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I

Premieras Orlando ap= 
leido Paryžių

Orlando smerkia Wilsoną

Italija siunčia 200,000 kareivių 
j Fiume ir Dalmatiją

GRĘSIA KILTI KARĖ SU 
ITALIJA.

PARYŽIUS, bal. 21. Tiesio
giniai kuriniai kivirčiai tarp Ita
lijos ir jos talkininkų permato
mi <avi iš priežasties Italijos pa
skelbto pieno pasiųsti 100.000 
karcivių į Fiume, kuomet kitu lijos presus biurą. Orlando pa- 
100.000 kareivių užims Dalina- sakė, kad jis “kopijavo AVilso- 
liįos pakraštį. Fiume yra kva- no metodą, kuri yra naujieną 
lieta talkininkų armijos rytuo- be.” ’
se ir jame vra franeuzu ir ang- 
Ir, kaip ir italų kareivių. Vien-i 
pusė italų okupacija Fiume,' 
manoma, luojaus pagimdys ru- 
>čią situaciją. Svarstoma apie 
|xali< pimą 200 Amerikos Y. ? !.' 
C. A. darbininkų apleisti Italiją, j

-- ----------------------------- j 

'l'iit* transln’ion fi’cd with Ihc po*t-l 
irastcr at < bieiv'o. III. April 2». 1919 ( 
as reiiuired by the act of Oct. •» 1917

ITALIJA GRĄSINA KARE 
JI (JO-SLAVAMS.

Pa his kariuomene ir aneksuos'
’ * «
reikalaujamas žemes.

---------------  j

PARYŽIUS, bal. 21. Kapt. 
Pozzi iš premiero Orlando šti
lio šiandie pasakė, kad Italijos 
karinės spėkos užims tą dalį 
Dalmatijos ir kitas Adrialiko 
žemes, paskirtas Londono su
tartim. su apie 100'000 karei
vių. Panaši spėka bus pasių
sta į šiaurinę apygardą ir apie 
Fiume.

Tuo pačiu laiku, kaip sako 
kapt. Pozzi. premiero Orlando 
žingsniu bus sušaukti specialį 
posėdi parlamento ir praverti 
parėdytoj apie aneksavimą 
Dalmatijos ir kitų rytinio Adri
aliko žirnių, atiduotų (talijų 
Londono sutartim, taipgi ir 
Fiume. ,

Kapitonas pridarė, kad gauta 
žinių, jog jugo-slavai Spalatoj 
svarsto apie karinę demonstri- 
ciją ir jei tas atsiliktų, italu 
griebsis linkimą kontr-prii m >- 
n i u. c

True transDHon filed \vj|b Ihe po* t- 
niastcr at ('hieago, III. April 25, 1919 
as re<|iiire<l by Ihc act of Oct. 6. 1917

ANGLAI APLEIDŽIA 
FIUME.

RYMAS, bal. 23. Idea N i- 
zionale gavo žinia iš Fiume, kad 
anglų pulkai apleidžia miestą.

Ti ui* hanslation filed a’iIIi ihe p<» .|- 
niaslel’ ai (hieago, III, April 25, 11'10 
a> rrgiiired by the act of Oct. 6,1917

ORLANDO SMERKIA
VVILSONĄ.

PARYŽIUS, bal. 21. — Pre
mjeras Orlando šiandie po piet 
atsakydamas prezidentui Wiho- 
nuo, užreiškė. “kad jis karštai 
protestuoja prieš įžeidingą ma
nymų, kad italai pasiduos kie

no nors kilo, bet ne savo va
liai."

AVilsono pranešimas, sako 

Orlando. taikomas “sukurstyti 
Italijos žmones prieš savo val-y 
džią."

Paaiškindamas savo atsaky
mą. kuris buvo išleistas per Ita-

Prezidentas elgias su mumis 
kaipo priešas, sako 

premjeras.
PARYŽIUS, bal. 21.'.- Pre- 

mi ras Orlando vėlai šiandie iš
leido atsakymą į prezidento VVil 
šono pranešimą apie Fiume. Jis 
užima penktus puslapius ir už
veria protestą prieš metodus, 
vartojamus Italijos bendrų, 
ypač prezidento AVilsono.

Premjeras Orlando užtikrina 
p. AVilsoną, kad jei jo mielių y- 
r:i adresuoti savo pranešimą tie
sioginiai Italijos ž m o- 
nėms, jis v a r t o j a tuos 
pačius metodus, kokius jis pa
naudojo prieš bendrą priešą, 
Vokietiją, pirm pasirašymo po 
paliaubos sutartim, kada jis pa
sakė Vokietijos žmonėms, kad! 
negali būti tarybų su jų valdžia.

Piksta ant Wilsono.
Premiero Orlando praneši

mas užveria vielomis piktus iš
sireiškimus prieš prez. YVil- 
sona. c

Jis pasmerkia pavartojimą 
“atviros diplomatijos" linkui 1- 
talijos, ‘Įkuomel sbiptojj dip
lomatija yra vartojama linkui 
visu kitų."

l'i u«» h <in* l'»’ion filed \vilb. Ihe posl- 
rnaster ii f'hica«o. III. Anril 25, 1919 
is reiptiieil by the art of Oct. 6, 1917

ITALIJOS PREMIERAS 
ORLANDO GRISTA 

RYMAN.

PARYŽIUS, bal. 21. Pre- 
n^ieras Orlando ir Sig. Barzdai 
šiąnakt išvažiuos j Rymą. Tas 
nuosprendis paske lbtas po pre- 
mi( ro Orlando sugrįžimui iš jo 
konlereniejos su kitais nariais 
tarybos keturių, kurioj, pasak 
Italijos premiero, tik klausimai 
principų, o ne terilorialiai klau
simai buvo svarstomi.

Tas aiškinima reiškiančiu, 
jog svarstymas susispietė ant 
įtekmės padarytos paskubinimu 
prezidento Wilsono pranešimo 
ir kad nebuvo dedama pastan
gų pasiekti susitaikymą leritori- 
aliais pamatais. Konferencija 
tęsėsi dvi valandi.

Sonnino pasilieka.

Užrubežinių reikalų minisle- 
ris baronas Sonnino ir kiti Ita-

I Y ' i r * J • ■. -'Y# 

lijos delegatai ir atstovai pasi
liks laikinai Paryžiuje.

Nėra ultimatumu.

Šiąnakt nurodoma, kad pre
miero Orlando išleistas prane
šimas nieko nesako apie Italijos
mii rį apleisti taikos konferen
ciją. Jis vien lik perstatų, Ita
lijos pusę kaslink Fiume ir Dal
matijos pakraščio ir nėra para
šytas formoje ultimatumo.

Prcmicras sako, kad jis nie
kad netvirtino, jog Londono 
sutartin įeina Fiiime, bet 
kad Italijos reikalavimas yra 
pannitas prezidento Wilsono 
keturiolikos pui kių principais.

Londonas turi vilties.
LONDONAS, bal. 21. Pre- 

sos biuro išleistas ofieialis pra
nešimas sako, kad prieš savo iš
važiavimą į Rymą, premjeras 
Orlando turėjo dar vieną susi
rinkimą su prez. Wilsonu ir 
rinkinių su prezidentu Wilsonu 
ir premierais Lloyd eGorge ir 
U.h menccau.

Visi parodė didžiausį norą ra
sti pakakinantį išrišimą proble
mos. Anglijos ir Francijos val
džių galvos išreiškė premjerui 
Orlando viltį, kad Italijos parla
mentas pagelbės atseikti lokį 
susitaikvmą.

True Irausl eiou fi’c'l \vith tbe post- 
nuister ;it ( biuu.’o, III. Am ii 23, 191!' 
as rc(|iiii*e(l by the acl of Oct. <>, 1917

ITALIJOJ GALI ĮVYKTI 
PERMAINA VALDŽIOJ.

' ■ .............

Amerika neduos maisto, jei 
Italija pasitrauks.

PARYŽIUS, bal. 21. - Ame
rikos rateliuose šiandie prana
šaujama. kad vienas gali atsi
likti iš dviejų delei dabartinės 
situacijos: ar Italijos valdžia ne 
visai atsitrauks nuo laikos kon
ferencijos, ar bus sudaryta nau
ja valdžia, kuri paskirs kitą de
legaciją.

Patirta šiandie, kad amerikie
čiai pienuoja atkirsti Italijos 
maisto išteklių, jei jos atstovai 
galutinai pasitrauks.

Išreiškiama viltis, kad tą patį 
padarys Anglija su siuntiniu an
glių į Italiją. Toks žingsnis 
praktiškai suparaližuolų Italijos 
pramonę.

Lyga bejiegės
PARYŽIUS, bal. 21. — Ame

rikos taikos komisija supranta, 
kad jei Italija pilnai pasitrauks 
ir atsisakys evakuoti Fiume, 
tautų lyga negali veikli kariniai, 
kadangi lyga dar negyvuoja. 
I'oliau suprantama, kad nė vie
na iš talkininkų valstybių ne
pakels ginklo prieš Italiją.

Niekiniuose rateliuose pasiū
loma ekonominį spaudimą, kad 
privertus Italiją užleisti Fiume, 
bet blaivesnės galvos sutinka, 
jog Amerikos žmonės su dide
liu italų elementu niekad nesu
tiks marinti Ital/os gyventojus 
badu vien tik dėl principo apie 
išėjimą į jurą dėl buvusių tal
kininkų priešų.

Jei Anglija ir Francija atsi
sakys nuo savo pozicijos, sutin
kančios su Suv. Valstijom, kas
link Italijos reikalų, Amerikos 
taikos komisija pasitrauks ir 

tuoj padarys atskirą taiką su 
Vokietija, šis žingsnis jau yra 
amerikiečių užmintas.

True Iranslalion filed wi h the post- 
nmsler at (Jiicačo. Iii. April 25, 1919 
as •e<|iiirc(l by the acl <>i Oct. (>. 1917

Didelė demonstracija už
Fiume Ryme.

RYMAS, bal. 23. Didelė de
monstracija išliko čia šiandie, 
paroduotojams vaigštant di
džiausiomis gatvėmis, besidžia
ugiant Fiume ir Dalmatija ir 
šūkaujant už pri'inierą Orlando 
ir ministerį Sonnino, delei jų 
pozicijos kaslink Italijos reika
lavimų Paryžiaus taikos konfe
rencijoj. V -

Amerikos, ^nglijos ir I'ran- 
cijos ambasados ir socialistą 
laikraščio A’vtmli spaustuvė bu
vo saugojamos po 200 kareivių, 
kad išvengus galimų incidentų 

l'ruo trii’isl-dlon filed vvifh Ihe posl- 
master at ( bica*’o. III. April 25, 1919 
a< reųuired hv the acl of Ori.-(j, 1917

DANZIG LAISVU 
UOSTU.

PARYŽIUS, bal. 21. šiandie 
paskelbta, kad galutinas nuos
prendis apie Danzigą padaro lą 
uostą laisvu miestu po kontro
le tautų lygos. Miestui sutei
kiama nepriklausomybė ir pil
na autonomija vi- los reikaluo
se. Lenkijai ir Vokietijai sutei
kiama liuosas priėjimas prie 
miesto, per Lenkijos karidorių.

Lenkai melsis ir prašys 
iš Dievo Danzigo.

YVASHINGTON, bal. 21.
John F. Smulski iš Cbicago, pre 
zidejdas nacionalio lenkų de
partamento, paskelbė šiandie, 
kad 3,000,000 lenkų Suv. Valsti
jose susivienys maldoje ir rezo
liucijoje sekamą nedėldienį už 
prijungimą Danzigo prie nau
jos Lenkų valstybės.

Trim translft’ion fPed wilh tbe post- 
master at Chicauo. 10. April 25, 1919 
as reiiuircd hy the acl of Oct. G. 1917

KODĖL VOKIEČIAI VIEN 
TURĖS PASIRAŠYTI.

Užimtu 4 mėnesius, kad apsvar
sčius taikos sutartį.

PARYŽIUS, bal. 23. Sąry- 
šyj su klausiniu leidimo vokie
čių delegatams laikos kongrese 
svarstyti sutartį, yra apskaito
ma, kad jei sutartis butų skai
toma vokiečiams, reikėtų ma
žiausia 1 minutės laiko dėl kiek
vienu dukunientv užveriamą 
1,000 punktų, kas užimtu vien 
skaitymui dvi dienas po <S vai. 
kiekvieną.

Taipgi apskaitoma, kad jei 
butų leistą kiekvieną punktą 
svarstyti po 1 valandą, svarsty
mas užimtų I ‘menesius nuola
tinio posėdžio, po <S vai. į die
ną.

I ii* apskaitymai statomi kai
po svarbus argumentas prieš 
leidimą vokiečiams svarstyti 
dokumentą.

Rengiasi streikan.
BUENOS AIRES, Argentina, 

5000 vielos barzdaskučių 
rengiasi streikuoti. Jie reika
lauja pakėlimo aigos ir panaiki
nimo “lipsų.“

l'riic Irnnslntion filed wilh the post- 
masler at Chicavo, III. April 25, 1919 
is rcipiired hv the act of ()c|. 6, 1917

LIMERK'K STREIKAS
PATAPS NAUIONALIU.

LIMFRICK, Airija, bal. 23.
Konferencijoj šiandie padaryta 
susivienijimas tarp Limcrick 
streiko komiteto ir Airijos tra- 
de unijų kengreso ir išleista pra 
nešimas, kad streikas dabar pa
tampa nacionaliu.

J om Johnson, iždininkas dar
bininkų kongreso, paskelbda
mas nacionalį streiką, užtikri
no, kad pranešimai iš kilų cen
trų parodo, jog Airija duoda 
veiklią paramą Limerickui.

ft tie Iriitvl'i’lon fili'd xvilb tbe pnst- 
master at (’liicapo. III. April 25, 1919 
as rr«|i>irecl by Ihe net of C>< t. •». 1917

8 veI. darbo diena Francijos 
darbininkams.

PARYŽH S, bal. 21. Fran
ci jos senatas priėmė <8 vai. dar
bo dienos bilių, kuris dabar pa
tampa įstatymu.

I'rne Irnnslation filed vvith Ihe post- 
maslcr ai (’hieago, III. April 25, 1919 
as rc(|iiii*<‘d hv Ihe acl of Ori. U. 1917

Portugalija įves 8 valandų 
darbo dieną.

LISBON, bal. 21. Portuga
lijos valdžia nutarė pradedant 
birželio 1 d., įvesti visojo šaly
je 8 vai. darbo dieną.

Tilte Ii ans-la’ioi) filed \viih tbe post- 
inastei* at Chicago, III. Anril 25. I919 
as i*equii*ed by Ihe act of Oct. (i, 1917

Korėjoje

JAPONAI UŠMUŠĖ 351 
KORĖJIEČIŲ.

WASIl!lNGTON, bal. 21 .
Japonijos ambasados ofieialis 
pranešimas, charakterizuojan
tis žinias npie japonu žiaurias 
priemones užgniaužimui Korė
jos sukilimo, kaipo perdėtas, sa
ko, kad 1 žmogus liko užmuš
tas ir (i sužeisti Seoul sumiši
muose ir kad viso krito provin
cijoj 351 užmuštais ir 735 su
žeistais.

500,000 ŽMONIŲ MIRĖ NUO 
NUO INFLUENZOS KONGO, 

AFRIKOJ.

. BRUSSELS, bal. 21. Atei
na žinių, kad labai daug žmonių 
mirę nuo influenzos Belgijos 
Kongo, Afrikoj. Niekurios ži
nios apskaito, kad mirė apie 
500,00(1 žmonių.

True translation filed with Ihc post- 
inastei* at Chieago, III. April 25, 1919 
as rc(!iiii*cd by the act of Oct. (». 1917 

278 karaliai ir princai abdtikavo 
Vokietijoj.

BERI .INAS, Vokietijoj pro 
fesorius apskaiilė, kad Vokieti
joj abdikavo ar nuversta nuo 
sostų 278 žmonės. Daugiaudia 
jų buvo Bavarijoj. 1 kara
lius, I karalienė, 15 princų, 1 
princcsų;5 kunigaikščiai ir 1 ku
nigaikštytė. Prūsija ištrėmė 33 
karališkos kilmės, jų tarpe kai
zerį. Valstijėlė Scbaiimberg-Lip- 
pe. užimanti 130 ketv. mylių, tu
rėjo po 1 karališkos kilmės žmo 

gų anl kiekvienų 5 ketv. mylių.

True Iran.danon filed with Ihe post-mastei* ai (’hieago, III. April 25, 1919 
as re<|uii’cd by Ihe ai I of Oct. »>, 1917

Bolševikai neteko Kijevo?

Rumunai tebesiveržia Vengrijon
PETLURA IŠVIJO BOL

ŠEVIKUS Iš KIJEVO.

VIENNA, bal. 23. Bolše- 
vkai tapo išvyti iš Ukrainos sos
tinės Kijevo, draudingų t kini
uos valstiečių vadovui Simonui 
Petlurai revoliucinių Ukrainos 
kareiviu. €

Anglai lavina rusų oficierius.
VLADIVOSTOK. bal. 2 1.

Anglijos misijos Rusijoj pastan
gomis čia atsidarė mokykla la
vinimui Rusijos oficierių.

True transhi’ion filed with Ihc pa<t- 
niasler al Chicatfo, III. April 25. 1919 
as reqinrcd by Ihe act of Oct. 6, 1917

VENGRIJOJE
Austrija pertraukė ryšius 

su Vengrija.

PARYŽIUS, bal. 21. Ber- 
lino VoSsiscbc Zeilung išspaiu- 
dino Vienuos žinią, kad Austri
ja ir Vengrija pertraukė diplo
matinius ryšius ir paskirosios 
atstovai išvažiuoja i Budapeš
tą.

Rumunai tebesiveržia.

COPENHAGEN, bal. 21.
Pasak Budapešto žinių, Rum i- 
nijos kareiviai tebesiveržė lin
kui Budapešto bal. 22 d. visoj 
linijoj tarp Theiss ir Maros li
pių ir vakare buvo prieš Debr'- 
ežiu, apie 120 mylių į rytus nuo 
Budapešto. Vengrai evakavo 

D brechin utarninko naktį.
Vengrijos pranešimas sako, 

kad Vengrijos komunistų kari i- 
viai keliose vielose užsilaikė 
be jokios disciplinos, ypač 
prieš Debreczin. Tokia karei
vių pozicija privedė prie pasi
traukimo iš miesto.

. • i i > •t larmnko vakare nimuii u 
užėmė Kis-.leno anl Maros upės 
ir Mate-Szalka, įšiaiirryčius nuo 
Debreczin. Į pietus nuo Deb
reczin jie vetžesi ant Nagy-Sza- 
lonta. r

Užginčija.
-LONDONAS, bal. 21. Gaa- 

daic kad Vengrijos sovietų v: 1- 
džios padėjimas yra susilpnin
tas, neturi jokio pamata, sako 
DrIty llerald darbięčių organas, 
kuris gina Belą Kun prieš talki
ninkus. llerald išspausdino l^u 
dapčšto žinią, datuotą utarnin- 
ke. sakančią, kad karinė situaci
ja gėrėja, kad vengrų priešini
mąsi sustabdė rumunų ofensi- 
vą ir kad rubežius dabar yra 
tvirtai laikopias.

Vengrijos valstiečiai kįla 
prieš sovietus.

LONDONAS, bal. 24. Ka
rės ofisas išleido sekamą prane
šimą: %

“Vengrijos valstiečiai kįla 
prieš sovietų valdžią, kurios 
puolimo tikimasi.”

1 r»ic ‘.ninslafion filed with Ihe post- 
master at Chlęago, III. Apiil 25, 1919 
as re<|iiire<l by Ihc »< t of Oct. G, 1917

PROHIBICIJA BUS AŠTRIAI 
PILDOMA PO LIEPOS 1 D.

NFAVyORK, bal. 21. Justi
cijos departamentas per savo 
•ipecial.j atstovė viltos federa- 
liame teisme paskelbė, kad vai- 
džios tikslu yra iki raidės pildy
ti karės laiko prohibicijos aktą, 
nei uždraudžiant judjrbiiną ir 
pardaviliojimų visokio alaus ir 

vyno, nežiūrint ar jie yra svai
ginančiais, ar ne s\aiginančiais.

True translntinu filed with Ihe post- 
maslei’ al (’hieago, III. Aoril 25, 1919 
as i ęqiiired hy Ihe act of Oct. G, 1917

Ir Armėnija nori armijos.

VVASIIINGTON, bal. 21. ,- 
Armėnijos nacionalč delegacija 
formalini paprašė valstybės de
ni rtamento, kad armėnams šioj 
šalyj butų leista suorganizuoti 
ir apginkluoti armiją iš 10JMHI 
amerikiečių, jų tarpe jau išla
vintų Suv. Valstijų armijoj, ku
ri tarnautų Mažojoj Azijoj ap
gynimui ne mahometonų 41110 
olimesnių turkų skerdynių.

frue tr; nsl:i»ion filed \vilh Ihe post- 
nasler at (’hieago, III. April 25, 1919 
is rcquired by Ihe act of Oct. G, t'.U7

Egypto sukilimas
Liepta streikieriams sugrjšti 

prie darbo.

CAIRO, bal. 23. Gen. Sir 
II. II. Allenby, kuris buvo pa
siųstas j Egyplą Anglijos val
džios įvykinimui ten tvarkos, 
šiandie išleido proklamaciją, 
kad visi streikuojanlįs valdžios 
darbininkai, kurie nesugrįš į 
darbą ketverge bus •pašalinti. 
Streikieriai darantįs kliūtis no
rintiems sugrįšti į darbą, bus 
teisiami karinių teismų.

3 NUŠAUTI.
MADRAS, Ore. Cbrales 

Sar, jo pati ir josios sūnūs ras
ti nušauti jų namuose. Tarp 
Sar kojų gulėjo šautuvas.

Pakars negrą.
E ASTON, Md. Negras I. 

Fountain, kuris išžagino 13 me
tų baltą mergaitę, liko nuleis

tas pakorimui.

