
F I r « t L I t h i i 111 a Daily I a America

NAUJIENOS
1739 S. Halsted Street, Chicago, Illinois 

Telephonc Canal 1506

' Pirmas Lietuviu Dienraitla Amerikoj 7HE LITHUANIAN DAILY NEWS

«HMixangmaaaaa3anmaamEKMcaaaBataaeamaiaeaaaaEBacBBeEEsaamMmmai 

F 1 r f i Lltkeaalaa Daily I a America

NAUJIENOS
1739 S. Halsted Street, Chicago, lilinob

T.lephon, Canal 1SM

Entcred aa aecond Ciasa Mattor Marei 7, 1114, at tka Poat Office ai Chicago, Ilk ander tke Aci of Ma rok I, 1171.

Price 2c
———A——M—

VOL VI. Chicago, III., Panedeliš, Bal. (April) 21, 1919. No. 94
———————_ i ..j-j.’iiumu. 'iwj.ii i—■». cm—nmii iiib imi i nu hmitm..

Tnie translatlon filed with Ihe post-mastei- at Chicago, III. April 21, 1919 
as ie<|iiire<l by the act of Ocl. 6,1917

Kareivių Taryba val
do Viennę

Šimtai žuvo Indijoje
e ___________

- -nes

O’lTara sušauktas pirklių sam-

mas. 'Tapo priimta rezoliucija, 
protestuojanti prieš įsteigimų 
karinio apskričio ir reikalaujan
ti ūmaus ir besąlyginio ištrauki
mo karinio kordono.

Pirmininkas streiko komite
to, John Cronin, karštoj kalboj

greso ir užreiškė:

Talkininkai pripažįs Omsk valdžią darbininkai darys kų jus daro
te. Mes žinome musų atsako-

Streikieriai valdo Limerick. 50,000 ka
reivių prieš Munichą

KAREIVIAI AI'fiMfi VALDŽIĄ 
VIENNOJE.

Prasidėjo komunizavimas 
nuosavybių.

Tnie Iranslalion filed wi h the post- 
niasler at Chięago, III. April 21, 1919 
as rctpiirpd b.v the act of Oct. (>, 1917

TALKININKAI PRIPAŽĮS
OMSK JUODAŠIMČIŲ 

VALDŽIŲ.

gausime lo ko mes norime — 
teisės eiti dirbti be karinio pa
so.”

Streiko suvaržymai yra labai 
aštrus Limericke. Tik maisto,

vos yra atdaros, bet ir tos tik 
trumpam laikui į dienų.

VIENNA, bal. 18. — Kontro
lė Vienuos lapo perimta karei
vių tarybos. Mieste ramu, bet 
komunizavimas nuosavybių tų, 
kurie negali pasipriešinti, jau 
prasidėjo. Galbūt kad nebus 
permainos varde valdžios, bet 
ji bus bolševikiška savo tiksluo
se.

Situacija yra beveik tokia pat. 
kokia buvo Budapešte už kelių 
valandų po radikalų apėmimo 
kontrolės. Prižiūrėjimų tvar
kos mieste apėmė Volkssvebr.

Parlamento budinkas tapo už
imtas šįryt dviejų batalionų ka
rtuvių po to, kaip kareivių tary
bos atstovai pavedė valdžiai 5.- 
4MU) kareivių su sąlyga, kad pali- 
tija bus išvaikyta.

Kareiviai yra komanduojami 
pulk. Sloessel Wimmer, kuris 
daro sulig paliepimais kareivių 
tarybos. kuri yra ar socialistinė, 
ar komunistinė.

Pulk. Cunningbain varde tal
kininkų išleido proklemacijų. 
užreiškianėią, *kad jei bus dau
giau sumišimų, maisto aprūpi
nimas bus atkirstas. Iš tos prie
žasties didesnių sumišimų nesi
tikima.

Pažįstai)lįs situacijų žmonės 
sako, kad vis dar galima sustab
dyti eigų per talkininkų karei
vių aprubežiuotų okupacijų ir 
taipgi per saugojimų Lenkijos 
ir Ukrainos rubežiaus. Jie tvir
tina, kad su pagelba gen. Petlu- 
ros spėkų galima butų neprilei
sti prie, šalies pulkų iš Maskvos.

Nesiūs į Rusi jų didelių armijų; 
kitos valdžios ignoruojamos.

WASinNGTON, bal. 19. — 
Oficialiuose rateliuose šiandie 
patirta, kad po atmetimui kelių 
kitų pienų, Anglijos, Francijos, 
Italijos ir Suv. Valstijų valdžios 
nutarė pripažinti Omsko vald
žių kaipo d e f a c l o valdžių 
visos nebolševikiškos Rusijos.

Tarp atmestų pasiūlymų yra 
pasiuntimas didelių talkininkų 
spėkų į pietinę ir šiaurinę Bu 
sijų ir Sibel ijų ir pripažinimas 
apskričių valdžių, įvairiose Ru
sijos dalyse, kontroliuojamose 
besipriešinančių bolševikams 
rusų.

Sakoma, kad pienas apie siun
timų armijų į Rusiją tapo at
imsiąs po visai mažo svarsty
mo; bet pasiūlymas pripažinti 
apskričių valdžias tapo atmes
tas tik po smarkių protestų kiek 
vienos frakcijos lojalių rusų.

Truc Iranslalion filed vvith the pnst- 
masler at Chicago, III. April 21, 1919 
as i c<|uired by the act of Oėt. G, 1917

Indijos sukilimas
ŠIMTAI ŽUVO INDIJOS RIAU

ŠĖSE.

Tnic li'unslation filed wi;h Ihe posl- 
nuister at Chicago, III. April 21, 1919 
as rr(|iiired by the act of ()<•». ••. 1917

600 ŽMONIŲ AREŠTUOTA 
MILANE.

MILAN, Italija, bal. 19.—600 
žmonių tapo areštuota sųryšyj 
su streiko sumišimais.

MOTERŲ LAIMĖJIMAS 
10WA.

DES MOINES, Iowa, bal.
— Io\va atstovų butas 81 bal
sais prieš 2 priėmė bilių, sutei
kiantį moterims balsavimo tei-

bernątoriaus pasirašymui.

19.

Truc translalion filed with. Ihe pnst- 
nuisler ai Chicago, III. April 21, 1919 
hs mpiired by the act of Oct. 6, 1917

Vokietijoje
VĖL NAUJA VALDŽIA 

BRUNSVICKE.

BEBLINAS, bal. 20. — Situ
acija Brunsvvicke darosi norma
le. Merges, žinomas kaipo pre
zidentas Brunsvvicko laisvos vai

Czernin areštuotas.g

KĖBLINAS, bal. 19. — Bu
vęs Austro-Vengrijos užrubeži 
nių reikalų ministeris grafas 
Czernin tapo areštuotas vokie
čių Austrijos valdžios kada tasis 
bandė pereitį rubežių. Areštas 
padaryta Feldkirch, už kelių 
mylių į vakarus nuo Šveicarijos 
rubežiaus ties Buschs. „>

Truc hanslation filed vvith Ihe post- 
master at Chicago, III. April 21. 191! 
as reipiired by the art of Oct. 6,1917
DIDELI NUOSTOLIAI UŽPUO
LANČIŲ VENGRUS RUMUNŲ.

COPENHAGEN, bal. 19. — 
Rumunų spėkos užpuolė veng
rų kareivius, pasak Budapešto 
žinios, kuri nepažymi vietos kur 
susirėmimas ištižo. Rumunai, 
sako žinia, “aplaikė milžiniškų 
nuostolių.”

Kareiviai sumušė sukilėlius 
dvieju°se susirėmimuose

SIMLA, ANGLIJOS INDIA, 
bal- 1 I. Minia Armitsare pa
dare naujų smarkių atakų prieš 
valdžių. Sukilėliai liko atmušti 
kareivių. 200 žmonių krito nui- 
tyj-

Tvarka įvykinta Ahmedabad1 
po to kaip 200 sukilėlių krito 
inušyj. Telegrafo ir kolekto
riaus ofisai sudeginti.

areštuotas. Kiti spartakų vado-

Brunsvvickcį susidedantis iš 4 
didžiumos socialistų, dviejų ne
priklausomųjų ir vieno demo
krato. <

ORAS.

Giedra šiandie; galbūt giedra 
ir šilčiau rytoj.

Saulė teka 6 v., leidžiasi 7:37 
valandų.

I'rue translntion filed with Ihe post- 
naster ai Chicago, III. April 21, 1919 
is re(|uired by the act of Oct. 6, 1917
AIRIŲ “RAUDONOJI ARMI

JA” VALDO LIMERICK.

Leipzigo taryba paskelbusi 
karę valdžiai.

LEIPZIGJial. 19. — Kareivių 
ir darbininkų taryba (sovietas)

laike pastarųjų kelių dienų bu
vo nemažų sumišimų).

Streikierių komitetas laiko visą 
galę. Streikas bus nacionalių 

ryto.

LIMERICK, Irlandija, bal. 19.
Vedimas generalio streiko pa- 

nedėlyj pereis iš rankų Lime
rick darbininkų tarybos j ran
kas Airij. trade unijų kongreso, 
kurio buveinė bus perkelta iš 
Dublino į Limerick. Permaina 
reiškia nacionalį rėmimą Linie-^ 
-ick streiko.

Streiko piketuotoji yra pa
minimi raudonomis rožėmis ir 
jie liko praminti “Raudonoji 

Armija.”

Laimėjo streiką.

LONDONAS, bal. 20. — Ex- 
change Telegraph žinia sako, 
kad Berlino departmentinių sau

gęs. Sovietai dabar kontroliuo
ja samdymą darbininkų.

400 STREIKIERIŲ 
SUIMTA.

BĮįRLINAS, bal. 16. — 
džios kareiviai utarninkc apsu
pę ir suėmė 400 streiko vadovų 
Ruhr distrikte, kurie išvažiavo

Val-

mBgamuui-'Ju-
, . I................ , i . . iiš Esseno laikyti slaptų susirin- žinienų, ir pompų darbininkų 

kimų kaiminykščiame miestely-1 sustreikavo šiandie, kompanija 
jyje Werden, kadangi paskelbi
mas karės stovio neleido laiky
ti susirinkimų Essene. Dauge
lis streikierių, kurie bandė pa
bėgti, buvo sužeisti kareiviams 
i juos šaudant.

B***

sumažinus algų .$1.00 į dienų.

Tnie translalion filed with Ihe post-mastei- ai Chicago, III. April 21, 191/) 
:.s ie<|iiired by Ihe act of Od. G, 1917

Amerikonai kareiviai ištrau
kiami iš ItalijosTelefonisčių streikas 

užsibaigė.
BOSTON, Mass\ bal. 20. — 

Naujosios Anglijos telefonisčių 
streikas, luiip skelbia kompa-1

Truc translalion filed >v! h the post- niįa, jau užsibaigė šiandie po 
mastei- ai Chicago, III. Anril 21, 19’?l 
as ie<|uired b y Ihe ari of Od. G, 1917 ,

Bavarijoje
kompanijos, (nogi laiku bus de-

50,000 VALDŽIOS KAREIVIŲ PERSKRIDO HE SUSTOJIMO
PRIEŠ MUNICHA. 1* CHICAGO I NEW YORKA.PRIEŠ MUNICHĄ.

Miestą gina 20,000 komunistų 
kareivių.

NE\V YORK, ĮboL 10. — Pir
mų peiskridimų aeroplanu be

Italija grąsina kare
AMERIKIEČIAI KAREIVIAI Iš-/ 

GABENAMI Iš ITALIJOS.

Bijomasi susirėmimo, jei Itali
jos reikalavimai nebus 

išpildyti.

