNGTINĖS VALSTIJOS.
[Fedcruotosios Presos koresp.]
Albany. — Paskilbęs Lusko 

komitetas, kuris ištisus metus 
laužė šėpas, daužė darbinin
kams galvas ir areštavo be jo
kios atadairos kiekvieną, ant ko 
turėjo “blogą akį,”—dabar iš
davė raportą, kuriame reko
menduojama “numarinti” Ncw 
YJovko Rand mokyklą. Kaip ži
nia Rand mokyklą veda prof. 
Scott Nearing.

Lusko komitetas neįvardina 
Rand mokyklos. Jis tik reko
menduoja pravesti specialius 
įstatymus, sulig kuriais, moky
tojauti galėtų tik “ištikimi žmo 
nes.” Be t|o, kiekviena privati
nė mokykla turėtų gauti leidi
mą iš New Yorko valstijos imi 
vdrsitelo viršininkų.

Visos mokyklos, norinčios

“kokiu tikslu jos yra steigia
mos, ir kas manoma jose iš- 
guldinėti.”

Bet įdomiausi to raporto vie
la yra sekama:

“Leidimas neturi būti duo
damas mokyklai ar klasai tol, 
kol universiteto viršininkai ne
įsitikins, jog proponuojamas 
mokslo kursas nėra pavojingus 
bendruomenės interesams.”

Kazimieras Gugis
Veda visokius reikalus, kaip kriminaliikuoee 

taip ir civiliškuose teismuose. Daro 
visokius dokumsntus irpopisrasi

Namų Ofisas:
3323 S. Halsted St.

Ant trečių lubų
Tai. Drorar 1810

Miesto Ofisai t 
127 N. Dearborn lt. 

> Unlty Bldg.
Tel. Central 4411

VlDOVANA
Didelę, $1 vertes,Didelę, $1 vertės, 
artistifiką paveiks
lą knygą duodame 
dovanai kiekvie
nam, kuris užsipre
numeruos MEILĘ 
ir ŠEIMYNĄ, pui
kiausią Meilės, Šei
mynos, Dailės, Mo
kslo ir Juoką Žur
nalą ir prisiąs $1.25 

Pinigus siuskite money orderiu arba popierini 
doleri Ir 25c atempu.

MEILE Ir ŠEIMYNA 
2023 Si. Paul Avė Chicado^Ill.

LDLD. Centro Valdyba:
Pirmininkas J. M. Endziulis

Gen’l Deliverv, Hartford, Conn. 
Sekretorius M. J. Iškauskas

368 Grand St., Jersey City, N. J. 
Iždininkas Kazys Liutkus

131 Grand St., Brooklyn, N. Y.

Organizacijos darbas eina 
pirmyn.

Nors LDLD. nemaža nuken
tėjo delei “komunistų” sureng
to pasi mojimo, bet musų cen
tro sekretoriaus, d. M. J. Iškau
sko, pranešimai rodo, kad or
ganizacija galutinai apsivalo ir 
sparčiai tvarkosi. Vadinas, dar
bas eina pirmyn.

Tuo reikia pasidžiaugti ir 
kartu padėkoti tiems drau
gams, kurie pirmieji Stojo mu
sų organizaciją ginti. Pirmiau
sia tenka padėkoti d. K. Liut
kui, LDLD. centro iždininkui, 
kuris bene pirmasai persergėjo 
organizacijos narius ir tuo pa-, 
stojo kelią josios “lakloto- 
jams.” Tiesa, pradžioje buvo la 
bai sunku, nes tokių draugų, 
kurie aiškiai matytų “komuni
stų” daromas musų kultūrinei 
organizacijai skriaudas, buvo 

nedaug. Ir tie patį® buvo ne
tekę vilties, kad kada nors bus 
galima apginti organizacijos 
teises ir vardą. Jų manymas 
tečiaus buvo klaidingas: žymi 
dalis organizacijos narių vei
kiai pamatė kur link juos ve
da ponai Petriką ir Sleponavi-

vo. Dgui Liutkui tatai pridavė 
daugiau energijos ir jis tuoj pa
kvietė draugu? reorganizuoti 
tas LDLD. kuopas, kurias bu
vo užgrobę “komunistai.” Pir
moji tatai padarė, rodos, Imoji 
kuopa. Ją pasekė ir kitos LD
LD. kuopos. O dabar, spren
džiant iš sekretoriaus praneši
mų, jau veik visos musų orga- 

nizacijos kuopos yra persiorga-

iiizavusios, o tos kur liko ne
paliestos “komunistų,” pareiš- 
kasios savo pritarimo konsti
tucijai.

Taigi ta kova nors ir taip 
sunki ji buvo, bet tapo laimė
ta. Dabar mes ir vėl galėsime 
tartis apie tolimesnį kultūros 
darbo varymą ir oiganizavimą 
Amerikoj lietuvių darbininkų. 
Tiesa, musų darbas galutinai 
dar neužbaigta®. Tie gaivalai, 
kurie stengėsi palaidot LDLD., 
vis dar tebesivadina musų or
ganizacijos vardu. Bet ir tuo, 
reikia manyti, bus pasirūpinta. 
Tada jų skleidžiamai demora
lizacijai bus užduota paskutinis 
smūgis.' Galutinas to klausimo 
išrišimas atiduota į teismo 
rankas.

čia reikia pastebėti LDLD. 
nariams, kati ne mes patraukė
me' į valdžios teismą “komu
nistus.” Tai padarė jie. Todėl 
Šiuo atveju mums tenka gin
tis nuo tų užpuolikų. Byla jau 
turėjo prašalėti, bet delei tūlų 
priežasčių ji užsitęsė. Reikia 
tikėtis, kad ir čia pergalė bus 
musų pusėje. Nes tie, kurie 
pradžioje aiškiausiai pasisakė, 
kad organizacijos konstitucija 
dėl jų yra tik popieros skivy- 
tas, ir savo darbais parodė, kad 
jie nori sugriauti ją—padaryti 
iš jos priedą prie “komunistų” 
sektos—šito užsiginti jie nega
lės.

Todėl, draugai, veikime. Va
rykime pirmyn tą darbą, kurį 
buvo sutrukdę musų organiza
cijos “graboriai.” Stiprinkime 
Liet. Darbininkų Literatūros 
Draugiją!

— Mikailiškės Petras.

Severus Gyduoles užlaiko 
šeimynos sveikata.

Pavasariniai 
išbėrimai

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

Severa’s
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 6c mokesčių.

