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True translntion filcd with the post- mastei* at Chicago, III. April 17, 1919 as required by the act of Oct. G, 1017

DANIJAI GRĘSIA GENERA- 
LIS STREIKAS.

Truc translalion filed with Ihe post-mastei' at Chicago, III. April 17, 1919 
as rcipiircd by the act of Oct. 6, 1917Talkininkai laikys Rei 

na per 15 metų
Tariasi su mažosiomis valstybėmis

Taikos sutartis slepiama net nuo 
parlamentų

TALKININKAI MAITĮS KUSI- 
JĄ; BOLŠEVIKAI TURI SU

STOTI KARIAVĘ.

Didžiausios valstybės pasišaukė 
18 mažesniųjų aptarimui 

taikos.

PARYŽIUS, bal. 16. — Susi
vienijusios valstybės šiandie pa
darė sutarimų siųsti maistą į 
Rusiją, po neutrale kontrole, 
bet Francijos atstovai padarė ke 
lėta išėmimu, kurie bus svars- 
lomi ryto. Tečiaus išrodo, kad 
prieštaravimai bus įmesti ir 
kad šelpimo darbas bus greitai 
stumiamas priekyn.

Sutartys pabrėžia, kad bolše
vikai turi sustoti kariavę.

šelpimo darbas bus vedamas 
komisijos, vadovaujamos Nor
vegijos šiaurės ityrinėtojo Dr. 
Fridof Nansen. Kitais nariais 
bus Šveicarijos ir Skandinavi
jos piliečiai.

Pasišaukė niažesniasias 
valstybės.

Delegatai 18 valstybių, kurios 
paskelbė karę prieš Vokietiją, 
neskaitant 5 didžiųjų valstybių, 
tapo pašaukti susirinkti 3 vai. 
šiandie po piet Francijos užru- 
bežinių reikalų ministerijoj ir 
susitikti su Atstovais didžiųjų 
penkių valstybių.

Į svarstymo dalykus įeina 
klausimas pašaukimo Vokieti
jos atstovų ir pranešimas apie 
taikos sutartį toms 18 valstijų.

Truc lianshdlon filcd v.iih Ihc pnst- 
niustcr at Chicago, III. April 17, 1919 
as requircd by the act of Oct. 6, 1917

TAIKOS TARYBOS 
BAIGIASI.

PARYŽIUS, bal. 16. — Tary
bos tarp atstovų talkininkų ir 
susivienijusių valdžių veik už
sibaigė utarninke, Echo de Pa
ris sakosi patyręs iš autoritetin
go šaltinio. Laikraštis pridu
ria, kad niekad nebuvo tokio di
delio susitarimo tarp Francijos 
ir Suv. Valstijų, kaip dabar ir 
kad Francijos valdžia yra pil
nai užganėdinta prezidento \Vil- 
sono pozicija.

Gaulois sako, kad galutinas 
susitarimas apie rubežius tarp 
Jugo-Slavijos ir Italijos bus įra
šytas laikinoj taikos sutartyj su 
Vokietija.

Laikys Reiną per 15 metų.

Tarybų keturių galutinai nu
tarė vakar, kad karinė okupaci
ją kairiojo kranto Reino upės 
turi tęstis per penkiolikę nie- 
t ų, sako laikraščiai. 
Išpradžių bus naudojamos tal
kininkų spėkos, bet jos bus iš
traukiamos proporcionaliai 
kaip Vokietija pildys finansines 
obligacijas ir jų vietą užims 

franeuzų ir belgų kareiviai. ,
Journal sako, kad ccnlralinė 

teritorialė komisija laikos kon
ferencijos nusprendė Tešen pro
blemą naudai Čeeho-Salvakijos, 
o ne Lenkijos naudai.

Schleswig klausimas 
išrištas.

Tarvba ketiniu nutarė, kad* 'c ’
Schlcisu ig-Holstein klausimas’ 
bus išrištas sulig nutarimu teri- 
torialės komisijos, kuri reko
mendavo, kad dalykas turi bū
ti sutaikytas referendumu, pa
darius prirengimus, kad užtik- 
linus bešališkumą to referenčių-C 

nio.
Taryba keturių vakar svars

tė klausimus, paliečiančius 
Schles\vig-I lolstehl, Helgoand 
ir Adriatiką. "Tarybai laikant 
posėdį, užrubežinių reikalų mi- 
nisteriai susirinko ir apsvars
tė pretenzijas, kokias Vokietija 
pastatė prie salų Antarktiko va
ndenyne.

Turi pripažinti poziciją 
Egypte.

Užrubežinių reikalų ministe
rini taipgi svarstė raštą straips
nių taikos sutąrtyj, parodančių 
Vokietijos pripažinimą Anglijos 
pozicijos Egypte ir perleidimo 
sultono teisių sidig Suezo su
tartim, Vokietijos priėmimą 
t Ūkininkų užgrobimo teismo 
nuosprendžių ir straipsnio kas- 
l’nk Morokko ateities stovio.

Belo talkininkų užrubežinių 
reikalų ministeriai vakar svars
tė klausimą, ar kairiojo kran
to Reino upės okupacijos kaštai 
turi būti panešti vokiečių, ar 
talkininkų. Gabaus tapo sutar
ta pavesti dalyką tarybai ketu
rių, Tf ’

Truc Iransla’ion filcd with the post- 
master ai Chicago, III. April 17, 1919 
a> requircd by the act of ('et. <>. 1917 
FRAKCIJA NET PARLAMEN

TUI ATSISAKO PASAKYTI 
TAIKOS SĄLYGAS.

PARYŽIUS, bal. 16. — Atsto
vu butas šiandie 334 balsais 
prieš 166 išreiškė savo pasitikė
jimą valdžiai klausime ar Fran
cijos taikos sąlygos turi būti pa
sakytos parlamentui po to, kaip 
užrubežinių reikalų ministeris 
P.’cbon atsisakė išdėstyti smulk
menose taikos sutartį; (kol ta 
sutartis nebus pasirašyta.

Atstovas Andre Lebey pa
klausė Pichon kokią dieną jis 
priims interpeliaciją apie sąly- 
g is, kokiomis valdžia praneš 
parlamentui taikos sąlygas.

Pichon atsakė, kad jis sutin
to i tuojaus butj interpeliuoja- 
nui. bet kad jis atsisako pasa
kyti kokias nars smulkmenas a- 

pie taikos sutartį. Jis tada pa- 
paprašė, kad tas dalykas butų
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atmestas, padarydamas jį klau
simu pasitikėjimo valdžiai. Bu
tas po karštų debatų parėmė 
Pichoną. c

Pichon savo kalboj nurodė, 
kad pasakinius taikos sutarties 
parlamentui pirm pasirašymo 
po sutartim butų nekonstituci- 
niu. Po to socialistas Jean 
Bon pridūrė, kad Vokietijos val
džia Wcinrare žinos sąlygas pir
miau negu Francijos atstovų 
butas. Vėliau tas pats atstovas 
sušuko, kad premieras ('lemeni- 
ceau išdavė šalį.

'Truc translntion filcd with Ihc post- 
master at Chicago, III. April 17, 1919 
as rc(|uirc(l by the act of Oct. •». 1917

SUNAIKĮS HELGOLANI).

LONDONAS, bal. 16. - Reu- 
lerio Paryžiaus korespondentas 
sako, kad taryba keturių nuta
rė, jog Helgolando fortifikaci
jos turi būti nuimtos ir sala, 
k ii k galima, sunaikinta.

Truc translntion filcd with Ihc post- 
niaster at Chicago, III. April 17, 1919 
as reųuired by the act of Oct. G, 1917

KORĖJOS VALDŽIA JIEŠKO
, PRIPAŽINIMO.

PHILADELPHIA. Pa., bal. 16.
Čia laikantis posėdžius Korė

jos kongresas pasiuntė prezi
dentui ir susivienijusioms val
džioms Paryžiuje peticiją, pra
šančią pripažinimo laikinės val
džios Korėjos respublikos.

Tinę translalion filed a iltį ihe pnst- 
niaster at Chicago, III. April 17, 1919 
as rcųuired by Ihe act of Oct. 6, 1917

TALKININKAI EVAKAVO 
CHERSONIŲ.

LONDONAS, bal. 16. — Ka
rės ministeris Cburchille šian
die po piet paskelbė atstovų bu
te, kad talkininkai evakavo 
Cherson miestą (92 myl. j šiam 
ryčius nuo Odessos).

True translntion filed with Ihe post- 
master at Chicago, III. April 17, 1919 
as re(|uired by the act of Oct. G, 1917

Bavarijoje
SUIRUTĖ MUNICHE.

LONDONAS, bal. 16. — Co- 
penhageno žinia sako, kad pil
nas chaosas viešpatauja Muni- 
che.

Visas darbas apsistojo, trau
kiniai nevaigšto ir plėšikai plė
šia namus ir grąsina bankams. 
Pirmas infanterijos pulkas pri
sidėjo pirie spartakų.

BALSUOJA APIE GENERALĮ 
TELEFONISČIŲ STREIKĄ.

LOUISVILLE, Ky„ bal. 16.- 
Harry Henderson, biznio agen
tas Lousville telefonu operuotų
jų unijos paskelbė, kad visos ša 
lies telefonų darbininkai bal
suoja apie privertimą valdžios 
pripažinti telefonų darbininkų 
uniją. Jeigu tas nebus padary
ta, kils generalis telefonistų 
streikas.

ORAS.
Apsiniaukę ir šalta šiandie;

galbūt lietus ryte; ryto giedra ir 
šilčiau.
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T» tie Ii ansla'ion filcd xvill: Ihe post- 
maslcr at Chicago, III. April 17, 1919 
as rcipiircd by the art of (h t Ii, 1917

Susižinoti su 
Lietuva jau 

leista
Wasbingtono lietuvių 'Tarybų 

pildomasis komitetas telegrafu 
Naujienoms praneša:

VVASHINGTON, D. C., bal. 16. 
— Mes gavome leidimą siųsti į 
Lietuvą maisto daiktus. Karės 
pirklybos komisija šiandie au
torizavo visus amerikiečius lai
svai susižinoti ir pirkliauti su 
žmonėmis gyvenančiais Lietu
voj ir Latvijoj.

Smulkesnes žinias apie regu
liacijas tuojau pranešime.

True translntion filed \vith Ihe post- 
master at Chicago, III. April 17, 1919 
as i cipiired b\ the act of Oct. 6, 1917

Vokietijoje
GENERALIS STREIKAS 

BREMENE.

BREMEN, bal. 16. - Genera- 
lis streikas lapo paskelbtas šia
me mieste. Jį apėmė didžiumą 

didelių dirbtuvių ir gatvekarius.
Gazos ir elektra apšvietimu: 
veikia.

fine hanslafion filed \vnh Ihe post- 
master at Chicago, III. April 17, 1.919 
•is reųuired by the act of Oct. (>, 1917
E BERTO KAREIVIAI PAĖMĖ 

MAGDEBNRGĄ.

GOPENHAGEN, bal. 16. — 
\Veimar žinia į Berlino Lokal 
\nzeiger sako, kad Vokietijos 
valdžios kareiviai užėmė visą 
Magdeburgo miestą utarninke. 
Pranešama, kad ten buvo smar
kių mūšių ir daug žmonių kri
to iš abiejų pusių.

Tru*» trauslndnn filed with Ihe post- 
inaster at Chicago, III. April 17, 1919 
a< reipiired bv the nei of Oct. 6.1917

Vokiečių armijos grąsina 
streiku.

