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Vokiečiai aplaike 
dideli smagi

Amerik iečiai įeidami į linijų 
railo savo pozicijų veikliam sto
vyje. Artilerija pirmutinė pa
siekė linijų ir įėjo j jų tamsių Iia- 
ktj. kuri pavirto raudonu nuola
tiniu blykčiojimu draugingų ir 

priešo kanuolių. Po ugnim, ku
ri kartais buvo gana smarki, A- 
merikos artileristai užėmė fra
neuzų bala rujų pozicijas ir už-

AUSTRIJOS DARBININ
KAI ŠVENČIA PIRMĄJĄ 

GEGUŽĖS

True translation filed vvith the post- 
ui Cliicngo. UI.. Muy 1. 1918, 

iis recinireil by the act <>f Oct. O, 1017. 
Reikalaus visuotinos taikoj.

BERNE, Bal. 3(X — Kaip pla-

už $2,403,442,400. Viso iki pa
baigos savaitės turi būti parduo
ta bondsų mažiausia už $3,000,- 
000. *

Chicagos distriklas, kuris sto-

Talkininkai atmuša vokiečius

neša, kad pagal valstijas Jmvo 
pirkėjų: Illinois—635,000; Indi
ana 281,000; Iowa 510,000; Mi- 
cbigan 330,000; Wisconsin 230,- 
000. Chicagoj parduota 71 nuoš.

Baltoji gvardija pa 
eme Viborga

Vokiečių nuostoliai dideli

Senatoriai nori padidintFAmerikos 
armiją 5.000.000/l<areivių

FRANCUZAI ATSIĖMĖ 
LOCRE

jiniais

True translation filed with the post- 
inasler at Ctiicago, III., May 1. 1918, 
as requircd by the act of Oct. 6, 1917.

LONDONAS, Bal. 30. — Bėr
imas oficialiai pripažino, kad 
franeuzai “slipirose kontr-ata- 
kose” atsiėmė svarbų miestelį 
Locre, talkininkų liiijoj Į piet-

Vokiečiai užmokėjo brangia 
kainų

Priekyje ginamų pozicijų di
deliame skaičiuųe guli lavonai 
pilkų uniformuotu žmonių pa
rodymui vokiečiu užmokėtos * v
baisios kainos.

Į šiaurę nuo Kemmei anglai ir 
franeuzai bendrai veikdami, na
ktį pasistūmėjo kiek į šiaurę 
nuo Kemmei, tuo pagerindami 
savo pozicijas.

rado 
kadnusiraminimų tame fakte, 

franeuzų “bandymai paeiti prie-
tikrųjų turėjo kiek kareivių že
mesnėse pakalnėse Rouge ir 
Scberpcnbei’g kalnų po to kaip

Tai buvo labiausiai “šlubuo- 
ntis" pranešimas, kokį Luden-

Vokiečiai aplaike didžiausį 
smūgi

šiandie Flandrijos fronte bu
vo ramu. Vokiečiai kasė duo
bes lavonams, vežė sužeistuosius 
ir tvarkė kiek galima savo su
naikintus batalionus.

'Mūšiai buvo smarkus

Smarkus mušis siautė visų 
dienų apie Loorc ir priešas pu

dyme čia prasimušti.
Ridge miške, į vakarus nuo 

Voorinezeele smarkus mušis 
taipgi siautė visą die nąir vo-

glų armija suninka, kad priešas
vių užmuštais ir sužeistais.

Negalima pasakyti kiek ata-

didžiausiuose mūšiuose nuo Yp- 
res mūšio pradžios.

VOKIEČIAI APLAIKĖ 
BAISIAUSIŲ NUO-

jie ėjo vilnimis ištisas valandas.

Talkininkai pergalėjo

Pertraukos mūšyje nebuvo. 
Stebėtina kad talkininkų karei-

priekyn.

tokių atakų stipresnio priešo.
Vokiečių artilerija, kuri buvo 

dideliame skaičiuje sutraukta 
šiai atakai, smarkiai apšaudo

Kada ėjo infanterija, šaudymas 
taip pat buvo smarkus. Neku- 
riose vietose musų kareiviai 
perėjus kaimus kart-kartėmis

lislų pienai didelio taikos strei
ko pirmųjų gegužės — o galbūt 
ir po pirmajai gegužės, —ir kaip 
atviri jų grųsinijnai parodo Vie- 
pnoje išleistas manifestai:

“Karė pagimdė neapskaitomų 
vargų tarp visų šalių prolctari-

liuo.se atsitikimuose jie rado tra-1 a(o $įcs esame pavargę nuo 
nšejns visai negilias, o kitur vi- karės. Gegužės diena parodys, 
sai nebuvo tranšėjų. Iki šio lai-l kad mes pritariame visuotinai 
ko jie pozicijas žymiai pagerino! taikai.
ir sujungė šovinių duobes. Į “Mes parodysime valdonams, 

kad Austrijos mases nenori su
triuškinti musų priešų ir atsiek
ti užkariavimus, bet kad mes 
norime vien tikrai suderinau- 

laikos, paremtos susitari- 
as rcųuired by the act of Oct. G, 1917. Į m u tarp tautų.

PARYŽIUS, Bal. 30. — Karės 
ofisas šiąnakt oficialiai paskel
bė, kad Noyon sektore vokiečiai 
Šios dienos atakose buvo įgiję

nopolis 91 nuoš-. Dės Moines 
141, Detroite 148, Mihvaukee 
126 ir Sioux City 150 nuoš.

Chicago turi iki subatai par
duoti bandsų mažiausia už $39,- 
60(1,000 kad pasiekus savo kvo
tos.

6 tūkstančiai revoliucionierių 
žuvę mušyj 3

FRANCUZAI ATMUŠĖ 
VOKIEČIUS

350,000 BEDARBIŲ PET
ROGRADE

True translation filed \vith the post- 
master at Chicago, III., May 1,. 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

LONDONAS, Bal. 30. — Pa-
“Mes švęsime gegužės diena 

nedirbdami.”

Bilius prieš darbo unijas

Rusija esą rengiasi prie karės ir 
neužilgo jon stosianti

gė savo linijas.
Hangard apietmkėj buvo sma

rkus bombardavimas.

AUSTRIJA VĖL SIŪLAN
TI TAIKĄ ITALIJAI

True translation filed with the post- 
inaster at Chicago, III., May 1, 1918. 
as reųuired by the act of Oct. G, 1917.

STOCKHOLM, Bal. 30.- ži
nia iš Bušelio sako* kad katali
kų internacionale liesos agen
tūra paskelbė, jog Austrijos ka-

atsišaukdamas į Italijų apsvar 
styti ja savo pačios reikaluose.

Vėl maisto riaušės Krokuvoj

True translation filed \vith the posl- 
masler at Chicago, III., May 1, 1918. 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

LONDONAS, Bal. 30. — Su-

Šimu iš Copenhageno, Berlino 
Vonvaerts rašo, kad smarkios 
maisto riaušės kilo Krokuvoj, 
Galicijoj. Jau per keletą savai-

daugiau maisto.

BULGARIJA NUSILEI
DŽIA TURKAMS

FRANCIJOS SOCIALIS
TAI NEŠVĘS GEGU

ŽINĖS

1'riie translation filed vvith the post- 
masler ai Chicago, III., May 1, 1918, 
as required by the act of Oct. G, 1917.

PARYŽIUS, Bal,. 30. — Pas- 
tovus Komitetas Francijos So
cialistų partijos išleido manife
stų pranešantį, kad bendrai su 
darbo federacija liko nutarta,

dluaeijos nebus daroma pir
mosios gegužės demonstracijų.

in;isl?r ai (Chicago. III., May 1. 1918, 
as rc(|uircd by the act of Oct. G, 1917.

AMSTERDAM, Ral. 30. Rer-

laikos šalininkas ir socialistas 
Barthen.

NORI PADIDINTI ARMI
JĄ IKI 5,000,000

pondentas praneša nedatuotoje p ^^^ANDIJOS BALTOJI 
žinioj, kad 350,000 bedarbiui GVARDIJA PAeMe 
vnikšlo Busiios sostinės uatvG-l VIBORGA'

Suv. Valstijos, kokiais nors Du

mis.

ar išpažintų tikslų, ar mokintų, 
užtartų, patartų ar gintų, šiuo

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., May 1, 1918, 
as requircd by the act of Oct. G, 1917.

Su Anglų armiaj Francijoj, 
Bal. 3(1^. Tolimesnės despera
tiškos von Arnim armijos ata-

ndrijos mūšio lauke vakar po 
piel ir vakare nedavė didesnio 
pasisekimo, negu daug kainuo-

abiejų pusių kanuolių visokio 
dydžio nuo subatos vakaro iki 
pereitos nakties buvo pasibaisė
tina.

Ikišiol paėmimas Kemmei vo
kiečiams labai mažai davė ką 
gero, kadangi talkininkų artile
rija taip apšaudė kalno viršuję.

True translation filed with the post- 
mastei’ at Chicago, III., May 1, 1918, 
ts required by the act of Oct. G, 1917

WASHINGTON, Baland. 30— 
Kaip žiūrima Ryme į situacijų 
Austrijoj, parodo, kad monar
chija žudo autoritetų.

Iš Francijos gi pranešama, 
kad Bulgarija suliko atiduoti 
Turkijai Adrianopolio stotį ant

Tnip trunsbition filed vvith the post- 
inasler ai Chicago, III., May 1. 1918, 
•is reųuired by the act of Oct. G, 1917.

VVASHINGTON, Bal. 30. - 
šiandie pavieni senatoriai įnešė 
Senatan bilius apie pridėjimų 
milionų vyrų prie Amerikos ar
mijos.

Senatorius Hoke Smith iš Ge- 
orgia įnešė rezoliucijų, reika
laujančių, kad Senato karinių 
reikalų komitetas prirengtų bi
lių sudaryti armijų iš 5,000,000

Senatorius Reed iš Missouri į 
nešė bilių, reikalaujanti 3,000,- 
000 kareivių armijos, o Poinde- 
xler iš Wasbingtono įnešė bi-

kareiviais.
kairįjį krantų Morica upės iki 
Kuleba Buzeas. Tų teritorijų

rotorius pašauktų kariuomenėn 
1,500,000 žmonių.

prasilaužti per liniją ir paimli 
kalvu pozicijas, i vakarus nuo

už Dobrudža.

Kemmei AMERIKIEČIAI MŪŠIO 
LAUKE

atlyginimui LAISVĖS PASKOLA

Talkininkai atsiėmė žemes

Netik .anglai ir franeuzai iš
laikė ( savo pozicijas beveik vi
sose dalyse, nežiūrint „smarkiau-

siėmė kelis šmotelius žemės, ku
riuos priešams pasisekė paimti.

True translation filed vvith the post- 
maslcr at Chicago, III., May 1, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. G, 1917.

Pastatyti Amien^ fronte
Su Amerikos spėkomis šiauri

nėj Francijoj, Bal. 39. — Ame
rikos kareiviai užėmė pozicijas 
franeuzų mūšio lauke. Vado- 
vau jam i franeuzų vyriausios ko- 
,maudos, kuriai visi užsitiki, 
Amerikos spėkos stovi prieš 
priešų linijoj uždarančioj vokiu-

Uraguay vėl klausia Vokie
tijos

Jau kuone pustrečio miliar- 
do dolerių surinkta.

Talkininkų linijos Flandrijoj

master at Chicago, III., May 1, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. G, 1917.

MONTEVIDEO, Bal. 30. —U- 
raguay valdžia vėl pareikalavo 
iš Vokietijos aiškaus atsakymo į 
pirmiau pasiųstų klausimų: ar 
Vokietija skaito gyvuojant ka
res stoviui tarp tų dviejų šalių. 
Vokietijos atsakymas į Uraguay 
pirmų paklausimų aplenkia šių 
vieta. Bet tuo pačiu laiku Ura-

True translation filed with the post- 
inasler at Chicago, III.,’ May t, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

VVASHINGTON, Bal. 30. — 
Dabar einant paskutinėj savaitėj 
laisvės paskolos kampanijos, iž
do departamentas paskelbė, kad 
ikišiol parduota laisvės bandsų

................. . * UI...,.—R*.—

ORAS

ios, kai|> ir vakar, kada vokie-
kur jie taip tikrai tikėjosi būti

6,000 raudongvafdiečių žuvo
VOKIEČIAI GABENA DA-I begiami miestą
RBININKUS IŠ RUSIJOS! True translation filed with the post- 

^EMIIT Į mastei’ at Chicago, III., May 1, 1918,I as rcųuired by the act of Oct. G, 1917.
Lenkijos darbininkų šaltinis I 1

• • v • — — I oticialio pranešimo išleisto va-jau issiseme. | . . 1

True translation filed vvith the post-i,1() Exchange lelegraph Co„ bal- 
master at Chicago, UI., May 1, lĮJIJĮ’ltoji gvardija arba Finlandijos 
as reauired by the act of Oct. G, 1917.1 ,I valdžios spėkos paėmė Viborga, 

ZVBICII, Kovą 23 (kor&pon- n, { šiaurVf,kariu8 nuo

Volkcstimmc, Vokieija laike pa-Į . . ........ ..; _ . . I Beveik visi iš 6000 raudon-
staruju trini metu issenmsi da-l v

. . , v , . . .. • ... . I gvardiečių liko užmušti mūšyje

veik dugnui, dabar atkreipia sa-| . . ‘ '
....... : ..z:...,....:.... ............................ Ipaskutnų atkaklų bandymų per-
ritorijas, kur vokiečiai karei
viai jau pradėjo gabenti žmones

riksham, bet liko išklota.

kiši gauti prityrusių darbininkų BILIUS PRIEŠ DARBO
iš tirštai apgyventos Ukrainos. I UNIJAS

Lenkai darbininkai dirbantįs
Saksonijos dvaruose yra laiko-

ilgos yra labai žemos, kas suma-

Norima užsmaugti kaires
nes unijas

master at Chicago, III., May 1, 1918, 
as required by the act of Oct. G, 1917.

