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True translation filed wilh the post-master ai Chicago, III., April 7, 1919 is required by the act of Oct. 6, 1917 
esar or.xr-  •— — ’•

Komunistai 'valdo Bavariją
Vėl generalis streikas

Berline
Streikas prasideda šiandie

345,000 angliakasių streikuoja

Svetimšaliai IWW nariai bus deportuoti
BAVARIJOJ PASKELBTA 

SOVIETŲ VALDŽIA.

SPA, Belgija, bal. 5. — Vo
kiečiu paliaubos komisijos gal
va Malas Erzberger gavo bevie
liu; pranešimą, kad sovietų res
publika tapo padkulbla Muni- 
clie. Bavarijoj.

Bavarija yra antra didžiausia 
valstija Vokietijoj, 1910 m. ji 
turėjo arti 7,000,0000 gyvento
ju ir 29.292 kelv. mylių žemės.

True trnnslation filed with »he r -si 
master ai Chicago, III., April 7, 1919 
as re<|iiire<i by the act of Oct. 6. 1917

KOMUNISTAI VALDO 
MUNICHĄ;

BERLINAS, bal. (i. — Bavari
ja, arba teisingiau^ Municbas. Į
pergyveno savo trecia revoliu-'
.. . . .. .... .. • , , | Cnip translnt’on filed witb the nnM-ci.|ą, is kurios ji įsojo pilnai bal- master at Chicago, Ilk, April 7, 1919 

ševikiška ar komunistiška vals- ' bv the act of Oct. 6. 1917
lybe. Kada spartakai Augsbur
ge pėtnyčioj viešai pareikalavo 
pašalinimo dabartinės valdžios, 
komunistai ccn tralinėj taryboj 
Muniche žinojo, kad ilgai lauk
toji proga atėjo. Dabar jie tu
rėjo nors vieną pasitikima tal- 
kininką Bavarijoj, būtent, spar-j 
takus Augsburge.

Mlinicho cenlralinė taryba nu 
tarė, kad pienuojama suauki-į 
mas Bavarijos seimo ant utar- 
ninko turi būti jokiu bildu ne
daliusias. Jie pranešė savo nuta
rimą sodialisįtų valdžiai, kuri 

svyruodama sutiko.
ši trečioji revoliucija įvyko 

be kraujo praliejimo. Ištikrųjų 
visas judėjimas buvo vedamas 
pamokinimais Vengrijos pasiu
ntinių. Turbūt privatinė nuosa
vybė, apart labai nedidelės, nus
tos gyvavusi Bavarijoj.

Komunistų valdžia bus įves- 
dinta ryto generaliu streiku. 
Bet darbininkai išrodę nujau
tusiais atsitikimą (ir Municho 

gatvės pėtnyčioj ir subatoj bu
vo pilnos žmonių kaip niekad 
pirmiau, nežiūrint 2 pėdų tirps
tančio sniego, svarstančių atei

siančią permainą valdžioj ir 
spartakų kalbėtojai laikė pra
kalbas apie komunizmą ant kie
kvieno gatvės kampo ir didelė
se salėse.

1'rn» >rnncl‘'»inr p«»t
master at Chicago, UI., April 7, 191! 
«s re<|iiired l»v H«-i >11 «»ci h. 191

BERLINUI G RUSIA NAUJAS 
STREIKAS.

Valdžia didina mieste 
kariuomenę.

BERLINAS, bal. 5. — Nepri
klausomieji socialistai ir spar 
takai šiandie
3,(MM) nutarė pradėti panedėlyj 

10,000 balsų prieš* Joseph

Berline generalj streiką. Didžiu
mos socialistai priešinosi tam 
judėjimui, bet darbininkai dide
lių masinu ir metalo dirbtuvių 
pagelbėjo laimėli pritarian
tiems streikui.

Valdžios kareiviai Berline li
ko sustiprinti.

Uždarė kavines.

Apie 50 viešnamių Berline — 
kabaretų, kavinių, šokių salių ir 
panašių - -• paliepta uždaryti dė
lei pclnagaudystės iš maisto ir 
peržengimo įvairių patvarky
mų kaslink pardavinėjimo mai
sto ir gėrimų.

Viešnamių savininkai prisipa
žino, kad jie ėmė 1 ar 5 sekins 
daugiau, negu paparstos kainos 
maisto ir gėrimų.

BERLINAS, bal. 5. — Vokie
tijos valdau pasželbė šiandie^ 
kad ji surado pienus kariniam 
sukilimui B eiline, tikslu įsteig
ti sovietų valdžią. Kabinetas pa
liepė griebties aštrių priemonių 
užgniaužimui judėjimo.

True translation filed wun the pnst- 
master ai Chicago, III., April 7, 1919 
as rcąuired by the act of Oct. 6, 1917

345,000 ANGLNIAKAS1Ų 
STREIKUOJA.

Gali užtvenkti kasyklas.

ESSEN, bal. 5. — Centralinės 
Vokietijos ir Silezijos angliaka
siai iš reiškė prijautimą Ruhr 
distriląto darbininkams, kurie 
pastatė nickurius reikalavimus 
pagerinimui jų sąlygų. Jei šie 
reikalavimai nebus išpildyti iki 
seredos, Ruhr angliakasiai nuta
rė sustabdyti būtiniausius dar
bus, taip kad kasyklos gali lik
ti užtvenktos vandens, apsisto
jus dirbti pompoms.

Mainerių konferencija išreiš
kė paniekinimą tiems, kurie ne
senai prisidėjo prie valdžios ka
reivių, atsiliepdami gynimo mi- 
nisterio Noske atsišaukimą ir už 
reiškia, kad jiems neturi būti 
duota ateityj darbo, bet turi bū
ti jų “vengiama kaip maro.“

Spartakai tvirtina, kad viso 
streikuoja 345,0000 angliakasių 
215 kasyklų ir kad darbininkai 
dar 35 kasyklose neužilgo su
streikuos.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., April 7, 1919 
ts required by the act of Oct 6. 1917

Paderewski Paryžiuje.
PARYŽIUS, bal. 6. — Lenki

jos premjeras Paderdwski atvy
ko šiandie į Paryjių, lydimas 

Naulens, franruzų na
rio talkininkų misijos Lenkijoj.

ŠIAURINĖS RUSIJOS FRONTE.

Medinis ruso namelis Archangelsko fronte ir Chicago Tribūne koresponden/tas Frazier 
Ilimt, kurio straipsniai apie padėjimą Rusijoj dabar yra spausdinami Naujienose.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., April 7, 191!) 
as required by the act of Oct. 6, 1917 
NEPRIKLAUSOMIEJI SOCIA

LISTAI SMERKIA EBERTO 
VALDŽIĄ.

Sako, kad reakcionieriška val
džia taip nesielgusi.

BERLINAS, bal. 3 (suvėlin
ta). Pirmas šūvis naujoj ge- 
neralėj atakoj prieš valdžią ir 
didžiumos partiją tapo paleistas 

nepriklausomųjų, atsišaukime 
liūgo Ilaases partijos cen trali
nio komiteto savo nariams, ra
ginančiame organizuoti susirin
kimus viešam protestui prieš 
nedarbininkišką politiką dabar
tinės valdžios.

Nepriklausomieji kailiu a 
Scheidemanno ministeriją remi 
me pagelbinės karinės valdžios 
ir organizavime streiklaužiu. 
Atsišaukimas užreiškia, kad 
“niekad pirmiau net prie reakci
nės kaizerizmo valdžios nebuvo 
elgiamąsi su darbininkais su to
kia panieka."

True translntion filed with po*»« 
master ai Chicago, UI., April 7, 1919 
as required by the act of < H I9l'» 

BELGIJOS KARALIUS 
ALBERTAS PRAPUOLĖ.

Nesugrįžta iš kelionės 
aeroplanu.

LONDONAS, bal. (). —- Vėtai 
šiandie nieko negirdėta apie ka
ralių Albertą, kuris išskrido ae
roplanu vakar iš Paryžiaus į

(Paryžius nuo Bruselio aero
planu yra 210 mylių atstume, 
arba 3 valandų kelionės lėčiau- 
siame aeroplane. Karalius iš
skrido iš Paryžiaus apie pidus 
subatoj, taip kad jis turėjo būti 
name apie 3 vai. po pietų. Tai
gi 1 valandą vakar vakare jis 
buvo daugiau kaip 21 vai. susi
vėlavęs) .

IŠMIEGOJO 40 DDIHNŲ.

CHICAGO. Lydia L. Gray, 
3 metų, 623 Sheridan Rd. nubu
do Evanston ligonbulyj po virš 
40 dienų miego. Ji pirmiau 
sirgo influenza ir paskui susir
go miego liga.

“PASKENDUSIS VARPAS“ 
SCENOJE.

. Auka r Dramatiškas Ratelis, 
Dramos draugijos ir Birutės na
riai statė scenoje hune didžiau
sią ir gražiausią lietuvių kalbo
je G. Ilauptmanno 5 veiksmų 
dramą “Paskendusis Varpas.“ 
Veikalas atvaizdinta gražiai ir 
publika, kurios buvo pilna sve
tainė, gėrėjosi kaip vaidinimu, 
taip ir pačiu veikalu.

Pabaigoje buvo šokiai.
Platus vakaro aprašymas 

tilps ryto.

True translation filed with »h<‘ pnst 
master ai Chicago, III., April 7, 1919 
as reuuireil bv the act of Oct. 0. 1917 
DEPARTUOS PALEISTUS Už

KAUC IJĄ L W. W. 
NARIUS.

Taipgi bus deportuoti atsėdėję 
savo bausmę “aidoblistai.“

40 svetimšalių priešų tarp 99 
IWW. pasekėjų, nuteistų perei
tą regpj. federalio teisėjo kan
dis už nelojališkumą, filis areš
tuoti deportavimui tą pačią die
ną, kurioj jie išeis iš Leaven- 
\vorth, Kas. kalėjimo. Ar jie 
bus paleisti už kauciją, ar atsė
dėję savo laiką, svetimšaliai 
priešai IWW. nariai bus areš
tuoti.

Tas gali išaiškinti kodėl neuž- 
stalyla bondsų už 37 aidoblis- 
lus, kuriems seredoj apeliacijų 
teismas leido užsistatyti kauci
ją. Del apie puses tų 37 jau y- 
ra išimti warrantai. Warran- 
lai įvairuoja kaltinime nuo an
archizmo iki aktyvio sabotažo. 
Immigracijos valdininkai laikys 
perklausinėjimą, bet paliepimas 
deportavimui turi paeiti nuo 
valstybės sekretoriaus.

True transhition fil»»d with the post 
master ai (’.hicago, UI., April 7, 1919 
as reąuired oy the act of Oct. 6, 1917 
VVILSONAS EINA SVŽlKYN.

Bet vis dar pasilieka lovoje.

PARYŽIUS, bal. 6. Prezi
dentas pasiliko šiandie lovoje, 
nors oficialis biuldlinas sako, 

kad jis labai pasveiko šį ryt. 
Prezidentas miegojo gerai ir ne

buvo karščio kada jis nubudo.

I'riie translation filed with the post 
master at Chicago, III., April 7, 1919 
is recpured bv the act of Oct. ii. 191’

TALKININKAI LIEPĖ 
AUSTRIJAI IŠVARYTI

KOMUNISTUS.

V1ENNR, bal. 5. — čia esan
ti talkininkų misija pareikalavo 
iš vokiečių Austrijos valdžios; 
kad Vengrijos valdžios pasiųsti 
bolševikai butų išvaryti iš Vien
uos. Vokiečių Austrija papra
šė, kad Vengrija atšauktų tuos 
žmones.

Trim trnn<si<»»ton flt' w’th 'h*' 
master ai Chicago, III., April 7, 191!) 
i.s rdkimred bv tne ai’t ot Ori. h. 1917

VENGRIJOS VALDŽIA
ESANTI NUVERSTA4

AMSTERDAM, bal. 6. — čia 
gauta iš Vienuos nepahirtintų 
žinių, kad Vengrijos sovietų vai 
džia esanti nuversta. Jokių 
smulkmenų nepaduodama.