PARYŽIUS, bal. 20. — Deki

COPENHAGEN, bal. 19. — Iš 
Berlino pranešama, kad 50,000 
valdžios kareivių yra siunčiama

000 ginančių miestų Bavarijos 
komunistų kareivių.

rikadUs ir tikimasi ten “kruvi-

F. Whil(
kime, jei taikos kongrtt'sas ne- 
piiealnkiai nuspręs apie Italijos

mas vidutiniškai po 106 mvlias'
. . . v.. i. r - -- ri •kų Italijoj komanduotojas šian-

. ! reiviams ir karės darbininkamsminutib l uh mena, kad WmteĮ d . 4. , v. . ;1; ,
padarė netik pirma be sustoji
mo pvrskridimą iš Chicago į

; Italijoj amerikiečiai turi di vėli 
civilius drabužius.

pėlnyčioj lies Freising su dide- naujų pasaulinį rekordų skridi- 
liais nuostoliais iš abiejų pusių. m() be pertraukos. Aero Club

Komunistai įtaisė tranšėjas bf America įteiks jam savo me-

ryčius nuo Municho ir ginė jas 
su kulkasvaidžiais.

Maisto kortelės tapo atimtos 
iš buržuazijos ir guzas ir elekt
ra bus atkirsti į buržuazijos na
mus. Valdžia nutarė paimti vi-

d. Atlantic City, N. .!• mieste.

Truc translalion filed w?.h the pn-4- 
master at Chicago, III. April 21, 191.9 
as reųiiired by the act of Ocl. (i. 1917

Taikos Kongrese
Tretis bandymas. NESUSITAIKOMA ITAI 

REIKALAVIMUOS

eitis į proletariato namus.

APGINKLAVO RUSUS 
BELAISVIUS.

PABYŽIUS, bal. 19. — Pran
cūzų aviatorius lieut. Fontan 
trečiu sykiu išskrido į Afrikų, 
kad iš ten sklidus per Atlanti- 
ka i Brazilija. Pirmus du sv-

Italija reikalauja išpildymo sla
ptos suįarties. Grąsina kare.

PARYŽIUS, vai. 20.

po išskridimui iš Paryžiaus.
COPENHAGEN, bal. 20.

Dabartinė Municbo valdžia, pa

ir apginklavo rusus karės be
laisvius. kurie buvo laikomi 
Pucbheim stovykloj, miesto pa
kraštyj. Rusų gvardija dabar 
saugo Municbo geležinkelio sto

Darbininkų kova
BALSUOS APIE STREIKĄ 

Už MOONEY.

Bus išsiuntinėta 4,000,000 balio- 
tuf siūlo tris generalius 

streikus.

SAN FRANCISCO, bal. 20. — 
International Workers Defensc 
League sekretorius Edvvard D. 
Nolan paskelbė, kad bėgyje ke
lių ateinančių dienų šios šalies 
unisumis bus išsiuntinėta 4,000,

generalio streiko už Thomas 
J. Mooney ir kartu su juo kalti
namus darbininkus. Balsai bus 
surenkami Chicagoje.

Balotas pasiūlo 5 dienų strei
kų, pradedant liepos 4 d., o jei
gu tas neatsiek tų tikslo — ant-

Darbo diena, rugpsėjo 1 d. ir 
tretį — pradedant lapkričio 19

Truc Iranslalion filed vvith Ihe pust- 
mastei- ai Chicago, III. Anril 21. 
as rctjuired by the aet of Oct. G, 1!»17

Rusijoje
KRYMO VALDŽIA PABĖGO 

Į KONSTANTINOPOLĮ.

LONDONAS, bal. 20. — Se
vastopolis tapo evakuotas Kry
mo valdžios, kuri dabar plau
kia į Konstantinopolį. Sevasto
polio valdžia dabar yra rauko
si revoliucinio komiteto.

nis pranešimas, kuris priduria, 
kad po tarybų su talkininkų val
džia padaryta sutartis 8 dienų 
musių paliauba, užsibaigiačia

BOLŠEVIKAI PASIDAVĖ 
UKRAINAMS.

LONDONAS, bal. 20. — Pa
sak Ukrainos presos biuro iš
leisto pranešimo, pirmoji bol
ševikų armija, veikianti Gome
lio apygardoj palei Pripetės li
pę, pasidavė ukrainams.

Išsiunčiant žinią jau buvo 
perduota ukrainams 20,000 šau
tuvų, 35 kanuolės ir 200 kulka-

Skelbia didelius atgaleivių 
laimėjimus.

OMSK, bal. 19.—Rusijos bol
ševikai skubiai bėga, apart tų 
vietų, kur jų pasitraukimas at
kirstas. ChiniėčiaK magyarai ir

HAVANOS DARBININKAI
STREIKUOJA.

HAVANA, bal. 19. šiandie
sustreikavo Havanos tabako ______ ________ _
darbininkai, reikalaudami pa-j latviai samdiniai desperatiškai 

kelti algą 20 nuoš. ir pagerinti laikosi, žinodami kad jiems ne
darbo sąlygas. Streikuoja nuo 
8,000 iki 10,000 darbininkų.

Prieš kapojimą algų.
LEADVH-LE, Cool., bal. 

— Apie 700 metalo kasėjų,
20, 
in-

Slavijos situacijų. Dar vienas 
susirinkimas buvo laikytas šį-

kalų ministeris baronas Sonni
no ir premieras Orlando vėl su
siliko su Anglijos premieru 
Llyod George ir Francijos pre
mjeru Clcmenceau. Preziden
tas VVilsonas nedalyvavo susi 
rinkime.

Italijos diplomatai susitiks su

lo, bet) prezidentas Wilsonas vėl 
nedalyvaus. Jei tuo laiku bus 
pasiektas koks nuosprendis, bus

mini susirinkimui, kuriame da
lyvaus prezidentas Wilsonas.

Turi būti greitas 
nuosprendis.

Adrialiko klausimas pasiekė 
rustų laipsnį, kur vienokis ar kl
iokis nuosprendis nebegali būti 
ilgiau atidėliojamas ir bile ko
kis nuosprendis turės rūsčias 
pasekmes.

Premieras Orlando ir užrube- 
žinių reikalų ministeris Sonni
no pasakė, kad atsidarymas Ba
talijos parlamento seredoj daro 
reikalingu jų, išvažiavimų iš Pa

Baronas Sonnino tebesilaikė 
kraštutinės pozicijos, reikalau
damas pilno išpildymo slaptos 
Londono sutarties, duodančios 
Italijai visų Dalmatijos pakraš
tį ir salas ir taipgi reikalauda
mas Fiume miesto be inlernaci 
onalizacijos ar pasidalinimo su

statyti Volgų tarpe savęs ir besi
vejančiųjų.

Nepertraukti pasisekimai Kol
čiako ofensivo sunaikino Rusi-'.......... (..................... .......
jos bolševikų ūpą. I ja 400 kareivių, tie nuostoliai

Sovietų komisarai apleido ir reiškia 25 pulkus. Skaičius uj- 
jų armijos nori bile kaina pa- muštųjų yra dar didesnis.

kanuolių ir 10,000 belaisviais. 
Kadangi jų pulkasi nepervirši-

Armija ųž reikalavimus.
)

Premieras Orlando buvo kiek 
sukalbamesnis, nors telegrama, 

i kurių jis gavo nuo Italijos armi
jos viršininkų užreiškia, kad vi
sa Italijos armija stovi su juo 
remime Italijos aspiracijų.

Pulk. Tozzi iš premiero Or-

ma yra faktiškai ultimatumu 
ir paaiškino kaip visuotinas ir 

įsišaknėjęs yra Italijos nuos
prendis gauti tinkamų apgyni
ma vakariniame Adriatiko pa-

los teisės nebus pripažintos, Ita-

s a v y st o v i o veiki m o, 
neatsižvelgdama į konferencijų 
ir užims apygardas, kurias ji 
skaito jai priderančiomis.

Wilsonas nesutinka.

imi. yra lygiai nusisprendęs ne
pripažinti slaptos Londono su
tarties. Pranešimai apie kom
promisų tuo pamatu, kad Italija 
gaus itališkų dalį Fiume miesto

lūs, nėra, patvirtinti,

nashilyias italams, bet jie nepri
ėmė jo. Bet ankstyvosios ži-

litriniame tarpe.

Nenori vienų kurjerų.

PARYŽIUS, bal. 20.

vi-

’<ad suvienytos valstybės negali 
jriimli Versailles kurjerinių 
)asiuntinių, kurie yra vien kar
jerais. Vokietijos valdžia turi 
>askirti atstovus su plenipoten-

BALSUOS APIE TAUTŲ 
LYGĄ.

šveica

rą rti referendumu ar Šveicarija

Išmiegojo visą mėnesį.

NEW YORK. Serganti mie- 
»o liga 15 metų Bose!ta Pagano 
šmięgojo daugiau kaip mėnesį 
aiko. <li nubudusi stvėrėsi už 
avo lėlių, bet paskui panorėjo 
lar daugiau ilsėlies.

PAKĖLĖ ALGĄ.

WASHINGTON, — Genera- 
is direktorius H i nes paskelbė, 

kad apie 69.000 American Rail- 
vay Express Co. darbininkų pa
keliama alga vidutiniškai po 
f?15 į mėnesį.

LAUKŲ DARBININKŲ SREI- 
KAS ARGENTINOJ.

BUENOS AIRES, bal. 15. —

Buenos Aires provincijų. Strei-’ 
kas yra ramus, bet-gi kėliose 
vietose ištiko susirėmimų, kada 
streikieriai bandė pakliudyti u- 
kininkams apsėti laukus.
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nedėldibnius. Leidžia Naujienų Ben
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UI. — Telefonas: Canal 1506.

Užsisakomoji Kaina:
Chicagoje —> paltu:

Ketins ...................................M 00
Pusei meto ...................•. •.. 3.50
Trims mėnesiams ............. 1.85
Dviem mėnesiam ..............  L45
Vienam mėnesini ................. 7o

Chicagoje — per nešiotojas:
Viena kopija ........................... 02
Savaitei ............................. . J-J
Mėnesiui ......................... XL:*‘ 69

Suvienytose Valstijose, ne Cbicagoj, 
pačtu:

Metras................................ • J JĮJĮ
Pusei meto .......................  300
Trims mėnesiams ................. 1.65
Dviem mėnesiam ................ 1.25
Vienam mėnesiui .................«. 65

Pinigus reikia siųst Pačto Money 
Orderiu, kartu su užsakymu.

Redakcijos 
reikale.

Drg. A. Lulitd atsisakius pasi
likti atsakomuoju “Naujienų” 
redaktorium ant toliau, ši parei
ga liko įteikta man vienbalsiai 
vi&os “Naujienų” bendrovės'di
rt kci jos. Kadangi dienraštis
darbininkų galėjime turi dide
les svarbos ir jiegos, jeigu liti- 
kainai vedantas. tai esu dėkin
gas už pavedimą man taip svar
bi is pareigos. Bot paslaroji be 
galo sunki ir elsnkominga, ypač 
dabartiniu laiku, kada varžo
mai i.š valdžių< puses yru iu’- 
s/epškai aštrys, kada pasaulis 
'’.idu kovu ir permainom ir ka
da .a I tarp musų draugų soči i- 
Ii-Ih čia pat sau ikrai yrr ne 
draugiški ir aštrus Be lo. ma
no profcsionalis darbas paima 
veik visą manu laiką ir drau
gai chicagicčiai žino, jog aš jau 
ne sykį ketinau apleisti C.ihcagą 
dt t dhrbo perviršio. Prorosi<»-' 
nalis mano darbas :t upsimok i 
geriau už laikraštinį darbą ir 
esu prisirišęs sludijuot jį, todėl 
imuosi laikraštininko darbo su 
hezilacija ir tik todėl, kad tikiu, 
jog šiame momente aš esu rei
kalingas socialistą veikime dau
giau, negu bent kada pirmiau, 
l iesa, aš negalėsiu daug prisi
eti prie raštiško darbo dėl lai
ko stokos, bet mano pareiga yra 
laikraščio pakraipą, ją konlro- 
liuot ir dabot, kad laikraštinė 
etika bujotų pilnoj prasmėj. Iš 
kalno žinau, kad prisieis pasi- 
kritikuot su draugais ir su prie
šais, laikais prisieis vesti aštrią 
kovą su priešais, bet mano ypa
tybe literatūroj visada buvo ir 
bus mandagumus, švelnumas, 
di :lė. Nuolunkavimu ir veid- C 

įnamystės pas mane nėra buvę 
ir nebus, leciaus iiberališkmnas 
yra visokio progreso reikalas, 
todėl mano vedamam laikraš
tyj ras vielos įvairios, kadi r 
priešingos, nuomonės, jeigu jos 
bus logiškos, pamatuotos ir lai
komos pamokanti darbininkų 
klesos žmones suprasti ir apgin
ti saw> interesus. Iš kabio pra
šau draugų ir priešų nemaišyti 
redakcijos išreikštų nuomonių 
su nuomonėmis individualių 
autorių, kurie dės savo pavar
des po jų straipsniui^.