WASHINGTON, Bal 30. — 
Senato teisių subkomitetas už- 

True translation filed vvith the post-Į gyrė bilių, substitutų panašiam 
inaster ai Chicago, III., May 1, 1918,1. ... • in.ihas required by the act of Oct. G, 1917. 1)1111,1 senatoriaus king is Utah, 

v.Tu n/vnvr a i i” n | kurio tikslu yra išnaikinti viso- MELBOURNE, Australija, B. I, . , . ’ ¥. .
t • it i r I kias dr-jas panašias i I.W.W. ir30.—Jurgis II, karalius Tongai t •' 1 1

. . ‘ , I |is bus sekamų ketverga svars-salų, pasimirė. I. . , .‘ | tomas viso komiteto.(longa salos yra pietinėj da- .v
. . „ . * I Senatoriaus Walsb is Monla-lyi Pacifiko vandenyno ir buvol

.... iii* , Ina substituto bilius padalytų vi- po Anglį os protektoratu nuo I . .. J
....... ' ,v . irn i -visas tokias organizacijas nelega-1900 m. Išviso yra 150 salų, isllT . , K. . „ , I lenus, su bausme 10 metu kale-kurių galbūt tik 30 yra apgyvcn-l . *
.. ............ lw..nn,.n_ Jimo ir $5,000 pimgiškospabau-

Tongos karalius pasimirė

čiai ir apkrikštyti. Jurgis II bu

NUŽUDĖ 5 ŽMONES

ganizacijų, vedimų jų reikalų, 
platinimų jų literatūros, skelbi
mų jų pažvalgų ir persamdy-

gija-

RUSIJA RENGIASI PRIE 
KARĖS
------ r

Sekamą pavasarį Rusija jau 
busianti karėje

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., May 1, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917,

PETBOGBADAS, Bal. 30. - 
Rusija kuošmarkiausia rengia
si prie atnaujinimo karės ant

I’ildančioj i taryba Maskvoje 
išvakaruiose prieš gavimą “12 ui 
timatunio” nuo Vokietijos, pri
ėmė karės komisaro Trockio 
pienų apie visuotinų karinį lavi
nimąsi visų vyrų nuo 16 iki 10 
metų ir konskripcijos visų dar
bininkų ir valstiečių. Nepri

sti lavinties, bet nebus imami 
armijon iki neims reikalo.

Senieji specialistai karinėje 
mašinoje ir gerieji oficieriai jau 
liko pašaukti į tarnybų ir ren
kamųjų komitetų sistema armi
joj liko panaikinta, vien palikta

Tikimasi, kad naujasis pienas 
bėgyje 10 mėnesių duos didelę 
armija.

to valdžia rūpinasi tik savęs iš
laikymu, o ne apgynimu Rusi
jos.

nijos atstovai atsilankė Į susirin
kimų.

liai’ Rusijos obalsiu yra:

Už dviejų dienų jau sėdėjo 
kalėjime

ALMA, Mieli., Bal. 29. Nedė
lios ryte vokietis farmeris Her- 
man VViting nužudė savo nuo
mininkus Willar Kimball, vyrų 
ir pačių ir tris vaikus. Tų pa
čių naktį jis liko areštuotas, šia
ndie prisipažino prie kaltės, liko

man. Ryto jis jau sėdės Mar- 
ųuette kalėjime ir bus ten visų 
amžių.

Tai greičiausias teismas, ko-

Bilius
imta.”

Arba tas, arba Rusija turi pa
virsti dalyku besivaržvmo ir da- 
linimosi tarp kitų valstybių.

Jeigu talkininkai išlaiktyų iki 
sekamo pavasario, Rusija galės 
užpulti su naujais milionais ir 
Vokietijos likimas bus nuspręs
tas.

ko:
“Kiekviena draugija, kurios 

tikslu, ar išpažįstamu tikslu yra 
įvykinti kokių nors valdinę, su
dalę, industrinę ar ekonominę 
permainų Suv. Valstijose varto
jimu be įstatymų autoriteto, spė 
kos, prievartos ar fiziško pažei
dimo žmogui ar turtui, per 
grųsinimų tokio pažeidinYo, ar 
kuri mokina, užtaria, pataria ar 
gina vartojimų, bet įstatymų ati^ 
toriteto, spėkos,! prievartos ar 
fiziško pažeidimo žmogui ar tu
rtui ,ar grasina tokiu pažeidimu, 
kad atsiekus tokią permainų ar 1,025 moderniškus garvežius. Už-

Didelis užsakymas ant 
garvežių

VVASHINGTON, Bal. 30.
Gencralis direktorius McAddo 
šiąnakt paskelbė apie padarymų 
kontraktų tuojaus padaryti 1,-

Giedra šiandie ir biskį lyg sil- AUKAUKITE LIETUVOS kokius kitus tikslus ir kuri lai- sakymo vertybė siekia apie .$60,- 
- “ _ LAISVĖS FONDAN. ko bilų karės, kurioj dalyvauja 000,000.čiau; įvairus vėjai.
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The Lithuunian News Pub. Co., Ine.

1840 SO. HALSTED ST.
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Telephone Canal 1506

Naujienos eina kasdien, Hskirlant 
■edfldienius. Leidžia Naujienų Ben
drove. 1840 S. Halsted St., Chicago, 
III,—Telefonas: Canal 1506.

UžaiAakomoji Kaina:
Chicagoje—pačtu:

Metams ...............................  SO.00
Pusei meto .......................... 3.50
Trims menesiams .............. i 85
Dviem mėnesiam ................ 145
Vienam mėnesiui.............. .

Chicagoje—per nešiotojų*!
Viena kopija .............. ..
Savaitei ........................  1*
Mėnesiui .....................  <50

Huvienytoae Valstijom, M Chlcafoje, 
pačtu:

Metams ........ »..........  55.00
Pusei meto ...........  MJ
Trims mėnesiams •••••••» L65 
Dviem mėnesiam »••••••• l-*£ 
Vienam mėnesiui .••••••• 8*

Kanadoj, metams .................. 7JMĮ
Visur kitur užsieniuose 190
Pinigus reikia siusti Pačio Money 
Orderiu, kartu su užsakymą

Ji pasilieka agitacijos, pra
kalbų ir dainų šventė.

Ji pasilieka darbininkų vil
ties šventė, pavasario šventė, 
reiškėją auštančios naujos ga
dynės aušrinės!

Rašytoju ir korespondentu prašome 
siunčiamus išspausdininjui laikrai- 
tyj rankraščius adresuoti tiesiai 
Naujienų Redakcijai, o ne Redakto
riaus vardu. Reikia būtinai rašyti 
aiškiai ir ant vienos popieros pu
tės, be to paliekant platesnius tar
pus tarp eilučių. Redakcija pasilai
ko visas teises rankraščius taisyti ir 
trumpinti. Netinkami spaudai raš
tai naikinami, arba grąžinami atgal, 
jei bėgiu dvieju savaičių autorius 
pareikalauja jų ir atsiunčia krasos 
ženklelių pakankamai persiuntimo 
lėšoms apmokėti.

Asmeniškai Redaktorių matyti gali 
uia tik nuo 5 iki 5:30 vai. vak.

Z ----------- 7--- .__ . ..__ ~

Į Redakcijos 
Straipsniai

“Visu Kraštų proletarai, vie
nykitės!” . —K. Marks.

Pirmoji Gegužės.
Pirmoji Gegužes! Darbininkų 

šventė, .tarptautinė šventė. Ji 
turėjo didelį reiškimą sunkioj 
darbininkų kovoj prieš išnaudo
jimo pasaulį. •

Pirmoj Gegužės dienoj ne 
sykį daugelyje šalių visa darbo 

. armija sustodavo dirbus — vien 
tik tam, kadę-parodžius išnau
dotojams tarptautinį darbinin
kų solidarumą. Tai buvo grą- 
sinimas visai kapitalizmo sis
temai, tai buvo priminimas tos 
sistemos palakytojanis, kad jie 
sėdi ant vulkano, kurs ketina 
neužilgio išsiveržti.

Ir ši šventė drūti no darbinin 
kų vienybę ir jų pasirįžimą ko
voti.

Tokia buvo jos reikšmė dar 
keletas metų atgal.

Šiandien šitos reikšmės Pir
moji Gegužės jau beveik nus
tojo visur.

Bet tai ne dėl to, kad darbi
ninkų kova prieš kapitalizmą 
butų nusilpnėjus. Anaiptol, 
rods, yra kaip tik atžagariai. 
Savo revoliucioniškos reikšmės 
Pirmoji Gegužės bus nustojus 
dėl to, kad darbininkų revoliu- 
cioniškumas, bent Europoje, 
yra daug toliaus nuėjęs, revo- 
liucijonė kova jiems jau yra 
pasidarius kasdieniniu apsirei- 
škimi& kasdieniniu rūpesčiu, o 
ne demonstratyvu švente, kurią 
jie buvo piriniaus ndsiskyrę 
laikyti vieną sykį į metus. Iš
rodo, kad darbininkai nebenori 
tuščiai demonstruoti savo spė
kų (dažnai su nereikaliūgais 
sau nuostolais) tam tyčia, arbi- 
tratoriai, nuskirtoj dienoj, nes 
savo spėkas jie jau žino, ir de
monstruoja jas taip, kad iš to 
butų apčiuopiamų pasekmių. 
Naje, ir dar kokių pasėkimų!

Pirmoji gegužės tečiaus pa
silieka darbininkų švente, kadir 
nustojusi savo demonstratyvės 
reikšmės.

Ji pasilieka darbininkų tarp
tautinio solidarumo, vienybės, 
šventė.

Ji pasilieka darbininkų dva
sios susitiprinimo šventė.

True trnnslation filed \vith the post- 
nuisler at Chicago, III., May 1, 1918, 
as reųuircd by Ihe act of Oct. 0, 1917.

Lietuvos 
atstatymas.

Lietuvos atstatymą po kares 
kaikurie žmonės įsivaizdina toj 
siauroj prasmėj ir dvasioj, ko
kioj tą milžinišką dalyką ima 
viena tautininkų bendrovė, pa
sivadinusi “Lietuvos Atstatymo 
Bendrove”.

Išliktų j ų-gi tokie pienai ir 
pieneliai, kokiais užsiima ta 
‘Atstatymo” bendrovė, gal būt 
neturės jokios praktiškoj ver
tės, kada prasidės tikras Lietu
vos atstatymo, ar tikrinus per
statymo, perbudavojimo, re
konstrukcijos, darbas.

Lietuvos atstatymas negalės 
prigulėti nuo bizniškų bendro- 
vėlių, įsisteigusių pasipelnymui, 
ir be abejo, jų pastangomis Lie
tuva per amžius negalėtų būti 
atstatyta. Nei tokios bendrovės 
galėtų sudėti užtektino kapitalo, 
nei jų bizniškas protas, ir tai 
dar smulkių biznierėlių protas, 
galėtų aprėpti tą visą platų da
rbą, reikalingą šalies atnaujini
mui ir patiesimui naujų pama
tų naujam gyvenimui, kurs po 
karės turi įsisteigti visame pa- 
šaulyje, taigi ir Lietuvoj.

Apie Lietuvos atstatymą ne
galima manyti be sąryšio su vi
so pasaulio atstatymu ar rekon
strukcijų. O pasaulio rekons
trukcija yra negalima be galuti
no pilno demokratijos laimėji
mo.

Tatai pirmutinė Lietuvos at
statymo sąlyga yra — demokra
tijos pergalėje visame pasauly
je ir Lietuvoj.

Tiktai su demokratijos per
gali' galės būti sutvertos tos są
lygos, kurios padarys tikrą a t 
statymo darbą galiniu. Tikta 
po to, kaip ši karė pasibaigs de
mokratiška taika su visomis 
demokratinėmis tarptautinėmis 
tautų ko-operacijos gvarUntijo
mis, Lietuva galės gauti ir išly
gas, užtikrinančias jos atstaty
mą.

