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True translation filed with the post-mastei* ai Chicago,))!. Mar. 12, 191!) as recjuired hy the act of Oct. 6, 1917

Lietuvos bolševikai nori taikinties
Lietuviai dalyvautą Rusijos 

konferencijoj
Ryga bolševikų rankose
Korėja pasiskelbusi savo 

nepriklausomybę
LIETUVOS IR BALTGUDIJOS 

BOEšEVIKAI NORI 
TAIKINTIES.

Bolševikai buvo nustumti 
gal su dideliais nuostoliais.

at-

Sutinka dalyvauti Princess 
lu konferencŲoj, kad taikiu 
budu išrišus visus klausimus.

sa-
Tnie translation filed w>tn the poM 
mastei* at Chicago,III. Mar. 12, 1919 
as retiulred bv the act of Oct. 6. 1917

LENKAI ORGANIZUOJA 
DIDELĘ ARMIJA-

l'riic translntion filed with the po!"*.- I True translation filed vdth the post 
mastei* ai Chicago.III. Mar. 12, 1919 
-»s reciuired by the act of Oct. 6. 1917

TAIKOS SUTARTIS JAU
ESANTI PRIRENGTA.

mastei* at Chicago.III. Mar. 12, 1919 
us r»-i|iurr<l by ihr »<*l oi < »• i n. 191 <

AUSTRIJA RENGIASI IšTRE
MTI EX KARALIŲ.

veikiančios šiaurinėj Ncw

i

True translation filed with the post-mastei* at Chicago,III. Mar. 12, 191!) 
a s

Pasirašys pabaigoj kovo. 
Nesvarstys sutarties su 

vokiečiais.

LONDONAS, kovo 11.

mieras Lloyd George ir užrube- 
žinių reikalų ministeris Baltom* 
pranešę savo kolegams, kad lai-

gė savo darbą.
Rašvmas taikos sutarties be- ♦

nėšio,
News, priduria, kad kada vokie 

čia i bus pašaukia j Paryžių, su-

PARYŽIUS, kovo 11.

jos valdžia svarsto apie jslaly-

True trnnshdion filed w»1h the poV 
imisler at Chicago.III. Mar. 12, 1919 
as reipiired by Ihe act of Oct. G, 1917

LAUKIA TEISMO 
MANDATO.

liestais miestais bus Ncvvark, 
Paterson, Jerscy (.Lity, Elizabeth 
ii* 137 kaimelių. Linijos kas
dien perveža po 1.000,000 žmo
nių ir turi 890 mylių bėgių-

Daibininkai reikalauja pri
pažinimo unijos ir 9 vai. darbo 
dienos sn užmokesčiu už 10 
10 valandų. Kompanija neno
ri pripažinti unijos, bet siūlo 
savo kooperacijos lygą. Visų 
miestų policija jau rengiasi prie

reąuired by tbe act of Oct. 6, (!) 17

Mūšiai Berline 
tebesitęsia

Eina žiauriausia kova
New Yorko uosto streikas didėja

Kad uždarius Debsą 
kalėjiman.

MŪŠIAI BERLINE 
TEBESITĘSIA.

deralis dislriklo
re-

oras

GRĄSINA PONAMS KAPI
TALISTAMS. Valdžia šaudo spartakus 

žiaurius darbus.
už jv

't rue translation filed with the post- 
mastei* at Chicago.III. Mar. 12. 191!) 
as rr<|inred by Ihe act-of Oct. G. 1917

MŪŠIAI BERLINE LABAI 
SMARKUS.

ta iš Lii'pojaus žinia sako, kad 
Maskvos bevieli nė žinia tvirti
na. jog Lietuvos ir Baltgudijos 
užrubežinių reikalų komisaras 
pasiuntė notą Amerikos, Frun- 
cijos, Anglijos ir Italijos vald
žioms, klausiančią kada pleni-

šaukia prie ginklo 1891
1897 m. klesas.

iki jie bus pakviesti pasirašyti po

kadangi ten yra palinkimas išri 
šli visus klausimus, palicčian-

du.
(Princes salų. Marmoro ju

roj. konferencijos kaip išrodo, 
nebus- Talkininkai reikalavo.

k tų kariavimą, bet Kolčiakai, 
Denikinai, Čaikovskiai su tuo
grieštai nesutiko, rėčiaus gal
būt, kad Rusijos frakcijų susi.

Trne h ansMicin filed with the post- 
inastcr at Chicago.III. Mar. 12, 191!) 
as rrouired by llie act oi Oct. 6. 1917
VOKIEČIAI NĖRA ATSIĖMĘ 

RYGOS.

čia gauta Bėdino žinia užginči
ja pranešimui, kad buk vokie
čiai atsiėmė Rygą. Žinia sako.

dar gana toli nuo Rygos.

True translation filed with Ihe post- 
inastrr at C.hicago.lll. Mar. 12, 191!) 
as reipiired bv the act of Oct. 6. 1917

TALKININKAI ATMUŠĖ BOL
ŠEVIKŲ yATAKAS.

Vcikdamos su 10 kanuolių, bol-

PA RYŽIUS, kovo 11. — Pa
sak žinios iš Varšuvos, Lenki
jos nacionalis susirinkimas vien 
balsiai užgirė įstatymą, pašau
kiantį karinėn tarnystei! visas 
klesas nuo 1891 iki 1897 m. U ž

Lenkijai armiją iš (>00,000 ka
reivių. Priduriama, kad kai
rieji atstovai labai pritarė įsta
tymui.

True translation filed with the post 
mastei* ai Chicago,III. Mar. 12, 191!) 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917

KORĖJA PASISKELBUSI SA
VO NEPRIKLAUSOMYBĘ..

Sprendžiama, kad trjs žmonės 
veda naujos valdžios reikalus.

SAN FRANCISCO, kovo 10.
Korean National Association 

iš San Francisco gavo vakar

somybę niro Japonijos. Kable- 
grama, po kuria pasirašė llyun

1 nacionalės nepriklausomybęs li
nijos sako:

^Korėjos Nacionalė Neprik
lausomybės unija, susidendan- 

; Ii iš 300,000 žmonių, jų tarpe

i paskelbė Korėjos nepriklauso-

Seoul, Ping-Yang ir kituose 
miestuose. Mes pasiimtom at-

stavka kaimą ant Vaga upės, 
beveik visai jį sunaikindamos-

Pakaiytotinos smarkios in-
l.inli i ijos atakos sekė, bet jos pje niinj|llU8 delegatus, kad tai 
lapo atmuštos su dideliais uito- n.iškiai kll<| tic trįs žnlonfs ve- 
stoliais amerikiečių, anglų ir (kl reikahl8 lllluj))s valdžios. Tai
rūsy.

True translation filed wtfh the p<»st 
mastei* at Chicago.III. Mar. 12, 1919 
as reipiired bv the act of Oct. H. 1917 konferencijoj^

VOKIEČIAI ATSTŪMĖ
BOLŠEVIKUS.

nepriklausomybės pripažinimas 
bus raginamas Paryžiaus taikos 

Du (įdega tai 
, dabar yra VVasbinglone ir deda

Paėmė du miesteliu 
Kurliandijoj.

ORAS.
zRLINAS, kovo 11. — Pa
čia gautų žinių, vokiečių

I 
chruden miestelius į šiaurry 
ius nuo Liepojai!* Kurliandi-

Nebus svarstymo tikslu pakei 
sti principialius straipsnius su- 
tarlyj. Jeigu bus manyta rci-

smulkmenas bus atiduoti spe-

True tran’dnHnn fil^d the post- 
inaster at Chicago,III. Mar. 12. 1919 
as recpiired by li»e act of Oct. 6, 1917

Popiežius prašąs greitos 
taikos.

PABYŽIUS, kovo 11. — Pa
tirta yra, kad popiežius Bene
diktas atsišaukė į valstybes, pa-

Sprendžiama yra, jog popiežius

niai yra rusti ir kad jis bijos iš- 
siplėtojimo bolševizmo, kuris

Popiežius sakoma, raginęs da

mintu Vokietijos žmnoių.

True translation filed v-ith the post 
mastei* ai Chicago,III. Mar. 12, 1919 
as reytiired bv the art of Ort. G. 1917
PALIUOSUOS 200 VOKIEČIŲ

vo 11. Apie 200 svetimšalių 
priešų, esančių karės belaisvių

Ii nuo čia, bus paliuosuoti bėgy- 
je ateinančių 10 dienų. Taip 
paskelbė šiandie R. M. Price iš

Visiems paliosuotiemsienis bus 
suteikta kelionė į vietas, kur jie 
tapo suimti. Kili gi, pasak Pri
ce turbūt bus deportuoti į Vo-

8 MIESTAI LIKO 
ŠLAPIAIS.

BOSTON, Mass., kovo 11. -

Giedra ir jšilčiatis šiandie; ry- lėtas kitų sausų miestų Massn- 
to apsiniaukę. I chusclls valstijoj liko šlapiais

Saulė teka 6:07 vai., leidžiasi pereitą savaitę. Turbūt nori 
5:53 vai- Mėnuo leidžiasi 4:14 nors paskutinėj valandoj pailž-
valandą nakties. ti.

kad kaip lik čia bus gautas Aug- 
ščiausiojo teismo mandatas, pa
tvirtinantis Eugene V. Debs nu
teisimą, užstačiusiems už Debsą 
kauciją bus paliepta atvežti De-

West Virginia angliakasiai pa
skelbė kovą valstijos patroliaus 

įstatymamui.

CHARLESTON, W- Va., ko-

mą dienąmą dieną extra posė
džio, sušaukto priėmimui valsli 

, jos patroliaus: įstatymo, 'buvo 
rali kalėjimą Moundsvilk, \\. ners|<niivfos dvi rezoliuciios.

BEBLINAS, kovo 11. — Val
džios kareiviai buvo užimti ne-' 
dėlioj vijimu spartakų bandų iš^ 
įvairių miesto dalių ir besiren- 
gime prie galutinų pastangų 
prieš spartakų Ivartumą Lichen

km* spartakai turį didelius san- 
! (lėlius amunicijos ir ginklų.

: priimtos angliakasių unijos dis- Valdžios 
(riklų 17 ir 39 ir grąsinančios Lichtenberg 

šios krasa ir nolTrue translation filed with Ihe post- gink|lIolu pasipriešinimu 
mastei* at Chicago,!d. Mar. 12, 1919 H _ 1 1 v. .
is rc(|uired bv the act of Oct. 6, l!)t7 valstijos valdančiosioms

182

soms, jei tas įstatymas bus pri
imtas. Angliakasihi sako, kad 

civiliai užmušti, 340 namų jie valandėlei nesvyruos apie

DAUG NUOSTOLIŲ.

sugriauta.

ZURICH, kovo 11. Berlino

s? mūšiuose Berline užmušta 
182 nekariaujantįs žmonės, su
griauta 310 namu ir turto nuos
toliai siekia $150,000,000.

Darbininkų ju 
dėjimas

NEW YORKO UOSTO 
STREIKAS DIDĖJA.

Uosto darbininkai prisidėjo prie 
streiko. Geležinkeliečiai irgi 
kalba apie streiką.

NEW YORK, kovo L — Kiek 
iko atgal "Ne\v Yorko uoste

Abi pusės kariaują kaip 
žvėrįs.

LONDONAS, kovo 11. — Pa
sak Copenhagene gautų iš Ber
lino nedatnotų žinių, mušis vis 
dar tebeina Berline didelių sma
rkumu.

Matę mūšius laike pastarųjų

nedėlioj

ši nūs tam prieš darbininkus at
kreiptam biliui.

True translation fil<*<l with the post-1 
mastei* ai C.hicago.lll. Mar. 12. 1!)U) ' 
as rc<|iiire(! by Ihe ar! of Oct. G. 1917

BUDAPEŠTO KOMUNISTAI
SUMUŠTI.

(liniukai, kurie neliko užmušti 
laike mūšio už krasą ir policijos 
stotį ar kurie nepabėgo iš bu-j 
įlinkų, lapo spartakų išžudyti.

Daugelis buvo nukankinti ir 
nužudyti palvose. Mažiausia 
viena moteris buvo tarp sparta-; 
kų aukų. Policijos archivai

riavimas tęsiasi šiaurinėj ir 
šiiiurrylinėj dalysi* Berline ir 
valdžios kareiviai užmuša visus 
belaisvius, kurie papuola i jų

Žinios priduria, kad moterįs 
dalyvauja tuose žiaurumuose su 
tuo pačiu desperatiškumu ką ir

Valdžios kareiviai atmušė ataką 
ant parlamento.

BASEL, kovo 10. Baselio kulbėmis du 
(Nacbrichten gavo žinią, kad su- 
balos naktį komunistų atakavo; 
parlamento budinką Budapešte. 
Keli bankai ir valdžios’budinkai 
buvo atakuojami, bet valdžios 
kareiviai sumušė komunistus 
išvijo juos iš miesto.

$10,000 pavogta iš krasos.
Ginkluoti civiliai sustabdė 

Raudonojo Kryžiaus ambulan- 
są ir užmušė ir sužeidė visus ja-j 
me buvusius žmones. Kita bau-Į 

užmušė šautuvų 
kareivius ir šeimi- 
bandė įsimaišyti, 
yla pastangų sus- 
užmušla žmonių 

n ui- 
150.

t Berlino žinia, matomai, kiek su
vėlinta, sako, kad Vokietijos 
valdžia, pasiuntė į Bcrliną pa-

Apskaitoma, kad nuostoliai 
Berline vien lik delei plėšimų 
siekia 59,000,000 markių. Fran- 
klurtcr slrasse. gerai žinoma 
žvdu biznio sekcija, labai nu-

post-
191!)

True translation filed wilh fh<* 
n asler ai C.hicago.lll. Mar. 12, 

reipiired bv the art nf O<-t G. 1917.