True translation filed with the post 
master ai Chicago, III., April 7, 1919 
as reguired by the act of Oct. 6. 1917

VENGRIJA PASKELBUSI 
KARŲ SERBIJAJ.

•COPENHAGEN, bal. (>.
Vienuos žinia sako, kad Vengri
jos bolševikų valdžia paskelbė 
karę Serbijai (Jugo-Slavi jai). 
Visoj Serbijoj esąs paskelbtas 
karinis stovis.

------------ --------------------
True translation filed with the post 
master ai Chicago, III., April 7, 1919 
as reąuired by the act of Oct. Ii, 1917

DE VALERA PASKIRTAS 
AIRIJOS PREZIDENTU.

DUBLIN, bal. 5. — Po paski- 
rimui Edward de Valera prezi
dentu Airijos laikines valdžios 
ir paskirimui kabineto, Airijos 
parlamentas šiandie užbaigė sa
vo privalioji posėdį.

Kabinetan įeina Artrur Grif- 
fits, grafas Plunkett, grafienė 
MarkieAvicz, Jobu McNcil, WiK 
liam Cosgrovc ir Michael Coll- 
ins.

MOTERŲ LAIMĖJIMAS 
PIETŲ AFRIKOJ.

CAPET()WN, S. A. bal. 4. — 
Pietines Afrikos parlamentas 
šiandie 44 balsais prieš 42 pri
ėmė moterų balsavimo bilių.

True translation filed with the post-master ai Chicago, III., April 7, 1919 
as re<|iiired by the act of Oct. (i, 1!)17

Talkininkai Odessoj 
pavojuje

Siunčia pašalpą Lietuvai
Taikos sutartis bus Velykose

» ——i—— II ■ ■ I II ■ ........  —•

Bolševikai sumušti šiaurėje. Chinai prašo 
panaikinti sutartis su Japonija

t 7

TALKININKAI ODESSOJE 
PAVOJUJE.

Rusijos uostui gręsia 
bolševikai.

PARYŽIUS, bal. (i. — Malin 
sako, kad bolševikų spaudimas 
ant didelio Rusijos Juodųjų ju 
rų uosto Odcssos didėja ir tai 
kininkų spėkų evakavimas mie 
sto yra neišvenntinas.

Talkininkų spėkos galbūt būt 
išgabentos prie Dnicstro, ka< 
apgynus Besarabiją ir Rumuni
ją-

Talkininkai fortifikavo Pere- 
kop sąsmaugą, kuris jungia Eu
ropos Rusiją su Krymu, kad 
apgynus Rusijos laivyno bazę 
Sevastopol.

i'rim fronslntloir filed witb r»nc 
master at Chicago, III., April 7, 191!) 
is rctpiired bv the net of Oct. 6. 191

SIUNČIA PAGELBĄ 
LIETUVAI.

Tarptautinis šelpimo komitetas 
vyksta gelbėti Lietuvą.

BERN, bal. 5. — Tarplauli 
uis Lietuvos šelpimo komitetas, 
jų tarpe grafienė Turcųynou 
icz (?), p-lė Mary Lathrop Ben- 
ton ir atstovas lietuvių tauto? 
tarybos Amerikoj Pakštas šian 
die išvažiavo į Lietuvę. Komi 
tetas išsivežė su savim nemažai 
vaisių ir drapanų, kurias sutei
kė Amerikos Raudonasis Kry
žius Šveicarijoj.

True translntion filed with the pns- 
master at (’.hicago, III., April 7, 191! 
is reqtiired by the act of Oct. 6. 191 
TAIKOS SUTARTIS BUSIANT!

PRIRENGTA ANT VELYKŲ

Lloyd George sako, kad pasiun 
linini susitaikė.

PARYŽIUS, bal. 6, — Angli
jos premjeras Lloyd George pa
sikalbėjime šiandie su Matin re
daktorium Stcpheno Lauzannc 
užreiškė, kad laikinė^ laikos su
tartis bus prirengia ant vėlykų 
ir vokiečiai bus pakviesti atvy
kti ir pasirašyti pabaigoj balan
džio ar pradžioj gegužės.

Atsakydamas j Luzanne pa
stebėjimą, kad viešoji nuomo
ne yra susirūpinusi neliek vil
kinimu, kiek salptumu, fkurio 
taikos tarybos yra apsuptos ir 
baime, kad yra skirtumų nuo
monėse, Anglijos premieras pa
sakė:

“Aš absoliučiai patvirtinu, 
kad nėra skirtumų pas j galioti- 
nius. Jie tankiai susitinka su 

techniškomis klintimis, kurios 
negali būti išrištos be atidaus 
išnagrinėjimo.“

True translation filed wtth Ihe post- 
master ai Chicago, III., April 7. 1919 
as rrquired by ihe art of (Irt. (>. 1917
CHINIJA PRAŠO PANAIKINTI 

ŠTIKŲ SUTARTI SU 
JAPONIJA.

21 reikalavimas išpildytas 
gręsinant ginklais.

PARYŽIUS, bal. 5. — Panai
kinimas 21 reikalavimo, pasta
tyto Japonijos pradžioj «1915 m. 
yra raginimas Chinijos valdžios 
oficialiame pranešime, prisiųs
ti ine iš Pekino šiandie Ja|x>ni>- 
įos taikos delegacijai.

Pekino pranešimas užreiškia, 
kad sutartas ku Japonija ir 1915 
m. uždėtosios ant Chinijos są
lygos turi būti panaikintos, ka
dangi jų sąlygos nesutinka su 
principais, sulig kuriais yra su- 
’verta tautų lyga.“ Pranešimas 
yra daugiausia atsakymu į ne
senai padarytą barono Makino 
iš Japonijos delegacijos prane
šimo apie Japonijos poziciją.

t'riie translation filed with ttio post- 
master ai Chicago, III., April 7, 1919 
is required by the act of Oct. 6, 1917

BOLŠEVIKAI SUMUŠTI 
ŠIAURĖJE.

ARCHANGELSK, bal. 5. — 
Talkininkų spėkos daugiausia 
anglai ir rusai veikiaųlįs Srcd- 
niaja Mekrenga distrikte vakar 
po pietų suteikė truškinantį 
smūgį dideliai bolševikų ata
kuojančiai partijai.

Priešas užpuolė talkininkų 
namus ir esančios arti jų, krū
vos užmuštų bolševikų parodo 
sunkumą priešo nuostolių.

Belo f.alkininkai suėmė arti 
100 belaisviu, jų tarpi' bolševi
kų bataliono komanduotoją ir 
jo adjutantą.

I'rue translntion filed with the post- 
inaster at Chicago, III., April 7, 191!) 
ts required by the act of Oct. 6, 1917

BOLŠEVIKAI IšSKERDŲ 
2,000 ŽMONIŲ.

LONDONAS, bal. 5. — Pasak 
oficiali?) pranešuno iš Omsko, 
bolševikai visai sunaikino Ossa 
miestą, 40 mylių j pietvakarius 
nuo Periu, pirm jo paėmimo 
adm. Kolčal^o spėkų. Visos 
apšviestosios klesos Ossoje tapę 
išžudytos, viso apie 2,000 žmo
nių.

Beveik visi išlikę darbininkai 
tapo išvežti kada bolševikai ap
leido miestą.
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Amnistijos konven
cijos nukėlimas.

Nacionalis Socialistu partijos 
pildomasis komitetas buvo nu
taręs šaukti bemirę su kitomis 
darbininkiškomis ir radikalėmis 
organizacijomis taip vadinam:! 
“amnistijos konvencijų” gegu
žės 1 dieną, Gbicagoje. Tokiai 
konvencijai, kaip jau buvo Nau
jienose minėta, pritarė visos 
stambiosios darbininką organi
zacijos, ir ji turėjo įvykti pa
skirtą gegužės 1 dieną.

“Inmediate Action” Komite
tas, kuriam pavesta konvcnci- 
j6s sušaukimu rupinties, dabar 
betgi paskelbia, kad konvencija, 
— kurią jis vietoj “Amnistijos” 
pavadino “Amerikos Laisvės 
(American Freedom') Konven
cija” — įvyksianti nebe gegužės 
1, bei dar už trijų mėnesių, bū
tent, liepos 3, 4 ir 5 dienomis, 
Chicagoj.

Kas#privcrtė tą “Immidiate 
Action” komitetą atmainyti so
cialistų partijos pildomojo ko
miteto nutarimą, nežinia. Gal 
tam buvo kokiiynors svarbių 
priežasčių, bet gi greitosios ak
cijos komitetas savo cirkuliare 
jų neparodo. O jeigu nebuvo 
nė jokių ypatingų klinčių, tai 
kažin, ar išmintingai padaryta, 
nukeliant taip svarbų visuotiną 
socialistų ir darbininkų suvažia
vimą net už trijų mėnesių, kuo
met visas dalykų padėjimas rei
kalauja, kad jis įvyktų kuogrei- 
čiausia. Ir iki gegužės 1 paka
ko pilnai laiko, kad sušaukus 
konvenciją, kaip socialistų par
tijos egzekulyvo kpd buvo nu
tarta.

Antras socialistų 
kongresas.

Berne laikytojo tarptautinio 
socialistų kongreso paskirtas pij 
durnasis komitetas ir komitetas 
kongreso rezoliucijoms vykinti 
praeitą ularninką laikė Pary
žiuje susirinkimą. Tų komitetų 
susirinkimas nutarė paskirti 
nuolatinę komisiją, kuri šio ba
landžio 28 diena susirinktu Am- L C

sterdame išgvildenti tuos klau
simus, kurie pasiliko pildomojo 
komiteto neišgvildenti ir neiš
rišti. Belo, komisijai pavesta 
sušaukti antrą tarptautinį sočia- 
1 i s t ų k o n g r e s ą, kurs 
turės įvykti šių metų rugpiučio 
mėnesyje, Šveicarijoje. To kon
greso vyriausias uždavinys bus 
galutinai atsteigti socialistų In
ternacionalą.

Be kitų šiame susirinkime da
lyvavusiųjų buvo Iljalmnr 
Braiiling iš Švedijos, .fanus 
Bamsay Macdonald ir Artinu* 
Ihnderson iš Anglijos, Jean 
Longuet ir Pierre į Kenaudel iš 
b'rnncijos, ir Gani i Ii e Huysmans 
iš Belgijos. •

Dienos Klausimai.

P. Grigaitis.

Vengrijos valdžia.
True translation filed wilh the post- 
inastei* at Chicago, UI., April 7, 1919 
as rcųuircd by the net of Oct. 6, 1917

Juo daugiau žinių ateina apie 
perversmą Vengrijoje, tuo daro
si aiškiau, kad pirmutiniuose 
pranešimuose apie jį buvo dąug 
“bluff’o.”

Paskutinė telegrama iš Buda
pešto sako, kad naujame Veng
rijos kabinete yra trįs konserva- 
lyviški ministeriai. Vienas jų, 
p. Boehm, buvęs senoje valdžio
je karės ministeriu. Jie sako, 
kad jie greičiau ‘tarsis su talki
ninkais, negu Leninu.

Naująją Vengrijos valdžią re
mia visi žmonės — ir darbiniu- c

kai ir turtingosios klesos; ir ji. 
matoma, susideda i.š atstovų į- 
vairių klesų reiškia, yra koa- 
licinė.

Pirmiaus buvo paskelbta, kad 
Vengri joji' susitvėrus panaši 
valdžia, kaip Rusijoje; o dabar 
matome, kad tenai valdžioje da
lyvauja ir komunistai, ir socia
listai, ir net buržuazijos atsto
vai.