W. F. SEVERĄ CO. 
> CEDAR RAPIDS, IOWA

A. PETRATIS '& tO.
Mortgage BankJ.| 

REALLSlAft inšURANCOJ

Eu rope a n American Bureau
Siunčia Pimtus pjrduuua LaivoKortM 

N<)TARflngB«:
3249 So. Halsted Street, Chicago,^Įįlimeia 

Telephone. Boulevaru 611

DR. A. MONTVID 
CHICAGO

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgai
25 E. Waahingtoa 8L 
Marshull Field Anaez 

18th fl. Raimis 1827 
Phone Central >362 

Valandos: nuo 10 iki 12 ryto

2121 North Weetera Are.
Valandos: 6 iki 8 vakare. 

^-Spinduliai. Phone Armitage 2016 
Rezidencijos telefonas Weet 6121

Telephone Drover 5052

Dr. A. Juozaitis
DENTISTAS

Valandos: nuo 10 iki 8 vai vaka 
re. Nedaliomis pagal sutarimo, 
3261 So. Haleted St. Chicago. I1L

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

kontrole Suvienytų Valstijų Valstybes ir Illinojaus 
Valstijos Valdžios. Taigi saugi vieta sudėjimui jūsų 
pinigų.

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.

Šviesą Ir pajiogą suvedame i senus ir naujus namus, taipgi 
1 dirbtuves. Cash arba ant išmokėjimo.

Pirmutinė Lietuviu Elektros Korporacija Amerikoj*
THE BRIDGEPORTELECTRIC CO., Ine.

A BARTKUS, Pres.
1619 W. 47th St Tel. Boųlevard 1892. Chicago, ELL
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Lietuviu Rateliuose
NORTH SIDE

Rubsiuvių susirinkimas.
Pereitą pėtnyčią, bal. 16 d 

įvyko Rubsiuvių Unijos 269 sky | 
riaus pusmetinis susirinkimas. 
Pirmininkavo d. V. Prusis ir ne
žiūrint įsikarščiavusių, tvarką 
vedė bešališkai.

Įme dalyvauti Sus-mo Liet. Soc. 
' Dainininkų Am. 1-mo apskri- 
i čio chorą. Tą darbą pavesta at
likti valdybai — J. Katiliui, F. 
Misevičiui ir F. Juozapavičiui. 
Buvo atkreipta atida, kad ma- 

i žai laiko beliko chorą sumokin- 
I ti, bet J. Katilius prižadėjo tai 
padaryti.

Taip besvarstant unijos reika 
lūs, štai urnai pakįla Vikšris ir, 
matomai, pilnas piktumo, rūs
čiu balsu pareiškia: “Duodu

Pirmiausia skaitytas (n pu- kad unija pareikalau-
Itų iš Naujienų board-direktorių 
tų korespondentų antrašus, ku
rie mus per Naujienas provo
kuoja, vadindami mus komuni
stais ir įdeda musų vardus, kad 
valdžia mus areštuotų”:

Pirmininkas pataiso įnešimą, 
kad butų kreiptųsi į Naujienų 
Redakciją, o ne į direktorius.

Prašo balso P. Kaminskas iš 
Cicero ir sako: “Aš šnekėjau 
su unijos menedžeriu Levin, tai 
jis pasakė man, kad mes gali
me paduoti Naujienas į teismą 
už apšmeižimą. Kas gali priro
dyti, kad aš buvau kada-nors 
komunistu? Žinoma, kad ne. 
Ir aš kreipiaus į kitą advokatą, 
kuris apsiėmė vesti bylą dykai 
ir iš j ieškoti iš Naujienų $50,000 
(Kvailas ‘bluff’as’. Red.). O iš- 
lošę tuos pinigus, pusę atiduosi
me advokatui už vedimą bylos, 
o kitą pusę pasidalinsime mes 
penki, kuriuos Naujienos apš
meižė, {tardamos komunistais.”

Kalba F. Meison (Misevičia): 
— Broliai ir sesers! Man labai 
negražu, aš raustu iš gėdos, kad 
musų tarpe randasi tokių žmo- 

v MU. „ nių, kurie frakcijas varinėdami,
Augustas gyvena apidįnkėse Chica-1 po laikraščius rašinėja. Kas iš 

' to, kad jie save ^vadina gramot- 
1 nais ir rašinėja apie unijos na-

imtas) pereito susirinkimo pro-(> 
tokolas, paskui sekė komisijų 
raportai. Lankimo unistų ligo- 
gonių komisija pranešė apie ser 
gančius ir nutarta suteikti 269 
sk. pašalpą d. švelnini $10 ir vie 
nai merginai $23. Lavinimosi 
komisija pranešė, kad unija bu
vo surengusi eilę paskaitų, bet 
kaitų nusiskundė, kad mažai 
narių į tas paskaitas lankosi. 
Velykose irgi buvo surengta 
lavinimosi susirinkimas, bet dė
lė pūgos visai neįvyko.

Seka nauji sumanymai. Įnešta 
ir nutarta dalyvauti siuvėjų

> .gegužės pirmo- 
jffJržtpvaiKŠČlbjime. Jis įvyks 
įubatoj .gegužės 1 d., 7 Regi- 
ment Armory svet., prie Went- 
worth Avė. ir 35 gatvių. Taip
jau nutarta pakviesti progra-

KAZĮ M1 ERAS TER EVIČIU S, 
49 metų amžiaus, tapo užmuštas auk
so kasyklose; dideliame nubudime 
paliko moterį Oną ir 4 sūnūs, kurių 
du: Stanislovas ir Mikolas sykiu su 
tėvu gyveno, o kitu du: Simonas ir

go, III. ir jo sesuo Petronėlė Kaks- 1 
tienė, kuri gyvena Detroit, Mich.

ONA TEREVIČIENĖ.
Į • • •>

Pirma

Šiandie rasi apie vienus,.kad į

SVEIKATA TAI TURTAS IR LAIMĖ

Per ilgą laiką aš sirgau 
Ir tiek buvau suvargęs, nus- 
labęs kad net ir gyventi 
buvo atsibodę, kiek uždirb
davau tai visą daktarams 
ir išmokėdavau, ir buvau 
pristygęs vilties, kad bepas- 
veiksiu.'

Mane kankino vidurių ne- 
dirbimąs pilvalio nuslab- 
nėjimasi skilvio nemalimas 
ir nervai; skaudėdavo gal
vą, po krutinę, strėnas ir tt. 
neturėjau apčTitO “IT neska
nius atsirugėjimus; abel
nai buvau visas suvargęs..

Matydamas, kad niekur 
negaunu pagelbos, ėmiau ty
rinėti pats. Ir man tiek pa
sisekė surasti vaistus, var
du SALUTES STOMACII 
BITTERIS ir i 6 mėnesius 
palikau sveikas ir tvirtas, 
ir dabar čionai aš pasiro
dau visuomenei; taipgi yra 
tūkstančiai žmonių pasveikę 
nuo SALUTES BITTERIO 
ir dėkavoja jo (icradėjystei.