. . 20,000 KAREIVIŲ 
BERLINE.

ir

DETB01T, Mieli. Miesto 
taryba nutarė paduoti balsuoto
jams bal. 7 d- nubalsuoti ar pir
kti gatvekarius. Suderėtoji sudidėja. Vakar iš prijautimo

s (reiklioj a irtiems laivininkams, kompanija kaina yra $31,000,- 
sutreikavo uosto darbininkai-
Delei to daug didžiųjų laivų ne-

000.

kaityti kiek
dabartiniame sukilime, bet 
noma, kad skaičius viršija

LONDONAS, kovo 11.

Šaudo spartakus

Pranešimai apie spartakų žia-, 
urumiis ateina nuolatos ir iš los baigoj pereitos savaitės daugiau 

priežasties gynimo ministeris kaip 20,000 kareivių, bet išviji- 
Noske šiandie išleido paliepimą, id«s spartakų iš jų tvirtumų pa- 
kad visi rastieji besipriešinau- si rodo esant sunkiu darbu. Ma- 
tįs valdžiai ginklais bus tuoj su-’ noma. kad mūšiai tęsis dar per 
šaudyti.

Daug f

Dabar pradėjo apie streiką 
kalbėti ir geležinkelių uosto dar 
bininkai. Jie sako, kad tūlos 
sutartįs tarp geležinkelių ir uos
tų darbininkų yra peržengtos. Į

Moteris profesorium-

Dr.CAMBRIDGE, Mass.
Alice Hamillon iš Chicago 
pirmoji moteris, kuri profeso
riaus Harvarlo universitete. Ji

pimas buvo sveikinamas užpy
kintų valdžios spėkų.

Valdžios kareiviai komandu- 
otojai tikisi, kad ims mažiausia 
dvi dienas nuolatinių mušiu, 
kad sulaužius bolševikų besi- 
priešinimąsi rytinėj Berlino da-

. | True transletion filed w<th Ihe pnst- 
mastei* ai Chicago.III. Mar. 12. 1919 
as reipiired bv Ihe act of Oct. G, 1917

KARĖS STOVIS LUS-
' SELDORFF.

Streikai '(l?n tralinė j Vokietijoj

8 iš 11 balsavusių gėrimų kinu- ’>et streikas gan issipietoii, taip, 
simą jau nuo desėtko metų bu- bad gal streikuos viso apie 50,- 
vusių sausais miestais nors 600 darbininkų.
prieš ĮMitį įvedimą nacionalės -----------
prochibicijos panorėjo likti šia- GATVEKARIŲ DARBININKŲ 
piais ir tai vakar nubalsavo. Ke- STREIKAS-

sisako taikinties su savo darbi
ninkais.

Be laivininkų dabar streiku
oja 20,000 uosto darbininkų, |eĮe, taipgi tarnavo kaipo bakte- j

miesčius Kopenik, VVeissesi't* ir 
Rummelsburg, rytinėj pusėj-

Ten komunistai su pagelba 
riologė ir dabar tyrinėjo indus- ( kriminalistų ir chuliganų tebe-
trinius nuodus.

Ije. Ji pirmiau išguldinėjo pa- 
i talogiją NortliNvestern universi-

. .ZURICH, kovril. — Pusiau 
oficinlė vokiečių žinių agentūra

Wolff biuras, praneša šian-

daro smarkiausi priešinimąsi ir 
valdžios kareiviai daro mažą 

mūšiuose.

dorfe ir Silezijoj.

ALBANY, N. Y. New Yor- progresą gatviniuos 
ko valstiją sekamais fiskaliais Jie neima belaisvių, 
metais rengiasi išleisti apie $90- 
00(\000 valstijos administraci
jos reikalams — didžiausią su- 

|,500 darbininkų streikas ant | mą jos istorijoj. Apie $20,000- 
visų gatvekarių linijų, valdomų 000 .• bus išleista įvairiems bu- 
Public Service, kompanijos,, davojimams.

NEWARK, N. .1., kovo 11.
Pasimirė rašytoja.

NEW YORK, kovo 11. — Ri- 
chmond I Fili priemiestyj šią

nakt pasimirė rašytoja Ameba 
E. Barr, 88 m- amžiaus.

mastei* at Chicago,III. Mar. 12. 191!) 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917

EBERTAS PAĖMĖ
LEIPZIGA

LONDONAS, kovo 11. — Iš 
nZricho 'pranešama, kad val

džios kareiviai paėmė Lcipzigą,
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True translation filed with the post- 
master .<1 Chicago.il!. Mar. 12, 1919 
as reųuircd by the act of Oct. 6. 1917

Debsą siunčia 
kalėjiman.

Taigi viršiausias Suv. Valsti
jų teisinas patvirtino žemesnio
jo teisino nuosprendį, kuriuo 

Eugenius V. Dvbs buvo pas
merkiąs dešimčiai melų kalėji
mo.

To buvo galima likėties. l)eb- 
sas buvo kaltinamas ir pasmerk 
tas dėl prasižengimo prieš šni- 
pavimo aklą, tariant, dėl “ban
dymo trukdyti ir trukdymą 
konski ipcijos“, kuomet jis pra
eitų metų birželyj, laikydamas 
Canton, Ohio, kalbą, padarė 
neprielankių karei ir konskrip- 
cijai pastabų.

Viršiausias teismas nuospren
dį patvirtino. Jeigu jis butų 
zonų sulijo teismo nuosprendį 
atmainęs, tuo butų pripažinęs 
patį šnipavimo aklą kaipo prie
šingą konstitucijai įstatymų, o 
tada visi politiniai prasikaltė
liai, kurie sulig tuo įstatymu bu 
vo pasmerkti, ar kurių bylos 
dar tebesitęsia, turčių būt urnai 
paleisti. Bet viršiausias teis
mas to, žinoma, negalėjo ir ne
norėjo daryti.

Ir ve, Ddbsas turi eiti dešim
čiai melų kalėjimo. Debsas, tas 
dūšia ir kunti darbo žmonių v 
reikalui atsidavęs žmogus, jų 
mylimiausias vadovas, švie

saus proto, pakilios širdies ir 
skaisčios, nieku nesuteptos sie
los vyras, kuriam dagi aršiau
sieji jo priešai pagarbos duo
da jis turi riti dešimčiai me
tu puti kalėjime.

Debsas, las didis darbininku c 
reikalų gynėjas; las vyras, kur 
keturis karius buvo darbininku v I 
išrinktas kandidatu į Suvieny
tųjų Valstijų prezidentą, ir už 
kuri rinkimais milijonas pilie
čių savo balsus atidavė, ta- 
sai vvras sesias dešimt kels ir-

* Itais savo amžiaus metais turi!I 
• iii dešimčiai melu sunkaus ka- C

Įėjimo.
Nuo šitos sunkios bausmės 

tegalėtų išgelbėti jį tik savo pil
domąja galia prezidentas \Vil- 
sonas, arba visuotinoji amnisti- 
ja, kurios žmonės vis garsiau 
ir garsiau reikalauja.

True translation filed vvilh the pnst- 
maslrr ai Chicago,III. Mar. 12. 1919 
ns regnired by the act of Ori. 6, 1917

Jadošių 
skundai.

Cliicngos Tribūne vakar iš
spausdino ilga korespondenci
ją iš \Vashinglono, kurioj kal
bama apie “radikalu sumoksią 
nuversti Suvienytųjų Valstijų 
valdžia kruvinos revoliucijos 
pagelba ir įsteigti bolševikiški} 
respubliką kaip visa tai iš

rodo pačio departamento vy
riausias advokatas Lamai' savo 
memoriale, įtektame senato pr 
opagandos komisijai.

Tarp įvairių laikraščių, ku
riuos Lamar išvardija kaipo 
“sumokslininkų organus, mini
mos ir Naujienos. Jos mat lap
kričio 22, 1918, išspausdino vie
no bendradarbio satyros felje
tonėlį, kur jis, pašiepdamas ek- 
stra-bolševikų agitatorius, deda 
jų burnon šitokių oracijos žo
džių:

“Sukruskimc, draugai! 
Mes, e x t r a bolševikai, 
absoliutiškai n i e k o ne
pralaimėsime, kaip tik re
težius, su kuriais (supraskite, 
liežuviais) be atbudus jie 
kauksi ir kauksi mums į gal
vas: Mokinkitės, mokinkitės, 
skaitykite knygas tokias, skai 
lykite knygas kitokias.“

Chicagos Tribūne paduoda
moj apie Naujienas žinioj sako
ma :

“‘Naujienos, a Lithuanian 
daily of Chicago, on Ndv. 2G, 
HH8, sai<l:

“Aside inteligenceL Lel’s 
stir up, friends! XVe, exlra- 
bolshevjki, absolulely toosc 

nolhing except the chains 
\vitb \vliich continuously they 

knock ai our heads.' “

Naujienos mat stipriai jude
sių ir krameles malšintojų sku
ndžiamos valdžiai. Ir savo skun 
dams vai toja klastą. Iš satyros, 
iš rašto pašiepiančio ekstra- 
bolševikus, judosiški skundikai 
padaro, kad buk tai taip agituo
jančios pačios Naujienos:

true translation filed with the post- 
master ;il Chicago.III. Mar. 12. 191!) 
as rcųuired by the act of Oct. 6, 1917

Dienos Klausiniai.
P- Grigaitis.

Dabar jau šiek-liek dauginus 
paaiškėjo, kodėl Šveicarijos so- 
cial-demokratų partija atsisakė 
dalyvauti tarptautinėje socialis
tų konferencijoje Berne, šveica
rų partija sušaukė nepaprastų 
suvažiavimą apsvarstymui klau
simo, ar dalyvaut konferenci
joje, ar ne. Tas suvažiavimas 
įvyko neužilgo po to, kaip Ber- 
line tapo nužudyti Licbkne- 
chtas ir Rožė Lusemburg. Švei
carijos socialistai buvo baisiai 
sujudinti tuo, ir tarptautinės 
konferencijos priešai (Platlcn 
ir k.) šitą sujudimą panaudojo 
tam, kad pravedus suvažiavi
me savo rezoliuciją.

Iš aprašymų, tilpusių “N. Y. 
Volkszeitunge“, matyt, kad 
šveicarų social-demokralų parti
jos suvažiavime svarbiausis 
argumentas prieš dalyvavimą 
tarptautinėje socialistų konfe
rencijoje buvo las, kad joje bu
sią atstovai los vokiečių parti
jos, kuri “nužudė spartakiečių 
vadus“ Tai buvo, žinoma, ne
labai sąžiningas argumentas, 
kadangi spartakiečių vadus nu
žudė ne partija ir ne valdžia, 
kurią ta partija kontroliuoja; 
bet jisai padarė gilų įspūdį į 
suvažiavimo delegatų jausmus. 
Lidbknechtą nušovė sargyba, 
kada jisai mėgino pabėgti; o 
Rožę Lu*cmburg nulynčiavo į- 
dukusi minia. (Atsiminkite pa
našų mdynčia vinių gen. Ditclto- 
nino, kuris pasipriešino bolše
vikų valdžiai, liepusiai jam pa
sitraukti iš vyriausiojo koman
duotojo vietos).

Antras stambus tarptautinės 
konferencijos priešų argumen 
las šveicarų partijos suvažia
vime buvo tas, kad Šveicarijos 
valdžia pradžioje buvo uždrau
dus atvažiuoti į Berną Austrijos 
socialistui Friedrichui Adleriui 
ir Fra nejus socialistui Loriol.

Jie sakė: Jeigu valdžia neleid
žia į konferenciją Adlerio ir 
Loriol’o, lai reiškia, tenai galės 
Imli likta*i tokie delegatai, ku
riems nepriešinga valdžia: to
kioje konferencijoje mums nė
ra kas veikti. Be to, konferen
cijos priešai nurodinėjo, kad ir 
Italijos partija negali atsiųsti 
delegatų dei valdžios trukdy
mų. Šitie argumentai irgi pa
darė didelį įspūdį į suvažiavi
mą, ir didžiuma nutarė nedaly
vaut konferencijoje.

Nereikia tečiaus ilgai galvot, 
kad supratus, joge i ir šitie tarp
tautinės konferencijos priešų ar
gumentai neišlaiko jokios kriti
kos. Juk išliesų jeigu valdžia 
nenorėjo leisti į konferenciją 
“kairiųjų“ socialistų, lai buvo 
visai nelogiška iš tų socialistų 
pusės, kurie simpatizuoja “kai- 
i icfhsieins“, atsisakyt nuo daly
vavimo joje. Šitaip elgdamiesi, 
jie darė kaip tik tą, ko norėjo 
valdžia!

Bet Adler ii' Loriol galų-gale 
visgi gavo leidimą važiuoti į 
Berną, ir važiavo. () šveicaru 
“kairieji“ simpatizuodami 
jiems, nėjo į konferenciją! Ar 
ne į keistą padėjimą jie pastalė 
save?... Neatvyko Bernąn dėl 
valdiškų kliūčių. Italijos sociali
nių partija (revoliucinė) tuo 
tarpu kad patriotiškieji Italijos 
socialistai (reformistai) palįs 
atsisakė dalyvauti konferenci
joj <‘.

Amerikos socialistų partiją ir- 
.«. i sulaikė nuo dalvvavimo kon- < • »
ierencijoje valdiškos kliutįs. O 
Amerikos “social-palriolai“, ly
giai kaip ir Italijos reformatai, 
atsisakė dalyvaut “dėl principo“. 
Vienas tų “social-patriolų“ va
dų, \Villiain English Walling, 
išleido Paryžiuje “manifestą“, 
kuriame jisai sako', kad tarptau
tinė Be rno konferencija lai y fa 
liktai Scbeidemanno partijos 
machinerija, sugalvota liksiu 
apgauli talkininkų šalių žmones. 
Girdi, kares laiku Vokietijos so
cialistai rėmė kaizerį, tikėda
miesi, kad jo kardas padarysiąs 
pasaulį Vokietijos vergu; bet ka
da talkininkui ginklai pergalėjo 
kaizerio spėką, tai lie palįs so
cialistai dabar nori išgelbėt sa- 
vo “faterlandą“ nuo teisingos 
bausmės, šaukdamiesi viso pa
saulio socialistų pagelbos.