“Naujienos” yra įsteigtos ir 
palaikomos tikslu, kad moki
nus darbininkų klesos žmones 
socializmo teorijos, davus 
jiems tinkamus patarimus tak
tikos klausimuose, nušviestus 
bėgančius atsitikimus, padrąsi- 
nųs juos jų kovoj, suvedus juos 
į draugiškumą ir kovojus prieš 
visokį darbininkų išmaldoj imą, 
pavergrnią ir klaidinimą, šitų 
užduotį aš stengsiuos atlikti su
lig savo išgalės ir kviečiu drau
gus padėt man. *■

—Dr. A. Mmilvida;,.

Tikslingas termi
nologijos darkymas

Kiekvienam daiktui yra duo
damas taip arto. as vardas, kaip 
iik aiškiausiai jis galėtų apipie. 
š'i to daikto ypatybes. Kartais 
(kdklų vardai yra klaidingi, nes 
žmonių supratimas apie juos, 
kuomet vardai jiems liko sutei
kti, buvo klaidingas. Klaidingu
mas, paeinąs iš nežinojimo, ga
li būti pateisintas. Tečiaus bu
vo ir yra žmonių, kurie sužiniai 
ir tiksliai darko tam tikros rų- 
šies žodžius, priduodančius 
jiems visai kitokią reikšmę, ne
gu originaliai jie reiškia. Paim
kim, pav., žodį socializmas, ku
ris reiškia tam tikrą mokslą a- 
pie žmonių draugijos progresa
vimą, ekonominėm aplinky
bėm veikiant, iš vieno laipsnio į 
kitą ir ėjimą prie lokio stovio, 
kuriame visos draugijos klesos 
susilies į vieną ir ta viena klcsa 
(visa žmonija) valdys išdirbys- 
tę ir tvarkys produktų naudo
jimą. Aišku, kad prie šitokio 
mokslo darbininkų klesa vra 
linkusiu kad jį suprasdama ji 
mokės ir geis apginti savo rei- 

Į kalus. Aišku, kad šitokio mok- 
I slo platinimui buvo ir yni prie- 
j šingi visi tie, kas gyvena iš dar
bininkų prakaito. Todėl ir dva- 

jsiškija visų tikėjimų, ir kapita- 
j Tįstų klesos atstovai bei jų tar- 
| nu i stengėsi ir stengiu »i sudar
kyti socializmo reikšmę- Jie 
vadina socializmu ir bedievybę, 

j ir “laisvąją” meilę, ir anarchiz
mą, ir kvailą idėją apie turto 
pasidalinimą ir net paprastą 
plėšimą, nedorybę ir kilus blo- 

i gus apsireiškimus ir idėjas. Kas 
j lik bloga tai vis socializmas 
šilų ponų aiškinimu.

Dabar turime da naujesnį ter
miną, kuris tų pačių ponų yra 

1 aiškinamas da platesnėj pras- 
' mėj ir su da didesniu klaidin- 
'gumiu Šituo žodžiu yra .bolše
vizmas. Kaip mes žinome, žo
dis bolševizmas patrina iš rusų 

įžodžio bolšinslvo ir jog Rusi
jos dalis socialistų vadinasi bol- 

1 šrvikais, nes jų taktika savu lai
ku buvo pripažinta tinkamiau
sia didžiumos Rusijos sočiai 
demokratų, l iesa, dvi tūlų tech
niškų priežasčių Rusijos bolše
vikai apsikrikštijo komunistais, 
bet juk ir Komunistų Manifes
tas aikina ne ką daugiau, kaip 
socializmą ir Komunistų Par
tija seniau buvo ne kas kitas, 
kaip nepilnai orijentuota socia
listų partija. Bolševjkaii yra 
sodialislai ir da socialdemokra
tai, kaip mes juos žinojome vi
sada, lik su kitokia taktika, ne
gu menševikai (mažumiečiai). 
Gal tais laikais, kada jie ėmė 
plačiai veikli praktikoj ir kada 
apie juos gauname»taip mažai 
žinių, jų pakraipti veikime žy
miai persimainė, bet vistiek jie 
yra socialistai ir yra pasiryžę 
vykinti socializmą jiems geriau
siai {išrodančiom priemonėm. 
Gali kas kritikuoti jų taktiką, 
gali jai priešintis, bet begėdiška 
yra meluot, kad bolševizmas 
reiškia anarchiją, betvarkę, 
skurdą, despotizmą, beteis’, be
dievybę, “laisvąją” meilę, doriš
ką ir protišką sugriuvimą, kri- 
niinališkunią ir viską, kas tik 
negera pasaulyj- Dabar*lik ir 
matai kapitalistų laikraščiuose 
kad bolševikai mėto bombas, 
darp užpuldinėjimus, betvar
kes industrijoj ir socialiame | 
gyvenime, kad dėl bolševikų į- 
vyk.sla suktybes valdžios sfe
rose, krizisai ir lt.. Anarchistai, 
aidobįksl^i, pači kišta i, visokie 
radikalai ir net aršiausios pu
šies atžagareiviai ir prasikaltę-j 
Ii a i maišomi į vieną krūvą su j 
bolševikais.

turi savęs užklausti: 
tas šuo yra pakastas, kad 
daug žemių apielinkej pilama/” 
Ir, turimi, kam nors svarbu pa
kasti ji taip, kad nieks jo ne
rastų.

SkaitytoįuBalsai
iUž itreikiias Siame skyriuje 
nuomones Redakcija neatsako.]

Kur gi čia visi nuleido galvas ir šviesi vil- 
taip tis stovėjusi už juodų sparnų ba

DARBININKŲ DIKTATŪRA.

Žodis “darbininkų diktatūra” 
įgijo didelio populerumo tarpe 
musų “kairiųjų” draugų. Bet 
kaip jie supranta tą darbininkų 
diktatūrą, aš nežinau. Iki šiol 
šito jie deramai neišaiškino, 
nors tai padaryti būtinai reikė
jo-

Mano supratimu, žodis “dar
bininkų diktatūra” reiškia vy
riausiai: kad darbininkai1, iiž- 
grobusieji valdžios mašineriją, 
leidžia naujų įstatymų, pritai
kydami juos prie šalyje esančių 
aplinkybių, naikina netinkamus 
ir ttf

Vis dėlto, kada Naujienos pa
kėlė klausimą apieysušaukinią 
Am. lietuvių dari), sušaukimą 
suvažiavimo kada Keleivis ir 

šiaip darbininkiškos organizaci
jos tokiam suvažiavimui karš
tai pritarė, tai musų “kairieji”’ 
sukėlė didc^iaiusį gvoltą. .Fie, 
kiek druti, priešinosi tokiam su
važiavimui.

'lai liudija, kad krašlutinicji 
dnrbini ukn diktatūrą supranta 
kitaip. Bet kaipgi jie ją su
pranta? — Laisvės Mylėtojas. 
——•— ——————————  .......... ■

Vakaras badau- 
jautiems.

Br. Vargšas.

(Pabaiga)

- Netykčk, mamyte, jie daug 
prižada, bet nieko neišpildo...

Ir vėl molinos, tėvai, broliai 
ir seserįs rauda nerasdami išė
jimo, negalėdami niekur pasi- 
Mepli nuo baisaus bado, ir jau 
jau pradedančių siausti ligų.

Kitur visus paguldė karšti
nės.

Dienos ėjo, o pagalbos nuo 
vvriausvbės v!is nebuvo. Ant » *•
galo, už mėnesio lail^o, išgirdo 
ir badaujantieji, jog vyriausybė 
rengia vakarą jų sušelpimui. 
Juk jie visi turtingi, daug pini
go liks nuo vakaro ir tada vis
kas bus gerai; bus duonos

'taip daug tos vyriausybes y- 
ra, jie lengvai sumas po kelis 
šimtus ir badaujantiems duos 
duonos, o gal ir sergantiems vai
stu.. .v

Laukė lo vakaro badaujantie
ji.

Galų-gale žadėtasis rojus su- 
' sugrąžintas: Vyriausybės vaka
ras naudai badaujančiųjų atsi
buvo.

Kunigaikščiai, generolai, vi
sokio plauko turčiai jų pačios 
ir vaikai ilgai vartėsi po mink
štas lovas, negalėdami pasilsėti, 
negalėdami išsipagirioti nuo 
vakarykščio vakaro, o badau
jantieji jau nuo ašarų visi ant 
kojų ir laukia pagalbos.

Šiandien tai gausime pašel- 
pą, šiandien jau turėsime duo
nos'ir galas badui! kalbėjo vie
nur ir kitur.

- Jus nieko negausite... su
murmėjo tie palįs nenuoramos, 
ką liepė griauti šilą pasaulį ir 
stalyti naują.

Štai, ir pietus, ir saulute vėl 
nusileido už rausvai pilkų debe
sų, o apie pašaipi nieko dar 
negirdėti...

do, ir ta nuo jų pasitrauki i? 
ta juos apleido...

Nebėra vilties iš kur belauk
ti pagalbos. O tuo tai*pu vie
noj ir kitoj lindynėj atsirado po 
kelią lavonus...

Ir vėl susirado studentai • 
apaštalai. Jie paaiškino badau
jantiems, jog vakaras ištiesų at
sibuvo ir kad sprendžiant iš 
daugybės karietų ir automobi
lių svečių buvo gana daug tai
gi ir pelnas liks ne mažas. 1

—Bet kada mums duos? Ka
da mus sušelps? — nebeišken- 
tę užklausė keli balsai.

Šiandien darys vakaro at
skaitą ir ant vakaro prisius pa
šalpą.

Vėl apgavinga viltis, vėl gi
liai širdyse paslėptas džiaugs
mas vėl ir vėl begalinis lauki
mas. Kiekviena valanda rodėsi 
praslinkusiu ilga savaite.
' Jau šiandien gausime vai
kyti, neraudok, vėl ramino 
kūdikį alkana molina.

—Ant grabų prašykite, juk 
žmonės miršta iš bado. .. - 
pasigirdo nenuoramų žodžiai 
viename ir kitame kampe.

Ir vėl pietus, ir vėl atėjo pa
vakarys baisus juodas, nežmo
niškas pavakarys, kurio taip 
laukė badaujantieji.

Vakariniuose laikraščiuose 
'lapo pagarsinta atskaita vaka
ro.

Kiek alkanų širdžių, kiek į- 
dubusių akių suaugusių vaikų ir 
kūdikių lauke tos žinios! Da
bar lik dar minutė, dar* valanda 
ir bus duonos ir baigsis ilgas ir 
baisus badavimas.

Bet ką badaujantieji gaus?
Klausinėjo badaujantieji pra

eivių, kiek to turto liko jiems 
nuo vakaro, bet nieks jiems 
nepasakė. Vienas pamojęs ran
ka ėjo toliau, kitas išėmęs va
rinį kitas sidabrinį dėjo į delną 
klausiiTėjantiehis.

Ką-gi tas reiškia kad nieks 
nenori teisybės pasakyti?..

Parėjo ant galo iš vidurmies- 
čio vienas iš nenuoramų su laik
raščiu rankoj, sušaukė visus, 
dar galinčius paeiti, ant gatvės 
ir skaitė jiems vakaro atskaitą, 
maž-daug tokio turinio:

“Surokavus įplaukas ir išlai
das vyriausybės vakaro, atsibu
vusio d X m. XX, gryno pelno 
lieka trįs rubliai ir septynioli
ka kapeikų.

