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Italija rengiasi prie aneksavimor

-r ■m—®

Japonija galbūt irgi pa 
sitrauks iš tarybų.
Orlando grąsina kare

Jugo-slavai didina armiją

Vokiečiai ryto gaus taikos sąlygas
NAUJAS KRIZYS TAIKOS 

TARYBOSE.

Anglija nenori išpildyti Japoni
jos reikalavimų ir gali įvykti 

naujas trūkimas.

PARYŽIUS, bal. 27.

tę dėlei sutaikimo Japonijos ir 
Chinijos reikalavimų apie šan- 
tungo pusiausalį. Tas pažymė- 
mės antrą susirėmimą tarp An-' i 
glijos ir Japonijos ir manoma,

Japoniją tvirtinimu, kad kelti
niais imperija — Australija ir 
Kanada neleis Anglijai indor-

Tečiaus dabar Lloyd George 
neturi pasiteisinimą ir jeigu 

jos jos Šantungo reikalavimuo
se, tas išblaškys Japonijos iliu
zijas apie susivienijimą su Ang-

Nežiurint Amerikos komisi
jos optimizmo, laukiama nera
mios situacijos kada ateis at
viras pasirodymas, kadangi Ja- 
panija reikalauja begalimą kon- 

priešingos Amerikos nuomonei 

suoti be užsitraukimo Amerikos 
ncpasitenkinim.

Kodėl Londonas už lygą.

lygą, tai noras atsikratyti nuo 
juisirodžiusio painiu susivieni
jimo su Japonija. Nė Kanada,

Anglijos-Japonijos susivieniji 
mo ir Anglija supranta taipgi 

tą susitarimą. Tas todėl verčia 
Angliją atsikratyti nuo savo tal
kininkės su kiek galima mažiau 
keblumo.

Vienas dalykas, kuris sulaiko 
Angliją nuo pašalinimo Japoni
jos tai baimė, kad Japonija ga
li tuoj padaryti susivienijimą su 
Vokietija ir Rusija, tuo pagim
dai)! naują rytu pavoją, "fė

netekti Japonijos paramos, ne
gu kad pastatyti pavojun san-

tikius su Amerika ir sukelti ne- 
užsiganėdinimą Kanadoje ir Au 

jos, japonai žino, kad grąsini- 
mu apleisti konferenciją jie nie
ko nelaimės. Todėl tikimąsi.

čiaus yra žinoma iš džingoistiŠ- 

ponija turi padaryti atsispirimą 
kame nors, kad laimėjus žemių, 
ir manoma, kad jie tvirtai lai-

I ta lai vedė tarybas su japo- 

da situacija pasidarė kritiška it 
japonai tankiai atsilankydavo 
Baluos buveinėm 'Pečiaus li
kusioji dalis konferencijos nesi- 
interesuoja tuo, kadangi italai 
neturi nieko bendrą ir negali 
pasiūlyti jokią patogumų, apart 

apiegalbūt slaptoj susitarimo 
susivienijimą su Vokietija

Amerikos-Japonijos
karė.

Pastarąją laiku japoną svars
tymai Paryžiuje atnaujino tarp

galymybe Amerikos-Japonijos 
karės ir atvirai kalbama, kad se
kama karė ištiks už 10 metu 
tarp Ja ponius ir Suv. Valstiją.

True translation filed with įl*e post- 
inaster at Chicago, III. April 28. 1919 
as reąuired by the act of Oct. 6,1917

ITALIJA RENGIASI ANEK
SUOTI REIKALAUJAMAS

ŽEMES.

Šaukia parlamento susirinkimą. 
Amerikiečiai dalyvauja de
monstracijose prieš Wilsoną. 
Ambasadorius pasitraukia. .

LONDONAS, bal. 27. — Pa
sak (’entral Nevvs žinios, Itali
jos parlamentas liko sušauktas 
ant utarninko, arba savaitę ank
ščiau negu buvo pirmiau pa
skirta susirinkimui.

Premieras Orlando paduos 
parlamentui p 1 c n ą t u o- 
iautinio aneksavimo Trentino,

Iria, Fiume ir Dalmatijos.

oficieriai Ryme dalyvavo de
monstracijose prieš VVilsoną.

Bolognoj Amerikos oficie- 
rius, sakoma, smerkė preziden
tą laike tokios demonstracijos.

Page apleidžia Rymą.

Thomas Nelson Page išvažiavo 

žinia, kad įteikus savo rezigna
ciją prezidentui Wilsonui.

Pasak vaigštančių kalbu, šią
nakt Ryme laikoma konferen- 

są dalyką Italijos žmonėms.

Wilsonas laikosi.

Nežiūrint kokią paziciją ož

ką žinią iš Paryžiaus, ant kiek

True Iranslation filed xvilh Ihe post-inasler ai (.hieago, III. April 28, 1919 as R’guired by Ihe act of Oct. (1,1917

RUSIJOS ŠIAURINIAME FRONTE.

paliečiama prezidentas 
nas laikysis savo pozicijos

Tvirtinama, kad prezidentas 
yVilsonas atvyko į Europą pa
kvietimu talkininką valdžių ir 
buvo prisirengęs priimti taikos 
programą sulig dėsniais, ku
riuos jos viešai indorsavo.

True translation filed \vith Ihe post- 
niustcr at (hieago, III. April 28, 1919 
as reguired by Ihe acl of Oct. 6, 1917

ITALIJA NIEKAME NENUSI
LEIDŽIA.

Sako Orlando.

Premic-

ryžiaus j Rymą. Kalbėdamas į 
minią, kuri ji pasveikino, jis pa-

“Dabar ne laikas puikioms 
kalboms. Stovėdami prieš pa
saulį, kuris mus teisia, mes tu
rime turėti tvirtumą ir ramią ir 
skaisčią sąžinę.

‘Yra du klausimai. Pirmas y- 
ra ar valdžia ir Italijos delega
tui ištikimai išaiškino mintis ir 

šauksmas “taip”.

“Aš niekad neabejojau apie 
tai.” tęsė premieras, “nes aš ži
nau sielą mano žmonių, beit pa- 
tvirtintinimas buvo reikalingas. 
Pirmas klausimas atsakytas; 
Rymas palaimina musą darbą.