“Laisvės” bluff’ai.
Į

į Fruedranslation fiicrt with the post- 
I mastei* ai Chicago, III., April 7, 1919 
as reųuircd by the act of Oct. 6, 1917

Jau keletas mėnesiu laiko, 
kaip “Laisvė” nesiliauja tąsius 
po savo špaltaft Biržiškos, Kai
rio. Janulaičio ir Lietuvos soci- 
aldi inokralų partijos vadus. Ir 
koneveikdama juos, ji nuolatos 
šaukia, kad “ponai iš Naujie
nų” lenkia galvas prieš juos.

Bet dabar ji patyrė iš Lietu
vos krikščionių-demokratų or- v v
gano “ l iesos Kardo,” kad soci- 
al-deinokratų partija buvo prie
šinga koalicijai su dešiniaisiais. 
Patyrė ji taip-pat, kad Lietuvoje 
menševikai (bent kai kurie) vei
kia išvien si, bolševikais.

Reiškia, “LaišVės” užsipuldi
nėjimai ant Lietuvos sočia 1-de- 
mokratų partijos buvo be pa
mato.

Dabar ji t vėlaus dar vis juo
dina Biržiškos asmenį, ir su- 
kauja, kad jisai esąs “Naujienų” 
sėbras, čia “Laisve” paprastu 
jai begėdišku bildu iškraipo da
lyką. “Naujienos” niekuomet 
nėra užgvrusios kiekviena Bir- 
žiškos žingsnį. Jos. tiktai gynė 
jį nuo šlykščių “Laisvės” užsi
puldinėjimų, nurodydamos, kad 
tiems užsipuldinėjimams nėra 
pamato žinomuose apie Biržiš
ka faktuose, c

“Naujienos” nurodė, kiek Bir
žiška yra pasitarnavęs partijai 
Lietuvoje sunkiausiais reakci
jos laikais (žinias jos*jėmė iš lo, 
ką papasakojo apie Biržišką 
Kapsukas), ir kokios dabar yra 
sunkios aplinkybės Lietuvoje. 
“Naujienos” buvo priešingos ne 
kritikavimui Biržiškos politi
kos, o jo asmens juodinimui.
“Laisvė” andai apšaukė Biržiš

ką kontr-rcvoliucioniei'iii ir žan 
darų pagelbininku, kada ji iš
girdo, kad koks tenai tautinin
kų* pasiumlinys pasako, jogei 
Biržiška esąs “sukalbamas žmo
gus,” O šiandie ji su pasididžia
vimu praneša savo skaityto
jams, kad Lietuvos bolševikai ir 
“su kunigais sugyvena”!

Melagių dėdės.

“Darbininko” koresponden
tas, ‘aprašydamas” mano pra
kalbas Cambridge, Mass., pra
simano, kad aš šiais metais pei
kęs Rusijos bdlševikų tvarkų, 
kuomet pernai gyręs ją.

Tolinus jisai rašo, kad Gani- 
bridge’o “bolševikai” sukėlę 
pragarą ir» reikalavę, kad aš už
baigčiau kalbą ir atsakinėčiau į 
klausimus. O išliesų tai jokio 
“pragaro” tenai nebuvo. Aš ne 
tiktai pasakiau prakalbą be ma

žiausių trukdymų, o ir pats pa
raginau klausytojus ’uždavinėt 
klausimus, ir atsakinėjau į juos 
per pusantros valandos.

Bet klerikališkąjį melagių 
“subytina” “Laisvės” melagius. 
Jisai pasakoja, kad būdamas 
\Vaterburyje, aš sutvėręs naują 
partiją. Girdi, kovo 24 d. Wa- LDLD. 50 kuopa surengė pra-j 
terburyje įvykęs slaptas susirin- mogų vakarą kovo 15 d. Kuo-'
kimns, kuriame dalyvavę 13 
žmonių, buvusiųjų L. S. S. kuo
pos narių, ir įstrigę “naujos par
tijos kuopą.” Tai esą Grigaičio 
darbas.

O kovo 21 d. aš buvau Bosto
ne!

Kas-gi dėl naujos \valerburie- 
čių kuopos, lai kaip praneša 
“Naujienų” korespondentas, ji 
įsikūrė 25 d. kovo o ne 24. Ir ji 
yra ne “naujos” partijos kuo
pa, o Socialistų partijos, prie 
kurios priklauso ir L. S. S.

Rimtesnieji Waiterburio soci
alistai susiorganizavo skyrium 
mio sąjungiečių todėl, kad jie 
n.e tiktai negalėjo veikti joje, o 
ir buvo spenduojami ir braukia
mi iš kuopos už nepritarimą di
džiumos nuomonėms. Kovo 9 
d. ta kuopa išbraukė Plečkaitį, o 
kovo 23 d. — Matą.

Patįs tie rėksniai skaldo orga
nizaciją, ir patįs delei to kelia 
triukšmą. O kaltas visu kuo y- 
ra Grigaitis, kuris Waterburio 
kuopos skilimo laiku sakė pra
kalbas Massachusetts valstijoje!

Skaitytoju Balsai
Ui išreikštas šiame skyriuje 

nuomones Redakcija neatsako.}

Del d. Baltrušaičio pamokslėlio 
apie dorą.

“Naujienų”’ 71-mame nume
ryje tilpo d. J. Baltrušaičio laiš
kas. Drg. Baltrušaitis savo laiš
ke mokina kitaip negu jis ma
nančius socialistus prisilaikyti 
socialistiškos doros. Jeigu tė
vas ką-nors savo vaiką mokina, 
tai jis pals pirma turi vengti to 
bloga, nuo1 kurio vaiką stengiasi 
atitraukti. Drg. Baltrušaitis gi 
lik mėgsta kitus pabarti, o sa

vyje nedoros nemato. Aš tikiu, 
kad tie žandarai Rusijoje, kur 
plakė draugą P. Grigaitį neiiš- 
drįstu pavadinti jį caro bernu 
o vienok musų “kairieji” sočia 
listai taip daro su pasimėgimu. 
Iškolioti žmogų, kuris dirbo ir 
tebedirba darbininkų naudai, ca 
ro bernu, lai yra nedora, o betgi 
“Mušti Tiesos” redaktorius štai

I £

ką pasakė ant dd. Hermanų: 
“Hermanai1 yra nė kiek ne geres
ni už Grigaitį; jie net blogesni 
o tai tuo, kad gudriai ar bailiai 
dangstosi sąvo revoliucion i įlo
mis frazėmis ir kartu savo re- 
voliucioniška politika”.

Matote, draugai Hermanai 
pastatyti vienoje vietoje su rea
kcionieriais. Kągi dd. Herma
nai padarė tokio rcakcioniška? 
Nugi pakritikavo vieną-kitą pa- 
leniluotą “kairįjį” ir užtat pasi
darė “reakcionieriai!” Dd. Her
manai ir kiti pasižymėję veikė
jai rašė straipsnius į laikraščius, 
sake prakalbas, dirbo kiek ga
lėdami vis darbininkų labui, o 
dabar tie palįs darbininkai, tip- 
sirgę bolševizmo liga, lygsvaros 
netekę kolioja tuos darbininkų 
draugus “reakcionieriais”, “ca
ro bernais,” “darbininkų išda
vikais,” “buržujų uodegomis” 
ir lt. Tas viskas Baltrušaičiui 
“dora,” nes “drangai” “kairie
ji” tai daro. By-lik vadinsies 
bolševiku, viskas bus “dora:” 
galj sakyti, kas ant seiles užėjo

- tas reikalinga kovai prieš 
“socialpatriotus.” Jeigu jau, vy
rai, reikalaujate doros iš kilų, 
tai pirma patįs turėtumėt pasi
mokinti socialistiškos doros.

— Zigmas.

Į KOTESFONDENCĮJOSj
ROCHESTER, N. Y.

ir‘ T
Vietos lietuvių veikimas.

pos loščjai-niylčtojai vaidino 
keturių veiksmų tragediją “Ko- 
ntnabandlininkalk” Lošimas (iš
ėjo labai puikiai, nes veikalas 
yra įspūdingas. Po lošimui tę
sėsi šokiai iki vėlos nakties. Ap
lamai, vakaras gerai pavyko. 
Kuopai liks keletas dolerių pel
no. 

* *
Kovo 16 d. surengė apvaikš- 

čiojimą-paminėjimą Europos 
(?) Revoliucijos. Kalbėjo d-gė 
Dora Lobse, iš Syracuse, N. Y., 
ir d. M. Duseika. Pirmoji kal
bėjo apie Syracuse kriaučių ko
vu su savo “darbdaviais” kapi
talistais ir<agino klausytojus 
remti streikuojančius kriaučius. 
Po prakalbos rinkta aukos su
šelpiu) ui streikuojančių darbi
ninkų. Surinkta $24.75.

Dg. M. Duseika kalbėjo apie 
dalykų stovį Husuose, apie jų 
kova su naudoto i a is ir 11. Pra- c u
kalbose paskleista daug agita
cinės literatūros. Aplamai, vi
sa pavyko kuopuikiausiai

Kovo 19 vietine Lietuvos Vy
čių kuopa surengė neva prakal
bas tikslu užntakuoti socialis
tus. Kalbėjo tūlas tūlo Vyčio 
redaktorius, sako, dargi iš Chi- 
cagos. Tas pons kalbėtojas tc- 
eiaus vyčiams suteikė tikrą me
škos patarnavimą. Jis norėda
mas “pajuokti” socialistus ka- 
žiką ten nutauškė apie Cliica- 
gos stokjardų darbininkus. Gir
di, besiloviučiai prie stokjardų 
vartų bedarbių miniai ūsai ap- 
šala taukais ir tt.

Bepigu tiems demoralizuoto- 
jams, kada jų priešai yra pri
versti tylėti. 

★ *
Kovo 21 d. įvyko LSS. 7 k j), 

susirinkimas. Tarp kita susi
rinkimas nzgyre Įvykusį Ko
munistų kongresą, įvykusį ko
vo 18 d. Kuopon įstojo ketu
ri nauji nariai. 

* ★

Kovo 22 d. LSS. 7 kp. buvo 
surengus balių naudai LSS. na
mo. Vakaras tečiaits nepavy
ko iš priežasties. — gavėnios. 
Tuo budu lauktojo peilio nebu
vo. 

★ *
Kovo 23 d. po pietų, TMD. 52 

kp. surengė apšvirtos sueigą. 
Daktaras F. Matulaitis, iš So. 
Bostono, skaitė paskaitą apie 
Šveikams reikalus. Paskaita 
pilnai pavyko: nenusimanan
tiems apie sveikatos užlaikymą 
suteikta daug gerų naudingų 
pamokų.

Kadangi paskaitai užsibaigus 
dar buvo daug liuoso laiko, lai 
ten pat įvyko pasikalbėjimas- 
(liskusijos lema “Koks yra skir
tumas tarp TMD. ir LDLD.? Di
skusijų pasekmės buvo tokios, 
kad — leidus nubalsuoti — 31 
balsavo už Liet. Darbiniu! ų IT 
teraturos Draugiją, o 20 už Tė
vynės Mylėtojų Draugiją.

* *Tą pačio dieną, -lik vakare, 
buvo klerikalų prakalbos. Kal
bėjo E. J. Karosas, iš Bostono. 
Visą jo pi*: !calbą lečiaus galima 
suglausti šiaip: “Mums reikia 
savo lietuviško vaisko, kuris 
kovotų prieš lenkus ir bolševi
kus*’. Ten pat, beje, išnešta 
“protesto rezoliucija” prieš len
kus ir bolševikus. Je, tie kle
rikalai dabar tik ir svajoja apie 
‘“savo vaiskų”, kurio 
jie galėtų trempti visas žmonių 
darbininku laisves. Tik, i'

žiu ar jiems pavyks...

Vaistas dėl Kraujo.
Jei jūsų kraujas yra netyras, kuomcll išbėrimai pasirodo ant paviršiaus jūsų jums rei
kia gero vaisto dėl kraujo, tokio kuris apvalytų kraują, ir lokiu budu prašalintų išbė
rimus. Jeigu norite gero vaisto dėl kraujo neužmirškite, kad

Severa’s
Blood Purifier

(Severus kraujo valytojas) gerai yra žinomas savo gydymo nuosavybe ir puikia koky
be. Jis yra skirias tam kur liktai netyras krąujas yra priežastimi išbėrimų, vočių, 
žaizdų, skaudančių arba atvirų žaizdų, 'lai yra idealis pavasarinis vaisias, sustiprinan
tis abclnoje negalėje ir nusilpnėjime. Kaina $1.25 Visose vaistinėse.