Pastaba: Kadangi tarp Įžūlau
jančiųjų pradėjo siausti karšti
nės ir kitokios pavojingos ligos, 
lai tuos tris rublius ir seplynio- 
liką kapeikų skyriame Raudo
najam Kryžiui, kuris ^privalo 
kuograičiausiai padaryti toje 
dalyje dizenfekciją.”

—'lai viskas, ■— užbaigė skai
tytojas.

Širdis visų suspaudė, ir dau
gelio akyse pasirodė ašaros, ir 
stovėjo ;jįisi purvinoje gatvėje 
lyg apsvaigę, nežinodami kur 
dabar eiti, kur dingti ar tiesiog 
gulti ir laukti alkanos mirties.

Nenuorama pasilipa augšeiau 
ir kada jį mapatė alkanoji mi
nia, iš šimtų krūtinių pasigirdo 
tie palįs klausimai ką jia jau 
girdėjo tuksiančius karių.

- Ką dabar veikli?;
— Ką daryti?’.
- Ko prašyli?!
- Kur nešti prašymą?!
;\enuorama energiškai no’s 

silpnu nuliu atsll'.c.pė į minią:
’ - Nebėra ko piašsti.. nebė

ra kam prašymų juduvinėti! Jų 
nieks ne išpildys, nes niekas jų 
neturi širdies, nieks nesupranta 
•.ilkune žmogaus. Mums reik 
veikli? Mums reik paiiems pa
siimti ir męs nebadausime. Vy
rai ir molerįs badaujantieji •. i- 
name!

suėmė, o minią išvaiki.
Praaušus rytui daug lavonų 

vežė iš lindynių, ir daug gyvų Į 
kalėjimus.

L.D.L.D. Reikalai
LDLD. kuopų, Ind. valstijoj, 

domai.

Kadangi kitose valstijose jau 
įsisteigė LDLD. a|)Hkričiai, tat 
ir LDLD. 7(>-ta kuopa mano, jo 
gei butų naudinga sutverti L. D.

LD. apskritį Indianos valsti
joj. Tai daug prisidėtų prie 
sustiprinimo silpniau gyvuo 
jaučių kuopų.

Turėdama šitai omenyj LDLD 
70-ta kuopa savo mėnesiniame 
susirinkime, kovo 30 dieną, nu
tarė a įsišaukti į visas gyvuojan
čias Ind. valstijoj LDLD. kuo
pti s. Draugai, išreikškit fiavo 
nuomones — ar butų pageidau
jama sutverti naują LDLD. ap- 
kriti? Savo nutarimus siųs
kite žemiau paduotu adresu:

K. Kairis, pirm., 
5008 Barring avė., 
Rast. A. Mažilis.

| KORESPONOENCIJOS1
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MILWAUKEE, WIS.

BBIDGEVILLE, PA. <

Kėlios pastabos.

“...Neškite vištų, žąsų, kiau
šinių ir dar po dolerį”....

Balandžio 13 d. kun. Kazėnas 
išrado dar vieną naują būdą pa
sigauti savo “mylimus parapijo
mis.“ Trumpai ir storai — su
galvojo, kad reikia tuj’ėti iškil
mingas įkurtuves naujosios kle
bonijos (kuri daug brangesnė 
negu bažnyčia!) per Velykas su
rengiant “iškilmingą balių.” 
Dabar kunigėlis graudena per

(Tąsa ant 3-čio pusi.)

JUS, KURK UŽMOKA
TE VISOS ŠEIMYNOS

- BILAS

Kada matai kapitalistiškos Ligoniai dar labiau pradėjo lik pasakius paskutinius žo* 
tvarkos palaiky toj lis ir gynėjus karščiuoti, moters ir vyrai, (džius, pribuvo policija su ka- 
šitaip besūlgiauJ, nenoromis aklai lyg šiol tikėję Į pašelpą, rinoinene; kalbėjusį nčnhohmuj

Sujokite! 
Žiūrėkite!

Skaitykite! |

Pasinaudokite I 
šiuo stebėtinų 1 
Velykiniu pa- 
siulijimu. Mes 
duosime dykai j 
10 ant abiejų 

pusių 12 colių 
Coiumbia rek
ordų su kiekvic i 
na musų kalba- 
mųjų mašinų, 
perkamų prieš 
Velykas. Mes 
turime skyrių

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

Atdara iki 9 vai. vak. Nedalio
mis iki 4 vai.

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

CHICAGO.

Už $50.00 arba LAISVĖS 
BONDSA

Lietuvių judėjimas.

Mai jau ir pavasaris! Gamta 
atbudo iš ilgo ir šalto žiemos 
miego. Jau nutirpo baltasis 
sniegas —pasirodė žalioji žole
lė.

Sykiu su gamta pradėjo spar- 
čiaus judėti ir vietos lietuviai: 
balandžio 6 d. atsibuvo Susiv. 
Lietuvių Amerikoje 177 kuopos 
susirinkimas. Organizatorius 
perstatė naujuosius narius, ką 
padavė aplikacijas. Tų naujų
jų buvo 8 y pa (os. Tai liudija, 
kad SLA. 177 kuopa puikiai gy-' 
vuoja.

Komisijos pranešė, *kad jau 
pradėjo mokintis veikalą, ku
rį los apvaikščiojinic kuopos 
penkių melų gyvavimo sukak
tuvių. Veikalas esąs: Ameriko
niškos vestuves. Nors veikalas 
nedidelis, bet pavyzdngas.

Beto, nutarė pagelbėti South 
Mihvaukee’s, lietuviams suor
ganizuoti tenai SLA. kuopą.

Išnešta protesto rezoliucija 
prieš- organo “Tėvynės“ redak
torių, kad jis nesilaiko beparty- 
viškai, bet musų organą yra pa
vedęs įvairiems fondams ir 
šiaip parlivyškoins organizaci
joms, o SLA. reikalams “Tėvy
nėje” vietos nėra.

----- 0-4)—0------
t

Subaloj, balandžio 12 d., bu
vo prakalbos. Kalbėjo: J. Juke
lis, iš rytinių valstijų. Apie J. 
Jukelio kalbą čia nerašysiu, nes 
Naujienų skaitytojai gerai ži
no. Tik tai reikia pasakyti, kad 
ir mes, lietuviai, turime komi
kų kalbėtojų, kurie žmones juo
kina ne tik pasakaitėmis, bet 
sykiu ir lošimu....

Pcu’trauk.dse buvo dekla
macijų: drg. E. Vitkienė, M. 
’Tiršinskicnė ir F. Urboniutė 
puikiai padeklamavo. Žinonių 
buvo nedaug. Aukų surinkta 
$5.97.

P-nas H. M. Forcman, laiškane
šys iš Allentovvn, l’a. vaikščioda
mas po 18 mylių kasdien, datyrč, 
kad čeverykai su paprastais padais 
išlaiko tik vieną mėnesj. Gi čcvc- 
rykai su Ncolin padais jam tarnavo 
suvirs devynis mėnesius ir ‘tame 
laike jis padarė daugiau 4,000 my
lių.

Jo patyrimas parodo, kokiu bildu 
galima daug sutaupinti perkant vi
sai šeimynai su Neolin padais čcve- 
rykus, kurie tarnaus daug ilgiau 
negu čeverykai su paprastais pa
dais.

Ncolin padais čcverykus galima 
gauti Kariuose skoniuosc-stiliuosc. 
Kaina beveik ta pati ka ir su pap
rastais padais, o kartais net ir pi
gesni. Jeigu tavasis vertelga tuom 
kart gal ir neturi reikalaujamų čc- 
verykų, tai labai greitu laiku gali 
pasiringti ir gauti tokius, kokius 
reikalauji. Atmink — Ncolin pa
nto pavyzdis. Miiionus panašių 
pavyzdžių galima surinkti nuo visų 
tų, kurie nešioja Neolin padus. Tie 
padai labai ilgai, ilgai nehuplyšta ir 
tokiu budu sumažina čcverykų iš
laidas. Jie pagaminti mokslišku 
budu, todėl ir privalo būti labai 
druti.

Pirk su Ncolin padais čcverykus 
bevelk kiekvienoje geresnėje krau
tuvėje. Pirk visai savo šeimynai 
pageidaujamame stiliujc-madojc. 
Taipgi vieton nuplyšusių padų 
duok pakalti tuos garsius Ncolin 
puspadžius. Tie padai labai sma
giai nešiojasi, nepermirkstanti ir 
labai tvirti. Juos pagamina Go
odyear Tire & Rubber Bendrovė iš 
Akrortį (Dilio, jie ten pat išdirbiriė- 
ja ir kojasparninius užkulnius gva- 
rahtuojamus daug ilgesnį nešiojimą 
negu visokį kiti užkulniai.

tfeslill^oles

nupirksi labai gražų $200.00 vcrlzs 
Phonografą, pasilikusi sankrovo
je, šita mašina beveik nauja, prie 

____ _ jos randasi rinkinys 
24 rekordų ir dei- 
mantinė alata veltui. 
^cs ta*l)^* Mirime ke-

i Hlallgštos klesos 
nuplmimgra’ų. kmimr, 

Į»;J mes parduosime už 
II 1 Pasiuly*fl kainą

I NuvW\l I ku'l ,ncs tui inie 
I pratuštinti vietą.

Mes taipgi turime 
^0 player piano,

J garantuotą 10 metų
w! ir vartotą tik 8 savai

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

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

liomis nuo 10 iki 4

Liberty Bondsus 
dali išmokėtą, bondsu* ir war 
savings slamps nuperka už cash 
Ėmei and Co., 740 W. Madison st., 
kampas st., kampas Haisted st. 
Room 232, 2ras augštas; virš Faraous 
CJothing Store, atdara vakarais iki 
< vai Npd/’linmlt nuo 10 iiri 1

DIDEI.fi KRAUTUVĖ įvairių au
ksinių bei sidabrinių daiktų, kaip 
lai dcimanl’i. laikrodžių, žiedų ir 
lt. Parsiduoda <cm»*. j.ška kaina.

Taipgi taisoma laikrodžiai. Užga- 
nėdinimas g varant uolas.

Pelcr A. Miller
2128 \V. 22 SI., Chicago

Prone Canal 5838
Skyrius 4906 \V. 14 st., Cicero

0—0—0
Jau ir pas mus darbai page

rėjo; pradėjo mažintis nedir
bančių skaičius. Tik, ar ilgai? 
Niekas negal pasakyti!

Proletaro Sūnūs.
.... ———*

DARBININKAI, skaitykite

“DARBĄ”
Lietuvių kriaučių unijistų 

laikrašti
Darbas yra vienatinis laik

raštis pašvęstas išskirtinai or
ganizuotų darbininkų reika
lams. Eina kas savaitė.

Darbo prenumerata: $1.00 
motum*; 50c pusei melų.

“DARBAS”
Adresas:

fūr.A.Montvid

2343 S. Kedzie av., Chicago, 111.

Gydytojas ir Chirurgas
1553 W. Madison «L 

Suitc 600--612 
Phone Hayniarket 256J 
Valandos: 10 iki 12 ryto 
1739 So. Haisted St.
Phone Canal 4626 

Naujienų Name 
Valandos: 6 iki 8 vakaro 

Nedčldicniais tik Madison *t 
ofise.
Rezidencijos telefonas 
/ West 6126.

Reikalaujama MainieriŲ 
ir Krovėjy.

Geri namai su geru vandeniu, ir 
elektros šviesomis; pigi randa, di
deli daržai, gera ganykla dykai, ga
lima laikyti karves, kiaules ir viš
tas. Geras kambarys ir valgis ne- 
vedusiems žmonėms.

Musų mainos dirba kasdieną. Mes 
turime abi “drift” ir “shall” mai
nas, su 3*/2 pėdų iki 4'/j pėdų ang
lių.