Lietuvos Atstatymo Fondas 
neabejotinai turės būti viena iš 
demokratinės taikos sutarties 
išlygų. Nes be tokio fondo Lie
tuvos atstatymas yra tiesiog ne
įmanomas; be tokio fondo Lie
tuva paliktų amžinam sunyki
me — su besikapstančiomis ant 
jos žemės (savo pasipelnymui) 
“atstatymo” bendrovėlėmis.

Lietuvos Atstatymo Fondas, 
tarptautiniai gvarantuotas, tu
rės būti Tarptautinės Komisijos 
kontrolėje, ir turės būti varto
jamas Lietuvos parliamento ar 
tarybos tiesioginiam Lietuvos 
rekonstrukcijos darbui.

Lietuvos Atstatymo Fondas 
turės būti užtektinai didelis pa- 
lengimui bent visų karės nuos-

Toliaus, atstatymo darbas 
nėra galimas be užgąnėdihimo 
tų mityimum darbininkų reika
lavimų, kurie yra statomi į de
mokratinės laikos sąlygas visų 
šalių darbiu, organizacijų. Po 
demokratinės taikos darbininkų 
reikalavimai turės būti išpildyti 
be jokio klausimo, nes jų nepilt 
dyinus lyginsis tarptautinių gva- 
ranlijų laužymui.

Taigi turės būti įvesti įstaty
mui, užtikrinanlįs darbininkams 
minimumus: algos, darllio lai
ko, sveikatos, apšvietos, gerbū
vio ir pasilinksminimo. Turės 
liuli įvesta apsauga nuo bedar
bės, apsauga senatvės, apsauga 
naujos generacijos, pensijos ve? 
lusioms ir nevedusioms moti
noms ir tt.

Neįmanomas taipgi yra Lie
tuvos atstatymas be užvedimo 
viešųjų darbų, kurie atsiektų 
Ivejopą tikslą: užtikrintų vi- 
iiems darbą ir patiestų tvirtą 
jamatą Lietuvos ekonominiam 
ssiplėlojiinui. Didelė dalis 
Farptaulinio Lietuvos Atstaly- 
no Fondo galėtų liuli sunaudo- 
u Lietuvos vicšieinsiems (val
dybes vedamiems) darbams. Į 
vienųjų dačbų programą turėtų

(1) Pastatymas gal kokių 
300,000 naujų triobėsių darbi
ninkams ir valstiečiams ir nuo
latinis perstatinejimas visų ne
likusių senųjų namų.

(2) Pastatymas bent 1000 ną- 
ijų mokyklų, kolegijų, univer- 
ritetų, ir senųjų mokyklų per
taisymas.

(3) Pratiesinias naujų gele
žinkelių linijų ir kelių.

(4) Kanalizacija ir pagilini
mas plaukomųjų upių.

(5) Laivų, garvežių ir vagonų 
da tymas.

(6) Įrengimas uosto Baltijos 
juroj. 1-

(7) Apsausinimas balų ię so- 
linimas miškų.

(8) Ūkio padargų gaminimas.
(9) Pratiesimas telegrafo ir

(10) Lietuvos elektrifikacija.
Šitų ir kitų panašių viešųjų 

larbų užtektų ilgiems metams, 
) kąda jie butų užbaigti, Lie-. 
uva stovėtų ant naujo pamato 
— prisirengus naujam laimin- 
’esniam gyvenimui.

Suprantamas dalykas, nauda 
š visų viešųjų darbų eitų tik 
valstybei, tik jos žmonėms, o ne 
kokiems lobininkams ar jų be
ndrovėms.

Daugelis paminėtų viešųjų 
larbų nulemia tolesnį Lietuvos 
t įstatymo programo plėtojimą. 
Daugelis jų nulemia visuome
nišką turto valdymą ir naudo
jimą.

kitomis šalimis. Tautų Lyga be

ir Lietuvos exportą ir importą, 
kad kiekviena šalis gautų to, kas 
jos gyventojams reikalingiau
sia, ir išvežtų tai ko atlieka, — 
atimant tuo bildu dirvų ko
kiems nors spekuliantams.

Kapitalistams ar kapitalistiš
kais pamatais suorganizuotoms 
bendrovėms Lietuvoj galės bū
ti palikta vietinė pirklyba, o 
taipgi tokios industrijos šakos, 
kurių valstybė ar municipalite
tai dar nebus prisirengę paimti 
savo valdžion. Tėčiaus ir čia 
pirmenybe turės būti atiduota 
kooperacijoms ar vartotojų be- 
bendrovėms. Visos korporaci-

jos ir kooperacijos turės butLjįnuomirtiesnuosprendžio,ku- 
aštrioj valdžios kontrolėj, ir visi Į ris buvo išneštas jam, ir pasi- 
exlra pelnai turės būti suvar

niinui.
Toks-lai bendruose rėžuose 

gali būti darbininkų pienas Lie
tuvos atstatymui. Jis nežada 
pelno, procentų ar dividendų 
kokios-nors korporacijos na
riams, tai tiesa. Bet jis užtai 
žada platų, tikrą Lietuvos atsta
tymų ir žmonišką gyvenimą 
visiems Lietuvos gyventojams.

Chicagos Lietuvių Darbinin
kų Taryba savo* sekančiame 
susirinkime gal išdirbs dar 

smulkesnį darbininkišką Lietu
vos atstatymo pieną.

Moterįs!
šiai kenčiančioms mo

terims yra pranešimas 
nuo Mrs. W. T. Price iš 
Public, Ky.: “Aš kentė
jau nuo skausmų... ji ra
šo. “AŠ sunykau dėl 
silpnumo mano nugaros 
ir narių... Aš jaučiausi 
esanti be vilties, be drą
sos. Aš beveik nebesi
tikėjau pasveikt kuomet 
nors, kuomet draugė su 
užsispyrimu reikalavo, 
kad aš

Imčiau

GARDUI
Karoliaus Markso Gyvenimas

(Gegužės 5 d. 1818 m. — Kovo*
14 d. 1883 m.).

Heinrich Kari Marx gimė 1818 
m. 5 d. gegužes Prūsų Pareines 
(Blieinland) provincijoje, Trie- 
r’o mieste, pasiturinčio advoka
to šeimynoje.

Markso gimtoji šalis pasižy
mėjo tuo, kad ji per pusantros 
dešimti's metų buvo po francu- 
zų valdžia. 1801 m. ji tapo fran- 
euzų užkariauta ir tiktai pasi
baigus garsiom,s Napoleono ka
rėms, 1815 m., ji vėl buvo sugrą
žinta prūsams.

Ta aplinkybė, kad Pareinėje 
per eilę metų šeimininkavo revo
liucinė Francija, uždėjo ant jos 
ilgai neišdilusią žymę. Prancū
zai panaikino joje bajorų — dva
rininkų galią ir įvedė savo tvar
ką ir įstatymus. Kuomet Reino 
šalis paskui vėl sugrįžo prie Prū
sijos, šios valdonai ėmė gaivint 
senąsias dvarininkų privilegijas, 
atstatinėt senąją priespaudą, ir 
tatai iššauk: Pareines gyvento
juose daug nepasitenkinimo ir 
pasipriešinimo dvasią.

šita pasipriešiniipo dvasia ra
do patogios dirvos1 miestuose, 
buržuazijos sluogsniuose, kada- 
irgi turtingoje, nuo feudalizmo 
pančių pasiliuosavUsioje, Reino 
šalyje ėmė bujot pramonija ir 
vaizba, ir kartu su tuo — spar
čiai augti buržuazija. Palinki
mas prie oppozicijos valdžiai y- 
patingai apsireiškė apšviestojoje 
buržuazijos dalyje, inteligcntijo- 
Jc-

šitokioje atmosferoje užgimė 
ir užaugo Karolius Marksas. Jo
je jisai pasėmė savo pirmutinius 
gyveninio įspūdžius ir jojp sub
rendo jo nerami, milžiniškais 
gabumais apdovanota, siela.

tęs, kad laisvai protaujančiam 
žmogui yra nepakenčiama taiky- 
ties prie tos vyriausybės, kuri 
kontroliavo tuomet mokslą Prū
sų universitetuose. Jo draugas 
Bruno Bauer, garsus to laiko re
ligijos kritikas Vokietijoje, tapo 
prašalintas nuo profesoriaus vie
tos Bonn’o universitete.

Iš Bonn’o Marksas nuvyko j 
Koelną, kur jį parsikvietė radi
kaliu laikraščio “Rheinische Zei
tung” (Reino laikraštis) leidėjai. 
Jau pirm to jisai bendradarbiau
davo tam laikraščiui, dabar-gi 
jisai patapo jo redakcijos nariu, 
o neužilgio ir redakcijos galva, 
nors buvo dar tiktai 24 metų am
žiaus.

dikalės buržuazijos organas; ap
link ją susispietė visa eilė ga
biausių ir smarkiausių to laiko 
lileralinių jiegų Vokietijoje. P» 4 
laikraštis greitai susidūrė su val
džia. Už radikalę jo pakraipą 
valdžia prikibo prie jo. Leidė
jai, norėdami išgelbėt laikraštį 
nuo mirties, pasiryžo sušvclnint 
jo poziciją, bet vyriausis redak
torius atsisakė tai daryt ir pasi
traukė iš savo vietos. “Rheini
sche Zeitung” tečiaus visviena 
ncpavvyko išgelbėt; neužilgio ji 
tapo uždaryta.

Tais pačiais 1843, metais, va
sarą Marksasvapsivedė su Jenny 
\Veslphalen, su kuria jisai buvo 
susižiedavęs, dar bestudentauda
mas Bopn’e. Jo pačios šeimyna 
buvo augštos kilmės, o jos tėvas 
tiiųejo augšto valdininko vietą 
Trier’c. Jenny’s gimines buvo 
atžagareiviai, todėl Markso su- 
žiedotuves su ja reikėjo slėpti 
nuo jų.

Apsivedęs, Marksas su savo 
pačia iškeliavo į Paryžių, į socia
listinio ir revoliucinio tų laikų 
judėjimo židnį.

‘olių ir skriaudelių. Akypločiu 
maut, į jį turėtų būti gvaran- 
'uo|a kokių dviejų miliardų do- 
’erių ($2,000,000,000) ekvivale^ 
ntas.'

Su tokio dydžio fondu Lietu
voj galima butų pradėti atstu* 
tymo darbas; įsidėmėkite —- ne 
visai atstatyti Lietuvą, bet tik 
iradėli jos atstatinėjimą. Galu
tiną Lietuvos atstatymą ar per
da tymą turės įvykinti Lietuvos 
įmonės savo pajiegomis.

Tarptautinis Lietuvos atstaty- 
moyfondas — tai tik pradžia. 
Bet ir ši pradžia jau nuskirta 
vieną būtiną atstatymo sąlygą: 
atstatymo darbas gali būti ve
damas ne privačių įsikūrusių 
pelnui korporacijų , bet visuo
menės ar valstybės per įgaliotą 
valdžią, ir turi būti tautinėj ir 
tarptautinėj kontrolėj.

totas ir gaminimo įmonės tu
os pereiti visuomenės valdžion 
r nuosavybėn tuojaus, kaip tik 
uis pradėtas Lietuvos atstaty- 
no darbas. Geležinkeliai, lai
žai, tramvajai, telegrafas ir te- 
efonas, elektra, išdirbimas ri
kio padargų, miškai; mokyk- 
ds, auklėtnamiaL apdrauda — 
zisi šitie dalykai lutės tuojaus 
)iit paimti Lietuvos valstybės, 
ir miestų, ar valsčių 
iėn ir valdžion.

Bažnyčių, cerkvių,

nuosavy-

vienuoly- 
žemė tu- 

es būti pavesta visuomeniškam 
laudojimuis pagal tokio pieno, 

koks bus rasta tinkamiausiu Lie- 
uvos ūkio intensiviams išplėto- 
imui su valstybės pagelba ir po 
os organizuota kontrole, taip 
tad ilgainiui galėtų būti praves- 
a racionąlė žemės socializacija. 
I'uo pačiu tikslu valstybės už- 
laviiiys bus raginti ūkininkus, 
kad organizuotus į ūkio koope
racijas.

Išskirtinoj valstybės kontro- 
’ėj turės būti visa užrubežinė 
komercija, exportas ir impor
tas, kad joks tarpininkaujantis 
lobininkas neturėtų mažiausios 
progos pasiplėšti pelno iš Lietu
vos pre

Karolio tėvas buvo žydas, bet 
1824m., t. y. kuomet Karolius 
buvo dar tiktai šešių melų am
žiaus, jisai su visa šeimyna pri
ėmė krikščionybę. •

Savo gimtame mieste Karolis 
išėjo gimnazijos mokslą ir, bū
damas 17m. amžiaus, įstojo į 
universitetą Bonn’o mieste teisių 
mokyties. Išbuvęs tečiaus tenai 
metus laiko, jisai persikėlė j Ber- 
liną.