“Antru klausimu yra apskai
tymas rūstumo situacijos. Bet 
aš neprašau j ūsą umaus atsaky
mo. Dabar pagalvokime kas 
gcišlliniausio ‘ir geriausio gali 

atsitikti musą Italijai, kurio tei
singa ir pagirtina pozicija iššau
kė pasigėrėjimą dvieją pasaulių

“Mes turime parodyti, kad 
paėmėm atidon bloginusį. Po ke 
tvėrių mabą neapsakomo skurdo 
ir pa šia u kavinio mes atsidūrė
me veidu prieš naują pasiauka- 
vimą ir skurdą. Šioj valandoj I-

BERLINAS, bal. 26. • Vo- 
kiečią delegatai j taikos konfe
renciją važiuos į Versailles tri
mis specialiais traukiniais, iš
važiuodami iš Berlino nedėlioj, 
ar vėliausia panedėlyj.

I Tikimąsi, kad taikos sąlygos
talija yra prisirengusi ir didesnė bus įteiktos Vokietijos atsto- 
negu kada nors didesnė negu ’ vams utarninko vakare. Tage- 
gegužčj 1915 m. j blntt sako, jog gerai prityru-

“Tas nuosprendis turi būti gc- siuose rateliuose menama, kad

\Vilso.-1 ra i apsvarstytas. Maisto ištek- Italijos-Amerikos incidentas ne- 
ne-ilius mažėja, bet Italija, kuri ži- turės įtekmės į Versailles tary- 

nojo badą, niekad nežinojo pa- bas.
žeminimo. Aš neslepiu nuo [ Francijo^ akademiją įsileido
jus pavojaus šios labai kritiškos atsišaukimą prašydama, kad o- ^inia motormano ir kondukto- 
liškos valandos.” j ficialis tekstas taikos sutarties (’iaus ant grįštančiu iš baliaus

Tie žodžiai liko priimti su di- butu svarstomas ir pasirašymi 
džiausiu entuziazmu, žmonėms santarmęs, butu parašyti fran- 
šaukiant: “Mirtis negu išdavi-1 euzu kalboj.
mas musą brolią už Adriatiko!”
ir “Mes stovėsime prieš viską.”

“Aš esu su jumis,“ tęsė pre
mieras “brolis tarp brolią ir

svli ir sekti valia žmonių. Gal- v c c

būt kad mes atsidursime vieni, 
bet Italija turi būti suvienyta ir 
turėti vieną valią. Italija ne
pražus.’’

True translation filed with Ihe post- 
master at Chicago, III. April 28, 1919 
as reguired by the act of Oct. 6,1917

PARYŽIUS, bal. 26. — Angli- 

au pilnai užgiriu prez. \Vilsono 
užimtą poziciją Italijos klausi
me, bet jie neužgiria metodą, 
kokias jis pavartojo atsiekianti 
tikslo.

“Taryba Iri ją’’ užima tvirtą 
frantą pamatinėse problemose 
Adriatike, bet Clemenceau ir 
Lloyd George tikėjosi, kad Wil- 
sonas susilaikys nuo viešo pra
nešimo kol nebus galima pada- 

lijos delegaciją.

Tiue translation filed v-ilh ihe post- 
niaster at Chicago, III. April 28, 1919 
as rcųuired by Ihe act of Oct. 6,1917

VOKIEČIAI GAUS SUTARTĮ 
RYTO.

Delegatai atvyks Versailles 
trimis specialiais 

traukiniais.
i

' Tt ne tianslation filed xvilh the po<4-

JUGO-SLAVAI DIDINA 
KARIUOMENĘ.

Pašaukė prie ginklo dar tris 
klesas.

TRIEST, bal. 26 
pranešama, kad .

True translation filed xvith the post- 
master at Chicago, III. April 28. 1919 
as reguired by the acl of Oct. 6,1917

ČERNOGORIJOS SUSIRINKI
MAS NUTARĖ PRISIDĖTI 

PRIE SERBIJOS. BALTIMORE, Md., bal. 27.
1 Keturi žmonės liko užmušti 

BELGBAD, bal. 24. — černo- v . ••.•iii.... Spanks priem lest vj kada ekspre-iriios nacionalis susirinkimas . . . ,.. . ‘ x «.saus traukjinis užvažiavo ant 
aidomobilio.užsibaigiant posėdžiui nedėlioj 

siirinkimasį taipgi nutarė husi-

Pasak Podgorica žinios, susi
rinkime dalyvavo 118 delegatą 
ir kjlo didelis entuziazmas de
ki černogorijos susivienijimo

gompersAs SUŽEISTAS.

NEW YORK, bal. 27. - Ame
rikos Darbo Federacijos prezi
dentas Samuel Gompers, 69 me-j 
tą, šiandie liko sužeistas, kada * 
ant automolbiliaus, kuriuo jas 
važiavo užbėgo gatvekaris. 
Gompersui sulaužyta du šon
kauliai ir galbūt pažeisti vidu
riai. ’

Skaitykite ir Platinkite
“NAUJIENAS”

Užpuolimas ant lietu
vių baliaus

Keli iš užpuoliku mirtinai, dau
gelis lengviau sužeisti.

CHICAGO. 
karį Federacija

Pereitą subat-
Lietuvišku

Park Auditoriume. Kaip mums 
pranešama, apie 11 vai. nakties, 
visiems gražiai besilinksminant 

merikoniškų “bomukų” ir už
puolė ant susirinkusiųjų. Kilo 
smarkios muštinės. Lietusiai 

dinėmis lazdomis ir bolėmis. 
Daug žmonių liko sužeista, bet 
labiausiai teko užpuolikams. 
Daugeliui ją kėdėmis sudaužy- 

monės išvilko iš salės. Bene trįs 
ją galbūt ir mirs. Iš lietuvių 

ir moterų, bet nė vienas, rodos, 
nėra mirtinai sužeistas.

Čia ilgi keli lietuviai nukentėjo.
Sakoma, kad ta šaika jau ant 

toje svetainėje buvo užpuolusi, 
bet vis jai pasisekdavę. TeČiaus 
iietuvtiai pasirodė dm a lakesniu i 

teko.

True translation filed wi h the post- 
mastei* at ('hieago, III. April 28, 1919 
a.s rcųuired by the acl of Oct. (i, 1917

GAUDYS SLAKER1US.

WASHINGT()N, bal. 27.

medžioklę ant dral’to dezertirą, 
kurie bus teisiami ir baudžiami

4 ŽMONĖS UŽMUŠTI

True trunsloGnn fiMd with Ihe post- 
•aster at Chicago, UI. April 28, 1919 

as re<|iin*<Mi b y Ine a< i ui Oct. (i, 1917

EISNERIO UŽMUŠĖJAS 
NULINČIUOTAS.