BERN, bal. 16. — Frankfurt 
Zeitung Berlino koresponden
tas sako, kad vokiečių kareiviai 
ir unter-oficieriai protestuoja 
prieš parėdimą, kad jiems bus 
mokama taikos laiko alga ir grą 
sina streiku, jei paredimas ne
bus atšauktas.

True translntion filed with Ihc post- 
niastcr at Chicago, III. April 17, 1919 
as recjuired by the act of Oct. G, 1917
400,000 VOKIEČIŲ MIRĖ NUO 

INFLUENZOS.

GOLOGNE, ha. 16. ^ Vokie
čių medikalis žurnalas apskaito, 
kad 400,000 žmonių mirė nuo 
ispaniškos influenzos Vokieti

joj laike pastarųjų. 18 mėnesių.

Pasimirė istorikas.

SAN FRANCISCO. bal. 16.
(irįšdamas iš Mrs. Phoebe He- 
arst laidotuvių Union Ferry slo- 
tyj urnai pasimirė Californijos 
universiteto prof. Henry Morse 
Stephens, išstorikas ir rašytojas,

LONDONAS, bal. 16. -- Iš 
Copenhageno pranešoina, kad 
Danijoj po vėlykų gali kilti ge- 
neralis streikas. Metalo darbi
ninkai grąsina sutreikuoli kar
tu su kitomis 18 unijų, jei jų 
reikalavimai nebus išpildyti.

True translalion filed wilh Ihe post- 
master ai Chicago, III. April 17, 1919 
us rcipiircd by the ucl of Oct. G, 1917 
TALKININKAI BOMBARDUO

JA ODESSĄ.

LONDONAS, bal. 16. — Ex- 
change Telegraph žinia iš Atbe- 
nų sako, kad talkininkų laivy
nas bombarduoja Odessą. Tai 
pasakoja atvykę į Athenus pa
bėgėliai. ,

Truc tiansln’lon filed vvilh the post- 
niaster at Chicago, III. April 17, 1919 
as re<|uired by the act of Oct. G, 1917
AMBASADORIUS LENKIJOJ 

PASKIRTAS.

PARYŽIUS, bal. 16. — Hugh 
S. Gibson, sekretorius Amerikos 
ambasados Paryžiuje, lapo pa
skirtas kaipo pirmas Suv. Vals
tijų ambasadorius Lenkijoj.

VARŠAVA, bal. 13. — Lenki
ja sutiko tarties su Ukraina a- 
pie mūšių paliaubą. Delegatai 
,au yra paskiri;.

True translntion filed wi h the post- 
inastei' at Chicago, UI. April 17. 1919 as require(i by the act of Oct. <>. 1917
LENKŲ KAREIVIAI GABENA

MI PER VOKIETIJĄ.

PARYŽIUS, bal. 15. Pir
mas pulkas gen. Haller lenkų 
kareiviu šiandie išvažiavo sker- €
sai Vokietiją. Jie yra lydimi S. 
Valstijų paskirto oficieriaus ir 
anglų, franeuzų ir italų oficic 
rių, kurie veiks kaipo tarpinin
kai tarp vokiečių ir lenkų karei
viu.V

True translalion filed vvilh Ihe post- 
master at Chicago, III. April 17, 1919 
as reųuired by the act of Oct. <>, 1917

VENGRIJOJE
| LENINAS APSILANKYS 

BUDAPEŠTE.

BUDAPEŠTAS, bal. 16.
Nikolai Lenin telegrafavo Ven
grijos užrubežinių reikalų mi- 
nisteriui Belą Kun, kad jis ap- 
silankys Budapešte užsibaigus* 
Vengrijos rinkimams ir pirmi
ninkaus naujame internaciona- 
liame komunistų kongrese.

True translalion filed wi!h Ihe post- 
ma.ster at (’hięago, III. April 17, 1919 
as required by the act of Oct. G, 1917

Nėra nužudyti.

COPENIIAGEN, bal. 16. - 
Vienuos žinia j Berlino Acbt 
Uhr Blatt sako, kad narys so

vietų ministerijos Budapešte, 
Boehm, atvyko į ten ir užreiš- 
kė, kad erchercogas Juozapas, 
buvusis premieras Dr. Alexan- 
der VVckerle ir pirklybos mini
steris baronas Josepli Sztepre- 
nyi nėra nužudyti, kaip tai bu
vo vakar pranešta iš Berlino.

Erchercogas yra su savo šei- 
mina Alczuth’c, o Dr. Wekcrle 
ir baronas Sztepivnyi yra Bu-
dapešto kalėjime.

14 valstybių rubežiai 
permainyti

Intervencija Rusijoj yra klaida, sako 
Lloyd George

j Europai gręsia bado ir bolševiz
mo pavojus, sako George Lloyd. 

Smerkia kritikus.

LONDONAS, bal. 16. — Pre
mieras David Lloyd George, su
grįžęs iš taikos konferencijos 
Paryžiuje, šiandie pradėjo ko
vą su savo politiniais oponentais 
tiesiai jų buveinėj. Kalbėdamas 
atstovų bule, jis išpradžių išai
škino kas liko atlikta Paryžiuje 
ir tada metė pirštinę, iššaukda- 
mus tuos, kurie jam priešinasi, nUO Rusijos valdžios, pre-
sloli su juo atviron kovon.

Premicro ataka susispietė ant 
lordo Northcliffe, leidėjo, ku-

I . - i • t AI ris nuvertė buvusį premierą As- 
|quith ir susilpnino padėjimą 
lordo Kilchener.

Tai buvo tiesioginis iššauki
mas Northcliffe išbandyti spė
ką. Premieras sutinka paleisti 
parlamentą ir eiti prieš žmones, 
kad patyrus ar jo valdžia, ar o- 
pozicija bus remiama.

Kalba gali b'4(ti padalinta | 
dvi dalis. Viena jų lietė kas ) 
buvo atlikta Paryžiuje, kita da
lis buvo vien pašvęsta politinei ; 
kovai namie.

Pirmoj daly j Lloyd George 
pasakė, kad talkininkų atstovai 
atsiekė pilno susi'tarimo dide- 

| liuose laikos klausimuose. Tal- 
j kininkų reikalavimai lapo su- 
j formuluoti ir jie bus įteikti prie 
šui prieš pabaigą sekamos sa
vaitės.

Suv. Valstijos ir Anglija ne
turi skirtumų ir visi delegatai 
buvo nusiprendę duoti Franci- 
jai kiekvieną apgynimą prieš at 
sinaujinimą vokiečių pavojaus. 
Paskelbti Havkos toąlygas pirm 
negu jos bus įtėik’los priešui, 
butų paskatinimas priešo prie- 
šininios. Kiekvienas prižadas, 
kokį jo valdžia padarė Anglijos 
rinkikams tapo išpildyti darant 
“stiprią” taiką ir priverčiant 
Vokietiją mokėti iki paskutinio 
galinio skaliko.

Bolševizmo pavojus.

Vokietija kaipo valdžia dau
giau nebėra pavoju, bet dabar 
didelis pavojus yra bolševizme. 
Skaičius bolševikų auga, bet jų 
spėka silpnėja delei ekonominių 
sąlygų spaudimo.

Niekad nebuvo klausimo apie 
pripažinimą Rusijos bolševikų, 
tuo pačiu laiku karinė interven
cija Ųusijoj butų buvusi didele 
klaida.

Badas tikrasis pavojus.

Kalbėdamas apie reikalingu
mą sugrįšti j taikos taką ir su
mažinimą ginklavimus, premie
ras pasakė, kad šalies spėkos, 
kurios laikė Europą ginkluose 
per 40 metų bus sumažintos iki 
armijos, kuri bus ganėtina vien 
dabojimui tvarkos jos miestuo
se ir apgynimui pirklybos. Bu
vo sugestija, kad karė gali atsi- 

naujinli Vokietijoj. Tai nėra 
pavojum, sakė Lloyd George, 
kadangi lik su sunkumu Vokie
tija galėjo surikti 80.00(1 karei
vių palaikymui tvarkos. Pavo
jus, sakė jis, yra pasaulio įri- 
mc, pridurdamas:

“Tikrasis pavojus — išdžiu
vusi bado šmėkla, — skrieja per 
žemę.”

Atsakydamas j darbiičių va
dovo John F. (Jynes klausinę, 
ar buvo užkalbinimų , apie lai

mieras pasakė:
“Mis neturėjome jokios rū

šies užkalbinimų. Jokių nebu
vo pakelta konferencijų.”

Bolševizmas blankstąs.

Lloyd George sakė, kad jo gi
liausiu įsitikinimu yra. kad ka
rinė intervencija Rusijoje bu
tų aklu didžiausio paikumo.

Kaip Anglijos valdžia nė ap
gailauja sąlygas Rusijoje, tęsė 
premieras, nėra jos pareiga į- 
v >lli Angliją j lą milžinišką dar
bą, kad pagerinus sąlygas Rusi
joj. Jis pridūrė:

“Rusija yra šalis, kurion labai 
I ngva įsiveržti ir labai sunku
išsinešdinti.“

Niekad nebuvo klausimo apie 
pripažinimą Rusijos. Jis nie
kad nebuvo pasiūlytas ir niekad 
n‘buvo svarstomas.

Premieras sakė, kad patiki
mos žinios parodo, kad nors 
bolševikų spėka matomai didė
ja, pats bolševizmas laipsniškai 
blai ksta. — ūždamas prieš ne
atleidžiu spėką ekonominių 
f.'.klu. c

Permainė rubežius
14 šalių.

Savo peržvalgoj ankstyvesnėj 
dalyj savo kalbos apie sunku
mus, kokie stovėjo prieš laikos 
konferenciją delei daugelio bu
vusių sudėtinių problemų, pre
mieras nurodė, kad rubežiai 1 I 
v dslybių turėjo būti pertvarky
ti. Tas, sakė jis, duos šiokį-to- 
kj supratimą vien apie teritori- 
jalius keblumus. Bet, pridūrė 
jis, buvo problemos, paliečian
čios pasaulio taiką ir likimą 
žmoniųL genčių ir jeigu butų 
padarytos klaidos, žmonija tu
rėtų užmokėti už jas.

Prisiminęs apie visapasaulinį 
išsiplė.lojimą karės, premieras 
pasakė, kad naujos valstybės iš- 
kįlo gyvybėn, niekurios jų ne
priklausomos, niekurios pusiau 
priklausomos ir niekurios, ku
rios gali būti protektoratais ir 
nors jų rubežiai gali būti nenu
statyti, kokis-nors nurodymas 
turi būti duotas.

Laikas sugaištas taikos kon
ferencijos sudaryme tautų lygos 
pieno yra sutaupytu laiku, o 

ne išeikvotu, sakė Lloyd Geor
ge, kadangi lyga patieks budus 
atilaisymui galinių klaidų.
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Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj,
pačiu:

Metms........ .............................
Pusei meto ..««*.»*«..«...• 
Trims menesiams ................. •
Dviem mėnesiam ................ ..
Vienam mėnesiui .......... .

15.00
3.00
1.65
1.25

.. 65

Pinigus reikia siųst Pačio Money 
Orderiu, kartu su užsakymu.

True trunšlation filed with l'?e post- 
master ai Chicago, III. Anril 17, 1919 
as rcųuircd by Ihc act oi Oi t. 6,1917 

Bavarijos sovietų 
respublika.