Tėvas norėjo iš Karolio pada
ryt įpėdinį savo profesijoje. Bet 
jauno studento neviliojo advoka
to darbas. Ažuot mokinęsis tei
sių, jisai daug dauginus laiko pa
švęsdavo filosofijos ir istorijos 
studijavimui. Dirbdavo labat 
daug, neretai dienomis ir nakti
mis. Tėvas, patyręs iš sūnaus 
laiškų, kad jo galva užimta visai 
ne tais dalykais, kurių reikia ad
vokatui, didžiai krimtosi, many
damas, kad jisai nueis niekais, 
bergždžiai sunaikindamas savo 
gabumus ir brangų laiką. Taip 
tėvas ir numirė, 1838m., be vil
ties, kad iš sūnaus išeis kas-nors 
gera.

Trims metais vėliaus Karolius 
pabaigė Berlino universitetą su 
Filosofijos Daktaro laipsniu ir ’ 
ėmė rengties užimt profesoriaus

Noras gėriaus susipažinti su 
socializmo idėjomis buvo viena 
tų priežasčių, kurios privertė 
Marksą ir iš “Rheinische Zei
tung” redakcijos pasitraukt. A- 
pie tai jisai pasakoja savo gar
sioje įžangoje prie veikalo “Zur 
kritik der politischen Oekono- 
nųe” (Prie politinės ekonomijos 
kritikos), išėjusio 1859ni.

Beredaguodamas minėtąjį laL 
kraštj, sako Marksas, jisai paju
tęs* jogei jo žiniose esanti spra
ga, kuomet laikraščiui prisiėję 
tarti žodis žemes nuosavybes, 
ūkininkų judėjimo, laisvos vaiz
bos, muilų ir panašiose “mate
rialių interesų klausiniiitose. Tų 
klausinių jisai, mat nebuvo stu
dijavęs. Į “Rheinische Zeitung”, 
be to, kartais parašydavo kai
mas socialistinio ir koinunistirio 
turinio straipsnių. Marksas ne
pritardavo tų straipsnių min
tims, bet, kuomet delei jų prasi
dėjo prieš jį atakos, tai jisai at
virai užreiškė, kad jisai nesąs 
lakankamai apsipažinęs su so

cializmo idejomjs, idant galėtų 
lasakyk kuri jų teisinga, o kuri 
ne. “Aš sako Marksas go- 
dįd ii stvėrėsi tos progos, kad 
Rheinische Zeitung leidėjai įsi

traukiau nuo viešų pagrindų į 
mokslo kambarį.”

Gyvenimas Franci jos sostinėje I 
ne mažiaus prisidėjo prie Mark
so išsilavinimo, kaip tie metai, 
kuriuos jisai praleido Bcrline.

Tenai jisai studijavo filosofiją 
r istoriją, šičia — socializmą ir f 
lolitinę ekonomiją. Bcrline Ma
rksas susipažino su garsiais, ga- Į 
jįjhis literatais laisvamaniais, re- 
igijos kritikais, kurių tarpe bu

vo pasižymėję ypatingai anks- 
čiaus min. Bruno Bauer ir M. Sli 
nėr (G. Schmidt). šitie laisvama 
niai sutvėrė draugiją, pavadin
dami ją “Laisvųjų” (Freie) drau 
gija, ir Marksas būdavo nuola
tinis jų susirinkimų lankytojas. 1 
Nuošaliai nuo šitos radikalės, ir 
dažnai perdaug triukšmingos, 
jaunuomenės stovėjo didis mok
slininkas ir gilus materialistinės 
filosofijos skelbėjas, Ludvig Fe- 
uerbach, kurio raštai padare di
delės įtekmės į Markso pažiūras.

Paryžiuje Marksas taip-pat su
ėjo į pažintį su buriu įžymių 
žmonių — rašytojų, mokslinin
kų ir veikėjų, čia jisai susipa
žino, tarp kitų, su Praudhon’u, 
su genialiu poetu ir galvočium, 
Heindrich’u Heine, ir su žmo
gum, kuriam lemta buvo patap
ti' geriausiu viso amžiaus drau
gu, — Friedrich’u Engelsu.

Paryžiuje Marksas papildė, ir 
pagilino savo žinias naujoms 
studijoms ir padarė reviziją 
(peržvalgą) savo pirmesnių filo
sofinių pažvalgų. Kaipo vaisius 
šito jo darbo, pasirodė jo ir En
gelso parašytos polemikos veika
las “Šventoji Šeimyna arba Kri
tiškosios Kritikos Kritika,” at
kreiptas prieš Berlino laisvama
nius, Bruno Bauerą ir kompani
ją; taip-pat pasirodė vienas “Vo- 

; kiškai — Francuziškų Metraš
čių” sąsiuvinis. Šituos “Metra
ščius” Marksas pradėjo leisti ka
rtu su Arnold’u Ruge. bet dau
ginus kaip vienas numeris jų ne
išėjo. Be to, Marksas veikė Pa
ryžiaus vokiečių “Darbininkų 
Draugijoje” ir rašinėdavo į Vo
kiečių laikraštį ėjusį Paryžiuje, 
“Vorwacrts”.

Šitas laikraštis užsitraukė ant 
savęs Prūsų valdžios rūstybę. Ji 
uždraudė gabent į Prusus, kas tu 
rėjo tečiaus pradžioje tiktai tą 
pasekmę, kad laikraštis pasidarė 
dar radikalesnis. Prūsų valdžia, 
pagalios, taip inirto, kad kreipė
si į Francijos valdžią ir prašė jos 
numalšinti susispietusius aplin
kui “Vorcvaerts” nenuoramas. Ir 
Francijos liberalė valdžia išpil
dė prašymą, paliepdama vokie
čiams emigranta\ns, tarp jų ir | 
Marksui, 
žiaus.

1845m. 
Bruxelles,
me ir išgyveno trejetą metų.

Motery Tonikas
Aš pradėjau Cardui.j 

Trumpu laiku aš patC- 
niijau žymų skirtumų. 
Su kas kartu aš vis stip
rėjau ir jis išgydė ma
ne. Aš esu stipresnė, 
negu buvau pirm kiek 
metų. Jeigu jus kenčia
te, jus galite pagodai i 
reikšmę — būt stipria ir 
sveika. Tūkstančiai mo
terų duoda Cardui’jui 
kreditą už savo gerą 
sveikatą. Jis jums pa- 
?eibės. Mėgink Cardui. 

as visus aptiekorius.
E-73

Kazimieras Gugis

Veda visokius reikalus, kaip krinunaliikuose 
taip ir civiliikuose teismuose. Duro 

visokius dokumentus irpopieras.

Namų Ofisas:
1323 f. Halsted St.

Ant trečių lubų
Tel. Drover 1.110

Miesto Ofisasr
127 N. Deirbom St.

Iii 11 Unity BlcJg.
Tel. Central 4411

Nariai Cook County 
Real Estate Tarybos

A. PETKAUS & CO.
Real Estate Ofisas

Paskolina pinigus. Perka, par
duoda ir maino namus, lotus 

ir farmas

Apsaugoja turtų nuo ugnies

Peržiūri apstraktus,

Padaro popieras

NOTARY PUBLIC

751 W. 35ta gat., kamp. Halsted
Telephone Boulevard 6349

kraustyties iš Pary-

Marksas iškeliavo į 
Belgijos sostinę, ka-

Bruxelles’yje (ištark Rriuse- 
lyje) Marksui vėl prasideda nau
jas darbo ir lavinimosi perio
das. Čionai atvyko apsigyventi, 
kad galėjus dirbti kartu su Mar
ksu, ir jo draugas Engelsas.

Didžiausis veikalas, kurį Mar
ksas parašė, gyvendamas Bruxe- 
lles’yje, buvo garsaus ekonomi
sto ir darbininkų vado, Proudho- 
n’o (ištark: Prudono), teorijos 
kritika. Prieš Proudhon’o “Sku
rdo Filosofiją” Marksas paraše 
“Filosofijos Skurdą”. Jisai, te
nai gyvendamas, be to, bendra
darbiavo laikraštyje “Deutsche 
Brucsseler Zeitung” ir įsteigė, 
kartu su Engelsu ir kitais vokie
čių išeiviais, darbininkų draugi
ja-

Laikraštyje “Deutsche Brues- 
seler Zeitung, “kurį Marksas ne
užilgio paėmė į savo rankas, ji
sai daug vietos pašvęsdavo kri
tikai įvairių to laiko socialistinių 
srovių.

(Bus daugiau).

iiasiplėšti pelno iš Lietu-Įvietą prie Bonn’o universiteto J vaizdino, buk silpnesne laikraš- 
;ybinių apsimainymų su Bet tą mintį greitai pięte, pama-čio pozicija jie galėsią išgelbėt

Aukaukite Lietuvos Laisvės 
Fondan.

Užtikrinu, kad smui
ką ir mandolina graji- 
sj j 4-rias lekcijas per 
pus-baisio systeiną — 
kad ir nežinai nei vie
nos notos. Taip aiški 
ir lengva pus-balsio sy 
slėnia, kad net dyvai 
kaip muzikos kompo
zitoriai nesinaudojo 
jųja anksčiau.

FRANK 
BAGDžlUNAS ’

3343 So. Union Avė.

Prie išsinarinimo ir isipjovimui
Tuojau įtrink D*ro Richter’lo

PAIN-EIPELLER
Nuo 50 metų nesuvadžiojantis ir letuv- 

^ijkų numylėtas naminis būdas 
Tikras tiktai su pažymėta marke 

“ĮKĄRĄ”
35c. Ir 65c. buteliuką? visose sptiekose arba 

stadis! nuo
F. AD. RICHTER & CO.

74-80 Washlngton Street, New York, N. Y

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 M?-ra GATVĖS

Tel. Pullman 342.
D. J. Bagočius, M. D.
LIETUVIS GYDYTOJAS IR 

CHIRURGAS
10731 So. Michlgan Avė.

Roseland, TU.

Dr. Leo Awotin
Gydytojas, Chirurgas, Akušeris 
1920 So. Halsted St-, Chicago. 
Kalba lietuviškai, latviškai ir 

rusiškai.
Valandos: 10—12 rytų; (i—9 va
karop Tel. Canal 4367.
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Mildos Teatras
3138-42 So. Halsted St., Chicago, III.

į^.4., ,

;A';v|fkhlhn: .

Pirmoji Gegužės.
šiandie pirmoji gegužės!
Viso pasaulio darbininkų 

švente!
Sustoja dirbtuvės. Išeina iš 

jų per ištisus metus dirbę dar
bininkai. Sustoja sukęsi maši
nos, nustoja veikę kūjai, nes ga
linga darbininko ranka jų nebe- 
judina. Išeina iš surukusios 
dirbtuves, nes švenčia pirmosios 
gegužės švęntę, s a v o šven-

VAKARAS SU PROGRAMŲ
Parengtus

Rubsiuvių Unijos 269-to Skyriaus

Nedėlioję, Gegužio 5,1918 J
DIDŽIOJOJE SCHOENHOFEN’S SALĖJE §

Mikvaukeę ir Ashland Avė., 
1 n žangu 35c ir 50c y patai

X

IŠKILMINGAS GEGUŽINIS DARBININKŲ DIENOS

Teatras ir Balius

PROGRAMAS
.1. Keturakio Orkestrą.
Dainuos p-lė Sofija Laurinavičiutė, akomp. p-lei E. G. Makar
Mandalinu Grupa
Lietuvių Vyrų Kvartetas
Panelės Jasinskiutčs dainuos.
Extra. _

Kviečiami yra visi atsilankyti) Po programų bus šokiai iki 12 I 
vai nakties. KOMITETAS.

1
2

4
5

r

Milda Theatre Association
Incorporated under thc laws of the Stateįbf Illinois, April 27, 1918 

■ i » ■ ■ ■ ■ i

Capital Stock $150,000. Numder ofShares 15,000
Amoiint of Each Share $10.00

Principal Office: 3133 Emerald Avenue, Chicago, III.
J. J. HERTMANOAVICZ, Organizatorius.

GERBIAMIEJI KREDITORIAI PONO A. OLSZEWSKIO:
Susirinkime laikytame Mildos Svetainėj Balandžio 21, ku

riame dalyvavo su virš 500 stambiausių pono A. Olszewskio kre
ditorių, tapo vienbalsiai nutaria paimt MILDOS TEATRĄ iš tru- 
sto kompanijos už $1 10,000.00, sumokėtų A. Olszewski TrusU- 
Gertifikatais, sulyg išlygų Trust Agreement No. 6940, ir sutverti 
bendrovę po vardu MILDA ASSOCIATION, ant kurios vardo ta 
miosavyhėjjutų užrašyta.

Mes žemių u pasirašę kreditoriai, paskirti tame susirinkime 

 

Komisionieriai.^ išėmimui Chartero paminėtai bendrovei, darbą 

 

savo jau atlikime, ir dienoje 27 Balandžio, gavome Charterį, 

 

Cerlificate No. 2993.