BERLINAS, bal. 26.

Bamberg iš Municho, grafas Ar- 
co-Valley, kuris užmušė Bava
rijos premierą Kurt Eisner Mu- 
niche vasario21 d. ir nuo to lai
ko gulėjo ligonbutyj po minios 
bandymo nulinčiuoti jį, nesenai 

i spartaku minios liko išvilktas 
iš ligonbučio ir užmuštas.

[ ORAS
Lietus šiandie, ryto galbūt 

giedra; nedidelė permaina teni-

Saulė teka 5:50 vai., leidžia 
si 7:45 valančią.

True Iranylntion filM with Ihe post- 
niastcr at Chicago, III. April 28, 1919 
a> rc(|iiirr<l lis the act oi (h t. (i, 1917

Vilnių laiko 
lenkai

LENKŲ KAVALERIJA 
VILINIUJE.

.. Pilsudskis ir gen. Szeptycki.. 
atvyko į Vilnių.

VARŠAVA, bal. 25. — Pir
mieji lenką kareiviai, įėję j Vil
nią laike lenką užėmimo to 
miesto, buvo kavalerijos būriai 
po komanda lięut. pulk. Bęlina.

bolševikai suorganizavo labui 
smarką pasipriešinimą.

Pilsudskį ir komanduotojo?

buvo priimti entuziastiškai.

Tnie rran.slalion filed \vi h the post- 
nutslcr at ('.hieago, III. April 28. 1919 
is ie<|iiired by Ihe act of Oc». 4. 1917

LATVIJAI .ATKIRSTAS
MAISTAS.

COPENHAGEN, bal. 26.

žinia sako, kad talkininkai at
kirto maistą nuo Latvijos kol 
nesusidarys ten nauja valdžia.

TEIS 31 I. W. W. NARĮ.

SEATTLE, Was., bal. 27.
Teisimas artštuotą laike geno- 
ralio-streiko 31 I. W. \V. narių, 
kalbinamu kriminaliame anar-

Mirti reiktą, o vedasi.

CHICAGO.- Našlys S. J. We- 
ber, 69 m. subatoj apsivedė su 
našle Mrs. Louise Tohl, 73 m. 
amžiaus. Jo dukters sužieduo
tinis buvo prie šliubo broliu.

ROCKFORD, ILI

Streikas.

Čia rakandu dirbtuvių darbi- c c

ninkai išėjo streikuoti. Strei
kas tęsiasi ramiai. Darbinin
kai laikosi vienybėj, ’faigi ir 
policijai nėra kas veikti. Vie
nas kalbėtojas savo kalboj už-

streikuoti ir mašinistai. Tarp 
kitko pasakė, jogei, t. y. mašini- 

vią dadbtininkai kur-tik po stiu 
bas kaziriuoją.

Gyvensime, matysime, kas 
bus. — Es-Eras.

SPR1NGFIELD, III. — Illi
nois sveikatos departamentas 
paskelbė, kad raupą liga siau
čia Kane ir Dupage pevietose.

PI ERB. Naujienų akai** a 
tytojos ir skaityto* I 

jai prašomi pirkinių rei
kalais eiti {tas sankro | 
vaa, kurios skelbiasi 
Naujienose.
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CHICAGO, ILLINOIS
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Naujienos eina kasdiena, išskiriant 
nedėldienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 S. Halsted St., Chicago. 
III. — Telefonas: Canal 1506.

Užsisakomoji Kaina:
Chicago je — paėtu:

Metins........................................96.00
Pusei meto .............................. 3.50
Trims mėnesiams ..............
Dviem mėnesiam .................. 1.45
Vienam mėnesiui .................. 75

Cblcagoje — per nešiotojų*:
Viena kopija ............................. 02
Savaitei ................................  }į
Mtaesiui .....................................

Suvienytose Valstijose, ne ChicagoJ, 
P*Ae“:n.».....................................

Pusei meto ........
Trims mėnesiams
Dviem mėnesiam
Vienam mėnesini ........  oo i

Pinigus reikia siųst Pačto Money 1 
Orderiu, kartu su užsakymu.

LSS. Valymas.,

Cfi I.-II t Panedėlis, Baland. 28, ’19
nėra kenksmingi. Tūli jų sūnau- ka kalbama, išmokino tukstan- šitos unijos dalyvaus visuotinoj 
doja žinojimą kritikai ir kovai, čius darbininkų bul socialistais darbo paliovoj Gegužio 1 d. 
kad užkenkus.
jhną ir geidimą veikti parduo
da už laikinius asmeninius ge
rumus.

Atmetus visus viršminėlus e- 
lementus, prisieinu visą svarbą 
socialistiško judėjimo dėt ant 
žmonių, kurie ir pažįsta socia
lizmą ir veikia jo įkūnijimui, ši
tie socialisti yra nugarkauliu 
socializmo judėjimo visame pa
saulyj. Tikslus, prie kurio jie ei
na, yra vienokis, supratimas so
cializmo dėsnių irgi vienokis ar
ki netoli vienokis. Bet įvairiose

Tuli savo žino- ir patįs nemetė savo idėjos, o vis
da skelbia publikai. T*eso, jie neša, kad aštuomų valandų die- 
kitaip suprato, kitai]) atsinešė ir na jau įvesta visuose uosiuose, 
prie kiek kitokio veikimo ragi-1 bet dokų darbininkai prižada 
no luinose bėgančiuose politi- ....z’------------------
niuose gyvenimo klausimuose. 
Bet jeigu žmogus kitaip silpnin
ta, ir kitai]) atsineša, ir kitaip ai
škina kelis dienos klausimus ir 
tuo pačiu laiku nenukrypsta nuo 
socializmo pamato, ar mes gali
me apskelbti jį prasikaltėliu, 
musų priešu ir vertu pakarti?

( Toliau bus.)

Dokų Darbininkų Unija prn-

Lietuvos šelpimo 
i reikalu. KORESPONDENCIJOS

visi sustoti dirbę Gegužio 1 d., 
kad suteikus pilną vieką darbi
ninkų demonstracijai.

“Metalo Darbininkų Unija 
praneša, kad ji tikisi gan Ir tą 
l>atį užtikrinimą,
unijos, bet Gegužio 1 d. demon
stracijoj dalyvaus, kad parod
žius savo sutikimą su kitų dar- 
.bininkų troškiniais. Jūreivių

ką ir kilos

po-

Lietuvoje 
ir badas, 
reikalinga

SUMAŽINK IŠLAIDAS 
PIRKDAMAS CEVERY

- KUSSUNE0L1N 
PADAIS

„Atsakymas čeveryky dfivėjimo 
klausyme randasi Neolin paduose”, 
taip sako H. L. Evans iš Steuben- 
ville, Ohio.