Nuo laiko kaip Bavarijos res
publikoj Įsisteigė tarybų vald
žia, žinių agentūros ėmė skelb
ti, kad ten pasidarius visiška a- 
narebija ir prasidėjęs raudono
jo teroro \4ivš|>atavftin«s}. Bet 
štai Chicago® Daily Ncws ko
respondentas. Ben lieclit, kurs 
aplankė Įvairias Vokietijos da
lis ir dabar kurs metas rančiusi 
Bavarijoj, savo kotX‘spondenci- 
joj iš Mucncheno, datuotoj ba
landžio 12, praneša visai ką ki
tą. Jis pabriežia, kad visos 
skleidžiamos pasaulyj žinios a- 
pie anarchiją ir terorą Bavari
joj esančios grynas melas, o tas 
melagingas žinias daugiausia fa 
brikuojąs Prūsijos Beriinas. 
BerNno politikieriai, mat, ap
maudu nesitveria, kad Bavari
ja nori- būt visai savarankė res
publika ir pati tvarkyties kaip 
tinkama; todėl jie melais norį 
Įtikinti ne tik Vokietijos žmo
nes, bet ir užsieni, dagi talkinin
kus, kad Bavarijos sovietų val
džia tai tik lutus iš k riešo išėju
siu bavaru klvkos bolševikiškas

C t ~

burbulas, kurs veikiai turėsiąs 
sprogti.

Tiesa gi apie Bavariją, sako 
korespondentas, esanti tokia:

Visų-pirma, Bavarija nesan
ti bolševistinė respublika. Bava
rijos sosĮietų vaidilos vykina
mas dabar programas visai ne
panašus į Rusijos bolševikų 
programą. Bavarų programas 

tai švelnus, tvarkus ir moksli
nis praktikoj laikymas socia
lizmo teorijų, kurias pirmiau 
skelbę Ebertas ir Scbeidema- 
nas ir Noske, kol jie nebuvo su
sibičiuliavę su Prūsijos kapita

las tų ir klerikalų frakcijoms.
Lifjtausmi nepatenkintas šian
die elementas Bavarijoj tai esą 
kraštutinieji radikaliai komu
nistai arba spartakai. Jie dagi 
buvę sua rėšiu vę*Sovietų galvą, 
Tolterą, ftam prakalbą laikant 
komunistų susirinkime; bet u- 
mai vėl jį paleidę.

Sovietų valdžia Įsteigus revo
liucinį tribųnalą, veikiantį die
ną ir naktį. I'ribunalan įeina 
dvidešimt aštuoni žmonės ir jie, 
po septynis narius pamainais, 
tardo bylas.

Žemės ūkių socializavimas 
pavesta patiems valsčių ūkinin
kams vykinti, o no darbinin
kams. Valstiečių taryba, kuri 
reprezentuoja penkiasdešimt 
nuošimčių Bavarijos smulkių
jų ūkininkų susirūpinus šutai- 
symu žemės kuimidv.mins dali- 
ntiiio pienu. .Ii<~ nrluri sa-
ves ui5 jokios darbininkų dikta

tūros.

savo baisą kelti, savo nuomonę 
išreikšti. Du kartu savaitėje 
sovietų laikraščių skiltyse bur
žuazija gali rašyti, ką nori; ga
li kritikuoti valdžią ir jos pat
varkymus kiek tinkama; gali 
dagi savo atsišaukimus spaus
dinti.

Žmonių švietimo ir kultūros 
darbui pakviesta ir dirba speci
alistai mokslo žmonės, artistai, 
rašytojai ir poetai.

Aprūpinimas žmonių maistu 
pavesta į rankas tam tikrų ko
mitetų, Į kuriuos Įeina valstie
čiai ūkininkai ir dvarininkai.

Pasikalbėjime su korespon
dentu sovietų galva Toller pa
sakęs, kad Prūsija savo melų 
propagandų turėjus supiudyti 
talkininkus prieš Bavariją. Ba
varijos sovietų respublika esan
ti prisirengusi pasirašyt po tai
kos sąlygomis talkininkų padik
tuotomis, bet ji nepripažinsian- 
ti taikos, po kuria pasirašysią 
Prūsų kapitalistai VVeimare ar
ba Paryžiuje. Bavarijos varga 
nepasibaigsią keliomis dieno
mis; bet jie visu atsidėjimu vei
kią, kad industrijos ir bankų 
{ocializavimu pašalinus darbi
ninkų neturtą, vargą, neteisybę 
ir ligas. Nesocializuojainos tik 
menkos įstaigėlės ir dirbtuvėlės, 
kuriose dirba dešimt ar penkio
lika žmonių.

Korespondentas sako, kad Ba
varijoj, išskiriant tik Nureber- 
gą ir keletą gretimų centrų, nė
ra nė jokių ekscesų; visur ramu
mas ir tvarka. Savo korespon- 
dcnciją jis baigia žodžiais:

“Mano šitas pranešimas atro
do lyg butų “probolševikiškas”. 
Išticsų, aš nesivaduoju sovietų 
propagandistų iliuzijomis, neuž
tariu nė bolševizmo, nė socializ
mo, bet aš irgi nemanau, kad 
bjaurus melas, niekingi šmeiž
tai ir purvais drabstymas, ku
rių tokiu pasimėgimu vartoja 
Prūsijos politikieriai, butų tin
kamas argumentas prieš socia
lizmą.”

Kaip melų kampanija veda
ma prieš Bavarijos socialistus, 
paėmusius šalies valdžią Į savo 
rankas, taip melai platinama a- 
pie Vengriją ii’ apie Rusiją ir a- 
pie kitas šalis, kur tik socializ
mas ima įsigalėti. Melais nori
ma diskredituoti socialistų vei
kimą, idant tuo budu dar geibė
jos kilų šalių buržuazijos intere
sus ir griūvančią visur kapita
lizmo tvarką.

True translation filed with the post- 
inaster at Chicago, III. April 17, 1919 
is reųuired by the act oi' Oct. 6,1917

Apie Padėjimą 
Rusijoje.

Specialė Frazier Hunt koresp. 
,The Chicago Tribūne

(Copyright 1919 by the Tribūne Co.)

Paskutinis straipsnis.

Petrogradas, per žygūną į Pa
ryžių, bal. 14 d. šimtas mili
jonų Rusijos kaimiečių rengiasi 
keisčiausiai! sreikan su didžiau
siu pasirįžimu, bet patįs nenu
manydami to. Jie rengiasi strei
kuoti prieš miestų vadovus ir 
miestų darbininkus bei sovietų 
valdžios filozol iją. J ii* rengia
si streikuoti prieš pačią gyvastį 
miestų, atsisakydami auginti 
maistų bent vieną unciją dau
ginus negu jiems patiems terei
kia

Jie nori turėti patįs sau. Jie 
nenori dirbti neapčiuopiamam 

daiktui vadinamam valstybe; 
jie nori dirbti patįs sau. Jie no
ri zsavo budo laisvės ekonomi
niai ir politiniai. IV jie mano 
laimėti ją sveiku prieš maistų 
nugi*! imt*.

Dviejų idėjų kova.
Visa Spauda yra sochdkuota. šita kova tarp milijonų kai- 

Sooializuotuose sovietų laikraš- miečių ir miestų darbininkų y- 
čiuose leista pdlnai ir bužuMijm ra didesnė ir gilesnė negu kiesų

kova miestuose. Iš vienos pu
sės didelis prisirišimas prie že
mės ir instinktus turėti ją, iš ki
tos pusės šalta, matematinė fi- 
lozofija komunistinio valdymo 
visa ko. Tai yra pamatinių idė
jų kova, kur 85 nuošimčiai Ru
sijos milionų yra sustoję prieš 
3 ar 4 milijonus miestų darbi
ninkų ir šilas keistas prieš mais
tinis streikas yra kanuoliniu 
prirengimu prie mūšio.

šiandien kaimiestis didžiu
moje yra nesuderinamai prie
šingas sovietų žemės progra
mų!. Jam buvo žadėta žemė, 
taika ir laisve ir dabar pis mato, 
kad nieko to nėra. Žemė, dėl 
kurios įgijimo kaimų darbinin
kai užmušė jos savininką, pasi
rodo priklauso valstybei. Jie ne
gali dalintis tuoju dvaru, bet 
turi dirbti taip, kaip jie pir

miau dirbo ponui. Smulkus 
kaimietis žemės savininkas 
mato, kad jo svajojimas apie 
gavimą žemės iš didelių dvarų, 
yra lik svajone.

Jam buvo žadėta laisvė, bet 
jis mah), kad jei jis nėra parti
jos žmogumi ir nėra priimtu 
ir pripažintu komunistu, lai jis 
negali užimti vietos kaimo, val
sčiaus ar apskričio sovietinėj 
valdžios įstaigoj. Vietoj žadė
tos taikos jis mato, kad karė te
beeina toliau, ir dažnai ji eina 
prieš jį.

.lis moto, kad jo nedideli javų 
sandėliai yra paimami iš jo su 
prievarta ir jis nejaučia jokių 
prielankumo ryšių tarp jo ir 
miestų darbininkų (|iklaturos. 
Taigi jis varčiaus leis miestui 
badu išmirti, nė ką augins ar 
rinks javus, kurie paimama iš 
jo su prievarta.

Norint suprasti Rusijos didįjį 
žemės klausimą, reikia šiek tiek 
pažinti jos istoriją.

Iki 1851 m. žemė buvo pada
linta į didelius dvarus, kurie 
priklausė turtingiems dvarinin
kams, o mužikai, kurie dirbo ją, 
buvo vergai. 1861 m. jie buvo 
paliuosuoti ir tam tikra didžių
jų dvarų dalis lapo paversta į 
bendrus plotus, kuriuos (nusi
pirko ir valdė kaimuose gyve
nantieji kaimiečiai.

šitas įstatymas *61 m. pavedė 
kaimiečiams apie pusę dvarų 
žemės, už kurią jie mokėjo ma
žomis išmokestimis iki 1905 m. 
Iki šilam laikui žemė priklau
so kaimui, bet nuo 1905 m. re
voliucijos laiko kaimiečiai galė
jo turėti savo dirbamą žemę 
nuosavai.

šitie smulkus žemės savinin
kai buvo labai biedni, bet dar 
blogesniame padėjime buvo mi
lijonai kaimiečių gyvenančių 
kaimuose prią didžiuli! dvarų. 
Jie gyveno apskretusiose bakū
žėse, buvo pusiau alkani, pu
siau apmokami ir dirbo baisiai 
ilgas valandas. Jie buvo laiko
mi vieloje gyvulių ir tas nebuvo 
nuo jų slepiama.

Paskui atėjo didėji revoliuci
ja kovo mėnesyj, 1917 m. Jiems 
pasakė, kad jie gaus laisvę ir 
žemę. Laisvę jie gavo; jiems 
buvo leista balsuoti už atstovus 
valsčiaus, ar apskričio ziemsl- 
von, ar valdžios Įstaigon.

Didelio dvaro savininkui bu
vo atimta balsas valdžioje, bet, 
jei jis nebuvo perdaug žiaurus, 
tai jis galėjo valdyti dvarą. Kai
miečiai darbiiKinkai gavo tru
putį (langiaus algos ir jų darbo 
sąlygos šiek liek pagerėjo, bet 
tildysiu žemės ir ekonominės 
laisvės klausimas nebuvo išriš
tas.

Po to įvyko bolševikų revo
liucija lapkrity j, 1917 m. su 
šauksmu duonos ir taikos mies
tui ir žemės ir laikos kaimuo
se.

(.ii įneš že
mę” šukė smuikus žemes- sa

vininkai ir milijonai laukų dar
bininkų dvaruose.