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

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

Reikalaukite aptiekose ar tam panašiose vietose, o jei nęgali gau
ti, tai reikalauk tiesiai iš Sahites Nanufacturing 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.

Pasarga: Prisiųskite tikrą ir aiškų savo antrašą ir adre
suoki! taip: SALUTES MANUFECTURING,

By P. A. BALTRANAS CO.
616 W. 31st St., Chieago, UI. Tel. Boulevard 7351

rius.
o ryto rašys apie kitus, vadinda 
mi mus kokiais frakcijų var
dais. Mes turime zaraz tam 
darbui palieciavoti laiko ir iš 
Naujienų bendrovės pareikalau
ti tų korespondentų adresus ir 
jeigu jie yra unijos nariai, tai 
juos nubausti, kad jie apie uni
jos narius nerašytų.

Toliaus kalba Jakštas: — “Aš 
duodu įnešimą, kad tuos provo
katorius, Judas Iskariotus, ku
rie rašinėja į tą geltonlapį pro- 
vokuacijas, socialiburžujų orga
ną, nubaustų.”

Pasinaudojęs tuo kalba Tu- 
mosa apie Naujienas, kol jo pir
mininkas nesustabdo. Girdi, 
Naujienos provokuoja mus įtar 
damos mus komunistais. Reikia 
išgauti tų korespondentų adre
sus ir juos nubausti.

Po to kalba Kemeža. Jis nu
rodo, kada komunistų organe 
Laisvėje yra minimos pavienių 
žmonių pavardės, taipgi kad pas 
kelbta pačių komunistų suva
žiavimo visų delegatų pavardes 
ir narių pavardės. Taipjau ir 
kiti buvusieji jų laikraščiai skel 
be Komunistų partijos narių pa
vardes. Todėl ir šis kabinėji
masis prie laikraščių ir kores
pondentų yra tuščias burbulas. 
Dar niekad nebuvo taip atsitikę, 
kad korespondencijose paminėti 
žmonės butų buvę suimti. O 
kaslink Komunistų partijos, tai 
kiekvienas skaitąs laikraščius, 
o dar geriau žino tai valdžia, 
kad tokia partija gyvavo. Ir 
tame nėra jokios svarbos, nėra 
lė įsivaizdinamo pavojaus.

Kalba Buragas: — Draugai, 
aš nematau, kad ta korespon
dencija butų rašyta blogais mie 
riais. Joj aprašyta susirinki- 
nas ir tūlų žmonių atsinešimas 

i viešąjį knygyną. Ir aprašyta 
teisingai. Ir ištiesų tas frakci
nes intrigas kaip tik ir varinė
jo tie asmenįs. Ir kekvienas 
Žinome, kad dalis socialistų su- 
ntvėrus Komunistų partijai nu
bėgo į tą naująją partiją.

Nutarta tą visą “keisą” pave
rti unijos valdybai.

Jakštas vėl pakįlo ir šaukia: 
“Duodu įnešmą, kad unija nu
baustų tuos provokatorus”.

“Paremta, paremta, parem
ta”, šaukia jo pritarėjai. Bet 
pirmininkas nepriima tokio įne
šimo, kadangi “kaltininkų” ne
žinoma. Jakštas pašoka ir su 
ranka rodo tai į vieną pusę sve
tainės, tai į kitą: “Tai jis ir 
korespondentas”. Bet ir tas nie 
ko negelbėjo. Pirmininkas to 
“gudraus” įnešimo nepriėmė ir 
tuo susrinkimą užbaigė.

— Kubsiuvys.
Nuo Redakcijos. Tų rėksnių 

šukavimai ant “Naujienų” ir 
grūmojimai yra perdaug žiopli,

juos vertėtų atkreipti ati
džią. Bet pastebėsime vieną da
lyką. Kada laikraštis pamini, 
jogei tie rėksniai yra “komunis
tai”, tai jie bliauja, kad tai e- 
santi “provokacija”. Jie, var
gšai, matoma, nesupranta nei 
ką tas žodis reiškia. Provokato
rius yra toks žmogus, kuris, į- 
lindęs į darbininkišką organiza
ciją ir apsimetęs dideliu revoliu
cionierium, kursto ją prie tokių 
darbų, už kuriuos paskui valdžia 
ima persekioti organizaciją ir 
suardo ją. “Naujienos” prie to
kių darbų ne tiktai niekuomet 
nekurstydavo darbininkiškų or
ganizacijų, o priešingai atkalbi
nėdavo jas nuo jų. Kada tie 
beprotiški gaivalai, kurie prad
žioje vadinosi “kairiasparniais”, 
o paskui “komunistais” ėmė agi
tuot Lietuvių Socialistų Sąjun
goje ir kitose organizacijose, 
kad jos atmestų nuosakų darbi
ninkišką programą ir vietoje jo 
priimti komunistišką programą, 
kuris reikalauja valdžos nuverti
mo, — tai “Naujienos” pereser- 
gėjo jas nuo to. “Naujienų” re- 
daktorius ir dienraščio špaltose 
ir prakalbose nurodinėjo, kad 
štokia taktika neatneš nieko ge 
ra, o tiktai duos progos valdžiai 
užpult ant organizacijų ir sunai 
kinti jas. “Komunistiški” gai
valai tada rėkė prieš “Naujienų” 
redaktorių ir vadino jį už tai “o 
portunistu”, “parsidavėliu”, ir 
tt. O dabar jau jie sako, kad 
net paminėjimas priklausymo 
prie “komunistų” partijos esąs 
pavojingas! Taigi jie patįs da
bar pripažįsta, kad, traukdami 
darbininkiškas organizacijas į 
“komunistų” partiją, jie traukė 
jas į pavojų. Ačiū jų pasidar
bavimui, tapo kone suardyta 
Lietuvių Socialistų Sąjunga, ir 
šimtai žmonių pateko į kalėji
mus. Taigi jų darbas ir buvo 
provokatoriškas. O kas dėlto, 
kad įtarimas jų “komunistais” 
galįs pakenkti jų asmeninis, tai 
čia yra begėdiškas išmislas, su
galvotas vien tam, kad apgauti 
žmones. Pačių “komunistų” 
spauda yra šmtą kartų daugiaus 
prirašius apie “komunistus” ne
gu “Naujienos” arba kitas koks 
laikraštis; ir jeigu valdžia norė
tų, tai “komunistų” spaudoje ji 
galėtų rasti visą medžiagą apie 
juos. Bet jai ir to nereikia. Pa
tįs komunistai pranešė, kad jų 
partijoje veikia valdžios agentai, 
kurie net prisidėjo prie tos par
tijos suorganizavimo ir jos pro- 
gramo parašymo. Su valdžios 
agentais “komunistai” dirbo iš
vien (nesvarbu, ar jie žinojo a- 
pie tai, ar ne), ardydami darbi
ninkiškas organizacijas — da
bar jie pliauškia, kad juos “iš
duoda” ! Be gėdos ir be sąžinės 
sutvėrimai!