Mes nemokame transportaci jos. Į 
Mes turime viską priviliojimui gerų 
vyrų — geros darbo ir gyvenimo 
sąlygos, ir mes nenorime tokios 
klesos žmonių, kurie nori mokėti 
transportaciją.

Del platesnių informacijų atsiša- 
uktic arba rašykite.

NEW RIVER C0MPANV
MACDONALD, W. VA.

I)R. S. NA1KELIŠ
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Phone Drovcr 7042 
Cicero officc 

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

Phone Cicero 39 
Rezidencija 3336 W. 66th SL 

Phone Prospect 8585 
U______________ • -

Dr. D. J. BAGOCIUS E
Lietuvis Gydytoja* Ir 

į Chirurgas
Ofisas 10900 So. Miehigan Avė. 

Rezidencija 10731 S. Miehigan 
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.

Milda Teatras
VODEVILIUS IK PAVEIKSLAI 

Vodeviliaus Permaina.
Panedėlyj, Ketverge ir Subatoj 

Pirmas Floras 15c. Balkonas 10g 
Prie šių kalnų priskaitoma ir 

1c ir 2c kariškos mokestis 
4 DIDELI AKTAI KASDIEN 
BALSTED ir 82-ra GATVĖS

1 JOSEPH C. W0L0N 
LIETUVIS ADVOKATAS 

2d S. La Šalie SL 
Tekphone Central 0S80 

Vakarai*
1111 W. 22nd Stieat 

Telephone Central 6990 
...... . .......   J

Telephone Boulcvard 2160

DR. A. J. KARALIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VALANDOS: 9—12 ryto 
2-—9 vakaro 

33Q3 S Morgan SL Chicago, III

I
Dr. M T. STRIKOLIS

Lietuvia 
Gydytojas Lr Chirurgai

1757 W. 47 St. Chicago. DL 
Ofiso Tel. Boulevard 16t

Rez Tel Seeley 420

DIDEI.fi
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THE PEOPLES 
DISPENSARY

(Seka nuo 2-ro puslp.)
savo akisyra aplieka, kuri yra įsteigta su

teikimui sergantiems žmonėms 
geresnio, daugiau užtikimo ir pas
kučiausios dienos nvedlkalio pa
tarnavimo.

Mes turime pilnų skyrių patentuotų vaistų ir naminių gyduolių.
Musų smulkmeniški daiktai, toiletiniai daiktai, kvepylai yra 

geriausi.
Musų vaistai ir chemikalai yra tyriausi ir musų receptai sutai

somi vien tik registruotų aptiekorių.
SERGANTI ŽMONĖS

Jeigu jus sergate kokia chroniška, nervų arba sudėtine liga, 
kuri reikalauja patarnavimo specialisto

PAMATYKITE MUS TUOJ AUS!
Musų gyti v tojų štabas yra specialistai ir turėjo dideli prity

rimų per daug metų mcdikalės praktikos. Jie vartoja vėliausias 
ir pačiaszlnoksliškiausias metodas gydymui chronišku Ir nervų 
llgŲ.Iie daro visų pliyziškų ir laboratorijos egzaminavimų visokių 
atsitikimų. " , ...

Jie buvo labai pasekmingi gydyme daugelio sunkių ligų. Atei
kite ir pasimatykite su jais tuojaus. Atidėliojimai yra pavojingi. 
OFISO VALANDOS: 10 rytų iki 12 vai. dienų. 4 iki 8 vai. vak. NE
DALIOMIS nuo 10 iki 2 vai. diena.
PATARIMAS VISAI DYKAI “
Jei jie jums negalės pagelbėti, jie jums taip ir pasakys.

PEOPLES THEATRE BLDG.
1616 W. 17th St., Artį Ashland Avė.

pamokslus, kad parapijonjs bū
tinai prineštų vištų, žąsų, kiau
šinių ir kitų galų. O paskui... 
kad patįs ateitų Valgyti tas viš
tas ir kitus galus, žinoma, jei
gu ateidami neužmirš atsinešt 
nemažiau kaip po vieną dolerį. 
Tai betgi ne už suvalgytas viš
tas, o tik už pasižiūrėjimą jo 
naujojo palociaus. O jeigu ku
rie nesigailėsią atsinešt po dau
giau, busią dar geriau.

Daugelis porapijonų tečiaus 
krečia labai karčių juokų. Gir
di, tas vištas, žąsis ir kilus ga
lus jie galį suvalgyt patįs visai 
nunešdami į kleboniją. O kas 
jiems gali užgint šitaip padary
ti?

Darbai.

Noužsitikėklt savo regėjimo pir
majam by kokimit neprityrusiam 
aptiekoriui, auksoriui ar keliau
jančiam pardavėjui, nes jie su
teiks jus akim* tik daugiau blogo.

AŠ turiu 15 metų patyrimų ir 
$aliu ištirt jūsų akis ir pririnkti 
Jums akinius tikrai. Darbų at
lieku belaukiant, užtikrintai.

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

JOHN SMETANA
AKIU SPECIALISTAS 

1891 So. Aahland Avė., Chlcage, 
Kampa* 18-tos gatvės 

3-4td* lubos, virš Plalfo aptieko* 
Tėmykite i mano parašų 

Valandoa nuo 9-to* vai. ryto tU 
$ vai. vakaro. Nedėlioję nuo 9 
vai. ryto iki 12 valandai dienų.

TIK KĄ IŠĖJO iŠ SPAUDOS

Naujos Stasio Šimkaus DainosVIENAM BALSUI PRIE PIANO
1) Sunko man gyventi (augštnm bahaii) ................ .. ........................
2) Miegok, innno kūdikėli (žemesniam balsuil................................
3) Ne dėl lavos aš, mergele (vidutiniam balsui) ........;..............
|» Ei » mano brandi ...................................................................
5) a) Vai tuilė. putė h) Vai varge, varge c) Pamylėjau vakar 

(vidutiniam balsui) ...........................................
Vsisos ncpersunkios skambinti ir dainuoti.

Reikalaukite: St. SIMKI S, 3219 So. Morbgan St., Chicago, III.
Ten pat kreipkitės norintis išmokti dainų arba pianu skambinti.

Daininkai. norintis pritaikyti kokią nors dainą 
balso. Iv- pakelti ją aukštyn, arba nuleisti žemyn taipogiicn 
kreipkitės.

75c.

MA D ISDN PRIE HAISTED STREET '— BURLESQUE —
THE BEST SI!()\V 1N T()WN Kasdien da *yk 2:15—8:11
W1T1I FBANK 11UNTEB Kaino* 25c. Iki 71c.
Moteris ir merginos gali lankytis kasdieną.

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

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

A įeikite pasikalbėti su prof. llolfman, musų principalu. 
jums pagelbės jūsų moksle.

1537 North Robev Si (Arli Mihvaukee Avė.)

Jis

Mes perkame Liberty Bonds 
už pilnų “Gašli” vertę. 
Atneškite arba atsiųskite i 
Atdara kasdien nuo 9—6 
rtarninkais, Ketvergais ir 
Subatomis 9—9.

C ASM
J. G. SACKHEIM & CO. 
1335 MII/VVAUKEE AVĖ., 
tarp Paulina ir Wood Sts.

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

7 n.tat

Aš esmi speciali 
tas visų ligų

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

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

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

Gali būt prašalintu ir daugelyje atsitikimų iš- 
sg gydyta, jeigu gydys teisingai. AŠ per daug me- 

tU gydžiau pasekmingai šias ligas.
“ Mano užrašas išgydytų ligonių yra aišku* pri-
ZjT / rodymas mano gabumo.

. Aš atitaisau kreiva* aki* b* skausmo vienu 
lydymu.

Pnjpikau akinius teisingai.
Pasitarimas nemokama*.

W. M. LAWHON, M. D.

Su darbais pas mus nekaip. 
Daug žmonių netur darbo, nes 
Bridgevillės mainos stovi užda- 
rylo.i jtiu nuo kovo menesio. 

Dirbtuvėse negeriau. Tiesa, a- 
pi< linkės ‘ liūdnose dar dirba, 
be f po biskntį. Ale tenai pilna 
žmopių ir naujai pribuvusiam 
darbas gauti sunku. » ,

Plusta SLA. narius ir patj 
Susivienijimą.

•• • * •« i , t.

, Kiek laiko atgal anglies kasy
klose buvo užmuštas vienas vie
tinės SLA. 9. kp. narys, Simo
nas Mcdanis, Vėlionls buvo lai
dojamas su bažnytinėms apei
gomis. Taigi, kada kūnas buvo 
nugabentas į bažnyčią, tai l$un. 
Kazėnas pareikalavęs, kad lydė
tojai — SLA. nariai nusiimtų 
organizacijos ženklus. Bailes
nieji, žinoma, paklausė, bet dau 
guma tik pasijuokt iš tokio 
keisto ultimatumo. Kunigas la
bai susinervavo, bet tą dieną 
nieko nesakė. Už tai sulaukęs 
m dūldienio lai kad jau drožęs 
lai drožęs SLA. ir tuos narius, 
kurie drįso nepaklausyti jo įsa
kymą.

kuopos nariai dabar labai pa
sipiktinę. Girdi, musų centro 
valdyba dar dirba kartu su tais 
kunigais, kurie niekina ir griau
na musu organizaciją. Sako, 
jeigu kunigai šitaip supranta ir 
pačią Lietuvos neprigulmybę, 
kaip musu organizaciją, tai ten 
bus blogiau negu prie buvusiojo 
bnliušk,orf, Mikės Antro... Ar 
jie turi tiesos šitaip kalbėdami, 
palieku spręst patiems dienraš
čio skaitytojams. Man, asmeni
škai išrodo, kad taip.

100% Tyras 
Turkiškas — 
ŠVELNIAUSIAS 
ir GERIAUSIAS 
tabakas dėl 
Cigaretų.

Išdirbėjai aukščiausios rųšies turkiš
kų ir egiptiškų cigaretų sviete.

Reikalauja partraukt ryšius
su klerikalais.

Sulaukus SLA. kp. susirinki
mo mirial Išnešė rezoliucijų, 
reikalaujančią, kad SLA. Pildo
moji Taryba, tuoj pertrauktų vi
sus ryšius su kunigais kaipo su 
Susivienijimo griovėjais ir Lie
tuvos žmonių laisvės aršiausiais 
neprieteliais. Kartu reikalauta, 
kad rezoliucija butų išspausdin
ta SLA. organe, Tėvynėj. Ale 
iki šiol ji tebeguli Tėvynės re
daktoriaus* stalčiuj. Rasi nėra 
vietos, mat redatoriui reikia ra
šyt apie pagerėjimą santykių su 
klerikalais... Bet kiek aš žinau, 
tai 90 kp. nariai nepasitenkini 
tomis kalbomis apie pagerėji
mą santykių: jie turi daug pa
tyrimo, mato ko linki kunigai 
musų Susivienijimui ir patiems 
Lietuvos žmonėms.

— Bridgevillietis.

Hllllllill iihiiiiiiiiiiiiiiiir

DR. DONOHOE. Specialistas
Vėliausios Europiejiškos ir kitos 

metodos.
Jei jus turite kokių vidurių ligų, kepenų, 

kraujo arba žarnų; spuogus ant skutos. se
nas žaizdas, nustojimą STIPRUMO arba a- 
petito, kokį gėlimų arba skaudėjimų arba 
kokių užsisenėjusių ligų, kurios jums neiš
gydė, ATEIKITE PAS MANE.

Duodu patarimus ir išegzaminuoju.
C. T. DONOHOE, M. D.

36 Wset Rando! p h St., kampaa Lteafborn. 
Valandos: 9 ryto iki X vai. vukare. Nedėlio- 

mi* 10 r\ to iki 1 vai. dienų.

Vyrišky Drapanų Bargenai
Nauji neatimti, daryti ant užsa

kymo siutai ir overkothi. vertes nuo 
$30 iki $50, dabar parsiduoda po 
$15 Ir 25 dolerius.

Nauji, daryti gatavi nuo $15 Iki 
$35 siutai ir oterkotai, nuo $7.50 iki 
18 dolerių.