Taigi dabar matome, kad pri- 
ncipiališkais tarptautinės socia
listų konferencijos priešais pa
sirodė esą kaikuriu šalin “soči- C v t
al-patriotai” iš vienos pusės, ir 
bolševikai su kaikuriu šalių 
“kairiųjų” frakcijomis iš an
tros. O socialistų partijos, ku
rios nenukrypo perdaug į “de
šinę“ arba į “kairę”, visos pri
tarė anl/’ojo Internacionalo at
gaivinimui. Ir jisai lapo atgai
vintas. Dabar jį reikia stiprin
ti.

True translation filed wilh the post- 
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Rusijos revoliucijos 
krikštas.

Rašo A lėks. Trachtenberg.

(Pabaiga)

Maždaug los pačios „ ryšius 
buvo mėginimas, kurį popas 
Jurgis (Japonas tarpe darbinin
kų Peterburge, 1901 m. Ar (Ja
ponas p r ti d ė j o šilą da
rbą su valdžios žinia, ar lik ve- 
liaus įstojo slapiosios policijos 
tarnystei!, nežinia, bet jis pa
traukė prie savo bi'parlinių, ne
politinių darbininkų ratelių pie
no didelę daugybę darbininkų. 
Gapinas lurėjo didelę įtekmę 
taip dai’binii.kų savo asmens 
palraukimu. Jis suorganizavo 

daugybę ratelių, kur darbiniu-
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kai susirinkdavo apkalbėti savo 
reikalus ii' darbo sąlygas dirb
tuvėse. Išskiriant politiką, ten 
buvo leidžiama apkalbėti viso
kį dalykai.

Kadangi šalis virte virė poli
tiniais klausimais ir įvairiomis 
pirmeiviomis lemomis, (ai ir 
(Japonas negalėjo išvengti poli
tinių diskusijų rateliuose. Karė 
su japonais nešė vieną nelaimę 
po kitos, papaikų skandalai išė
jo į eikštę, įvairio liberalių bur- 
žuazų grupės steigė visokius re
formų judėjimus ir, prisideng
damos baliais, laikydavo paliti- 
nius susirinkimus, kur (prašy
mai ir atsišaukimai paliečian- 
lieji politinį padėjimą buvo su
rengiama įteikimui valdžiai. So
cialistų jiegos su užsidėjimu 
rengėsi atviron kovon prieš au
tokratus. Atmosfera buvo sun
ki ir visos pusės laukė, kad kas 
nors atsitiks by kada. Užmuši
mas von Plehvės, kuris, kaipo 
vidaus reikalų minisleris, įvedė 
žiaurią politiką prieš revoliuci
onierius, nuvarė valdžią dar 
prie didesnių nesaikumų. Visa 
lai negalėjo nepaliesti darbinin
kų, kurių net (Japono užlaiko
mieji rateliai negalėjo sulaiky
ti nuo žingeidumo tuo, ką sako 
socialistai. Juos pasiekė soci
alistų literatūra, kur buvo paro
doma (Japono pieno nenaudin
gumas.

Vidui šitų sujudingų nuoli- 
kių atsitiko menkas dalykas, ku 
ris vėliaus nuvedė prie dides
nės dramos sausio 9 d. Gruo
džio mėnesio pabaigoje keturi 
darbininkai, (Japono organiza
cijos nariai, buvo atleisti iš Pu- 
tilovo fabriko. Darbininkai į- 
niršo delei to. šitas atsiliki
mas buvo karšiai apkalbamas 
rateliuose. Prie kilu vcikalavi- 
mų(, kurie žadėjo būti paduoti 
Pulilovo fabriko vedėjams 

buvo pridėtas reikalavimas pri
imti atgal atstatytuosius darbi- 

.ninkus. Kadangi tie reikalavi
mai nebuvo išpildyti, tai sausio 
3 d. keli tuksiančiai darbininkų 
išėjo į streiką. Visiškas sustab
dymas Pulilovo fabriko padrą
sino darbininkus kitose dirbtu
vėse ir luojaus streikas įvyko 
svarbiausiose miesto pramonė
se. Yra apskaityta, kad išėjo į 
streiką apie 200,(NIO daibimi:- 
ku. Streikas sustabdė mažne C
visą pramonę. Ekonominė ko
va grūmojo palapinių taipgi po
litine kova. Ji užėjo ant mies
to kaip kokia clemenlinė spėka 
ii' oĮilimisting'jausiej'i /socialis
tai nustebo to staigumo ir gati- 
minės spėkos, kuri buvo strei
ko judėjime. Socialistai sku
bino oi-ganiza^o streikininkus 
ii' tvirtino jų eiles. Tuojaus bu
vo sušaukiami susirinkimai, 
kur socialistai buvo pageidauja
mais kalbėtojais.

V’ienok (Japono galybe, strei
kuojančių įlarldmukų miniose 
buvo didelė. Jis dirbo išsijuo
sęs, kad sulaikius juos nuo pa
sidavimo įtekmei socialistu, ku- 
rių viltis į revoliucinį sukilimą 
pradėjo didėli, darbininkams, 
atkakliai tęsiant streiką tolinus. 
;Ant/galo (Japonas; sumaflė isu- 

rengli manifeslaciją pas žie
minį Rūmą ii* prašyti caro pa- 
g( Ibos. Revoliucionierė ■ išnie
kino šilą sumanynią ii' prascr- 
gėjo streikininkus, kad jie ne
pakliūtų gudriam popui į spąs
tus. (Japonas, norėdamas su
mušti revoliucionierių agitaciją, 
parašė šauksmingą prašymą, 
įdedamas ; i Ūmiausius socialis
tų programo reikalavimus. Jis 
smarkiai Užngilavo streikinin
kus, kad jie paremtų jo pieną. 
Jis panaudojo mylą apie caro 
nežinojimą politikos dalyku ir 
užtikrino, kad kaip lik caras iš
girs darbininkų nusiskundimus, 
luojaus padaris reformas. |

Scplinladienyj sausio 9 (22) • 
buvo paskiria parodai. Darbi
ninkams buvo įsakyta ateiti su 
savo pačiomis ir vaikais, idant
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caras galėtų pamatyti savo val
dinius ir išklausyti jų reikalavi
mus, Policija nedraudė de
monstracijos. 'Tas labiausiai 
surūpino revoliucionierius. Jie 
bandė atkalbėti darbininkus, 
kad jie neitų pas Žieminį Bumą, 
bijodami, kad ten kas bloga ga
li atsitikti su jais. Bet jų pa
stangos buvo veltos. Peterbur
go darbininkų kvartalai ruošė
si atiduoti garbę carui; jame 
turėjo padėję viltį visi lie, kurie 
dar tebetikėjo juo. Septintadie- 
nio rytą procesija darbininkų, 
daugumas su šeimynomis, gie
dodami bažnytines giesmes, ne
šini šalies vėliavomis ir caro 
šeimynos paveikslais su Gaponu 
pryšakyj, patraukė iš priemies
čių linkui žieminio Bumo. Tai 
būvi pirmutinė didėji darbinin
kų demonstracija, kuri teko Pe- 
lerburgui išvysti. Policija ne
kušli;.) Į?aroduojančiųjų. Jiems 
buvo leista nueiti iki Bumo 
plečiaus, nustebusiems ir išsi- 
gandusiems gyventojams besi- 
žiurinl j juos. Jie tuojaus su
stojo plcciuie ir laukė pasiro
dant caro ant vieno rūmo bal
konų. Bet štai staiga išėjo pul
kas kareivių, į piečių ir be jokio 
prasd'i'gejimo paleido papliūpą 
šūvių į ramių žmonių minią. 
Beveik keturi tūkstančiai daly
vavusiųjų parodoje krito negy
vais ar i i lesi nuo kančių. Snie
gu u'klotas piečius visas parau
donavo nuo aukų kraujo. Kiti 
didžiosios minios, nustebę, iš
sigandę, parduoti išsiblaškė į 
visas puses.

Žinia greitai pasklido. Keliose 
miesto dalyse lapo sudaryta ba
rikados ir darbininkai susikirto 
su policijos ir milicijos jėgo
mis. Kaip tik žinia apie, niek
šišką nedorumą pasiekė kitus 
miestus, tuojaus darbininkai ė- 
mėsi už ginklų ir iššaukė strei
kus kaipo protestą prieš barba
rišką uasielgimą su Peterburgo 
darbininkais. Kaukaze*, Done- 
co apskrityj, Sibire, Lenkijoj, 
Paballmaryj — visur darbinin
kai sukilo ir apskelbė karę val
džiai. Praliejimas kraujo Pe
terburgo darbininkų padarė vi
są darbininkų klesą politiniai 
sąmoninga ir pasirįžusia vesti 
begaislcstingą kovą, nuverti
mui autokratijos. -Yra apkai
tyta, kad tais metais apie 13,000 
streikų įvyko.

Revoliucija, kuri vėliau nu
vedė prie spalio ir gruodžio vi
suotinųjų streikų 1905 m. ir 
dar vėliaus prie proletarų suki
limų čiukuro Kovo Jr lapkri
čio dienose 1917 m., buvo kri
kštyta darbininkų krauju, sep- 
tintadienyj sausio 9 d., 1905 m. 
Raudonąjalnb Rusų Revoliuci
jos Septintadienyj.

True translation filed with the post- 
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Lietuvoje.
Lietuvos valdžia išleido atsi

šaukimą šalies gynimo rei
kalu. Žemiau paduodame ke
letą jų:

I.

Vyrai! Lenkai įsivyravo Vil
niuje. 'ten likę musų broliai 
ginklu rankoje ligi paskutinio 
kraujo lašo gins musų sostinę, 
gins Lietuvos garbę. Vyrai da
bar mums eilė! Nejaugi leisi
mi' žuli tiems drąsuoliams? Ne! 
Visi, kas gyvas kas gali dar gin 
klą valdvli, stokime i Lietuviu 
kariuomenės eiles. Visi vyrai 
imkite ginklus kokius kas turi
te kas pėsčias, kas su savo žir
gu, linkamai apsirėdę traukite 
kas į Kauną, kas j Alytų kas į 
Marijampolę!! lik skubinkite! 
Daugiau nei valandėlės nelau
kite! Lietuva pavpjuje! Dabar 
vienas kelias mums liko stoti 
visiems į kariuomenę ir savo 
krutinę sugniuždyti visus, kas 
nori mus pražudyti ir palaido

ti Lietuvos nepriklausomybę.

II.

Vyrai! rusų bolševikai peržen
gė Lietuvos sienas. Lietuvių 
kariuomenės pirmieji būriai jau 
stojo j kovą su jais.

Bušai eina mus pavergti- Bu
šai eina, kad vėl galėtų musų 
sprandais jodinėti, musų gar
džių duonelę valgyti. Bušai 
eina išardyti musų grįtelių, pa
daryti tokio bado, kokis yra da
lbai' Busijoje.

Ūkininke! jei tu nori, kad 
tavo namai ncsupleškėtų, kad iš 
tavęs neatimtų paskutinių gy
vulių ir sėklos, kad nepatiktum 
ubagas, stok j Lietuvių Kariuo
menę!

Darbininke! Jei nori įgyli 
laisvę, jei nori turėti darbo, jei 
nori kad tavo kraujo nečiulp
tų visokie išnaudotojai, kad že
mės gautum, kad nestumdytų 
tavęs po kalėjimus, neatimtų 
paskutinės bulvės, paskutinio 
duonos kąsnio, kurį veži savo 
alkanai šeiihynai. Stok j Lie
tuvių Kariuomenės būrius! Jau
nime! jei tu nori, kad musų Tė
vynėje neponautų svetimieji, jei 
nori, kad jie sumobilizavę ne
varytų musų brolius lieti krau
jo Urale ar Kaukaze, jei nori, 
kad Tėvynė butų laisva, stok 
j Lietuvių Kariuomenę.

Visi, kas tik galite, tuojaus 
buriuokitės ir traukite j paskir
tas vielas. Visi Tėvynės ginti! 
Visi už ginklo! Visi į Lietuvių 
Kariuomenės Būrius!

Lietuvos Gynimo Komitetas.

III.

Paskelbimas. — Išeidamas iš 
faktiško padėjimo, jog musų so
stinė, miegas Vilnius susisie
kimo žvilgsniu liko atskirta nuo 
Lietuvos ir jog šiuo karės me
tu yra 'būtinas reikalas ankšta
me sąryšyje su visu kraštu or
ganizuoti krašto pajiegas, Mi- 
nisterių Kabinetas, posėdyje sau
sio 1 dieną yra nutaręs:

1) visą valdžią mieste Vilniu
je pavesti Vilniaus karės ko
mendantūrai, palikus prie jos 
atskirų ministerijų įgalionius;

2) generaliu Laikinosios’Vy
riausybės Ingaliotiniu Vilniuje 
palikti švietimo Ministerį My
kolą Biržiška.v v

3) visas ministerijų įstaigas 
laikinai perkelti Kaunan-

Minisleris pirmininkas 
M. Sleževičius.

Minislerių kabineto reikalų 
vedėjas, Tad. Petkevičius.

Vilnius, >919 m., sausio 2 d.

Lawrence’o streikininku 
atsišaukimas.