Pildomasis komitetas apie 
tyrinėjimo pasekmes praneš se
kamą uedeklienį Federacijos su
sirinkimui.

Geradariai.
Didžiulio1 Blackstone viešbu

čio savininkai padarė '‘didelę 
malonę’’- Praeitą pelnyčių, pa
žymint 10 metų sukaktuves, vie
šbučio darbininkams išdalinta 
10 tūkstančių dolerių. Samdyto
jai ir ateiti žada neužmiršti savo 
darbininkų, jeigu tik jie ištiki
mai savo pareigas eisią.

Bet Blackstone’o ir visų kilų 
vįešbučių, darbininkai yra kuo- 
prasčiausiai apmokami. Kada, 
pernai metais, viešbučiųdarbi
ninkai buvo sustreikavę, tai tie 
geradariai, policijos ir streik

laužių padedami, darbininkų 
streikų sulaužė.

■aa
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It Depends on Ihe Paper By Ad Carter

-------—’ BOT nOM- you ,— 
€AIO TOURSELF YOO DlDNT 
BELIEVE HALF YOO RĘAD
|N THE PAPERS - Pipt?T CHA*

JĮJĮ INTERNATIONAL CARTOON CO.,

-J JUST UI5TEN TO THI5OSVALD1 
'fcOY WHO O15OBEYED H»S 
noTHEB ANO WENT

PROWNEO INJ THE UOCAL 
PONO E ARLY TODAY ETC 
NOW ' » HOPE YOO UH0ER5TAND 
UHAT5 APT TO HAPPEN TO YOU 

YOp GO TO THAT NASTY 
LITTLE tAJIMMING. HOLE’!?

luiu

VISNATINI8 MKGMTRUOTA0 RU8AB APTIEKORIU8 ANT BRIDGBFOBTO
VYRĄMS IR SUAUGIEMS

Akiniai aukso rimuoM nuo 11.00 tr #4- 
gliiau. Sidabro rėmuose nuo *1.00 tr 
augiiiau. Pritaikomo akinius tildyk*. 
Atminkit: Galvos lopėjimna, narvilku- 
maa, aktų skaudėjimas, užvilkimas ir 
tt. yra vaisiais įvairių lipi, kurios ga
li būti praialintos geru akiniu pritaky- 
mu. Ilty r imas uidykg, jei periti U 
skauda akla. Jei jos raudonos, jei gal
va sopa, jei blogai matai, jei akla ailp- 
tta. neteik ilgiau, o jieikok pagalbos 
aptiekoj, kur kiekvienam pritaikoma a» 
kiniai utdykg. Atmink, kad mes kal
nam gvarantuojam akinius ir Uakvla* 
nam gerai prirenka* '

8. M. ME8IROFF, Ekspertas Optikas.
Jei jus sergate ir reikalaujate patarimo arba vaistu, ateikit pas mane. Al lyvao M>- 
tiekorlus Rusijoj viri 10 metų. Amerikoj 16 metų. Ai duodu pstarisnos DYKAI. Gaila 
padaryti bile kokius rusilkus vaistus. Al rekomenduoju tik GKBU8 daktarus. Al OM 
draugas įmonių.

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

3255 So. Halsted St.„ Chieago. Telephone Yards 6492.
SUTAISAU VISOKIOS RŲŠIES
KALBAMAS 
SIUVAMAS 
SKALBIAMAS

J. SHUSHO, Mechanikas

Vacuum Cleaners ir Percolators;
MAŠINAS

Gasinius ir Elektrikinius Prosus ir t.t.

LAIVAKORTES

PINIGUS SIUNČIA
A. M. MACARUS

3255 S. Wallace St. Chieago

fcl. Canal 6222.
DR. C. K. CHERRYS

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

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

nuo 1 po pietų iki 8 vakare.

TYRINĖS KIKULSKIO 
VEIKIMĄ.

Chicagos Darbo Federacija 
nutarė tyrinėti veikimą Jono Ki- 
kulskio, gyvulių, skerdyklų dar
bininkų organizatoriaus.

Pereitame Federacijos susi
rinkime, skerdyklų darbininkų 
tarybos sekretorius J. W. John- 
stone ir kiti kaltino Kikulski, kad 
jam buvo pavesta didele suma 
iš unijos iždo, kad jis nuolat 
renka pinigus Lenkijos reika
lams ir kad net prašė darbinin
kų pasiųsti jį delegatu į Lenki
ją. Jis abelnai esą rūpinasi dau
giau Lenkijos reikalais, o ne li
nijos, kuriai jis tarnauja. Delei 
to unijoje jau buvo kivirčių.

Jie norį pasipelnyti.
MokykliJ inždiieriai mete 

darbų. Tatai jie padare lodei, 
kad apšvietos taryba neišpil- 

džiusi jų reikalavimų. Inžinie
riai reikalauja iiadidnli algas — 
10 nuoš. Bet Apšvietos tarybos 
pirmininkas Davis paskelbė, 
kad inžinierių reikalavimas c- 
sųs neišmintingas. Girdi, “inži
nieriai norį pasipelnyti, kadan
gi ir dabar jų algos yra pakan
kamai dideles.”

Ištikrųjp tai los algos visai 
nėra didelės. Inžinieriai tegau
na po J30 ir 1^0 dol. menesiui. 
O kiti dar mažiau. Tatai vidu
tinė inžinieriaus alga yra apie 
30 dolerių savaitėje. Prie da
bartinės visa ko brangenybės ši
tokią algų vadinti “pakankamai 
didele” yra negudru.

Apvogė Kristaus bažnyčią.
Nežinomas piktadarys andais 

pasidrąsino apvogti Kristaus 
bažnyčių — prie Leavitt ir Wa- 
shington galvių. Išnešė 200 dol. 
ir tūlų kilų mažmožių. Sąryšy 

*su tuo areštuota tūlas James
Buchanan.

•------------------- -------—;------------------
Nušovęs “netyčia”.

Insurance Trust kompanijos 
prezidentas, I. Ellsworth Grif- 
fin, kuris andai nušovė savo 
biznio dranga W. Bryanų, da
bar sakąs, kad “loji nelaime” 
įvykusi “netyčia”. Jo byla pra
sidėsianti šių savaitę. Kaltina
mąjį ginsiąs adv. Clarence Dar- 
row.

Skaitytojai atsimena, kad 
Griffinas, kada atsilikimo vie
ton atvyko policija, buvo visai 
nusigėręs. Policija mano, kad 
jiedu, begirtuokliaudami, susi- 
vaidyjo, kurių vaidų pasekmė 
buvo tokia, kad' Bryaiias tapo 
nušautas.