\VASIIIN(iT()N, bal. II. — 
Keturi traktoriai neužilgo bus 
išvežti į “tolimą šiaurę" - ant 
Pribiloff salų, kiti* surasta di
delis pusantros mylios ilgio ir 
pusės mylios pločio plotas vo
nių kaulų. Jis yra apsuptas 
smiltimis, per kurias nė auto
mobiliai, nė. arkliai negali išve
žti. Kaulai bus pargabenti į S. 
Valstijas ir paversti į mėšlą. 
Seat tie firmos siūlo po $14 už 
toną.

ORAS.

Giedra šiandie ir ryto, biskį 
šilčiau. f Itl
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DIDELIS Pavasarinis ' SOKISL

v

Federacija Lietuviškų Kliubų. | Subatoje, Balandžio 26, 1919 | Pradžia 7:30 vai. vak. ^Or**Um’
■ • " Muzika A. ANGELUS’O

Ogden ir Kedzie Avė

A

True hanslation filed with Iho nost- 
master ai Chicago, III. April 25, ipi'J 
as re<|iiire<l by the aet of Oct. 6, 1917

Vokiečiai Lietuvoje.
Lenku siautimas.

Vienas didžiausiųjų Lietuvos 
priešų tai lenkai. Reikia paste
bėti, kad ačiū katalikų bažnyčios 
lenkiškoje dvasioje veikimui ir 
ačiū rusų politikai Lietuvoje,

vo spaudų per 40 metu (nuo 
1861 1901), Lietuvoje sulen-

LIETUVOS KUNIGAIKŠTIS MINDAUGIS MELDAZ10 SVETAINE
Milžiniškas Balius 10-ies Metų Sukaktuvių

Subatoj, Balandžio 26, 1919

riai nesykj siuntė Vilniun ap-

menių žargono, kuriuo jie tarpikiams “patriotams” netaip jau 
savęs šneka, vargiai tikrai len- j aršiai elgties prieš lietuvius, 
kas galėtų suprasti. Taigi tas ' Bet, tas jų patarimas paliko be

PASTABA PASTABA
Pradedant Nedelia ir Balandžio 27-tų d. ir toliaus 

musų sankrova bus uždaryta.

VISĄ DIENy NEDELIOJE
Specialiai barbenai kiekvieną Subatą. Nusipirkime

H. B. STERN
3112—3111 So. Halsted St.,

GRAŽUS VAKARAS
Keturių Draugijų Sąryšis

Stato scenoje vieno veiksnio komediją

Nenori Valgyti Duonos 
Graužk Plytą”

WEST PULLMAN TIJRNER HALU 
12001 So. Halsted St.

Pelnas to vakaro eis knygyno ir svetainės palaikymui.
Pradžia 5 vai. vakare. Inžanga 25c ir 35c.

Dr-stė Susivienijimo Broliu Lietuviu rengia

BALIU
Nedėlioję, Balandžio (ApriD 27 dieną, 1911), 

| APV. DIEVO PAR. SVETAINĖJE, 
Prie 18-tos ir Union gatvių.

Pradžia lygiai I valanda po pietų.
- įžanga 20 centų ypatai.

Visi lietuviai ir lietuvaitės prašomi atsilankyti i n usų bajių, 

o busite užganėdinti. KOMITET’AS.
L— ■ . ............. .. ................-l=sį.-.—

Teatras ir Dainos
Parengtu per 

Liet. T. Moks, ir P. Dr-ją Vytis 
Bus lošta Komedija 

“DAINA BE GALO”
Dainuos Keistučio Mišrus Choras ir Chicagos 

Lietuvių Vyrų Choras.
Subatoje, Balandžio (April) 26 dieną, 1919 

ŠV. JURGIO PAR. SVETAINĖJE, 
32 PI. ir Auht rn Avenue

l>iirvs atsidarys nuo (> vai. Į;-?rstatymas 7 vai. vakare 
įžanga 35c ir augščiau. <n Baliaus po 25c ypatai

Visi lietuviai ir lietuvaitės yra širdingai kviečiami atsilankyti Jr pa- 
mahli puikių komedijų ir gražių dainų, laipgi bus Puikus šokiai.

Kviečia visus K()MITT\TAS

EXTRA!

PUIKUS BALIUS
Parengtas Teisybės Mylėtojų Draugijos

SŪBATOJ, BALANDŽIO (APRIL) 26 D., 1919 M.
MILDOS SVETAINĖJ, 8142 S.. Halsted Street, 

Pradžia 7 vai. vakare. Kviečia visus Komitetas.

lietuvių visai nėšy, arba jų tiek 
maža, kad esą už lenku nugarą 
ją visai nematyti; kad lietuviai

šia ir lt. Tas buvo skelbiama

Ecn ‘lenkai

nauja

Kalbėti dabar apie Licttivos 
su Lenkija uniją, kuri kadaise

norą, ir kuri, nustojus poliliš- 
• 1 os savistovybės Lenkijos 'ir 
Lietuvos, nustojo eo ipso savo 
vertės, dabar nelaikąs. Skait-

M. MELDAŽIO SVETAINĖJE, 
2242-44 W. 23-rd PI.

Svelniiiės durys atsidarys 6 v. vak.; programas prasidės 7:39 vai. vak.

įžanga vyrams 35c. Moterims 25c.

Nuoširdžiai kviečiame visus jaunus ir senus atsilankyti ant šio ren
giamo 10 metų apvaikščiojimo. nes atsilankiusieji luresile pro:.;, išgirsti 
garsius lietuvių kalbėtojus: lai yra “Lietuvos” redaktorius adv. B. K. 
Balulis, ir l)r. J). E. Bagočius. Taipgi deklamuos V. <’:epl|nskailė. Taigi 
kas gyvas — neprateiskile šios progos, (nes tokių mažai vra) nes, kad 
paskui nesigailėlumėte kam neteks klausytis prakalbų ir kitokių pro- 
gramo pamarginimų. Kviečia visus KOMITET’AS.

BIRUTE^Pabaiga Svieto a
Nedelioje, Balandžio 27, 1919

1126 W. 18-th St.
Pradžia 8-tą valandą vakare 

Vadovauja p-nas ST. ŠIMKUS.
Taip A,,:nhsi “Pabaiga Svieto”!
Bet nenG./ .':ūkite, ’i’a “Pabaiga Svieto” nė

bus tokia “šmuliui”, kaip jąs manole, nes ji 
bus su dainomis ir šokiais, kuriuos atliks “bi- 
rutiečiai’’.

Belo, gerai isilėmykite, kad po “Pabaigai 
SvFelo” bus ytin gera muzikalė dalis kaip tai: 
duetai, kvartetai, trio, solo ir lt. ,‘Birulė’s’ 
moterų, vyrų ir mišrus chorai padainuos daug 
naujų, gražiu dainų.

PO PKOGRAMO — ŠOKIAI
Kviečia visus “ BIlHJTi

žymą Tarybos langą, kėlimą tau
liškų lenkų demonstraciją etc.

Vokiečių-lenku intrygos
Vasarą 1918 m., jau buvo iš-

kovotas iš vokiečiu pripažini
mas Lietuvos nepriklausomy
bės. Vietinė okupacijos valdžia

slatisiika jų yra apskritai i- ka eina ne tuo keliu, kurMom 
mani 8(1. proc., o lenkų, sulen- jie norėtų Lietuvą vesti, suma- 
1 ėjusių Iii tuvių, žydų ir lt. lik nė išardyti Lietuvos valdžią, o 
20 procentų Lietuvių inteligen- f išardžius paimli ją iš kiltos pa
lijus užsliregistravo, valdžiai pa
kvietus. suvirs1 3,0110, įvairiu c c

profesijų žmonių, nors toli gra
žu ne visi gilėjo tai padaryti, 
nes iš misijos nesugrįžo ir pusė, 

ALncrikos nei vienas ir lt.

' Titui tikslui vienų gražią die
ną liesini, iš Berno alvažiuvo 
Lietuvon žinomas baronas Rop- 
pas, smulkus Lietuvos dvari

ninkas, Imis tvirtu su vokie-

stovams pasirašyti po tais įsta-
lymajis. Lietuviams atstovams 
pasirodė keista, kodėl Tarybos 
prezidentas nepasirašė po minė
tais įstatymais, jei išliktųjų 
juos aprobavo. Buvo pertrauk
tas komisijos posėdis pasiteira- 
vimui pas prezidentą, ar išlikrų-

de, kad nieko panašaus nebuvo-

prezidentas pranešė atstovams, 
kad su lenką atstovais buvo lik 
abelnas pasitarimas kas link mi
nėto klausimo, be.l jokio išdirbi
nio ir paskuti n iško, nutarimo į-

‘■patriotais” tarės/i vokiečiai kas 
link Vilniaus ir jau buvo jį ati

nuvažiavusioji tarybos delega-

pačiu “patriotą” išleistu knygą.
Vilnius pasiliko prie Lietuvos.

tokių įraukiu jie užkviet 
lenkų legionus užimti Vilmių, :

mi Daubcr Musnickio (gry
nas lietuvis Daubaras is Mus- 
<nku) -

jot! ir Itiip kultūringai pasielgė 
su vietiniais gyventojais, kad, 
sako, iii? verčiatis bus ar p.o ru
sų, ar po bolševikų, arini net gi

tenku valdžia- Matydami t im w v

pavoją, vokiečiai nuginklavo 
tuos legionus.

Lietuvos ir nenori, girdėt apie 
jos nepriklausomybę, parodo

Kada naujai paskirtam 
niaus vyskupui kun. ikrui Ma-

bėtis su Vilniaus kapitulos ai 
stovais lenkais, jie aiškiai pasa
kė, kad “in’es Lietuvos Tarybos 
visai nepripažįstame ir su ja jo
kių reikalų turėti nenorime”, 
ant ko gavo nuo vyskupo alsu-1 
kymą: “Aš gi iš savo pusės ne
galiu Tarybos nepripažinti, nes 
ją pripažįsta popiežius, 
rūstis mane čionai sulyg 
mo Tarybos prezidento.

Nekalbėsime čia apie 
faktus, kaiti pasikėsinimas iš 
lenkų pusės nuplėšli nuo j'ary-

prasy-

DETRO1T, MICH

de “Rudolfo”. Tas ponas su
šaukė Kaune suvažiavimu Lie- C 

tavos lenku dvarininku, o tas v I C

suvr.žiavimas atsiuntė Vilniun, 
vokiečių valdžiai 
delegatus: tą patį 
pą, grają Alfredą 
Tvariu. Vagnerį. 
jos tikslas buvo 
Lietuvos Tarybos
steigti Lietuvoje sąjungą 
apsigynimui nuo bolševikų- De
legacija prašė Tarybos paskirti 
iš savo pusės tris atstovus pasi
tarimams. T'arvba delegavo:

dalykas. Taipgi, pasirodo, kad 
vokiečiui baronui Roppui ir 
lenkams-dvarininkams ant tiek

ne taip suprato Tarybos

bni'oiui Rop. 
Tiškevičių ir v
Tins delcgaci 

išgauti iš 
sutikimą į- 

neva

atdvok. K. Visbarą ir agronomą 
F. Tabelį. Dvarininkų-lenkų 
atstovai perstatė tai suvienytai

sąjungos ir jos busimųjų orga 
nų-

Perzfuirėję įstatymą projek
tą, 'Tarybos atstovai suprato, 
kame čia dalykas; vokiečio ba
rono Roppo, podraug su lenkais 
dvarininkais, norėta sut\:Ti

tą didesnės teisės už pačią Tai*y 
bą, ir kurios dalyvautų dangų 
ma dvarininku. Tarybos nlslo- » c *-

tokių įstatymų. Po to dvarinin 
kų atstovai Išyažiuvo Kaiman 
pasitarti su susivažiavimu. Su
grįžę per porą dienų Vilniui), 
tie ponai kreipėsi tiesiai pas

prezidentą pasišnekėti kas link 
ją projekto. Kitą dieną buvo

kui'ioju lenkų atstovai pranešt“

deniu ir viee-prezidenlu Tary-

jokio 'būdu nesutiko ; ■•e.ir.išy Ii 
po jų projektais. O .projektai 
tie buvo labai platus: vokiečių 
valdžia buvo sumaniusi priden
gti nesukalbamą Lietuvos Tary-

lyti kitą panašią (ir lygios 
vertės) įstaigą. Taigi, kun tik
slui ir buvo sumanyta per baro
ną Roppą sutverti Lietuvoje an-

(Ivarinlinkų, su kuriais buk jau 
buvęs padarytas sutarimas • 
perdalini Lietuvą j dalis, vie
ną prijungti prie Vokietijos, o 
antrą prie Lenkijos.

Ko Lietuva nori.

Ta rykai 
gyventi Lietuvos visuomnei- 
I Lietuva pilipratusi prie ne

laimią; ji gerai žino, kad šis-vo-

jo darbuotis Lietuvos 
ir

Lietuvos jungas. Lietuva kovo-

bę ir kovos tolei, kolei taps vi
sai Kuosa. Jei liepa vysk, jai 
iškovoti ncprigulmybės diplo
matijos kėKu, ji griebsis ginklo, 
kas jau dabar ir daroma. Dabar
tinei Lietuvai nepakeliui nei su 
Rilsija, nei su Lenkija; ji gali 
būt (lik liuosa, neprigulminga,

kliu lįs, bus perga lėtos.
—r Vigantas

Skaitykite ir Platinkite 
“NAUJIENAS”

ROM f.

Prakali y

“DIDIS SUMIŠO NUPRANAbAUTAS 2,090 
METU ATGAL”.

Nedčlioj, Balandžio 27 d., 1919 m.
ENGLEW00D TEATRE. 1040 ()< 

Detroit, Michigan
Inžanga Dykai. x Kviečia visus Bib

kland Avenue

PIRMUTINIS MILZINISKAS
PIKNIKAS

Nedėlioję, Balandžio 27 dienų.
GEORGE M. CHERNAUSKO DAR

Pradžia 9 vai. ryto. Tęsis iki vėlai vakaro. I
Bus puikus pasilinksminimo šokiai, daug par 

šokių vietoj. Visi svečiai galės linksmintis gražioj 
Inos atvažiuoti tie bus vaišinami stumia sriuba.

Visus nuoširdžiai užprašo

1919 m.
III. 

dykai, 
dabar

n žangu visiems
ankesnčj, negu 
vietoj. Kurie nepavč-

(iKORGt; M. CHERNAUSKAS.

?    1 ............... . .... .............. ■——  ę
Kų-tik išėjo iš spaudos

“KUNIGAS MAC0CHAS”
4-rių aktų ir 6-šių atidengimų tragedija. Knygute 1 

35-kių puslapių, kaina 30c.
AGENTAMS duoda gerą nuošimti.

Reikalaudami knygučių kreipkitės šilto adresu:
M. DUNDULIENĖ,

1915 So. Halsted St., Chicago, 111.y _ _ ___ Z
~.-f>™*rnnT".nrir * — F—— Tninu.iJUMm. _u_L.

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS
ant llnrų, Lentų. Rėmą ir Ftopnmt. Popiero

SPECIALIAI: Maleva malevojimui stabų išvidaus; po $1.40 už gal.
CARR BROS. WRECKING CO.

Sm-JOJI 8. Halsted St., Chicage, f||.

. >■ i1: J
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Valdininku rinkimai••

N A U J I E N O S

“Aijopir Lietuvos išdavikus ir par
davėjus darbininku kk'sos

n iznojnin irs ba tft li j<iinis.

VVINU’REl). MO.NT;

Lietuviai ūkininkai-
100% Tyro 
Turk ško Tabako

šus (aiškumai“ nebeatsikar
tos, n s P. Gladauskas vra n -*
pernu.ldaujamas visokią šul

I usijos. I noj pašoko vielos kle
rikalu lydei is. p. žimnickas, ii 
pradeda šaukti:

B j -. ' inkimą dien i visos 
snmk’ ‘s stovėjo uždarytos. Bet

Balandžio 15 diena čia buvo 
rinkimai miestelio valdininkui 

majoro ir Iriiu Irustisu- Ma-, 
•oru išrinkta l'eluvis. Petras 
(Radauskas (Glodo\vski). Gavo 
7‘2’> b ilsus. Jo oponentus (taip
jau lietuvis) Mykolas G, riba, (ik kada subėgo ugnagesiai. pa- 
gavo vos Iltį balsą. 
’•» izinl lo. kad už jį

jj »: ?• auklėj besilinksmindami

Rašykite* po musu peticija, 
n s mes norime gauti Lietuvai 
ueprigulmybę... Rašyk ilės!

m \ uos. \ įsi ukiniUKiii. J t 
si pasilaiko ylių . puikiai, 
nemažiau kaip po du šii lu 
ru geros derlingos ž 
į. ils penkis šimtus 
rai uždara žii miniai

Iiiri

Čia pe
ik v ii c i.ii

avižos (nuo ’>O iki lt i ImŠcliu) 
ir U- Gerai dera ir bulvė;.

Ir I ii H(
pu.

hivus, ji ir jo klerikalus įgalio
jo rinkt kalbamuosius parašus? 
Atsakymas buvo: Nežinau... j 
Publika pradėjo kvatoti iš kei

sumušti
Partijos

i- Ri I vestvilliei iai

š’-d ■ rinkimais pilnai Dimč-oponentą.1
('.į,i (;|.( jo X pi k lausomoji Darbo Pir- 

Dcmokratai ir republiko 
is rinkimais baso visain

Antras atsistoja liaudininkas 
J. Žilis. Jis aštriai smerkia

ei ui ūkio darbus. Dirbantieji 
pi ie ūkio darbininkai paimi 
m o lū iki 75 dol. į mėnesi.

šiemet pas mus žiemos kaip 
ir m buvo. Siiioj is- pasii 
k< vo pirmą-

.•lauš ar cigaru m balsuoja

)!ll

v. V’orkijig m.n’s tikielą. Be 
b m tuojai ž.mojo ko verti ii

pasin .y s po la Klerikalą pi nei 
ja, las liks Lietuvos išdaviku

trisdešimts
o ne
lipšnią 
ir vėl

n s
Į Iruslisus lapjau lapo išrink 

lis vienas lietuvi* 
Slanevič us. kili d 
do< k ir V. I.eilleaiit 
Aplamai,
Darbo P; r! jos žmones

* n-(.U s, km ie pinigą neturi ir I Cluvos žmoniąi pardavike

franeuzu- 
išrinkti ui V ra

gi žmonės juos išrinko Išrip 
ledi I. kad ji.“ turėjo prie reni 
mugi pasitikėjimu.

suom nė bus varžoma ir per
sekiojama. Publikoj plojimas 
r šauksmai “.šalin klerikalus!

Iii:
pi rm imu. C()( IIESTER,

Diskusijos Icčiaus dar užsi
tęsė : pie puanlros valandos ir

kiu neaiškumu, d Iri km Kler kalu pasistatymas prie' 
socididu s.

miegas- dm:.
as. Manome, 

gegužės jau 
pr ulei ukiįvinkau.li.

id nuo 
galime

musuI
uau.

ges susipili ir pasilarli :

tonas gavo padirbėt: lurmb- 
ką mėne*: ą \alstijos \jl’j:.'] •. 
Panašą nesmagumu turi ir n: k- 
l'iiis krpilouas- Jis i ui \ r i i n 
leistas. I k gavo h i ‘ima npe' i o

kl rikalai buvo galutinai su
mušti. nprs ir palįs prie lo pri 
sipažinl nenorėjo. Kada tapo 
uždarytas susirinkimas. Tai kil 
ikui.i urmu bėgo prie sleičiaus

ve la. — P. Baks

■;b rio lietuviu

io msmagumo Im i buvęs .»

IK' o
.1 ! III U 11

> |:du no nuospr n 
iunri \i'i jie vra ’i

iimu jie labai pažemino
i vardą svetimtaučiu a-

l ikimės, kad rrie n: u

• v
Vle* 1

mą- . avi izint to, ki 
k b: i prastas, nes 
prisirinko nemažai 
tiiidn valaiulą vaka 
mes t ipo atidarytas 
> 'o. J ’s: i paaiškinę

ukl jįo susirinkimo, pristato 
kulbė i d. M. Duseiką. Jam už-

. man, man ir man... ai> Alau

l ura

Di
na

lijo, žmonių
Apie aš

ie susirinki-

ar tu? .Po to Ino;

D r. A. Montvid
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

IVasli i tiglon SI.. Ai. rHhi.il i i l<! A:i iex. 18 įToraS. Siu!:* 1827
Central 3362. Valandos: lt) iki 12 r\lo

173!) So. HalsU-d Si.
Valandos:

’ l»r/itlenc!jos telefonas V.cM 6126

I hone (ana! 1626

»>***rT*r

S T A R & G ARTE

Tlll BI ST SIIO\V IN T0WX
iv- ?5<

fieriH

Ji. )11S E R T Y B O H 1G> S
Mes perkame l.ibert.v Bonds IGT

AUieškile arba alsiijskile j 
Atdaru kasdien nuo 9 -6

Suimtomis JI

J. G. SACKHE1M & CO.
1335 MI1AVATK.ee A V E.
tarp Paulina ir Wood Sis.

mai trumpą laika. AL s taipgi prirengsime jus j kolegiją ir uni- 
versih lą- Ab ikile ir pasikalbi’kilc su musu lietuviais mokiniais, 
kurie papasakos jums apie musą dcvvnią melą pasisikimą.