Nuo jų^ų, pasilikę dar kreditoriai, dabar priklauso, kad na

 

mas butų kuogreičiausiai atimtas iš Trusto Kompanijos, ir kad 
nuo 1 dienos Birželio mėnesio visos raudos iš Mildos Teatro nuo
savybės eitų naudon jūsų, o ne naudon trusto kompanijos!

Atėmimui iš Trusto Kompanijos tų nuosavybių turi būt su
dėta ant rankų organizatoriaus, p. J. J. Hertmanavičiaus, paini-* 
nėtų Trust Certifikatų ant sumos $140,000.00. Djdcsnė pusė tos* 
sumos jau yra sudėta. Trūkstant! dalis privalo būt sudėta iki 
Gegužio 10, taip kad randos už Birželį eitų mums.

Už Trust Certifikatus jus gausite Mildos Teatro Bendrovės 
dalis kapitalo (shares), kurios jums atneš dividendas arba pro
centą kas metą, ir tai didesnį negu procentas bankų mokamas. 
Prie sumos Irusi certifikatų turite pridėti pinigais po 3 centus 
nuo dolerio, padengimui lėšų. Tie pinigai bus jums priskaityti 
prie trust certifikatų, ir už juos gausite shares.

Pakol dar visos šėros yra nepaimtos kiekvienas kreditorius 
turi teisę prie tos bendrovės prisirašyti, potani bus jau pervėlu! 
Pasinaudokite iš tos progos visi tie, kuriems rupi kad jų pinigai 
nepradingtų bet neštų naudą! Dabar kąs diena gali būt per vėlu, 
nes kada visos šėros bus paimtos jų už |rust certifikatus daugiau 
gauti nebus galima! Paskutinė yra proga —kas pasivėlins, te
gul pats save kaltina

Prisirašymui kreipkitės pas organizatorių, J. J. Hertniano- 
wicz, 3133 Emerald Avė, Chicago, III Iš tolimesnių vietų gali
te prisiųst savo Trust Certifikatus per pačią. Pasiskubinkite, 
kad nebujų penėtu! Su pagarba,

KOMISIONIERIAI:
SIMON I. SHLEPOVVICZ, LAWBENCE AZUKAS, JOHN PRUSS 
(PRIJSZINSKIS), JOHN GAUBĄS, J. J. HEBTMANOVVICZ, 
ANTON TUMAVICHE, JOHN KULIS.

auo^iaoak.auanaffiamiKsraaainaH
Viena saugiausiųjų Bankų 

ATIDARYKITE TAUPYMO SĄSKAITĄ CHICAGOJE 
saugioje ir Tikroje Įlankoje, 28 metus Teisingai Vedamoje Bankoje. 

Fo Priežiūra Valstijos ir Susivienijimo Bankų (Clearing House) Depozitą 
y ir Taupymo Padėjimų.

KASPAR STATE BANK
1906 BLUE ISLAND AVĖ., kampas 19 gatvės.

W. KASPAR WALENTY SZYMANSKI V. F. 
prezidentas 

OTTO KASPAR 
vice-prezidentas 

\V1LLIAM OETTING
proz. Oeting Bręs. Ice Co.

CHARLES KRUPKA
vice-prezidenias

PĄD&JIMAS
1‘PRVIRŠIS 
KAPITALAS

MASHEK 
pirklys prez. Pilsen Lumber Co
H. E. OTTE J. PESHEL

vice-prez. Nat. Citv Bank sekr. Turk Mnftf. Co 
GEO. C. WILCE OTTO KUBIN
vice-prez. T. Wilce Co. prez. Atlat

JOZEF SIKYTA [Brewing Co
kasierius

PERVIRŠIJA $6,000,000. 
KALBAMA LIETUVIŠKAI

D R. A. MONTVID
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2225 So. Leavitt St. 
Kampas 22nd pi.

Valandoa: 6 iki 8 vakaro 
Phone Canal 4626 

Nedėldleniala tik pagal sutartį
Rezidencijos Telephone Albany 5546

1553 W. Madison st.
Saite 600-612

Valandos: 10 iki 12 ryto
Phone Haymarket 2563

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

SPECIALIAI: Maleva malevojimui atuby iŠvidaus, po $1.19 ai gal.
CARR BROS. VVRECKING CO.

3003-3039 S. H.l.ted St, Chte.go, III.

Rengiamas jiegomis penkių progresyvių draugijų
Tai darbininkų demon-1 d.L.K. Keist., Apšvietimo Brolių, Draugystes L, B. ir S.

Aiii., Jaunų Vyrų Pašelp. Kliubo ir Jaun, Dainos Myl. 
‘ ‘ i . . 11 i • . . x

Seredoj, Gegužio=May 1,1918
M. Meldažio Svetainei

2242 VVest 23rd I’lace

Miesto gatvėmis eina dideles 
minios žmonių. Iškilminga tai 
eisena, 
stracija.

•Eina minia... O virš jų gal
vų plevėsuoja raudonos velia- 
VO9.

Aht vėliavų puikus užrašai:
“Visų šalių darbininkai vic-

“Kovon — jus nieko neturite 
pralaimėti, tik retežius!”

Visur skamba daina. Galin
ga kovos daina. Skamba Inter
nacionalas.

“Pakilk, varguos sužavėtoji, 
“Pasaldė alkanų vergų!...” 
Pasilipęs augščiau kalba kal

bėtojas. šaukia visus kovon. 
Kovon -su viso pasaulio darbi
ninkais už savo teises, už geres
nį rytojų, šaukia sutraukyti 
retežius, sugriauti senųjų išnau
dojimo tvarkų, sugriauti senąjį 
pasaulį. O ant senojo pasaulio 
griuvėsių pabudavoti naujų, ku
riame nebūtų nė išnaudojimo, 
nė vargų, kuriame viešpatautų | 
Lhisvė, Lygybė, Bntfybė.

Ir taip būdavo visose šalyse, 
visuose miestuose, kur tik yra 
darbininkai, kur tik yra išnau
dojimas. O kur jo nėra?

Nepatikdavo šio svieto gaiin- 
giemsiems pirmoji gegužės. 
Nepatikdavo darbininkų išreiš
kimas solidariškumo viso pa
saulio darbininkams. Neap
kentė ir darbininkų obalsių, nes 
tai buvo kovos obalsiai, kovos, 
<uri grasino jiems sunaikini- 
nu.

Ir todėl tankiai prasiliedavo

Pradžia 7valandą vakare.

1IIIIIHMHIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIH

Sergėkite savo akis

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

Aš turiu 15 metų patyrimą ir 
galiu ištyrt jus akis ir pririnkti 
jums akinius tikrai. Darbą atlie
ku belaukiant, užtikrintai.

Jei jums akiniai nebus reikalin
gi, mes tai jums pasakysime.

JOHN SMETANA .
AKIŲ SPECIALISTAS 

1801 So. Ashland Avė. Chleaf^ 
Kampas 18-tos gatvės 

3-čios lubos, virš Platt’o aptiekus 
Tėmykite į mano parašą 

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

Uodui

Inžanga 35c y patai

. . Scenoje statom*vieno veiksmo komedija
“TAI POLITIKA!’

Po perstatymo—monologas juokų, prakalbos, deklemacijos ir kitkas 
lino užkviečiume visus jaunus ir senus į šį puikų ir linksmą parengimą, 
o mes iš savo pusės irgi stengsimės svečius užganėdinti. KOMITETAS.

Akių Expertas
KREIVOS AKYS ATI

TAISOMOS vienu atsilan
kymu. Be chloroforme^. 
Virš 800 išgydytų ant rekor- 
d o.

Ateikite ir ypatiškai per
sitikrinkite baigusį mokslą 
ir registruotą gydytojo Chi
cago, specialiai studijavusio 
galvos ligas. Specialiai gy
dome
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLĖS LIGAS.
Pasitarimai dykai.

Silpnos .....
Skaudančios 
Raudonos .. 
Kreivos .....
Kurčios.......
Tekančios 
Ūžiančios ...... 
Užkimštos_... 
Skaudanti .... 
Tekanti......
Kreiva ......
Užkimusi ... 
Skaudanti....

j

AKIU SPECIALISTAS 
Akią Egzan&Kuoja Dyka!

Gyvenimas yra 
tuščias, kada pra 
nyksta regėjimą.
Mes vartojame 

pagerintą Oph- 
thalmometer. Y- 
patinga doma at
kreipiama į vai-

.v.

kus. Vai.: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
nedėldien. nuo 10 iki 11 dieną. 
4649 S. Ashland Ar. kamp. 47 at 

Telephone Yards 4317

Bet darbininkai mažai to pai- 
-»ė\ Jie šventė pirmąją gegužės, 
nes tai buvo jų šventė.

Bet tai buvo seniau.
Dabar gi...

mašinos ir darbininkai nebeap- 
eidžia savo vietų. Jie sulenkę 
savo nugaras dirba, kaip dirbo 
visomis kitomis dienomis aps
kritus metus.

Nutilo ir daina, kovos daina. 
Nebeišsilieja ji iš stiprių darb- 
ninkų krūtinių, nebežadina jų 
prie kovos.

Viskas nutilo.
Vien sukasi, tarška niašinų- 

ratai, rateliai. O prie jų skubiai 
dirba darbininkai — gamina

O vieton dainos — baubia sa
vo peklišku baubimu kanuolės, 
o joms pritaria dejavimai su
žeistųjų. O laukai nukloti dar
bininkų lavonais.. . ,

Ketvirtą tokią liūdną geguži
nę švenčiame. ‘

Liūdną, nes darbininkai už
miršo savo solidarumo obalsius, 
užmiršo savo kovą.

O vieton to skelbia keršto o- 
balsius, sėja neapykantą.

Rodos, visas darbas, visa vil
tis, visa pradėtoji kova nuėjo 
niekais, žuvo — mirė.

Bet ne. Ji nežuvo. Ji nemi
rė. Ji tebegyvuoja. Tik laiki
nai apsistojo, užstclbia nepato
giomis sąlygomis.

Ir taip bus neilgam. Jau da
bar, pro kanuolių baubimą, pro 
kulkosvaidžių traškėjimą, per 
nuklotus lavonais laukus ateina 
silpni atbalsiai gimstančios ko
vos, girdisi silpnas aidas kovos 
dainos.
\ Jie žadina viltį...
Ir tikėkime, kad vėl prasidės 

kova. Baisi bus tai kova. Ir-
jokios spėkos nebeįstengs jos

yh

EXTRA!
DIDELIS IŠPARDAVIMAS

Parsiduoda 3 volkeisiai, 1 seifas, 1 
benčius dėl laikrodžių taisymo, taip
gi ir kitokių visokių daiktų galite 
gauti.

Taipgi didelis išpar
davimas visokių auksi
nių daiktų, kaip tai: 
deimantų, žiedų, laik
rodžių, branzaliclų ir 

kitokių auksinių ir sidabrinių daik
tų. Tas viskas yra parduodama Šiuo 
laiku už pusę kainos, nes mes turim 
perdaug daiktų, tai norim kiek nors 
sumažinti, užtai taip pigiai ir par* 
duodame.

Naudokitės- proga kol yra pigu 
PETER MILLER

2128 W. 22nd Street, Chlcag. 
tarpe Leavitt ir Iloyne avė. 

Tel. Canal 5838.

... AKYS 

... AKYS 
.... AKYS 
... AKYS 
. AUSYS 
AUSYS 
AUSYS 
AUSYS 
NOSIS 
NOSIS 
NOSIS 
NOSIS 

GERKLĖ 
.GERKLĖ

jCatarrhal............GERKLĖ
Užtinusi ............  GERKLĖ
Franklin O. Carter, M. I). 
20 metų prie State gatvės 

120 So, State st., Chicago, III. 
Valandos: 9 iki 7. Nedėlio
mis 10—12.

TeL Yards 3654. AKU6ERKA

iMrs. A. V1DIKAS
Baigusi Akušerijos Ko
legija; ilgai praktika
vus Pennsylvanijos ho- 
Įspitalėsa ir Philadel- 
phijoj. Pasekmingai 
patarnauju prie gim
dymo. Uždyką duodu 
rodą visokiose ligose 
moterim ir merginom. 
3113 So. Halsted Str., 

(Ant antrų lubų) 
Chicago.

, y-n r ri

užstelibti, jos sustabdyti.
Ir galbūt sekamų pirmąją ge

gužės švęsime prie kitokių ap
linkybių. Galbūt ji nebebus 
liūdesio šventė, bet džiaugsmo 
ir pergalės šventė. Proletaria- 
lp pergalės, po tų baisių aukų, 
po tiek daug pralieto kraujo.

Gal būt vėl gyvensime kovos 
sukuryj, kovos už galutiną dar
bininkų pasiliuosavimą, kuri 
nušluos sostus ir sugriaus seną
jį pasaulį.

Tik reikia vilties ir veikimo— 
o pergalė bus musų.