„Per penkis menesius”, sako 
p-nas Evans, prie darbo, La Bellc 
geležies išdirbystčjc nešiojau tuos 
pačius su Neolin padais čeverykus, 
o dar ir dabar galima juos dėvėti 
daugiau 2 mėnesiu. Kuomet mano 
darbo pareigos priverčia mane kas
dien vaikščioti dirbtuvėje tarp de
gėsių, pelenų ir tt., tai be mažiau
sios abejonės, kad geresnio už Ne
olin padus rasti nieko 
ma.

Tamsta ir visa Jūsų 
tirsite, kad su Neolin
rykai laiko daug ilgiau ir tokiu 
budu taupinate pinigus. Cevery- 
kus su tais garsiais padais galima 
gauti beveik kiekvienoje krautuvė
je ir įvairiausio didumo. Kiekvie
nas šiaučius pataisys Jūsų senus 
čeverykus prikaldamas Neolin pus
padžius, kurie yra tvirtai pagamin
ti, smagus ir nepermirkstanti. Juos 
pagamina Goodyear Tire & Rub
ber Bendrovė iš Akron, Ohio, jie 
ten pat išdirbinėja ir kojasparni- 
nius užkulnius gvaranduojamus 
daug ilgesnį išlaikymą negu visoki 
kiti užkulniai.

rfeolin Soles

PITTSBURGH, PA.
Balandžio 14 dieną Čia pra

dėjo siausti nedarbas. Daugu
ma pittsburgiečių, jų tarpe ir 
aš, likom be darbo, vieni visiš
kai, kiti dar dirbam po 2—3 
dienas į savaitę.
xDaug jaunų vyrų dabar bas

tosi po gatves Ible užsiėmimo ir 
eimanuoja kad neturi ką 
ir kur pasidėti.

Aš noriu pranešti savo 
gams pittsbrugiečiams,
tiems, kur neturi užsiėmimo, 
le ir tiems, kurie dirba nakti
mis, o dienomis turi tiek atlie
kamo laiko, kad jie sunaudotų

Prusų lietuvių Chicagos 
mitrias paskutiniame savo 
sėdyje, svarstydamas Lietuvos 
reikalus ir jos padėjimą, pri
ėmė sekantį tarimą: 

Mes žinome, kad 
viešpatauja skurdas 
Lietuvos žmųnėms
pagelba. Ir tai ūmi pagelba. 
Jiems reikia visko: maisto, dra
bužių ir daugybės kitokių daik
tų. Todėl mes, Amerikos lietu
viai, turime stenglies, kad jiems 
šiuo-luo pagelbėjus. O tai pa-, 
daryki, musų nuomone, butų ga
lima taij):

Kiekviena draugija, kliubas 
ir parapija turėtų išsirinkti tam 
tikrus komitetus, kurie eitų iš 
namų į namus ir rinklų įvairių 
apdSvėtų drabužių, avalynės ir

veikli1

drau- 
netik

a-kitos. 'Transporto Darbininkų 
Unija, prir kurios priskaHoina 
Paryžiaus tramvajai ir tuneliai, 
praneša, kad jos reikalavimai 
jau beveik beįvyksbj?bet ji susi- 
laikis nuo darbo, kad privertus 
viešąsias valdžias neužmiršti jos 
specialių reikalavimų. ,

“Taigi šitas susirinkimas nu
sprendžia reikalauti Visuotino
jo Darbo Federacijos komiteto 
pasirūpinti priduoti Gegužio 1 
d. išimtinai darbininkų klesos 
išvaizdą, paskelbti proletariatui 
savo nusprendimus ir pasirupin 
Ii, kad susilaikymas nuo darbo 
Gegužio 1 d. turėtų demonstra
cijos išvaizdą.”

Neminėta apie ilgumą žada
mojo susilaikynto nuo 'dari).). 
Yra manoma, kad šitą nuspręs 
Visuotinasis Darbo Federacijos 
Komitetas. .

Truc ♦rimslntlon filed \villi Ihc post- 
niastcr at Chicago, III. April 28, 1919 
as reųulrcd by the net of Oct. 6,1917

Pasaulio Darbininkų 
Judėjimas.

kito negali-

minės, ir politinės, ir sočia lės ap
linkybės, todėl įvairių šalių so- 
cialrslai turi kitokia taktiką. Bu- I.M .. k .1.25 sijos socialrstams, pav., reikėjo 

65 'kitokias taktikos prie carizmo, 
kad jį nuvertus, negu reikia da
bar: Vokietijos socialistų tak
tika dabartiniu kriku negali1 ‘bū
ti tinkanti Suv. Valstijom ir tu- 

iJom kitom šalim. Kadangi abso- 
i liūčių tikrenybių pasaulyj men- 
• kai ir prisieina spekuliuolU tai 
| visgi geriausiai turėti pamatą 
Į s|M'kuliavimin. Taip ir socialis- 
l tai, spręsdami savo veikimo bu- 
;du.ų remiasi ir turi remtis soci- 
įalizmo mokslu. Vienok ir nuo' 
i jo nenukrypstant gali būti nus- 
į t ityli <tn ar duugiau būdų, riši- 
jinui bėgančių gyvenimo klausi- 
I mų. Taip sakant, gali pas socia
listus susitverti skirtinga takti
ka ir atsinešimas link tų pačių 
dalvku, nors ir vieni ir kili nuo 
principų neniMi’olsta. šilas skir
tingas manymas, kai]) reikia at
sinešti į žinomus dalykus ir kai]) 

įveikti žinomuose alsi likimuose, 
kada jis paaštrėja, suskaldo so
cialistų organizaciją į frakcijas, 
kurios nors būdamos vienos idė-

1.65

(žinios International Labor 
News Service)

FRANCIJA.

šeimyna, pa- 
padais čeve-

Daug kiilbama buvo ir yra a- 
pie reikalą apvalyti Liuli. Socia
listų Sąjungą nuo sočiai-patrio-j 
tų, social-bliržujų. socinal-šovi-1 
nistų, menšt'vikų, bet niekas ne
užsimena apie anarchistus, siu-* 
dikalistus ir atmetančius socia
lizmo mokslą, revoliucionierius. 
Pastarųjų elementų Sąjungoj 
visgi šiek-’liėk yra, ir jeigu jau 
valylUi, ta? pirmiausiai vyli lau
kan tuos, kurie socializmo tro- 
IŲOS ne|)ažjsla ir nepripažįsta.