Ai Ii Mihvaukce Aveniu

Teatrą Krutamu Paveikslu pirmos klosos padė
jime. Neša apie $100.00 čysto pelno i savaitę 
-Jeigu tam reikale nebuvote, tai aš išmokysiu už 

enas grali tą reikalą vesti ir turėti 
Atsišaukite

S. SOKALSKTS,

i

. Ii. '• Jįmgjjįg

ri žmonės. Publika pasidalina 
i kelel i atskiru buriu ir vėl pra- 
;id< da “liuosos diskusi jos” - 
ni kieno m pirmininkaujamos. 
• >al s žiūrint atrodo didžiau
sia su’rulė. Klerikalai negal nė 
pra ;i: :oti, aid kiekvieno žings-' 
nio i • tampa biauriai sumuš
ti socialistu argumentais. Jai4, CT

dar nesibaigia.

line pi išeina apleisti. I*tTi■; 
Rusijos bus galima užbaigt ba 
landž o 13 diena. Visi išsiskir- €

kuop-i surengtą “susirinkimą 
n įsak ymui vyčiu organizato 
ri; m .“ Publikos prisirinko pil 
nutėl" Gedimino svetaine- Su 
siiinl ima atidarė d. I. Stanley 
Kalbėti p: rslalo net tris drau
gus: M. J. Masi. B. i nanską i' 
?1. Dus ik i. Pirmasai kalba a 
pie valandą laiko. Jo kalba bu

ei u 
mus

organizatorių prasimany 
ir U. Klerikalam > pasida-

lainės. Keikia dar pažymėli.

i. > tam, kad atsirėmus prieš so
cialistu argumentus, bet kad •su
kėlus triukšmą ir išardžius su
sirinkimą. Socialistai tečiaus&

laimėjo; kuriems nepaliko, tu 
įėjo kiulyl iš svetainės gražu 
mu, ne:; kitaip Imlu patekęs ne 
gerovėm...

K; li ejo apie darbininku judėji
mu užmaryj.

rinkimą.4

rinkini'.

•r . mes
jau.

>1 ukti kuopą protestą prieš
• i doma ia* •’ 4- >ac or- 

ncsilai-1 
ko nuošaliai nuo polifik >s. Tuo

važiuo-
a, l:ur diplomaiai įmeluoja.

Variai turėtą nenusiminti, bet 
'.ii rėti Į gražu ir laiminga orga- 
li; arijos ryloju. Raski r lisiii ; I

iai mažai
d'A butu 4
aukose.

<dd la-'

liniuku 
metais 
ingesnia mimikai bus dar gal 

r tuomet išpu.ls visi pon
o vežinyelią. Mat, nariai jau 
•r idi da suprasti, kam tarnauja 
u.įsu organizacijos organas.

i*'.‘kimo organizacijai.
in* Ii Apskrylyj;
e'i priklauso Indianos
o isino kuopos, o dabar matyli

II

<1

Kad ir 
pirmiaus 

ir \Vis-

nius valstijoj gyvu 
opos jau susiorghnizt

d 100 kuopa atsišauk

peticijas bei parašą 
B 'I ir šį kartą pelnė 

kaipir pirmame susi-

ta vi tinęs parapijos klebonas, 
! un. J. Kosintis. 'Taip buvo pa
žyminiu skelbimuose, bet kūni

Senas Kareivis.

įjanėios 
uvo aps- 
\\ iseon- 
ios kuo-

i aus lutos kuopos dar buvo liu
la t palaukti II Apskrvrio su-
v; žiavimo ir žiūrėti ka jisai v- j * i
ra nuveikęs per 1018 metus. Iš 
raportą leciaus pasirodė, 
nganizaeijos naudai i era

\Viscvonsino

nie-

n ik dirbti: Čia randami 5 kim
ios; yra daug skaitlingą Ii. tu

vi lis koloniją, bet nėra kuopą. 
\iiskrilys g.dėlu suorganizuoti,
!_• 1 » ■ Uin' i 1 i 0/11*1

land taip ir kitur, kur randasi

Butu geistina, kad čia suor-

įsi dabar
dar yra reikalingi šie SI .A. ir 
I .DU). 'Turėdami Iri: rajonus 
mums bus daug patogiau veik

me VVisconsino valsli
— Stasys A.
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NAUJIENOS, UKIeago, III
cm

Petnyčia, Balandžio 25, ’19

lų proga organizuotis ir ' už 
gniaužti revoliucijų.

fHc UTHUANIAN DAILY ______

pubiubed d»h7 sund.r by Bendrcidcirbicims ir 
the Lithuaman Nevvs l ub. Co^ Ine.
1739 so. haTšted st., korespondentams.

CHICAGO. ILLINOIS

True translalion filiui \vi h the post-1 Hojan kuo kas įmanė. Pakeliui dividualizmui. 
master :il ChlCggO, UI. April 25, 1010 
as rcipiircd by the act of Oct. (>, 191"

Politinės spekuliacijos 
Vokietijoj.

Telephone Canal 1506

Naujienos eina kasdiena, Išskiriant 
nedėldienius. Leidžia Naujienų Ben
drove, 1739 S. Halsted St., Chlcago, 
III. — Telefonas: Canai 1506.

Užsisakomoji Kaiuai
Chicagoje — pačtu:

Metins • •••••••• »/• •••••••«
Pusei meto ..........................
Trims mėnesiams .......... .
Dviem mėnesiam ..............
Vienam mėnesiui ............

Chicagoje — per nešiotojus: 
Viena kopija . ..............
Savaitei ...............................
Mėnesiui ............................. .

Suvienytose Valstijose, ne ChicagoJ, 
pačtu:

Metms ........................................15.00
. Pusei meto .............................  3.00

Trims mėnesiams .................. 1.65
Dviem mėnesiam .................. 1.25
Vienam mėnesiui ...................... 65

Pinigus reikia siųst Pačto Money 
Orderiu, kartu su užsakymu.

Sfi.00
3.50
1.85

Truc Tanslation filcd v itn the post- 
•' mastei' at C.hicago, III. April 25, 1919 

us rex|iiire'd by the act of Oe’l. (>, 1917

Apie Rusiją.
[įjoto kada nors, 
apima milžiniškų

per am-

rizmo ir tik maža jų dalis nio-

Rusijos žmonės neturėjo 
sos rinklios, organizuotis ir 
kalbėli savo reikalus.

tie

prieš centralines valstybes atsi
ėjo liek, kad milijonai žmonių

kurioj

ir net po to du

kas ten buvo likę naudin
go.

džios iki pat šiol Rusijoj eina 
kova už revoliucijos laimėjimų 
apsaugojimą, nes ten randasi 
labai daug priešrevoliucinių

gy

kininkų, buvusios biurokrati
jos, mažesnių ir didesnių fabri
kantų ir finansierių ir tamsių 
elementų iš mažažemių ūkinin

ninkų klesos susipratusiems na
riams ir mažažemių ūkininkų 
klesos nariams susidėjus .su idė
jiniais pasišventėliais prisieina 
saugoti šalį nuo kontrrevoliuci-

Viso pasaulio buržua.zijh su- 
. sideda su Rusijos konlrrevoliu-

Imant visus šituos faktus 
krūvon, ar galima reikalaut,

vykdinama su artistišku dailu
mu? Sutvarkyti Rusijos ekono
minius, politinius ir apsviltos

tik į keletu metų. Kaltinti da

demokratiškai ir tt., 
nežinoti viršminetų ir

bo tyčia jų neprisiminti. Mes, 
socialistai įvairių frakcijų, ir 
revoliucionieriai, kurie trokšta
me matyt Rusijos revoliuciją 
nesunaikinta, galime pakriti
kuoti Rusijos valdžios, turinčios 
frakcijinę taktika, lulus muims 
klaidingais išrodančius žings
nius, mes galime reikalaut, kad 
visos revoliucinės socialistų

džia greitesniam ir dailesniam : 
šalies sutvarkymui, bet jokin j 
budu mes neturime reikalauti, j

vojusi

sai, jo

Slapivardžiai po raštais pas 
lietuvius yra madoj, nes mes 
savo didžiumoj paeiname iš Ru
sijos, kur laisvė žodžio buvo 
draudžiama ir kur kiekvienų

šni|)ai. Tokiose šalyse kokia 
buvo Rusija prie caro, maži ir 
dideli rašytojai pasirašo slapi-

jimo ir sekiojimo visame veiki 
me. Jeigu rašte nėra nieko to

biu lis, teciaus rašius visgi nėra

rašytis slapivardžiais.

me mieste bei miestelyj buvo 
tik po vienų ar keletu pirmei-

ini tamsiosios minios, ypač jei 
kunigais užkamanduodavo. Tuo 
mot korespondentams ir nere
tai kitokių raštų rašytojams

Dabar aplinkybės persimainė 
ik visose lietuvių kolonijose

tojamas tik kaipo pasirinkimus 
savo protų ir jausmus užganė
dinti kaipo dailė. Jeigu kas

privalo ii’ nešioti jį visados ir po 
visokios rųšies raštais. Gali 
rašytojas turėti ir kelis pseudo
nimus, kaip darė Dr. V. Kudir
ka, jei tai daroma su gerais tik
slais. Kudirka stengėsi parody-
Ii lietuviams, kad jau daug yra 
Iii tuvių rašytojų, jog ne jis vie
nas laikraštį pripildo ir gal mai
nė pseudonimus, kad caro val
džiai butų sunkiau susekti, kas 
rašo. Kitaip yra dabar su mu
mis. Visose lietuvių kolonijo
se yra jau gana socialistų, tau
tininku, bedieviu ir klerikalų. 
Bijot persekiojimų jau nerei
kia tiek, kaip pirmiau. Todėl 
gerus ir blogus nuolikius lietu
viškų sriovių veikime jau gali
ma gana drąsiai aprašyti pasi-

Dabartinei Naujeinų redakci
jai teko temyli per daugelį me

eitis ir vienas dalykas metasi į

po visais raštais, kurie iš blogo

tai asmenis. šitokiai

kai asmenų ir organizacijų kri

Tuomet jie kalbės 4 dau- 
Tuomet jis gė- 

ir šmeižti. Ko-dinsis meluoti 
dėl lie palįs rašytojai taip mė

dę po raštais, kuriuose jie ne
kliudo asmenų ir organizacijų 
ir kuriuos jie nėra pavogę iš ki

Naujienų redakcija duoda 
suggestijų visiems laikraščiams 
atmesti slapivardžius po raštais, 
kliudančiais asmenis ir organi-

Mums, socialistams, 
esame šiuo tarpu paskendę fra- 
kdjjiniuose įgiučuoso, daeinan- 
čiuose iki aštrumo, yra tuo la
biau svarbu, kad neduoti slėp
tis tiems, kurie kitus ne lik kli

ša liu 
už re- 

nori ki-

o ir šmeižia

kurie

dakcijų nugaros.
tų kritikuoti, lai pals išeina ir

Kazimieras Gugis

Veda visokius reikalus, kaip krimitiališkuose 
taip ir civiliškuose teismuose. Daro 

visokius dokumentus irpopicras.

Namų Ofisas:
3323 S. Halsted St.

Ant trečių lubų
Tel. Drover 1310

Mlesto Ofisas:
•2' Ai. Dcarborn St. 

011-13 Unity Cldg.
7 e.. Central 4411

korespondentas Vokietijoj, Bell 
lleclit, savo korespondencijoj iš

atvy-

rašo:
Po to, kaip man teko pabuvo

ti vokiečių bolševizmo širdyj 
Muenchene, Bavarijoj

kils čia į Bėdinų nelengva kuo 
nors beužsiinlercHUoli tų Prūsi
jos politinių orakulų lik plepė
jimo ir tauškėjimo duburiuose,

mu, kaip kad su tuo, kas deda
si Abisinijos viduj.

Bernstorffas, Ilardenas ir Re- 
ventlovvas vadovauja naujai jų 
suorganizuotai grupei, kuri pa
sivadino “Vakariečiais.” Jos tik-

mis Valstijomis, o izoliuoti (at-

kuri vadinasi “Kontinento 
i” ir kuriai vadovauja

sijungus su ITancija

dar valstybės veikėjų, kurie da-

Pasišnekėjime su grafu Bern- 
storffu, jis tvirtino man, kad

labiau nuosaikesnis ir kad Le
ninas patsai imas, nusileisti ka
pitalistų klesai. Vienas finan
sininkas, |<iirs nenori, kad jo 
vardą suminėčiau, pasakojo 

Vokietijosman, jogei
bankininkų
30 milijonų markių propagan
dos tikslams, “idant tuo bildu 
apdraudus savo ir savo šeimynų

kad vienas stambiausiųjų kasy
klų savininku, Bulir distrikte C. v’*

Vyriausia, kas dabar Wil- 
hclmštrassėj kalbama, tai apie 
laikos sąlygas. Aplamai, visi
mano, Kad Vokietija nepasira
šysianti po taikos sąlygomis. 
Yra taipjau žinių, kad monar-

veda inlrygas. Iš antros pusės,

mui sujungus su Rusija.
Ka visi tie manevrai turi bcn- C

gyva misterija žmogui, kurs ką-

sonijos bruzdėjimo c e n t r u.< 
žiūrint 
atrodoRerlino Wilbelmšlrassė 

visai neinteresinga ir nesvarbi 
politikos dalykais viela. Gali

liomis savaitėmis Bavarija pa 
siskelbs nepriklausoma sovietų

laipjau ir Saksonija. Tik ūmus 
ir griežtas Bėdino valdžios nu
sileidimas gali dar sulaikyti Vo
kietijų nuo suskįlimo į komu
nistinius gabalus. Į tų nusilei
dimų sritį įeina taipjau alsisa- 
vkymas nuo vietos dabartinių 
lyderių, Eberto ir Scheideinan- 
no.

Bavarija pasiruošus daryli 
laikų bykokiomis sąlygomis,

padiktuotų.

kios Bavarų politikos yra savas 
tikslas: pasiųsti bolševikiškus

džias ir tuo bildu niekais paver-

lalislinės valdžios buvo atme
tusios.

Iš Miiencheno išvažiavau pir
muoju išeinančiu traukiniu. Va
gonai buvo kimštinai prisikim
šę pasažierių. Pavažiavus Re- lurOs laispsnio. Jie plačiai va-

Jie taipgi ska
tina prie.arlesnio susirišimo su 

slogų plevėsavo ' socialistų partijomis kitose ša- 
raudouos vėliavos, o prie durių lyse ir dalyvavimo tarplaulinia- 
buvo pastatytos šaujamos ina 
šiuos, sergėjamos kaimiečių, dė
vinčių raudonas juostas aid 
rankovių. Visą pusnaktį ėjęs 
pėkščias, o paskui besikarsty
damas lai ant vežimų, tai į au
tomobilius, (ai į lokomotyvas

pravažiavau tuzinus smulkių li
kki, kur ant c

me socialistų kongrese.
Parlamentinė grupė yra pa

sistačiusi šitų veikimo būdų: 1. 
Beika Liuli, kad parlamentinis 
posėdis nebūtų trumpinamas

jimo; kuris Ciceros klerikalams na. 
kadais įteikė nepaprastai puikų Nikė 
prizinių vardu Indžionkšen... mu,

latai žinodamas jis nebe- 
savo vadų neklaidingu-

Dabar tokiems marionų Drau tik ačiū pačių unijistų nęžino- 
gams lieka džiaugties lik sa- jimui.
vo tuštumu. Pav., andais bro- ])ur kartų: pažinkime t; 
lių marionų Draugas ypatingu medalio puses gerai ir linj 
pasigėrėjimu pakartojo tilpusią pasinaudokime 
Z < | • . ,11 | • v • •

Čia visi traukiniai buvo sustoję, 
nevaikščiojo visai, nes dėl vi
suotino streiko Buhr distrikte 
nebuvo anglių. Tūlosiančiai ke
leivių klaidžiojo po miestų lauk

testuoti prieš talkininkų alsinc- 
šimų linkui rusų revoliucijos; 3. 
Beikalauti alsleigimo viešųjų 
laisvių; 4. Cenzūros panaikini
mo; 5. Pilnos amnestijos vi
siems nubaiislicms dėl politinių

kainui
( ■ jomis geri-

(Jii( a gos grl ton lupiuose žinią «i- j n j n m i savo padėjimo ir siekimui 
pie tulij septynių melų amžinus |)ri(, g;,illlill(, )11USŲ likli|o: |lllsi. 
“karžygį," kuris siulysis Evan- |illl)S1,vjlll(, |H|(> vis()kj„ j.,,.,,,, 
stonu polieijai už šnipų — soči- (|(ljil„((. _ A Garbukas.
alistų suvaldymiui! 'l ik polici-j 
ja pasirodė gudresnė negu lie
tuvių marionų Draugas: Ji pa- Delei leidimo Br. Vargšo 

raštų.
Ku-

Aplinkiniais keliais, per Dre
rali’o projekto duoti moterims 
proporcinį atstovavimų ir bal-

mamų ir gerai išsimiegoti.
l is marionų prietriis palieps ge
rai išsimiegot tam savo Draii-I 
gui? —Gvaizdikas.

Aa. Br. Vargšas-Laucevirius 
buvo vienas uoliausių scenos 
mylėtojų, ir kartu populcriau-

keliolikos mano kurjierų, kib
ei uos aš buvau pasiuntęs iš M u 
enebenų su telegramomis, du 
buvo I loffmano valdžios areš
tuoti Brambcrge,’ telegramos 
konfiskuotos ir paskelbta kaina 
mano galvai už lai, kam aš 
skleidęs iš Mueiicheno bolševis-
tinę propagandų. Užsienio da
lykų departamentas Rerline at-

no kurjierai butų paliuosuoli; I 
jiems, matyt teks* palaukti iki 
I loffmano valdžia Vl,^s» 
taela bus paliuosuoli.

Rerlinas ramus ir keistas, 
daug domos atkreipė į save* trū
kimas santykių tar|) Bernstorf- 
fo ir Brockeleirf-Ranlzau'o. Po

1 talijos Būti* Labrkda smar
kiai užpuldinėjo 'Tautų Lygų.

mų Rusijoje ir peikė melų kam
panija atkreipta j ja. Buvo di
delės protesto demonstracijos

lapo paliuosuolas; jį pasveikino 
didžiulės minios Milane *ir ta

kaliniams

V iena

DVI MEDALIO PUSĖS.

fnija šiandie dar yra toks da-’ 
lykas, į kurį žmonės žiuri ne1 
kaipo Į būtinų visuomenes besi
plotoji mo pasekmę,

ias. d «
Nuo jaunų dienų Rronius la

bai pamėgo scenų. Apleidęs 
gimnazija jisai įstojo (uolu ke
liaujančio!] teatralei! irupon ir

I leidžiasi į plačiųjų Bušų žemę, 
o sav<11 an-(]ja|)(|yinas tcčjaus nepavyko ir 

«erQ ar Bronis siiori'/ln l.ifdnvfin Su-

visiems politiniams
ir prieš įsiveržimą

KANADA.

' Ontarijoj.

HaniHton, Ont. — Viena Di-
dorf-Bantzau, kad nedarius nė (įėji Unija sparčiai auga. Ilamil- 
jokių nusileidimų radikalių so-1 tone yra jau didelis lokalus, 
cialislų elementams. Gr. Bėrus- kuris greitai įgyja spėkos.
torffas t)e,tgi pi'icšinasi tokiai Judėjimas Įirasidčjo vasary- 
taklikai ir, matyt, manevruoja, je išpradžių organizavimu neiš-
kad susijungus su Rusija. lavintų d r kai kurių išlavintų

iui! darbininkai netik palįs ša
linasi unijų, bet ir savo drau
gams (pasakoja, 'buk unija lik 
suvaržo jų laisvę. Ir be unijų

ir H. Kili vėl mano, kad unija, 
lai visoks darbininko išgany
mas. Unijų viršininkai jiems 

m klaidingiausi žmonės, ku
rie visada ir visur “silkina” už

ja, Klaidingai Įžiūrėtos ir su
prastos. Unija, kaipo tokia, .vi 
sai nėra tas, kuo jų prisistato 
pirmieji.

šiaulius,

fabrikų darbininkus ir skleisti 
tarpe jų socialistinę propagan-

uodė ir Bronis pateko kalėji
mam

1905 metais, gyvenimo aplin-

True Iranslalion filed wilh Ihc post- 
niaster ai (’Jii'cago, III. April PHD 
as Kguircd by the act of Oct. 6, 1917

Pasaulio Darbininkų 
Judėjimas.

(Žinios International Labor 
Nevvs Service)

ITALIJA.

'Socialistų srovių 
programai.

Rymas. --- Italijoj, taip kaip | 
ir kitur, įvairios socialistų sro-

į tris grupes: Maksimalistus 
(arba kairiuosius), dešinius re- 
formininkus ir parlamentinę 
grupę. Maksimalistų progra
mas galima pasakyti šitaip: L* 
Nesusidčli su buržuazija; 2. 
Skatinti revoliucinę minių ener
giją ir lavinti organizuoto pro
letariato išgalę paimli naujos 
visuomenės tvarkos vedimą į 
savo rankas; 3. Pritarti visuo- 
meninimo principui ir priešin
tis privatinei nuosavybei; 4. Į- 
sleigti socialistinę republikų; 5. 
Pripažinti visuotiną streiką, pa
imli politinę ir ekonominę ga
lybę ir proletarinę diktatūrą 
kaipo įmones socialūs revoliu-

jos propagandos darbo tikslas

darbininkų, bet kuomet trimito tuomet tie, kur dabar bėga nuo' cagiečiams. I 1 '1 1 — • I „ •

’staeialikinių darbininkų unijų 
nariai ėmė. kalbėlis su lokalu • 
pirmininku ir pasekme buvo ta, 
kad apskritų darbininkų unija 
lapo paversta tikrąją Dielžiąja 
Unija.

Kiekvienas darbininkas dir
bantis rankenuis ir galva yra pri 
imamas į narius, ar jis butų uni
jinių ar nelinijiniu asmeniu. 
I'ie', kurie* yra dabar esančių li
nijų nariais, moka tas pačias

jų4 netik kad negautų tų gerų al
gų ir trumpų darbo valandų,

vo scenos srityj, ir buvo vienas 
pirmųjų Dramatiško Ratelio or
ganizatorių. Rateliečiai dabar 
rupjnasi pastatymu paminklo 
ant aa. Vargšo kaj'.o.