Brangųs broliai ir seserįs, jus 
veikiausia jau girdėjote, kad 
mes, La,\vrence’o audėjai, metė
me darbą vasario <3 dieną. Me
tėme jį nelodel, kad nenorėjo
me dirbti, bet dėlto, kad pats 
gyvenimas prie to vertė. Jus 
veikiausia atsimenate ir lai, kad 
1912 metais mes taipjau strei
kavome ir laimėjome. Bet las 
laimėjimas nepalengvino musų 
gyvenimą, ypačiai pastaruoju 
laiku, kada visų gyvenimui rei
kalingų daiktų kainos kilo net 
tris karius daugiau negu pirma 
kad būdavo- 'Tais metais laimė
tais centais mes negalėjome 
pasotinti gobšius maisto speku- 
lialorius.

Antra, kone visoj šalyj dar
bininkai gavo sutrumpinimą va 
landų darbo, lik mes turėjome 
vergauti po 51 valandas kas 
savaitė.

Broliai ir seserįs darbininkai! 
Mes tikimės, kad jus suprasite 
musų padėjimą ir ateisite 
mums į pagalbą. Mes turime 
laimėli, šilas musų laimjėimas 
bus kariu ir jūsų laimėjimu. 
'Tad pagalbon mums kuogrei- 
čia usia!

Sereda, Kovo-March 12, ’19

Žiaurus kiptalistų bernai 
specialiai pasamdyti mušeikos ir 
pati policija — daro visa, idant 
musų kova butų pralaimėta. Jie 
mynioja arkliais mus pačius ir 
silpnas musų moteris bei vai
kus, jie muša visus be jokios 
mielaširdystes . .. Mes negalime 
būti saugus pereidami iš vienos 
vielos į kitą-

Kapitalistams į pagalbą atėjo 
visi didlapiai bei žinių agentū
ros. Jie diena iš dienos burno- 
ja, kad streikas jau užbaigtas u' 
tl. Darbininkai, netikėkite 
jiems! Tai aiškus-sužinus me
las. Streikierių skaičius diena 
iš dienos eina didyn. Musu ar- 
mija auga. 'Tik kartu su tuo 
auga ir vargas. Vis daugiau 
atsiranda darbininkų, kurie pa 
tenka į nemalonų padėjimą, ki
taip, kurie yra reikalingi pašal
pos. Tatai —- padėkite jiems! 
Neleiskite, kad tie kovotojai už 
geresnį darbininkų gyvenimą 
turėtų mirti badu.

Daugelis draugų, kreipiasi į 
mus klausimu: “koks streiko 
bėgis“ ir “ar jums reikalinga 
pagalba.“ Draugai, netikėkite 
kapitalistų spaudos 'praneši
mais, bet siųskite tą pagalbą 
tuoj! Pagalba mums reikalin
ga ir labai reikalinga. Ir juo 
greičiau ir daugiau mes jos ap
lankysime tuo greičiau ir leng
viau sumušime savo nepermal
daujamąjį priešą — medvil
nės fabrikininkus-

Presos Komisija:
V. Krulikovskas, 
Pr. Biliūnas, 
K. Gradeckas.

P. S. — Kitų pritariančių 
mums laikraščių prašome pa
kartoti šį musų atsišaukimą.

— Presos Komisija.

z--------------------------------------------- ?

j L„S. Sąjungoje |
<------------------------ --------------/

Devintojo Rajono kuopoms.

Draugai, veikiausia jięs jau 
skaitėte laikraščiuose, kad 1 Ili
nojaus lietuvių kolonijose da
bar laiko prakalbas d. J- Juke
lis, lik ką atvykęs iš rytinių val
stijų. Jisai kalba Aštuntojo 
Rajono kuopoms. Kaip .greit 
jis ten užbaigs, vyks kalbėtų 
lX-lam Rajonui, nes tiedu ra
jonai yra nutarę rengti maršru
tą — prakalbas bendromis spė
komis.

Tuo budu kuopos privalo 
rengties, kad turėjus juogeriau- 
sių pasekmių. Butų gera, kad 
galėjus surengti prakalbų ir to
se lietuvių kolonijose, kur dar 
nesiranda LSS. kuopų. Jukelis 
atvyks į \Visconsiu valstiją pa
baigoj kovo ar pradžioj balan
džio mėnesio.

Dar kartą: kuopos, bukite 
prisirengę ir laukite raštininko 
pranešimo.

LSS. IX Rajono raštininkas
— J. Marcinkevičius.

REDAKCIJOS ATSAKYMAI
J.J. Chesunui, Wcst Pūliniam 
— Žinutę apie LMPS. 25 kuo

pos vakarą išleidžiame: apie tai 
jau buvo rašyta. Kita — įdėjo
me.

Ar reikia paskolos ant jusą praper- 
Čių?
Ar ketinate pirkti ar parduoti, ar 
mainyti savo namą, lotą ar fariną? 
Ar reikia Insurance?
Ar reikia padaryti popieras ar per
žiūrėti abstraktus?

Kreipkitės prie 
A. BETRATI S i

CENTRAL MANUFACTURING 
BISTRICT BANK

1112 W. 35lh St. Tol. Drovei* 6310 
Chicago, III.

Bankas atdaras: Dienomis nuo 9 ry« 
to iki 3 po pietų* vakarais scrcdo» 
mis ir subalomis nuo 6 iki 8 vai.

Chicago.il
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Kraujo Išvalymas
Kraujas, tai svarbiausias žino! 

gaus gyvenimo puls) 
kiekvienas privalo žh 
kraujas butų visados

WNCIJ0$
_____ -  ________—>

TERRE 1IAUTE, INI).
n

ne
žmogaus organiz-
a nemalonias žv-

Aukos.
veikia gerai 
me ir palte 
mins, kaip t 
ir iššaukia spuogus ant viso ku-l 
no.

Kraujas, kaip jau yra mums 
kžinoma, pasidaro iš gero mais- į 

,i* •to, kurį mes kasdieną vartoja-■ 
Ine. Jeigu valgis yra senas bei J 
lesveikas, kraujas negauna sau 
laramos ir jis turi nykti. To

dėl bukite atsargus ir valgykite 
tik sveiką maistą ir reguliariai.1

Kraują ir vidurius išvalo Par- 
tola saldaniai, kurie pasirodei 

geriausias los rūšies vaisias vi-Į 
soie Amerikoje. Jie neduoda i

I

vartoja, tas visados jaučiasi nor '

ntų padekavojimo laišku

išarto 16 dieną, tarp kila bu- 
> perskaityta J. V. Stilsono 
iškas-prašymas kiek išgalint

socialistu s?” šį “klausi 
mų“ rišo apie keturias valandas 
laiko, ir ko čia nebuvo prišnekė
ta ant tų “bjaurybių dešiniųjų“. 
Vienas konferencijos lyderių 
(“Laisvės” direktorių) atsisto
jęs pasakė: “Aš žinau, aš turiu 
pakaktinai faktų, kad menševi
kus reikia išmesti iš Sąjungos. 
Bet ar jus žinote kodėl mes juos

Šukio bylos vedimo reikalams. 
Kadangi kuopos iždas buvo tuš 
čias. tai susirinkimas įgaliojo d- 
t < r i • \ i t • • • a ,J. Veličkų, idant jis parinktų 
aukų kaip nuo pavienių kuopos 
narių taip ir pašalinių asmenų. 
Drg. Veličkos pasidarbavimu ta
po surinkta:

buitis $1.00; M. Šalkauskas 50
J. Sakalauskas, J. Kiburis, 1

Martin, V. Kuburlavičius, J. Ce

šiuonii vieną žemiau paduoda-Į S. Barauskas, J. B. Puodžiūnas, 
me:

“Gerbiamas aptiekoriau! Nu
žemintai prašini prisiųsti man

Sdipis

< retorta us vertėjo vardu 11.00

kenčiau daugiau kaip 10 melų. 
Bandžiau imli visus rekomen- 
duotus vaistus. Nei vieni nepa
gelbėjo. Aš patyriau, kad ma-

dėl man patarė pamėginti PAR- 
TOLA. Išsirašiau dėžulę ir kuo 
iiiet pradėjau ja imti, atsigavau.

J. Mikailova;

PART0LA
Gydytojas pavydale saldainių.
Visi tų laiškų autoriai davė pave

lijimų viešai rodyti jų laiškus žin- 
geidaujantiems. Tie visi laiškai pa
tvirtina faktą, kad rašiusieji tikrai 
pataisė savo negerai veikiančius vi
durius pasidėkojant vartojimui l’ar-

yra geriausia prii 
išvalyti vidurius i

la kainuoja tiktai $L (i dėžutės už s.>. 
Veltui graži ir naudinga dovanėlė 
kožnani prisiuntusiam su tuo pa
garsinimu.

Laiškus ar užsakymus adresuokite:
APTEKA PARTOSA

160 Second Avė.
New York

P. S. Kurie aukotoju sky
rėte dali aukų drg. M. Duseikos

— V. P-tis.

BROOKLYN, N. Y .

Iš LSS. IV-to Rajono 
konferencijos.

konferencija buvo 23 die-

daugi ji buvo šaukiama ne kuo
pų atstovų, bet vien tik sųjun- 
giečių, tad buvo susirinkę tik 
tie žmonės, kurie moka viską 
ardyti, bet neturi supratimo a- 
pie būdavojimą, t. y. apie veiki
mą. kuris neštų naudos lietuvių 
darbininkų klesai. Ir ve, susi
rinko apie 10 vyrų, kurie visą 
diena du klausimu nuošaliai ne-

Vien tik lodei, kad jie dabar ga
lėtų mus valdžiai įskųsti. Jie ga
lėtų mus visą veikimų valdžiai 
išduoti, ir iš šilo točko mes ir 
P. K. negalime dabar braukti 
visus socialpalriotus“ ir lt. T'o- 
kiais tai “faktais“ vadovavosi j 
anas “išmintingas“ vyras. Ir 
nė pirmininkas, nė kas kitas ne
protestavo prieš to vyro prasi
manymus. Priešingai, konfe
rencija jam leido penkias ar 
daugiau miliutas kalbėti ilgiau, 
negu buvo nuskirta kalbėli. 
Vadinasi, konferencija visa tai 
priėmė kaipo “grynų pinigu!“

Po šitokių “kalbų,“ vienas pa
klausia i r gali Rajonas padary
ti įnešimų Sąjungos referendu
mui? Pasirodė, kad tik apie 
pora yra skaitę Sąjungos kon
stituciją, o kili visi, kurie daug 
moka k: Ibeti, nėra jos skaitę.*.

Uždarius diskusijas, Kriauče- 
vič ir Jankauskas įneša rezoliu
cija, kad “reikia priimti Rusi
jos Komunistų programą“. Tai, 
girdi, duos galimybės išmesti iš 
Sąjungos visus socialpalriotus. 
Kitą revoliucija turi parašęs 
Plungis, kuri biskį geriau apsa
ko į klausimų. Kila skandalas 
dėl tų dviejų rezoliucijų. Pirmi
ninkas negali suvaldyti, triukš
mas. Galų-gale, abudu lyderiai 
“susivienijo“ ir parašė vieną 
rezoliuciją, su kurios pagalba 
jei Sąjung i priims, busią galima 
bolše vikų kritikams burnas už
daryti, o jei ne, lai lauk iš Są
jungos!

■> iin>xini»"riiiiniii' tiim.iiji mmiii u u . 111 -Ji.gi1-1—■-1"..
A«, ADOMAS A. KARALAUSKAS, SEKANČIAI RAŠAU.

Aš labai sirgau per 3 metus, nuslabnėjęs pilvelis buvo. Dispep
sija, nevirinimas pilvelio, nnslabnėjinias. Kraujo, inkstų, Nervu ir 
abelnas spėkų nustojimas viso kūno, ir buvau nustojęs vilties, kad 
begyvensiu. Visur jieškojau sau pagelbos, nesigailėjau visoje Ame
rikoj ir už rubežių, bet niekur negavau savo sveikatai pagelbos.

Bet kada pareikalavau Salutaras vaistų, Bitteria, Kraujo valyto
jo. Nervatona, Inkstų ir Reumatizmo gyduolės, tai po suvartojimui 
minėtos gyduoles pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėt, gerai dirbt. 
Kraujas itsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbt. Inkstai atsigavo. Reu
matizmas pranyko, diegliai nebebadė po krutinę. Vidurių rStimAf 
Išnyko po užmušimui visų Ilgų. Bėgiu 3 mėnesių išgerdavan kas sa
vaitė po butelį Salutaras, Bitteria, ir po 3 mfin. savo paveiksle pa 
mačiau tokį skirtumą kaip tarp dienos ir nakties. Dabar jaučiuos 
smagiai ir esu linksmas ir 1000 svklų dCkuoju Salutaras mylistų ge- 
radėjistei ir linkiu visiem savo draugam ir pažįstamiem su tokiais 
atsitikimais patariu nuoširdlai kreipties pre Salutaras:

SALUTARAS
CHEMICAL INSTITUTION J. Bidtrenas, Prof.

1707 So. Halsted St„ Telephone Canal 6417. Chicago, Jll.

Tūkstančius Doleriu
žmonės praleidžia teatrams 
ir visokios rūšies pasilinks- 
minim ams. Kam tuos visus 
pinigus leisti, jeigu jus ga
lite girdėti Jusų pačių na
muose puikiausius dainini
nkus ir muziką iš musų su 
ragu ir be rago phonografų 
kūrins mes parduodame ant 
išmokeščių po

$1.00 mėnesyje
36 dainoa arba muzikė dykai 

Kiekviena mašina 
gvarantuota

Rašykite mums ir mes tuo- 
jaus išsiųsime jums mu

su puikų iliustruotą 
katalogą DYKAI

Eagle Graphophone Co.
104 East 16th Street

Dept. 13 New York, N. Y.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos

12th St. Tel. Kedzie 8902 
Paulina Tel. Western 15 
3514-16 W. 12th st., arti 
St. Louis Avė.
St., Chicago, III.