Tad prie darbo, draugai! Dar 
sykį užreiškime pašauliui, kadi 
darbininkų solidarumas nėra 
žuvęs ir nėra palaidotas, bet jis 
gyvuoja ir kati likime, jog vėl 
ateis kovos diena ir kad ta ko
va bus paskutinė —

“Tai jau bus paskutinė
“Musų kova prieš skriaudas, 
“Internacionalas mums laisvę 

tikrą ras!”

Vyriškų Drapanų Bargenai
Nauji, neatimti, daryli 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 $7.50 iki 
18 dolerių.

Pilnas pasirinkimas kailiu pamuš
tų overkotų.

Visai mažai vartoti siutai ir over- 
kolai, vertės nuo $25 iki $85, dabar 
$5 ii" augščiau. Kelnės nuo $1.50 iki 
$4.50. Vaikinams siutai nuo $3.00 
iki $7.50.

Atdara kasdieną, nedėlioinis ir va
karais.

S. G O R D O N
1415 S. Halsted St., Chicago, III.

*

Tel. Armitage 6580

AKUŠERĖ
A. M. KAITIENĖ

Sugabiai ir greitai patarnauja 
prie gimdymo ir šiaip įvairio
se moterų ligose. Prižiūri ligo
nes ir duoda patarimus mergi
noms bei moterims.
1436 N. Ashland Avė:, Chicago

I TELEPHONE YARDS 1634.

D r. JLG. Wiegner
B Priėmimo/Valandos nuo 8 Iki 11 
9 iš ryto ir nuo 7 iki 9 vai. vak.
I 3326 So. Halsted SL, Chicago ■

Tel. Cicero 252
DR. A. P. G U R S K I S 

PENTIS TAS 
Valandos: Nuo 9<ryto iki 9 va
karo. Nedėliomis pagal sutartį 
4847 W. 14th St., Cicero, III.

Kampas 49th Avė.,

Am
| ;

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

3149 S. Morgan St., kertė 32 st. 
Chicago, III.

SPECIALISTAS 
Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų 

Taipgi Chroniškų Ligų 
OFISO VALANDOS: 

iki 9 ryto, nuo 12 iki 2 po piel 
ir nuo 6 iki 8:30 vak. Nedėlio
mis vakarais ofisas uždarytas. 

Telephone Yards G87

, Telephone Yards 5032

Dr. M. Stiipnicki
3109 S. Morgan st. Chicago

VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto 
ii- nuo 5 iki 8 vakare

Rezid. 933 S. Ashland Blvd. Chi«ag4 
T,lephon« Haymarket 2644

DR. A. A. ROTH 
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialistas Moterišku, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3354 S. Halsted St., Chicagt
Telephone Drover 9693 

9VALANDO8I 49—11 ryto; 2—1 popiety 
j q—g vakaro. Nedaliomis 10—II dions- 

■■■J
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AS, ADOMAS A. KARALAUSKAS, SEKANČIAI RAŠAU.
Aš labai sirgau per 3 metus, nuslabnėjęs pilvelis buvo. Dispep

sija, nevirininias pilvelib, nuslabnėjimas. Kraujo, inkstų, Nervu ir 
abelnas spėkų nustojimas viso kūno, ir buvau nustojęs vilties, kad 
begyvensiu. Visur jieškojau sau pagelbos, nesigailėjau visoje Ame
rikoj ir už rubežiy, bet niekur negavau savo sveikatai pagelbos.

Bet kadti pareikalavau Salutaras vaistų, Bittcna, Kraujo valyto
jo. Nervatona, Inkstų ir Reumatizmo gyduolė, tpį po suvartojimui 
minėtos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėt, gerai dirbt. 
Kraujas išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbt. Inkstai atsigavo. Reu
matizmas pranyko, diegliai nebebadė po krutinę. Vidurių rėžūuar 
išnyko po užmušimui visų ligų. Bėgiu 3 mėnesių išgerdavau kas sa
vaitė po buteli Salutaras, Bittcria. ir po 3 mėn. savo paveiksią 
mačiau tokį skirtumą kaip tarp dienos if nakties. Dabar iauč 
smagiai ir esujlinksmas ir 1000 sykių dėkudju Salutarns mylistu .. 
radėjistei ir linkiu visiem savo draugam ir pažįstamiem sl tokiais 
atsitikimais patariu nuoširdžai kreipties jrre Salutaras:

— - — * *1 I

UTION J. Baltrenas, Prof.
* , Chicago, III

SALUTARAS
CHEMICAL INSTITUTION J. Baltręnft! 

1707 So. Halsted SU Telephone Cunal 6417.

,I>a 
iuos



N A U JI E N O S. Chicago, III. „ ~ - Sereda. Gegužės, 1, 1918.
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Gatvekarių kompanija netu
rinti pelno

Nori padidinti kainas, arba ati
duot gatvekarius miesto 
nuosavybėn.

Gatvekarių kompanija esą 
nuskriausta. Visa dabar yra 
nesvietiškai brangu, bet važinė
jimosi kainos vis dar tos pačios. 
-— penki centai asmeniui. To
liau taip negali būt. Kompani
jos advokatas W. Fisher sako, 
kad jai lieka du išėjimu: padi
dinti kainas už važinėjimąsi, 
jeigu tam pritars miesto tary
ba, ar —. “atiduot" gatvekarių 
linijas miesto žinion, vadinas 
padaryt jas municipale nuosa
vybe. Kol kas teČiaus nei vie
na nei antra propozicija nėra 
pasiūlyta miesto tarybai, taip 

sakant, ofeialiai. Betgi gali 
būt taip, kad kompanija atsieks 
pirmojo, padidins važinėjimos 
kainas. Ypač dar ir todėl, kad 
tūli miesto tarybos t. v. trans- 
portacijos komisijos nariai (Na- 
nce) “bijosi" municipalės nuo
savybės. Toks tokį mat supran
ta...

Apvogė buvusį valstijos pro
kuroro pagelbininką

Ponas Joseph Weissenbachas, 
buvęs valstijos prokuroro pagel- 
bininkas paprašė policijos, kad 
ji teiktųsi sujieškoti jo 750 dol. 
vertės žiedą, kuris kur tai “nu- 
šapo" iš jo kambario Congress 
viešbutyj. Pats VVeissenbachas 
gi išsimuvino iš inin. viešbučio 
į kitą.

žudeikos
Policija areštavo tris įtaria

mus žudeikas —- tulus John Me- 
ssick’ą, John Marshalhkį ir Al- 
bert Sterowskį. Vienas jų va
kar užpuolė tūlą Frank Janoc’ą, 
ant kertės Grand ir Paulina gat
vių ir mirtinai perdaręs peiliu 
pabėgo. Policija nei vieno ne- 
paleisianti, kol neprisipažins tik- 
rasai žudeika.

Pikta prisieka.
Teisėjas Kearns vakar “nufni- 

navo” piktųjų saliunininko Bro- 

derick’o prisieką Marę. Nabage, 
turėjo užsimokėti 200 dol. pa
baudos ir dar padengti teisųio

DIDELIS APVAIKš- 
ČIOJIMAS DARBI
NINKŲ ŠVENTĖS

Pirmos dienos Gegužės ir 
šimtmetinių gimimo suka
ktuvių Karolio Markso. 
Rengia Chicagos Lietuvių 
Pirmeiviškos darbininkų 
draugijos gegužės 1-mą 

dieną, Mildos svetainėje, 
(3142 S. Halsted st.), ant 
abiejų lubų. Bus įvairus 
programas: Deklamuos p- 
lė Aldona Trainiutė ir bus
kitokie pa marginimai. Kal
bės Dr. A. Montvidas, K. 
Trainis, A. A. Vasiliauckas, 
P. Dnhickas ir P. liukutis. 
Pradžia 7:30 v. vk. Kviečia 

—Reng. Komitetas. 

Prakalbos
Kokių dar nebuvo Westsidėj.
Rengia L.S.S. 22-roji kuopa

Seredoj, Gegužės 1-mą d., 
7:30 vai. vakare.

P. KARW0WSKI. SVETAINĖJE, 
2301—22nd Place.

Kalbės visiems gerai žinomas drg. M. X. Mockus te
ma “Reikšmė gegužinės šventės". Kviečiam visus skait
lingai atsilankyti, nes drg. Mockus pirmu syk kalbės to
je temoje VVestsidėje. Inžanga dykai.

Kviečia Komitetas.

lėšas — veikiausia iš Broderic- 
ko kišeniaus. Ta piktoji Marė 
šokusi mušt savo vyrą ir vėliau 
dagi kėsinosi ant jo revolveriu.

Masinis susirinkimas
Penkioliktos wnrdos socialis

tai — anglų, rusų ir latvių sky
riai — rengia didelį masinį su
sirinkimą — apvaikščiojimą 
Pirmos Gegužio seredoj. geg. 
1 dieną, Walsh svetainėj, kerte 
Noble ir Emma gatvių. Pradžia 
kaip 7:30 v. vakare. įžanga dy
kai.

Immigrants’ Frotective Lea- 
gue (Imigrantų Apsaugos Lyga) 
praneša, kad jos ofisas nuo ge
gužio 1 d. tapo perkeltas kiton 
vieton, būtent, 824 S. Halsted st.a 
1 augštas.

Išeivių Konferencijos 
veikimas.

Nedėlioj, balandžio 28 dieną, 
buvo reguleris Rusijos išeivių 
socialistinių organizacijų Kon
ferencijos j>osėdis. Susirinki
mas buvo laikoma prie uždary
tų durų, kadangi mat pasta
ruoju laiku j Konferencijos po
sėdžius pradėjo lankytis abejo
tinų svečių, turinčių) blogų norų 
link organizacijos.

Iš delegatų surašo pasirodė, 
kad didžiuma delegatų visai ne
silanko į posėdžius, ypač lietu
viai. Mat, daugelis musų kuo
pų vis da “nesuspėja” išrinkt 
naujų atstovų vieton senųjų.. 
Toks mūsiškių apsileidimas yra 
stačiog nepateisinamas.

Beje, buvo pakelta klauismas
apie grąžinimą mandato Social
demokratų KHubo delegatui, d. 
Kinoi. Jo atstovaujamas kliu- 
bas esą žeminąs socialistų var
dą, kenkiąs socialistiniam judė
jimui ir tt. Bet didžiuma bal
sų sumanymas buvo atmestas. 
Tai ir gerai. Su nesmagumu 
prisieina pabrėžti, kad tai buvo 
daugiausia asmeniško pobūdžio 
kivirčai, dargi labai nepadorus.

Konferencija dar paskyrė 50 
dolerių rusų socialistų dienraš
čiui “Novy Mir" ir nutarė pa
siųsti savo kalbėtoją į busimą 
darbininkų šventės, pirmos ge- 

gužės apvaikščiojimą, kuris bus 
Walsho svetainėj, kertė Noble 
ir Emma gatvių, seredos vaka
re.

Konferencijos posėdžiai įvyk
sta kiekvieno mėnesio paskutinį 
nedėldienį name 1149 N. Kamp- 
bell avė. —Delegatas.

Išardė teatrą
Nežinomas blogdarys vakar* 

naktį padėjo bombą prie Wood- 
lawn krutamųjų paveikslų te- 
atrėlio. Kilus ekspliozijai su
griauta visas teatro pryšakis. 
Nuostolių padaryta už keliatą 
tūkstančių dol. Blogdarys nesu
sekta.

Ir miesto darbininkai 
streikuoja

Keturios dešimtįs miesto ko
lektoriaus darbininkų-“klerkų” 

i vakar pareikalavo ekstra užmo
kesčio už viršlaikį. Tatai, beje,

miesto taryba jau senai pripa
žino. Bet finansų komisija ne
pildo tarybos nutarimo. Darbi
ninkai reikalauja, kad finansų 
komisijų pildytų tarybos nuta
rimą.

Ir ponui džiodžei tos 
pačios bėdos

Tūli gal mano, kad džiodžė 
tai galingiaueis ir laimingiausis 
žmogus šioje “ašarų pakalnė
je". Pasiklauskite džiodžės Ho- 
wardo Hayes, kur sėdi munici- 
paliame teisme. Jisai ištikrųjų 
“fylina" blogai. Nugi, geroji 
jo prisieka Grace patraukė jį 
tieson! Reikalauja divorso... 
Hovardas esą perdaug žiaurus. 
Ar girdėjote, džiodžė dabar tu
rės stoti prieš kitą džiodžę ir 
aiškinti^. Ko gera, anas ištiesų 
gali iškirsti jam didelę kiaulys
tę — suteikt Grace’ei divorsą.

Išleistuvės
Keistučio Pašalpos KliUbo 

Dramos skyriaus atsižymėjęs 
narys ir choristą Jonas Balčiū
nas stoja kariuomenėn. Taigi 
draugai šiandien, gegužės 1 d., 
jam rengia išleistuvių vakarėlį 
Mazenio svetainėje, 3834 Ked- 
zie avė. Pradžia 7:30 v. vakare.