'Tas bežadis akmuo teciaus 
unijų, bus žinomas tik vietiniams cbi- 
" .... •:' a:...... . Jis nenusvies vi

suomenei Vargšo nuveiktus 
darbus. 'Todėl LDLD. 6-loji kp. 
pakėlė naują klausimą ’ apie

nuo 
į aušros iki suteiiios. Kapitalis- 

’ tai suteikia pagerinimų lik lo-

leidimą Br. Vargšo raštų. Kuo- 
Į pa duoda patarimą LDLDr-jos 
cinlro valdybai, idant ji pasiru-

dėti, kad jie laikysis ištolo nuo 
induslrializmo savjo amatinėse 
unijose.

jas judėjimas yra masiniu, už-

kutai jau yra Kitchener’yj, Si
Catherine’jc, Niagara Falli

Skaitį'tajtj Balsai
Už išreikštas šiame skyriuje 

miomnnes Redakcija neatsako.}

MARIONŲ DRAUGO
TUŠTUMAS.

Kai kada aš pasižiūriu Į
susideda iš ardymo buržuazinių lių marionų Draugą, norėdamas 
organizacijų galybėts ir inobi- 
lizavimo visų prolelariolo jiegų.

nimo, tai ji skelbia smarkų vei
kimų, laisvų diskusijų ir aštrių 
disciplinų.

Dešiniųjų retorini n inkų sro-

to demobilizavimo, amnestijos, 
politinės laisvės principų grąži
nimo, atšaukimo visų kareivių 
iš Rusijos, astuonių valandų 
dienos, šita srovė yra įsitikinu
si, kad proletariatas nėra dar 
gana nHl/rcndęs (imti 'ant sa-

bes mašinos; jie todėl proleta
rinio diktatorybę skaito per- 
ankslyva ir pavojinga iki mi-

iro ir pasažicriams teko braukti lektyvizmo idėjos priešingos in-

ganizacijos. 'l ai aišku, kaip die
na. Kiekviename streike sam
dytojai pirmiausia sutinka iš
pildyti visus darbininkų reika
lavimus, lik jie nenor pripažin
ti unija. Kodėl? Labai aišku:

da nors pareikalauti dar dau
giau. O su .organizuota spėka

Tai viena.
Nemažesnę klaidą daro ir 

laip vadinamieji unijų dievinlo- 
jai. Besidžiaugdanu savo uni-

dovus” jie dažnai nemato ir nc- 
nor matyli, kad ir aiškiausio tų 
vadovų ištvirkimo — bernavi- 
mo samdytojams. Tik tada jie

tai.
Sumanymas labai geras ir lai

ku LDLD. nariai turėtų pagal-

vo musų klesos žmogus ir dirbo 
su mumis iki paskutiniosios va
landos. Tai rūpinkimės jam pa
statyt lokį paminklų, kuri maty- 
!ų nelik vieni cliicagiečiai, ne
lik amerikiečiai, o ir musų dran
gai Lietuvoje. lai tiesioginis 
IJioluviu Darbininku Literatu- c* c
ros Draugijos uždavinys. Juk 
draugijos konstitucijoj yra pi

gija leis ir dailiosios 
veik nūs.

kai į darbų, draugai! Daug 
Vargšo raštų jau išleista, bet

da jie Lūs išinjti iš stalčiaus iršai pradeda tyčiotis iš darbinin
kų reikalavimo; kada, kiltis 
streikui, jie liepia jiems grįžti rykime lai mes, Lietuvių Dar-
darban grasindami pašalinimu 
iš unijos ir lt. Bet tuomet daž
niausia yra poryčiu. Atsitinka

bininkų Literatūros Draugijos 
nariai. Ir padarykime lai ne
vi I k i na ii L

pa tirti ar toli jisai nuprogresa- 
vo pradedant tuo laiku, kada 
jo ėdžias apleido paskilbiisis 
“metodologijos daktaras“.

Nieko panašaus! Skirtum;^ 
yra tik tone, o visa kita atsiduo
da tuo pačiu senti tuštumu, ku
riui) pasižymi visi — ir lietu
viškų ir nelietuviškų niario-

Pons lietuviškų marionų Drau 
gas ir dabar tebesidžiaugia kra- 
molos malšintojų žygiais. Dar 
daugiau, garbina juos. Neabe
joju, kad jam pasidarytų labai

gražia dienų kon (Tatrai atidary
tu inkvizicijų duris ir įmestų 
ten tokį eretiką,'i kaip “kunigų

nelaimėjus, arba išįra jų orga
nizacija.

Tokie blogi ir geri - su
pratimai apie' unijų yra klaidin
gi. Ne prii'šinlis unijai ir at- 
kalbinėl nuo jos kilus save) drau 
gus darbininkus, o reikia stoti į 
jų, organizuotis. Ne įtikėti sa
ve) unijoj gerumu ir vadovų ne- 
kjaielingumu, o nuolat stovėti 
ant sargybos stiprinti ir lobu 
liuli savo organizacijų, štai ke> 
mums reikia!

nas turi pažinti savo unijos 
įstatymus. Kada jis žinos ko
kias teises ir kokius privalumus 
jie turi sulig unijos, jam leng
va bus orientuotis savo veiki
me. Jis tuomet žinos, kas jo

Mockų ir kilus, c *
Oi, džiaugtųsi jie, labai tižiau-* 

glųsi! Džiaugtųsi, kad nebelik
tų Liet. Laisvamanių Susivieni- unijoje yra gera, o kas taisyli-

n,. < „h. ,.

Milda Teatras
VODEVILIUS IK PAVEIKSLAI 

Vodeviliaus Permaina.
nedėlyj. Ketverge ir Suhatoj 

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

lc ir 2c kariškos mokestjs
4 DIDELI AKTAI KASDIEN 
HALSTED ir X2-ra GATVĖS

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

Chirurgas
Ofisas 10900 So. Michigan Avė.

Rezidencija 10731 S. Michifan 
Avė., Roseland, 111.

Telefonas tas pats rezidencijai 
ir ofisui: Pullrnan 342. 

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

Liberty Bondsus 
dali išmokėta, bondsus ir \var 
savings stamps nuperka ui cash 
Erne! and Co.. 740 W. Madison st., 
kampas si., kampas Halsted st. 
Rooin 232. 2ras augštas, virš Famous 
Clothing Store, atd.iiH vakarais ik 
8 vai. Nedėllomif nuo 10 ik. 1
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Polemika.

Kurie Socialistai Klydo?

Buvęs Naujienų redaktorius, 
o da/nar artimiausias jų beini ra

Leninas pasiunk's jVengi djos 
komunistams perspėjimą, kad 
jie nedarytų tos klaidos, kaip 
bolševikai darė. Iš kur p. Gri- 
gailis ta žinia ėmė, kad Leninas 
pasiuntęs panašų perspėjimą?

kad komunistų priešai Vengri
joj užreiškę, kad jie nedarysią 
tų klaidų, kaip darę rusai. Gal 
būt, 
kur 
loki c 
\ oli,

perspėjimą reikia apgal- 
ar ištikro Leninas taip se

žinių, kad kuomet Vengrijoj

rusų darbininkų pėdomis, Tai-

NAUJIENOS, Chicago, III.
kurie sakė, kad darbininkai, neplžioti ir taip, kad kas pripažįsta 
žiūrint savo frnkcijinių skirtu- į buržuazijos interesus vienodus 
mų turi vienyttes; ar tų, kurie su darbininkų interesais, tas e- 

turi sąs revoliucionierius, o kas ne
tils reakcionierius. 
Ižių nereikia ko-

buvo. j mentarų, kiekvienas gali stn- 
L Vengrijos perversmas įvyko prasti; kur socializmo pradžia 
(kurį mes skaitome faktu) ne ir pabaiga. — M- Plikis

sakė, kad darbininkai
skaldyties į frakcijas ir kovoti pripažįsta, 
tarp savęs?” Taigi pažii 
į faktus, kieno teisybė

gramo, bet pagal kairiųjų^sočia- nlų, kad 
listų-konuinistu ar 1>olšvvikų 1 sakęs, tai 

programo. Nes ten įsisteigė,1 numerius, kur jis yra parašęs.
Daria menturi nė. valdžia. Lnin di> ' *

panašiai nėra

M. p.
šinieji nori, bei tarybų-valstie- --------------
čių valdžia, kaip Rusijoje. Va-j Del M. Pūkio išvadžiojimų, 
dinas, ten ne koalicinė diktatu-į Na\\ilna yra to rašytojo logi
ni, kaip noii dešinieji, bcL^ Savo “žinią”, kad Vcngri- 
proletariato diktatūra- O jeigu ; j(>s kolluinislų prfiešai užreiškę, 
taip, tai reiškia, kad Vengrijos j(>gci j|e ,į 
dešinieji siH'ialiistai priėmė kai-'j ............-
riųjų socialislų-komiinlstų pro- cj1įcngos 
gramą, l ai dėl to ir įvyko ten 
vienybė socialistų tar|x*. O Ru-' 
sijoje, kur menševikai su kito
mis < sočiaIstinėmis įgrupėmlis 
stojo už koaliciją su buržuazi-

bolševikiškų klaidų, jisai semiu 
> “Tribūne,” vienok 

man jisai prikaišioja, kad aš ti
kįs “buržuaziniam laikraščiui!”

lis paliauja buvęs buržuaziniu, 
kada jį skaito M. Pūkis, ir daro
si vėl buržuaziniu, kada jį skai-

vienų darbininkų valdžiai, tai 
bolševikai ir negalėjo su jais 
tarties ir pasidarė 
Reiškia, jeigu Rusijoje auti-j 
bolševikiškos srovės priminusios 1 

be kompromisų su buržuazija ir proletariato diktatūrą, kas re iš-! 
social-pali iotais. lai iš kur kį.i: visišką galią daiibiininkams 
galėjo p. Grigailis gauti priešių- vargingiems valstiečiams, tai 
gų žinių? Jeigu jis kur malė,jrgi butų vienybė. Ir vėliaus 
kokio buržuazinio laikraščio, patjs menševikai su social-revo- 
pranešimą lai matyt jis tiki jillci<)nieIįįais pamalė, kad jie 
gerinus, kur aprašo kapitalistų k|y<|(> ir atšaukė šmeižtus prieš 
i aš.lilos apie Leniną, negu palies • bolševikus, o sutiko dirbti sy- 
Li nino parašytiilns raštams Tai reiškia, skaldymas so- ’ , Į(tlwIVU

cialistinių spėkų ne iš kairiųjų trijų savaičių laiko?

mutyti, kad Leninas ragina ir 
kilų šulių proletariatą veikti

Iš kokio šaltiniio, be to, M. 
i apie Lenino pa-Pūkis pątyrė

azįinių agentūrų telegramose.

savo fmi^'inaciją a{|Xie Lenino 
atsinešimą linkui Vengrijos ko
munistų pasėmęs “iš paties Le
nino parašytų raštų”. Čia pas

I mane kįla klausimas: kokiais 
Lenfmo parašyti raštai”

Visos žmonių klesos Vengri.jo-

šiai Vengrijoje permainai-
Visos darbininkų partijos ir 

srovės susivienijo ir veikia kar
tu. Komunistų partija buk net 
pati save likvidavusi vardu dar
bininkų klesos vienybės.

Naujoji Vengrijos valdžia ra
miu budu perėjo iš buržuazijos 
rankų į proletariato (o ne į vie
nos partijos) rankas; ir naujo
joje valdžioje dalyvauja ne tik
tai visų srovių socialistai, o ir 
kažkurie senosios valdižiios na
riai ( pav., Boehm, buvusis karės 
ministeris).

Naujoji valdžia ne tiktai ne 
kursto rankų darbininkus 
prieš proto darbininkus (inteli-

dro darbo kuodmigiausia inteli
gentišku jiegų.

Talkininkai, neveizint to, kad 
Vengriją valdo sovietui, palaiko 
su ją draugiškus santykius (nors 
ta šalis yra “priešo” šalis!): 
siunčia į ją savo atstovus, duo
da jali maisto ir tt.

Vokietijos darbininkų tarybų 
kongresas, į kurį “bolševikų” 
(spartakų) pateko nedaug, pri
ėmė rezoliuciją, ŠVeikiiuinčią 

Vengrijos sovietų valdžią-
Visos žZnios, sudėt<xs kariu;, 

liudija kuoaiškiausia, jogei Ven-

tas, kas Rusijos bolševizmas.

L . ••
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Skyrius
rj\ r

Skyrius

PARVIRŠ1S
THE STANDARD MANLTACTURING CO.,

Musų nupirktos už apie 60c ant dolerio. Susideda iš 640 porų 
vyriškų puikių suktų vilnų, visų vilnonių cassimeres kelnių visų

KELNIŲ SANDELIO IŠ

nimo išpardavimo. Vertes iki

Skyrius išpardavimas Subatoje, Panedelyj, ^yfius
Utarninke ir Seredoj. «2ŽI9

Lenino parašytiems
Kokia gaili ironija! Bet to ne
gana. Grigaitis paminėjęs, 

kad Vengrijos darbininkai nu
tarę paimtti valdžią iš buržua
zijos rankų ir suvienyti prole
tariato jiegas, sako:

“Dalba r kilu klausimas: kie
no buvo tiesa ar socialistų,

pusę. Dabar apie socialistų lak-

j programlinįų skirtumų klejos 
reikalus.

įsės buvo, bet iš dešiniųjų. 
Du dailgiaus.

ne tik yra skaldytojai socials-

l inai pranešti žinias iš Euro
pos šiandie gali tiktai kabelis

DIDELES ČEVERYKU 
IŠLAIDOS GALI BŪTI 
\ SUMAŽINTOS

vikai darbininkų reikalų, nes 
jie visose sulysę tą daro smar
kiausiam- laikę, perversmo lai-

stotis bevielio telegrafo, jun
giančio Europą su Amerika, 
šiandie randasi buržuazijos 
rankose. Taigi man yra nesu-

i i du puolius. pvantania, kokiu bildu M. Pūki.;
į Kapitalizmas, ar socializmas galeJ(> pauru apie lai, ką įasc 
i jie pasilieka rėmėjais kapitaliz- Irjs-kelurios savaitės
I ino. šitą pPiroitomą faktą duo- {dM}d, aplenkdamas tuos buržu- 
da Rusiios ir Vokietiios revoliu- azinuus žinių šaltinius, ii dai 

lahiaus man yra nesuprantama,„Aš visuomet dėyiu su Neolin 
padais čcvcrykus”. taip rašo p-nas 
M. Newman iš Minncapolis, I. 
Nevvman Bendrovės narjs. „Tie 
padai turi didžiausią vertę kiekvie
name atvėjuje, neperniirkstanti, la
bai smagus ir baisiai tvirti. Per 
daugelio mėnesių nešiojimą vis dar 
esti gerame stovije.

P-nas Newman ir milionai kitų 
datyrė, kad išlaidų sumažinimui bū
tinai reikia turėti padus, kurie tęsi 
labai ilgai tai — Neolin Padus.

Tie pildai yra pagaminti su pri- 
tyryimi, apart t >,kad labai drūti, 
turi dar ir kitas ypatybes taip tai 
— labai smagiai nešiojasi ir abso
liutiškai neperniirkstanti. Savo 
visai šeimynai privalai nupirkti vien 
tik su Neolin padais čeverykus. 
Gaunami visur ir įvairiomis niado-

Gi seniem čeverykam duok 
tos rųšies puspadžius.

Goodyear Tire 
e iš Akron,išdirbinėja ir I ,us spartakus, kur nori jstoi- 

gvaran- | gG vieną darbininkų valdžią ir 
' ' suvisuomeninti industriją, va

lia beproti.šku darbu. l)a to

nesupranta,

šiandlie jau visi turi suprasti, 
kad ne vardas daro socialistu, 
bet veikhnas ir darbai. Jeigu 
p. Grigaitis vadina Eberlo-
Scheidemamio valdžią socialisli- JI- 
ne valdžia, o vadina beprotišku

siekti apie mėnesis laiko atgal 
‘'paties Lenino parašyti raštai”.

Išrodo, kad M- Pūkiui yra 
prieinami kokie lai mysterski 
kiliai susižinojimo su Leninu 

su Vengrijos komunistais. 
, deja, kaipo paprastas 'įnir

M. Pūkis nori prirodyti, kad 
skirtumas tarpe Rusijos ir Ven
grijos atsilikimų (skirtumas,

Sociaiizmo tvarkos ivvkini- c *■

nias tečiaus priklauso nuo tam 
tikrų sąlygų: viena, darbininkų 
klesa turi būti pakankama!! 
skaitlinga, susiorganizavusi ir

mis. 
prikalti 
’l’uos pad 
& Ku)>l> 
Ohio, jie ten pat 
kojasparninius užkulnius i 
tuojamus daug ilgesnį išlaikymą ! 
negu visokį kiti užkulniai. > ĮSu

fleolin Soles1 »<•'MarkfUtf. U. 8. l-»t. <MT — | 1,1 <

’džią nuversti, lai toks žmogus' j°s neturiu, ir esmi todėl pi i\ei - 
nėra realis sociiajiislas, 
rint jo visų gyrimųsi.
nieki t: tuos social-b
kur veikia sykiu su monarchis-
lais ir buržuazija, vadina socia-

nežiu-|s^as t<*iikintics tais budais rin- 
Ir įsidė- Į kimo žinių apie Europos atsiti

kimus, kuriuos teikia šių dienų 
buržuazinės komunikacijos 
priemonės. Bet kam M. Pūkis 
pykstazuž tai ant manęs? Juk 
ttii yt'it rte ninno Riilte, o 

“nelaime,” 
arba koks

(taip, kaip

kad dvasia šventa 
kitas stebuklingas 

nepadeda man
M. Pukliui) skaityti

Susipažinkite Su 
BU T TER N U T BREAD 
Jų. perkate ir valgote daug įvairaus maisto kasdieni). I uli 
\ ra g(>ri jūsų viduriams, kuomet be kitų jums butų daug ge
riau. -
lųs manote, kad iųs viski) žinote apie maistų kurį jus valgo
te bet ar tas ištikrųjų yra liesa? Sustokite ir pamislvkile. 
Ar jus viskų žinote apie duonų -— Bl"I 'TER-NUT BREAD, ir 
kų, ji dėl jus gali padaryti? Jeigu jus žinotumėte jus visuo
met turėtumėte ant savo stalo.

BUTTER-NUT
skani, ii užganėdina. Ii yra tikra sugrųžintoja stiprumo. Jei- 
Mu iųs užtektinai jos valgy site, dyspepsia ir giminyste ligų ga
lutinai pranyks — kadangi duona, kaipo maišiau arčiau yra 
pri(> gamtos negu kas kitas.

Remdamasis tais netobulais

nam|i man ir kiliems papras
tiems žmonėms, aš parašiau, 
kad Leninas persergėjo Vengri
jos komunistus nedarytų klai
dų, kurias darė. Rusijos bolšcvi-

kelelo

READ

Švitriausioje keptuvč'iv paviete. Yra danu duonos kepčjų, 
kurie negali reikalauti švarumo. .
Reikalaukite 'nuo savo groserninko Bl’TTEB-NLT. Susi
pažinkite. .Ii yra jūsų pilvo geriausias draugas.

SCHULZE BAKING COMPANY
VAIKŲ IR MERGAIČIŲ ATYDAI! Klauskite 
savo grosorninko, kokiu bildu jus galite už
dirbti $50.00 arba vienų iš šimto mažesnių su

mų savoliuosame laike. Lengvas ir malonus 
darbas. Jeigu kartais atsitiktų ginčai dėl ko
kios nors sumos, ta pati suma bus išmokėta vi
siems ginčijantiems jie! tos sumos. Paskubėk 
ir šiandien pat nueik pas savo groserninką— 
juo greičiau, tuo geriau, šis kontestas pasi
baigs Gegužio 1-tnų.

ninas dar pasiuntė užklausimą 
Vengrijos komunistams, ar jų 
revoliucija esanti tikrai komu
nistiška, ar “tiktai socialistiš-

Vadovaujantis paprastu (va
dinasi, ne myslerišku) sveikų

jis tų žinių padarytu išvedimą, jo

matome, tatai padare, o Rusijos 
bolš<‘vikai — ne- Lenino parti
ja spėka nuvertė valdžią, kurią 

i rėmė sovietai, jie išmetė iš sovie- 
j tų (t. y." iš organizacijos, jtm- 
įgiančios visą darlblininkų klesa),

čyli) pareina ant to, kad tose ’' 
šalyse nevienoda buvusii “deši
niųjų socialistų” taktika. Vi'ii- 
grijoje,\nrdi, dešinieji socialis
tai priėmė “kaliriųjų socialislų- 
komunislų ar bolševikų progra
mą”, o Rusijoje, menševikai ir 
kilos socialistų grupės pasiprie
šino bolševikų programui; lodei 
pirmojoje šalyje įvyko darbinin
kų vienybė, o antrojoje darbi
ninkai suskilo.

darė priešingų jiems darbininki
šku partijų snauda ir atėmė

liiąi Keikti. Jie, trumpai sa
kant, pastalė partijos reikalą au-

Tai ve kas suardė darbininkų 
vienybę Rusijoje. .

M. Pūkis džiaugiasi, kad men
ševikai ir social-revoliuciomr-

Pagal jį, lai vardan darbiniu- vien su bolševikais. Bet, viena, 
kų vienybės visos darbininkų jeigu bolševikų priešai ir butų 
srovės turi priimti bolševiku po ilgo pri 'šinimosi prievartai 
programą. Kokios tečiaus tei-: nusilenkę prieš bolševikus, lai
CfVO linu B. a- .----------- ---- v

los darbininkų srovės nusilenk-j Toks nusik ūkimas negali buli 
tų prieš Ibiotševikus, o ne ulbu- pastovios .vienybės ženklas. Au
lui? O jeigu kilos srovės mano, j Ira, yra visai neliesa, kad bol- 
kad jų programai yra geresni, 
negu bolševikų prugnmnis 
(kiekviena srovė juk skaito sa-

vo “griekų”, Visai nesenai Bu
vo pranešiu, kad Lenino vald-

Jeigu mes atsistosimi' ant to į ną

(lybi šalį; antra, p rainos i ja turi 
būti pakankamai išsiplėtojus, 
kad butų galima socializuoli ją. 
Riisijoje-gi, kur daiLihnnkų 
klesa sudaro gal tiktai' kokius 
JO nuošimčių gyventojų, ir kur 
pramonija yra visai menka, mi
nėtųjų sąlygų dar nėra. Todėl 
socialdemokratai tenai mano, 
kad proletariato diktatūra Ru
sijoje, dclei šilų praktiškų prie
žasčių, šiandien negali būti pa
sekmingas dalykas.