1

Niežtenti išbėrimai V1,hlir®ąno”l,<><,*,-,nrtl - * 
jie yra kaipo negalimi iškentėti kaipo 
mas. Patariame visiems, kurie panašiai 
kad greitai pirktų ir vartotų

SEVERA’S
Skin Ointment

(Severas odinė mestis) ant paliestų dalių, o 
esame tikri, kad greitai pagelbės, ’l'a juostis grei
tai susigeria ir prašalina jautimą niežėjimo ir 
tokiu būdu pagelbsti gamtai greitai gydyti. Kai
na 50c.

SIA.JIOS ŠEIMYNAI VAISTAI parduodami viso-se vaistinėse. Bcikalaukite Severos sulaisymų. Ne
imkite pamėgdžiojimų. .Jeigu negalite gauti Severos vaistų savo aptiekoje, atsiųskite užsakymų 
mums Įdėję reikalaujamų sumų.

W. F. SEVERĄ CO., CEDAR RAPIDS, I0WA.

Vietinė LSS. 7 kuopa stro
piai rengiasi prie apvaikščioji- 
mo viso pasaulio darbininkų 
šventes Pirmosios Gegujės. Ap-

Mojimas įvyks ketverge, 
gegužes 1 d., Gedimino svetai
nėj. Bus sulošta trumpas vei
kalėlis, po to — dainos ir pra
kalbos. Įžanga veltui.

—V. V. Vajys.

RAGINE, W1S.

Del tų pasiaiškinimų.

“Naujienų“ nr. 72 neva Biru
tes choro valdyba bando tei
sinti mano oponentą, p. M. Kas
paraitį, žinoma, prisidengiant 
pasiaiškinimo bei atitaisymo 
korespondento padarytų klaidų 
skraiste. Bell lai yra bergž
džias darbas. Vis dėlto, aš mie
lai sutinku atsakyti tai neva 
valdybai.

Pirmiausia ji sako, kad Biru
lės choras nėra susivienijęs su 
šventosios Gicilijos choru. Ta
tai, girdi, korcspondenltas (taigi 
aš), Įsipainiojęs kaip Į pakulas. 
Gerai, pažiūrėsime kas ištikrų- 
jų ten įsipainiojo. Apie tą ne- 
susivienijimą jus gaiite pasaky
ti lik tiems, kur nežino tamsių 
ir tų chorų. Juk visi išvieno 
“veikiate,“ atskirai praktikų ne
laikote, ar ne? Ir laikote jas baž 
nytiniame skleĮK1. Pagalios, 
jus niekur atskirai nedainuoja
te, vis su šventosios Gicilijos 
choru... Mat, jų didžiuma. Dar 
daugiau. Pasipašusis kaipo Bi 
rntes choro pirmininkas yra 
Gicilijos choro daininkas ir pa
rapijomis. 'lai kokio kito susi
vienijimo jums bereikia? Valdy
bos “laikymąsi“ atskirai čia 
nieko nereiškia, 'lai pareiškia 
vieną labai menką dalykėlį, bū
tent: lamstų “krikšto“ ip “der- 
mavonės“ vardus... Tai visa.

Beje, ta valdyba dar sako, kad 
Kasparaitis “rasi ant juoko“ pa
sakęs, jogei susivieniję tiedu 
choru turėsią daugiau spėkų ko
vot prieš socialistus. Juokas- 
ne juokas, bet palįs irgi pripa
žįstate. To man pilnai pakan
ka.

Toliau valdyba sako: “Tas 
pats Kasparaitis buvo sakęs A. 
Č. kur tai ant gatvės, kad Biru
lės etiopas organizuojamas po 
globa vielos TMD. kuopos. Ta
da A. č. pals nesuspėjęs “Nau
jienoms“ pranešti, pranešė tū
lai insurgentų komisijai, kuri 

pagelb-aitą palį ajlliko daugiau kaip me
lai atgal“ O, girdi, kada priėjęs 

ka- reikalas lai aš kailęs iš sarmatos 
Į tos pušies pasakaites aš ne

linkęs altsakinėti. Pasakysiu lik

žinomi 
degini- 
kenčia,

Reikia naudotis: 
mokslu.

Žinoti apie ką nors nepakan
ka , reikia panaudoti žinojimą, 
kad luomi jis taptų naudingu 
jums ir visai draugijai.

Štai jus žinote pavyzdžiui, 
jog Parloglora yra geriausiu 
sustiprintoji! spėkoms silps
tant, nedekus energijos, įvykus 
mažakraujai ir kad tasai vais
tas patartinas vartoti praturti
nimui kraujo ir prigelbstantis 
prigimčiai paprastais natūra
liais budais, aprūpinant ją rei
kalingais maistingais daiktais.

Bet kas do nauda iš jūsų žL 
nojimo, jei jus būdami silp
nais, nuvargę, ir pervLški ir 
jus nepasinaudosite savo žino
jimu ir neužsisakysite vieną ar 
šešias bonkas lo kimo sustiprin
tojo Partogloros?

'('ūksiančiai žmonių pasinau
dojo savo žiniomis ir patyrimu 
ir jums reikia sekli jų pavyz
dį. Bonka Partogloros kai

nuoja vieną dolerį, o šešios 
bonkos lik penkis dolerius. 
Mes jas išsiunčiame gerai už- 
pakuoituose siuntiniuose, musų 
iškaščiais į kilus miestus. Pi
nigus ir užsakymus siųskite 
tiesiog į

APTEKA PARTOSA 
160 Second Avė.,

New York, N. Y., . .Dept. L. L
Kenčiau lieji pilvo sukietėji

mą ir kitas skilvio negales tu
ri varlio t i garsias Parlolos ken- 
des, kurių dėžulė kainuoja

$1.00. (G. 13) 

liek, jogei jokio reikalo aš ne
turėjau kaisti. Mat, man kleri- 
kallikiškai tautiškas biznis ap
eina liek jau kaipir pernykštis 
sniegas....

Pagalios valdyba parodo į 
mane pirštu ir sako, kad “ne
viskas gražu, kas raudona...“ 
Supraskite, aš likęs tam, kas 
raudona, kitaip — socialistų 
ženklui. Tnip, jisai mai^ tinka. 
Bet stebėtina, kad tamstos vis 
dar bičiuliuojalčs su tamsa ir 
alžagaętivumu, kuomet visame 
pasaulyje žmonės juda-krula ir 
daužo tamsos bei pavergimo 
pančius. Je, stebėtina, stebėti
na! — A. Č.

ROCKFORD, ILL

“Pamokinančios prakalbos.”

Kovo 29 dieną LSS. 75 loji 
kuopa surengė tokias “pamoki
nančias pi’akalbas”. Buvo net du 
kalbėtojai — rusas ir paskilbu-

Muilas nuo išbėrimų uį’T ,\lyraSn,ireituri 
turėti savyje toki sudėjimų, kurie suramina ir 
gydo paliestas dalis. Tokiu budu patariame 
visiems

SEVERA’S
Medicated Skin Soap

(Severos gydantis odinis muilas) kadangi mes 
žinome, kad jo sudėjimas yra tokis, kad atsaky
tų tokiems reikalavimams. Privalo būti kiek
viename name dėl vartojimo kaipo antiseptiš- 
kaš ir gydantis muilas. Kaina 25 centai.

Kazimieras Gugis
A DVOKATAS

Veda visokius reikalus, kaip kriminaliikuose 
taip ir civiliškuose teismuose, Daro 

visokius dokumentus ir popieras.

Namų Ofisas:
3323 S. Halsted St.

Ant trečių lubų
Te), brover 1310

Miesto Ofisas:
rt. Dearborn St. 

Ml1*13Unity Bldg.
‘lei. Central 4411

Ar reikia paskolos ant jusę praper- 
čių?
Ar ketinate pirkti ar parduoti, ar 
mainyti savo namą, lotą ar fanną? 
Ar reikia Insurance?
Ar reikia padaryti popieras ar per
žiūrėti abstraktus?

Kreipkitcs prie
A. PETRATIS j

CENTRAL MANUFACTURIN6
DISTRICT BANK

1112 W. 35th St. Tek Drover 6^J0 
Chicago, III.

Bankas atdaras: Dienomis nuo 9 ry
to iki 3 po pietų • vakarafc seredo- 
mis ir subatomis nuo 6 iki X vul.

Liberty Bondsus 
dalį išmokėtą, bondsus ir war 
savings stamps nuperka už cash 
Ėmei and Co.. 740 W. Madison st., 
kampas st., kampas Halsted st. 
Room 232, 2ras augštas, virš Farnous 
Clothing Store, atdara vakarais ik: 
X vai. Nedėliomū nuo 10 iki 1

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliaus Permaina.
Panedėlyj, Ketverge ir Subatoj 

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

1 c ir 2c kariškos mokestĮs 
4 DIDELI AKTAI KASDIEN 
HALSTED ir 32-»a GATVĖS

Dr.A.Montvid
Gydytojas ir Chirurgas

1553 W. Madison (L 
Suite 600—612 

Phone Haymarket 25W 
Valandos: 10 iki 12 ryto 
1739 So. Halsted St.
Phone Canal 4626 

Naujienų Name 
Valandos: 6 iki 8 vakaro 

Nedčldieniais tik Madison st. 
ofise.
Rezidencijos telefonas 

West 6126.

9 Dr. D. J. BAGOCIUS { 
Lietuvis Gydytojas ir 

Chirurgas A
I Ofisas 10900 So. Michigan Avė. | 

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

E Telefonas tas pats rezidencijai B 
ir ofisui: Pulhnau 342.

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

sis “kairiųjų” oratorius iš rytų, 
draugas Jukelis.

Mano supratimu, draugas Ju
kelis geriau tiktų eilių bei mono 
logų lošimui, o ne sakymui pra
kalbų. l iesą sakant, tai jo pra 
kalba buvo niekas daugiau, 
kaip savo rųšies monologas, 
nors tūli krašlutinieji vienas ki
tam kuždėjo:

— Tai, brol’, “pamokinančios

(Tąsa ant 3-čio pusi.)
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Jau Tapo Atidaryta
Nauja Bendrovės Sankrova

T0WN OF LAKE APIELIIIKEJE
Kaipo žmogus vyresnis ir prityręs, kuris jau daug dalyku matęs savo 

gyvenime, sakau jums ir norėčiau, kad mano žodžius visi išklausytų, kad 
viską reikalingą reikia pirkti bendrovės sąkrovose dėl sekančių priežasčių

1. Tai yra bendrovės sąkrova, todėl pelnas neeina į kišenių kokio
spekulianto, o abelnai į sąnarių rankas ir padidina jų sutau
pytus. * w

• >Mi /
2. Bendrovės sąkrovoje užlaikome geresnes prekes negu kitur, 

o kainos pigesnės ir patarnavymas mandagus ir malonus.
3. Bendrovės sąkrovoje išduoda taupomuosius ženklelius, kurie 

sutaupo mums ant išlaidų.
Tą visą įsidėmėkite sau ir pirkite sau ir pirkite bendrovės sąkrovose, 

tokiu budu prisidėsi prie statymo kooperatyvės vaizbos ir pramonės.

Visą sąvaitę sąkrova bus adara iki 10 vai. vakaro
IŠPARDAVIMAI VISUOSE SKYRIUOSE

Meldžiame Atsilankyti

Korporacija Palatine
1112-1111 Milwaukee Avė., kampas 47-tos ir Paulina gat. t 

Chicago, III. ( ..

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

Ai turiu 15 metų patyrimu ir 
!|aliu ištirt Jūsų akis ir pririnkti 
ums akinius tikrai. Darbą at- 
ieku belaukiant, užtikrintai.