Keistučio Kliubo nariai ma
lonės atsilankyti ir gražiai išlei
sti savo draugą J. Balčiūną. Jis 
išvažiuoja rytoj.

Hart, Schaffner and Marks 
darbininkai gaus dides
nių algų.

Kadangi pragyvenimo reik- 
mens nesvietiškai pabrango, taip 
kad iš dabar gaunamų algų dar
bininkai sunkiai bepragyvena— 
tai Aipalgamated Clothing Wor- 
kerSTtinija įteikė firmai reikala
vimą padidint darbininkams al
gas. Tuoj buvo sušaukta unijos 
ir firmos atstovų konferencija, 
pirmininkaujant J. E. William- 
s’tii, arbitrą toriui. Konferencija 
taigi pripažino reikalingu pa
kelti algas sekančiai: Visi savai
tiniai darbininkai nuo gegužio 
2-ros dienos gaus po $3.00 į sa
vaitę daugiau, nei iki šiol. Dir
bantieji nuo štukių (piece 
\vork), kurie uždirbo mažiaus 
arba $20.00 į savaitę gaus 15 
nuošimčių padidinimą, gi tie, 
kurie uždirbo virš $20.00 į sa- 
vaitą^gaus 10 nuošimčių. Tai 
yra didelis organizuotų darbi- 

ninkų laimėjimas. —Koresp.
------ ij...  •

BRIGHTON PARK
Draugiškas vakarėlis, 

j
Nedėlioj, balandžio 28 dieną, 

T. Mazenio svetainėje įvyko 
draugiškas vakarėlis. Rengė jį 
Keistučio Kliubo choras ir Dra
mos skyrius. Pramogon susi
rinko gana skaitlingas jaunuo
menės būrelis — vaikinų ir me
rgaičių. Buvo išpildytas trum
pas bet šaunus progra mėlis. 
Dainuota, deklamuota, sakyta 
prakalbėlės ir tt. Po to tęsėsi 
šokiai iki vėlyvai nakčiai, žo
džiu, vakarėlis darė gerą įspū
dį.

Prie progos noriu tarti žodį 
apie šios apielinkės progresy
viosios jaunuomenės veikimą. 
Su jos veikimu man teko tik 
pirmą kartą susidurti. Kieį, aš 
sužinojau iš draugų, tai minė
tas kliubas su savo choru bei dra 
mos skyrium labai pilkiai gy
vuoja: ir nariais skaitlingas, ir 
pinigiškai tvirtas.

Iš visko matyti, kad vietos 
jaunuomenė, taip sakant, ne
snaudžia. Bravo, draugai (ės)!

—A. Dvylys.

Skaitykite ir Platinkite 
“NAUJIENAS”

AUKAUKITE LIETUVOS 
LAISVĖS FONDAN.

DIDELIS, APVATKš- 
ČIOJIMAS DARBI
NINKŲ ŠVENTĖS

Pirmos dienos Gegužės ir 
šimtmetinių gimimo suka
ktuvių Karolio Markso. 
Rengia Chicagos lietuvių 
progresyviškos darbininkų 
organizacijos. Apvaikščio- 
jimas įvyks 2-rą dieną ge
gužės, Blinstrupo svetainėj, 
(Town of Lake). Kalbės 
geri kalbėtojai: dd. K. Trai
nis, R. Kukutis ir A. A. Va
siliauskas. Boto bus įvairus 
programas: deklemuos p-lė 
Aid. Trainiutė ir kitoki bus 
pa marginamai. Kviečia vi
sus atsilankyti 7:30 v. va
kare. Renginio Komitetas.

PRELEKCIJA 
VIEN TIK VYRAMS

Liet. Soc. Jaun. Lygos 1 kuopa 
rengia prelekciją

Ketverge, Gegužės 2 d.
Mildos svet., Halsted ir 32nd st

Pradžia 8 -tą valandą vakare 
Tiktai vyrai bus įleidžiami ir tai 
ne jaunesni kaip 18 metų amž. 
Lekciją skaitys gerai visiems ži
nomas ir patyręs tame klausime

DR. A. Jj KARALIUS 
Lekcijos tema:

“Lyties klausimas pas vyrus" 
Malonėkite visi atsilankyti, nes 
bus išaiškinta daug svarbių ir 
naudingų vyrams dalykų.

Rengimo Komitetas., 
(Apgars.)

MONARCH BREWER*Y duoda vi
siems žinoti, kas neturite pilietišką 
popieru, tai ghlite gauti kožną kar; 
tą. O kas turi pirmas ar pilnas, tai 
gali daryt biznį. Kas norite saliuną 
pirkti ar randavoti, ar atidaryti, 
atsišaukite į

Monarch Brewery,
21 ir S. Western avė.

Geo L. Ukso, Agent.

;.im. 11 trr-giumi-------------

Pranešimai
Indiana Harbor, Ind.—Paminėji

mui darbininką šventės Pirmos Ge
gužės, seredoj, 7 vai. vak. Ivanovo 
svet., 137th ir Deodar gatvės LSS. 
217 kuopa rengia milžiniškas pra
kalbas. Kalbės drg. K. .Jurgelionis, 
iš Chicagos. Vienos ir apieįinkės 
lietuvius maloniai kviečiame atsi
lankyti. —Komitetas.

Roseland/Tll. — Draugystės Liet. 
I). K. Vytauto No Susirinkimas į- 
vyks Nedėlioj, Gegužės 5 d. Brolių 
Striimilf svet., 158 E. 107th St. Ka
dangi tą pačią dieną įvyks minėtos 
draugystės teatras ir balius, susirin
kimas turės prasidėti lygiai 1 vai. 
po pietą. Visi nariai atsilankykite 
paskirtu laiku. —A. Grebelis, rast.

Cicero, III. — LSS. 138 kuopos su
sirinkimas įvyks šiandie, gegužio 1 
d., 7:30 v. vai. Gudgalio svet., 1447 
S. 49th Avė. Visi draugai ir drau
gės malonėkite susirinkti paskirtu 
laiku. Yra svarbią reikalą. Komitet.

Dr-stė Lietuvos Vėliava Am. No. 1 
rengia balių su pinigiškom dovanom 
$10, $8, ir $7. Balius įvyks gegužės 5 
d., Meldažio svetainėj 2212 W. 23 pi. 
Pradžia 5 vai. po pietą. Nariai ir na
rės turi būtinai atsilankyti; kurie 
turi paėmę serijų, malonėkite sugrą
žinti laike baliaus.

LSS. 22 kuopos mėnesinis susirin
kimas i vyks ketverge, gegužės 2, 7:30 
vai. vak., Meldažio svetainėj.Visi na
riai ir narės būtinai atvykit. Svar
bu. —Organizatorius.

Tėmykit pėtnyčios ir subatos Nau
jienų numeriuose paskelbimą LSS. 
81-os kuopos jubilejinio vakaro pro
gramą, kuris yra rengiamas apvaikš- 
čioįimui gegužinės šventės ir pami
nėjimui K. Markso 100 metų gimimo 
dienos sukaktuvių 4 d. gegužės, Mel
dažio svetainėje, 7:30 vai. vakare.

—Komitetas.

Liet. Moterą Progr. Sus. 58 kp. su
sirinkimas įvyks nedėlioj, gegužės 
5 d. 12 vai. d., Davis S. Parko sve
tainėj, 45 ir Paulina gatvės, ant ant
rą lubų. Susirinkimas yra šaukia
mas anksčiaus paskirto laiko, todėl 
kad tūlos narės turi dalyvauti ap- 
vaikščiojime gegužinės šventės ir K. 
Markso jubilejuje.—Visos narės pa- 
sis’tengkitc būti paskirtu Jaiku: yra 
svarbių reikalų. —Organizatorė.

Visi Lietuvos Mylėtoją Draugystės 
nariai, sulig pereito susirinkimo Nu
tarimu, turi dalyvauti Pirmos Gegu
žės apvaikščiojime bendrai su vi-1 
som progresyvėm draugijom. Lietu
vos Mylėtojų Draugystės nariai to
dėl malonės susirinkti Mildos sve-j 
Ulinėje (ant trečių lubų) 1 dieną ge-1 
gūžės kaip 7:30 vai. vakare. Nepa
mirškite! —P, Orlauskas.

lu M --------

Bridgeville, Pa. SLA. 90 kuopos 
mėnesinis susirinkimas įvyks gegu
žio 12 d. kaip 1 vai. po pietų papra
stoje vietoje ()wls šulėje: bus bal- 
savimas-rinkimas pildomosios tary
bos, svarstomi įnešimai seimui ir de
legatų rinkimas. Visi privalo atsi
lankyti! —SLA. 00 k. org. S. Bakenas

REIKIA DARBININKŲ
REIKALINGA ledų traukėjų ir 

darbininkų į ledų svirnus, 33c į va
landą, 10 ir 11 valandų darbas. At
sišaukite į Consumers Co., 
35th St., ir Normai avė., Chicago.
I. - . ,1 ... .1 - J. -g-1 —LU1. .U_____ JĮ. . n !1 JĮ.' "

PARDAVIMUI

Didelis apvaikščiojimas Darbinin
kų šventės—Pirmos Gegužės įvyks 1 
dieną gegužes, Mildos svet., 3142 S. 
ant abiejų lubų, Rengimo Komitetas

Lietuviškos Teatrališkos Dr-stės 
Rūtos No 1. susirinkimas bus sere
doj, gegužės 1 dieną, 7:30 v. v., J. 
Chernaucko svetainėj, 1900 Union 
avė. — Draugai ir draugės, susirin
kite visi paskirtu laiku, nes yra sva
rbių reikalų svarstymui.

—Jonas Doveika, pirm.
Liet. Kriaučių Kliubo S. P. mėne

sinis sutrinkimas įvyksAgcgužio 1 
dieną, kaip 7:30 vai. vakare Liuosy- 
bės svetainėj, 1822 Wabansia avė.-— 
Visi nariai kviečiami atsilankyti į šį 
susirinkimą, turime svarbiu reika
lų. —Valdyba.

Roseland. — LMPS. 25 kuopos 
choro pirmos repeticijos įvyks .se
redoj, gegužės 1, 7:30 v. v. Palmer 
Park didžiulėj svet. Narės malonė
kite visos atsilankyti ant pirmų re
peticijų, kad butų galima viską len
gviau sutvarkyti. — Komitetas.

M. X. Mockaus prakalbos, — LSS. 
22 kuopa rengia dideles prakalbas 
seredoj, Gegužės 1, 7:30 vai. vak. P. 
Karwowskio svet., 2301 22nd PI.— 
West sidėj. Kalbės M. X. Moc
kus tema ‘Reikšmė gegužinės šven
tės” Kviečiam visus skaitlingai at
silankyti, nes šis kalbėtojas dar pir
mu kartu šioje apielinkėj kalbės tą
ja tema. Kviečia Komitetas.

East Chicago, Ind.—SS. 201 kp. su
sirinkimas įvyks gegužės 2 dieną, 
7:30 vai. vakare, K. Grikšo svet., 
150 st. ir Northcote aye, Visi nariai 
malonėkite atsilankyti ir naujų na
rių atsiveskite . —L J. Kazlauskas.

..L. S. J. Lygos 1 kp. rengia prelek
ciją gegužės 2 d., 8 vai. vakare, Mil
dos svet. Tik vyrai bus įleidžiami 
ir tai ne jaunesni 18 metų. Skaitys 
Dr. A. J. Karalius tema “Lyties klau
simas pas vyrus”. —Komitetas.

Brighton Park. — LSS, 174 kp. mė
nesinis susirinkimas įvyks gegužės 
1 d., kaip 7:30 vai. vak. S. Mazenio 
svet., 3834 S. Kedzie avė. Draugai ir 
draugės, malonėkite atvykti laiku, 
nes yra daug svarbių reikalų.

—J. Gustaitis.

ASMENŲ .IIEŽKOJIMAI
Pajieškau savo pusbrolio Kazimie

ro Pučinskio, ir dviejų puseserių —- 
Barboros ir Mortos Pučinskaičių. Jie 
patįs ar kas kitas praneš jų adresą.

Uršulė Repšiutė
300 Hinkson St., Chester, Pa.‘

REIKIA DARBININKŲ
REIKALINGA leiberių — dirbti 

medžio išdirbystės dirbtuvę. 26c 
valandą. Atsišaukite tuojaus.
917 W. 20th Place. Chicago

REIKALINGA stiprios, sveikos, ja
unos moterįs prie švaraus šapos da
rbo. Gera mokestis. Atsišaukite. 
Empl. Gate, 1700 Peoria St., Chicago.

R EI KALINGA MOLDERIAI ih 
LEIBERIAI. Pastovus darbas. Ge
ra mokestis. Card shop.

Atsišaukite, arba rašykite į < 
Bnhl Malkeable Co., 

White and Odair sts., Detroit, Mich

REIKALINGA jauni vyrai mokytis 
sortuoti ųntrarankius maišus. Pasto
vus darbas, gera mokestis ir proga 
ant ateities-.