Tasgi dalykas, kokį įvykino 
Rusijoje bolševikai, yra ne dar- N
bininku klesos diktatūra, o bot- v

Bet Rusijos padėjimas nėra 
įstatymas kitoms šalims. Vo
kietijoje, pav«, ir darbininkų 
klesa ir pramonija yra laip iš- 
siplėlojg, kad tenai socializmas 
galima yykinli tuojaus. Todi 1 
lenai, musų supratimu, giriau-

orga-j nepriklausomieji soclial-dcmo-

darbininkų srovė (arba partija) rusų spaudoje, tbe to, buvo pa-

Martovo, nyhi ir stiprinti dailbininkų kle- 
() tuo tarpu spartakai vai 

šinasi talkininkų intervencijai' loja tokią taktiką, kuri ke nkia

srovės išsižadėtų savo pro- nešimas su parašais 
gramų ir priimtų jos programą, ’ Čcrevanaino ir kilų, kad jie prie 
lai šitą teisę lurėslime pripažin-’
Ii ir socialistams dešiniemsiems, ir bado blokadai; ir lame atsi- 
ir vidų riečia m s. O Yuomet bus šankinu' jie sako, kad jie kailiu 
taip, kad kiekviena tų srovių vardų tų Rusijos darbininkų, 
stengsis prievarta užkarti savo kurie skaitė ir tebeskaito bol- 
valią kitoms srovėms, ir jos, u-'ševikii politiką pragaištinga Ru- 
žuol vienijusios vardinu darbi-Bijai- 
ninku klesos reikalų, kovos tarp 
savęs. Taigi tas manymas, kad 
Viena darbininkų srovė turi tei
sės reikalauti, idant kitos dar
bininkų srovės išsižadėtų savo
programų ir priimtų jos pro- šneka, kada jisai pasakoja, kad 
gramą, veda ne prie darbinio-: visi bolš( vilkų oponentai sočia-!

nežino,

sa-

DATRIJOTIZMAS
1 Pačedumas turi būt 

pasargos žodis 
I0WA STATE

• SAVINGS BANK
A Kapitalas ir Perviršis - 
j $120,000.00.
I S. E. Cor. Fourth anu 

v Jacksoii Sts.
? 810UX CITY, IA.

Reikalaujama Maiaieriy 
Ir Krovėjų.

Geri namai su geru vandeniu, ir 
elektros šviesomis; ‘ pigi ramia, di
deli daržai, gera ganykla dykai, ga
lima laikyti karves, kiliules ii' viš
tas. Geras kambarys ir valgis nc- 
vedusiems žnuaiėms.

Musą mainos dirba kasdieną. Mes 
turime 'abi “drift” ir “shaft” mai
nas, su pūdą iki P/j pūdą ang
lių.

Mes nemokame trausportacijos. 
Mes turime visk j priviliojimui gerą 
vyrų — geros darbo ir gyvenimo 
sąlygos, ir mes nenorime tokios 
klesos žmonių, kurie nori mokėti 
transportaciją.

Del platesnių informacijų alsiša- 
uktie arba rašykite.

NEW RIVER COMPANY
MACDONALD, \V. VA.

DR. VIRG. NARBUTT

Office: valandos 2—1 ir 7—9 
po pietų.

3001 Wcst 22nd Street
T'cl. I-« \v u<la) e GHC

Gy vcniiiiii.s; 2111 MuolmU Blv.
1 et. Hovkvvvll i be L

esinasi Schi'idrtįian-

mo-! me diulziumieciu social-d( kų klesos vienybei ir(| , t, , . kratų ‘nuo sociaLstu baJie, pav. boikotavo rm- .cios , o tame kaip pas. ktmn- 
giims kovojus su jų politika.

Pasekmingai kovot su jų po- 
mano supratimu, galini.i 
stiprinant darbininkų

mą, ir ačiū tam, socialistai gavo 
balsų mažiaus, negu buržuazija.
Jie mėgino ginklais nuversti vai lilikn, 
džią, kurioje dalyvauja atstovai tiktai

apie j-milijonų darbininkų balsų- šito
kia spartakų taktika stumia di

lia džiumiečius socialistus prie

kų vienybes, o prie jų skakly- list d esą priešingi proletariato 
m o.

Prie darljfi ninku
! diktatūrai. Puincipialiai

prigulmingt >nė‘ nuo buržuazi
jos tuo, vadinasi, mažiaus 
turės įtekmės darbininkų tarpe 
tie ei.menini, kurie pashlucdi 
buržuazijos įlcknu i,

Vokietijos spartakai, Ivgiai

“Nau;' uos” ne karta vra iš 
reiškusios apgailestavimą, kad 
Vokietijoje didžiuma darbiniu, 
kų dar tebeina paskui Subridę- kaip ir RuSijos bolševikai, daro
menną ir Eberlą. M. Pūkis te- tą klaidą, kad jie kelia karę \ i- 

‘ proletariato diktatūrą socialis-į čiaus luini užmiršta. Jisai malb duryje darbininkų kLc os. Tuo v * • ...
iir na-

tada, kada lislų- Rusijoje atmeta

į ro tarp savęs kompromisą, susi- lai-rovoliucioiii'eriai, kadangi jie 
i yra ne labai panašu į lai, kas į- ( tardamos eiti 'išvien tuose dn- nori “darbo ž/monių (t. y. 
į vyko, po bolševizmo firma, Rib (lykuose, kurie yra joms bend- darbininkų ir ūkininkų) vald- 
1sijoje. Ir šilą išvedimą palvir-įri, ir atidėti anlron vieton tuos žios, o ne.vienos klesos valdžios. 
! tina išt’isa eile kitų (taip-pal ’ dalykus, kurie skiria jas nuo ki- O social-demokralai stoja už 
žinoma, netobulų) žinių. Pa- ta kitos: žodžiu tada, kada tos darbininkų įkhsos dijklalurą, 
vyzdžiui: srovės pastato augščiaus savo kaipo priemonę perkeisti kayi-

džiumii'čiams sociiid-demO- 
kralams tapo neatimta vardas 
socialistų, ir kad jose buvo nu- žuol leriklyniiavęs su 
peikia spartakų taktika. Bet aš : mokiniais arogancijoje 
į “(‘kskomunikas” niTikiu; ir j liojimesi, pasis'ti'uglų
aš neskaitau išmintingu tokį suprasti šilą paprasta liesa.

J 4 ♦ c

Aš geisčiau, kad M. Pūkis, a-

ir ko-



I

f t

'Paine būryje darbininku buvo

MENTE \Vilsono ir ('<>., 
vėje, Cbicago, Pėdnyčioj

NAUJIENOS, , III

GERB. DRAUGAI
ADA jus dirbat sunkiai ir nuo- 
širilMai kad atsiekti savo sie
kio, ir jys įsitikrinę kad at

sieksite savo, — ar jys nesijaučiate 
LABAI smagiai, kada kas nors atei
na ir jaigu jys žinote, kad Jis yra 
žinovas ir pagiria jus?

'I'ai yra labai paprastas dėl kiek
vieno kad jaustis smagiai kada kas 
nors jys darbų apvertinų.

Aš mačiau labai links 
rį darbininką, kurie dir

taip smarkus ir linksmas kaip ir

“Nuxated Iron pagelbsti jdėti 
nustebinanti stiprumą ir energi
jų į vyru gjslas ir suteikia skai
stumų 
vuoty.

veidams išblyškusių, m:r- 
suirusiy motery”, sako Dr 

Kull'vim. buvusi*

anr c o . ir \\’v

užrašau jų paprastai atsilikus 
nustoti energijų, nuo išblyškimo, 
ir nuo stokos stiprumo ir pakan
trumo. Nieko nėra kaip organiš
ka geležis — Nuxated Iron, — 
greitam praturtėjimui kraujo, pa
darymui puikiomis sveikomis 
moteris, ir tvirtus, buinius, gele
žinius vyrus”, t /tikrintas užga- 
nėdinimas arba grąžinami pini
gai.

kad prirodžius tą ką aš s ikiau į 
jum kad AVilsono ir Co. organi
zacija reprezentuoja DARBO) 
DEMOKRATIJA, kuri praside
da nuo viršūnės ir eina per vi

link gero patarnavimo.
Dabar aš pasakysiu ji 

jie buvo tokie linksnius:

Už $50.00 ARIU LIBERTY 
BONDSA.

Iš LSS. VIII Rajono 
Konferencijos.

iki dabar, laužydamas suvažia
vimo nutarimus. Dabartini*1 
Soc. Partijos pildomasis komi 
tetas esąs oportunistą rankose,

duol .lamonlą j treciąją teismą 
nes Vlll-laš Rajonas nieko ne

'Poliaus Tulpinskas d a v ė 
nešimą, kad Rajonas išmistu d.

Roseland e, 
i jono konferencija, 

sėdis atsidarė 10:15 vai.

Ii,jos suvažiavimą, reikėtų sako 
smaukti kairiąją socialistu su
važiavimu, idant nušlavus ta vi * *■

kurorii čia pasirodė

SPECIALIS
IŠPARDAVIMAS
SUKATOJE
Balandžio 26-tą

1 PANEDĖLYJ 
Balandžio 28-tą

NOMAS MAISTO ENPERTAS TIK1 
K A PAB AIGĖ SAVO TYRINĖ JIM Ą, 
AVILSONO IR CO. PATIKRYTUS , 

GERUME BLF.KINĖSE MĖSA DAR )
ŽOVES IR KITUS MAISTUS IR1 

TARĖ:

PASAKYTI. KAD H'S 
GAMINE TIKIMI GFIU »R TINK v 
MA MAISTA IR Aš SVEIKINU .11 !

gražu gramal’o 
na naują gvaran- 
luola ant 5 .metu * fc.
20 tuksiančiu l.ieI

Perskaičius mandatus, pirmi
ninkas pranešė, kad LSS. VIII 
Rajono konferencijoj nuo 16 
kuopą dalyvauja 12.‘» delegatai, 
atstovai!jautis 80(1 bariu. Pre
sus koinisijon išrinkta dd. Ži- 
monlaitė, .lamišąs. Vikšris. Lai
šką ir rezoliuciją koinisijon dd. 
Zolnis. Stonis, Daubaras. Man-!

mąjĮ komitetą, o Į jo vielą pa
stačius draugus
sparno.

VIII Rajono 
komiteto

datų koinisijon d.

pasiginčijus, likos priimtas su 
pataisymu, kad skambėtu d.

kuriuos
išsitarė pareito] Rajono Ironfe- 
rt nei jo j, apleisdamas svetainę.

'Poliaus seka laišku ir kuopą 
įnešimų skaitymas. LSS. l-ta

rašei u i tvarkyli butu•z c

jos“ administratoriui butą mo 
kaina $1().<>0 savaitėje. Priimt 1.

tas Rajonas surengtu 
ma i miškus, 

< *

nnt pardavimo 
Didž'iausis pusi- Į Įoju; 
rinkimas gru- 
malonu. k *

mažinta kaina.€ C

švažiavi- 
nutarta. 231

jonas Įsteigtą mokyklą mokini
mui J kalbėti, nes trūksta kalbė- 

nubalsuola. 138 kuopa 
kad Įiriklausančios \rlll

Rajonui kuopos galėtą pasiąsli

organo 
raportas, 

kad nuo pirmutiniu kolurlą įm
ini rią laidos likę po kelis šimtus 
kopiją neišplalinta, lodei dabai 
spausdinama kiek mažiau. D.a

sidėjęs Sąjungai, tverdamas 
talijas socialistą partijas. Pasi
ardo balsas, kad reikia išmesti 
r Strazdą, ir duodama pataisy
mas prie jin Šimo. Bet Čia vėl 
balsas: “Duodu pataisymą prie 
pataisymo, kad išmest ir Stilso-

jos įveria naują politišką orga- 
liznciją, (ai yra Komunistą ' v-

viiili ant vielos.

h toj a apie

iz
; re po r- 
finansini

ą pasikasę? ima aiškinti, kad 
o sulvi rloji naujoji politiška 
larlija lai esanti komunistą ly- 
•;a. “Aš shtvėriau kairiosios im

Kiekvienas departamentas musų sankrovoje yra su
vienytas padarymui aukščiausio pasistengimo duoti 

jurtis didžiausią vertę už mažiausiai pinigų.
vyri; apatne.
SOS Gelsvos spal-PERK ELI MA!

SUI RSTAI
11 is g-ros 

kokybės dryžuoto 
nrbn paprasto spal
vuoto perkelio; pa
dengia visų šalin 
prieki arba ša’is

rsk i n iu i, 75c 
kiekvieni no

47c
lis; dideliu 
ir kišeninis, 

papuošta.
VYRI UNION SH’-

i

laidu $623.11. Redakcijos ra
portas: d. Slilsonas ntisikunde* 
kad pradžia darbo visuomet su 
tinkanti daug klinčių, o ypalin 

cenzu

cs partiją ir grynai is radika 
iausią socialistą. Mano parli

balpis bovelnos, 
trumpoj rankoves, 
visu ųiicry, 9gc 

vertė, po

69c
gai kiblu dėl dabartines

su tais vertimais; bėda ir s 
tais: musą inteligentai 
tingį rašyti, darbininkai 
kas daugiau parašą. Bei
gum i rašytoją nemoką Ii. tuvi; 
kai -is gramatikos, tai žinom;

’iucionii riai bolševikui. O Gri- 
niiis sutvėrė Lietuviu Darbiniu 

sij Tarybą iš palšosios minios, 
sumaišytos su laulo-kliTais." 
K.izin kas (Iclrgalii pašlebėio,

marškiniai 89c
16c

Vyry geros darbinės ir pasipuošimui kelnės 2.95
Black Bird dektukai 3 deužle

k ur
dulį

Unijos 
veralls

51.20

ciją nieko bloga nearšylų, 
kai mes sužinosime, kas 
tai nu, nu!“

ią tveria, pavardytą koMims- 
u Ivea. Po diskusiiii lobia b-d-

* » c •

uoli. Pirtį.tausia L d-u d.i i ž

<>-

konsliluci

išmi slas išlilsonas turėtu būt 
mjimgos už konstitucijos Du

naujos politinė.

MOTERŲ REGULIARIAI čeve- 
rykai. 85.(111 vertė ęg gg

GLNGHAMS IR PERKELIAI, Ge
riausi ir naujausi sezone. 04-,

rasi

Ar nebūtu inm* smagu jeigu jys 
dirbtumėte kaip AA’ilsono ir ( o. dar 
bininkai dirbo sunkiai tikėdamiesi 
paifainvti gerus Produktus, ir ponas 
McCann. kuris žino kas lai v ra geri 
produktai oasakė ium kad jus sa
vo tikslo atsiekėte.

Ištikryju kad butų.

Žinoma kad AVilson ir Co. darbi-, 
ninkai yra tokiais pat žmonėmis kain 
• r jys, v>tai jie irtfi džiauvesi kada 
ponas McCann .kuris abejodamas 

anie geruma pasirinko no kelinta 
blekiniu komu, žirnių, šebetbony, 
šloreliu mėsos preservu ir tl. atida
rė juos ir ištyręs užtikrino.

Aš žinau nona McCann vpatiškai. 
Jis yra teisingas ir doras žmogus. 
Niekas ant svipto nei’ali kontroli'ųų! 
ti jo nuomonoi nė plunksnos.. \bu 
šiuos dalyku jis valdo pats, o ne kasi 
kitas.

Aš žinau kad Jis taip mano, kada 
jis pasakė kad tas patikrvtas maistas 
v ra O. K. visame kame, aš ž»n:>’l 
kųih- jai-'u tas maistas neimto O. K. 
tai valetu jam kas nori duoti kad ir 
y>iliioną dolerių jisai nebūty jo pa
tikrinęs.

Ponas McCann butu galėjęs ba
getu P’ita»>ti jaigu jis butu norėjęs 
pardavinėti savo garbe, bet iis iš- 
s'taikė švariu ir teisingu — BIED- 
NU. kaip ir dauvetis žmonių kuriu 
užduotis yra gelbėti ir saugoti žmo
niją.

J. BUDRIK, buvo siunčiama. Diskusijose

s
juli siusti dale

no propagandos mokyklos ra 
porLis: d. Andrulivičius skai
tęs 12 lekciją; pinigą esą šimtą

misą didžiuma (prieš du) Sul
omis paliuosuola nuo baudos, 
kilsuojant už pataisymą prie 
nešimo, didžiuma balsų patai- 
ymas pereina. Balsuojama už 
•rigin iii Įnešimą su pataisymu.

lis Įjosiu o užuojautos i

2^-c

DVIGUBOS 
BA( ILS 

S'TAMPOS
SVEICARSKOS FIRANKOS, vie
nos turi kraštus, kitos jauta i vi
durį, ivaji 
pardavimo 
\ardas ...

VYRU DARBINIAI ir 
mirėdui čevnrvkni

A-merican Fami
ly muilas, 6 amo- 
lai 28c

K E'

3641-43-45
Už §50.00 arba LAIgVBS 

BONDSA
nupirksi labai gražy $200.00 vertis 

iifų. pasilikusį sankrovo- 
mašina beveik nauja, prie 

jo.s ramtasi rinkinys 
21 rekordų ir dei
mantinė alata veltui. 
Mes taipgi turime Re

lei z augštos' k lesus 
phonografy, kuriuos 
mes parduosime už 
bile pasiūlytų kainą 
už tai kad mes turime 

pratuštinti < 
Mes taipgi 
$(>50 player 
garantuotą 10 metų 
ir vartotą lik 8 savai- 
laiiluosįme už s325tęs,

turime 
piano,

PHLSIVStME C. O. I). LEIDŽIAMI- 
APŽIŪRĖTI. Si yra stebėtina pro
ga. Ateikite arba raš\kile tuojaus. 
PRISIUNĖIAME Už DYKA.

UESTERN STORAGE IIOUSE 
2810 W. Ilarrisoii St. Chicago, III. 
Atdara nuo 9 ryto iki 9 vaf. Neda

liomis nuo 10 iki 4

kuri turi iidiiti- 
lai .’>() užsimoke- 

kuo- 
Rai.

josią nariu; atmesta. 75-t 
pa įneša kad LSS. VIII 
konl’i rencija protestui)!ą

kilis įnešė LSS. VIII 
konferencijoj aštru 
Iii ms socialistams,, kurie prigu

I ta jom

Jis sa 
vima

prieš 
kam • usi\ ieniįimo Lietuvių

somis buržuazinėmis organiza
cijomis ir l edinei jomis, kaip A

cijomis ir federacijomis, kaip 
atstovauja Gompersas ir kili j 
Ggm persą pamišąs gaivalai.

liuosavimis politiniu kalinių

prieš amnestijos suvažiavimą 
b.žreikšdamas, kad Soc. Parti
jos daibartinio pildomojo komi- 
li to šaukiamas amnestijos suva
žiavimas

ki lis, esanli politiška partija, tu 
rinli parlijinį organų “'levynę“ 
socialistai, kurie priklausą ta 
organizacijai, turį arba ją ap

dvi m ,dievam 
tarnauti, taig

>. Sąjungą, net 
esą negalim; 
laulo-j)i.'lilišk:t
ir darbi nir.ki

SO. HALSTED STREET
Dilus instruktuotą 22-rą kuopą

eismas

i

< 1111 AGO, ii.L.

121h STREET 
Tel. Kedzie 8902.

3511-16 W. 12th ST

prigulėti

Duokit šian daugiau tą 
iidpalriotų, mes su jais apsidir

bsime !
I Juodu įnešima, skumba ' 

;ilo balsas, duodu Įnešimą 
Rajono konferencijai, kad pa
ragintų 1-tą kuopą išmesti Jur- 
•,clionĮ iš kuopos, nes jis sočiai-j 
Kilriotiškai redaguoja siuvėją 
irgana “Darbą!“

Įnešimas nubalsuota. Sakau 
au: dabar, lurbtd, v

ir Turkiškos Vircs

DRUSKA PH

Sfi$TtfWfTH SALT

"f RUSSIAN
A TURKISH

R.D DONOHOE, Specialistas

nežinojau kad ponas
kymas perėjo.

alėio ' \Vilson ir Cn. valgykla, kn

hoi

*t<

JOSEPU C. VVOLON 
LIETUVIS ADVOKATAM

ciją pri š dienrašti “Nauji
lai esą n c

uorė 1 imas
avo rri kr.- kurią pddo- 
komiL tas papildęs nuo

i Cbicngų

sit

is va.na v imą SKUS

MAISTO.
Kuomet jis sugrįžo iš Clfirngos 

jis parašė keletą stebėtinų straips
niu apie savo atsilankvmų i AVilson 
ir Co. dirbtuve, kurie buvo atsnans- 
dinti j New York F.vening Globė. 
Jis žino, tain pat kain ir aš. ir aš 
manau kad bis pradedat žinoti, kad 
obalsis vartojamas AVilson ir Co. —
“THE AVIT SON LARFT, PROTECTS 
YOŲS TABLE” — reiškia ką jis sa
ko.
Nuoširdžiai. AVILLIAM C. FREEMAN 
250 Fiflh Avenue, New York City.

(Apgarsinimas).

tyrinėti AVilsono ir 
ji užinteresavo tie laiškai 

kuriuos aš jum rašiau. Vakare pasa
kė jisai man kad viskas yra teisin
ga ka aš jum ra^au teippat AVilsono 
ir Co. organizacija.

Ponas McCann ir aš karta kalbė
jome nuo vienos olai formos Sava- 
more Beaeb Mass, kur aštrios disku
sijos rio apie dienos klausimus. Aš 
negalėsiu užmiršti tos ovacijos ko
kią jisai aplaikė fanu' susirinkime. 
Jisai labai dramalintfas ir geras kai 
bėtojas. Jis gerai turėjo prirengęs sa 
vo kalbą ir audencija norėjo toliau 
klausvti io kalbos. Jie norėjo dn dnu 
einu IŠGIRSTI APIE .TO PASIRYŽI
MĄ PRIEŠ BLOGA MAISTA.