Vienas tų klausimu buvo: fc A-

dešiniuosius(70)

MADISON PRIE HALSTED STREET
— BURLESQUE —

I CU/ VCI I V AN,) ll,s Kasdien du syk 2:15—8:15Lt W KlLLI OWN SH0W. Kainos 25c. iki 75c.

Aš esmi speciali 
tas visų ligų

Akių, Ausų, Nosies, Gerklės ir Plaučių 
Aklumas, Kurtumas, Kataras ir Džiova

Gali būt prašalinta ir daugelyje atsitikimų iš
gydyta, jeigu gydys teisingai. Aš per daug me
tų gydžiau pasekmingai šias ligas.

Mano užrašas išgydytų ligonių yra aiškus pri
rodymas mano gabumo.

Aš atitaisau kreiva* akis be skausmo vienu 
gydymu.

Prilaikau akinius teisingai.
Pasitarimas nemokamas.

W. M. LAWHON, M. D.
219 S. Dearborn St. (Prieš pačtų). Chicago, III.

DR. H. A. BROAD
Specialistas moterų ligų ir generalis gydytojas
1362 Milwaukee avė., Chicago, III.

Te i. Armitage 3209.
Valandos Po pietų 2 iki 5 Vakarais 7 iki 9 Nedėliomis 10 iki

Pagal Instatymus.
Indomi ir pamokinanti knyga vyrams ir mote

rims. 158 puslapiai. Kaina 40c. Galima gauti

NAUJIENOSE, 
1739 So. Halsted Street, Chicago, III.

gi komitetai. Galiu pasakyti 
tik tiek, kad trįs ar keturi metai 
tam atgal aš lygiai lokių pat
“faktų“ lokių pat kalbų girdė
jau iš Grikšto ir jo šalininkų. 
Da.bar gi visa tai turi vielos mu
sų Sąjungos pastogėj po prie
danga socializmo. Tai yra be
galo liūdnas apsireiškimas. Jis 
peša didėlę pražūtį darbininkų 
k lesai-

— Kas Rašo?

V ESTVILLE, ILL.
Pramogų vakaras.

Kovo I dienų Laisvės Mylė- 
ju Draugija buvo surengusi

kaukių balių.
Pirmą dovana gavo p-nios O. 

Kairaitienė ir M. Butikienė, ku
rios buvo apsirėdžiusius (lede

naklies. Jaunuomenė pasi
linksminus gražiai išsiskirstė-

Ta pačią dienų užsibaigė ir vi
si lėrai-bazarai mat, jau “pas 
ninko“ laikai... —Sole Sol.

VI RAJONO KONCERTAS

Boston, Mass. — siuomi prane-

ir nariams, kad rajono koncer
tas bus 30 dienų gegužės svetai- 

i nėję Peoples Temple, ant Co-
liftu bus avė., netoli Purk stf. 
Boston, Mas.

Koncertas prasidės kaip 3 
valandos po pietų ir trauksis iki 
6-tai po pietų, l odei visos kuo
pos ir draugijos nariai turit pa
sistengti kad išgarsyl šį kon
certą kuogeriausiai, nes ir mes 
koncerto Kol 1i i t<* Itin «l<><luiii VI
SUS pastangas, kad šis koncer
tas butų toks kokio dar ndbuvo.

Taip jau meldžiame, kad ki
los organizacijos lą dieną nie
ko nerengtų.

J* P. Raulinaitis.
F. N* Ramanauskas, ;• 

t J. Valeika, \
K. Jasas. ; .K 1 k

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS
ant Durų, Lentų, Rėmų ir Stogams Popiero

SPECIALIAI: Maleva malevojimul stabų išvidaus, po $1.10 ui gal.
CARR BROS. WRECKING CO.

*003'3039 S. Ilalated SL, Chlc.,0, III.

Gyvuliu Protas
Labai žingeidi knyga, 212 puslapių.

Kaina.............................$1.00

Galima gauti

NAUJIENŲ KNYGYNŲ 
1739 So. Halsted St., Chicago, III.

“Aš ti
kiu ma

no paties 
dideliam kū

niškam veiklu
mui, kurs daugiau- 

I .šiai paeina nuo ma
no paties ypatiško va- 

i rtojimo Nuxated Iron” 
—sako buvusis Svei
katos Komisionierius, 

Wm. R. Kcrr Chicagos miesto. “Iš 
savo paties patyrimo su Nuxated 
Jron aš jaučiu, kad jis yra tokis 
brangintinas kraujo ir kūno at- 
budavoljimo sutaisymas, kad jis 
turėtų būt vartojamas kiekvienam 
Jigonbutyj ir užrašinėjamas kiek
vieno gydytojaus šioje salyje. 
Nuxatcd Iron pagelbsti padaryti 
sveikesnes moteris ir stipres
nius, drąsesnius vyrus. Užtikrin
tas užgančdinimas arba gražina
mi pinigai. Gaunama pas visus 
gerus apliekorius. •

EXPERTAS
Kreivos Akys 
Atitaisomos

vienu atsilankymu. Be chlorofor
mus. Virš 800 išgydytų ant rekordo.

Ateikite ir ypatiškai persitikrinki
te baigusį mokslą ir registruotą gy
dytojo Chicago, specialiai studijavu
sio galvos ligas. Specialiai gydome.

AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 
GERKLĖS LIGAS.

Pasitarimai dykai.

I Sergėkite savo akis J

Neužsitikėkit savo regėjimo pir
majam by kokiam neprityrusiam 
aptiekorlui, auksoriui ar keliau
jančiam pardavėjui, nes jie su
teiks jus ūkinis tik daugiau blogo.

Aš turiu 15 metų patyrimą ir 
galiu ištirt jusų akis ir pririnkti 
jums akinius tikrai. Darbą at
lieku belaukiant, užtikrintai.

Jei jums akiniai nebus reika
lingi, mes tai jums pasakysime. 

f JOHNSMETANA
AKIU SPECIALISTAS 

1801 So. Ashland Avė., Chicago, 
Kampas 18-tos gatvės 

1-čios lubos, virš Platt’o aptiekos 
Tėmykite i mano parašą 

Valandos nuo 9-tos vai. ryto iki 
8 vai. vakaro. Nedėlioję nuo D 
vai. ryto iki 12 valandai dieną.

Už $50.00 arba LAISVĖS 
BONDSA

nupirksi labai gražų $200,00 vertės 
Phonografų, pasilikusį sankrovo

je, šita mašina beveik nauja, prie 
jos randasi rinkinys 
24 rekordų ir deiman
tinė adata veltui, Mes 
taipgi turime keletą 
augštos klesos phono 
grafų, kuriuos mes 
parduosime už bile 

pasiūlytą kainą, už 
tai kad mes turime 

pratuštinti vielą, Mc: 
taipgi esame privers
ti prašalinti §ią savai
tę dvi labai gražias, 
tikros skuros sekly

čios setus vertus $175 kožnas, par
duosime už jūsų pasiūlytą kainą, 
Taipgi vieną naujausios mados len
drėm pintą seklyčios setą, vartotą 
tiktai 30 dienų,

šita yra netikėtas pasitaikyinas, 
Užcikic tuojaus. Pristatome veltui 
WESTERN STORAGE IIOUSE 

2810 W Harrison St Chicago, UI 
Atdara nuo 9 ryto iki 9 vai, Nedė- 

lionmls nuo H) iki 4

| Dr. A. R. Blumenthal 1

AKIŲ SPECIALISTAS |. 
Akis Egzaminuoja Dykai

Gyvenimas yra į 
tuščias, kada pra B 
nyksta regėjimą. [ 

Mes vartoflam 
pagerintą Oph- £ 
thalmometer. V- fe 
patinga doma at- | 
kreipiama i vai- 1

kus. Vai.: nuo 9 ryto iki 9 vak. ■ 
nedėldien. nuo 10 iki 11 dieną, a 
4649 S. Ashland av. kam p. 47 it 

Telephone Yards 4317 
Boulevard 6487.

Bertram H.
Montgomery

ADVOKATAS
praneša apie perkėlimą savo teisių 

ofiso iŠ 137 So. LaSalle Street 
i Room 646 Otis Building

10 So. LaSalle Street
Telephone Franklln 4849 

Rezidencijos Tel. Garfield 1647.

r joŠep^
LIETUVIS ADVOKATAS 

29 S. La Salio St.
Telephone Central 6330

Vakarais
2911 W. 22nd Street

Telephone Central 6990 , 
------- ------------------------- -- -------- 7

Milda Teatras 
e VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliaus Permaina.
Pancdėlyj, Ketverge ir Subatoj 

Pirmas Floras 15c. Balkonas 10c 
Prie šių kainų priskaitoma ir 

1c ir 2c kariškos mokestis 
4 DIDELI AKTAI KASDIEN 
HALSTED iy 32-ra GATVĖS

Liberty Bondsus 
dalį išmokėtą, bondsus ir war 
savings stanips nuperka už cash 
Ėmei and Co., 740 W. Madison st., 
kampas st., kampas Halsted st. 
Room 232, 2ras augštas, virš Famous 
Glothing Store, atdara vakarais iki 
8 vai. Nedėliomis nuo 10 iki 1.

Dr. D. J. BAGOCIUS 
Lietuvis Gydytojas ir 

Chirurgas
Ofisas 10900 So. Michigan Avė.

Rezidencija 10731 S. Michigan 
Avė., Roseland, III.

Telefonas tas pats rezidencijai 
ir ofisui: Pulhnan 342. 

Vai.: 9 ryto iki 11 d.
2 po pietų iki 4 
6 iki 9 vakare.

Telephone Yards 5032

Dr. M. Stupiiicki
3109 S. Morgan st. Chicago |

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

DR. M. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

dera' lietuviams žhiomaa- per iC mo-
> tų kaipc patyręs gydytojas, chirurgą-
' ir akušeris.

Gydo aštrias Ir chroniškas ligas, vy
lę, moterų ir vaikų, pagal naujausias 
metodas X Ray ir kitokius elektros prie-

> taisus, i
Ofisas ir Labaratorija: 1025 W. 18th

' fit. netoli Fisk St.
'! VALANDOS: Nuo 1G-12 pietų-

[ 6—8 vikarais. Telephone Canal 8219. į 
GYVENIMAS: 8412 S. Itaisted Street I

VALANDAS; U—9 ryte, tikta*.

DR. G. M.GLASER
Praktikuoja 27 metai 
Gyvenimas ir Ofisas 

1149 S. Morgan St., kerti 12 irt. 
Chicago, III.

SPECIALISTAS
Moteriškų ir Vyriškų 

Taipgi Chroniškų Ligų
OFISO VALANDOS: 

Nuo 9—10 ryto, nuo 12—2 po 
]>ietų ir nuo 6—8 vakare, Ne

dėliomis nuo 9—2 popiet 
Telephone Yards 687

Kriaučių Domai
Mes užlaikom pamušalus ir viso

kius trimingus kas tik reikalinga dėl 
kriaučių.

Taipgi turim vilnonių maturijų.
> Pas mus, galima gauti, visokių 
kriauči.škų daiktų (fikshers) kaip- 
tai: mašinų, prosų, stalų, volkicsų ir

Musų ta voras geriausias, kaiuos že 
minusios.

Itotnun <
1642 Bhic Islund Avė , Cliicatfo, III. 

tarp 10-tos ir 18-tos galvių*
Tel. Canat 1348
■—   —■ ' 1

Dr, A. M. SCHEIER
Sugrįžo iš kariuomeučs ir už- I 
siims praktika prie !į!i
3101 So. Morgan St. Chicago I

TO'#*

Silpnos .......................   AKYS
Skaudamos ........................... AKYS
Raudonos ............................... AKYS
Kreivos ..................................  AKYS
Kurčios ............................... AUSYS
Tekančios .............................. AUSYS
Ūžiančios ........................... AUSYS
Užkimštos ........................... AUSYS
Skaudanti ........................... NOSIS
Teisinti ............................... NOSIS
Kreiva ................................. NOSIS
Užsikimšusi ........................ NOSIS
Skaudanti ........................ GI£RKLE
Silpna ............................... GERKLR
Catarrhal ........................ GERKLĖ
Užtinusi ........................... GERKLĖ

DR. F. O. CARTER,
120 So. State Street

Valandos: 9—7. Nedėliomis 10—12.

Dr.A.Montvjd
Gydytojas ir Chirurgas

1553 W< Madison nt.
Suilc 600—612 

Phone Haymarket 2563 
Valandos: 10 iki 12 ryto 
1739 So. Halsted St.
Phone Canal 4626 

Naujienų Name 
Valandos: 6 iki 8 vakaro 

Nedėldicniais tik Madison st. 
ofise.
Rezidencijos telefonas 

Wcat 6126.

Dr. M T. STRIKOLIS
Lietuvis

Gydytojas ir Chirurgas
1757 W. 47 St. Chicago, 111. 

Ofiso Tel. Boulevard 160
Rcz Tel Sceley 420

Telephone Yards 5834.

D r. P.G. Wiegner 
Priėmimo valandos nuo 8 Iki 11 
Jš ryto ir nuo 7 iki 9 vai. vak.

1325 So. Halsted St. Chicago.

J>R. S. NAIKELIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4712 So. Ashland Avė. 
Vai. 9—11 a. m. 5—6 p. m.
Nedėliomis 10—12 a. in.

Phone Drover 7042 
Cicero office 

4847 W. 14th St.
Vai. 1—4 p. m. Ned. pagal sut 

Phone Cicero 39
Rezidencija 3336 W. 66th St.

Phone Prospect 8585
L ■■■ ■ .............

Kult m 8. Aahlaai BlvA. Chleage 
T«lsph»M Hayvarkat 1144 

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAI 

Spocialiataa Moterišką, Vyriški, 
Vaiką ir viaą chronišką ligą 

Oflaai: MS4 S. Babtai SL, Chicar 
Telsphaas Drarsr SOI

VALANDOS: 14—11 ryte; Z—4
7—8 vakarą. Nedeltomli 14—11 4i«aa.