Kad būti socialistu, reikia -h ie 
jų išlygų: žinoti socializmo mo-

tikrą prota- 
ir ekononn- 
ir socialius 

nuotikius ir

tikon. Žinojimas to mokslo sut
veria mumyse tam 
vima, kuris išriša 
nius, ir politinius, 
žmonijos istorijos
duoda supraŲmą, link kur žmo
nija žengia ateityj. Kad įvykdi- 
inis socializmą, kuriam kapita
lizmas parengia dirvą, reikia 
darbininkų klesai organizuotis, 
šviestis ir visom prieinamom į- 
monėm ir jiegom stengtis iško-t 
votį vieną poziciją po kitai 
politiniame ir ekonomniame 
socialiame gyvenime. Z

kritikuoja kilos veikimą.

Tarptautinis solidarumas pas 
Europos darbininkus.

Paryžius. - Louis 
metalo darbininkų sekretorius 
Avernc’je, Francijoj, pagarsino 
I lišką laikraštyje Le popidaire 
(kovo 25 d., 1919 m.), kur jis 
aprašo valdžios pastangas pa
naudoti vokiečiui kalinius vie
toje franeuzų darbininkų meta
lo amatuose. Darbdaviai nori 
pradėti savo dirbtuvėse darbus. 
Francijoje dar vis laikoma du 
milijonai vvrų po ginklu. Bo-

( dėsi, kad bus lengva tam pagel- 
. bėti panaudojant vokiečius ka
linius, kuriuos jie gavo iš val
džios. Valdžia žadėjo liautis tą 
darius, bet tolydžio savo žodį 
sulaužė ir leido karės pelnagau- 
džiams trypti franeuzus darbi
ninkus ])o kojų. Legrain sako. 
“Pasekmė buvo visai ne ta, 
rios jie visi tikėjosi, šitie

-egrain,

ARGENTINA.

Darbininkai reikalauja suvisuo- 
meninimo uosto.

surinkti daugybė, nes beveik 
kiekvienuose namuose jų randa
si. Atsirastų taipjau ir sankro
vų, kurios paaukuotų dagi vi
sai naujų drabužių, audimų, ar
ba lai]> vadinamų “iš mados 
išėjusių” ir tt. Belo, butų gali
ma surinkti nemaža ir valgo
mųjų daiktų, einant jnT įvairias 
valgomųjų dabitų sankrovas. 
Ypač butų galima gauti miltų, 
•kraus, druskos, džiovintos 

UK.;:.'f, dešrų, blėkinėse uždary
tų valgomųjų da'iktų ir tt.

Toks darbas turėtu būti 
romas visur maž-daug tuo 
čiu laiku, ir surinkti daiktai
retu būti suvežti vienon vieton, v
iš kur vėliau, nnsamdžius speci
ali laivą, pasiųstų juos Lietu
von badaujantiems.

Tai toks musų sumanymas. 
Mums rodos, kad tokiu būdu 
mes pagelbčsime savo broliams 
ir sesel’BRs Lietl’uvoje ir patįs 
nieko nenustotume. O tokius 
daiktus rinkli yra daug leng
viau, negu pinigus.

Apie reikalingumą šio dalyko 
nėra reikalo daug aiškinti. Ti
kimės, kad visos musų organi
zacijos supras jo svarbą ir im
sis už darbo.

Prūsų Lietuvių Chicagos 
Komiteas.

mies į dieninę mokyklą■—Granl 
School, kuri randasi ant Grcen 
St., netoli Unijos dypo. I'en mo
kslas, mokytoja ir knygos su
teikiama dovanai. Mokinama 
anglų kalbos, aritmetikos ir tt. 
Mokytoja Miss Mary E. Nolen.

Tik lietuvių labai mažai nori 
mokiu lies. Išviso esame du — 
aš ir Ant. Žemaitis. Mokinimo- 
si valandos kiekvieną dieną, iš
skiriant nedėldienius ir subatas, 
prasideda nuo 9 vai. ryto iki 1 
vai. po pietų.

Pageidaujam|i, kad ’ir lietu 
viai naudotųsi proga.

Stasys liakanas.

va-

t u-

Už $50.00 arba LAISVĖS 
BONDSA

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

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

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

pratuštinti vietą.
Mes taipgi turime 
$650 player piano, 
garantuotą 10 melų 
ir vartotą tik 8 savai- 

parduosime už $325.

ROCHESTER. N. Y. 
Velykinis balius.

L. D. K. Gedimino draugystė 
surengė šaunų velykini balių 
balandžio 20 dieną. Balius su
rengta pagerbimui tų narių, ku
rie aukomis ar paskolomis pri
sidėjo prie pastatymo puikaus 
namo, priklausančio Gedimino 
įdraugystui. Susirinkusieji ga
vo likietų vertės po 50 centų, 
kur ant vietos gavo valgyti ir 
gerti kotik jie norėjo, 'Taipjau 
buvo paruošia trumpas, bet gy- 

♦vas programėlis. Aido choras 
padainavo kelintą dainų, o dg. 
B. černauškas pasakė prikalbą 
apie draugystės stovį ir .kvietė 
visus
gyslę ir josios namą.

Aš, kaipo svetys, turiu ištart 
didelį ačiū gerb. draugystei, su
rengusiai tokią šaunią pramo-

Buenos Aires. — Uosto suvi- 
suomeninimas pasirodė tokiu 
geru dalyku streiko užbaigimui, 
kad dabar uostas gal ant visa
dos pasiliks visuomenės rauko-

les, kurį mes
JEI GYVENATE UŽMIESTY.!, MES 
PRISIUSIME C. O. I). ' 
APŽIŪRĖTI. Ši yra stebėtina pro
ga. Ateikite arba rašykite tuojaus. 
PRISIUNČIAMI' UŽ DYKA.

WESTERN STORAGE ’IOUSE 
2810 W. Harrison SI. Chicago, III. 
Atdara nuo 9 ryto iki 9 vai. Neda

liomis nuo 10 iki 4

LEIDŽIAMI-:
ku- 
vo- 

kiečiai, kuriuos jie vadino ne
turinčiais nei širdies, nei sąži
nės, yra daug doresni ir prakil
nesni, negu musų pramoniniai 
baronai. Jie absoliučiai atsisa
kė užimti franeuzų mechanikų 
vietas.