Jis kalbėjo valandą ilsiau ir nu- 
dencija tik tada paleido ji kada jau 
laikas buvo eiti vakarienės. Polam 
jisai kalbėjo po pietinėj sesijoj ir 
žmonės uorei jo klausėsi.

JO DARBAS VISUOMET BUVO 
UOT US IR TEISINGAS. JIS YR A 
PRISIDĖJĘS LABAI DAUG PRIE 
PAGERINIMO ISDIRBIME GERO

Diilžiuma balsi 
iion:. išvažinėm nutari:

Rilso

kad socialist i 
Susivienijimui

Kiliau,

Jei jys turite koki:) vidurių lig:), kepeny 
kraujo arba žarnų; spuogus ant skaros, se

> žmogus.. .
Ir Monlvidą!

•angas
Aš su

pelito, kokj gėliirų arba skaudėjimą arba 
kokių už*' ('nėjusia liga, kurios jums neiš
gydė, ATF.IKIIl- PAS MANI'..

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

*16 Ws<*t Randoiph St , kampas Dearborn.
Valandos: !) ryto iki <8 vai. vakare. Nedėlio- 

mis 10 rj to iki t vai. dienų.

viena soc

Vėliausios Europiejiškos ir kitos

iiisyje buvusią LSS. VIII Ra 
jono konferenciją \ apšauki; 
“Naujienos“ nesoeialisliškl 
dienraščiu ir da pirmutinio nu 
baudinio VlB Rajonaš nenuė 
mis, o jau antrą norį uždėti 
B I nubalsuota rezoliuciją pri 
imli.

: i ’ki.i x ii ui kitiems kenkti.
Prasidė t) skundu ingi ne|i 

mus. Dg. A. Kniris padavė skili' 
dą and d. Jamonto, kad pastara
sis išvadinęs jį paršu. Pirmi
ninkas užklausė Kairio, ar Ja
unintas visus sąjungiecius vadi 

airis atsakė, kad 
Drgė. Stilsonienė 

palemijo,Tad skundas turis bu 
t i raštiškas 

“koisa”

irisiininė. 
ieni bus 
teismo tribunolą

, nei apie d. 
n eibe 

jau
niekas daugiau

Na, dabar lai 
manau 
nutilo, bi lie-

sau:

•erta, tuo laikiau? kad ir lendi 
iradėjo, o žiburio niekas ne- 
luoda. Deja! Rustus tribuno-

Duodu Įnešimą, kad visur, 
iš visą kuopą bulu išmėtyti vi-

Kažin-kis nuobodžiai alkir- 
'o:

O gal nerasi nė vieno.
Kitame krašte:

Įnešti konferencijos susirin-

Iš tribūnos:

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIU
AMERIKOJE . mk1as[STEIGTAS

Kapitalas i Sausio, 1917, $145.000 
Pomirtinių išmokėjo .... $92.715 
Ligoje pašalpų .................. $52.813

Moka pomirtinių $150, $300, $600 
ir $1.000. Moka ligoje pašalpos— 
$6.00 $9.00 ir $12.00 į sakaitę.

ŠELPIA Našles, Našlaičius, Moksleivius, Politiškus Kanki- 
nius, Imigrantus ir remia visus prakilnius lietuviu tautiš

kus ir kulturiškus reikalus. I

ĮMONIŲ apšvictai leidžia savaitraštį „TĖVYNĘ” su ilius- 
truotu mėnesiniu priedu Moterims ir Vaikams, ir nariai tą 

gauna dovanai. Leidžia kningas, kurias nariams duodama už 
pusę kainos.
SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE yra seniau- 

šia, didžiausi ir tvirčiausia apdraudos, pašalpos ir kultūros 
organizacija. Kuopos yra visuose miestuose. Norėdamas 
prisirašyti, kreipkis prie vietinės kuopos, arba norėdamas pla
tesnių informaciją, rašyk pas Centro Sekretorių, šiuo adresu:

A. B. STRIMAITIS 
307 VVEST 30TH STREET, NEW YORK CITY

Bet visiems buvo pasakę ir 
nubalsuota konferenciją uždivy-

■ a .* -Arti į .

J .j;
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Lietuviu Rateliuose.
RIDGEPORT

Tautininkų konferencija.

t larninko vakare.

...... ................. " v —

ir Apielinke
Atstovauja 38 draugijas.

stovai
sueiti į vienybę, lai jie skubiai 

, padarę savo susirinkimą ir pri- 
. bėgę prie long distance tclefo-

Konferencija, nors 
bet dar tęsiasi. Daug 
deda žiovauti vienuolikta va
landa naktii's! Netikėtai išgirs-

Pa- Alfred Decker ir Cohn, vi- 
'iti- durmiesčio dirbtuvėje, o taipgi 

ir šiaurvakarinėje miesto daly
je. Keikalaujama mokesčių 
pakėlimo ir įvedimo žmoiiiškes-

Cohn ir Rissman vidurmiesčio 
dirbtuvė, kur sITeikas tęsiasi 
iau mėnuo su viršum.

Suknios vakare atdara iki 9:15 vak.

West

Taupykite L. Klein PirklyI’irklybos Štampas.

manytuosius seimus. Kilus 
“tikra revoliucija“. Ir kaipgi

liotinių konferencija. Konfe
rencija sušaukta tikslu pasitar
ti apie šaukimą visuotino Aute

; ne: lis, B alutis, pageidaująs, 
| kad seimas butų sušauktas, o 
kunigai jie, vis spiriasi, rei
kalauja palaukti, nes dar peran- 
ksti. Jie, mat, gudrus: jeigu

kad jis vienas atstovaująs net 
38 draugijas! (viso delegatų 
buvo apie 50, kili pašaliniai). 
Po kiek draugijų “atstovavo“ 

delegatai, neteko patirti, 
nebesulaukęs kada užsida- 

n, dūlinau 
Gvaizdikas.

Ederheimer ir Stein dirbtuvė

Streikas tęsiasi • mėnuo su vir-' 
šunį.

Sides Didžiausia
Sankrova

beveik kiekviename skyriuje.

10%diskaunto Jūreiviams
Kareiviams ir jūreiviams. Užsiregistruokite čia ir

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

Aš turiu 15 metą patyrimu ir 
galiu ištirt jūsų alus ir pririnkti 
jmns akinius tikrai. Darba at
lieku belaukiant, užtikrintai.

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

JOHN SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS 

1891 So. Ashland Avė., Chlcage, į
Kampas 18-tos gatvės 
lubos, viri Platt’o aptiakn* 

Tėmykite l mano parašą 
Valandos nuo f-tos vai. ryto iki 
M v*l. vakaro. Nedėlioję nuo I j 
vai. ryto iki 12 valandai dieną. !

n (>s

namučių

Ch. Kaufmano dirbtuvė. Strci 
kas tęsiasi mėnuo su viršum, j

Kuppenheimerio dirbtuvės 
darbininkai antru sykiu* slrei-i

Lietuviai pi

Atidarius susirinkimą ir per
skaičius pirmiau buvusio susi-

NEPAVYKUSI PROFESIJA.
o jeigu ne

priešinsis. Peter Pamazzo vakar šutau* 
aštuoniolika metų amžiaus

svarstyti prisiųstą Martinkaus 
ir Sirvydo laišką, kur raginama 
stiprinti “tautišką dvasią,“ kad

Tokj lai raportą išdavė 
lietuvių “atstovas“ iš \Vas! 
tono. 9

jogei lietuviai 
bolševikams...

Nežino kas daryti.

Balutis skundžiasi.

I noj pašaukta p. Balutį, kad 
jis paaiškintų, “kaip stovi daly
kai ten, \Vasbinglonc“. šau
kiamasai pasirodo prieš 'publi
ką sų dideliu pundu popierų — 
raportų. Daug įdomaus pasa
kojo apie santykius su “bro
liais“ klerikalais. Pasiskundė, 
kad ten, Wasbingtonc, buvę y- 
lin aštrių “nesusipratimų'’. De-

ra.-li budus susitaikymui su

begalima, lai ant žut-but — 
splilinti”... Vis dėlto, aiškiai 
matyt, kad tai yra tik nuduotas 
lošimas: lošimas, kuriuo nepa-

lin. Jis pasirinko savo profesi
ja plėšimą, manydamas, kad 
Cl eagoje bus lengviausia jam 
pradėti gyvenimą.

Taigi jis apleido savo namus 
I) Itoilc, III., apsiginklavo re- 

vo'veriu ir atėjo ūki 119 gat. ir 
Indiana avė. čia jis atsistojo 
už nę'džio ir laukė, kol kas ai- v

Ir atėjo du vyrai. Jis išė- 
š už medžio ir paliepė jiems

sias reikalavimas yra pripažink-1 
mas žmoniškų Teisių darbiniu-' 
kams, nes ten formaliai pradėjo! 
rodyti perdaug sauvalės. * i

Visų dirbtuvių streikieriai lai-1 
kosi tvirtai ir v ra posirįžę laikv-

iki laimėjimo. Nors šilin
ių kova ne taip žymi, ne(lien 

taip
metais ar 1915 melais, l>rl ji lu 
ros atnešti pa^Covesnių pasek 
miu. Nes ir laikas šiandien yri 
kitoniškas. Nes ir Amalgamei

.B*

m
klerikalai glaudžiasi prie 

Lenkijos!

s džiabas. Jis rado pas juo- 
$10 ir liepė jiems eili sau.

išeikvota ”, ir nieko neatsiekia. 
Svetainėj jaučiama mažas ne-

si ?” paklausė jo pirmas apkrau
si tųjų, Jotui Sunnan, 11945 
Indiana avė.

Alfred' Decker ir Eolui dirb
tuvės streiko komitetas išsiun- 
tinėjo streikieriams perspėjimą 
kuriame sako:

buvo

pirkiniu, apart groserio, mėsos, uniformų, kalbamų
jų mašinų ir rekordų. •

Vyrų rankomis siūti

Dubiltam Amžiui Siutai
=Su Dviem Porom Kelnių

21

rūšies siutų parodytų šio
je sankrovoje taip pasek-

Z** *» 4*r .

Dr. A. R. Blumenthal t

“Jie pro vienas duris, mes pro 
kitas“ — į kanceliariją...

Toliau papasakojo apie nepa- 
sikmingus “brolių’’ . lietuvių 
“atstovų” žygius į \Vashingto- 
no valdininkų kanceliarijas. 
Girdi, jie (taigi klerikalai) ei
na pro vienas duris, o mes 
(tautininkai) pro kitas... Tuo
met valdžia nebežinanti su ku
riais čia skaityties ir, tuo bildu, 
abeji gauna saklį.

šitie “rustus patyrimai” ga-

susidėję “momento aplinkybės“ 
ten, Lietuvoje, kurią dabar 
spaudžia iš vienos pusės Bušai 
bolševikai, iš kilos — proteslo-

Jucį b Mrzezak, 11952 Indiana 
a' *., pataikė. Priėjęs jis smogė 
u; puolikui į žandą ir tas par-

kokius leidžia firma arba jos 
formaliai ir jų pataikūnai, ra
gindami jus, kad jus U k grįž
tumėte į darbą'ir pasidarytumė-

Padaryta nauja
Liemeninė stailė 
kaip paveiksle, 

arba lygus konservatyvi 
modeliai, padaryti iš ža
lių, mėlynų ir rudų flane
lių 'arba tamsių maišytų, 
mieros vyrams visokio il
gio.

Extra kelnės nieko 
nekainuoja ir dUbul

4

tkus. Vai.: nuo 
nedėldien. nuo 10 iki 11 dieną.
4649 S. Ashland av. kamp. 47 vt

tuščias, kada pra 
nyksta (tegėjima.

Mes vartojam 
pagerintą Oph- 
thalrnometer. Y- 
patinga domi at
kreipiama į vai- 
9 ryto iki 9 vak.

AKIŲ SPECIALISTAS
Akio ^SMininuoj* Dykai

Bonlevard 6487 8

Bet...

lis pavojus ir todėl tebūnie nu
tarta, jogei mes pageidaujame,! 
kad Lietuvai butų suteikta au-! 
tonomija po Lenkijos globa...: 
šitas klerikalų nutarimas gali 
būt jau esąs pasiųstas į Wasliin- 
gtona lietuviu “atstovams”, to- 
dėl “gal ir ponas Balutis jį turi 1 
savo rankose”. Bet kadangi • 
ponas Balulis tuo tarpu buvo

t pultieji dabar šoko užpuo- 
a koioniis trypti. Jie alsiė-

“Firma randasi blogame pa
dėjime. JosJ^ipose darbas yra

geresnio siuto už bile ko
kia šių kainų, dargi tik su 
vienom kelnėm.

Long distance telefonas išardė

Kada CJiicagos lietuviu kūni

“interpeliacija” taip ir liko 
be pasekmių.

Įtaria kunigus: Bučį ir

m;

siagtono stoties patrulinis veži
mas a įvažiavo ir nuvežė jį pus-

CHICAGOS JOURNALO 
JUBILIEJUS.

u nai”, kurio redaktoriumi 
a John C. Eastman, vakar 
\ aikščiojo savo 75 melų su- 
’ -Ui ves, išleisdamas specialų 
da 90 puslapių. Laikraštis

nebuvo. Firma neturi jokios 
galimybės gauti streiklaužių į 
streikuojančių darbininkų vie
ta. Darbininkų kriaučių amale 
šiandien trūksta. O darbo yra 
užtektinai. Tokios sąlygos yra 
geros streikieriams, o labai Uo
gos Alfred Decker ir Coliu fir
mai.

“Alfred Decker ir Eolui strci

tas.
“Streikieriams lik reikia lai

Iškilmingas

VakaraS
Dešimties metų sukaktuvių

liaus apreiškė, Imk kunigai Bu- 
čvs ir Kemėšis tai esą lenku a-

seaiausias laikarštis šiaurvaka
ri i ose.

Laikraščio redaktoriui East-

jos salėje, 409 So. Halsted
imi 
s Ir.

ir Cohno šapų.

sau armi-
atstovas

Lietuviu Kriaučių Kliubas 
Savit. Pašei pos 

NEDĖLIOJ, BALANDŽIO 27 
LIUOSYBĖS SVETAINĖJ, 

1822 VVabansia avė.

atsistojęs drąsina 
kad nesibijotu, ir vvciu.». c

socialistu veikitno ir atsisėda, v
Gulbė ir lydeka.

‘veikinimais nuo prez. Wilsono, 
gei . John J. Persliing, valstybės 
.•n kretoriaus 'Lansingo, \Villia- 
mo Jenningo Briano, laivyno 
sekretoriaus Danielso, karės se
kretoriaus Baker, ir kilų valdi
ninkų. c

rinks Coliu ir Bissmano strei- 
kieriai.

Meldažio svetainėje renkasi 
K u ppen keimerio streikieriai.

Graičiu-

dalį atliks lligli Scboolės moki
niai Mykolas ir Aldona Bugiu- 
kai ir A. Mockiutė. Pasibaigus 
programai bus šokiai.

kt ĮMUKTAS.

Koncertas Balius 
ir Bazaras

NEDĖLIOJ, BALANDŽIO 27,

1651 -53 N. Kedzie Avė.

Bus
Ivvaus

mus šokiai.
Kniečia \

Jis nori būt laisvas, todėl liuo

dildą Naujienose' istoriją: kam 
tarnauja kunigai tautai ar 
Bvmui? Stipriais žodžiais nu- 
aiškina. kad veikiant kartu su

AUTOMOBILIUS IR KARAS 
sutrink kareivį.

Jotui K. Clark, 39 melų, al- 
k/Uas kareivis iš Carlhuge, III- 
\akar tapo sunkiai sužeistas,

Partijos žinios

Nocialistų Partijos (.uok ap
skričio koniitulias šaukia to ap
skričio socialistų partijos kon-

ma.
Bet ir p. Norkus, kaipo Lie

tuvos redaktorius, turi ką nors

nesutinkąs eiti

j mums nebepadės, tai mes vary-
I si m e

Iki 11:30.1 čia taip. Abudu atsisėda.
* Ir Kasputis...

Vip ir motorinio, ,1'roko, priklau
sančio Selins broliams pieni
ninkams. .Nelaimė atsiliko Sta
te ir Monroe gal.

žės 17-18 dienose, Ne\v C.oli- 
semn Hali, 1213 Blue Island 
Avė., Chicago. Visi to apskri
čio socialistų partijos skyriai

Kriaučių Streikai
CJiicagos kriaueiai, susitel

kę apie Amalgamated Clothing 
VVorkers unijos vėliavą, Ietie-

siu pripažinimą.

bių laimėjimų, nors jau kelioli
ka didesnių ir mažesnių firmų

• d*n*' l)lll*u.i(,s sąlygas ir pasira
šė po sutartini, vienok dar 
daug triūso- ir kovos reikės pa
dėti kol visa Cliicaga bus užka- kurios ji iki šiol laikėsi?

turi 
nuo 
riu.

kiekvienos dešimties na-1 
Konvencija prasidės suba-

Bus iljskusuojami ir tariami 
sekami klausimai:

1. Ar dabartinė socialistų par-

pasilikli ?
2. Ar socialistų partija 

taikytės ir toliau lokios-pal

turi

1 uri ii 
po- 1

tiesioginėje Amnestijos konvencijoj, kur'iąmirus programas. Da- ir klenkalų-tautininkų Larylias’
mažriisių ir lietuvių bei kitus galus pavadinu išnaii-Į
Po programo bus link-■ (lojimo įrankiais. Girdi, tie, kur rėmę darbininkai keleto I irmų. j domusis komitetas?

Įsėdi VVastiinglone, visai nieko Streikai tęsiasi sekančiose dir- I. Ar socialistų pajlija turės 
nenuveikę, Lietuvai nepriklau- bluvėse: ateityj remti imperialistines ka-

Aš esmi speciali** 
tas visų ligų

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

Guli būt prnšidin’n ir daugelyje utnitikiinų iš 
gydyta, jeigu gydys teisingai. Aš per daug me 
lij gydžiau pasekmingai šias ligas.

Mano užrašas išgydytų ligonių yra aiškus prj 
rodymas mano gabumo.

Aš atitaisau kreiva* akis be skausmo vienu 
gydymu.

Prilaikau ūkimus teisti g»
PumIarimas nemokama*

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

K
Jau yra gatavas

site ji. Adresuokite šitaip
A. OLSZEWSKI, 

3246 So. Halsted Street,

DR. A. J. KARALIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VALANDOS: 9—12 ryto 
2 9 vakaro 

330**1 S Morgan Si, Chicago, III

DR. G. M. GLASER
Praktikuoja 27 pieta) 
Gyvenimas ir Ofina* 

»’<«* < Morgan St., keH* €1 
Chicago, III • 

SPECIALISTAS
Moteriškų ir Vyriškų

T • ir gi Chroniškų Ligų 
onsn VALANDAS

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

daliomis nuo 9—2 popiet
Telephone Yards rtM*7

PADARYKITE palis sau vyną iki 
i šrf+ls liks sausa,

DŽIOVINTOS V YNI OGĖS

COYNE RIJOS
M.tin 2835. 119 \Vcsl
SI., Klauskite Dau Cu^ic, 

Chiratfif; III.

socialistų dienraščio leidinio?
Boto Ims ir daugiau svarbių 

klausimų tariama.

j Ok M. HERZMAN \
IŠRAŠUOS į

Gera’ lietuviams žinomar- per J 6 m*-" J 
tų kaipv patyręs Rydytojius. chlrurgi“ 

i ir akušeris. >
Gydo .-aitrias ir chroniškas ligas, vy- į 

Ji v., moterų ir vaikų, parai naujausias 
( metodas X Ray ir kitokiu; elektros prie- 
' i talsus ,

Ofisas v,- T.abaratorij.i 1025 W Uit*. 
81. netoji Fi.sk St.

' VALANDOS- Nuo 1C- 12 pietę. v t 
t 6—8 vikarais. Telerhęne ianal C.10 ,
. GYVENIMAS '1Z S. rUiated St.-ect ' 

VALANDOS. 3—> \ .c tiktai

---------- • -- ---------- -

Telcphone Yradr 5032 Į

Br. K. Stupnlcki į
3iuS ; . Morgan st. Chicago

| VALANDOS: Nuo <*’ iki 11 ryto * 
ir r* b Jki 8 vakare

i-—-- - K .***’.■ ' — * '

Tel. Yur<V <654.

is.AJichnlewicz
lig#1 pr«ktlk«-

nwl 1* *ni j<p
Ir PhR*- 

*1 P*«pkmin-
prie 

įrodymo Duoda
l*oblo«4> ligota m o te
ini* u merginom*. 
I!1X 8n H*(n1?<I Rtr.

tf’il S. feghttjiirf

DR. A. A. ROTH 
aIJ8A8 GyDYTDJA.8 it CLUKLKGAM 

litis* MoMriškg, vyrilkfu 
Vaiką k «Uą <*hr«*lš)lą Kn 

MM 3. ^Aistei 8L, CkfcAg.
y*U»b*n« 0ra«*t

»Ml., SJOK, 1) TU. j....j
• 411..m. N«dt<lr>&U« i»— U »U«vi

I
Telephone Yards 5834. |

0 r. P.G. Wiegncr i 
Priėmimo valandos nuo 8 Iki 11 
iš ryto ir nuo 7 iki 9 vai. vak. f 
3325 So. Haluted St. Chie&go. £

Pranešimai

Br, Leo ftwotin * 
Gydytoja*, Chirurgą*. AlrvforU , 
1920 So. Hil'ted RU CMraga. 
Kalb* lietuviškai, iatvUkral ir 

rusiškai.
Valandos: 10-12 ryto: 0-9 va* ' 
kare Tel. Canal 4367. .