Pilnas pasirinkimas kailiu pa
muštų overkotų.

Visai mažai vartoti siutai ir o 
verkotai, vartės nuo $25 iki $85, da 
bar $5 ir augščiau. Kelnės nuo 
$1.50 iki $4.40. Vaikinam* siutai 
nuo $3.00 iki 7.50

Atdara kasdieną, HedMiomta ir va 
karais.

8. DORDON
IMI H Halatad Stt Ckfe««u, UI

Jeigu jus norite KUODAUGIAU
SIA cigaretų už jūsų pinigus — NE
PIRKITE Helmar.

Helmar nėra tokios rųšies.
Jus pirkite Helmar dėl tikro Pasigerėji

mo — tyru Turkišku tabako Pasigerėjimo!
l’ j ) 'f ' '' . •' .

?■ 5 f ; , >-,'£

Quality-Superb

5 Oi. A, B. 81 Miltai y 
oo 

AKIŲ SPECIALISTAS | 
Akla Egsamiauoja Dykai 

Gyvenimas yra fl 
tuščias, kada pra iį 
nyksta regėjimą. K 

Mes vartoįam K 
pagerintų Oph- J 
thalmometer, Y- 5 
patinga doma at- S 
kreipiama i vai- g

kus. VaL: nuo 9 ryto iki v vak. : 
nedėldien. nuo 10 iki 11 dienų. C 
4649 S. Ashland av. kamp. 47 at J 

Telephone Yards 4317 
Boulevard 6487. J

DR. M. HERZMAN
Gerai lietuviams iinornas per 16 me

tų kaipc patyręs gydytojas, chirurgą- 
ir akušeris.

Gydo aštrias ir chroniškas ligas, vy
lų, moterų ir vaikų, pagal naujausias 
m- todan X Ray ir kitokius elektros prie
taisus.

Ofisas >r Lnbnrntoriju 1025 W 10tl> 
©t. netoii 81.

VALŪNUOS: Nuo ,G- J2 pietų, z.- 
6—8 vikarais. Tekyfi'.’:.nal 3110 
GYVENIMAI. ■.<!,. S. Ua,'3tc4 St.-eet

VALANDOS. E- ' z. .e, tikta’

' Tclcphone Torelę 5032 . V F* < < l .111 > > Zl i,l < r /,

Dr. M. Stupnicki
3109 S. Morgan sfo’hicago

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

■jr

DR. G. M.GLASER
Praktikuoja 27 metai 
Gyvenimas ir Ofisą* 

f H* 8. Morgan St., kerti 9? *1 
Chicago, III.

SPECIALISTAS
Moteriškų ir Vyriškų \ 

Taipgi Chroniškų Ligų 
OFISO VALANDOS:

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

daliomis nuo 9—2 popiet
Iclepktone Yards

t

Itasid. 11$ 8. Atoki*** Blv4. Ch’cM* 
' T*'*VW>»4 Uayanarkfct f>»44

DR. A. A. ROTH
«IJ8A8 G\»YTOJAS Ir CHtKUBG4> 

A*«itJtatas MoteHilnv/^yrlinf*.
Vaikų Ir <hų r.hros/lkų "o 

<Mitwai $3*4 H. Kalstai Mt, CMenr
Dr«v«x SOS 

V^LiNOOH: ».♦—11 r,to; 1-t
- * vsirtoto___ N«</4lfowto> IV •!*

Tclcphone Yards 5834

D r. P.G. Wieper
Priėmimo valandos uuo 8 iki 13

Sš ryto ir nuo 7 iki 9 vai. vak. 
1325 So. Halated 81. Chieago.

■n■■ 1 111  ...........  m......——» UI 1.1 m

Dr. Leo Awotin!
Gydytoja*, Chirorga*, Akašaria L 
1920 So. Halated St, Chieaga. j Į 
Kalba lietuviškai, latviškai ir p 

rusiškai.
Valandos: 10-12 rytą; 6-9 va- I 
kare. . Tel. Canal 4367. [l 

m—. — —.  ’

AKUŠERKAĮ 

Mrs.A.Michnlewicz 
Baigua Akušerijos Ka- 
tegtJ«S Ilgai praktika-!

lelpkljoj. PuMknla. 
g»t putarnaaja prie 
gimdymo. Duoda rod* 
riaukto** lifoaa moto- 
fma Ir mergiaum*. 
3113 So. Halated 8tr.
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Chicago ir Apielinke

Lietuviu Rateliuose.
WEST SIDE. 
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Porgresisčiy vakaras.

Subatos vakare LMPS. '1 re- 
čiasai Apskritis surengė šaunų 
pramogų vakarų p. Meldažio 
svetainėj. Programas išpildy
ta ytin gerai, tik gaila, kad pub
likos nebuvo tiek, kiek tikėtųsi. 
Žinoma, rengėjoms liks doleris- 
kitas, bet to negana. Tokia pra
moga turėjo sutraukti didesnį 
būrį chicagiečiai. Kodėl teciaus 
ji nesutraukė — spręsti negaliu. 
Bet man rodos, kad todėl, jogei 
lai buvo subatos ir dargi nepa
prastos subatos vakaras. Kiek 
mana patyrimai parodė, tai su- 
batvakariais chicagiečiai nela
bai paslankus....

Bet to neveizint tie, kur atsi
lankė, ilgai minės pastarąjį Tre
čio Apskričio vakarų.

—Pavėlavęs.

NORTH SIDE 
Ypatingi debatai.

Pėdnyčios vakare Nori h Sidės 
Draugijų Sąryšis surengė viešus 
debatus. Debatavo tūlas vaiki* 
nėlis, Andriulevičius, ir P. Du
bickas tema: “Socialpatriotai 
blėdingi darbininkų kiršai.” 
Pirmasai turėjo priparodyt, kad 
jie blėdingi; antrasis, kad — ne.

AKIU
EXPERTAS

Kreivos Akys 
Atitaisomos

vienu atsilankymu. Be chlorofor- 
mos. Virš 800 išgydytų ant rekordo.

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

AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 
GERKLĖS LIGAS.
Pasitarimai dykai.

Silpnos ..................................  AKYS
Skaudamos ........................... AKYS
Raudonos ............................... AKYS
Kreivos ..................................  AKYS
Kurčios ............................... AUSYS
Tekančios .............................. AUSYS
Ūžiančios ........................... AUSYS
Užkimštos ........................... AUSYS
Skaudanti .......................... NOSIS
Tekanti .............................ANOS 18
Kreiva .......................  .J-'NOSIS
Užsikimšusi ........................ 'NOSIS
Skaudanti ........................ GERKLĖ
Silpna ............................... GERKLE
Catarrhat ........................ GERKLE
Užtinusi ........................... GERKLE

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

Valandos: 9—7. Nedėliomia 10—12.

Ar Jus turite nesveikas a- 
kis, arba galvos sopėjimų?

Jeigu taip a- 
teikite pas Dr.

A. M. SMAR- 
GON, Optome- 
tristų, kuris 
per daug metų 
buvo L. Klein

Dept. Sankrovoje, dabar apsigy
veno prie 11(11 So. Ilalsted St.. 
kur jis gali išegzaminuoti jūsų 
akis su didžiausiai galimu atsar
gumu ir mažiausiu įkyrumu. O- 
fiso vai. kasdien nuo 12:30 iki 
6:30 i>o pietų. Pčtn. ir Nedėl. nuo 
9 ryto iki 12:30 dieną. Subat. nuo 
12:30 dieną iki 9 vai. vak. Res. o- 
fisas prie 3341 W. 16th St. dėl va
karų ir nedėl. pagal sutartį. Te). 
Didysis ofisas Canal 222. Res. 

ckwell 6112.
>. ii ...............................

Dainos Muzika-Paskaita apie Dailą
P. STASYS ŠIMKUS talkoje su p-le MARIJONA 
RAKAUSKAITE ir p. P. STOGIU tuoj pradės lan
kyti lietuvių kolonijas su koncertais ir paskaitomis 
apie dailę. Tėmykite apgarsinimus* ir nepraleiskite 
progos pasigėrėti gražia muzika ir tyru jos išreiš- 
kirtiu. \

Taigi, tema buvo “socialpaliro- 
tai blėdingi, (blėdingi. odar rei
kia debatuoti I) darbininkų Rie
šai.” Bet ir vienas i ra ntras o- 
ponentai debatavo apie viską, 
lik ne apie blėdinguma social- 
patrintų. Pav., Andriulevičius. 
kuris turėjo pirma “čenčių” pri
parodyt blėdinguma socialpat- 
riotų, tenkinosi lik keliomis ap
lamomis fraze/nis apie koide- 
manę, Hervę. Plechanovų, ir ki
tus. Visa kita, lai buvo sumi 
nčjimas (tik suminėjimas.) to, 
kaip socialistai žiuri į kares ap
lamai ir kaip jie žinoję, kad 
“karė kils;” kad ja iššauks “gy
venimo sąlygos“ ir, pagalios, 
kad “socialistai nepritarė ir ne
pritaria (taigi yra priešingi) vi
sokioms karė/ns (!), išskyrus 
k lesų karę.” Belo, minėtasai 
kalbėtojas pasižymėjo ypatin
gu “gabumu” — kraipymu isto
rinių faktų bei savo oponento 
žcnlžių. Tai visa.

Antrasai (taigi Dubickas) 
well — jisai kalbėjo apie sovie
tų “konstitucijų,” Soeialist Par- 
ly. Lietuvių Socialistų Sąjungą, 
šliupų, Sirvydą, Baltrušaitį, sa
ve ir kitus, tik ne apie sočiai- 
patriotus, (lai tai dėlto, kad 
pirmasai kalbėtojas nepasisten
gė pastatyti klausimų aiškiai ir 
rimtai. Vis dėlto, dalykų, kurį 
jis pasiėmė aiškint, aiškino jį 
tiksliai. .lis mat, nešokinėjo 
nuo vieno klausimo prie kilo, 
kuo taip pasižymėjo jo oponen
tas. Dubickas ypač gerai aiš
kino apie tai, kaip socialistai tu
rėtu sutvarkyt savo vidurinius 
reikalus bet ginčus ir kaip Są
jungoj visuomet buvo “tikrų 
socialistų,“ kurių vyriausias už
davinys buvo ir yra: griauti, 
griauti ir griauti.

Dar vienas ypatingas dalykas, 
lai - auditorija. Ji parodė retai 
kur girdėtos ignorancijos. Čia, 
beje, reikalinga pažymėti tai, 
jogS j> susidėjo kone išimtinai 
iš “tikrųjų,” atvykusių iš Brid- 
geporto ir kitų kolonijų tikslu 
padėt savo bendrams “pušyti“ 
už draugų Andriulevičių... Taigi 
ta auditorija turėjo du doros bei 
pakantos mastu—“sau” ir “tau.’ 
Kada kalba Andriulevičius — 
neveizint ką ir kaip ilgai jisai 
kalba — visi tyli. Kada išeina 
Dubickas, tai patentuotieji kai
riai, janušai ir kiti šoka nuo sė
dynių ir reikalauja, kad jis kal
bėtų netaip, kaip jo įsitikinimai 
bei žinojimas diktuoja, o taip, 
kaip jie norėtų!

Ir dar kas ypatinga, tai atvi
ras kurstymas prie eksesų. Pav., 
Andriulevičius, užreiškęs,, kad 
“socialpatriotai patiesė ant len
tos Božę Luxemburg ir Karolį 
Liebknechtų,” riktelėjo:

- Mes ir socialpatrintus pa
liesime ant lentos! Tam mes 
turime pilnų moralę teisę mes 

musų didžiuma.” Tiesa, po 
debatų, kada vienas klausytojas 
su pasipiktinimu pažymėjo šilų 
kurstymų, minėtasai vaikinėlis 
lygi r susigėdo ir pasakė, buk jis 
netaip mislijęs, kaip jam “pa
sisakė”.... Bet čia jau jisai iš- 
naujo “pagarbino” visus “po-

mis socialpatriotus” ir apreiš
kė, jogei “jų greitai nebeliks 
musų tarpe.”