Jei jums akiniai nebus reika
lingi, mes tai jums pasakysima. '

JOHN SMETANA
AKIU SPECIALISTAS 

1801 So. Ashland Ava., Chicags, !
Kampas 18-tos gatvės 

3-čios lubos, virš Platt’o aptiekos į 
Tėmykite j mano parašą < 

Valandos nuo H-tos vai ryto Iii 
M vai. vakaro. Nedėlioję nuo 9 ' 
vai. ryto iki 12 valandai dieną. ;

Iš priežasties ligos parduodu kaip uždyką 
Teatrą Krutamu Paveikslų pirmos klesos padė
jime. Neša apie $100.00 čysto pelno į savaitę. 
Jeigu tam reikale nebuvote, tai aš išmokysiu už 
dyką. Kiekvienas gali tą reikalą vesti ir turėti

S. SOKALSKIS,
29 S. La Šalie, Room 336, Chicago, III.

<
o

Chicago, IIL
(Tąsa nuo 2-ro pusi.)

prakalbo#...”
Ncslebčlina. Pas mus “ger

biamą pulbliką” (Icišingai paša 
kius draugus “kairiuosius") ga
lima pilnai užganėdint tik mo
nologais [bei deklamacijomis... 
'I'ai rodo ir tas /aktas, kad visi 
jie buvo patenkinti ta “pamoki
nančia prakalba". Jiems buvo 
aišku, taip aišku lai, ką pasakū- 
paddklamavo draugas Jlukctis, 
būtent, kad jis yra tikru tikriau
sias darbininką priedelis, visai 
netoks, kaip tas “socialpatrio- 
tas", “išdavikas" ir “mulkinto
jas" Grigaitis. Kurgi jis taip 
aiškiai pasakė, kad bolševizmas 
negrius ir gana. Vietoj to turė
sią griūti tie menševikai,. Tei^ 
rusuose, visa esą kuopuikiausia 
Visi kaip vienas, esą bolševikai, 
'l ik keli kunigai (išeina, kad vi
si kiti kunigai taipjau — bolše
vikai!) ir koks ten daktarėlis ar 
advokatėlis — panašus Grigai
čiui ir Šliupui — ciną prieš bol 
ševikus.

Gerbiamai publikai (suside 
dančiui iš “kairiąją" tai yra taip 
aišku, taip aišku, kad aiškiau nė 
nereikia, h’ ji ploja draugui 
Jukeliui, ir nekelia triukšmo, ir 
nej ieško tcL'ų “viroznių” klau
simu, kaip jie darė po Grigaičio 
prakalbą.

Je, tai ką gali “pamokinančios 
prakalbos-”

— Bolševikas.

Kitų padangėj.
Peticija Lietuvos neprigulmy 

bei išmelsti.

Klerikalų ir tautininkų tary
boms nutarus rinkli “milijoną 
parašų” po peticija Lietuvos ne
priklausomybei išmaldauti, ta
rybų pildomasis komitetas su
taisė ir tos peticijos tekstą. An
glų kalba peticija skamba:

A PETITION FOR LIT1IUA- 
N1AN INDEPENDENCE

Dr. A. R. Bliiinenltisl

C
\

ly J 

AKIŲ SPECIALISTAS ~ 
Akta Egzaminuoja Dyka*

Gyvenimas yra š 
\ v* 'A tuščias, kada pra y 

nyksta regėjimą, fr 
Mes vartotam S 

J® t pagerintą Oph- į 
thaknometer. Y- f 
patinga doma at- E 

• kreipiama i vai- a 
kus. Vai.: nuo 9 ryto iki 9 vak. s 
nedčldien. nuo 10 iki 11 dieną 3 
4649 S. Ashland ar. kam p. 47 ai į 

Telephone Yards 4317 
Boulevard 6487.

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

>141 8. Morgan St., kerti 13 sL 
Chicago, 111.

SPECIALISTAS
Moteriškų ir Vyriškų 

Taipgi Chroniškų Ligų 
OFISO VALANDOS:

Nuo 9---- 10 ryto, nuo 12—"2 po
pietų ir nuo 6-—8 vakare. Ne

daliomis nuo 9—2 popiet
Telephone Yards 687

^rmours STAR
“Kumpis kuris yra” =■■ su pančiakiniu apdaru

KIEKVIENAS kumpis kuris yra tinkamas dėl Armour Star turi 
būti aukščiausios rųšies. Mes atmetame tuos kumpius kurie yra 
mažesnės vertės ir tiktai išrenkame tuos, kurie yra geriausi dėl 

Armour Star. Po šito viso peržiurę jimo visiems žinomi kumpiai yra 
išrūkyti ant tam tikros ugnies —su Pančiakiniu Apdaru.

Pančiakinis apdaras kuris yra 
ant kumpių aptrauktas užlaiko 
sultis kurios paskanina kumpius 
ir produktus geriausiais — Kum
piai toki koki jie turi būti.
Užtat Armour Star Kumpis, ge
rai kepasi, verdasi. Jį gali gražiai 
ir lygiai supjaustyti. Apdaras ap
saugoja ją kol jis atsiranda ant 
jūsų stalo, jis yra sultingas ir

gardus iki paskutinio trupinė
lio. Pirkite visą Star Kumpį, nes 
tai ekonomiškumas. Star Laši
niai yra tos pačios rųšies su di
deliu atsargumu parinkti tiktai 
geriausi kaip ir Star Kumpiai ir 
tokios pačios didelės vertės, pir
kite šiandien.
Paklausk savo mėsininko apie

Armour Star Kumpį ir Lašinius.

AR M O U R ąa- COMPAINY
CHICAGO

Už $50.00 arba LAISVĖS''
BONDSA

3109 fe. Morgan st. Chicago ;
|

VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto ? 
ir ūuc 5 iki 8 vakari

Sustokite! 
Žiūrėkite!

Skaitykite!

Pasinaudokite 
šiuo stebėtinu 
Velykiniu pa- 
siulijimu. Mes 
duosime dykai 
10 ant abiejų 

pusių 12 colių 
Cohimbia rek
ordų su kiekvie 
na musų kalba
mųjų mašinų, 
perkamų prieš 
Velykas. Mes 
turime skyrių

nupirksi labai gražų $200.00 vertis 
Phonografų, pasilikusį sankrovo
je, šita mašina beveik nauja, prie 

jos randasi rinkinys 
24 rekordų ir dei
mantinė alata veltui. 
Mes taipgi turime ke- 
Jetz augšlos klesos 

phonografų, kuriuos 
mes parduosime už 
bite pasiūlytų kaini) 
už tai kad mes turime 

pratuštinti vietų.
Mes taipgi turime 
$650 player piano, 
garantuotų 10 Mmetų 
ir vartotų tik 8 savai

tes, kurį mes parduosime už $325. 
JEI GYVENATE UŽMIESTY.!, MES 
PKISIVSIME C. O. 1). LEIDŽIAME 
APŽIŪRĖTI, ši yra stebėtina pro
ga. Ateikite arba rašykite tuojaus. 
P1US1UNČIAME UŽ DYKA.

AVESTERN STORAGE HOUSE 
281() W. Harrison St. Chicago, III. 
Atdara nuo 9 ryto iki 9 vai. Nedė- 

liomis nuo 10 iki 4

Whereas, Lithuania was for 
ages an independent Stale, 
wliose inhabitants, a distinet 
elhnic group, have never re- 
nounccd their right to iudepen- 
dence;

Whcrcas, the cstablisbmenl 
of an independent Lilhuanian 
State Nvould iidd materially to 
the future peace of the world.

Therefore, we, the undersig- 
ned, ask for the pcople of Lith
uania tliose righls of self-detcr- 
minalion that are the dcclared 
war ainis of the United States, 
and that have been granted to 
the oppressed peoplcs of oUict 
coun Iries. /

, We rcspeclfully reąuest the 
Pr esi deni o f the United States 
am| the Sccretary of Stale to 
exlend to the Lilhuanian Gov- 
ernient formai rccognilion, ba
sei! not only on these grounds 
of juslice, būt that through ibis, 
Ihey niay be the bellcr able to 
'vilhstand the altempts of the 
present regime of Russia or any 
olher alien govormnenl to im- 
pose a foreigu rule upini dieni;

Parašų rinkimo diena pas
kirta balandžio 12, bet dėl lai
ko trumpumo rašymasi pailgi
nama iki balandžio 21.

Parašai busią renkami ne tik 
tarp lietuvių, bet ir svetimų 
tautą žmonių.

"redakcijos atsakymai.
Ateitis, Benld, III. — Mums 

rodos, kad ginčyties'su anuo 
korespondentu neapsimoka. Ir 
tai dėlto, kad tas, anot tams
tos, apjuokintas tilpo ne “Nau
jienose, o “Kaleivyje”. Butų 
geriau, kad tuo reikalu tamsta 
krciplntiieteM į “Keleivį**. Dusi
nėkite mums šiaip žinučių iš 

vietos lietuvių veikimo, mielai 
išspausdinsime.

DR. M. HERZMAN I
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 16 me- » 
tų kaipo patyręs gydytojas, chirurgą- 
ir akušeris.

Gydo aitrias ir chroniškas liftas, vy- į 
Tų, moterų ir vaikų, pagal naujausias ? 
metodas X-Ray ir kitokius elektros pri«- | 
taisus.

Ofisas ir Labaratorija: 1025 W. 18th č 
St. netoli Fisk St.

VALANDOS: Nuo 10-12 pietų, te « 
6—8 vakarais. Telephone Canal 3110. ;
GYVENIMAS: 3412 S. Halsted Street Ž

VALANDOS: &-8 ryto, tiktai.

augštos rųšies kalbamųjų mašinų 
raudonmedžio ir nužibinto ąžuo
lo. Ateikite išanksto ir pasirinki
te. Lengvi išmokėjimai, visiems 
taip žemi, Kaip $1.00 į savaitę,

Atdara iki 9 vai. vak. Nedėtio- 
mis iki 4 vai.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 kreivaa akis be skausmo vienu 
gydymu.

Pritaikau akinius teisingai.
Pasitarimas nemokama*.

W. M. LflVVHŪN, M. D.

I

G JOSEPH C W0L0n "
LIETUVIS ADVOKATAS 

. 29 S. La Šalie SL
Telephone Central 6399

Vakarais 
2911 W. 22nd Street

Telephone Central 6990 . 
------------------------------------U

219 S. Dearbom St. (Prieš paštų). Chicago, III

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

VALANDOS: 9-12 ryto 
2—9 vakaro 

3303 S Morgan St, Chicago, III

SOUTH WEST MUSIC SHOP
3804 S. Kedzie Ave.,2-ras augštas. 

CHICAGO.

Dr. M.T. STRIKOLIS
Lietuvis

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

Ofiso Tel. Boulevard 16D 
Rcz Tel Seeley 420

BmII DM 8. Ashland Biv«. Chlear 
TelapbaM Havmaykat 1*44

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGĄ* 

S»«cialiataa MoUriiU. vyri*kM, 
Vaiką ir visą ehreaiiki Ug«

Ofisas: M*4 S. Halstad SL, Chleafi 
T«l»*haa« Dmvm **M

VALANDOS i 1*—H rytoj t—1 
T—« vakar*. Nedaliomis 16—H Stoat-

Dr. \VH1TNEY 
Specialistas

Gydyme chroniškų ir nervų ligų 
VYRAI IR MOTERS,

Jeigu jus kenčiate su kokia nors chroniška, nervų, kraujo, ska
ros arba komplikuota betvarke, arba jeigu jus esate kankinami vi
durių, žarnų, kepenų arba inkstų liga arba jeigu jus turite reuma
tizmą, skausmus nugaroje arba sąnariuose, nustojimą noro valgy
ti, galvos skaudėjimą, pasitarkite su manimi.