Valdžios kontrolė suteikė už- 
sitikėjimą darbininkams tame, 
kad jų reikalai bus apsaugoti, 
ir jie sugrįžo prie darbo.

IJarbininkų unijos padavė 
kongresui projektą, kuriame y- 
ra šitas pienas. Jis turi gerą 
>rogą pereiti, nes jam pritaria 
taipgi įžymesnieji diplomatai.

teisingoji savo taktikoj, nes juk 
ir daugelį matematiškų užduo
čių galima išrišti keliais keliais. 
Negerumas tuomet yra tame, 
kad socialistų jiegos skaldomos 
ir nėra sutarties, kas stebina ne
žinančius dalyko darbininkus. 

B< t neretai viena ar kita fra k- :
Ijcija klysta, ką lik praktika to
liau parodo. Kariais frakcija-su- 

‘a
sitveria dėl socializmo pilno ne
pažinojimo ir vykdinimo tokios 
taktikos, kuriai šis mokslas yra 
priešingas. Kartais ypatos nesu
silaiko organizacijoj dėl kokių 
nors priežasčių ir skaldo orga
nizaciją į frakcijas, nu vesdamos

ar su savim pritarėjus.
Kada socialistų tarpe atsiran- 

ir da i'rakcionizmas, nereikia į litai 
žiūrėt kaipo į blogą apsireiški-

ir 
ir

Ne visi žmonės, kurie vadina
si socialistais, pilnai pažįsta so
cializmo mokslą. Ir ne visi, ku-

ji pnditfkon. Ir ne visi, kurie jį 
pažįsta ir stengiasi įlęunyli, vei
kia vienodu budu. kad jį įkūnyti.

turėtų priparodyli darbininkų 
klcsai, kad ne neapykantos jaus
mai laimėja ir tveria ateitį, bet, 
priešingai, biotiniai ryšiai, ku
rie turėtų būti nutiesti per visus 
rubežius. Tikrasis priešas yra 
ne lauko pusėje, bet šalies vi-

SUV. VALSTIJOS.

Algos Massachusettso 
pramonėje. Skaitytoju Balsai

susirinkusius remtti drau-

muši o (ik prisidėjimas pri 
cialislų organizacijos, nes jos 
tuolaikinė taktika patinka 
taip kokį traukimą ji daro prie 
savęs, sutveria daug ginčų 

suirutės. Jeigu tokių narių pri

gaus kimo prie kokios pramo
nes šakos jie nepriklausytų.”

buvo su L.S.S. 13 kp., tuomet or
ganizacija nors ir dengiami soci
alizmo vardu, vienok ji lieka ur

meiliai į socialislli organizaci virčni 
jas sueina didelio ramumo ir 
neveiklumo protarpiais ir revo- 
Jiucijinio ūpo laikais. Barniame
Jarkc, kada soeia'Jistai nerodo

žastį, reikia vai tot tinkamas į- 
mones jos |)rašalinimiii. Susi
taikymas, jei yra asmeniniai ki- 

irgumentas, jei daroma
klaida; kompromisas, jei skir- 

I tingumai sulaikomi — yra vais
tais susidraugavimui ir jųjų su- 

I jungimui socialistams iš prole-
aklyviškiuno, prrė jų glaudžiasi lariato klesos, kurių interesai y- 
ir idcologai-roinantikai, ir biz
nieriai ir šiai]) liberalai, kurie 
patįs išbegioja veiklumui užė
jus. Bcvoliucijų laikais, kada li
pas viršyja protą ir nėra kada 
orijentuotis smulkiuose klausi
muose, prie socialistų glaudžiasi 
visokie radikalai. Mat neretai 

jiems patinka socialistų užimto
ji pozicija veikime, todėl jie sto
ja sykiu veikti užmiršdami, kad 
socialistai eina prie kitokio tiks
lo, negu įvairių rusiu dadikalai. 
Pastarie ji irgi išbėgioja iš soci- 
alistiškų organizacijų, kai]) tik 
ližei n i ramesni laikai, bet būda
mi jose ir tempdami į savo pu
sę, jie neretai daug sutrukdo so- 
cialisliškų organizacijų veikimą 
ir sėja diskordą jose.

Žmonės, kurie pažįsta socia
lizmą. o nedirba jo įkūnijimui,

: a vienodi. Šmeižtai, ėdynės, ko- 
Jiojima.d, mėtymas iš organiza- 

j rijos ir panašios priemones yra 
m tikusios, nieko gero neatsie- 
kiančios, tik musų spėkas ma
žinančias ir musų priešams į- 
rankiu liekančios kovoj prieš 
mus.

✓Jeigu valyti Sąjungą, tai nuo 
nesočia lis tų, o ne tų musų drau
gų, kurie pačius valymo užma
nytoj us išmokino bul sočia Ii s-

:bs. Jei ne tie žmonės, kuriuos 
dabar norim išmest iš Są-gos, tai 
socialistų judėjimas pas Ameri
kos lietuvius toli butų da nuo to,

Paryžius. — Jei Francijoj bus 
laikytasi šešių svarbių unijų nu
sprendimo, lai Gegužės l d. bus 
apvaikščiojama visuotinu susi
laikymu nuo darbo. Delegatai 
šešių unijų - Geležinkelių Dar
bininkų, Kalnakasių, Dokų Dar
bininkų, Jūreivių ir Centrąlio 
'Transporto Darbininkų — va
kar susirinkime nutarė suvieny
ti savo pastangas išgavimui pri
pažinimo darbininkų reikalavi
mams, ypatingai astuonių va
landų darbo dienos ir padidini* 
mo mokiesties.

Delegatai pripažino, kad pa
vienių unijų reikalavimai dau
gelyje atsitikimų lapo išpil<ly- 
ti, bet jie nusprepdč, kad unijų 
nariai privalo nedirbti Gegužės 
Pirmą, idant parodžius organi
zuotų darbininkų klesų galybę 
ir solidarumo dvasią. Jie pri
ėmė šitokią rezoliuciją:

“Unijos užreiškia šitas pasek-

Boston.—Massachusettso 
brikinėse pramonėse 1917 
dirbo 530,890 vyrų. Tik-ką iš
ėjusiame iš spaudos valstijos 

dokumente mes randame pa
duotas jų algas. Devyni nuo
šimčiai šitų vyrų dirbo už sa
vaitinę algą, mažesnę kaip $12 
j savaitę. Vienas penktadalis 
jų gavo larj) dvylikos ir penkio
likos dolerių į savaitę. Vienas 
trečdalis jų gaudavo tarp pen
kiolikos ir dvidešimts dolerių j

fa
lu.

lUi išreikštas štame "kiriu/v 
nuomones Redakcija n^atsakoĄ

Tai tiesa.