Žmonių norlbsidiečių, buvo 
nedaug. Kaip jau minėjau, au
ditorija susidėjo iš Bridgeporto 
ir kitų kolonijų “tikrųjų,” atvy
kusių “pušyti“ už draugų Aml- 
rulevičių. Tatai rodo, kaip vie
tos žmonės žiurėjo j tuos ypa
tingus debatus. —Reporteris.

RUBSIUVIŲ JUDĖJIMAS.
Chicagos rubsiuviai veda aš

trių kovų prieš savo naudotojus 
rūbų siuvimo industrijos ba

ronus. Dar nebuvo tokio atsili
kimo Chicagos darbininkų ju
dėjime, kur butų taip pakilęs li
pas kovoti prieš vergėjus, ku
rie juos be jokio pasigailėjimo 
išnaudoja. Rubsiuviai iki šiol 
buvo vergais, buvo nuolankus, 
dirbo po tiek valandų, kiek 
jiems lipdavo jų ponai. Rub- 
siuviams buvo užginta organi
zuotis j kokia nors unija. Gi 
kurie buvo nužiūrimi, tie buvo 
persekiojami visokiais budais: 
pavaromi iš darbo ir kitur ne
priimami. Mat, firmos turi ge
rų šnipų ir nuolat susižino tarp 
savęs.

Darbdavių Susivienijimas už
laiko visokius išdavikus, kurie 
lik ir įieško progos, kaip galė
jus įskųsti tuos darbininkus, 
kurie daugiau supranta ir neno
ri nusileisti iki visiško vergišku- 
no. Nors šalies tiesos pripažįs
ta, kad gali darbininkai organi
zuotis apgynimui savo reikalų, 
bet to neveizint darbininkai yra 
persekiojami delei organizavi
mosi į unijas.

Paskutiniais laikais teciaus 
darbininkų nepasitenkinimas' 
vis daugiau ir daugiau prade
da apsireikšti: jie daro griež
tų pasipriešinimų savo išnaudo
tojams. Pav., Kada Amalgama- 
led Clolhing \Vorkers unija p ra 
dėjo varyti smarkių agitacijų už 
visuotinų susiorganizavinių, lai 
prasidėjo tikra kova. Darbda
viai pirmiausia pradėjo perse
kioti veiklesnius rubsiuvius iš
mesdami juos iš darbo ir lt. Tuo 
mat tikėjosi įbauginti neorga
nizuotus darbininkus, bet tuo 
jie tik sukėlė žmonėse dar di
desnį pasiryžimų kovoti prieš 
išnaudojimų. 'I'uo tarpu strei
kuoja už pripažinimų savo liesų 
Cphn Rissman darbininkai; 
^treikuoja už pripažinimų uni
jos ir pakėlimų užmokesnio 
Chas. Kaufman darbininkai ir 
už tų patį, tai yra pripažinimų 
unijos ir pakėlimų užmokesnio, 
Kuppenheimer (prie 22 ir Wes- 
tern) darbininkai jau antru kar
tu sustreikavo. 'La kova .nebus 
užbaigta tol, kol nebus laimėta 
pergalė. Mažesnės firmos gal 
bus priverstos žlugti, jeigu jos 
nenusileis. Nes, šiaip ar taip, 
streikas joms labai brangiai at
sieina.

Daug yra kalbama apie ge- 
neralį streiką Chicagoj. Gal jis 
įvyks dar šių vasarų. Rubsiu
viai turi rengtis prie tos kovos.

—Rubsiuvis.

Pranešimai
Indiana Harbor. Ind. — LSS. 

217 kp. Rengia prakalbus balan
džio 21 d. F. Misevičiaus svet. 
2101 137th Si. Kalbės T. Dun
dulis iš Chicagos. Pradžiia kaip 
7 vai. vakare. Visus kviečiame 
koskai tingiausia atsilankyti.

— Rengėjai.

LSS- 4 tos kp. mišraus choro 
pirma repeticija bus bal. 22 d. 
7:30 vai. vakare Mark While 
S'jue.re didžiojoj svetainėj piie 
29-tos ir Ilalsted gatvės. Visi 
draugai ir drauges nir.lonėkite 
būt pažymėtu laiku.

Komitetas.

Roseland.— LSS. 137 kp. ex- 
tra susirinkimas įvyks seredoj. 
balandžio 23 d. 1919. 7:30 vai. 

vakare. Aušros mokykloj 10900 
Michigan Avė.. Priežastis susi- 
lĘnkimo —- prisirengimas a|>- 
vaikščiojimui Pirmos Gegužės.

Org. I). K. S.

Rockford. III. LDI D. 29 
k|>. mėnesinis susirinkimas j- 
vyks seredoj. bal. 23. 7:30 vai. 
vakare. Monlague llouse 1528 
So. Main St- Visi nariai malo
nėsite atsilankyti ir atsivesti nau 
jų narių. M- Grinas

E. Chicago, Ind. LSS. 201 kp. 
Extra susirinkimas bus utarnin- 
ke, 22 d. balandžio, 7 vai. vak. 
K. Grikš o svet., 150 ir kamp. 
Norlhcole Avė. Draugai atsi
lankyki t, nes yra daug svarbių 
reikalų. —A. Kazlauskas.

ASMENŲ JIEftKOJIMAF

PAJIEŠKAI' savo draugo Juozapo 
Buivido, Vilniaus gub., švenčionų 
pav., sodžiaus Borovajų. apie 23 me
lų amžiaus. Bals atsišaiikie arba 
kas jį žino malonėkite pranešti šiuo 
adresu:

M. Poškoms arba Kaz. Pudolskis 
4134 So. Ilermilagc avė., Chicago, 
III.

PAJIEŠKAU Ant. Stakčno, du me
lai algai gyveno Chicagoj. Jis pats 
ar kas jį žinote malonėkite praneš
ti.

KASTANTAS PARULSKIS 
5306 — 32nd St. Omaha, Neh.

PAJIEŠKAU Miko arba Jono Ix»- 
saucko, kuris turi fnrmą Eagle Ri- 
ver \Vis. Kas ji žinote meldžiu pra
nešti.

C. Godleski
122 So. Michigan Avė Room 908. 

Tek Wabash 1507.

PAJIEŠKAU pusbrolio Dominin
ko Sidabro, iš Rekiečių sodos, Viek
šnių para))., Šiaulių pav. Kauno g. 
Jo palies ar kas ji žino meldžiu at
sišaukti.

AUGUST SILVER 
post Office \Vinchester, \Vis.

PAJIEŠKAU K. S. Seniau gyveno 
Chicagoje. Malonėkite atrašyti lai
šką arba pats atvažiuokite. Mano 
adresas

Miss M. čekaitė.
3630 So. Union avė., Chicago, III.

PAJIEŠKAU POVILO NAVALIAU 
SKO. Paeina iš Kauno gub., Panevė
žio pav., Man yra prasikaltęs ir kas 
man apie jį praneš busiu labai dė
kingas

PETF.R BAKŠAS
Winifred, Mont.

PAJIEŠKAU draugų: J./Adomavi
čiaus ir P. Krušinsko abudu paeina 
iš Kauno gub., Vilkmergės pav., Už
palių para|).. Pasalių sodžiaus. Mel- 
’žiu atsišaukti arba kas žinot pra
nešti sekančiu antrašu:

PRANAS KAUNIS
1148 E. 28 SI. 'I’acoma Wash.

PAJIEŠKAU savo dukters Kazi
mierus Kungailės, ir Teofilio Juk- 
nieviČiaus. Pirmiau gyveno Kensing- 
lon, III. Meldžiu atsišaukti arba kas 
žinote pranešti už ką busiu dėkin
gas.

* FRED KUNGES, 
Ruekley, \Vashington.

JIEŠKO KAMBARIU
PAJIEŠKAU švaraus kambario 

vienam vaikinui \Vest Side anielin- 
kėje arba apie 1'8 gatve. Gerai butų 
kad šeimininkė gamintų namie val
gyli arbų be valgio. Kas turite tokį 
kambarį praneškite' greitai į Nau
jienų ofisą, 1739 So. Ilalsted. Si., 
A. Wm.

Maža šeimyna |)ajieško kambarių 
nuo 4 arba 6 flatų nepigesnių kaip 
18 dolerių nebrangesnių kaip 25 do
leriu beskirtumo kokioje apielinkė- 
je bile Chicagoj. Kas turite tokį fialą 
prašom parnešti pirmiaus balandžio 
26, 1730 So. Union Avė., M. Povilai
tis.

REIKIA DAIUŽININKIJ

PADIDINK ALGĄ.
REIKALINGA keletas vyrų, ku

rie yra apsipažinę 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, 111.

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

OREMUS CHEMICAL
LABORATORY

1718 So. Ilalsted St., Chicago, Ilk

Kriaučių Domai.
REIKIA tuojaus dėl naujos šapos, 

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

Paul P. Pilkis,
729 West 18th st. Klauskite Mr. 
Szlakis.

REIKALINGA nevedusi moteris 
prie stubos darbo nuo 25 iki 30 me
tų amžiaus; turi kalbėti nors kiek 
angliškai $8.00 savaitei, ruimas ir 
valgis. Atsišaukite

A. Spolerich,
4167 S. Ilalsted st., Chioago, III

REIKIA DARBININKŲ
REIKALINGAS kriaučlus dėl mo

teriškų kautų ir skirtų. Mokam 
nuo 40 iki 60c. i valandą. Kas nori 
gali diibli nuo Štukų.

Chas, Awgailis,
3130 llarrison si., Chicago

REIKIA 2 gerų barlenderių ir 
vieno (porterio. Užmokestis gera. 
Gera viela geriem žmonėms. Atsi
šaukite

John Hrynclewicz, 
4217 So. 'Ashland uve., Chicago, III.

Tel. Blvd. 7710

REIKALINGA Prityrusiu moterų 
prie tvarkymo naujų vilnonių ai kar
pų. Taipgi galima ir moks lies. Gerti 
mokestis. Pastovus darbas.

S. POl.AKOEF, 
941 \Vest 12th SI., Chicago.

REIKALINGAS ženotas žmogus 
ant ūkės darbų, vyras gidėtų Jauko 
darbus dirbti, o moterė prie stubos. 
Mikėsiu $75.00 ant menesio ir duosiu 
užlaikymą. Rūtų geistina su maža 
šeimyna su vienu ar su dviem vai
kais.

PETER BAKŠAS
\Vinifred, Mont.

AUTOMOBILIAI
PABDAVIMUI 5 sėdynių automo

bilius. Viskas gerame padėjime. 
Matyli galima nuo 6 vai. vakare.
3415 YVallace st., Chicago

PARDAVIMUI
PARDUODU bučernę ir groserne 

labai geroj vietoj. Biznis eina labai 
gerai, i dieną 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 VVest 5Įsi St., Chicago.

Tel Boulcvard 4114.

PARSIDUODA labai pigiai Reži
mas, “bogė”, “brička’ 3 setai pakin
kly extra vienienai ir tl. Atsišaukite 
pažymėdami No 6 1739 So. Ilalsted 
St. Chicago, III.

PARDAVIMUI grosernf su namu. 
Gera viela’ lietuviui.

E. Prochaska,
960 V/e. t 20th st., i Neilgo

PARSIDUODA bučernė ir gro- 
sernė geroj vietoj; per daugel metų 
biznis išdirbtas; bile kas galės nu
plikti už teisingą pasiūlymą. Prie
žastis pardavimo — turiu kitą biz
ni- J. Urnc.šius,
3435 So. Wallace st., Chicago, UI.

. L______

PARSIDUODA šiauČiaus biznis su 
visom mašinom vėliausios mados. 
Biznis gera ir geroj apielinkėj ir 
per ilgą laiką išdirbtu. Jeigu kas 
norėtų pirkti ir namą kartu, namas 
yra su vanomis, šiltas vanduo ir 
ant dvieju pagyvenimų. Su mažu 
kapitalu galima nupirkti.