Vyriškų Drapaną Bargenai
Nauji neatimti, daryti ant užsa

kymo siutai ir overkotai, vertės nuo 
$3(1 iki $50. dabar parsiduoda po 
$15 ir 25 dolerius.

Nauji, daryti gatavi nuo $15 iki 
$35 siutai ir overkotai, nuo $7.00 iki 
18 dolerių.

Pilnas pasirinkimas kailiu pa
muštų ovorkotų.

Visai mažai vartoti siutai ir o 
verkotai, vertės nuo $25 iki $85, da 
bar $5 ir augsčiau. Kelnės nuo 
$1.50 iki $4.40. Vaikinams siutai 
nuo $3.00 iki 7.50

Atdara kasdieną, nedėliomis ir va 
karais.

8. GORDON
1415 S Halsted str Chicago, Iii



V“
NAUJIENOS, Chicago," III. Sereda, Kovo-March 12, ’19

Chicago Apielinke
30 MOTERŲ MAŽNE 

UŽTROŠKO.

Trisdešimts motery, Morriso- 
sono viešbučio darbininkių ma
žne užtroško nuo durnu vakar, 
iškilus gaisrui sename Velie vie
šbuty] pu- 31-35 S. Clark g., kur 
Morrisono viešbučio darbinin
kai miega.

Be ją, dar 200 suvirsimi žmo
nių gaisrininkai padėjo išsigel
bėti. Apie 1,500 Morrisono vie
šbučio svečių buvo sukelti ir a- 
pie 500 jų išėjo gatvėn.

'llisdešimts moterų nubėgę 
gaisralaipčiais žemyn, užpaka
lyj trobos, atsidūrė aptvertame 
kieme, iš kurio išeiti galima bu
vo tik per užpakalines knygų 
sankrovos duris, kurios buvo 
aklinai užkaltos.

Joms ėmus šaukt pagelbos tik 
negreitai gaisrininkai jas sura
do ir išmušę sankrovos duris, 
išgelbėjo jas; kilos jau buvo ap
alpusius. Gaisrininkų viršinin
kas reikalauja ištyrimo, kas yra 
kaltas už tokį pritaisymę gais- 
ralaipči.ų ir reikalauja nubaudi
mo kaltininkų.

RISTYNfiS.

šiandie, 8 vai. vakare, p. Mel- 
dažio svetainėj rengiama dide
lės ristynės- Imsis penkios po
ros, jų tarpe žinomasai Chica- 
gos lietuvių drutuolis, p. Juo
zas Bancevičius, su Petru Cyr- 
(aiitu, nesenai atvykusiu iš Lie
tuvos.

BRIDGEPORT

Pašnekų vakarėlis.

Kovo 6 d., Mildos svet. buvo 
sušauktas LSS. VIII rajono su- 
sirinkimaspasikalbėjimas, ki
taip sakant, pasitikimas J. Ju
kelio.

Susirinkime, Jukelis pirmiau 
šia paprašė, kad “Rajono virši
ninkai išduotų raportus iš savo 
veikimo, arba kitaip sakant ‘ru- 
kundų sumenės.” Taigi po 
visos tos išpažinties ima žodį 
pats Jukelis ir atsakančiai duo
da vėjo chica^iečiams “už jų 

* apsileidimų, už nerangumų, už 
nerudakališkumų, už tinginiavi
mų“ ir už visas kitas vdas, dc- 
lei kurių chicagieičai toli esą 
atsilikę nuo rytiečių. Paskui 
pradėjo nurodinėt veikimo bu
dus, ir liepė imti pavyzdį iš ru
sų, finų arba pačių lietuvių-ry- 
tiečių. Pabaigus Jukeliui kai-

Moterjs!
Štai kenčiančioms mo

terims yra pranešimas 
nuo Mrs. W. T. Price iš 
Public, K v.: “Aš kentė- 
Jau nuo skausmų... ji ra- 

p. “Aš sunykau dėl 
silpnumo mano nugaros 
ir nariy... Aš jaučiausi 
esanti be vilties, be drą
sos. Aš beveik nebesi
tikėjau pasveikt kuomet 
nors, kuomet draugė su 
užsispyrimu reikalavo.

bėti, pradedu Slilsonns. Kalba 
už chicagiečius, nurodinėda
mas, kad chicagiečiai nėšy to
kie, kaip kad Jukelis sau išsi
vaizdina. Girdi, mes esam 
nuveikę laboji daug, lik deja, 
kad musų darbo vaisių sunku y- 
ra parodyt. “Mes turėjom’ 
sako jis “daugiau 15 slaptų su
sirinkimų. kuriuose mes išdir
bom plianus, kuriais mes turė
jom vaduolies kovoj su musų 
priešais. Ir galų-gale, mes ko
vų laimėjom. Didžiuma su mu
mis.“

Iš eilės kalba Tralinis. Jis 
taip pat pasakoja apie tuos 
pačius dalykus, tik kitokiais žo
džiais. Beje, Tralinis papasa
kojo kaip jie sugriovė VIII ra
jono Propagandos mokykla ir 
kaip mokėję nuversti bėdų ant 
dešiniųjų.

Paskui dar kalbėjo T. Dundu- 
Jis. Tas apipasakojo visa VIII 
rajono istorijų. Girdi, “praei
tyj dešinieji baisiai buvo įsiga
lėję, kad kairiemsiems nė išsi
žiot neduodavę; bet kairieji ne
sigailėję savo triūso, dirbę ne
nuilstančiai ir lt.

Dar Jukelis klausia, kokie e- 
sa santykiai tarpe socialistų ir 
buržuazinių sriovių. Į tai Stil- 
sonienė atsako, kad: “iki šiol 
soeialistai neatkreipę atydos į 
buržuazines srioves, nė j jų vei
kimų. Svarbiausias musų už
davinys buvo apgalėti menše
vikus’’...

Well. Musų “kairieji“ jau
čiasi nuveikę didelių darbą, nes 
jie VIII rajonų nutempė toli 
toli, į “kairę.“ Ir tai esą nau
jos gadynės progresas! Bet ma
no supratimu, progresas vadi
nasi žengt pirmyn, o ne suki
nėtis į kairę, ir į dešinę. Jeigu 
mes norim būt veiklus, tai tu
rime veikti visi išvien, petys 
į petį, o neskirstytis į “geruo
sius“ ir į “bloguosius.“ Pav.r 
l-ta kp. viename savo susirinki
me nominuoja tūlų draugų į al- 
dermanus. Bet kitame susirin
kime “atranda,“ kad tas drau
gas esųs negeras: reikia jį at
šaukti... Tas draugas nelauk
damas kol jį atšauks, ėmė pats 
rezignavo. Toliau. Buvo nu
tarta surengti prakalbas. Iš
rinkta komisija, bet (tur būt 
per klaidų), papuola į lų komi
sijų ‘gerųjų” ir “blogųjų“ drau
gų. Na, ir uogai jie susitaikyt, 
nei kokius kalbėtojus paimti, 
nei kur garsinti. Galų-gale te- 
čiaus prieita prie konpromiso. 
Tokių pavyzdžių yra daug, vi
sus čia negi parodysi. Mat da
bar viešpatauja tokia nuomo
nė: jeigu tik renkama koki ko
misija, arba valdyba, tai visai 
nebežiūrima į asmens kompe- 
tentiškumų, ale į jo “teisų“ t. y. 
kad jisai butų ekstra “kairysis“ 
ir viskas. Draugai, tokioj at
mosferoj negalima nieko nu

veikti. Jeigu norime daugiau 
kų nuveikti, tai turime laikyties 
vienybėj; nes — vienybėj yra 
galybė.

—Sųjungietis.

FU
Imčiau UBJ

GARDUI
Motery Tonikas

ffyiį Aš pradėjau Cardui. M| 
Trumpu laiku aš patė-|MH■ M mijau žymu skirtumą. I ■ I■ h Su kas kartu aš vis stip- I įfi I■ N rėjau ir jis išgydė ma-|M| 

(Hll ne. Aš esu stipresnė, I|Rn■ M negu buvau pirm kiek y |u fl M įlietų. Jeigu jus kenčia- ■ !■ Iii te, jus galite pagodoti I n
Sg reikšme — Imt stipria ir iį

■ || sveika. Tūkstančiai mo- K .1 
nJl tenj duoda Cardui’jul t* J® llttlll ^re<3itą už savo gerą LUN 
Įjlll sveikatą. Jis jums pa-Ik i 
į S II gelbės. Mėgink Gardui, j|lIIii visus aptiekorius. H|f'Sfl. E-73 II

DRAUGIJOSE.
Kovo 2 dieną p. Woodmano 

svetainėje laivo įvairių draugijr 
delegatų susirinkimas, kur pri 

imta sekamos dvi rezoliucijos 
klausimu visuotinojo Amerikos 
lietuvių seimo:

True translation filed with the post 
mastei* at Chicago,III. Mar. 12, 1919 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

I.

REZOLIUCIJA.
22 delegatų, kurie atstovauja 71 

įvairias draugystes bei kliubus Chi 
cagoje, susirinko P. \Voodmano sve
tainėn prie Limo ir 33-čios gatvių, 
kovo 2-rą dieną, 1919 metų, idunl 
apsvarsčius reikalą šaukimo Ameri
kos Lietuvių Seimo. Vienbalsiai 
išnešta lame reikale sekanti rezoliu 
ei ja:

“Mes visi susirinkę į Chicagos, 
Draugysčių (konferenciją ir ap

kalbėję plačiai seimo šaukimo rei
kalą, atrandame neatidėliotiną rei
kalą šaukti Amerikos Lietuvių Sei
mą sekantiems tikslams:

I) Išreikšti pasauliui ko Lietuvos 
žmonės reikalauja, nes Lietuvoje, 
iš priežasties bolševikų bei lenku 
užpuolimo, nebuvo galima pasek
mingo Steigiamojo Susirinkimo su
šaukti. šiame momente Amerikos 
lietuviai privalo pasauliui užreikš- 
Ii, kad viso pasaulio lietuviai ne
nustos kovoje tol, kol jų tėvynė Lie
tuva netaps Laisva ir Neprigplmin 
ga.

II) Beikahiuti kad Taikos Konfe
rencija pripažintų Lietuvos Nepri- 
gulmybę ir prileistų Lietuvos At
stovus j Taikos Kongresą,

11) l’žrcikšli parėmimą Preziden
to \Vilsono principą-ypačiai rėmi
mą 'rautų Lygos.

IV) Išnešti protestą prie visus, 
kurie tik kėsintųsi ir norėtų užken
kti Lietuvos Nepriguhnybei.

V) Atsišaukti prie Suv. Valstijų 
valdžios, kad iš šimto milijonų, ku 
riuos S. V. paskyrė Europos maiti
nimui, ir Lietuvai Imtų suteikta 
priderama dalis,

VI) Tinkamiau sutvarkyti ir pa
didinti musų veikimą išlaukinėj po
litikoj.

VII) Išdirbti tinkamus budus Lie
tuvos finansavimui.

VIII) Pasirūpinti idant S. Valsti
jos pasiųstų Lietuvon specialę ko 
misiją jos reikalų ištyrimui ir idant 
tokioj komisijoje, aiškesniam daly 
kų perstatymui, butų paskiria ir 
lietuvių.

IX) Idant seimas pasirūpintų su 
tvarkyli ir išrišti Lietuvių karinome 
nes organizavimo klausimą.

Todėl, dėlei šių augšeiau minėtų 
klausimų mes reikalaujame, kad A- 
merikos Lietuvių Taryba ir Ame
rikos Lietuvių Tautinė Taryba ir vi
si \Vashingtone esantieji Komiteto 
nariai tuojaus imtųsi darbo ir be 
atidėliojimo šauktų Amerikos Lietu
vių Seimą.

Jeigu viena bile kuri Taryba at
sisakytų prisidėti prie šaukiamo Sei
mo, tai tegul kita taryba, kuri pri
tartų Seimo šaukimui, užsiima be 
atidėliojimo Seimo šaukimu.

Tolinus, mes nutariame pasiųsti 
po vieną kopija šios rezoliucijos 
abiem Tarybom ir Pildomajam Tary
bų Komitetui \Vashingtone, reika
laudami atsakymo j tai bėgyje 10 
dienų. Tame atsakyme tegul čia 
minėtos Įstaigos aiškiai atsako: ar 
jos Seimo šaukimui pritaria, ar ne? 
leigu kini nepritartų, tai tegul aiš
kiai išdėsto priežastis. Atsakymus 
reikia siųsti Konferecijos Sekreto
riui p. Jonui A. Muiliukus, 3321 So. 
Halsted SI.. Chicago, III.

I'oliaus mes nutariame šią rezo
liuciją paskelbti Lietuvių Spaudoj.

Konferencijos prezidentas
BEN. M. BUTKUS, 

Konferencijos sekre/orius, 
JONAS A. MARTINKl’S,

II?"