Western Bag and Burlap Co.,
2449 Wallace St., Chicago.

REIKALAUJU bučeriaus kalban
čio lietuviškai, angliškai ir lenkiš
kai, atsakančio savo darbe. Gera 
mokestis. Darbas ant visados.

M. .1. Peldžius, 
3651 Wallace st. Tel. Drover 9754.

REIKALINGI vyrai traukti ledą ir 
raišioti į pundus popierą. $35.00, ka
mbarys ir valgis.

Chicago Beach Hotel, 
51st st. ir Corncll avė., Chicago

REIKALINGI anglių metėjai, $50, 
kambarys ir valgis.

Chiicago Beach Hotel, 
51st ir Corncll avė., Chicago

REIKALINGA vyras į Douglas 
pirtį.

RATHS CO
3516 W. 12lh St Chicago.

REIKALINGA vyras prie žirklių ir 
du leibcriai į geležų kiemą. Atsišau
kite į: Nortnvvestern Scrap Iron 
Machinery Co., 1717 N. Western Av.

REIKALINGAS apsukrus vyras į 
rakandų sankrovą, kuris gali važiuo
ti su troku. Wolf Furniture Store, 
3818 So. ‘Kedzie Avė., Chicago.

REIKALINGA žmonių į “scrap 
iron yard” A. Blackstone.
2457 So. Loomis St., Chicago.

REIKALINGAS šiaučius prie tai
symo senų čeverykų, prityrusio ta
me darbe. Atsišaukite šiuo adresu. 
3239 S. Auburn Avė., Chicago.

REIKALAUJAMA 10 prityrusių 
moterų prie tvarkymo skudurų. Pa
stovus darbas. Gera mokestis.
P. Goldman, 1820 W. 14 St. Chicago

REIKALINGA vyras už leibcrį. Ge- 
ra mokestis. Pastovus darbas.
S. Joffe (Ine.) 1510 S. Peoria st.

REIKALINGI du vyrai prie kriau
čių ant naujo ir seno darbo Jonas 
Karnclskis, 4601 So. Hermitage avė.

REIKALINGA prityrusių varny
čių ir “yard men” į “scrap iron 
vard”. Fefferman and Morris Co., 
2627 W. 12th St., Chicago, III

PARDUODU čcvcrykų taisymo Ša
pą. Vieta yra išdirbta per 8 metus. 
Visos mašinos vėliausios mados. Pa
dų siuvama mašina kaitinama yra 
ant elektros. Visa mašina yra 22 pė
dų ilgio. Darbo užtektinai dviem 
vyram žiemą arba vasarą. Kaina y- 
ra $1500. bet per priežast savininko 
ligos gali pirkti už prie namą kai
ną, taipgi viena padų va omą maši
na 18 pėdų ilgio parsiduoda. Gali 
pirkti labai pigiai. Atsišaukite ant 
šio adreso:

J. GRIGOLIS,
2290 Milwaukee Avė., Chicago, UI.

PARSIDUODA Cleaning, prįfasing 
shop Savinikas važiuoja į kitar mie
stą. Gera proga pirkti pigiai — už 
$150. čia yra 6 parapijos. Tik vienas 
“klyning” visoj apielinkėj. Kas nori
te, pirkite tuojaus. Namas ant dvie
jų pagyvenimų. Gyvent viršuje biz
nio. Randa $8. M. Cohen, 
Main Street, Limont, III.

PARSIDUODA duonkepykla liet, 
apgyventoj vietoj. Biznis gerai išdir
btas. Parsiduoda labai pigiai. Prie
žastis pardavimo — išvažiuoju į ka
riuomenę. 645 West 38th St.

PARSIDUODA valgomųjų daiktų 
ir saldainių krautuvė geroj liet, ir 
lenkų apgyventoj apielinkėj. Greitu 
laiku parsiduoda. Priežastis—kariuo
menė. 905 \V 20th St., Chicago

PARDAVIMUI gera grosernė iš 
priežasties savininko išvažiavimo 
ant ūkės (fanuos). Užlaikoma rūky
ta mėsa. 2800 Emerald avė. Chicago.

GERAS SALIUNAS, gera buveinė 
dėl lietuvio. Kreipkitės į P. Schoen- 
hofen Brew Co. —Pasiklauskit M. 
Preib, 18-ta ir Canalport avė. Chgo.

PARDUODU restorantą labai pi
giai. Priežastis—važiuoju ant for
mos. Kas pirmesnis tas geresnis. 
1619 S. Halsted St., Chicago, III.

NAMAI-ŽEMĖ

PARSIDUODA 2-jų augštų namas 
6, 3 ir 3 kambariai, maudynės, gu
zas ir ištaisytos gatvės, viskas apmo
kėta. ’ Randa $30 į mėnesį. Kaina 
$2,500, apie $300 įmokėt, likusius po 
$30 į mėnesį drauge su nuošimčiais.

McDONNELL, 
2630 West 38th St., Chicago

PARSIDUODA namas ant 2-jų pa
gyvenimų labai puikioj vietoj. Par
duoda pats savininkas, iš priežasties 
iškeliavimo į kitą miestą.

A. Musteika, 
10113 Bcverly Avė. Chicago.

Washington Heights
PARSIDUODA labai pigiai kad 

užbaigus turtą. Mūrinis Cottage, 6 
dideli kambariai ir skiepas su 3 ka
mbariais ir maudynė. Viso 9 kamba- 
riai. Atsišaukite: 3350 Emerald Avė.

RAKANDAI

RETA PROGA.—Jauna pora pri
versta paaukaut savo puikius 5 kam
barių rakandus. Elegantis tikros ska
ros seklyčios setas, 8 Šmotai, dainin 
rumio sėtas, vėliausio styliaus. Taip
gi miegamojo ir virtuvės rakandai, 4 
aliejiniai paveikslai Taipgi $850 pats- 
skambinas pianas 1918 styliaus bus 
paaukautas už $220 ir $200 Victrola 
su bronzos rėmais parsiduoda $55. 
Parsiduoda visi sykiu, arba šmotais. 
Atsišaukite tuojaus. Rezidencija:— 
1926 So. Kedzie Avė. Pirmos lubos.

Ateikit i Eagle River,Wisconsin
Nes čia yra

LIETUVIŲ KOLONIJA Iš ŪKININKŲ
) KURIE PELNO PINIGUS

Karės kaštaj čia yra. Mieste maišius ir drabužis kasdien brangsta 
Jus turit mokėt, kiek ūkininkas reikalauja. Jūsų uždarbis nedidėja taip 
greit kaip brangsta pragy venimas. Ar jųs^ pamatote, kad gali jums 
greit prisieiti suvartot savo sunkiai uždirbtą* taupinimą?

Dabar yra laikas ūkininku tapt. Buk pasinaudotojas iš karės aplin
kybių. Tai yra gyvenime proga, kuri gal niekuomet negrįš. Ar žinot, kad

Eagle River’e lietuviškos šeimynos, kurie pasipelnys iš priežasties 
augštų kainų ant maisto, kad tie, kurie gyvena miestuose, privalo mokėt? 
jie čia atėjo vos keletas metų atgal. Jie visi puikiai gyvena ir šis jiems 
bus geriausis metas.

PAMANYK APIE TAI
EAGLE RIVER YRA GERIAUSIS ŠALYJE D1STRIKTAS

ir bulvČs yra pinigų vertos. Jos gali būt sodinamos iki vėlyvam laikui 
birželyje taigi kurie dabar perka ukes, turės užtektinai laiko šiam sezone.

JUS GALIT DARYT, KA TEN APS1GYVENE LIETUVIAI DARO 
žmonės iš jūsų pačių gimtinio krašto jūsų čia laukia. Jie išsiilgę sma
giu. gyvu žmonių lietuvių, kaipo >avo kaimynų. Sanborn žemės kompa
nija reikalauja ūkininką, arba tokių, kurie norėtų ant visados pasiliki 
ant ūkių ir visokiariopai jiems gelbės, kad šiems pasisektų.

Lietuviai: Jus galite pirkt ūkę nuo Sanborn žemės kompanijos 
ant lengvų išlygų.

Mes galime parduot jums kiek tik jus norit žemės, pagal jūsų pačių 
terminus. Mes turime keturių dešimtų akrų ukes. kurias jus galite taip 
pigiai pirkt, kaip už $600 ir tiek brangiai, kiek $1600.

Ateikite į kaimynystš su savo krašto žmonėmis.
Dabar yra laikas. Palikite piliečius su jų vis kjlančia kaina. Duo

kite savo vaikams progą pabūt tyrame ore. Išdirbkite ūkę, kuri jums 
?[ęrai apmokės ir padarys save neprigulmingu ant viso gyvenimo. Ap- 
ankykite mums ir palįs pamatykite. Jeigu Jus negalite to padaryti, ra

šykite šiandien, reikalaudami paaiškinimų..
SANBORN LAND COMPANY

Eagle River, Wisconsin,

? RAKANDAI
Už $50 NUP1BKSI $330 dvigubais 

springsais phonografą, 2 Jewel 
Joints, ir recordus, taipgi puikų pi
aną 10 metų gvarantuotą ir keletą 
rakandu už pirmą pasiūlymą. Divo- 
nus 9x12, $8, firariKus, tapytus pa
veikslus ir tt. Viskas vartota 3 mė
nesiai. 1520 N. Western av., Chicago

AUTOMOBILIAI-

PARSIDUODA motorcycle India
na arba Excelsior pigiai .Dykai tai
some per šešis mėnesius.

J. Mikšis, 
2917 So. Lowe avė. Chicago

MOKYKLOS
Neleiskite dykai laiko.
Mokinkitės.

Kas nori išmokt anglų kalbos ir 
rašto, rokundų, braižymo pienų — 
eikite į Aušros Mokyklą. Pamokos 
dienomis ir vakarais. Mokestis ne
didelė. Užsirašyt galima kiekvienu 
laiku. AUŠROS MOKYKLA 
3001 S. Halsted St., Chicago

V. Mišeika, Vedėjas.

AMERIKOS LIETUVIU MOKYKLA
Mokinama: angliškos ir lietaviA- 

kos kalbų, aritmetikos, knyfvedy*- 
tės, stenografijos, typewriting, pirk- 
lybos teisių, Suv. valst. istorijos. •- 
belnos istorijos, geografijos, politl- 
kinės ekonomijos, pilietystės, kaLUa- 
raiystės.

Mokinimo valandos: nuo I ryte 
iki 5 po pie\ ą; vak. nuo 7:30 iki 
3106 So. Halsted St.. Chicago. III.

• VALENTINE DRESSMAKING 
COLLEGES

6205 So. Halsted st., 2407 W. Ma- 
dison, 1850 N. Wella 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 ui 
$10. Phone Seeley 1643

SARA PATEK, Pirmininki 
K>

MOKYKITĖS barzdaskuty- 
stės amato dabar; užtekti
nai praktikos; gera instruk
cija: klesos dienomis ir va
karais; mokestis $15.00; ga
lite užsidirbti pinigų mokin- 
damiesi; patarkite savo dra
ugams taipgi mokytis; mo
kame komišiną.
BURKEBARBERSCHOOL
612 W. Madison St., Chicago.

MOKYKIS KIRPIMO IR DESIONING 
VYRIŠKŲ ir MOTERIŠKŲ APRĖDALŲ

Musų sistema ir ypatiikas mokinimas pa
darys jus žinovu | trumpą laiką.

Mes turime didžiausius ir Reriausius kirpi- 
mo-desiRiiing ir siuvimo skyrius, kur mes su
telksime praktišką patyrimą kuomet jų mo
kysitės.

Elektra varomos mašinos musų siuvimo įky
riuose.

Jus esate užkviečiami aplankyti Ir pama
tyti musų mokyklą bite laiku — dieną Ir va
karais ir,gauti speciališkai pigią kainą.

Pntrenos <Jxromos r>n>r»il Jūsų mi«r^ —— L>II« 
arba dydžio, iŠ bile madų knygoe.

MASTER DESIGNING SCHOOL
J. F. Kasnicka, Perdėtinh,

118 N. La Baile gatvė. Kambarys 418-417.
prieš City Hali. •

Jei nori greitai ir pasekmingai išmokti Angli
škai kalbėti, skaityti ir rašyti, tai lankyk mošų 
mokyklą. Apart Anglų kalbos, čia mokinama :-
Lietuvių kalbos S.V.Istorijos Laiškų Rašymo
Lenkų *’ S.V.Valdybos Priekybos Teisių
Lotynų ” S.V.Pilietybės Gramatikos
Aritmetikos Geografijos Retorikos, ir tt m
Ir GRAMMAR ir HIGH SCHOOL Kursų. Gyve-fl 
mančius toliau mokiname per laiškus. Viskas) 
(aiškinama lietuviškai. II

American College Preparatory School ¥ 
M3103 3. Halsted St. Chicago IluI 
H KAMPAS 31 MOS IR HALSTED GATVIŲ R
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