Nušautojo giminės žada dary
li visa, kad kaltinamasai butų 
tinkamai nubaustas. a

Lietuviai perkasi ukes.
Keletą dienų atgal iš Chieagos 

lietuviai Juozas Užubalis, Jonas 
Va j ('ras, Kazys Zopelis ir Vla
das Strygas išvažiavo į Mieliigan 
valstiją pirkties fannų. Jie iš
keliavo aulonvoblliu. Kelionėje 
aplankysią Michigan City.. Ben
inu, Ilarbor, Grand Haven, Scot- 
tville ir k. miestelius.

— Brightonietė.

Oi tie šelmiai studentai.
Du jauni jurisprudencijos stu

dentai, Glynn ir Norton, gyvenų 
23 Bellevue PI., susipažino per 
telefoną su dviem jaunom mer
ginom, Buecker ir Haynes, 1243 
N. Dearborn St. Pasimatymai, 
įsimylėjimai. Ir kaip ten buvo, 
bet jos atsidūrė pas juos “sve
čiuose”. Tik policija girdi tele
fonu šauksmą: “Gelbėkite mus!” 
Atbilda nužyničton vieton visais 
vežimas policistų, laužiasi per 
duris. Susimildami neikit vidun, 
mes neturime drabužių. Tie šel
miai...” Rasta jų drabužiai ir 
jas išgelbėta. O tie šelmiai stu
dentai dabar sėdi belangėje ir 
galvoja kokiais įstatymų punk
tais jie paėmė jų drabužius, kad 
jos nepabėgtų nuo jų. 
er'.'T"1——T—gutL— . . m 31—

Pranešimai
Roscland. L. S. M. Ratelio susi

rinkimas bus seredoj, balandžio 21 d., 
kap 7:30 v. v. brolių Strumilų sve
tainėj. Visi nariai prašomi susirinkt 
laku. — Valdyba.

Liet. Laisv. Federacijos 12 kp. susi- 
mikimas įvyks utaminke, balandžio 
20, kaip 8 v. v. 3205 So. Wallace St. 
Nariai prašomi susirinkti laiku, nes 
reikės užbaigti visus LLF. 12 kp. rei
kalus. — Valdyba.

LITTLE JULIUS SNEEZER BY BAKER
JUSI A littlfTU 
(O.CCIDENT THATS 1-į 
ALL! IT SHOOLD l: 
OF BEEN A NOODLEl/
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ASMENŲ J IEŠKOJIMAI
PAJIEŠKAU brolio Jono Vasiliaus- 

ir švogerio Antano Mikalausko;
> visi paeina iš Kauno gub. Telšių 

Renavo parapijos, Račaiių 
Jeigu kas žino iš pažįstamų

ko 
jie 
pavieto, 
sodos. _ 
urmą jie patys, tegul atsišaukia ant 
šito adreso: 
KONSTANTINAS VASILIAUSKAS 
8916 Houston Avė., So. Chicago, 111.

PAJIEŠKAU savo senų draugų rr 
žįstamų iš Draudenų kaimo, zigai- 
į parapijos, Kauno rėdybos. Mel

džiu greitai atsišaukti į Naujienų 
ofisą po num. 79, nes tik 3 dienas 
busiu Chicagoj.

V. AUŠRA.

NAUJIENOS

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

REIKIA moters popieroms
skirstyti. Gera mokestis.

FRANCIS HUGHES CO., 
105 W. 21 SU Chicago.

REIKIA

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

MERGAIČIŲ REIKIA 
Prie Punch Pressų, 
$18 j savuitę pradžiai/ 

C. II. IIANSON CO.
305 W. Erie St.

REIKIA moteriškų plovimui stiklų, 
ir

REIKIA DARBININKŲ
-

AUTOMOBILIAI

r<Utarnink., Balandžio 20, ’20

RAKANDAI
________VYRŲ

REIKIA
Vyrų dirbyklos darbams, 
taipgi pratusių medžio darbą 
dirbi i.

PARDAVIMUI Automobilius Over- 
land 1919 m. 5 pasažierių, beveik nau
jas, mažai naudotas; parsiduoda pi
giai; savininkus ifivažiuoja Lietuvon. 
Liberty bonai bus priimami. Kreip
tes po G vakarais 1 fl. iš užpakalio. 
2956 So. Union Avė. Chicago, 111.

PARDAVIMUI —■ Rakandai 4 kam
barių. Turbuti būtinai parduoti. Išva
žiuoju kitan miestan. Kreipties:J. v.
922 W. 34th PI., 1 fluoras.

Kreipties
700 W. 22nd Street.

PARSIDUODA 
me per 3 dienas 
ir Ketverge nuo 
vakare.

1707 So.

fornišiai, parduosi- 
Utarninke, Seredoj 
10 ryto iki 9 vai.

Halsted St.

Jeigu jūsų vertelka ne
turi tokių — pasiųsk pi
nigų ir liemens mierą ir 
mes jums prisiusime vie 
ną išmėginimui. Krasa- 
ženkliai primokama.

PAJIEŠKAU tėvo brolį Antaną 
Zaleckį; pirma gyveno Chicagoj. Pa
eina iŠ Šiaulių miesto Jeigu kas žino
me, malonėkite pranešti ar pats atsi
šaukti adresu:

JUOZAPAS JURGOTAVIČIUS 
So. 7th St., Kansas City, Kansas.

PAJIEŠKAU savo švogerio Anta
ne* Urbo, pirmiau gyveno* Steger, 111. 
dabar girdėjau, kad gyvenąs Chica
go, III. Meldžiu atsišaukti ant šito 
ad resu:

M R. MIKE DITKUS, 
2936 So. Emerald Avė., Chicago, III.

“Aušros
Mokykloj

Yra šie skyriai:
Anglų kalbos.
Lietuvių kalbos.
Aritmetikos.
Algebros, Gcomctrojos

PAJIEŠKAU savo draugės Moni- 
kos Statkaitės, Skirsnemunės parapi
jos, Raseinių pavieto; turiu svarbų 
rekalą. Ji pati ar kas ją žiną malo
nėkit pranešt antrašu.

KATRYNA AMBRAZA1TUKE 
Box 72, Buckner, III.

Jaunų moteriškų virš 16 metų 
amžiaus, švariam, lengviam 
dirbyklos darbui. Geros darbo 
sąlygos ir gera mokestis. z 
ILLINOIS MINIATURE 
LAMP DIVISION.

2243 W. Harrison St

REIKI A
MOTERIŲ IR MERGAIČIŲ

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

525 So. Green St.

sidabrų; gera mokestis, kambaris 
maistas. 8 vai. darbo.

Klausti: STEVVART 
CHICAGO BEACH HOTEL 

51st St. ir Cornell Avė.