Taigi laukų darbininkui pasi
ėmė šaudykle#, kurias jie parsi-

nešė iš kariuomenes pabėgdami 
ir nuėjo dvarininkų mušti. Pa
imtuose dvaruose jie sudarfi 
kaimų komitetus dvarais da
lintis. Bet smulkus kai
miečiai žemės savininkai, gyve
nantieji arti dvaro reikalavo, 
lad dvarai priklausytų jiems. 
Iš to išėjo kivirčiai ir daugelis 
buvo užmuštų; šitokiuose atsi
tikimuose raudonoji gvardija 
visuomet palaikydavo laukų 
darbininkų (pusę. Bet Raudo
noji gvardija ir agitatoriai iš 
miesto aiškino jieUns, kati žemė 
priklauso ne pavieniams, bet vi
siems. Dvarų negalima buvo 
draskyti ir jie turėjo pasilikti 
kaipo viiena nuosavybe. Darbi
ninkai turėjo toliau dirbti žemę 
kaip dirbę, bet užtai jielns bus 
duota geros mokyklos, geresni 
namai ir ligvaliai pavalgyti. Ir 
jie tą priėmė; jie pavertė šim
tus didžiųjų namų savo senųjų 
ponų j mokyklas ir viešus na
mus ir džiaugėsi Į darbininkus 
tais patogumais, kokius jiems 
suteikė valstybinio socializmo 
pienas.

Bet darbininkams nusibodo 
dlirbli ne sau ir jie užsimanė tu
rėti savo žemę. Miestų žmonės 
jiems atsake Į tai, kad to ne
gali būti. Tas jiems buvo gana 
sunkum smūgiu, bet toliau at
ėjo ir dar blogesni dalykai. Jų 
draugai miestuose mirė Mdu ir 
jie reikėjo gelbėti, siunOrt 
jiems visus maistus kokie tik 
buvo pas juos, pasilikus jų sau 
tik skurdžiam pragyvenimui. 
Jiems mokėjo už tai, bet jie pa
matė, kad valdžia padėjo kainą

18 rublių pudui miltų, kuo
met jie nuvežę juos į miestą pri
vačiai pardavinėdami galėjo 
gauti 800 rublių. Kaimiečiai ta
tai atsisakė duoti maistą.

Tąsyk komunistų kareiviai 
elnė užpuldinėti ant kaimų ap- 
jieškoti po namus ir, ką radę, 
imli. Be to jie papasakojo bied- 
nia tįsiems, kad jei jų kaimynas 
turi dvi karvi: jie gali pasiim
ti vieną sau.

Mažažemiai kaimiečiai yra 
daugiau neužganėdinti negu 
laukų darbininkai. Jie mato, 
kad net tas mažas žemės šmo
telis, kurį jie turi, ne jiems pri
klauso. Jie neturi balso visuo 
menėje ar apskričio reikaluose, 
jei jie nepatampa komunistų 
partijos žmonėmis. Iš kaimie
čio paima javų sandėlius ir jis 
pradeda neapkęsti šilų miesti
nių diktatorių.

Greičiausiai kaimiečiai nesu
kils su ginklais rankose. Kai
miečio regratis yra persia liras ir 
jo nusimanymas apie savo galy
bę yra perdaug netikras, bet jis, 
bevdilk nemanydamas to, sukils 
neveikiamu budu prieš miestų 
žmones ir idėjas. Jis privers 
juos nusileisti jam. Jis bus ga
lybe Rusijoje, kuri išris Rusijos 
klausimą.

REDAKCIJOS ATSAKYMAI

Vargšo Draugui, Chicago.— 
Jūsų korespondvncajos negali
me suvartoti. Jeigu yra įtarimų 

j dėl ‘‘vyriausiojo vakaro reftgė- 
Įjo” atskaitos, reikia dalykas 
j pristatyti tą vakarą rengusios 
(draugijos susirinkimui.
j P. D. Atandeliui, Cicero. — 
Kai ką turėjome išleisti, nes ki
taip butų reikėję daryti verti
mą^ Tikimės, nerugosit.

M. M. Indianą Harbor, Ind.
Viena, tamstos koresponden

ciją reikėtų versta anglų kal- 
bon; imtr<g perdaug menkas 
reikalas, kad delei to ginčylies 
su anuo korespondentu. Nedė
sime.

Vaistas dėl Kraujo.
Jei jūsų kraujas yra ttetyras, kuomet išbėrimai pasirodo ant paviršiaus jūsų jums rei
kia gefb vaisto <tel kraujo, tokio kuris apvalytų kraują, ir tokiu 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 skirtas tam kur tiktai netyras kraujas yra priežastimi išbėrimų, vočių, 
žaizdų, skaudančių arba atvirų žaizdų. Tai yra idealis pavasarinis vaisias, sustiprinan
tis abelnoje negalėje ir nusilpnėjime. Kaina $1.25 Visose vaistinėse.
■ !■■■»> ■—...... . »i ■ ■ ■ .... — — ■...
Niežtenti išbėrimai
jie yra kaipo negalimi iškentėti kaipo degini
mas. Patariame visiems, kurie panašiai kenčia, 
kad greitai pirktą ir vartotą

SEVEBA’S '
Skin Ointment

(Severas odinė suostis) ant paliestą dalią, o 
esame tikri, kad greitai pagelbės. Ta mestis grei
tai susigeria ir prašalina jautimą niežėjimo ir 
tokiu budu pagelbsti gamtai greitai gydyti. Kai
na 50c.

Muilas nuo išbėrimų ‘ k7ą’^Ta^ir^turi 
turėti savyje tokį sudėjimą, kurie suramina ir 
gydo paliestas dalis. Tokiu budu patariame 
visiems

SEVERA’S
Medicated Skin Soap

(Sevcros 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- 
kas ir gydantis muilas. Kaina 25 centai.

SRVEBOS ŠEIMYNAI VAISTAI parduodami viso-se vaistinėse. Reikalaukite Severos sutaisymą. Ne
imkite pamėgdžiojimą. Jeigu negalite gauti Severos vaistų savo apliekoje, atsiųskite užsakymą 
mums Įdėję reikalaujamą sumą. <

W. F. SEVERĄ CO., CEDAR RAPIDS, I0WA.

“Ar Dievas sutvėrė žmogų, ar žmogus išsivysi iš žemesniu gyvūnų?” 
Tokioj temoj L. L. F. 12-ta kuopa rengia prelckciją

PĖTNYČIOJ, BALANDŽIO 18 DIENĄ,
MILDOS SVET.. 3142 So. Halsted Street

padidina stiprumą, švelnių, ner-1 
vuotų, suirusių žmonių į dvi sa-1 
vaiti laiko daugelyje atsitikimų. I 
Vartotas ir ifugšiai rekomen-1 
duojamas buvusiųjų Kongreso I 
narių, gerai žinomų gydytojų ir I 
buvsių Viešosios Sveikatos per-1 
(lėtinių. Klausk savo gydytojui 
arba aptiekoriaus apie tai.

Prelegentu bus stud. A. Margeris. Pradžia 7:30 vai. vakare. Inžanga 
padengimui lėšų 10c.

Ateikite visi pasiklausyti šių svarbių prrlckei'ju. Prelegentas yra ge
rai susipažinęs su viršminėtais klausimais studijuodamas universitete, 
nuosekliai išaiškins juos. Kviečia L. L. F. 12-ta KUOPA

■niiiiin

SVARBIUS DEBATUS
RENGIA NORTIIS1DĖS DRAUGIJŲ SĄRYŠIS 

PSTNYČIOJE, BALANDŽIO 18 d., 1919 m. 
LIUOSYBĖS SVETAINĖJE, 1822 Wabansia Avė.

Teina: “Social-patriotai blėdingi darbininkų klesai”. t ž — 
d. G. Andriulevičius, prie* — p. Dubickas.

' Pradia 7:30 vai- vakare^ „ » . » .. ..
Darbininkai, malonėkite skaitlingai atsilankyti ir išgirsti šiuos 

svarbius debatus, neK debatuos socialistas su laisvamaniu. Inžan
ga padengimui lėšų 15c ypatai. KOMI TETAS.

>■ .... ------------- --------------------/

ŠALIN SKAUSMAS!

JOSEPH C. W0L0N
LIETUVIS ADVOKATAS 

29 S. La Šalie SL
Telephone Central 6399

Vakarais
ni! W. 2?hd Street

Tekphune Central 6990 .
-- -------- --------------------n--." - ...... U

DIDELE KRAUTUVĖ įvairių au
ksinių bei sidabrinių daiktų, kaip 
tai deimantų, laikrodžių, žiedų ir 
lt. Parsiduoda senoviška kaina.

DESTROYS ANY

Taipgi taisoma laikrodžiai. Užga- 
nėdinimas gvaranluotas.

Peter A. Millcr
2128 W. 22 St., Chicago

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

Liberty Bondsąs 
dali išmokėtą, bondsus ir war 
savings stamps nuperka ui cash 
Ėmei and Co., 740 W. Madison st., 
kampas st., kampas Halsted st. 
Room 232, 2ras augštas, virš Famous 
Clothiug Store, atdara vakarais iki 
9 vai. Nedėlinmi* nuo 10 iki 1.

Būdamas sveiku, darbo rusi smagumu, 
nepaisant kaip sunkus tas darbas butų.

Kiekvieno priederme vr» saugot save nuo ligų. Turint Salti ir nebandant 
ii prašalint, gali lislvyetyt 1 pavojingą ligą. Mankiaueis niksterojlinas 
gali voliarts būti labai pavojingu, jeigu tuoj nebus prižiūrėtas.

P AIN - EiPELLER 
tai užtikrinanti naujino gyduole, kuri turi rastis kiekvieno na- 
muosti. Isgvdymui šalčio krutinėję, skausmu ionose ir nuga
roje, rumatizma ir neuralgiją, trumpai sakant visokius .skaus
mus raumenyse ar sąnariuose Paiu-Bipeller ira geriauses.
Neapsigauk pirkd"’ ns pigius vaistus didelese bonkose. 
Reikalauk geriau uiti. Kuonu t pirksi I’ain-Ezpeller, persi
tikrink ar yra IKARA. vaisbažeukiis ant baksfako. VISU 
KITOKIU NEIMK. 35 centai ir 85 centai už bonkutę. 
Gaunamos visose aptiekose ar tiesiog is laboratorijos.

F. AD. RICHTER A CO., 

74—M Wasbinf ton St 
New York.

zcaasBKt

Didelis Velykų
Išpardavimas

P. K. BRUCHAS
3321 So. Halsted St. Chicago, III.

Deimantų ir aukso žiedų, aukso ir paauksin
tų laikrodėlių, lenciūgėlių, kolonikų, špil
kų, lavolcrių ir visokių sidabrinių dalykų. 
Musų krautuvė pripildyta naujausios mados 
taVorais dėl jūsų pnšiskyrlnto. Ką lik pirl 
šile gausite teisingai gvarantuotą tavorą ir 

už pigesnę kainą negu kitur.

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliaus Permaina.
Panedėlyj. Ketverge ir Subatoj 

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

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

I Telephone Yards 5834.

0 r. P.G. Wiegner
I Prįįniimo valandos nuo 8 iki 11 

iŠ ryloTr nuo 7 iki 9 vat vak. 
325 So. Halsted SL, Chicago.

“ """ ............................................. . .n—..

Šio Banko Parankamai
Dideles sumos pinigą saugumui depozitą. Atkreipiama grei

ta doma prašantiems paskolos. Progresyye ir taupi, dargi drąsi 
apsaugojimui kostumierių Interesų visų-pirmiausiai.

šis bankas yra kaip dėl taupymo taip ir dėl “checking ac- 
counts’* — dėl pasirinkimo jūsų investmentij — dcl apsaugojimo 
jūsų nuosavybės, — dcl apsaugojimo jūsų brangenybių, šie visi 
parankumai yra paskirti jums noriai nuo The Cominercial and 
Savinas Bank.'