Ofiso valandos 9 UI II IT NE V Nedėliomis 10 ryto 
ryto iki 8 vakare. fela HIIII N L I iki 2 vai. dieną
422 S. State St., arti Van Buren St., Chicago, III.

STAR & GARTER
MADISON PRIE HAL8TED STREET

-----BURLESQUE--------

SAM H0WE SH0W Kasdien du syk 2:15—8:15
Kainos 25e. iki 75e.

Moterįs ir merginos gal* lankytis kasdieną.

DR. S. N Al KELIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4712 So. Ashland Avė. 
Vai. 9—41 a. m. 5—6 p. m.
Nedėliomis 10—12 a. m.

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

Iš priežasties ligos parsiduo
da 200 šėrų Buck Run Oil and 
Refining Co., Kompanija par
duoda po ę2.00 Šerą, o aš po 
$1.60, ir galima pirkti pO 100 
serų iš šitos kompanijos. Šerai 
labai kįla ir išmoka gerus divi
dendus kas 3 mėnesius. Plačiaus 
viską paaiškinsiu ant vielos. 
Meldžiu atsišaukti laišku arba 
ateikite po šiuo adresu:

J. B.
711 West 34th St., Chicago, III.

Vyrišky Drapanų Barbenai
Nauji neatimti, daryti ant užsa

kymo siutai ir overkotai, vertis nuo 
$30 iki $50, dabar parsiduoda po 
$15 ir 25 dolerius.

Nauji, daryti gatavi nuo $15 iki 
$35 siutai ir overkotai, nuo $7.5(1 iki 

dolerių.
Pilnas pasirinkimas kailiu pa

muštų overkotų.
Visai mažai vartoti siutai ir o 

verkotai, vertės nuo $25 iki $85, da 
bar $5 ir augščiau. Kelnės nuo 
$1.50 iki $4.40. Vaikinams siutai 
nuo $3J)0 iki 7.50

Atdara kasdieną, nodėliomia ir va 
karais.

S. GOKDON
141* S Haląted iii Chieac*i W

DIDELE KRAUTUVĖ įvairių au
ksinių bei sidabrinių daiktų, kaip 
tai deimantų, laikrodžių, žiedų ir 
U. 1’arsiUuoda senoviška kaina.

'Kaipgi taisoma laikrodžiai. Užga- 
nėdinimas gvarantuotas.

IVler A. Miller
12128 XV. 22 St., . Ctlicago

Prone Canal 5838
Skyrius 4906 W. 14 st., Cicero

Telephone Yards 5834.

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

1325 So. Halsted SL, Chicago.

T«l. Yards 3654. AKUiERKA

Mrs,A.Michnlflwlcz
Baigus Akušerijos Ks- 
jleg’jil Hgai praktika
vusi Pennsylvariiios 
liospitalėsa ir Phita- 
Isiphijoj. Paaekmin- 
gai patarnauja prie 
gimdymo. Duodu rodą 
dsokioss ligose mote-

I Ima Ir Bsariri■»•»«*•. 
SUS So. Halated Str.

(A*t antri taki)
Chleage.
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Chicago ir Apielinke
— Kam jų rei- 

Pakeleivis sako:

Lietuvių Rateliuose.

aš turiu pinigų, 
kia — sakau.

Matai, jei tu neturi pinigų 
tai man baugu eiti su tavim.. 
Pasisakiau, kad 
riu. Pakeleivis c

IŠTIKTAS MIEGAMOS
LIGOS. a

ASMENŲ JTEKKOJKMA1 PARDAVIMUI

turiu 50 doli
Negali kalbėt, bet rašo.

VViIliam P. Brakebill iš Bolli-

NORTH SIDE

Tai bent “pamokino.

lavo, kad kalbėtojas stotų į vie
šus debatus ir visa tai, ką pasa
kė, paremtų faktais. Užtenka 
žmonių protą nuodinus — pa
sakė, d. Dubickas.

čia abejingai ver. Mo. yra 21 metų amžiaus,

kalba; kalbėtoju buvo d. And- 
riulevičius. Kalbėtojas tcciaus 
virtoj, pasakyti ką nors naudin- 
go-pamokinančio sus i r i n k il
siems, apšmeižė rimtuosius so-

delegatų susirinkime, prakalbų 
rengimo komitetas pranešė, 
kad draugai AndriuJevičius ir 
Dubickas debatų reikalo susi-

kų kiršai.” (?) Draugijų delc-

palyginus lai su jo suma, mano storyje tarnauja kaipo antros 
pinigai tik lašas vandens di
delėj juroj... Girdi, jeigu aš tu
rėčiau nors ki lotą šimtu, lai bu
tu visai kas kita... Nenorėjau * •
kankini savo turtingą pakeleivį 
visai bereikalinga baime ir nu
ėjęs pas brolį pasiskolinau vie
ną šimtą dolerii’c Talai pas ma
nu dabar radosi 150 doleriu ir 
mano bendras suliko eiti su ma
nim kariu — įieško! “kur nn-

klesos jūreivis. .Jis nesenai bu
vo paleistas parvažiuoti namon

suėmė, knd jis ncsivahlė ir iš- 
Irnukinio jį turėjo nešte nuneš
ti. Pas jį dar liek buvo sąmo-

jis yra, bet už kelių minučių

išvadindamas
juos “social-patriotaiss" “kapi
talistų pataikūnais” ir lt. Neap
lenkė ir Naujienų, nežinodamas

atmetė tą temą, sakydami, kad 
mes novijančiam vsq sočia 1- 
patriotais. Draugijos, kurias jie 
atstovauja didžiumoje yra linkę 
prie vidurinės socialistu srovės. 
Gi su kokiais ten social-patrio-

gabeno i jurininkų ligoninę ir
h’činus kreipias į mane
rodyk man savo pinigus. Pada- 

vinu jam 150 doleriu. Jisai sku
biai suvyniojo juos į nosinę ir 
užkišo man už anties. Girdi, 
kad kas nepavogtu... Paėjome 
dar gerą galą, suradome “kur

jo kalbų. Per tris dienas jis 
buvo visas pastiręs ir maža gy
vasties berodė. Paskui jis at
gavo dalį sąmonės, bet jo žan
dai pasiliko taip surakinti, kad

Po šitu d. Andriulevičiaus iš-c

Svarbios 
Prakalbos!

liui. Apie “patrijolus irgi dis
kusijos negali būt rengiamos 
Sarvšio vardu. Vadinas, drau
gai Amlriulevičius ir Dubickas 
turės perkeisti debatų temą.

—Jonas.

utis kiltim sudiev persisl 
rėm. .lis ėjo pus ungtirus, o

vilti surast savo tautiečius. Bet 
netoli

Kada jo

rašyti ir pirmiausiai paklausu

gančiojo rankos raštas yra alsi-

Rengia P. P. D.
Seredoje, Balandžio 9 d., 1919

LI l’OSYBĖS SVETAINfiJE
1822 Wabansia Avė.

Prelekcija. mojo

namų užsimaniau pažiu- 
kiek jis čia pinigų suvy-

Pajieškau savo draugų Antano, 
Juozapo ir Aleksandro Kurpeikių; 
paeina iš Kauno gub., Raseinių pa
vieto, Kvėdarnos pur., Skurdinu so
džiaus. Girdėjau esą mainieriais, 
Taipgi Albano Bcržanskio, gyveno 
Rockforde, III. Visų meldžiu atsi
šaukti šiuo adresu:

Povilas Kvedaras, 
1445 S. Halsted si., Chicago, III

PARSIDUODA PIRMOS KLESOS 
BUČERNR IR GROSERNP.

Kas norite turtų įgyti, tai pirkite 
tų biznį, nes aš išvažiuoju j Lietuvą. 
'Turiu šlako už $2,260.99, o įtaisymus 
$1,299.90, biznio darau 790.00 į še- 
šes dienas, nedėliomis uždarytų, di
delių nk jokių nevažioju; turiu pen
kis ruimus užpakalyj — $30 dolerių 
rendos. Aplinkui gyvena visokių tau 
lų žmonės. Atsišaukite:

1 K. SVEDRYS
Box 337. Frnnkfort, N. Y.

REIKALINGAS SAVININKAMS 
Lietuvis kontraktorius. Dengiu vi
sokius popierinius stogus ir taisau 
senus. Dedu rain paipas, dirbu bla
kinius kaminus, dedu blakines lubas 
— vienu žodžiu išdirbu visokius sto
gus ir visokius blekinius darbus.

Darbus užimu visose dalyse Chi- 
cagos. Darbų atlieku atsakančiai ir 
duodu gvartintijų. Kam tokis žmo
gus reikalingas, kreipkitės

LITHUANIAN RED 
ROOFING CO, 

and Shecl Metai Worka
2106 VV, 24111 M Tel Canal 4892

.įieško kambarių

PARSIDUODA labai pigiai .veži
mas, “bogė”, “brička’ 3 šėlai pakin
kių extra virnienai ir II. Atsišaukite 
pažymėdami No 6 1739 So. Halsted 
SI. Chicago, III.

NAMAI-žEMĖ

REIKALINGAS švarus kambarys 
dėl dvjejų vaikinų, pas lietuvius 
Bridgeporto apielinkėje. Valgis tini 
Imt namie pataisomas ir kad butų 
nedidelė šeimyna. Atsišaukite grei
tai laišku.

Stasys Ąntoninis, 
1,0561 Michigan avė., Chicago, III.

PARSIDUODA kendžių ir cigarų 
šloras ir laundry ofisas su 3 kam
bariais. Randa 12 dol. i mėnesį.

Mrs. Oday,
1854 So. \Vcl|s si., Chicago

SIŪLYMAI KAMBARIU

PARDAVIMUI lietuviška bučernė 
ir grosernė. šviežias lavoras. Par
duodu iš priežasties kito užsiėmi- 
mo 
(509 Wcst 1,11h Place. Chicago

PARSIDUODA farma arba gali
am išmainyti pnl namo. 7(1 akrų že
mės; 20 akru dirbamos. 112 akiu su 
budinkais. 4 kambarių si|uba ir bar- 
nė 1 mvlia nuo miesto, prie pat ge
ležinkelio. Bėga mažas upelis per 
kampų farinos, VVisconsIn valstijoje. 
Atsišaukite ant šio antrašo:

K. ZAUGA, 
3337 So. yVallace St. Chicago

PARSIRANDAVOJĄ 4 šviesus šva
rus ruimai. Gasas ir visas įtaisy
mas. $8.PO ramios per mėnesį. At
sišaukite 512 W. 281h St.

REIKIA DARBININKŲ
REIKALINGA šeimyninkė prie 

mažos šeimynos. Mergina arba na
šlė be vaikų. Pastovus darbas. Gera 
mokestis Atsišaukite greitai į 

ORUMUS CHEMICAL
LABORATORY

1718 So. Halsted St., Chicago, III.

PARDAVIMUI pirmos klesos bu- 
eemė ir grosernė su arba be namo, 
vienu augštu naujoje lietilvių apgy
ventoje vietoje. Baltos spalvos į- 
laisMnai. Parduosime pigiai.

ANTON PRAZSKY, 
2856 Emerald avė., Chicago

PIRKITE NAMA NEBRANGIAI 
Tiesiog nuo savininko, su keturiais pagyvenimais, po 1 kambarius. ('<<•- 
sas, toiletai, kloselai, drapanos, ma
udynės, sinkus naujos mados, ci- 
manlinis heismantas 7 pėdu augš- 
čio. Garadžius labai gerai aptaisy
tas. geroj apielnikėj, ar|i mokyklos 
ir karų linijos, netoli Wentworl!i 
avė. D. Kripas,
31!) \V. 51 si PI., Chicago

PARDUODAMA pigiai Ice box, 8 
oer 10. Sample, Bucber Boy ir Ske
ltis (vogos). Daylon coniputin, 
1053 S, Maplevvood Avė.,

'I'el, McKinley 5559

Inžanga 19 centų.
Kalbės K. GELEŽfiLR ir kiti; de

klamuos P. P. D. eiles M M. KATAU- 
SKll’TP. ir CEPI.INSKAITfi.