REIKIA patyrusios pardavėjos — 
gera mokestis; nuolat vieta; Proga 
pakilti.

BACH’S DEPT. STORE, 
3641 So. Halsted St.

REIKIA MERGAIČIŲ

Prie knygų taisymo. Patyrusių ar 
nepatyrusių, prie visokių taisymo dar
bų; tipperių, gatherių, sevverių ir in- 
sertingių.1 Mergaičių mokinties. 
$15 į savatę pradžiai.

Kreipties:
JOHN F. CUNEO 

472 W. Superior St. 
7th floor

REIKIA

Vyro abelnam darbui viryklo- 
je. Gera mokestis. Nedirba
ma nedėliomis ar šventadie
niais.

Kreikties
HARMONY CAFETERIA

21 South Dearborn St.

PARSIDUODA automo
bilius Hudson. Labai pigiai, 
priežastis pardavimo, bank- 
rutas.

VILIJA GARAGE, 
47 St. & Western Avė.

NAMAI-žEMfi
s

BARGENAS.
PARDAVIMUI du namai, gerame 

stuvyje; krautuvė, 4 flatai ir didelė 
barnė užpakalyje. 1 Aitai 50x125. 
Taipgi parduosim krautuvę su visais 
įrengimais. Parduosiu už $7200. At- 
sišaukit į krautuvę.

1912 So. Fisk St.

2)
3)
4) 

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

Luomons; Lietuvių kalbos — Konst 
Augustinavičius; Matematikos — V 
Mišeika.

Aušros Mokykla — seniausia Ir 
geriausia, jos tikslas suteikti neat
būtinai reikalingą mokslą, kad su j« 
pagelba galima butų pagerinti gy
venimą.

Delei didesnės naudos sau ir pa
rankamo mnkvklai pradėkite tuoj 
neatidėliodami visi sykiu.
3001 South Halsted Street

ir kitu

PAJIEŠKAU savo brolio Vincento 
' Paškevičiaus. Prieš karę gyveno Bro- 
oklyne, N. Y. Meldžiu atsišaukti ar 
kas žinote malonėkte man pranešti 

I adresu:
PRANCIŠKUS PAŠKEVIČIUS, 

1307 Re.x Avė., Canton, Ohio.

REIKIA MOTERS prižiūrėjimui 
stubos; gali būt kad ir su vienu vai
ku arba počuoti žmonės. Del plates
nių žinių atsišaukit greitai adresu: 

JOE BARŠAUSKAS,
3043 W. 38 PI. Tel. McKinley 4641

REIKIA
Pečkurio prie
Roney Stocker
8 valandos
Gera mokestis,

PIANO & ORGAN 
SUPPLY CO.

2100 N. Racine Avenue

PARSIDUODA automobilius Over- 
land 1917 m. 5 pasažierių, 4 cilinde- 
rių, 6 tajerai. Turi būti parduotas 
šią nedėlę, savininkas išvažiuoja 
tuvon.

Kreipties:
BRIGEPORT GARAGE, 
3207-9 So. Halsted St.

PARDAVIMUI

Lie-

PARDAVIMUI 5 lotai sykiu 125x 
125, kaina už viską $1500. Yra sur- 
paipes, šaligatviai ir vanduo. Ir 
vanduo. Ir užmokėta už tai. Ran
dasi prie 112 gatvės ir Racine Avė. 
Savininkas.

5016 So. Laflin St.

RASTA-PAMESTA
NEDALIOJ, balandžio 18 d., apie 

5 ar 6 vai. vakare, Bridgeporte Mil
dos Teatre ant balkono pamečiau ma 
žą uždaromą moterišką laikrodėlę. 
Jeigu kas radot, malonėkit pranešti į 
Naujienų ofisą 1739 S. Halsted St., 
pažymėdami po. 82. Gausite geras 
radybas.

REIKIA
JANITOR1Ų

Gera mokestis
Geriausios darbo sąlygos.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

de.
REIKIA 2 vyrų darbui junk yar- 
. Gera mokestis.

O. ZELDEN, 
6136 Racine Avė.

EXTRA PIGUMAS GROJAMŲ 
PIANŲ.

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

CARL ANDERSON
36 So. State St.

1224 North American Bldg 
Central 202

PARDAVIMUI — 3601 Lowe Av. 
muro ir medžio namas Grocernė 18 
m. biznyje ir 5 kambariai prie jos. 
Vana, Gazas, Elektriką, karštu van
deniu šildoma! 7 pėdų cement beis- 
mentas ir bame Namas, atakas ir 
įtaisai už $4,200. įmokant $1500.

J. McDONNELL SYSTEM 
3517 Archer Avė. Chicago, III.

Aš GYVENU ant farmos Taylor 
County, Wis. Padarau labai puikų 
gyvenimą. Aš žinau labai gerų far- 
mų pardavimui pigiai. Jei jus narit 
farmos, rašykit man.

A. J. PAULICK, 
Box 62a, R. R. 3, Medford, Wis.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
IŠDUODU ant rendos 1 kambarį, 

be valgio. Electros šviesa, garu ap- 
■ ■■■■■■■■■■■■■■II šildomas, dėl vieno arba dėl dviejų.

1 Atsišaukite laišku ; Naujienų ofisą, 
' pažymėdami Num. 80.

Dr. Maurice K o h n ~ j^ško kambarių
REIKIA kambario vienam vyrui 

! Brighton Parko apielinkėje; vienam 
Sugrįžo iš kelionės po Cali- urba pne antroj G
r ... j-* 4354 So. Whipple St.formją ir vėl pradėjo savo | Teiiuride, eolo,

praktiką kaip ir pirmiau.

Phone Yards 994

PAJIEŠKAU KAMBARIO su vaL 
giu ar be valgio apelinkūje 22-ros iki 
Jackson Blvb Rašykite adresu:

A. GOBIS, 
1028 W. Jockson Blvd., Chicago, III.

TEISINGA DRABUŽIŲ KAINA
Kainos kurios tinka bile vieno kiše

nini. Gvarantuojame, kad sutaupysi
me Jums nvo 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.

Pamatykit musų specialius siutus j 
ir overkotus po $15, $17.50, $20.00, 
$22.50, $25.00 ir $30.00. Juodi siu
tai po $-15 ir $65. Mėlino serge siu
tai nuo $35 iki $60. r’ / _ „2
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- 53rd 
čiamas Europon.

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

S. GORDON,
1415 So. Halsted St„ Cbicaao. III

PAJIEŠKAU kambario vienam vai
kinui be valgo, prie švarių žmonių, 
ant West Side apie 21, 22, 23 ir 24 
stieetą. Turintis kambarį meldžiu 
greitai praneštie laišku.
v J. J. TANKELEVIČIUS, 

1679 Mihvaukee Avė., Chicago, III.

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

REIKIA KAMBARINIŲ
Vaikinu ir vai- Mokėsimo $55.00 j menesį

ir kambaris.
ELMS HOTEL

ST. ir CORNELL AVĖ.