Nepainenu, kuriame nuinery- 
| jc “Žarijos” buvo rašyta, buk 
Progresistė, rašydama a])ie L. 
M. P. S. 9-tbs kuopos susirinki
mą, nekaltai įtarusi d. Prusienę 
LMPS. 29-tos kuopos narę. Ji 
esą tai]) nepasielgusi 9-los kuo
pos susirinkime sausio 18 dieną, 
taigi ji nedalyvavusi balsavime 
prieš Chicagos Lietuvių' Darbi
ninkų Tarriią.

.... L. ■. 1 > , TI ■ Iz.i

zint to, kad 9-toji kuopa, kuri 
dabar visame seka LSS. 4-tąją 
kuopą, ir nubalsavo, kad “d. 

| Prusienė nedalyvavo balsavi
me“, nors vėliau 'l'as tarimas ta
po pakartotas vietos soc. rajo-

— vis dėlto Pru-

mo užmanytojai gal ncsykį'yra 
geidę prakalbose' pavaišinti ne
gerais kiaušiniais socialistų kal
bėtojus. Tie kalbėtojai ir rašyto
jai, apie kuriuos dabar su panic-

“Gelžkelių Unija: — Kad pa
siekta riškių siiliarimų kas dėl 
astuonių valandų dienos ir algos 
ploto. Dvi komisijos posėdyje 
svarsto smulkmenas.

“Kalnakasių Unija — Kad 
Francijos Anglies Kasyklų savi
ninkų komitetas pasižadėjo ap« 
svarstyti astuonių valandų die
ną Darbo Ministerijos'susirin
kime balandžio 23 d. Vienok

daugiau kaip dvidešimts dolerių 
į savaitę. Iš pusės miliono vy
rų samdomų Massachusettso 
fabrikinių 1917 m., 71,843 gau
davo dvidešimts penkis dolerius 
į savaitę ar (langiaus.

Moterų algos buvo daug že
mesnės negu vyrų. Mažiaus 
kaip puse nuošimčio iš 212,11)1 
samdomų moterų gaudavo |)<)
$25.00 į savaitę ir daugiau. Ke- n<) toikraštyje 
turi-nuošimčiai gaudavo $20.00 sien™ pasielgimas liks negražia 
į savaitę ar daugiau. Bcvc’k i (^’,ne vielos liet, moterų pi ogi c- 
trečia dalis gaudavo mažiau ne
gu $19.00 j savaitę. Skaitlius ■ «
moterų dirbančių už $7.00, že> 1)ar patvirtinu 
miau kai]) už $7.00, buvo 11,- Pati tai mačiau, lik iškarto ne- 
833. Skaitlius moterų dirbau- ‘ žinojau, kad ji iš svetimos klin
čių už $8 ir mažiau kai]) už $9, po». 
buvo 18,137.

Oficialės skaitlinės tais metais pirma... 
šeimynos pragyvenimo norma 
sikaitė apie $1,500 metams, o 
norma nevedusioms moterims 
$000 melams.

šyviam judėjime. Jei balsavo! 
Tai, ką jau kartą rašiau ir da

li ji balsavo ir aš

Gi kada sužinojau, man 
atkirstai jau pervėlu; kur buvai

Stačiai nebesuprantama: ko 
šituo norima atsiekti? Teisinti 
lai, kas nejKdVisinanuis, sužmiai 
padaryti iš teisybės neteisybę, 

j šitokį darbą gali atlikti — kas
Skaitykite ir Platinkite j norite tik ne progresislės!

44 »> Progresistc.

Vietos socialistai stropiai ren
gimu prie apvaikščiojimo darbi
ninkų šventės, Pirmos Gegužės. 
Apvaikšč’ioj'imas įvyks ketver
ge, gegužės 1, Convcntion Dai
lėj anl So. Clinlon gatUvės. Pra
džia kaip 7:30 vai. vakare. Bus 
ir lietuvis kalbėtojas, todėl bu
tų geistina, kai
atvyktų kuodidžiausias būrys, 
vielos lietuvlų-darbininkų.

Reikalaujama Malnieriy 
ir Krovėją.

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

Musų mainos dirba kasdieną. Mes 
turime abi “drift” ir “shaft” mai
nas, su 3’Z* pėdų iki 4% pėdų ang
lių.

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

Del platesnių informacijų atsisa
ukt ie arba rašykite.

NEW RIVER COMPANY
MACDONALD, W. VA.

1 susirinki man

Anl ryloj aus, gegužes antrą,

kimas. Draugiu privalo atsilan
kyti kuoskaitlingiausia, nes tu
rime daug svarbių reikalų r-

ir lt. Taipjau turėsime pasitarti 
apie sekamą kuopos vakarą, ku
ris pripuola gegužės 1 dieną. 
Nepamirškite! — V. V. Vagys.

BALTIMORF MD.
Aarnalgameitų unija remia 
Lawrcnce’o audėjų streiką.
Lietuvių 218-tas skyrius 

streikuojantiems J/iurCticco 
audėjams paaukojo 1 •) dok.rių, 
kili unijos skyriai taipjau gau
siai aukoja. A. C. W. unija nu
tarė r Ii tą sunkią audėjų ko-

(Tąsa ant 3-čio pusi,)

Kazimieras Gugis
Veda visokius reikalus, kaip kriminališkupse 

taip ir civiliškuose teismuose. Daro 
visokius dokumentus irpopieras.

Namų Ofiniu:
1323 t. Hilsfd St.

Ąnt tračių lubų
Tel. Drover 1310

Miesto Ofisas;
i?’ N. Dearborn St. 

1111-11 UollyBHR.
Te'. Central 4411

DR. S. NAIKELIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

• Phone Drover 7042 
Cicero office 

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

Pilone Cicero 39 
Rezidencija 3336 W. 66th St.

Phone Prospcct 8585

Dr. D. J. BAGOCIUS Įį
Lkluvin Gydytoja* ir 

Chirurgai
Ofisas 10900 So. Michigan Avė. S

Rezidencija 10731\ S. Michigan g 
Avė., Roseland, 111.

Telefonas tas pats rezidencijai « 
ir ofisui: Pullman 343.