Dr. M T. STRIKOLIS
Lietuvi* 

Gydytojas Ir Chirurgai*
1757 W. 47 Si. Chicago. III

Ofisn Tel. Boulrvard IRI
Rez Tel Seeley 420

Vyrišką Drapaną Barbensi
Nauji neatimti, daryti ant užsa

kymo .siutai ir overkotai, vertės nuo 
$30 iki, 850, dabar parsiduoda po

nuo $15 iki
nuo $7.50 iki

25 dolerius.
Nauji, daryti gatavi 

$35 siutai ir overkotai, 
48 dolerių. -

Pilnas pasiHmUiuas 
muštų overkotų

Visai mažai vartoti 
verkotai, vertės nuo $25 iki SS5, 
bar $5 ir augščiau. Kelnės 
$1.50 iki $4.40. Vaikinams 
nuo $3.00 iki 7.50

Atdara kasdieną, nedaliomis Ir va 
karais.

S. GORDON
1415 8 rIi Chlcaga, 1U

kailiu pa

siutai Ir o 
da 

nuo 
siutai

P K A N E š I M A S
Malcvoju, popieruoju, greinuoju 

ir taisau rakandus, pališiuoju pia
nus ir kilus (laikius. Darbas atsakau 
lis. Kam reikalinga atsišaukite į

J. LUKOšEVIč,
3302 So. Halsted SI., Chicago.

Cicero. — Lietuvių Liuosybės 
Namo Bendrovės susirinkimas 
įvyks nedėlioį bal. 27 d. 10 vai 
ryto, J. Neffo svetainėj. 1500 
So. 49lli Avė. Malonėkite \isi 
alsilankyti, nes bus rinkimas < 
darbininkų ant pikniko kuris i- 
xyks Gegužio I diena Cliernaus- 
ko darže. — Dierektoiiai.

Ratine, Wis. — TMD. 121 kp. 
rengia prakalbas nedėlioį, bal. 
27, t'nion Dailėj kaip 6:30 v. 
vakare. Kalbės Dr. A. J. Zimoli- 
tas, iš Chicagos. Visi kviečiami 
atsilankyti. —Rengėjai.

So. Englewood—LSS. 170 kp. 
. vakaras įvyks nedėtioj, bal. 27, 
į Pradžia kaip 5 v. po pietų, J. 
Bulkevičiaus svet., 8134 Vincen- 
nes avė. Kviečiame visjas atsi
lankyti. , Komitetas.
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LSS. 4 kp. mėnesinis susirin-1 
kimus Įvyks nedėlioj, bal. 2/, 1 
vai. po pil tu. Mildos svel. Drau-. 
gai ir draugės, visi malonėkite 
atsilankyti, nes yra daug svar
biu dalykų aptarti. Valdyba.

So. Englewood. — LSS. 170 
kp. extra susirinkimas Įvyks ne
dėlioj. bal. 27. kaip 2 vai. po 
pidu, 8l(i3 (lilbert (.1. \ isi
kuopos nariai nepamirškite at
silankyti. S. Pečeliūnas

LMPS. 58 kp. susirinkimas j- 
vyks nedėlioj, bal. -7. 1 vai. po 
pietį'. Davis Si|. svel., 15 ir Pau
lina st. Draugės, malonėkite at-

Roseland. — Liet. Scenos My
lėtoju Rati lio generalė repi tici- 
ja veikalo “Našlaičiai Įvyks * 
šiandie, bal. 25, S. Doviato šv
ininėje. 10501 Michigan avė. 
Pradžia 7:30 vai. vakare. \ įsi į 
lošėjai ir lošėjos prašomi susi- 
i inkli laiku.

S. Telksnis.

Nedėlioj, bal. 27, Poloniai 
Hali svetainėje. 20 \V. Ran- 
i’olph gt.. bus dvi paskaitos:

3 vi i. po pLtp Vagabum'ųi 
Draugija rengia referatą apie 
Amerikos politinius kalinius; 
re f ruoš Mike \Valsh.

8 vai. vak. Jack La i t, kurs ką- 
lik sugrįžo iš Europos. \Vo- 
mans Eorum’o kviečiamas, pa
pasakos, ko jis nežino apie bol-, 
ševizmą. Rus ir kitokių Įvairu
mų.* I—

\Ve t Pullman. —■ \\ e t Pull- 
mano l-rių Draugysčių Sąryšis 
r ogia gražų vakarą su persta
tymu “N nori valgyti duonos, 
graušk plytą”, kuris Įvyks su- 
baloj, bal. 20 d.. \Vesl Pullman 
l urner Hali. 12001 So. Hiil'ted 
si. Pradžia 0 vai. vakar *. Vak.- 
ro p Inas eina svetainės ir kny
gyno palaikymui.

Kviečia Komitetai.

Lietuvių Tautiškų Kapinių at
stovų visuotinas susirinkimas Į- 
vvks nedėlioj, bal. 27. 1 vai. po 
pi. tų. 1’. Dulkaus svel.. 3301 So. 
Morgan st. Yra daug svarbiu 
r. ikalu kas d< I apvaikščiojimo 
30 d. gegužės ir lt. Visi Trus
kos, draugijų atstovai ir lotu ’ 
savininkai malonėkite kuoskri- 
llingiausiai atsilankyti.* I

Kviečia Valdyba.'

Brighton Park. — LSS. 171 
I p. estra susirinkimas nedėlioj. 
bal. 27 d., 12:30 vai. po pietų. 
T. Maž nio svel.. 3831 S. K.-dzie 
avė. Yra svarbiu reikalu, <1(1- 
to draugai ir draugės malonėki
te visi laiku būti, ir naujų na
rių atsiveskite.

J. Balluškis.

Roseland, III. — LMPS. 25 k ). 
turės savo šusirinkimą nedėlio- 
j e. bal. 27 d. Aušros kambariu >- 
se, 10900 Michigan avė. Susirin
kimas prasidės 3 vai. po pietų. 
Visos draugės malonėkite ateiti 
paskiria laiku.

Kp. sekr. Grybienė.

West Pullmano Liet. Pašelp. 
Kliubas rengia prakalbas nedė
lioj. bal, 27 d., Lietuvių Svetai
nėje, 11940 So. llalsted st. Pra
džia 2 vai. po pietų. |ž;wiga dy
kai. Kalbės d. P. Dubickas. Vi
si \Vest piilhpaniečiai ncpralei- 
skite los progos. - Komitetas.

Susi v. Liet. Soc. Dain. Am 
1 mo Apskričio mišraus choro 
generoliškos repeticijos Įvyks 
nedėlioj. bal. 27. 1 vai. po pietų,1 
M. Mcldažio svt L. 2212 \V. 23 
PI. Visi mišrus chorai prignlin- 
lieji prie SLSDA. 1-mo Apskri
čio malonėkite dalyvauti. Turi
me mokintis naujų SI. Šimkaus 
dainų, kurias turėsimi* dainuoti 
busimame Daininkų piknike- *

J. Gibonas, org.

.Jaunu Liet. Am. Taut. Kliubo 
extra susirinkimas Įvyks pėtny- 
ėioj, bal. 2.”> d., Mildos svetainėj. 
7:30 vai. vakare. Nariai atsilan
kykite visi ir laiku.

St k rotorius.

Draugystės d-ro Vinco Kudir
kos mėnesinis susirinkimas Į- 
vvks suimtoje, balandžio 26 <1., 
7:30 v. vakare. M. Mi ldažio sve
tainėj. 2122 \V. 23 rd PI. Nariai 
prašomi atsilankyt paskirtu lai- 

I ku. nes šiame susirinkime daug 
svarbių dalyku yra svarstyti. 
Pasislengkite naujų narių atsi
vesti. Rast. M. Čiurlis.

|
I righton Park. — Keistučio

Kliubo choro repeticija Įvyks 
pelnyčio}, bal. 25 d.. 7:39 vai, 
vakar \ Dainoriai. malonėkite 
su irinkli laiku, nes sukatoj 
turėdm*' dainuoti. P. Gura

Roscland, III. — LL. Fed. t 
kp. susirinkimas Įvyks snbalcj. 
bal. 20 d., 7:30 vai. vakare. Au
šros mokykloje, 10900 Micbi- 
gai avė. Visi nariui ateikite, nes 
yra daug reikalų. Valdyba

Mihvaukee, VVis. — LDLD. 
50 kp. rengia iškilmingą bdir 
balandžio 20 d.. John Bonko 
-,v t., 719 įsi avė. Pradžia 
7:30 vakare. Kviečiam visus 
•it ilankyPi. Kom'teta*.

Pcckford, III. — LMPS. 5 k ). 
su* irinkimj s Įvvks bal. 27 d.. 2 
vai. po pi tu. 1528 So. Main >1. 
Visos narės malonėkite atšilo 
k vi i. nes yra daug svarbiu rei
kalų. - įlaši. OI V.

Cicero. — LSS. 138 kp. ir jos 
nvšrus choras bendromis ,sp •- 
kom's ren i i išvažiavimą Į Jc1- 
feron girią liepos 27 <li* n i. 
Dr it’giios. kurios toj pačioj di - 
noj ir vieloj Im i sun ngę pan i- 
š’i išvažiavimą, maloniai prašo
mos pranešt mums nevėli; u 
kaip iki bal. 39 d. Kom i tas.

Cicero.*— LSS. 138 kp. eks- 
ra susirinkimas Įvyks pelny

čiui. bal. 25, Grigalaiėio svel.. 
1837 XV. IRI) si. Pradžia 7:30 
vai. vakare. Susirinkimas šau
kiamas tikslo sutverti lenkutį 
socialistų kuopas. Visi drau
gai privalo atvykti.

Org. P. Daubaras '

LSS. 81 kp. lavinimosi susi
rinkimas Įvyks 27 d. balandžio, 
Liuosybės svel., 1822 \Vaban- 
sia avė. Prasidės lygiai kaip 
9 vai. iš ryto. Boto bus skaity
ta referatas ir šiaip Įvairių kal
bėtojų. \ isi nariai ir pašaliniai 
kvicčįami atsilankyti.

Komitetą*.

North Sidės Lietuvių Draugi
jų sąryšio delegatų mėnesinis 
susirinkimas Įvyks pėtnycioj. 
bal. 25 d.. 7:30 vai. vak., Viešo 
Knvgvno svel.. 1822 \Vabansia 
avė. Visų draugijų dėl 'galai 
malonėsite atsilankyti paskirtu 
laiku, nes turime pasitarti apie 
r. ngiainą pikniką gegužės 11 d. 
ir daugiau svarbių reikalų.

Sekr. F. Kuzi u lis.

ASMENŲ .ĮIEŠKOĮIMTAI
PA.II1 ŠKAU Antano ŠI nio, paei

na iš Kauno gti., Vilkmergės pav. 
Anykščiu parap., Kiškeliu sodžiaus. 
Gyveno Nevv Yorke. Atsišaukite

Jonas Karve'is, 
318 \V. 53rd st., Chieago, III.

pA.lll'ŠKAC Ant. Slakėno, du me
tai atgal gyveno ( hieagoj. -lis pats 
ar kas jj žinote malonėkite praneš
ti.

KASTANTAS PABCLSKIS 
5306 - 32nd SI. Omaha, Net).

PAIIEŠKAU trijų savo broliu: Jo
no. Antano ir .lulio. Paeina iš Kauno 
g'il)., š aulių nav... Luk(*s parapijos, 
žadavėnų sodžiau^. Meldžiu atsišau
kti ar’»a kas žinote praneši i.

PI-TBONĖI Ė BU AZIVTE 
381 — 23rd St., Detroit, Mieli.

PAIIEšKAC brolio Jono Turskio 
Rietavos paran., Kauno gub. Girdė
jau randasi Chieago. Mieli parapijo. 
nai meldžiu pranešti kas žinote bu
siu labai dėkingas.

.1. TURSKIS
1027 (Jiicago Avė., Evanslon, (.'ilgo

I'A.IIr.šKAl savo dėdės lopo ■>,i. 
mino. Paeina iš Kauno g'.ib., Wilk- 
mergės pav., Pirmiau gyveno Kami
loj; jis ra's ar ka- žinote malonėki

te pranešti.
ANT. AMB11AZAS

S30 E. «9lh PI. II u nside, III.

PAJII’ŠK'l' Auna (h i< iutės, kuri 
la’ina rasl-alus buk esanti mano 

moti ris ir ’m1 nesuranda,
’od: I aš reikalauju kad alsišaiik’u 
’r i ri • liudininku t • pasaky tu, nes 
aš niekados nebuvau vedęs ir joki >s 
moteries iiežinuu.

C.ropGE PASEK
881 Mibvaukee \ve., Chieago, III.

RASTA-PAMESTA
I’ \X” C.l l I ' <1 k >•>>(.n'>, .<

•io tikint;) į Boek Island, JI!. Ekza- 
minacijos popi rius iš ligonlmčio ir 
kitus ponerius. Manau kad name- 
r’au V'lnums restorane 3212 So.
Ila'sted Si. Kis atnešite vausife 

•; I bu. Atneškite taip greit kaip 
7)>l’ma.
212 So. llalsted St., ( bii a;.’ >.

ĮIEŠKO kambariu• •

Maža šeiin'na najieško kamb o-io 
mm I arba <» fialą nepigesniu kai)) 
’8 do’eriu nebram'esnin knin ' •! >-
’erio b‘skirlnn>o kokioje aoiepnkr- 
ie bile Chi"aUoj. Kas turite toki f";da 
rašom parnešti p'rmimr l’a'an-’ž/o 

?(>, 1730 So. l'nion Avė., M. Pov'lai- 
' i s.

REIKIA DARBININKU

PADIDINK M.GĄ,
HEIKALI.NGA keletas \,vrų. ku- 

ie i ra apsii'DŽinę su žmonėmis ir 
’m i daug pažįstamą, visi galės pa- 
Ivigubint savo alg» neovrlraukus 

savo dabar'inio užsiėmimo. Parbus 
lengvas, pehdngas ir ant visados. 
Klauskite platesnių paaiškinimu pas 
' IBEHTY I.ANP A TNVEST. CO 
'3111 So. Ilalsteil St.. Chieago, PI

KRIKAI INGA šeimvninkč prie 
• »s šeimynos. Mert/ina arba na
šlė be vaiko. P.r ’ovus darbas Gera 
”H keslis '!’;mk i'<> į

OKI’MI'k' CTOMICAI 
LABORATORY

•"*8 So. Ilals’ed SI.. Cbieago. 19

atspkaulis b'ič * 
|en,''škai ir liel i

P’ IKVIINGA kriaučių pri'‘ mo- 
’e'i'ko k->si n»- s r o darbo. Mokes- 
'is mi > #?’> iki 830 i sava’ly. At.si- 
auld'e greit.
11'.') So. \VeH . si.. 1 blokas j vakn- 

mm \Ve.n!yvorlh Avi*., Tel. Yards

’U'IKATJNGA Pr’ty iaisiu moteru 
r'e tvarkymo nuu’m vi'not'iu a'kar- 
n Taipgi r'a’ima ir m >k\l'es. Gera 

nokrstis. P"st «”.s dnt-bas.
S. POI.AKOI-T,

'UI \Vest 121b SI., Chieago.

PETKAI INGA — audėju nrie ran
ki' in shildiu. Mokame mik••'liaiis::i 

mieste. Pastovus darbas. vi-‘ 
si, meta.

GI SON RFC C()„ i 
’a08 W. Monro** Sf., Gbieago.
----------------------------------------------------- --

J’k'fk'IA moters rinki skudurus į 
!u* k shop.

.' BARON
‘P'l B’tie Island Avė, Chieago.

o’ i |< y t t ve y g <.»e’’;»s lv»r/«l o l <|. 
: f’erp molo*' 'i" trumnos va’andos

v n<"e’k:‘i •'•'•b‘i '••jh;h”is
mi *stas v*"!)»— •’* Atsišaukite

K \Pč» M’SK'S
311 I\. L. Ili'diyvav SI., Dekalb, III.

bt'JK’l' ’*'■• •■v’s'o la'o'o r*■>vr>;<».
”|('\( n u’iyivąv < ' EANNING 

'’'*. (»2 \V. \Vashington Si., Room 2. 
GEicago,

’*> !l<\t '\’GA *") išsilavimtshi nm- 
■'*r*i išrankioti skudurus. G<’i*t mo. 
k * lis, pastovus darbas. Atsišaukite 

n i’OLDM'N,
0'7 So. K: ■rr’<*'<l A v*. Tarpe Tay lor 

ir 121b Si. Te’. Seeley 282. ‘
—— — —   l .. . Į l .. .. ... —■ .W. .. .1.   —... . ■ ■- ■

pt'lgyt '\'G\ <’(*ro k',:mivi't m ie ' 
!'■ iuvinčj’md a’karpn. Pas!o* *ts dar- ■ 

bes gera mokė tis. įsišaukite
P GOLDMAN

"1'7 bp ' :ovfiel'' 've Tarne 3'aylor 
ir 12lh St. Tel. Seelev 282

INGA molnris tie) skirs'v- 
mo pjunksnit. patyrimas nereikal'n- 
Vas. Atsi.šauki'e

K \TZ
1 O’Rrien St., tarpe llalsted ir .lel- 

fer.son Sf., Chieago.!
Rt'IKtA kriaučių ori-* kosfumiej 

rsi,o vvrjško ;r moteriško darbiu.1 
' *si^mikile greitai.
'E 1 West 33rd SI., Chieago. Į

Bb'lKALINGAS ledelis gera vi->- 
i:i ;r yvi-ns užmokestis g‘*r;>m darbi
ninkui. Atsišaukite nuo (ijki 7 va
rais.

P’ OP’ ES CAS’I MARKEI'....
1919 „So. llalsted St., Chieago.

Rė’KA’ INGA MERGINA | dakhi- 
,-o ofis'p Aja .sage ir elektros g\dy- 
irai.

’Dr. i . r. BOKI AND.
‘""I So. S'a’e SI.. R >om 1108 

Ateikit? nuo 8 ryto iki 6 vai. vakare.1

REIKIA mole'*’) "ml.-yiis rankom 
aust, gtia užmokestis laike mokini. 
mosi. Pastovus darbas per vis.) me
ti). i

()i SON RI'G Ct).,
, l.)0S AA . Monroe Si., (

KURIA DARBiNLNhį

R! IKAl.lN’GA vyrų dėl sandpopie- 
rivvimo prie geleži-s darbo Pa.lo
vų.*, darbas, gera mokėsi1 <

l.AMB, J \T C<»„ 
2331 AVe*d Kinzie SI., Chieago

Rl IKAI INGAS B'ičeri'i greitu lai- 
'•n; darbas pastovus, mokestis gera. 
Atsišaukite hiojaus

I. ŠEIBITIS,
732 \V. 191h St. ( hhiigo, l'l. 

'T<*l. Gan.d .182:.

B’ IKAI INGAS kriaiičius prie mo 
'<*riškų kaulų ir i mi.i. Pastovus 
kirbas, geni mokestis. .\()si&aukile

J. SVILOAA’
1765 Ogdcn Avė., Chieago

1>AI{L)AVI™C
P.ARSIDt'O!) A labai pigiai Reži

mas, “bogė”, “brička' 3 setai pakin
kiu eslrii vienienai ir II. Atsišaukite 
I až.y įliedami No 6 1739 So. llalsted 
SI. Chieago, III.

pARSIDt'ODA bučernė ir groser 
nė labai pigiai. Biznis išdirbtas per 
daug metu, ( ash, nėra nė knygučių. 
Galima su mažai pinigų varyti biz
nį. Bučernė gražioj vietoj: žmonių 
tirštai apgyventa visokių tautu. Ar- 
'i neva bučemm. Ne’iralclski’'* ši- 
’oš progos. Ateikite ir pamals kili* 

ž ramalyma niekas m*i-ašt" >s. 
Kivi’iki’ės po numeriu 2001 W. 20.h 
St.. J. M.

pARSIDt'ODA Grosernė geroj 
*’i**lej. B'/nis išdirbis per mVIm 
Priežastis rardavimo savininkas ei-

5 Vi|n h'Z»
’2I \V. ’:3rd St., CJw*a,/o, III.

n i n|'oi) y vmtnj
»**, V <•«» ’ • 11»»»7* p • mo • v n n I >

o* *•- • • • * Ut’Isloc

•vi’kns •’ i’urikile*
’oiiv omnSKAS

3309 So. I’a'-ted S|., Chi-*aco.

”'m)\VTMlH pirmos klesos bu- 
...„r, j>. <ffo<(>i-pr> .irba be namo 
.pu mmš'n natij *i‘* ’lcluvi ' angv- 

vi..)pi«>, Ba’tos snalvos i 
taisymai. Ppi**b’o.-lmp omini;

AV'tvyy PKAZSKY.
*>S.'6 Fu erald avi*.. Chieago

\iTr»v>Mnnn tai
'"RDAVIMUI 7 sėdynių au’ - 

hi’O'st visk: . ....... ie undėjinv*.
r I* vfpr'(*|* AAIlite Co, išd' *■’>' *-l**s. 
Kas lokio ’"*vo «......  reikalingi,

Erai’k *kus, 
krf.;*'b:ij-.v »v*o () ’ -d. v ' ■”•*> nri° 
"101 AV. Cou’lor St., Chieago, PI

P \ RD AA’’A!l’i ’ sė b oi" mdomo- 
* ;Ui|; ''orda' ■»*■ ęera’”ę ";idė- 
'■••ne Kp*" i*'**’<a'in’Za< to’fjs karas,

R AK A VI) A I

» ir panmtykilę. Kaina
‘•k 8250.00

p. s’Hkėnas

^*>8 <o. Ke (IzI * A*'**.. CHU*a"o IU.
Aut ** i *•*»*’! 1'11", iš fronto. Ga'ima
mal\ Ii bi’e kada

' EA I ILA BARGENAS.
8201) (hibldtų springs*) Pbonogra- 

f:is, grajina visokius rekordus, par
duosiu už 855 su rekordais ir dei
mantine adata. Jkiipgi vėliausios 
mados rakandus 5 kambariams, 

arba atskirą*, puikus seklyčios se
tas, valgomojo kambario ’-elas, mie 
pamojo gambario setas, davenport, 
aksou’n divonųi. rankomis piešti pa 
veikslai ir tt. parduosiu už bile tei
simu) pasiūlymų. Nepraleiskit** šių 

l):'ieenų.
Be/idem ija 1922 So. Kedzie Avė.