EAST CHICAGO STATE BANK
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DAI \ be GALO!
* t

Rengia Chicagos Lietuvių Vyrų Choras |K Q {j. C 1 į O j C

VELYKŲ \/AKAR^ | 20 Balandžio, 1919

M. MELDAŽIO SVETAINĖJE,
2244 W. 23-rd Place,

Svetainė atsidarys 5:30 valandų vakare, 
Losimas prasidės 7:30 vai. vak. 

įžanga 35c ir augščiuu.
.L aj'FgliĮJ. _ Jimi'I-iĮ- 1 ■ ■'■I.ĮĮJ" ■ ii'.n................................... m. ■ ............... .i.

Gerbiamieji ir Gerbiamosios. Malonėkite atsilankyti kuoskaitlingiarisiai, 
nes pirmu sykiu Chicagoje statoma “Daina be Galo” komedija vieno atiden
gimo. Todėl atsilankyki!, o nebusite suvilti, bet pilnai užganėdinti.

Kviečia C. L. V. CHORAS.

Dvi Bendroves
Sankrovi

Aprūpinta dideliu pasirinkimu drapanų, avalinės ir 
galanterijos vyrams, moterims ir vaikams. Naujau
si pavasariniai fasonai, geros rųšies ir žema kaina. 
Mandagus ir malonus patarnavimas.

Speciališkumii Sankrovoje prie 47-tos gatves, 
ni iš kibai gero batisto, išsiuvinėti kalniečiai ir rankoga-
OL!Ufctw tini, tyrai balti ir sudėtiniai, ružavais įr skais- $4.15 
čiai mėlynais kalnieriais, ant šio:, savaitės tiktai po.........  ■
APATINIAI C| IAMAjj»”'do satino dideliame pasirinkime, į- 
MTIII IltlAI vIUUIlAlvai ių sudėtinių spalvų, kvolduoli ir 
lygus kvalbonai, su kvietkomis ir diržais, visokio dydžio, įvai- $4.07 
riausio pasirinkimo, nustebinančios vertės, nuo.................... ■
VlfiillTINIAl Iftll«el° ūkinio poplino, naujos 
■ IHvU I IHIHI wlUVIlHl|)iados, plačių išsiuvinėjimu aplink, 
elegantiški sijonai, tinkanti prie kiekvienos bliuzelės, .šia sa- A-98 
Vaite tiktai po ............................... '.......................................... “»
[* C* U E* D V jfAl moterims ir merginoms, juodos apačios, viršui gc- 

"AIAAI riausios pirštinėms Kid baltos skuros, su raiščiais', 
labiausiai tinkami šventėms ir vasaros laikui, visokio dydžio, $0.3!) 
šiai savaitei tiktai po ................................................................

*>1(1 s ■** 41* *WN •‘^•'M**.****' » • S. 1 5

CHICAGOS 
|:: ŽINIOS::

POSĖDININKAI NESUSITAI
KĖ GELŽKEL1O NELAIMĖS 

BYLOJ.

Musų sankrovos šių visą savaite prieš šventes bus at
daros iki 9 vai. vakaro, sv.batomis iki 10 vai. vakaro.

Prekybos Korporacija Palatine
1112—1111 Milwaukee Avė. 1701—1703 W. 47th Street

6000 narių 2 san krovos Kapitalas $500,000

Posėdininkai negalėjo susi
laikyti byloje Alonzo Sargeli to, 
mašinisto Miehigano Cenlralio 
gclžkelio traukinio, kuris birž. 
21 <1., 1918 m. užlėkė ant cirku 
nio traukinio arti Gary, Ind. 

82 žmones tapo užmušti ir apie 
100 sužeistų toje nelaimėje ir 
Sarge n t buvo kaitinamas užniu- 
šyslėje.

Nagrinėjant Aibbot Harring- 
lon, ugniakuri-s tuščio kareivių 
traukinio, kurio Sargent buvo 
mašinistu, paliudijo, kad signa
lai buvo negeri. Sergant pašauk
tas liudyti, pats pripažino, kad 
jis snūduriavo pas mašinų, bet 
teisinosi, kad jis išbuvo darbe 
dvidešimts tris valandas.

Teisme pakušdoms buvo sa
koma, kad per astuonias valan
das posedininkai vis balsavo sep 
lyni prieš penkis už išteisinimą. 
Skundžiančioji pusė apreiškė, 

kad bus naujas nagrinėjimas.

f Dr.A.MontvJ
Gydytojas ir Chirurgas

1553 W. Madison st.
Saite 600—612

Phone Haymarket 2564
Valandos: 10 iki 12 ryto į 
1739 So. Halsted SL 
Phone Ganai 4626 

Naujienų Name 
Valandos: 6 iki 8 vakaro 

Nedėldieniais tik Madison 1L 
ofise.
Rezidencijos telefonas 

West 6126.
‘Šv- ...---------4

GUDRUS VAGIS.

Girdite!
Ateikite į musų So. Halsted st. sankrovą dėl savo 
merginų baltų suknių ir skrybėlių.

Vaikams plaunamų suknelių ir kaklaraiščių, au
deklo siutų ir kepurių.

Extra specialiai šią .savaitę^ 
Išsiuvinėjimai 12‘t-c., 15c. ir 25c parvos. 
Dvigubos vertės.

I DR. M. HERZMAN j
IŠ RUSIJOS

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

Gydo aštrias ir chroniškas ligas, vy
lų, moterų ir vaikų, pagal naujausias 

; metodas X-Ray ir kitokius elektros prie
taisus. <

Ofisas ir Labaratorija: 1025 W. 18th 
j1 8t. netoli Fisk St.

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų. >? 
į 6—8 vakarais. Tekrhcne Ganai 3110b J 
< GYVENIMAS: M12 S. Ha>ted Street t 
J VALANDOS; S-t tiktai.

“1S M ’M 906f :snuAns 
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TelepMae Meyaaarkeš 1*44

DR. A. A. ROTH
BU8A8 GYDYTOJAS Ir CHIRURGAI

TslspMeae Or.v.r M93
VALANDOS 1 16--11 ryte: i-l

7 * įsiuva 10—U 4B

H. B. STERN parduoda marškinius ir apatnešas 
prie 3442 3444 So. Halsted St.

Mes esame nariais Central Mnfg. District Busi
ness Men Association ir duodame jų Stempas.

Mes perkame Liberty Bonds 
už pilnų “Cash” vertę, 
Atneškite arba atsiųskite i 
Atdara kasdien nuo 9—-G 
l’tarninkais, Ketvergais ir 
Subatomis 9—9.

J. G. SACKHEIM & CO.
1335 M1LWAUKEE AVĖ.
tarp Paulina ir Wood Sts.

Sage Fow1cl’ per 20 melų iš
buvo naktiniu klerku Haycs’o 
viešbutyj 6315 Universily avė. 
Paskutinį kartų jis užrakino 
kati toros saugią ja šėpą, pasuko 
užraktą ir nuėjo gulti.

Ant rytojaus Miss Ilazel Wil- 
kie, dieninė raštininkė rado šė
pą atdaromis durimis. Pinigų, 
gražuų ir kitų vertenybių pra
puolė už $2,500.

Ricliard Jonės, negras pa
šaukiamasis tarnas, kuris išbu
vo iki vėlos nakties, sakosi kelis 
syk buvo pašauktas kitur, bet 
kas sykis vėl tuojaus sugrįžda- 
vęs.

Grand Crossingo policija Įir 
Burnso detektyvų agentai visą 
savaitę jieŠkojo vagies ir nesu
rado. Viešbučio savininkas vi
sai atsisako įtarti naktinį kler
ką I?owlcr. Taigi, kas tą padarė, 
nesurandama.

PLĖŠIKAI ATĖMĖ AUTOMO
BILIŲ.

AR JUS JAUČIATE NUPUOLIMĄ SPĖKŲ?

AR JŪSŲ ATMINTIS SILPNA?

AR PRAKAITUOJA JŪSŲ RANKOS IR KOJOS?

AR JUS TURITE SKAUSMUS GALVOJE?

AR JUS GREITAI SUPYKSTATE?

PARTOGLORY
žinomas stiprintojas yra ge
riausias vaistas nuo mažakrau
jystės silpnumoi nervų, suerzi
nimo ir abelno nervuotumo.
Tuokart papasakosite apiie ją 
havo draugui arba giminei. Jie 
bus jums dėkingi. Bonka kai
nuoja. 1 doleris, o šešios bon- 
kos tiktai 5 dolerius.

Adresuokite į

APTEKA PARTOSA 160 2 Avė.

Pcp. L. 1 New York, N. Y. G17

-

Fine Shoes

1 Sergėkite savo akis i

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

Aš turiu 15 metų patyrimą ir 
įaliu ištirt jūsų akis ir pririnkti j 
jums, akinius tikrai. Darbą at
lieku belaukiant, užtikrintai.

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

JOHN SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS 

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

>-ČIos lubos, virš Platl’o aptiekos 
Tėmykite i mano parašą 

Valandos nuo 9-tčs vai ryto Iki 
8 vai. vakaro. Nedėlioję nuo I 
vaL ryto iki 12 valandai dieną.

219 S.

Aš esmi speciali- 
tas visų ligų

Akių, Ausų, Nosies, Gerkles 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 kreivas aki* be skausmo vienu 
gydymu.

Pritaikau akinius teisingai.
Pasitarimas nemokamas.

W. M. LAWHON, M. D.
St. (Prieš pačtf). Chicago, UI.

Alvin llanson, 4510 Forrest- 
ville avė. vakar skundėsi polici
jai, kad trįs negrai pastojo jį 
atėmė iš jo automobilių lies W. 
15 gt. ir Cbamylain avė. Du už
puolikų turėjo revolverius ir 

jie prisivertė jį važiuoti iki 45 
ir Cottage Grove avė., kur jie 
paliepė jam išlipta ir patįs nuva
žiavo sau į šiaurę Cottage Grove 
avė.

Tol. Boulcvard 8329

Darbo Žmonių

Knygynas
3238 So. Halsted St., Chicago

Užlaikome knygų krautuvę, par
duodame įvairaus turinio knygas, 
kaip lai: belelrištikų, ekonomiją, 
sociologijų, politikų, gamtos ir ki
ly mokslų; hygieną, istorijų, etnolo
giją, biografijų, kalbamokslius, po
ezijų ir teatrams knygas. Taipgi 
priimame paskelbimus, užrašome la
ikraščius ir pavieniais parduodamo 
“Naujienas”, “Laisvę”, “Keleivį”, 

‘“Kardų”, “Dilgėles” ir “Moterų Bal
sų”.

716 Maxwell Street, Chicago, III.
ATIDAI CHICAGOS IR APIELINKĖS

Parduodame naujus čeverykus ir pusčeverykius — vyriškus, 
moteriškus ir vaikų, k nepigiausiom kainom.

Didelis išpardavimas per 10 dienų.
Tennis 50e.

STAR & GARTER
MADISON PRIE HALSTED STREET

— BURLESQUE —

FOLLIES of the DAY
Moteris ir merginos gali lankylis kasdieną.

Vyrišky Drapanų Sargeliai
Nauji neatimti, daryti ant užsa

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

Nauji, daryti gatavi nuo $15 iki 
$35 siutai ir overkotai, nuo S7.50 iki 
18 dolerių.

Pilnas pasirinkimas kailiu pa
muštų overkotų.

Visai mažai vartoti siutai ir o 
verkotai, vertės nuo 125 iki $85, da 
bar $5 ir augščiau. Kelnės nuo 
$1.50 iki $4.40. Vaikinams siutai 
nuo $3.00 iki 7.50

Atdara kasdieną, nedaliomis ir va 
karais.