THE OLIVER 
TYPEWR1TER CO. 
159 N. Dearbom St.

MERGAIČIŲ REIKIA

Geriausia mokestis, 
Pastovus darbas.

Kampas St. Clair ir Illinois gat.
SAMUEL CUPPLES CO.

REIKIA mergaičių darbui prie deš
rų. Labai gera mokestis; nuolat dar
bas.

AGAR PROVISION CO 
310 N. Green St.

REIKIA
mergaičių ir moterių 
abelnam darbui kepykloje.
Patyrimo nereikia.
Gera mokestis. (
Dienomis darbas.
Kreipties:

1107 W. Congress St.

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

lygos. Kreipties tuojaus j 
Naujienų ofisą.

PARDAVIMUI saliunas su visais 
įrengimais ir rakandai (furniture) 4 
kambariams. Priežastis pardavimo 
— savininkas išvažiuoja į farmą.

4458 So. Ashland Avė.

PARDAVIMUI dviejų augštų kam
pinis muro namas. Didelė krautuvė 
bile bizniui. Cementinis skiepas. Ki
ti visi įrengimai pirmos klesos. Bus 
parduodamas labai pigia kaina.

J. PAVESKA,
1901 Canalport Avė.

REIKIA VYRŲ DARBUI

Packing House, taipgi mėsos 
rūkykloje. Labai gera 
mokestis; nuoląt darbas.

IIETZEL & CO.
1743 Larrabee St.

REIKIA Vyrų indams mazgoti. Ge
ra mokestis, kambaris, valgis, 8 va
landos darbo. Klaubti STEWART.

CHICAGO BEACH HOTEL 
51st St. ir Cornell Avė.

REIKIA Vyrų prie dešrų darbo. 
Labai gera mokestis. Nuolat darbas.

AGAR PROVISION CO., 
310 N. Green St.

REIKIA
Vyro dirbyklos ir abelnam 
darbui didelėje gumos 
dirbykloje ant West Sidės. 
Gera mokestis ir puikios 

darbo sąlygos. 
MECHANICAL

2639 W. Gkand Avė.
COUBBE

DARBININKAI
Jeigu norite turėti nuolatinį 

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

900 W. 18th St.
NATIONAL LEAD CO.

KUKNINIS PEČIUS IR SEIFAS 
PARSIDUODA pigiai. Kas nor ge
rai pirkti, tegul tuojaus kreipiasi 
adresu:

JUOZAPAS NAUDŽIŪNAS
4064 So. Artesian Avė. 
Telefonas McKinley 1694

PARSIDUODA 2 fliatų mūrinis na
mas po 5 kambarius su augšta apa
čia, rendos $37.00 į mėnesį. Parsiduo
da už $3,200; mažai reikia įmokėti. 
Namas randasi ant Ix>we Avė. netoli 
35 St.

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

Ar jus nepavargote bevaikščiodami 
nuo vieno prie kito darbo leisdami lai
ką ir pinigus? I

GOODYEAR

Siūlo pastovu darbą su xera mokes
tini dėl 2000 NEPATYRUSIŲ VYRŲ! 
gumos išdirbysteje.

GEROS DARBO SĄLYGOS 
PROGA IŠMOKTI AMATO 
GERA MOKESTIS LAIKE 
MOKINI MOSI.

Privalo mokėti angliškai kalbėti, sver
ti virš 145 svarų.

Kūno egzaminavimas reikalingas. 
Kreiptes asmenini ar susirašyti 
Dirbyklos Samdos Ofisu.

THE GOODYEAR TIRE & 
RUBBER CO., 

AKRON, OHIO.
Miestaš pragumų.

SU

PARSIDUODA bučerne ir groser- 
nė geroj vietoj lietuvių ir lenkų ap
gyventoji priežastis pardavimo, einu 
į kitą biznį.

1836 So. Halsted St.

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

DIDELIS BARGENAS
BARĘER SHOP — PARDUOSIU 

Išdirbtas biznis — užeigos vieta dėl 
lietuvių. 3 krėslai (chairs) Taipgi 

ruimai dėl gyvenimo.
Kreipkitės antrašu:

1345 N. Paulina Street, 
(Prie Mhvaukee Avė.) 

Chicago, III.

4

ANT PARDAVIMO — Grocernė ir 
Bučemė — parsiduoda pigiai ir grei
tu laiku — Savininkas išeina j kitą 
biznį, Rašykite.

Naujienos pažymėdami No. 81.

PARDUODA 
BROBATE COURT

60 akerių ūkės Illinois valstijoj; bus 
parduota iš aukcijono tam, kuris dau- 
gausia įsiūlys Balandžio 22 d., 1920 
m. 2 po piet prie Post Office. Delei 
informacijų kreipties į

MR. P. BURLINGTON, 
840 W. 33rd St.

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

FARMA 40 akrų su budinkais, 
mašinomis ir gyvuliais už $1400; tur 
būt greit parduota Ad.

8423 So. Halsted St.
Chicago, III.

Tel. Drover 3652

PASKOLOS

Pa j ieškojimai
_ASMENŲ JIEŠKOJIMAI

PAJIEŠKAU apsivedimui našlės 
be vaikų 35 ar 40 metų amžiaus. 
Doro pasivedime, kad sutiktų korte 
apsivesti; turės ramų gyvenimą. Ra
šykit laišką su fotografija. Duosiu 
atsakimą kiekvienai. Fotografiją 
grąžįsiu atgal.

Z. R., 
6529 So. Kedvale Avė., City.

PAJIEŠKAU Jokūbo ir Augusto 
Smetonų, iš Raseinių pav., Jurbarko 
vai. Brolis Jurgis yra miręs reika
lingi dėl jo palikimo. Malonėkite 
pranešti jeigu kas žinote.

ADAM SMETONIUS (SMITU), 
320 Central Av. Collinsville, III.

MERGAIČIŲ 16 metų ir se
nesnių lengviam, maloniam 
darbui musų tualetinio muilo 
dept. ir dėžių dirbykloje. Mo
kėsime .30c į vai. besimokinant. 
Mergaitės gali uždirbti nuo $20 
iki $.30 j savaitę uždavu. Va
landos 8 iki 4:30 v.v.. Pusdienis 
subatomis. Ateikite pasirengu
sios dirbti.

ALLEN B. WRISLEY CO. 
925 S. Wells St.

MERGAIČIŲ IR MOTERŲ 
Maloniam dirbyklos darbui; 
$16 į savaitę pradžiai. 
Patyrimo nereikia. 
Gali uždirbti nuo $20 iki 
patyrusios.