Atsišaukite
730 \V. 62 Street. Tel. Normai 3501

PARDAVIMUI pirmos klesos bu- 
černė ir grosernė su arba be namo, 
vienu augštu naujoje lietuvių apgy
ventoje vieloje. Raitos spalvos j- 
taisvmai. Parduosime pigiai.

ANTON PRAZSKY, 
2856 Emerald avė.. Chicago

PARSIDUODA bučernė ir groser 
nė labai pigiai. Biznis išdirbtas per 
daug metų. Cash, nėra nė knygučių. 
Galima su mažai pinigų varyti biz
nį. Bučernė gražioj vietoj; žmonių 
tirštai apgyventa visokių tautu. Ar
ti nėra bučerniu. Nepraleiskite ši
tos jirogos. Ateikite ir pamatykite 
už pamatymą niekas nekasiuos. 
Kreinkitės po numeriu 2001 W. 201h 
St., J. M.

RAKANDAI
EXTRA BARGENAS.

$200 dubultų springsų Phonogra- 
fas, grajina visokius rekordus, par
duosiu už $55 su rekordais ir dei
mantine adata, kaipgi 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. Kedzie Avė.

TIKTAI ŠI MĖNESI
Už $55 nupirksi puikų tikros skil

ios seklyčios setą, vartotą tiktai 30 
dienų, vertas -175. Mes esame pri
versti taipgi pratuštinti daug kitų 
seklyčios setų vėliausios stailės. 
Taipgi pianas ir fonografas. PRI- 
SIUNČIAME UŽ DYKA. Priimsime 
Liberty Bonds.

WESTEBS STORAGE CO.
2810 W. llarrison st.

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

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

'STOCK^AI—šfiRbs!
MES PARKAMS l.ibertv bondsiis, 

mokame aųgščiausią mokestį. Ga
lima pigiai gauti gružlių.

MAIDEN LANE JEWELRY CO., 
.1446 Milvvaukce avė., Chirago

RANDAI
AN'T RENDOS garadžitis dėl tri

jų automobilių; cemento jiadlaga, e- 
leklros šviesa ir vanduo, ant an
trų lubų didelis pasidėjimas; kam 
tokia reikalinga kreipkitės adresu:

V. B.,
3427 Lowe Avė. Pirmos lubos

NAMALžEMk

PARSIDUODA:
4207 So. Cambell, 6-6, visi page 

lininiai, geros išlygos $4100.
1922 \V. 351h st., 6-6, 50 pėdų lo

tas $7200.
3632 Donore si., 4 ruimai, $1700.
3946 S. Western avė., 6 ruimai, 

visi pagerinimai $1700.
3395 Archer Avė., 4-4, mūrinis, 

$3700.
4435 So. Campbell avė., naujas, 4-

4, elektra, vanos ir lt. $53(1(1.
3338 So. Seelev Avė., 6-6, mūri

nis .*2200.
4524 So. Sawyer Avė., mūrinis, 5-

5, 30 pėdų lotas, išlygos $6200.
1938 \V. 35th St., 5-6, mūrinis, va

nos, gesas, ir lt., išmokėta $4200.
McDonnelI,

2630 \V. 38th Street., Chicago, III.

Buk pats sau bosu.
Jsig\k vieną musų 40, 80 arba 160 

akrų dobilams, bulvėms ir pieninin
kystei fariną pagarsėjusioje Lake 
apielinkčje Vilas paviete, Wiscon- 
sin, lengvais išmokėjimais. Kaina 
$15.00 iki $30.00 už akrą. $200 įmo- 
kėt cash ant 40 akrų, $300 įmokėt 
cash ant 80 akrų; likusius pagal jū
sų išgalę.
ŠI YRA JUSU PROGA.

Kam atidėlioti įsigyti farmą \Vis- 
consine, trąšią prie kietų medžių 
žemę už abelną kainą, pagal jūsų 
pačių išmokėjimo išgalę, kur dobi
lai auga kai|> žolė, ir kur bulves 
dirvoje yra vertos daugiau, negu o- 
randžiai ant medžių Californi'joje.
NUTARKITE ŠIANDIEN.

Ypatiškas palydėjimas išvažiuo
jantiems kas ularninko ir pėtnyčios 
naktį. Ateikite j)as G. E. SANBORN, 
musų atstovą Chicagoje, 908 Peop- 
les Gas Building, ir susitarkite pa
lydėti mus sekančiame musų išva
žiavime, arba telefonuokite Wabash 
1507 dej apsergėjimo. Rašykite lie
tuviškai. CHAS. GODLESKI, Kolo
nijos Direktorius.

SANBORN COMPANY, 
Eagle River, Wisconsin, Rox 2

ŪKĖS.
Lietuviai įsidomėkite. Aš nupir

kau ūkę Wisconsine, ir aš esu labai 
užganėdintas. Daug kitų lietuvių 
pirko ir yra patenkinti. Jums pa
tiks derlinga žemė ir sveikas klima
tas Taylor, Lincoln ir Langdale pa
vietuose, Wisconsin. ši yra TIK
RA PRQGA.' Labai lengvos sąlygos 
ant ūkių, arklių, karvių ir lt. Rašy
kite man dėl platesnių žinių. Jeigu jus gyvenate Rockforde arba arti 
jo atsišaukite į mane bile kokią die
na po šešių vai. vak.

Anton Paulick,
807 Lincoln Avė., Rockford, Iii

PARDAVIMUI šeštų ir septynių 
kambarių mūrinis ir medi <s rainas 
M«nidyrč, gesas ir garage, dvi nau
jos pastogės, alley lotas, 25x125 pė
dų.

Jns. J. Walsh, Savininkas 
3C 16 I .mieli avė., 2r is flalr.s.

PARDAVIMUI gerti farma 7() ak
rų arba galima mainyti į 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 10 vai.

P. RIS KUS, 
2837 So. Emerald Avė., 1-nios lubos 

iš priekio

NEPAPRASTAS PIGUMAS!
Naujas muro namas 2 fliatai po 

6 kambarius 2 lotai, dideli medžiai 
aplink. Intaisytas pagal šią madą, 
Parduosiu už pusę kainos, ant leng
vų išmokėjimų. Namo viela, 46-tos 
ir So. Albanv Avė.

AUG. SALDUKAS, 
1414 So. California Avė., Chicago 

Tel. McKinley 3968

EXTKA\
LOTAI $225.00 UP.
30 pėdų lotai prie ais Marguette 

Parką, prie pat lietuviško klioto1- 
iaus ir 71 st. Viena gražiausių vie

tų ant South Side.
Turiu daug namų ir bungalo\vs ant 

pardavimo pigiai. Matykite mus 
pirm negu pirksite.

Mtisulis and O Reillv
N. W. (!orner 63rd .st., ir Kedzie

PARDAVIMUI:
Du lotai, 4142 So. AVestern avė., 

kaina $550, ir 4143 Artesian are., 
kaina $250, PIRK DABAR!

McDonnelI, 
2630 W. 38th Street., Chicago, III,

PARDAVIMUI 3253 Normai avė. 2 
mmšlu mūrinis namas, sankrova ir 
2 Datai su maža tfroserio sankrova. 
$500 cash. Likusius lengvais išmo
kėjimais. Kaina $3200.00. Vertas 
$5000. Turi būt parduota. Savinin
kas sankrovoje.

E X T R A
REIKALINGAS SAVININKAMS 

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

Darbus užimu visose dalyse Chi
cagos. Darbą atlieku atsakančiai ir 
duodu gvarantiją. Kam tokis žmo
gus reikalingas, kreipkitės 

LITHUANIAN RED 
ROOFJNG CO, 

, and Sheel Meta! Worka
2106 W, 24lh M Tel Canal 4802

NAMAI-žEMĖ
PARDAVIMUI 2 atigšlų naujas 

paskučiausios mados mūrinis na
mas ir vieno augšto naujas medinis 
namas. Abiejuose sankrovos jjrie- 
kyje. Parduosiu abu arba pavieniui 
pigiai. Naujoje lietuvių apgyven
toje apielinkėje. Pasimatykile su 
savininku ant vietos.

LOUIS EREL, 
26;>9 Wesl 4.3rd st., Chicago

MOKYKLOS
REIKALINGA: VYRU IR MOTERŲ 
MOKYTIS LABORATORIJOS DEN- 
TISTERIJOS ARBA ASSISTENTU 

DENTLSTO.
Dentisterija yra augščiausia pro

fesija ir geriausias biznio amatasi: 
Didelis reikalavimas visame mies
te. Kodėl nesimokyti lengviausiu, 
greičiausiu ir pigiausiu builu? Ne
reikalinga mokslo, labai mažai rei
kalinga anglų kalbos. INDIV1DI A- 
LfiS instrukcijos praktiškame dar
be, išmokinamos pilnai nuo keturių 
iki dvylikos mėnesių, be mokinimus 
iš knygų; dienomis arba vakarais; 
lengvos sąlygos; geriausi paliudiji
mai. Diplomai pripažįstama visa
me pasaulyje. Nuo 17 iki 50 metų 
amžiaus. ATSIMINKITE, kad jums 
nereikia specialiu išsilavinimo. Ne
atima laiko nuo jūsų kasdieninio 
užsiėmimo, nereikia daug pinigų, 
jus mokate besimokindami. Neati
dėliokite. Pasisekimas reikalauja 
veikimo. Uždirbk nuo $35 iki $75 j 
savaitę. Bet jus negalite to žinoti, 
kol jus neateisite ir nepersitikrin- 
site patįs.

Musų kursas pagelbės moterims, 
sekamose klesose: 1-ma—Moterims 
dirbančioms kaipo dentislu pagel- 
bininkėms; 2-ra—Moterims dirban
čioms kaipo dentistų inirsėmis; 3- 
čia—Moterims dirbančioms denlis- 
tų ofisuose Kaipo hygienistės; 4- 
la: Moterims norinčioms dirbti vie
name iš šių užsiėmimų. Didelis 
reikalavimas ypač kalbančiu sveti
momis kalbomis. Ypatingai geras 
pasiūlymas tiems, kurie greitai at
sišauks.

Rašykite dėl katalogo arba atei
kite ypatiškai i ofisą. Mes išaiškin
sime jūsų pačių kalboje ir parody
sime visą darbą.

Ofiso valandos nuo 10 ryto iki 8 
vai. vakare.

SCDOOL OF MECHANO 
DENT1STRY

802 Wcst Madison SI.. 2-ras augštas 
CHICAGO, ILLINOIS

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. Pbone Seeley 1643

SARA PATEK, Pirmininkė

AMERIKOS LIETUVIŲ MOKYKLa

Mokinama: anffliškos ir lietuviškos 
kalbų, aritmetikos, knygvedystės, 
stenografijos, typewriting, pirklybos 
teisių, Suv. Valstijų istorijos, abel- 
nos istorijos, geografijos, politiškos 
ekonomijos, pilietystes, dailiarašys- 
tės.

Mokinimo valandos: nuo 8 ryto 
iki 5 po pietų: vak. nuo 7:30 iki 9:30 
3106 So. Halsted St.. Chicago. 111.

Aušros Mokykla.
šiais metais tapo įsteigta lietuvių 

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

3001 So. Halsted St

Mokykla Kirpimo ir Designing
Vyriškų ir Moteriškų Aprėdahi.

Musų sistema ir ypatiškas mokini
mas padarys jus žinovu į 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 speciališ- 
kai pigią kainą.

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

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

AtsiŠaukit ant 4-to nugšto
■1. -■,lll.,ĮL«! »ĮM!!!JL____.’»J±Į.. _ 11 «■ — 1 11 1111 ■ —

ĮVAIRUS SKELBIMAI
MUSy SftKLOS DYGSTA

Mes turimo visokios rųšies sėklų 
dėl UKIU ir DARfcŲ. Pirmos klesos 
sėklos už nebrangią kainą. Pamė
ginkite ir reikalaukite kainų sura
šo.

High Point Seed Farm
5 Woodland Park, Rochesler, N. Y.