8. GOKDON
1411 R HahtM stx Chfeaga. UI

Dr. M.T. STRIKOLIS
Lietuvis

Gydytojas ir Chirurgai
1757 W. 47 St. Chicago, [11.

Ofiso Tel. Boulcvard 166
Rez Tel Seeley 420

Telephone Boulevard 2160
DR. A. J. KARALIUS)1
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VALANDOS: 9—12 ry^f 
2—9 --Dakaro

3303 S Morgan St, Chicago, Iii

Dykai
Gyvenimas yra 

tuščias, kada pra 
nyksta regėjimą.

Mes vartotom 
pagerintą Oph- 
thalmometer. Y- 
patinga doma at
kreipiama i vai-

nuo 9 ryto iki 9 vak. 
nuo 10 iki 11 dieną.

S. Ashland av. kamp. 47 at 
Telephone Yards 4317 

Boulevard 6487.

Akis

Dr. D. J. BAGOCIUS
Lietuvis Gydytojas ir 

Chirurgas
Ofisas 10900 So. Michigan Ava.

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

Telefonas tas pats rezidencijai 
ir ofisui: Pullman 342.

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

Tai. Y arda 3654. AKUAERKA

rs.A.MIchniewicz
igus Akušerijos Ka- 

agiJU ilgai a r akt i ka-

phijoj. Pasekmių- 
patarnauja prie 

dmdymo. Duodu rodą 
risokioae ligose mota- 
ima Ir merginoms. 
3113 So. Halsted Str.

Cktcago.
Nuo 6 iki 11 ryta, ir T iki v<
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Lietuvių Rateliuose.
BRIDfiEPORT

Pakuždoms-pagužoms
Virtos tautininkų “galvos”, 

kurios kartais ir atvirai pasibu
čiuoja su klerikalų lyderiais, da
lia r varu pakždų-pagužų F*ka- 
inpaniją” prieš “broliu” tvir

f MOUNT CLEMENS
CHICAGOJE

Jei jus sirgdamas gulite lo
voje pašaukite mus Lawnda- 
le 839
mes prisiusime j ju«ų 

namus

Gydytojų
Reumatizmas

nervų ligos, pilvo, inkstų 
ir chroniškos ir kraujo li
gos gydoma musų Massagc 
Institute .su kiekvienu nauju 
elektros vartoimu ir medika- 
lių išradimu po gydytojų prie
žiūra. Pašaukite mus ir mes 
duosime jums ligonių vardus, 
kūrins mes pasekmingai išgy
dyme.

Mes imame gydymui 
ligonius į namus.
1234 Independence Boulevard.

Tel. Lawndale 839.. . -/
Reikalaujama Mainlsriy 

ir Krovėju.
Geri namai su geru vandeniu, ii 

elektros šviesomis; pigi randa, di
deli daržai, gera ganykla dykai, ga
lima laikyti karves, kiaules ir viš
tas. Geras kambarys ir valgis ne
vedusi ems žmonėms.

Musų mainos dirba kasdieni). Mes 
turime abi “drift” ir “shafl” mai
nas, su 3’Xi pėdų iki 4*A pėdų ang
lių.

Mes nemokame transporlacijos 
Mes turime visk) priviliojimui gerų 
vyrų — geros darbo ir gyvenimo 
sąlygos, ir mes nenorime tokios 
kiesos žmonių, kurie nori mokėti 
transportaciją.

Del platesnių informacijų atsiša- 
uktie arba rašvkite.

NEW RIVER COMPANY
MACDONALD, AV. VA.

Už $50.00 arba LAISVĖS
BONDSA

nupirksi labai gražų $200.00 verlž> 
Phonografą, pasilikusį sankrovo
je, šita mašina beveik nauja, prie 

jos randasi rinkiny) 
24 rekordų ir dei 
mantinė alata veltui 
Mes taipgi turime ke- 
letz augštos kiesos 

phonografų, kuriuos 
mes parduosime už 
bite pasiūlytą kainą 
už tai kad mes turime 

pratuštinti vietą.
Mes taipgi turime 
$050 player piano, 
garantuotą 10 metų 
ir kartotą tik 8 savai 

parnuosime už $325 
“ į’žMIESTYJ, MES 

LEIDŽIAMF

tęs, kurj mes 
JEI GYVENATE 
PRISIUSIME C. 0>D. 
APŽIŪRĖTI, ši yra stebėtina pro 
ga. Ateikite arba rašvkite tuojaus 
PRISIUNČIAME UŽ DYKA.

WESTERN STORAGE HOUSE 
2810 W. Harrison St. Chicago, III 
Atdara nuo 9 ryto iki 9 vai. Ncdė- 1 

liomis nuo 10 iki 4

Hoffman Prirengiamoji Mokykla
Mes išmokysime jus skaityti, rašyti ir angliškai kalbėti į la

bai trumpų laiką. Mes taipgi prirengsime jus į kolegiją ir uni
versitetą. Musų mokytojai yra progresyviai ir draugiški. Atei
kite ir pasikalbėkite su musų mokiniais lietuviais, kurie viską 
pasakys apie musų devynių metų pasekmingą karjerą. Musų 
lietuviai mokiniai suorganizavo draugystę, kurioje po vadovys
te p-no J. Laukio mokinasi lietuvių kalbos ir literatūros.

Ateikite pasikalbėti su prof. Hoffman, musų principalu. Jis 
jums pagelbės jūsų moksle.

1537 North Robey St., (Arti Mihvaukee Avc.)

tovės susnides ir sukelti ten mai
štų, kitaip tariant — “pušyli” 
jose už visuotina seimų. Mat, 
“broliai klerikalai” turėdami ge 
rokų maišelį griekų, nesvietiš
kai bijosi to seimo. Ką gali ži
not, žmonės gali imt ir pareika
laut pilnos atskaitos. O kleri
kalų “nuopelnai” perdaug aiš
kus, kad juos užglosėius skam
biais žodeliais apie visokias 
“meiles.” Patai jie atvirai prie
šinasi šaukimui seimo, o jų 
‘šsvittiškieji broliai” neatluid- 

žiai varo savo pakuždų-pagužų 
kampanija ir patylomis džiau
giasi iš brolių nelaimės...

Gailu, kad dabar ne Brookly- 
no Seimo laikai. Oi, tuomet 
jam priešintųsi ir “broliai” tau-' 

: liniukai! Jų griekų maišelis i 
taipjau artipilnis... — Tututis.

Auka “Ateities žiedo” draugi
jėlei.

Praeitame savo susirinkime 
Lietuvos Dukterų draugija tarp 
kita nutarė paaukoti dešimt do
lerių naudai vaikučių draugijė
lės, “Ateities Žiedo”. 'Lai girti
nas nutarimas.

Minėtoji draugijų ketina su
rengi didelį pramogų vakarų 

tuoj po Velykų. Geriausio pasi
sekimo, sesės!

Keikia pasakyti, kad toj drau
gijoj didžiuma yra susipratę 
lietuvės darbininkės, kurios su
lig išgale ir kaip nusimanyda- 
mos stengiasi prisidėti prie did
žiojo pažangos darbo. Lietuvės 
darbininkės privalėtų stoti į ja 
ir kitas raginti padaryti ta patį. 
Draugija yra pašelpinė.

Kita aukų, taipjau 10 dolerių, 
Vaikučių draugijėlei įteikė Lie
tuvos Mylėtojų draugija.

— Gvaizdikas.

CI C E R o
Nori seimo ir Chicagoj.

Draugystė Lietuvos Mylėtojų 
laike savo mėnesinį susirinkimą 
ncdčlioj, bal. 13, p. Onos Ttimu- 
liunienės svetainėj. Narių susi
rinkime dalyvavo apie 120. Tarp 
kita susirinkime buvo pakelta 
klausimas apie sumanytąjį Ame 
rikes lietuvių seimą. Balsavi- 
mas parodė, kad nariai,kaip vie 
nas stoja už seimo šaukimą. 

Beto, išreikšta pageidavimas, 
kad toks seimas butų sušauktas 
im kur kitur) kaip Chicagoje. 
Mat, Chicaga, tai Amerikos lie
tuviu tvirtovė. Čia BšeHdinėja 
trįs dienraščiai ir tuo b u du sei
mo veikimas galėtų būti kuotin- 
kamiausia nušviestas ir lt. Tuo 
tikslu tapo išrinkta specialč ko
misija, kuri turės pasidarbuoti 
dėl visuotinojo seimo.

Toliau svarstyta apie rinkimų 
parašų po peticija, reikalaujan
čia Lietuvai neprigulmybės. 
Nariai žadėjo pasidarbuoti, kad 
tų parašų butų surinkta kuo- 
dąugiausia.

Draugija taipjau užgyrė Cice
ro draugijų Sąryšio nusprendi
mų,, kad ateityj muzikantams, 
pasamdytiems draugijų rengia
muose baliuose, teatruose ir pik
nikuose, nebūtų duodama “drin- 
ksų”. Draugija mano, kad mu
zikantai už savo darbų gauna 
tinkamų atlyginimų, taigi patįs 
gali nusipirkti drinksų-kitų.

Draugijon įstojo du nauji na
riai. Viso Lietuvos Mylėtojų

draugijon priklauso apie trįs 
šimtai nariu. Draugijos susirin
kimai įvyksta kas antrų nedėl- 
dienį kiekvieno mėnesio.

Komisija:
J. Šoris,

F. Stankus, 
J. Valužls.

RENGIA PRAKALBAS.
Vadinamasai Workers Insti

tute rengia prakalbas ryto, bal. 
18, \Vest Side Auditoriume. 
Vyriausiu vakaro kalbėtoju bus 
p-lė Louisc Bryant, autorė kny
gos. pavardytos “Raudonoji Bo
sija”. Kalbės Irma Bušų san
tykiai su šia šalimi.

Antras kalbėtojas bus Dr. N. 
S. Ilardiker. Kalbės apie daly
kų stovį tolimoje Indijoje. Kas 
supranta anglų kalba, gali atsi
lankyti. — x.

Kaina važinėjimui gatvekariais 
liks ta pati.

Kaina važinėjimui viršutiniais 
karais, matomai, pasiliks ta pati. 
Miesto bute sujinota iš tikrų 
šaltinių, kad galvekarių kompa
nijos pildavusios prašymą pakel
ti važinėjimo kainą iki septynių 
centų, jau žada savo prašymą 
atsiimti. Majoro Ihompsono 
draugai džiaugiasi, kad lai ma
joro nuopelnas lame. Kiek ta
me tiesos, nežinia.

KEISTA DVIPATYSTĖ.
Adolph Henry, kitaip Fred La 

Monte išpradžių buvo savo 8 
metų vaikui Russell tėtušiu, pa
skui pavirto dėde. Jo pirmoji 
pati supažindino jį su jo antrą
ja pača, nupirko jiems žiedus ir 
kada jiedu apsivedė, išgyveno 
prie jų visus melus pu. 31)18 S. 
Richmond gt.

Antroji pati pradėjo abejoti, 
kad ji yra tikra pali ir pasiskun
dė valstijos prokurorui. Daly
kas paaiškėjo taip:

Henry su savo pirmutine pa
čia apsivedė sausyje, 1900 m. 
Northfielde, Minu. Ten jis pa
puolė į bėdą už laiškų atplėšinė- 
jimą ir jo pirmoji pali užsispy- 
rė su juo skirtis. Vyras sugrį
žęs iš “bėdos” padavė pačiai pa
sirašyti ant popierių, sakyda
mas kad tai yra perskyros. Ji 
likėjo tuo ir manė, kad dabar 
ji nuo vyro atsiskyrusi. Bet vy
rui važiuojant į Chicago, ji taip
gi su juo atvažiavo ir vienuose 
namuose su juo gyveno. Dirb
tuvėje ji susipažino su mergina, 
kurią ji ir supažindino su vyru 
ir paskui apvezdino.