Kreipties tuoj
OLSON RUG CO. 

1508 W. Monroe St.

$28

REIKIA antrarankio dunokepio. 
Prie baltos duonos ir kėksų.

F. BRASUS,
139 E. 107 St. , Tel. Pullman 945

EXTRA — BARGENAS — EXTRA 
Turiu parduoti barzdaskutykle už 

prieinamą kainą. Savininkas važiuo
ja Lietuvon. Norintieji pirkti, kreip 
kitos nuo 12 P. M. iki 4 P. M.

F. ROČKA,
10722 So. Michigan Avė., 

Roseland-Chicago,

PINIGAI SKOLINIMUI
Antram Mortgidžiui, prieinamomis są
lygomis.

MAKER KRAUS,
1924 W. Chicago Avenue

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

KELETO TVIRTŲ VYRŲ

KAZ. BRAZEVIČIUS, Eustin, 
Florida, malonėkite prisiųsti man sa 
vo antrašą dėl platesnio susirašinėji
mo apie Floridą Ačių iš kalno 

MRS. P. GODLEFF,
1117 W. Marųuctte Road, Chicago, III.

REIKIA Mergaičių ir Moterų 
žiurstų siuvyklon prie spėka va 
romų mašinų. Patyrimo nereik 

Jus galite Uždirbti
‘ $25.00
į savaitę 

Trumpomis darbo valandomis.
Ateikite ir, pakalbėsime
HOME GARMENT CO.

2002 Canalport Avė., 
kampas Union St.

muilo dirbyklai.
Patyrimo nereikia.
44^0 į valandą ir bonus.
Devynios vai. į dieną. Nuo pir
mos subatomis.

ALLEN B. WRISLEY CO.
925 So. Wells St.

REIKIA

PAJIEŠKAU Marijonos Yvanec- 
kaitės-Prakapienės, iš Panevėžio ap
skričio, Pumpėnų parapijos, Adoma- 
vo kaimo; jai yra laiškas iš Lietuvos.

P. ŽUKAS,
4351 S. Sacramente Av., Chicago, III.

PAJIEŠKAU 'švogerio I/eonardo 
Skrudulio, paeina iš Joniškio mieste
lio, dirbdavo pekamėse — 3 metai 
atgal dirbo prie Vertelkos į pekar- 
nią. Atsišaukite.

IGNACAS APRIMAS, 
1746 So. Union Avė.

Mergaičių virš 18 metų prie 
lengvo benčiaus darbo dirbyklo
je; mažiems mašinų darbams; 
assembling darbams.
40c į valandą laike mokinimosi. 
Valandos nuo 8 iki 5 vai. vak. 
Pusę dienos Subatomis.
10 nuošimtis bonus už nuolatu- 
mą.

REIKIA
Vyrų prie drill presso ir ran
kinių screw mašinų.

NATIONAL STAMPING 
& ELEC. WKS. 

424 S. Clinton St.

CURTAIN SUPPLY CO
350 W. Ontario St.

REIKIA 
Mergaičių ir Moterų ne senesnų 
35 metų įvairiems darbams 
didelėje dirbykloje West Sidėje. 
Gera mokestis ir puikios darbo

i sąlygos.
MECHANICAL RUBBER CO., 

2639 W. Grand Avė.

REIKIA
Vyrų lengviam darbui 
dirbykloje.

Kreiptis
NATIONAL STAMPING

& ELEC. WKS 
424 S. Clinton St.

REIKIA darbinnko dirbti ant ka
pinių; geros darbo sąlygos ir moke
stis.

Kreipties:
LIETUVIŲ TAUTIŠKOS KAPINES 

Kean Avė., Tel. Willow Springs 20 R

REIKIA 
LEIBERIŲ 

Keletas Leiberių reikia. 
JAS. B. CL0W & SONS 

534 Franklin S t.

VYRŲ VISOKIO MENCIAUS 
JAUNŲ IR SENŲ

RAKANDAI
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 priimtinų pasiūlymą. Taip-gi 
$200.00 vertės dvi-sptendžinis 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.

MOKYKLOS

Reikia, mokinties dirbimo rėmų 
paveikslams. Patyrimo nereikia 
Mes išmokįsime šio amato. $22.00 
pradžiai.

GEO. SMITH MFG. CO., 
426 Armour St.

SKŪRA MUŠTAS SETAS sekly
čiai; mėlyno velouro setas gyvena
miems kambariams, valgomamjam ir 
viryklai rakandai, žalvarini lova, kau
rai, viktrola pastatoma lempa — var
toti tik keturius mėnesius. Tur būti 
parduoti šią savaitę — labai pigiai.

1511 So. Kedzie Avė.

Vyrą ir Moterų Rūbų Kirpi
mo ir Designing Mokykla.

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.

Visliose 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 8CHOOL
J. F. Kaanicka, Vedėjas

190 N. STATE STREET, CHICAGO 
Kampas Lake SU ant 4-tų lubų.

REIKALINGAS — pirmarankis 
duonkepis. Atsišaukite prieš 12 va
landą.

NEW PROCESS BAKERY, 
949 West 34th St.

PARSIDUODA 6 kambarių nauji 
rakandai: seklyčios setas; valgomojo 
kambario setas, gramafonas, karpetos 
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

REIKALINGAS — darbininkas 
prie balnojimo arklių. Mokestis ge
ra ir ruimas Darbas ant visados.

STOCKMENS SADDLE HOUSE 
LIVERY

4129 So. Emerald Avė.

REIKIA 
VAIKIUKŲ

Virš 16 metų
Dirbyklos darbams 
Gera mokestis.
Puikios darbo sąlygos

BRASCO MFG. CO.,
5025-5035 S. Wabash Avė.

EXTRA BARGENAS
Parsiduoda 4 kambarių nauji ra

kandai, priežastis pardavmo savinin
kas išvažiuoja į Lietuvą, atsišaukit 
geritai. Atsišaukti galima vakarais 
nuo 6 iki 10, nedėlioj nuo 9 iš ryto 
iki 2 po pietų.

J. L. KAZLAUSKAS, 
716 W. 19 PI., ant 2rų lubų iš fronto

TUR BŪT PARDOUTI Rakandai 
su dideliu nuostoliu. Playef Piano, 
Victrola, Ix>ose Cushion Velour, Ęarlor 
Suite, Dining room sėt, Žalvario Lo
va, Kaurai, Aslos įkempa, Skaitymo 
atolas, Skatymo Lempa, Komoda. 
Labai pigiai.

2106 So. 56th Avė, 1 augštis 
Cicero, III.

’ VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGE8

6205 S. Halsted, 2407 W. Madiaon, 
1850 N. Well8 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 828 74 W. Waphlngton Street. 

MiHnąma dienomis ir vakarais. 
Kirpimo mokinamą ir per laiškus.