REZOLIUCIJA
Driko Chicago yra patogiausia vie- 

•a Amerikos Lietuvių Seimui, 1919., 
Kovo 2rą d. Chicagos ir apielinkės 
Draugysčių Atstovų Konferencijoje 
•apo išnešta sekanti rezoliucija:

Kadangi Chicaga yra didžiausia 
Lietuvių kolonija Amerikoje;

Kadangi Chicaga ir apielinkė ra
diuse 500 myliu sudaro apie du treč- 
laliu visu Amerikos Lietuvių;

Kadangi Chicaga ir apielinkė su
daro skaitlingiausią buveinę inteli
gentijos — kaip svietiškės, taip ir 
dvasiškės —. taigi yra užtektinai in

teligentiškų spėkų, kad tinkamai 
priruošus seimą, iš ko ir pats sei
mas butų našesnis;

Kadangi Chicago gali pasirodyti, 
ypač Amerikonams, su milžiniška 
paroda ir apvaikščiojimu ir tuomi 
prisidėti prie išgarsinimo Lietuvių 
vardo ir atkreipimo (lomos j teisin
gus Lietuvių reikalavimus, ypač gi 
pabriežii aiškų skirtumą tarp Lietu
vių ir lenkų:

Kadangi Chicaga yra centras arba 
širdis Amerikos industrijos ir pra 
numes, ir Lietuviai savo Seimu at
kreiptų industrijos ir pramonės kapi 
lenų domą, ir Lietuva, įgijus nepri- 
guimybę, turėtų prieinamesnį kredi
to kelią;

Kadangi Chieagoje randasi net 
įlįs Lietuvių dienraščiai, (odei sei
mo žygiai butų tinkamai nušviesti ir 
olaėioji visuomenė turėtų progą ge
rinus s<kli seimo darbus ir turėtų 
iš to net pamokinimą, gi Lietuvos a- 
teieiai iš to butų lik nauda, nes di
desnes Lietuvių skaičius aiškiau su
prastų musų vargstančios 'Tėvynės 
reikalus;

Kadangi Chieagoje randasi milži
niški angliški laikraščiai ir milijo
nai žmonių juos skaito kas dieną 
tai Lietuvių balsas butų pride* an
čiai išgirsiąs:

Kadangi Chicaga, ačiū savo spė 
koms. galėtų geriausiai ir gražiau
siai sulikti svečius delegatus;

Kadangi jau anksčiau daugelis į- 
vairių Draugijų ir Sąryšių reikala
vo seimo Chieagoje, ir

Kadangi Chieagoje jau nuo senai 
nebuvo jokio Lietuviu seimo, bet 
Chicagos ir apielinkės Lietuviai 
daug prisidedą kovoje už Lietuvos 
laisvę. —

Todėl mes, Chicagos ir apielin
kės Draugijų atstovai, savo konfe

rencijoje 2-rą d. kovo 1919 m., P. 
\Voodmano svetainėje, kampas 33- 
čioj ir Lime galvių, išreiškiame šir
dingiausius pageidavimus, kad se
kantis Amerikos Lietuvių Seimas 

atsiimtų Chieagoje, III.
Ben. M BUTKUS, 

Konferencijos prezidentas.
Jonas A. MABTLNKUS, 

Konferencijos raštininkas.

Pranešimai
Pastaba atsiunčiantfems draugijų 

pranešimus: — 
Draugijų viršininkai ar įgalio
tiniai, siųsdami Bedakcijai 
pranešimus, turi būtinai ant 
to patirs pranešimo pasirašyt 
savo vurdą-pavurde ir adresą 
RedHkcijoM žiniai. Kitaip pra
nešimas nebus įdėtas.
Draugijų pranešimus apie 
mitingus etc. skelbiame dy
kai, bet jie turi būt trumpai 
surašyti, kad neužimtų daug 
vietos, ir atsiųsti Bedakcijai 
iš vakaro ne vėliau kaip iki X 
P M Nesuspėjant raštu, galima 
telefonu, Ganai 1506, pranešti 

— Redakcija

ATSIŠAUKIMAS I AUBOBIEČIUS.
Tūlas laikas atgal, pątėmijau 

“Naujienose” atsišaukimą iš Auro
ros, III. kad ten yra gera proga, lie
tuviui užsidėti Barzdaskutykją. Bet 
aš dabar nepamenu antrašo tos ypa
tus kuri tuomet pranešė.

Taigi butų gerai, kad ta ypata pra 
neštų man laišku ar la proga ir da
bar yra ar ne. Aš už lai pasisteng

siu atsilyginti. Meldžiu pranešti 
šiuo antrašu:

J. K.
930 W. 3llh SI., Chicago, III.

LSS. I kp. pusmėnesinis susirin
kimas Įvyks serrdoje, 12 d kovo, 
7:30 vai. vakare, Mildos svetainėje. 
Draugai ir draugės visi malonėkite 
atsilankyti. —> Valdyba.

LSS, 37 kuopos mėnesinis susi
rinkimas Įvyks ketverge, kovo 13 d. 
7:30 vai. vakare. Malinausko svet, 
1813 So Halsted St.

. Sekr. J Jurgaitis

Kosėtand____ LMPS. 25 kuopos pir
ma valgių gaminimo lekcija įvyks 
pėtnyčioj, kovo I I. 7:30 vai vakare 
pas G. Ručinskienę, 10356 \Vabash 

Avė. Visos drauges malonėkite 
būti laiku. Galima ir pašaliniu atsi
vesti. Komitetas

Jlepeticija “Alkani Žmonės” bus 
seredoje, 12 d. kovo, S. Dovjolo svet 
10501 Michigan avė., 7:30 vai vak.
Visi 'ošėjai malonėsite susirinkti 

pažymėtu laiku S. Tolksnis

Paskendusio Varpo repeticija bus 
Dėlnyčioj, kovo I I, Aušros svetainėj. 
Lošėjai prašomi susirinkti kaip <8 
vai. vakare. Rengimo Komisija

Brighton Park, — I.DLD. 101 kp 
mėnesinis susirinkimas bus ket

verge, kovo 13 d. 7:30 vai vak.. ’T. 
Maženio svet. 3831 So. Kedzic Avė. 
Draugai ir draugės susirinkti visi, 
nes jau knygos parėjo. Atsiveskite 
naujų narių Sekr, P. Gura

KSS. 81 ki\ susirinkimas įvyks 
kovo 13 d, Liuosybės svet., 1822 
\Vabansia Avė. Pradžia 7:30 vai. 
vak. Visi nariai malonėkite susi
rinkti. Taipgi ir naujų narių atsi
veskite Rast, .1 D Bendokailis

Cicero, — LSS. 138 kupos mišraus 
choro dainų repeticija bus ketver
ge. kovo 13 d., kaip 8 vai. vakare, .1 
GrigalaiČio svet, 1837 \\” 1 llh St. 
Visi daininkai bukite pažymėtu lai 

ku A. Labanauskas

Roseland, — L—AIPS. 25 kp. cho 
ro repeticija seredoj, kovo 12 d. 
neįvyks. Priežastis — mokytojas 
ši karta negal atvykti. Sekama repe 
ticija bus kita seredą, kovo 1!). toj 
pačioj vietoj ir laiku. — Valdyba

LMPS 9-tos kuopos Choro repeti
cija vadovaujant p. Gugienei. bus 
<ercdoj, kovo 12 d. 8 vai. vakare. 
Mark White svetainėj. Visos choris
tės lankykitės, nes turime rengtis 
prie koncerto. — Fr. S. K.

Veikalo “Blindos” repelic—ija 
bus kovo 13 d.. 'T. Maženio svetai
nėj. 3834 So. Kedzie Avė. I.ošėjai 
malonėkite būti laiku. O dainininkai 
7 vai vakare. Nepamirškite!

— Organizatorius,

Sekanti Farmazony repeticija bus 
seredos vakare, kovo 12, 'T. Maže
nio svet., 3834 So. Kedzie Avė. Lo
šėjai malonėkite būti kaip 7:30 vai. 
vakare. i

Pasarga: Buvo taria repeticijas 
laikyti Meldažio svet. liet negalėjo
me gauti svet. Komitetas

I DLI). 45-tos kuopos mėnesinis 
susirinkimas Įvyks seredoj, kovo 12, 
n. Meldažio svetainėj. Pradžia kaip 
8 vai. vakare. Visi draugai ir drau
gės kviečiami atsilankyti, nes ran
das daug svarbių reikalų aptarimui. 
'Taipgi kviečiu norinčius įstoti kuo- 
pon Sekr. Ant. Jusas.

Waterbury Conn. — Bengia V. 
Lietuvių Progresyviu Draugijų Są
ryšis prakalbas nedėlioj. kovo 16, 
svetainėje 103 Green st. Waterbury, 
Conn. Pradžia 7 vai. vakare. Kalbės 
P. Grigaitis, iš Chicagos. Inžanga 
15 centų ypatai.

Kviečia Rengėjai.

Roseland. — Vietinių draugijų 
palaikančių Aušros Knygyną dele
gatų susirinkimas įvyks seredoje, 
kovo 12 d., 7:30 vai. vak., 10900 
Michigan avė. Visi delegatai malo
niai kviečiami atsilankyti paskirtu 
laiku. Ra.Št. F. Bruškaitė-

Varekojienė.

Harvev. III. —. LSS. 228 kp. ren
gia prakalbas seredoj, kovo 12 d., 
J. A. Gcruckio svet., 15639S . Hal
sted st. Pradžia 7:30 valandą Vaka
re. Kalbės adv. K. Gugis ir d. S, 
Beikauskas, iŠ rytinių valstijų. In
žanga veltui, —Komitetas

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI PARDAVIMUI E X T R A
PAJIEŠKAU savo moteries Sta

nislavos Kniukšta, po tėvais Stanis
lava Vilnius, dabar vadinasi 'Tama
šauskienė. Paeina iš Kaimo gub., 
Plungės parap., Trujklų sodos. Tu
ri 2 broliu ir 2 seseris Amerikoje. 
Nepriklauso nė prie bažnyčios nė 
prie Laisvamanių. Išsivežė sykiu 12 
mplų mergaitę. Yra labai svarbus 
reikalas, tai meldžiu atsišaukti. 
Draugai, patėmydami tokią ypalą, 
meldžiu pranešti. Už teisingą pra
nešimą duosiu $25.00

ANT. KNIUKŠTA, 
6141 So. Kno\ Avė., (Jiieago, III.

PAJIEŠKAU .loiio ir Kazimiero 
žibučiu, urie apie <8 metai gyveno 
.apie New Yorką. Jiedu yrą po 27 
—20 melu amžiaus, i beina iš X’ >- 
niškių kaimo. Vlaiisjn.’o pav, So 
valkų gol». Jie patįs ar kas žinote, 
imilonžkite atsišaukti, nes jau labai 
seniai kaip juodu mačiau.

TAMOŠIUS SIBVAITIS
812 W. 33rd SI.., Chicago, III.

Aš Paulina Itopšbaukaitė po vyru 
Germolkotienė, pajieškau savo bro
lio Petro Hopšbaukio, Kauno gub, 
Litukuvos paraj)., Polokicšėių kai
mo. Girdėjau kad gyvena Aurora, 
III. Jis pats tegul atsišaukia, arba 
kas žinote praneškite jo adresą, tu
riu svarbų reikalą. Busiu dėkinga. 
Atsišaukite j švofierj:

JONAS GEBMOLKAITIS 
306 E. 61 Ii SI., Kewanee, III

J IEŠKO KAMBARIŲ
Pajieškau kambario vaikinas prie 

mažos .šeimynos, \Vest Side anielin- 
kėj arba kitur praneškite laišku.

Wm. A, 
2212 W 2.3-rd place, Chicago, City

REIKIA DARBININKŲ.
VALSTYBINIAI NEMOKAMI DAR 

BO PRIRODYMO BIURAI

(U. S. Free Employment Service) 
Jieškantieji darbo kreipkitės fiiah 

adresais:
110-122 N. DEARBORN ST 

arba
105-107 SO. JEFFERSON ST
Už darbo parupinimą visuose tuo 

se valdžios (steigtuose ir uŽlaikomuo 
se biuruose nereikia nieko mokėt.

Yra daug vietų, kaip Chicagoj, 
taip kitur, kur reikalauja visokios 
rų.šies darbininkų — i fabrikus, i ka
syklas, į ukius, i šiaip Įvairias Įstai
gas — kaip vyrų, taip moterų ir vai
kų, kaip amatininkų, taip papra
st lems darbams.

REIKALINGA 5 gerų vyrų siu
vėjų prie moteriškų paprastai siu

vamų kautų.
URBANEK BBOTHEBS, 

Ladies’ Tailors,
3250 Ogden Avė., Chicago, III.

Reikalauju gerai patyrusio mo
teriškų kotų siuvėjo

Joseph škotas, 
3106 So. Halsted SI. Chicago.

BEIKI A vyro gerai apsipažinusio 
Chieagoje, kuris norėtų uždirbti 

nuo $25 iki $30 į savaitę liuosame 
laike arba naktimis. Darbas Beal 
Eslaje. Prityrimo nereikia. Atsišau. 
kilę į

CHAS. SUBOMSKI, 
3346 So. Halsted St..

Atdara nuo 8 vai. ryto iki 9 vai. vak.

REIKALINGI kriaučiai prie nro- 
synimo ir pataisymo pastovus dar
bas, gera mokestis.

4240 Archer Avenue,

BEIKIA DABBININKŲ PBIE 
FBEIGHT CAB TBUCK. PASTO
VUS DAUBAS. ATSIŠAUKITE | 
THE BYAN GAR COMPANY, HEGE- 
\YISCH, 1LL. ’ t

REIKIA patyrusio langų plovėjo.
Chicago \Vindow Cleaning Co. 
62 XV. \Vasliington st. Room 2

REIKALINGI Agentai pardavinė
ti naują išrastą patentą, kur yra 
reikalingą kožnam name. Iš kilų 
miestų atsišaukite per laišką. Gau 
site visą paaiškinimą.

Geo. \VASLOVAS
2844 XV. 36th St., Chicago, III

REIKIA 10 moterų prie moteriš
kų siutų.

CHAS. BALT.
5257 So. Halsted St., Chicago, III.

REIKIA DARBININKU PBIE CU- 
krinių burokų vedusių arba neve 
dusių žmonių. Aug.ščiausia mokestis 
mokama Michigano valstijoje. Dy
kai namų renčia ir kelionė. Greitai 
mokama. Geriausios darbo sąlygos. 
Susitikite musų agentus sekančio
se vietose:

Chieagoje, Chas. Kassay’s ofise, 
9328 Cottage Grove Avė. bile kokių 
diena nuo 8 vai. ryto iki 8 vai. vak. 
Al. \Xreber’s name, 1642 Orchard St. 
bile kokia dieną nuo 8 vai. ryto iki 
9 vai. vak. Fekete and Son’s ofise, 
1957 W. Grand Avė., Nedėlioie, ko
vo 16. nuo 9 iki 11 vai. rvto

MICHIGAN SUGAB CD. 
Saginasv, Mieli.