šiose prakalbose bus svarbiausiu 
tikslu priparodymas koks skirtumas 
P. P. I). nuo socialistų partijos ir 
kilų unijų. Vieton pašaleis kalbėjus 
nebūtus daiktus apie P. P. I). geras 
ir blogas puses, ateikite su rimtais 
klausimais, bus atsakinėta. Ateikite 
be skirtumo vyrai ir moters susipa
žint su P. P. D. t', idėja ir tikslais, 

Užprašo KOMITETAS.

Andais čia buvo surengta vie
ša sueiga prelekcija. Prele
gentu buvo Dr., D. Bagočius. 
Aiškino apie sveikatos reikalus. 
Publikos buvo ytin daug. Visa

ir už mano darbą... Oi, 
iš nusigandau, kuomet

Pranešimai

—Ten Buvęs.

BRIDGEPORT

Gudrus vagis.

gelis man papasakojo, kaip jis

laikrašlinės popieros, suvynio-

sijosi.

intas,

Gvaizdikas.

BRIGHTON PARK

“Blinda” scenoje.—Graži auka 
Br. Vargšo “Paminklo 

Fondam”

North Sidės Viešas Knygynas ren-, 
gia didelį piknikj nedėlioj, gegužio' 
11 d., National Grove darže ir šiuo- 
mi prašo visų kilų draugijų šios a- 
pielinkės nerengiu nieko tų dienų.

' KOMITETAS.

LMPS 9-tos kuopos Choro Extra 
repeticijos po vadovyste P. Gugie- 
nčs įvyks šiandie, balandžio 7 d„ 
Mar k \Vhile Parko svetainėje. Visos 
choristės malonėkite atvykti lygiai

Draugiškai F. S. K.

Bažnyčia!
švento Petro Apaštalo Lietuviu 

Tautos Katalikų Bažnyčia

buvusi 1538 ant So. Marsbfield

gies . Savo atsilikimą jis pn pa
Nedėlioj. kovo 30, Keistučio 

Paš. Kliubo dramos skyriaus lo-

LDLD. 45 kp. susirinkimas bus u- 
tarninke, balandžio 8 d., 7:3(1 v. va
kare, Meldažio svet., 2242 W. 23rd 
PI. Visi nariai prašomi atsilankyti 
ir atsiimt prisiųstas iš Centro kny
gas. ■—Valdyba

ini šios bus toj bažnyčioj Verbų

1919. Pamaldos prasidės 10 vai.

Religiios dvasiškus reikalus no
rintieji gali atlikti po jųjų Imosu al
ku. Taip kaipo spavedne, kiikstas. 
šliubus, pagrabus, kunigas atlieka 
norintiems ir jūsų namuose, ypač 
pagrabus norintiems kunigas lakio
ja kūnų iš namų stačiai j tautiškas 
kapines..

Seno Hyinsko katalikų kunigas

airt kampo stovi žmogus ir ver- 
k i a s u ašaromis k a Ij p 
kūdikis. — Ko verki — s:ik iu 
jam. — Atvažiavau iš kito mie-

surasti nugarų.
švenčiau ir vis
Susimildamas

Daug laiko pa- 
be pasėkimą... 
ar negalėtum 
— surasti kur

iriu užtektinai —pasirodė jis 
ištraukęs gabalą paperimų pi-

du tūkstančiu dolerių. Tik

bėk man surasti, o aš užmokė
siu. Ali riglit, galime eilti

pakeleivis kreipias į mane: ar

SVARBU PRELEKCIJA
Rengia L. L. F. 12-ta kuopa

UTARNINKE, BALANDŽIO (APRIL) 8 D., 1919 M.
MILDOS SVETAINĖJE, 3142 So. Halsted Street 

Pradžia 7:30 vai. vakare. Inžanga padengimui lėšų 10c. 
Prelegentas AŲG. MARGERIS, Universiteto studentas.
Temoje: “Ar turi žmogus dušię?”

Visi skaitlingai atsilankykite ir išgirskite šią naudingą 
prelekciją. " Kviečia KOMITETAS.

FARMOS

Dabar geras laikas pirkimui žemės, nes kaipo Ūkininkų Draugija 
prirodom atvažiavusiem, kad pats gali derėtis su savininkais. Yra ma
žų ir didelių visokio brangumo, tas visas galima pirkt ant išmokėjimų 
daug metu, daugumas randasi palei Lietuvius ūkininkus, kur ramu ir 
linksma gyvent. Atvažiavę nuo dypo per vienų gatvę po tiesei patėmy- 
site Lietuvių Namų, kur rasit visus patarimus, iš kitur atvažiuojant rei
kia važiuoti per Grand Rapids, o iš ten i musų kaimų Hari. Iš Chicagoš 
galima važiuot pigiau per vandenį, laivai išeina vakrais pusiau 8h) va b 
utarninke, ketverge ir subatoj. Taipgi dar turime diktokai tyro me
daus nuo farmu, viedrukas 5 svarų $1.85; dideliais orderiais pigiau. Ra
šydami įdėkite markę dėl atsakymo.

AMERIKOS ŪKININKAS
Rox 96. , Hart Michigan

I PIRMA NEGU PIRKSI. GAUK MUSŲ KAINAS I
ant Durą, Lentų. Rėmų Ir Stogams Popiero

I SPECIALIAI: Maleva malevojimui stabų išvidaus. po $1.40 už gal. <
CARR BROS. VVRECKING CO. I

I IMa.lOM R. R.l.ud St.. cklrara. III 1

PADIDINK ALGĄ.
REIKALINGA keletas vyrų, ku

rie yra apsipažinę su žmonėmis ir 
turi daug pažįstamų, visi galės pa
dvigubint savo algų nepertraukus 
savo dabartinio užsiėmimo. Darbas 
lengvas, pelningas ir ant visados. 
Klauskite platesnių paaiškinimų pas 
LIBERTY LAN!) & 1N VEST. CO. 
3301 So. Halsted St.. Chicago, III.

RAKANDAI

ktdnio-Liandsburgo dramą. “Bli 
ndą.” Kadangi vakaras buvo 
rengiamas ne (pasipelnymo, o 
labdaringu liksiu - 1 pastatymui 
mirusiam musų rašytojui, aa. 
Br. Vargšui-Laucevičiui, pa- 
minklo — žimoųių prisirinko 
pilnutėlė Meldažio svetainė. Pa
tai, mano aprokaviniu, Br. Var
gšo Paminklo Fondui liks apie 
pora šimtu dolerių. Tai yra 
graži auka ir Keistučio Kliubui 
priseina ištarti didelį ačiū. Jis, 
kiek man žinoma, suteiks į mi-

Bridgeporto Draugijų Sąryšio ko
misijos susirinkimas bus utarnin
ke, balandžio 8. 8 vai. vakare. 3336 
S. Halsted st. Visi nariai teiksitės 
atsilankyti laiku. —F. Katinas

Cicero Liet. Korporacijos v'suoti- 
nas šėrininkų susirinkimas įvyks 
panedėlyj. balandžio 7, 7:39 vai. va
kare, S. Zvibo svet., 1317 So. 59th 
Avė. Visi šėrininkai kviečiami atsi
lankyti. —Sekr. \V. Stankus

Chorų domai. — Visų tų chorų, 
kur prikhufso Susiv. Liet. Soc. Dai
nininkų Amerikoj, valdybos šiuo y- 
ra prašomos prisiųsti savo adresus 
naujai susivienijimo valdybai. Siųs
kite juos sekretoriaus adresu: F. 
Janilionis, 2526 \V. 45 PI., Chicago,

auka

ebieagiečiams jisai jau senai 
žinofnas. Keletą žodžių reikia

I SJL 1 kp. reng'amo statyti vei
kalo, Paskutinė Banga, repeticija 

bus panedėlyj, balandžio 7, Aušros 
svet., 3001 So. Halsted St, Pradžia 8 
vai vakare. Lošėjai prašomi susi
rinkti laiku. — Komitetas.

eitą kuogeriausiai. Vienur-ki-

l iet Lais Federacijos 3-čios kuo
pos susirinkimas bus utarninke ba
landžio 8, 7:30 vai, vak, Malinausko 
svetainėje, kertė Halsted ir 19 gat
vių. Visi nariai malonėkite ateiti į 
susirinkimų. -— Valdyba.

dėlė, beįl tai atleistina. Bet ap
lamai imant — lošimas žmo-

Po lošimui Keistučio 
choras vadovapjamas d. 
niaus, padainavo keletą

Kliubo

daine- 
šokiai,

—Pašalinis.

PRAPUOLfi LIETUVIŲ
VAIKUTIS.

suims Aleksandro Bamašausko, 
Adolfas, pustrečių melų am-

nugšėio. šviesini geltonais pinu-

. .1.1'1’’. 12 kp. rengia prelekcijų uta- 
rninke, balandžio 8 d. Mildos svet. 
Prelegentu bus A. Margelis. Skaitys 
tema: “Ar žmogus turi dūšių?” Visi 
kviečiami atsilankyti. —Komitetas.

Waterbury, Conn. — Socialistų 
Partijos Lietuvių Skyriaus susirin
kimas įvyks balandžio (April) 8 d. 
po num. 103 Green St. Pradžja 8 v. 
vakare. Draugai kviečiami atsilan
kyti. — S.P.L. Skyr. org

P. Plečkaitis.

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI
Pajieškau savo draugo Pijušo Ei

dukevičiaus, paeina iš Alvito para
pijos, Vilkaviškio apskr., Suvalkų 
gub., apie 4 metai atgal gyveno De
troite, Mieli., dabar-, girdėjau, gy-

jj žinote meldžiu duoti žinių šiuo 
adresu:

K. Povilaika,
I I I Cardoni avė., Detroit, Mieli.

PAJIEŠKAU savo brolio Joe Gal
diko, paeina iš Kauno gub., Telšių 
pav.^Jįielių parap., kaimo Viešlo- 
vėntf; Pirmiau gyveno Chicago, iš 

j ten išvažiavo i Burnhin, III. Meldžiu 
i   ..»..»»» <«...<« .. imnv lOHUV.Ili
I sekančiu adresu:

A. Galdikas, 
2005 Price st., Scranton, Pa.

. % | ivn iMvit/.uivo i mirimui, iii. ivieiiiziu
kais, pilno veido, rudų tikiu, pd- atsišaukti arba kas žinote pranešti 
kais drabužiais. Jis lik išbėgo 
į gatvę ir tėvai ėmę tuojaus jo 
jieške/ti, niekur nerado. Jei kas 
jį nuklydus} kur rado, malonė
kit sugrąžinti jį snsirupinu-

PAJIEŠKAU pusbrolių Petro ir 
Juozapo Gruzdžių. Paeina iš Kau
no gub., Raseinių pav., Veviržėnų 
par. kaimo Arvidu. 6 melai kaip 
Amerikoj. Keletas metų atgal gy
veno 1632 S. Frank st., Philadėl- 

n v . .j/wwv a ir i * .plOa, Pa. Patįs ar kas žinote malo- Kamasauskas, 2000 So. Halsted nekito pranešti 
ęįi h'. Gruzdis,

P. O. Box 193, West Frarikfort, III

REIKIA Darbininkų prie cukri
nių burokų. Vedusių arba pavie )ių 
ypatų. Augščiausia, mokestis moka
ma Michigan. Dykai namas rendai, 

dykai kelionė su perkraustymu. 
Kontraktas be atidėliojimo, kaip lik 
mes esame prisirengę prie ankstyvo 
darbo. Pasimatykite su musų agen
tais Chiragoje šiose vielose.
‘ as Al. Weber’s name, 1642 Orchardd 
St, bile dienų nuo 8 ryto iki 9 vak. 
Pas J. M Lopez 1724 W Harrison 
St., bile diena nuo š ryto iki 9 vak. 
Chas. Kassay’s ofise, 9328 Cottage 
Grove Avė., bile diena nuo 8 ryto 
iki 8 vakare. Andrevv Mikek, 1114 W 
18th St., bile dienų nuo 8 ryto iki 
8 vakare. Pekete ir Sons ofise, 1957 
W. Grand Avė, Nedėliomis nuo 
iki 11 ryto,

MICHIGAN SŲGAR Co. 
Saginay, Mieli

9

REIKALINGAS darbininkas dėl 
duonos išvežiojimo. Turi turėti $200 
cash Geras uždarbis ant eommision.