TIK TAI ŠI MfiNESI
t’ž 8’5 nupirksi puiku tikros sku- 

ros seklyč’os sėl i, vartota tiktai 30 
dienu, verias -175. Alės esame pri
versti taipgi pratuštinti daug kitų 
•■ck'včios setų vėliausios stai’ės. 
Taioui pianas ir fonografus. PBI- 
'šH’NCLAME UŽ DYKA. Priimsime 
I ibertv Bonds.

AVESTERS STORAGE CO.
2810 AV. IIairison st.

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

R A K A N D A į
P APS!DUODA ąinžai vartoti ra

kandai. Atiduosiu už jusu pasiūly
ta t-nin“ Turiu labai daug rukand'i, 
todėl k: m reikia ai ikife užteks vi
siems. Kreipkitės nedėlios vakare ir 
kiekvienų vakarų per vi«ų npdėlių.

K. B ALTAS
3011 So. l’nion Avė., 1-inas f!, front.

R A K A N I) A I
• ’ipSIDI'ODA didelio saizo “Ca- 

binel” Phonografas, veltos 8250.00, 
vartotas lik 6 savaites. 'I'ainui 2 ’*E- 
h••Tie floor lamps". Kreipkitės ne
dėlios vakara ir kiekviena vakarų 
per visa nedėlių.

K. BAL'i'AS
3011 So. Union Avė., l-mas f’, front.

srociCAi—aĖRos.
MES PėRKAMė Liberlv bondsus, 

mokame augščjausių mokėsi į. Ga
lima pigiai gauti gražini. 

MAIDEN LANE JEAVĖLRY CO.,
I I16 Milyvaukee avi*.. Chirago

RANDAI
A TI DUODAMA renddn 2 akru 

Irusios vaisingos žemes ant South 
Side daržu. Remia labai pigi. Klaus
kite Mr. Smith. Room 206, 21!) So. 
Dearborn si., Chieago.

ANT RI'NDOS garndžius dėl tri
ni automobilių; cemento padlaga, e- 
lektros šviesa ir vanduo, ant an
tru lubų didelis pasidėjimas; kam 
tokia reikalinga kreipkitės adresu:*

Y- B
312/ Lowc Avė. Pirmos lubos

NAMAI-ŽEMĖ
iHATliSlAS HAHGI-..SASI Dvie. 

jų aukštų ir beismentas murim.s ut
imis, du sesių kambarių iiaou. aui- 
Ua n..Mi0.00. Durneli Avė., m u .»xi <».< 
gatves. Mes |uiume ir kI.ii> geru, 
mii | viiil.s.

IGNATII S (JIAP and CO.
31 si ir AValIaee Sis.. Chieago

Aie/filil lįai agentai.

PARDAYIMl'l geras namas ir. sau 
kt-ovaę p Tscilimo kampas, llemlos 
s(i.') mėnesy ji*. Kaina ^(iOOO.Ott.
2107 So. llalsted SI.. ' hleago.

PARMOS PARSIDUODA .
Aplinkiv miesto Micni-

gan kur yra Didžiausia Lietuvių 
Earmei’ii; Kaloniį.'i Amei ikoję, kuriij, 
męs apgyvendinome su 138 Lietuvias 
ūkininkais kuri** turi 3 I kiškas 
Draugystes 2 Laisvis ir 1 Knlalikiš- 
ku, kuri Imi Kunigu ir Lietuviškas 
Kapines. Mes turime loję puikioje 
Kalonijoje suvmėn iš Anglikų jų ge
ras Laimas kad Apgyvvmlimus jas 
lictuvais ūkininkais. Turim** aut 

■yparodavimo gerų, pigių I kii.t. Alažų 
ir Didelių su Budinkais Sodnais, Ap
sėtais Laukais, turim** su Gyvuliais 
ir ūkio mašinoms parduodame ant 
lengvusių išmokėjimų, l’kes gyvu
lius ir patim ings. Neklausykite kurie 
jus atkalbinėlu im musų Kalonijos 
ai dm o išpavido. nepirkit niekur 

kitur t kios nusipirkęs gailėsis kad 
uis mus nepirkai, atvažiuokite tuo
sius pas mus mes jus apgyvendinsi
me tarpe lietuvių ūkininku kur jums 
bus linkima gyventi ant gražiu gerų 
ikių kur laukai ligųs su daug puikių 
Epeliu ir žuvingų ežerų žemė maišy
ta su moliu, dei lingiausi dėl visokių 
jievų daržovių Sodnų Pievų, ir ga- 
nievų. Mes turime daug geros ne
dirbtos Žemes, kurių parduodam pi
giai nuo *8 ligi -18 Akerį. Kurie 
perka pas mus ukes gelžkelio kasius 
sugrržiname, duodami** dovanų $25. 
duridius ]<ožnam už, kožni) prisiųsta 
lietuvi kuris pirkių ūkę. Norinti 
nlalesnios žinios prisiųskile už 6c. 
slamou gausite ūkių Katalogu ir 
žemlapj Kalonijos Adresas.

A. Kiedis & Co.
Peoples State Bank Bailding. 

Seottvitie, Mieli.

DIDELIS BARGENAS
PARSIDt'ODA 13(1 akrų puiki >s 

žemės AViseonsino vaisi'joje; 311 ak
tu dirbamos, o kili girios. Norinti 
piikti ūkę oa* iškabink te ir nepra
leiskite šios progos. Del platesnių 
žinių kreipkiičs laišku arba y pa- 
iškai šiuo antrašu:

CHA S. YAP.l'M,
21 15 So. AVesterh Avė., Chieago, III.

Parsiduoda ir pirmų rankų, ly. 
pačiu savininkų, parsiduoda ant 
lengvu išmokėjimu. Vida di Ižiausi 'i 
lie uviu Tarmei iu kolonijoj AE J i 
\an valstijoj, barnių galima pirki 
koki” kas nori — dide'ių ar ma- 
’ęsjiių, su trobomis, sodais, užsėtai 
' u'l : :< arba viena žemę. Vier:’,:i 
darbininką išgųnimas iš sunkaus 

•padėjimo, tai nusipii kimus farnn s. 
Platesnių žinių kr i dilčs ž'*miau ta 
duotu antrašu. įdedant 3c krasos 
ž?nk'el: a!>; k• m ii.

'TONA' ZAB'-'I A. 
I>().\ L L: ke ( o., Peacock, Alich.

PARSIDt'ODA kimininis lotas, 
Lincoln ir Bany Nori h Si lej. Parsi
duoda 80 akrų farn a arba mai i m 
rnt gi'i.scni*'**:. \lsišaul<iU.‘ *><> nume
riu: .3131 Archer Avi* .1. .lanuszka.

1)15)1'1 ’ R.AlU’ENd NAUJOJ LIE
TUVIŠKOJ KOLONIJOJ

?hs turime ant pardavimo apie 
30 farmi’ j Pietus (South) no (il i- 
••?•"*' H'inois Vaisi joj. 'Turinu* no 
25 iki 209 akru su mimais, gy vuliais 
•b- fųrm'i įrankiais. Kainos yra nuo 
c.P'i ji,į $125.(K) už akr ». ženu* yra 

' dr.; d< r’:ng«i ir aura viskas kų lik 
• asė i. I abri vpra y iela dėl aiu-’ini- 
mo "A vu i” ’ ir pusė mylios mm dy- 
po ir miesto, kuris vadinasi Ed'-".*.. 
'.vood Purk, ln>k'*i (treina') eina kas 
20 minučių iš (ibimigos iki pat Pa- 
cifi • ''mis'. Dbl'*lč turgavietė ant 
■"•mos bo agentai viską superka :m' 

vielos k _• liktai užauginsi, kaip tai 
iavus, gyvulius ir t1, šitos fanuos 
jau y ra ausėtos ir jau nuvažiavęs ga i 
matyli koku* javai yra ant ’auko. 
Ga’i dastoti farma su mažu kapita
lu o» I •drie liks lai mil lengvu išly
gų ga'ėsi išmokėti. Mes tai agi mai- 

i niim farmas an' namu ir panluod'un 
namus po visas’dalis (’.hicagos mieš
ti*. Del platesniu žinių kreipkitės į 
F’rst Na'h'n; I RoaEy Cons*. Co., 
8 IU \V. 33 St., Chieago, III.

Tel. Boulevard 2137.

PARDAVIAU ! mūrinis biznio na
mas AA’aHac** SI. arti 31-mos. Verias 
810,000.00, Pirmiaus savininkas var- 
'ojo ši narna kaino duonkepy Ua. 
P'ulėiimas reikalauja greito pardavi- 
mi. Du'* '”><> pirkėjui gerų paskolų.

i Kaina $8500.
[ Dviejų aukštų medinis namas su 
' mmmliu užpakalyj. I remlauninkai. 
AVal’aee SI. arti 31-mos. Pasiūloma 

, kaina 8 1000.
KOCH X- CO., 

’ 260.3 So. llalsted SI., Chieago.

EXTRAPARGENĄS
2 fialų medinis namas po 7—-6 

kambarius su maudynėmis. Kaina 
82 600.60. Remta 832 (10.

Cl l’MI'NS MIKUTA1TIS
903 W. 33rd St., Vakarais nuo 6 iki !)

MAINAU ............
2 dideliu lotu 72X125, išmainau 

ant grosernčs arba aulomobiliatis 
lotas yra Wesl Pulmane. Alsi,sau 
kiti* laišku a*ba ve' erais vpatiškai. 
Savininkas V. ASC1LA
I(il9 Girard SI., Chieago, III. 
------------------------------------ ------------ ,-----

PARSIDUODA naujas 6 kambarių 
namas su misi* akro geros žemės. 
Galima laikyti karvę, vištas ir au
ginti daržoves. Vi<i patogumai, van
duo, gražioj'* vieloje, ari i gal vakarių, 
Kaina $2,800

L TAMOŠACSKIS 
10512 So. May Street, Chieago, 111 3114

NAMAI-ŽEMĖ
PARDAVIMVI gera farma /0 ak

rų arba galima mainyti i namų. Yra 
kas reikalinga prie gy venimo. A i- 
sokios mašinos ir nauja kuliai iu 
mašina. l abai graži viela priein
anti prie kelio, arti prie miesto 
2 mylios. Galilc atvažiuoti vaka
rais nuo 6 iki R) vai.

P. Riš KEIS.
2837 So. Emerald Avė., 1-mos lubos 

iš priekio

l’AKSIDl ()I)A:
1297 So. Cambell, 6-6, visi page 

lininiai, geros išlygos $1100.
1922 AV. 351 h st.. 6-6, 50 pėdų lo

tas $7200.
3632 llonore si., I ruimai, $1700.
3916 S. AVestern avė.. 6 ruimai, 

visi pagerinimai $1706.
3395 Archer Avė., 4-1, mūrinis, 

$3700.
1135 So. Campbell avė., naujas, 1- 

I, elektra, vanos ir tt. $5300.
3338 So. Seelev Avi*., 6-6, mūri

nis .«2?f»0.
I’«21 So. Sayvyer Avė., mūrinis, 5- 

5, 30 Dėilii lotas, išlygos $6200.
1938 A\'. 3'dh St., 5-6, mūrinis, va

nos, gesas, ir II., išmokėta $4200.
AE'DonnelI.

2630 AV. 38tb Street., Chieago, III.

Buk pats sau bosu.
įsigyk vien:) musu 40, 80 arba 1 >0 

■ikrų dobilams, bulvėms ir pieninin
kystei farma pagarsėjusioj** lake 
:mielinkėje Vilas paviete. AViscon- 
siu, lengvais išmokėjimais. Kaina 
•<15.00 iki 830.00 už akrų. <200 jmo- 
kėl cash ant 40 akrų. 8300 jinokėt 
;r h ant 89 akrų; likusius pagal-j i 

sų išgalę.
ŠI YRA JI’SR PROGA.

Kam atidėlioti įsigyti fanu;) AVis- 
•onsine. Iri)ši:) prie kietų medžių 
žemę už abeln;) kainų, pagal ju ai 
uačių išmokėjimo išgalę, kur dobi
lai auga kaip žolė, ir kur bulvės 
dirvoje yra vertos daugiau, negu o- 
randžiai ant medžių Californi'joje.
9 TARKI TI- ŠIANDIEN.
Ypati.škas palydėjimas išvažiuo

jantiems kas utarninkn ir pėtnvčios 
naktį. Ateikite mis G. b'. SANBORN 
musu atstovų Chieagoje,' 908 Peo )- 
les Gas Building, ir susitarkite pa
lydėti mus sekančiame musu i.švi- 
:;»vime. arba telefonuokite AVaba L 

1507 dėl ansereėjimo. 'Rašykite Ii? 
'aviškai. CII.AS. (’.ODLESKI, Kolo
nijos Direktorius.

SANBORN COMPANY, 
b’agle River. AVisconsin, Box 2

PARDAVIAU 1 šeštu ir sc.dvniu
k: ii barių mūrinis 
Muility nė, gesas ir 
|os | a.slogės, alliy 
(UI.

.’'*.*•. J. AValsh, 
3ė 16 I r i Heli avė.,

r medi «s mimas 
garage, dvi na i- 
lolas, 25x125 

f

Savininkas
2r Hal; *.

ŪKĖS.
Lietuviai įsidomėkite. Aš uuplr 

kau ūkę AVisconsine, ir aš esu lab u 
užganėdintas. Daug kilų lietuvių 
pirko ir yru patenkinti. Jums pa 
liks derlinga žemė ir sveikas klima 
las 'Tay lor. Lincoln ir Langdale pa 
viiduose, AVisconsin. Ši yra TIK
RA PROGA. Labai lengvos sąlygos 
ant ukiųy arklių, karvių ir tt. Rašy
kite man dėl platesnių žinių. Jeigu 
jus gyvenate Roekforde arba arti 
jo atsišaukite į mane bile kokią die
na po šešių vai. vak.

Anton Paulick,
807 Lincoln Avė., Rockford, R)

lO'T.AI $225.00 U P.
pėdu Ibiai prie ais Marguetle 

Parkų. pOe du* lietuviuko kliotn- 
aus ir 71 st. Viena gražiausių vie

tų ant South Side.
'Turiu daug namų ir bungaloyvs ant 

pardavimo pigiai. Matykite mus 
pirm negu pirksile.

Masu’is and O Reillv
N. AV. Corner 63rd st., ir Kedzie

PARSIDUODA GER A FARMA 
AVISl'ONSIN VALSTIJOJE 

67 akrai geros ir derlingos žemės 
ant kurios viskas gerui auga prie 
nai upės, viena mvle nuo miesto 
ir netoli vaikams mokykla; 6 kamba
rių namas su pamūrytu unatnamiu, 
su kitais reikalingais budinkais, su 
reikalingomis farmai mašinomis ir 
kitais įrankiais; 8 melžiamos karvės, 
1 veršis, 2 geri arkliai, 27 vištos; 8 a- 
krai jau uždėti su rugiais, kaina 
$65(16, reikia įmokėti $3500, likusius 

an| išmokėjimo pagal sutarimo.
Atsišaukite pas t

A. ('.PIGAS & CO.,
3111 So. Ilalsle.l SI., Chieago, III.

PARSIDUODA GI-RAS TRIJŲ AU- 
G.š'I'U MŪRINIS namas po 6 kamba
rius su gasu. maudynėmis ii’ kitais 
uarankumais; namas raminsi ant 

Briilgeporlo lietuvių apielinkėje. 
Kaina 85506, pusę reikia Įmokėti, 
’ikiui’is remtos išmokės; galima pri
imti lotą kaipo dalį įmokėjimo. At
sišaukite pas

A. GRIGAS X (’()., 
3111 So. llalsted St., Chieago, III.

RETAI ATSITINKANTIS 
BARGENAS!

Savininkas turi farma ir vra pri
verstas parduoti grėdai ir pigiai 

savo beveik naują penkių pagyveni
mu narna su gasu, elektra, mamlv- 
nėmis ir kitais paranktimais; namas 
randasi Cicero lietuvių apiplinkėje, 
neša neras remkis ir yra visados iš- 
rendavotas. Atsišaukite pas

A. GRIGAS X- ('().,
So. llalsted SI., Chieago, III.

E X T R A
R EIK A LIN G A S S A VININ K A M S 

Lietuvis konlraklorius. Dengiu vi 
sukins popierinius stogus ir taisau 
senus. Dedu raiu paipas, dirbu l>le- 
kinius kaminus, dedu blokines lubas 
— vienu žodžiu išdirbu visokius sto
gus ir visokius blokinius darbus.

Darbus užimu visose dalyse Chi- 
ingos. Darbų atlieku atsakančiai ii 
duodu gvarantiją. Kam lokis žmo 
gus reikalingas, kreipkitės

LIT!U AMAN RED 
R(W)FING CO, 

and Sheel Melai \Vorkn
2166 W, 2lth M Tol Canal 4KO2

NAMAI-ŽEMĖ
PARDAVIMUI:

Du lotai. 1112 So. \Vestern avė., 
kaina <550, ir II 13 Artesian avė., 
kaina $250, PIRK DABAR!

M Donnell,
2636 \V. 38tli Street., Chieago, III.

PARSIDUODA -I pagy venimų pui
kus namas; pri< žastis pai'davimo - — 
savininko mirtis. Atsišaukite 
3316 S. llalsted st., (’hieago

AŠ SAVININKAS sl H) GURO n.i- 
u.) labai pigiai aliJuo l.i. 1 pagyve
nimų po I kambarius, medinis gi
roj apielinkėj su 7jpi’tfų augšlu < e- 
mentu beizmentu irgi garage su vi
sokiais 'taisymai . Kaina 83250.

J. KRIPAS,
319 \V. 51sl Phice., Chieago.

Šalę \V; nt\vorlh So. 51 SI.

PARDAVIMUI pigiai namas ir lo
tas.
33*18 So. Hoynp Avė., Chieago.

PARSIDUODA *lu murai ant vieno 
foto vienas mūrinis, kitas medinis. 
Per abudu mimu yra 18 rūmų. Boli
dus neša į mėnesį 53 dol. Parsiduo.

ta už 83,700. Na" ;is remtasi netoli 
šv. Jurgio bažnyčios. 'Tie namai tu- 
* i Imt parduoti • trumpą laiką. Atsi
šaukite pas

C. SUROMSKI 
3346 So. llalsted St., Chieago.

MOKA KLOS
RI IK AI IN G AT\YRl7'iin^^ 
MOKYTIS LABORATORIJOS DEN- 
TISTER1JOS ARBA ASSISTEN l'U 

DEN "TĮSTO.
Dentisleri ja y ra augŠČiaiisia pro

fesija ir geriausias biznio amatas. 
Didelis reikalavimas visame mies
te. Kodėl nesimokyti lengviausiu, 
greičiausiu ir pigiausiu bildu? Ne
reikalinga mokslo, labai mažai rei- 
ka'inga anglų kalbos. INDIVIDl’A- 
I ĖS instrukcijos praktiškame dar
be. išmokinamos pilnai nuo keturių 
iki dvylikos mėnesių, tu* mokinimus 
iš knygų; dienomis arba vakarais; 
engvo, sąlygos; geriausi paliudiji- 
•m'i. Diplomui pripažĮslama visa- 
ire pasaulyj'?. Nuo 17 iki 50 melų 
mži'iu;.. ATSIMINKITE, kad jums 

nereikia specialiu išsilavinimo. Ne
atima laiko nuo jusu kasdieniniu 
užsiėmimo, nereikia daug pinigu, 
jus nu kalė besimokindami. Neali- 
.'lė'iokile. Pasisekimus reikalauja 
ve.kimo. Uždirbk nuo $35 iki <75 į 
ųvųi’ę. Bet jus negalite to žinoti, 

kol jus neateisite ir nepersilikriit 
Jte patįs.

Musų kursas pagelbės moterims, 
*•■(*1 urnose klesose: 1-ma- Moterims 
dirbančioms kaipo denlistų pagel- 
bininkėms; 2-ra—Moterims dirban
čioms kaipo dentistų nursėmis; 3- 
eia—Moterim1 dirbančioms denlis
tų ofisuose Kiipo hygienistės; 4- 
ta: Moterims norinčioms dirbti vie
name iš šių užsiėmimų. Didelis 
rei kalaviiuas ypač kalbančiu sveti
momis kalbomis. Ypatingai geras 
pasiūlymas tiems, kurie greitai at
sišauks.

Rašykite dėl •» katalogo arba atei
kite y |.*ali.škai i ofisą. Mes išaiškin
sime jūsų pačių kalboje ir parody
sime visą darbų.

Ofiso valandos nuo 10 ryto iki 8 
vai. vakare.

SC1IOOL OF MEC1IANO 
DENTLSTRY

802 \Vest Madison Si.. 2-ras augšlas 
CIIICAGO, ILLINOIS

V A LENTIN E I) R ESM A KING 
COLLEGES

6205 So. llalsted st.. 2107 W. Ma
dison, 1850 N. Wells et.

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

SARA PATEK, Pirmininkė

Mokykla Kirpimo ir Desitfningf 
Vyrišky ir Moterišku Aprėdai u.

Musų sistema ir ypati.škas mokini
mas padarys jus žinovu į trumpa 
laikų.

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

Elektra varomos mašinos musų 
siuvimo skyriuose.

Jus esate užkviečyuni aplankyti ir 
pamatyti musų mokyklą bile laiku— 
dieną ir vakarais ir gauti speciali^ 
kai pigia kainą.

Peti enos daromos pagal Jūsų mie- 
rą — bile stailės arba (lydžio, iš bi 
le madų knvgos.
MASTER DESIGNING 8CHOOL

J. F. Kasnicka. Perdėtinia
118 N. La Šalie gat., prieš City Hal* 

MsiŠankit ant 4-tn angštn

ĮVAIRUS skelbimai
MUSŲ SĖKLOS DYGSTA

Mes turime visokios rųšies sėklų 
dėl ŪKI V ir DARŽŲ. Pirmos klesos 
sėklos už nebrangią kainų. Pamė
ginkite ir reikalaukite kainų sura- 

I šo.
IligI* Point Seed Farm

5 \Voodland Park, Rochester, N. Y.