Dabar Adolph yra kalėjime 
po kaucija $5,000, o moterįs li
ko vienos su vaikučiu, kuris da
bar nežino kuri jų yra jo moti
na.

__ Pranešimai
Harvey, III. — LDLD. susirin

kimas įvyks pėtnyčioj, bal. 18, 
kaip 7 vai. vakare. A. Gerocko 
svetainėj, 272 — 157th St. Visi 
nariai kviečiami atsilankyti.

— Walt. Milash.

West Sides Lietuvių Viešo 
Knygyno delegatų susirinkimas 
įvyks pėtnyčioj, balandžio 18, 
7 vai vakare, M. Meld'ažio svet. 
2212 W. 23 pl. Visi delegatai 
malonėkite Ibutinai atsilankyti. 
Turime daug svarbių dalykų 

apsvarstymui.

— L. V. Knygyno Valdyba 
(’hieagos Liet. Soc. Vyrų Cho

ro generole repeticija bus pėt
nyčioj, bal. 18, Visi dainininkai 
malonėkite susirinkt laiku.

—X. Shaikus.

Racine Wis. — L. L. F. 8-ta 
kp. rengia prakalbas ir balių 

bal. 19 d. Draugai, kurie priklau
sote prie šios kuopos malonėki
te ateiti, ir daugiau narių atsi
veskite. Kalbėtojas bus iš Chica- 
gos, d. Ai. Margeris. Po prakal
bų šokiai iki 1 vai. nakties.

— Irganiza torius A. C.

Racine, Wis. — L. B. Draugi
jos svarbus mėnesinis susirinki-> 
mas įvyks nedėlioj, balandžio 
20, Winters Halei. Pradžia ly
giai 2 vai. po pietų. Visi draugi
jos nariai, būtinai privalote at
silankyti, kadangi pripuola de
jos šešių metų sukaktuvės. Tie, 
kur per šešis melus nė karto ne
buvo suspenduoti, gaus po auk
so žiedą. Rašt. A. č.

Northsidės Draugijų Sąryšis 
rengia svarbius debatus pėtny
čioj, bal. 18, Liuosybės svetai
nėj, 1822 VVabansia avė. Deba
tuos d. P. Dubickas ir V. An- 
driulevičius lema Socialpalrio- 
tai blėdingi darbininkų klcsai. 
Pradžia 7:30 vai. vakare. Visi 
prašomi atsilankyti Komitetas

LSS. 235 kp. pusmėnisinis su
sirinkimas įvyks pėtnyčioj, bal. 
18 d., Lietuvių svet., 11910 So. 
Ilalsted St. Draugai ir drhugės, 
visi malonėkite bu|i, nes bus 
daug svarbių reikalų.

— Valdyba.

LSJL. 3 kp. susirinkimas į- 
vyks sukatoj, bal. 19 d., 8 vai. 
vakare, Sėt liemenį svetainėje, 

4630 Gross Avė. Draugai, visi 
privalote atsilankyti ir atsives
ti naujų narių. Sekr.P. Urbutis

Roseland. —• LMPS. 25 kp. 
lavinimus susirinkimas įvyks 
ketverge, bal. 17, Aušros kam
bariuose, 10900 Michigan avė. 
Visos narės kviečiamos susirin
kti kaip 8 vai. vakare.

— Komitetas.

JLATK. rengia prakalbas te
ma La\vrenco streikas ketverge, 
bal. 17 d., Mildos svet., 31 12 So. 
Ilalsted SI. Pradžia 7:30 vai. va
kare. Kviečia Komitetas.

J,LF. 12 kp. rengia prelekci 
ją pėtnyčioj bal. 18 d., Mildos 
svet. Prelegentas bus A. Marge
ris. Tema: “Ar Dievas žmogų 
sutvėrė, ar žmogus išsivystė iš 
žemesnių gyvūnų?” Kviečia 
visus atsilankyti. —Komitetas.

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI
PAJIEŠKAU pusbrolio Aleksan

dro, Juozo ir Julijono ir pussesers 
Uršulės. Visi keturi yra tikri bro
liai Paiubinskių. Kauno gub., Rasei
nių pav., Kelmės volosties ir Lan- 
galių kaimo. Girdėjau kad gyvena 
Chicago, III. Malonėkite atsišaukti, 
ar kas juos žino pranešti už ką 
busią dėkingas

* ALEKSANDRA -KR1GERIS 
Chesler, Pa.

PA.IIEŠKAU savo draugo Juozapo 
Buivido, Vilniaus gub., Švenčionų 
pav., sodžiaus Borovajų. apie 23 me
lu amžiaus. Bals atsišaukie arba 
kas jį žino malonėkite pranešti šiuo 
adresu: • «

M. Paškonis arba Kaz. Padolskis 
•1134 So. Ilermitage avė., Chicago, 
III.

PAJIEšKAU Antano Slėnio, paei
na iš Kauno gu., Vilkmergės pav., 
Anykščių para))., Kiškelių sodžiaus, 
Gyveno New Yorke. Atsišaukite 

Jonas Karvelis,
318 AV. 53rd st., Chi'cago, III.

.ĮIEŠKO darbo
PASILIUOSAVES iš kariuomenės 

noriu gauti vietą už barberį. Kam 
\ ra reikalingas barberis atsišaukite 
tuojaus Į Naujienų ofisą pažymėda
mi No. lt.

J IEŠKO KAMBARIU
PA.IJėšKAl kambario apielinkėj'.* 

North Side, pas blaivius ir švarius 
žmones. Norėčiau, kad šeimininkė 
pagamintų valgyt. Malonėkite at
sišaukti šiuo adresu:

J. Nundziunas,
1730 So. Ilalsted st., Chicago

DU VAIKINAI jieško kambario 
Bridgeporto apielinkėj. Geistina, 
kad šeimininkė pagamintų namuose 
valgį. Kas turite praneškite grei
tai. S. V..
3238 So. Ilalsted st.. Chicago

PAJIEŠKAU kambario Brigbton 
Purk prie lietuvių. Katrie turite 
kambarį meldžiu tuojaus man pra
nešti per Naujienas, nes man yra 
labai reikalingas, kadangi aš turiu 
pianą ir lavinuos dainuoti. Kurie 
sutinkate mieldžiu tuojaus man pra
nešti arba laišku per Naujienas.

K. Jurijonas, 
3342 So. Union avė., Chicago, III.

PAJIEšKAU kambario apielinkėj 
Bridgeporto, pas blaivus žmones, 
mylinčius šviesą. Namie valgis, 
priskaitant pietus, nepaisau ar vie
nas ar daugiau. Malonėkite duoti 
atsakymą.

F. Mazolas, 
2937 So. Emcrnld avė., Chicago

__ JIESKO KAMBARIŲ
PAJIEšKAU kambario dėl vieno 

Vaikino; turi būti šviesus ir švarus; 
netoliau kaip pusė valandos nuo 
miesto. Atsišaukite laišku i Nau
jienas, pažymėdami No. 9,

BEI KALINGI 2 kambariai dėl 
jaunos poros prie švarių ir blaivių 
žmonių, ir kad Imlų maudynė ir e- 
lektros šviesu. Kas tokius kamba
rius turite malonėkite atsišaukti

C. J. Martin, 
1117 Grand Avė., Chicago, III.

REIKIA DARBININKŲ

PADIDINK ALGĄ.
REIKALINGA keletas vyrų, ku

rie yra upsipažinę su žmonėmis ir 
turi daug pažįstamų, visi galės pa
dvigubint savo algą nepertraukus 
savo dabartinio užsiėmimo. Darbas 
lengvas, pelningas ir ant visados. 
Klauskite platesnių paaiškinimų pas 
LIBERTY LAN!) & INVEST. CO. 
3301 So. Ilalsted St., Chicago, III.

REIKALINGA šeimyninkė )>rie 
mažos šeimynos. Mergina 'arba aia* 
šlė be vaikų. Pastovus darbas. Gera 
mokestis Atsišaukite greitai į 

OREMUS CHEMICAL
LABORATORY

1718 So. Ilalsted St., Chicago, III.
REIKIA Darbininkų prie cukri

nių burokų. Vedusių arba pavienių 
ypatų. Augščiausia mokestis moka
ma Michigan. Dykai namas rendai, 
ų.vkai kelionė. Pasimalykite su mu
sų agentais Chicagoje šiose vietose. 
* as Al. Weber’s name, 1642 Orchardd 
St, bile dieną nuo 8 ryto iki 9 vak. 
Pas J. M Lopez 1721' W Harrison 
St., bile dieną nuo š ryto iki 9 vak. 
(’has. Kassay’s ofise, 9328 Cottage 
Grove Avė., bile diena nuo 8 ryto 
iki 8 vakare. Andrew Mikek, 1114 W 
18tb St., bile dieną nuo 8 ryto iki 
8 vakare. Pekete ir Sons ofise, 1957 
\V. Grand Avė, Nedaliomis nuo 9 
iki 11 ryto,

Sutartis pritinama viršminėtose 
vietose iki pėtnyčios, balandžio 18- 
tos.

Visi susitarusieji turi ateiti be 
apvylimo j 1724 W. Harrison si. bi
le kurj laiką tarp 9 ryto ir 9 vai. va
kare. Pėtnyčioje, subaloje arba ne
dėlioję, balandžio 19, arba 21), atsa
komai, susitikimui kompanijos age
ntų ir gavimui dėl kraustymo nu- 
rodvmų.

MICHIGAN SUGAR Co.
Saginay, Mieli

REIKALAUJA agentų visą laik: 
arba vakarais ir nedėldieniais pa- 
adsidarbuoti sau didesniam uždar
biui, iš kur atrasi progą sau pasi
daryti gražaus extra pinigo — pel
ną nešanti propozicija agentams ir 
publikai. Adresuokite

National Land Investment Co.
Boom 1328—220 So. State Stree

REIKALINGAS vaikas 16 metų 
amžiaus, dif|i|į į |ce (’ream Parlor. 
Atsišaukite.
3510 So. Ilalsted St., Chicago.

REIKIA audėjų ant ‘fhiff’ divonų. 
Mokame aukščiausia kaina,' mieste. 
Pastovus darbas visą metą.

OLSON Rl’G CO., 
1508 W. Monroe St., Chicago.

REIKALINGA apmušžjų, popierų 
klijuotųjų ir malevolojų j hotelį. 
Pastovus darbas, geriausia mokes
tis. Automobilių mechanikų. Serexv, 
punch ir drill press operuotoji;. 
Assvmblers, bufferių ir pališiuoto- 
jų. Automobilių plovėjų, automobi
lių malevolojų, karęenterių, vyrų 
prie elevatorių. Vaikų 14 metų ir 
augesnių dėl ofiso ir dirbtuvės dar
bo. Geriausia mokestis. Darbinin
kų prie ūkės darbų. Vandens pri
žiūrėtojų, su laisniu, milkvrights, 
sargų, m'edžio dirbėjų įvairios rų- 
šies. Tekorių.

MOTERŲ reikalaujama pri(r tru
mpų darbo valandų, naktimis arba 
dienomis; 2 naktimis indų plovėjų, 
prie trumpų darbo valandų virėjų.

SOUTH PARK EMPLOYMENT
, AGENCY

4193 S. Ilalsted st., 2-ras augštas.
Visi darbai South North ir \Vesl 

pusėje. (Kalbama lenkiškai).