• MAROZAS BROS.
4617 So. Paulina St., Chicago.

REIKALINGA moteris prižiūrėji
mui 2 vaikų, vienas 5 metų, antras 
3 melų. Jokio namų darbo nėra. Va
karai, suliatom po pietų ir nedėliotus 
liuosi. Valgis, kambaris ir gera mo 
kestis. Arli bažnyčios. Atsišaukite j 

M J PALŠIUS
838 West 34lh St., Chicago.

REIKALINGA dviejų patarnauto
jų restorane prie nešiojimo valgio. 
Atsišaukite

Pctcr Malinauskas
3212 S. Halsted si., Chicago

REIKALINGA lietuvė moteris dir
bti į kotelį nuo 26 iki 30 
žiaus. Ruimas ir valgis; 
kiek kalbėti angliškai, 
darbas, gera užmokestis. 

And. Spuliarich, 
1167 So. Halsted st.,

metų ani- 
turi nors 
Pastovus

Chicago

BUKI A merginos prie namų da
rbo. Nereikia skalbt, gera užmo
kestis.

Mrs. J. WEINBERG
4929 Grand Blvd., 2 lubos
Tel. Drexel 6776. Chicago

REIKALAUJAM inteligentiškų 
merginų į ligonbulį lavintis būti 
nursėmis. Išmokinant j trumpų lai
kų. Labai gera proga.

Atsišaukite
Dr. G. M. Glaser, 

3149 So. Morgan st, Chicago

REIKIA kukoriaus pas kunigų. 
Gera užmokestis.

W. J. Malheney,
71/8 N. Adams st., Chicago

'I'el. Monroe 4532.

REIKIA merginos prie abelno na
mų darbo, šeimyna susideda iš dvie
ju užaugusių žmonių. Atsišaukite 
nuo 5—8 vai. vakaro.
4929 Grand Blvd., Chicago

PARSIDUODA Rakandai. Atsi
šaukite
912 W. 19th st.. Imos lubos, iš frono 

Chicago, III.

REIKALAUJA 5 moterų išlavintų 
pardavinėtojų pardavinėti moterims 
ploščius (coaks), $20 Į savaitę ir ko- 
mišemut. Išlavintos pardavinėtojos 
uždirba daugiau negu $30 i savaitę. 
BOSTON CLOAK and SUPT STORE 
1304 So. Halsted St. arti 13-tos gatvgs

.....-L.!—!_Į___ J--—1 "■'.igBĮBBHSm------ HB

PARDAVIMUI
PARSIDUODA labai pigiai mo

teriška drapanų dirbtuvė taipgi vi
sokių trimingų ir rakandų. Persi
duos viskas sykiu arba atskirai. 
Pardavimo priežastis ta, kad darbo 
perdaug, o sveikatos nėra. Sųlygas 
patirsite ant vietos. Kas norite pir
kti atsišaukite po numeriu 
1730 So. Union avė., Chicago, III.

EXTRA BARGENAS.
$201) dubultų springsų Phonogra- 

fas, grajina visokius rekordus, par
duosiu už $55 su rekordais ir dei
mantine adata. T^Pgi vėliausios 
mados rakandus 5 kambariams, 

arba atskirai, puikus seklyčios se
tas, valgomojo kambario setas, mie 
ganiojo gambario setas, davenport, 
aksomo divonai, rankomis piešti pa 
veikslai ir tt. parduosiu už bile tei
singų pasiūlymų. Nepraleiskite šių 

bargenų.
Rezidencija 1922 So. Kedzie Avė.

PARSIDUODA mūrinis namas ant 
2 augštu, 2 metai kaip statytas, tuš
čias lotas šalę ir staldas dėl trijų 
karvių. Parsiduoda labai pigiai iš 
priežasties išvažiavimo ant ūkės. Par 
duosiu pigiau negu prekiuoja. 1> tuk
sianti Įmokėti, tikusius ant lengvo iš
mokėjimo. Namas pats išmoka. Sa
vininkų galima matyti vakarais ir 
nedėliotus diena po No. 3099 \V. 53rd 
SI., 1-inas Floras.

PARDAVIMUI gera farma 70 ak
kas reikalinga prie gyvenimo. Vi
sokios mašinos ir nauja kuliama 
mašina. Labai graži viela priein
anti prie kelio, arti prie miesto - - 
2 mylios. Galile atvažiuoti vaka
rais nuo 6 iki 19 vai.

P. RIŠ KUS,
2837 So. Emerald Avė., 1-mos lubos 

iš priekio
TIKTAI ŠI MĖNl’SI

Už $55 nupirksi puikų tikros sku- 
ros seklyčios setų, vaitotų tiktai 30 
dienų, vertas -1V5. Mes esame pri
versti taipgi pratuštinti daug kitų 
seklyčios setų vėliausios štai lės. 
'Taipgi pianas ii’ fųnografas. PBI- 
SIUNČIAME UŽ DYKA. Priimsime 
Liberty Bonds.

WI£STERS STOBAGE CO.
2810 W. Harrison st.

Atdara nuo 9 ryto iki 9 vak. Neda
liomis nuo 10 iki 4 vai.

ANT PARDAVIMO puikus mūri
nis namas, elektros šviesa ir visi 
patogumai. Taipgi garadžius dėl 
trijų automobilių, ant dviejų lubų, 
cemento pddlaga ir elektros šviesa. 
Taiogi ir šalę lotas, su sųlygomis 
sutiksime *ant vietos.
3127 Lowe Avė, pirmos lubos, V,B,

PARSIDUODA pianas, vargonai ir 
french-horn; taipgi parsiduoda j- 
rankiai cigarams dirbti, kaip tai: 
presai muldės ir tt, Atsišaukite se
kančiu addresu:
3416 Auburn avė., Chicago, III.

ANT PARDAVIMO nnm.is mino 
akmenų frontas, ant 3 augštų, po 6 
kambarius, augšts beismimtas, skal
bykla. užpakalyj namelis t kamba- 
r‘ų. Išviso raudos Į mėnesi neša 862. 
Kas nori pirkti gražų narnų ir gra
žioj vietoj meldžiame atsilankyti 
pas savininkų, noriu parduoti grei
tai, atiduosiu pigiai.

STOCK’AI—ŠĖROS
MES PėRKAMė Liberty bondsus, 

mokame augščiausių mokestį. Ga
lima pigiai gauti graznų.

MAIDEN LANE JEYVELRY CO., 
1446 Milwaukec avė., Chirago

2239 W. 23 PI. savininkas ant pir
mų lubų.

MOKYKLOS

RANDAI
ATIDUODAMA randon didelė sų- 

krova prie Canalport avė., pertai
sysime pagal reikalavimų. Gera 
dėl bile kokio biznio. Labai pigi 
remia.

VALENTINE DRESMAKING 
(OLLEGES

6205 So. Halsted st.. 2407 W. Ma
ri iso n, 1850 N. Welta at.

137 Mokyklos Suv. Valstijose. 
Siuvimas, Pelrenų Kirpimas, De- 
signing, dėl biznio ir namų. Vie
tos duodamos dykai. Diplomai. 
Lengvi išmokėjimai. Gvarantuo- 
ta išmokinti jus pasiūti suknes už 
$10. “ * —

NAMAI-ŽEMĖ
ANT PARDAVIMO — Elegantiš

kas mumis, Naujausios mados me
dinis namas beveik naujas, geroje 
vietoje, arti Douglas Park. “L" 'Ter
minai ir Bervvu n. Didelė dirbtuvė 
ir miegamieji kambariai, attiko, 
šantė ir vištininkai, Viskas geriau
siame padėjime; gaso ir elektros 
šviesa. Vaisiniai medžiai. 49 miliu
tų į viduriniestį elevatorių. Kaina 
tik $2750. Prieinamos sųlygos. Ne
praleiskite šio bargeno.

ANT PARDAVIMO 2 augštų me
dinis namas. Dabartinis savininkas 
turi parduot apaatinę rendų visai 
užbaigtų. Geras sumanymas dėl 
dailydės arba žmogaus, kuris galės 
pats pabaigti. Lotas 45 pėlų platu
mo. Kaina $2100. Maža suma rei
kalinga įmokėti.

KOHOUT BROS., 
6210 W. 22nd St., Berwyn. Skersai 
gatvės nuo L Terminai.

BARGENAS: Parduodu savo pui
kių farmų 200 akečių juodžemio su 
niidiu, visa puikiausiai išdirbta, 
puikus budinkat, Lietuviškoje kolo
nijoje Gclžkelio stotis ant kampo 
fanuos, 8 my.’ios nuo didelio mies
to iš vieno šono ir 10 mylių nuo ki
lo didelio miesto. SpecialiŠkai iš
dirbta dėl RUGIŲ, AVIŽŲ, BL’LBIU 
ir tt. Ateikite pas mane aš parody
siu jums paveikslus tos mano far- 
mos.

S. Sokalskis,
3343 S. Lowe Avė., Chicago, III. 

Tel. Boulevard 10011.

SPECIALIS PASIŪLYMAS 
BALANDŽIO MĖNESYJE

Mes duodame vienų karvę, dvi 
kiaules ir 12 vištų kiekvienam, ku
ris pirks vienų iš šių 40—80—160 ake
lių fannų. Dobilų ir bulvių vieta, 
arti ežerų. Vilas paviete, Wiscon- 
sino valstijoj, kaina $20.00 už ake
lį, lengvas imokėjimas.

Atsišaukite G. F. SANBORN (sa
vininkas) arba rašykite lietuviškai 
CHAS. GODLESKI (tos kolonijos 
atstovas). 122 So. Michigan Avė. 
Room 908, Ctiteago, III.

. Phone Seelev 1613
SARA PATEK, Pirmininkė

Aušros Mokykla.
Šiais metais tapo įsteigta lietuvių 

kalbos skyrius. Yra mokinama du 
sykiu į savaitę. Mokytojauja pa
tyręs mokytojas J. T. Vitkus, kuris 
per kelis metus mokytojavo Valpa- 
raizo Universitete. Yra organizuo
jama pradinis skyrius. Pradėkite 
visi tuojaus. Kituose skyriuose mo- 
kynama po senovei. Prisirašyti ga
lima visuomet.

3001 So. Halsted St

AMERIKOS LIETUVIŲ MOKYKLA
Mokinama: angliškos ir lietuviškos 

kalbų, aritmetikos, knygvedystės, 
stenografijos, typevvriting, pirklybos 
teisiu, Suv. Valstijų istorijos, abel- 
nos istorijos, geografijos, politiškos 
ekonomiios, pilietystės, dailiarašys- 
tės.

Mokinimo valandos: nuo 8 ryto 
iki 5 po pietų; vak. nuo 7:30 iki 0:3U 
3106 So. Halsted St.. Chicago. Iii.

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

mas padarys jus Žinovu į trumpų 
laikų.

Mes turime didžiausius ir geriau
sius kirpimo-designing ir siuvimo 
skyrius ,ktir mes suteiksime praktiš
kų patyrimą kuomet jus mokysitės.

Elektra varomos mašinos musų 
siuvimo skyriuose.

Jus esate užkviečiami aplankyti ir 
pamatyti niusų mokyklų bile laiku—* 
dienų ir vakarais ir gauti specialift- 
kai pigių kainą.

Petrenos daromos pagal Jūsų mle- 
rą — bile stailės arba dydžio, iŠ bi-

MASTER DESIGNING SCHOOL
J. F. Kasnicka, Perdėtinta

118 N. La Šalie gat., prieš City Hali 
Atsišaukit ant 4-to augšto.