BEI KALINGAS geras pirmos kle- 
sos bekeris, kuris moka kepti baltų 
ir ruginių miltų duona. Mokestis 
bus labai gera dėl gero bekerio. 
Atsišaukite adresu:
406 Well St., Roekford, III.

BEI KALINGA lietuvė mergina ar 
v\ ras typevvriteris. Atsišaukite tuo
jaus

H. LEIBOWICZ
1652 XXr. Vau Buren St., (’hieago, III.

BEIKIA KAUTU DIBBEJŲ IR 1 
ANDABOKU DIBBPJO 

W. P A C K
1256 XV MABBISON ST., CHICAGO.

BEIKIA prityrusių nudirbėjų ir 
cabinet dirbėjų prie rakandų san
krovos darbo.
G'OLDENBFRG FURNITURE CO. 

1307 So. Halsted St., Chicago, III.

VIENAS vaikinas pajieškau švie
saus kambario Bridgeporto apielili
kėjo. Kas turite praneškite greitai.

XV. TALI ŪMAS,

PIGIAI
Parduodu pieninyčią, tirštai lie

tuvių apgyvento] vieloj. Biznis ei
na gerai ir yra išdirbtas per 12 me
lų. I’ardavimo priežastis — mirė 
moteris. Atsišaukite adresu.

150 Kensington Avė.

PABSIDl'ODA Grosernv ir bu- 
černė lietuvių apgyvenloĮj vietoj. 

Biznis išdirbtas per tris metus. Prie 
žaslis pardavimo patirsite* ant virtos 
Atsišaukite į Naujienų ofisą klaus
dami No. 38.

BABBEBN1-' išduodu (su fixlures) 
geram žmogui, be mokesčio, lik tu
ri užsimokėti (vepensus. Atsišaukite 
greitai.

J I BAGDONAS
3263 So. Halsted SI., Chicago, III

RAKANDAI
BABGENAS

8200 duhellais springsais phonngra 
fas, grajina visokio darbo rekordus. 
Parduosiu už $55 su rekordais ir 
deimanto adata, teipgi puikų player 
pianą, vėliausios mados. Seklyčios 
setą, valgomojo kambario setus, dev 
enport, divonus, paveikslus ir lt. Par
duosiu už bite kokį teisingą pasiūly
mą. Nepraleiskite to bargeno. Basi- 
dencija
1922 So. Kedzie Avė., Chicago, III.

STOCK^I—ŠĖROS.
PABDAVft.TAS šlakų ir Jiondsų. 

Geistina patyręs, kalbąs lietuviškai 
arba kokia kita kalba. Puiki proga, 
alga ir nuošimtis. Kambarys 1036, 
29 So. La Šalie St.., Chicago, III.

NAMAI-ŽEMĖ
• PAMATYK GREITAI

Sekančius bargenus, kurie iš 
netikėtu priežasčių parsiduoda la
bai pigiai, kas pasiskubins nupirkt, 
tai galės gera pelną turėti. Mel
džiam nieko nelaukiant atvažiuoti ir 
pamatyti, tada patįs suprasite apie 
jų vertę.

PABSJDUODA naujai pertaisvtas 
su geru beismenlu vienai familijai 
namas, šviesus iš abiem imsiu su 
dideliu lotu. Prekė tik/$1,500.

PABSIDl’ODA 2 familijų 4 ir 6 
kambarių ant mūrinių stulpų na
mas visi šviesus kambariai su visais 
gerais įtaisymais. Bandos neša 14 
procentu. Prekė lik 81.800.

PABSIDL’ODA 3 pagyvenimų ge
ras medinis namas. Bandasi ant 
Bridgeporto tarpe lietuvių. Bandos 
neša $30 Į mėnesį. Prekė tik 82.100.

PABSIDl’ODA 4-rių pagyvenimų 
visas mūrinis namas su geru beis- 
mentu ir visais įtaisymais viduryj. 
Bendįs neša 14 procentą. Prekė lik 
33,800.

PABSIDl’ODA 2-ju familiiu nau
jas namas po 5 ir 6 kambarius su 
aržuoliniais visais įtaisymais vidų 
ry su gesti ir elektra ir baltoms 
imuidynėmis ir sinkomis su mūri
niais porčiais iš fronto. Prekė $5,750

PABSIDl’ODA 3 jų augšlų akmenų 
fronto mūrinis namas 3 familijos po 
8 kambarius, garu apš\ Idomas na
mas. Verias $10,000. Preke 87.800

PABSIDl’ODA 4 pagyvenimu 
naujas mūrinis namas 2 fletai po 5 
kambarius ir 2 fletai po 6 kamba 
rius, su maudynėmis elektra ir gu
zu šviečiamas su visais puikiausiais 
įtaisymais. Bandos neša $110 į 
mėnesį, niekė 815,500.

Visi viršminčti namai parsiduoda 
su mažu imokčjimu. o likusius iš 
randų išmokėsite. Klauskite platės 
niu paaiškinimu pas: 
LIBERTY LANI) & INVESTMENT 

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

PIRK LOTĄ
PARSIDUODA gražus kampas su 

4 lotais beveik pusdykiai, už 8900. 
PIRK KARMĄ.

PARSIDUODA 160 akerų farma su 
gera šluba ir barne ant cementinio 
fundamento. Pusė yra dirbamos 
žemės, o kita pusė dėl ganyklos, že
mė labai gera, ant kurios auga vis
kas, prie gero kelio ir tik 3 mylios 
nuo didelio miesto. Kas pirks šį 
mėnesį galės paimti už $1,000 ant 
lengvų išmokėjimų.

Liberty l.and & Investment Co., 
3301 So. Halsted St., Chicago, III.

FARMA! FARMA!
DIDŽIAUSIS BARGENAS

PARSIDUODA 8() akru farma už 
$2.500. Namas su trim dideliais rū
mais, klėtis, kūtė, du cementiniai 
skiepai ir sodnas su 24 obelimis, 
2 višnios, 4 slivos 4 vynogradai ir 
visokių vuogų medžiai. 50 akrų iš
dirbta žemė ir 30 akrų aptverta dėl 
ganyklos. 2 mylios nuo miesto ir 
yra \Visconsin River netoli nuo mu 
sų miesto. Žemė gera. Lietuvių ap

gyventa. Priežastis pardavimo: 
nėra kam dirbti. Vaikai nenori dirh 
ti ant fanuos, tėvai seni ir negali 
dirbti. Kas norite bargeno pašau
kite per telefoną arba ypališkai at
važiuokite šiuo adresu:

WM. THOMAS 
11361 S. Michigan Avė (’hieago, III. 

Tel. Pullman 759.

UŽDIRBSI $1,000.00

PARSIDUODA naujas mūrinis biz- 
nevas namas prie Halsted St. tarp 
lietuvių su Štoru ir pragyvenimu su 
puikiais Įtaisymais, iš netikėtos prie
žasties turi būt parduotas šią savai
te. Parsiduoda $1,000 pigiau negu 
jis kainavo oabudavot. kas nori su- 
taupyt $1,0(10 turi pirkt tuojaus. 
Klauskite pas

Libertv Land Investment Co. 
3301 So. Halsted St., Chicago, UI.

PARDUODU mūrinį namą, 2 me
tu atgal statytas, 1 pagyvenimų, 
nuo priekio štoras, bučernė ir gro- 
sernė. Viskas naujausios mados.

3114 Wallacc St., Chicago, III. 930 W. 35lh Pi. Chicago, III

REIKALINGAS SAVININKAMS 
Lietuvis konlrakloriiis. Dengiu vi
sokius popierinius stogus ir taisau 
senus. Dedu rain paipas, dirbu blo
kinius kaminus, dedu blekines lubas 
— vienu žodžiu išdirbu visokius sto
gus ir visokius blokinius darbus.

Darinis užimu visose dalyse Chl- 
cagos. Darbą atlieku atsakančiai ir 
duodu gvaranti'ją. Kam Inkis žmo
gus reikalingas, kreipkitės

LITHUANIAN REI) 
ROOFING CO.

and Sheet Metai Works 
2106 W, 24th SI Tel CamiĮ 4802

NAMAI-ŽEMfi_____
PABSIDUODA naujas mūrinis 

namas dvejais gyvenimais. Su 
beismentu, skalbykla beismente 
elektrų, Mėsai, inaiidynčs, pastatytas 
ant pusantro loto <iai|i vieta. Prie 
geros Ulinės karu Archer avė kas 
norite naują gražų namelį turėti, 

kreipkitės pas šeimininką:
4028 Brighton Purk Chicago, Il|

GERA 80 AKERIŲ farma par
siduoda labai pigiai. 24 akeriai 
dirbamos o kita visa labai gera 
dėl išdirbymo, su sodu, šluba su 
trims kambariais, didelė barne, 
steibelis ir kitų mažesnių trobe
lių dėl vigados. Del platesnių ži
nių kreipkitės pas savininką:

P. Samalvs,
R. No. 1 IRONS, MICH.

PARSIDUODA labai pigiai 130 
akerių žemės. 30 akel ių dirbamos, 
o kita girė-ganvklos aptveria spyg
liuota tvora, pagyventa lietuviais 
farmeriais. \Visconsino valstijoj.

Norinti platesnių žinių kreipkitės 
laišku ar apatiškai šiuo adresu:

Chas Janui, 1
2145 So. Western avė Chicago, III.

PATARIMAS
Jei tamstos manote pirkti namą, 

pirkite nuo paties savininko — gau
site pigiai ir teisingai. Bus suteik
ta pervedimo i jūsų rankas pirkimo 
popieros. Aš turiu gerą kampinį na
mą. kuriame dabar yra vedamas 
biznis, bet dėl tūlų priežasčių turiu 
parduoti —reikalingi pinigai kitam 
bizniui. Kreipkitės adresu:

J. B. AGLINSKAS
3238 So. Halsted St., Chicago, III

F A B M A
80 akrų: 50 akru dirbamos, 10 ak

rų dobilu, likusi ganikla ir miškas. 
Žemė aptverta, arti miesto, grinčia, 
tvartas, daržinė ir (langiaus mažes
niu budinkų. Puikus sodnas, netoli 
ežero. Kaina $2,500, įmokėt $200. 
United Land and Investment Co. 
117 No. Dearborn SI., Chicago, III.

MOKYKLOS

V A L EN TI N E I) R ESM A KINC.
COLLEGES

G205 So. Halsted st., 2407 XV. Ma- 
dison, 1850 N. Wells r,t.

137 Mokyklos Suv. Valstijose. 
Siuvimas, Petrenų Kirpimas, De- 
signing, dėl biznio ir namų. Vie
los duodamos dykai. Diplomai. 
Lengvi išmokėjimai. Gvarantuo- 
ta išmokinti jus pasiūti sukurs už 
$10. Phone Secley 1643

SARA PATEK, Pirmininkė

SPECIALUS VAKARINES 
klesos abglų kalbos prasidės 
Subatoj.Kovo 22 d. 1919. Už
sirašykite iš anksto. Del pla
tesnių žinių atsišaukite vaka
rais į

L. P. NARMONTAITĖ 
3223 Parnel Avė., Chicago, III.

Tel Boulevard 9923.
DIENINE IR VAKARINE 
MOKYKLA

Čia gali lengvu ir greitai išniozti Anglų ir 
Lietuvių kalbas, aritmetiką, S. V., Aagiitos. 
Lietuvos ir abelną istorijas, geografiją, raflyti 
laiškus, ir tt. Taipgi, turime Grammar ir High 
School’ių skyrius Lietuviai mokytojai. Sunaudo
kite liuosą laiką pasimokinitnui, nesigail&ite.

American College Preparatory Schocl
3103 SO. HALSTED ST.. CHICAGO, ILL ;

AMERIKOS LIETUVIU MOKYKLA
Mokinama: angliškos ir lietuviškos 

kalbų, aritmetikos, knygvedystės, 
stenografijos, typewriting, pirklybos 
teisių, Suv. Valstijų istorijos, abel- 
nos istorijos, geografijos, politiškos 
ekonomijos, pilietystės, dailiarašys- 
tės.

Mokinimo valandos: nuo 8 rvto 
iki 5 po pietų; vak. nuo 7:30 iki 9:30 
3106 So. Halsted St.. Chicago. III.

t1A5TER 5Y5TEH J

Mokykis Kirpimo ir Designing 
Vyriškų ir Moteriškų Aprėdalų
Musų sistema ir ypatiškas mokini

mas padarys jus žinovu i trumpą 
laiką.

Mes turime didžiausius ir geriau
sius kirpimo-designing ir siuvimo 
skyrius ,kur mes suteiksime praktiš
ką patyrimą kubmet jus mokysitės.

Elektra varomos mašinos musy 
siuvimo skyriuose.

Jus esate užkviečiami aplankyti ir 
pamatyti musų* mokyklą bile laiku— 
dieną ir vakarais ir gauti specialiŠ- 
kai pigią kainą.

Petrenos daromos pagal Jūsų mie- 
rą — bile stailės arba dydžio, iŠ bi
le madų knygos.
MASTER DESIGNING SCHOOL

J. F. Kasnicka, Perdėtinis
118 N. La Šalie gat., prieš City Hali 

Atsišaiikit ant 4-tn angštn

ĮVAIRUS SKELBIMAI
AR TINOTE, kad L. Geležinis pa

siuva drapanas geriausiai ir priima 
L. Bondsus.
4503 So. XVood St., Chicago, III.

Tel. Boulevard 5669.