KRIAUČIŲ DOMAI
REIKIA tuojaus dėl naujos šapos, 

užmiestyje, vyrų, prityrusių maši
nų o|>eruotojų, siuvėjų ir off pres 
šerių, 44 vai. j savaitę. Mokama 
augščiausia mokestis. Pigus pragy
venimas. Užmokės kelionę. Užtik
rinta 52 savaitės darbo į melus. At
sišaukite į

Paul P. Pilkis,
729 West 18411 st. ’ Klauskite Mr. 
Szlakis.

REIKIA indų plovėjų dienomis. 
Blocks Restaurant,

1356 So. Ilalsted st., Chicago, III.

REIKALINGA šeimininkė prie lie
tuviškos šeimynos, augusi mergina 
arba našlė, pastovus darbas, atsi
šaukite tuojaus.

J. Cherbauskis, 
698 Oliver avė, Aurora, III.

REIKIA merginų dėl lengvo dirb
tuvės darbo. Pastovus darbas, ge
ra mokestis.

OLSON RUG CO., 
1508 W. Monroe St., (’bieago.

REIKALINGA jauna mergina kal
banti lietuviškai ir lenkiškai į dak
taro ofisą. Atsišaukite į 

Peoples Disp.
1616 W. 47 St., Chicago, III.

REIKIA jauno vyro kalbančio lie
tuviškai ir lenkiškai į aptieką. 

The Peoples Dispensary
1616 W. 47 St. Chicago, III.

REIKALINGAS kriauČius dėl mo
teriškų kautų ir skirtų. Mokam 
nuo 40 iki 60c. j valandą. Kas nori 
gali diihti nuo štukų.

Chas. Awgailis, - 
3130 Harrison st., Chicago

REIKIA DARBININKŲ
REIKALINGAS barberis vakarais 

subaloiuis Fr nedėliomis. Gera nio- 
ke-;|is
33.->G So. Ilalsted st., Cb » igo

PAJIEŠKAU lietuviško barberio, 
geram vyrui gera mokestis.

Kaz. Blatz,
2118 ■— 137 St. Indiana llarbor, Imi.

RE'IKALINGI . barberiai Nedėlio
mis ir Subatomis.
2011 So. Ilalsted St., Chicago,

AUTOMOBILIAI
PARDAVIMUI 5 sėdynių automo- 

jilius. Viskas gerame padėjime. 
M;d\li galima nuo 6 vai. vakare.
3115 AVallaee si., Chicago

PARDAVIMUI
PARDUODU buėernę ir grosernę 

labai geroj vietoj. Biznis eina labai 
gerai. Į dięną targavojama mažiau
sia už $100.00. Subatomis $200.00 ir 
daugiau. Biznis cash — knygučių 
nėra. Priežastis pardavimo liga. 

Meldžiu atsišaukti greitai, bus par
duota už pirmą teisingą pasiulijimą. 
256 West 51st St., Chicago.

Tel Boulevard 4114.

PARSIDUODA labai pigiai .veži
mas, “bogė”, “brička’ 3 setai pakin
kių exlra vienivnai ir tt. Atsišaukite 
pažymėdami No 6 1739 So. Ilalsted 
St. Chicago, III.

PARDAVIMUI saldainių sankro
va, cigarelų, cigarų ir smulkmenų. 
Pigi remia — $15.00. Parduosiu pi
giai. Lietuvių apielinke.
559 AVest 181h St. Chicago.

PARDAVIMUI pigiai baihcrnė, 
Pool p f 01)1.
2252 AVest 22nd st., Chicago, !»!.

PARDAVIMUI grosernė su namu. 
Gera vieta lietuviui.

E. Prochask i,
960 We:.t 20th st., i h'eugo

PARSIDUODA ŠIAUČIAUS BIZNIS

su visomis mašinomis. Mašinos vė
liausios mados. Biznis geroje aplc- 
linkėjiy, biznis eina gerai. Jeigu 
kas nori pinigų padaryti, nusipir
kęs nesigailės. Gali pirkti vien tik 
bižnj arba ir namą.
.Atsišaukite šiuo adresu

73o AV. 62nd st. Tel. Norim:! 3501

4
PARSIDUODA aplieka ir reika

lingas darbininkas, iš priežasties li
gos, snsirokuojama prekė. Uždarbis 
į mėnesi $600—$700. rendos $30 
mėnesį. Kreipkitės šiuo adresu: 

Mr. Dominick Giaezas, 
2350 So. Leavitt str. CJiilago, II 

Phone Canal 4946.

RAKANDAI
EXTRA BARGENAS.

$200 dubultų springsų Phonogra- 
fas, grajina visokius rekordus, par
duosiu už $55 su rekordais ir dei
mantine adata, ^aipgi 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
singą pasiūlymą. Nepraleiskite šių 
bargenų.

Rezidencija 1922 So. Kcdzie Avė.

PARSIDUODA keturių ruimų ra
kandai už pigią kainą. Kas reika
lingi atsišaukite šiuo adresu:
1<422 S. Sangambn st., Chicago, UI.

Galima matyti nuo 6 iki 9 vai. va
karo ir nedėliomis visą dieną.

TIKTAI ST MRNEST
Už $55 nupirksi puikų tikros skir- 

ros seklyčios setą, vartotą tiktai 30 
dienu, vertas -175. Mes esame pri
versti taipgi pratuštinti daug kilų 
seklyčios setų vėliausios stailės. 
Taipgi pianas ir fonografas. PRI
SIUNČIAME UŽ DYKA. Priimsime 
l.ibertv Bonds.

AVESTERS STORAGE CO. 
2810 W. Harrison st.

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

PARDUODU rakandus. Galite; 
rasti namie 7 vai. ryto iki 7 vai. Va- 
kere.
912 AVest 19 st. Chicago, III.,

PARSIDUODA forničiai 4-riems 
kambariams labai pigiai, mažai ne
šioti. Jeigu kas norite, galite atsi
šaukti po numeriu
318 AV. 53rd si. Raktas ant 2 lubų

PARSIDUODA 4 ruimų rakandai 
Pigiai,

AV, BUTKUS 
2806 So Union Avė, Chicago, III,

STOCK’AI—ŠĖROS
MES PėRKAMė Liberty bondsus, 

mokame augščjausią mokestį. Ga
lima pigiai gauti gražnų.

MAIDEN LANE JEAVELRY CO., 
1446 Milwaukee avc., Chirago

RANDAI
ANT RENDOS garadžius dėl tri

jų automobilių; cemento padlaga, e- 
loktros švj(esa ir vanduo, ant an
trų lubų didelis pasidėjimas; kam 
tokia reikalinga kreipkitės adresu:

V. B.. ■
3427 Lowe Avė. Pirmos lubos

PAJIEŠKAU mažo štoriuko dėl 
kriaučių biznio su kambariais už
pakalyje dėl vieno vaikino. Ka.s 
turite pranokite greitai laišku pa
žymėdami ant laiško No. 10

Naujienos,
1739 So. Ilalsted st., Chicago, Jll.

E X T R A
REIKALINGAS SAVININKAMS 

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

Darbus užimu visose dalyse (’hi
eagos. Darbą atlieku atsakančiai ir 
duodu gvarantiją. Kam tokis žmo
gus reikalingas, kreipkitės 

LITHUANIAN RED
ROOFING CO, 

and Shecl .Melai Worka
2106 W, 241 h Nt Tel Canal 486?

NAMAI-ŽEMĖ
PARDAVIMUI 2 augštų naujas 

įaskučiausios mados mūrinis na
mas ir vieno augšlo naujas medinis 
namas. Abiejuose sankrovos prie
kyje. Parduosiu abu arba pavieniui 
Ilgiai. Naujoje lietuvių apg> ven
oje ,a))ielinkėje. Pasimatykile su 

savininku ant vietos.
LOUIS EBEL, 

2659 AVest 43rd st., Chicago
PARDAVIMUI gera farma 7(1 ak

rų arba galima mainyti j namą. Yra 
kas reikalinga prie gyvenimo. Vi
sokios mašinos ir nauja kuliama 
mašina. Labai graži vieta priein
anti prie kelio, arti prie miesto - 
2 mylios. Galite atvažiuoti vaka
rais nuo 6 iki 19 vai.

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

iš priekio

FARMA! FARMA!
DIDŽIAUSIS BARGENAS 

PARSIDUODA 80 akru farma už 
$2.500. Namas su trim dideliais ra
inais, klėtis, kūlė, 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 aptveria dėl 
ganyklos. 2 mylios nuo miesto ir 
yra AVisconsin River netoli nuo imi 
sų miesto, žemė gera. Lietuvių ap

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

AVM. THOMAS 
113G1 S. Michigan Avė Chicago, III.

Tel. Pullman 759.

Buk pats sau bosu.
įsigyk vieną musų 40, 80 arba 160 

akrų dobilams, bulvėms ir pieninin
kystei farma pagarsėjusioji* Lake 
apielinkėje Vilas paviete, AViscon- 
sin, lengvais išmokėjimais. Kaina 
$15.00 iki $30.00 už akrą. $200 įmo
kė! cash ant 40 akrų. $300 įmokėt 
cash ant 80 akrų; likusius pagal jū
sų išgalę.
ŠI YRA JŪSŲ PROGA.

Kam atidėlioti įsigyti farmą \Vis- 
consine, trąšią prie kietų medžių 
žemę už abelną kainą, pagal jūsų 
pačių išmokėjimo išgale, kur dobi
lai auga kai]> žolė, ir kur bubės 
dirvoje yra vertos daugiau, negu <>- 
rąmfžiai ant medžiu Californi'joje. 
NUTARKITE ŠIANDIEN.

Ypatiškas palydėjimas išvažiuo
jantiems kas utarninko ir pėlnyėios 
naktį. Ateikite pas G. F. SANBORN, 
musų atstovą C.hicagoje, 908 Peop
les Gas Building, ir susitarkite pa
lydėti mus sekančiame musų išva
žiavime, arba telefonuokile AVabash 
1507 dėl apsergėjimo. Rašvkite lie- 
luviškiii. CHAS. GODI.ILSKi, Kolo
nijos Direktorius.

SANBORN COMPANY, 
Eagle River, AVisconsin, Box 2

PARDAA’IMUI: astuonių kambarių 
muro namelis ant pastatų, padalyta 
j 2 keturiu kambarių Halus. Kaina 
nupiginta iki $2700.00. Union avė. 
arti 30-los gatvės

Ignatius Chau and Co.
555 AV. 31sl st. A’ienintėliai agentai

ANT PARDAVIMO namas ir lo
tas, narsiduoda labai pigiai. Atsi
šaukite
3348 So. Hoync avė. Chicago

PARDAVIMUI šešių ir septynių 
kali barių mūrinis ir medi «s rainas 
ALuidyi'ė, gesas ir garage. dvi na*i- 
jos pastogės, alley lotas, 25x125 pė
dų.

Jos. J. Walsh, Savininkas 
3(‘16 raineli avė., 2< is flalss.

MOKYKLOS

VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES

6205 So. Halsted st., 2407 W. Ma- 
dison, 1850 N. Wells st.

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

SARA PATEK, Pirmininkė

Mokykla Kirpimo ir Deaigning 
Vyrišky ir Moteriškų Aprėdaly 
Musų sistema ir ypatiškas mokini

mas padarys jus Žinovu i trumpų 
laiką.

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

Elektra varomos mašinos musų 
siuvimo skyriuose.

Jus esate užkviečiami aplankyti ir 
pamatyti musų mokyklą bile laiku— 
dieną ir vakarais ir gauti speciali! 
kai pigią kainą.

Petrenos daromos pagal Jūsų mie- 
rą — bile stailės arba dydžio, iš bi 
1c madt) knvgos.
MASTER DESIGNING SCROOL

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

Atsišaukit ant 4-to augSto.
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