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

Milda teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

VodeviJiaus Permaina.
ifinedčlyj, Ketverge ir Subatoj 

Pirmas Floras 15c. Balkonas 10c 
Prie šių kainų prl«k&itoma ir 

1c ir 2c kariškos mokestis
4 DIDELI AKIAI KASDIEN 
HALSTED ir 82-ra GATVĖS

PADARYKITE patįs sau v\ną iki 
ši šalis liks sausa.

DŽIOVINTOS VYNt OGftS 
Įsigykite savo sandelį dabar J’IGIA ’ 

COYNE BftoS.
Tel. Main 2835. 119 \Vest South 

Water Si., Klauskite Dan Coyne.
Chicago, III.

Skaitykite ir Platinkite
H

K



| Sergėkite savo akis

linfi,

nu Montvid

ine

diena

CHICAGOS

H of f man Mokykla DUONKEPIŲ STREIKAS

Chicago, III

Pranešimas

.. AKYS 

.. AKYS 
.. AKYS 
.. AKYS 

, AUSYS 
..AUSYS

AUSYS 
. AUSYS 
. NOSIS 
. NOSIS 
. NOSIS 
. NOSIS 
GERKLft 
GERKLE 
GERKLE 
GERKLE

misiąs
nervų

Didumas 12 X
Kaina $1.00

Nuo 9
piety ir nuo 6- 

dfliomls nuo
Telephone Y«Fd* 637

pas- 
unija 

pagelbos 
.iteinančio

Neoficialią balsavimas tarp 
emalinių unijistų Darbo Parti
jos palaikymo klausimu davė

Gatveka 
nubalsavo 1.

VAIKĖZAI APIPLĖŠĖ 
SANKROVA.

Streikas išbalsuota vienu 
balsu.

CASH

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

NAUJIENŲ 5 mėty sukak
tuvių paveikslai parduodama

i
Nabjienų ofise — 1732.

Halsled St., arba pas fotog
rafų STANKŪNĄ.

3315 So. Halsled St.

Mes mokiname skaityti, rašyti ir kalbeli ANGLIŠKAI į gali
mai trumpų laikų. Mes taipgi prirengsime jus į kolegijų ir uni
versitetų- Ateikite ir pasikalbėkite su musų lietuviais mokiniais, 
k u ritėti pasakos jums apie musų devynių metų pasisekimą. 
Mušft mokytojai draugiški, pažangus ir prityrę.

1537 Noi'tb Kobe v Street, Arli Milwaukce Avenue

JOSEPH C. WOLON 
LIETUVIS ADVOKATAS 

29 S. La Šalie SL 
Telephone Central 6391 

Vakarais 
3911 W. 22 n d Street 

Telephone Central 6990

Dr. Leo Awotin 
Gydytojas, Ckirargaa, Akaierla 
1920 So. Halated BLCkicage, 
Kalba lietuviškai, latviškai Ir 

rusiškai-
Valandos: 10-1-2 rytą; 6-1 va
kare. TeL Ganai 4367.

Pasitarimai dykai
Silpnos ....
Skaudamos 
Raudonos ., 
Kreivos ... 
Kurčios ...
Tekančios .
Ūžiančios .
Užkimštos .
Skaudanti
Tekanti ..
Kreiva ....
Užsikimšusi 
Skaudanti .

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

SPECIALIAI: Maleva malevojimui stuby išvidaua, po $1.40 už gal.
CARR BROS. WRECKING CO.

3903-3039 S. Halsted St., Chjeaga, UI.

“Nuotikiai Europoje parodo, 
kad socializmas neišvengiamai 
seka po kapitalizmui. Kito ke
lio į laisvę nėra. Kam mums 
svarstyti ir laukti, kurie, kaip 
Europos ir Austrijos prityrimas 
parodė, niekur neveda?
“Ne Darbo Partija, bet masi

nis parėmimas Socialistų Parti
jos ii* klesasnžinusis politinis 

veikimas prieš kapitalistus yra
• /V • 1 * * • * ‘ ♦

keliu į išliuosaviniįų ir saugumų 
darbininkams.“

Mes perkame Liberty Bonds 
už pilną “Cash” vertę, 
Atneškite arba atsiųskite i 
Atdara kasdien nuo I)—6 
Utarninkais, Ketvergais ir 
Subatomis 9—9.

PASTABA PASTABA
Pradedant Nedėlia ir Balandžio 27-tą d. ir'toliaus 

musų sankrova bus uždaryta.

VISA DIENA nedelioje 
Specialiai barbenai kiekvienų Subatų. Nusipirkite 

kas reikalinga laike šios savaites.
H. B. STERN 

3442—3444 So. Halsted St

Du gražiai apsitaisę vaikėzai 
užpuolė Earlų Kitę, pusininkų 
brolių ir kompanijos aplamiui; 
mastinių prekių sankrova šeš- 
tadienyj po pietų, 900 W. 12th 
SI. ir pasiėmę iš jo kišenių $11, 
o iš kasos $250 pinigais ir $250 
įa/svės popieriais pabūgo. Be
bėgdami Sangamon gatve siau
ros linkui skaitė išplotus pinigus.

DR. G. M. G L ASER
Praktikuoja 27 metai 
Gyvenimas ir Ofisą* 

1149 S. Morgan SL, kerti 33 st 
Chicago, III.

SPECIALISTAS
Moteriškų ir Vyrišky 

Taipgi Chroniškų Ligų 
OFISO VALANDOS:

10 ryto, nuo 12—2 po 
8 vakare, Ne- 
9-^2 popiet

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

Aš turiu 15 mėty patyrimą ir 
galiu ištirt jūsų akli 
jums 
lieku

DR. M. HERZMAN 
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomus per 16 me
tų kaipo patyręs gydytojas, chirurgą.* 
ir akušeris.

Gydo aštrias ir chroniškas ligas, vy
rų, moterų ir vaikų, pagal naujausias 
metodas X-Ray ir kitokius elektros prie
taisus.

Ofisas ir Labaratorija: 1025 W. 16th 
fil. netoli Fisk St.

VALANDOS: Nuo 10-12 pietų, ir 
6—8 vakarais. Telephone Canal 8110. 
GYVENIMAS: 3412 S. Halsted Street

VALANDOS: 8- € rj-to, tiktai

yra aptieka, kuri yra Įsteigta su
teikimui sergantii^us žmonėms 
geresnio, daugiau uztikimo ir pas
kučiausios dienos medikalio pa
tarnavimo.

Programas bus sekantis:
1 Krtiba ........................................................................ Draugas Dundulis

VLsicmsChiragieČiams gerai žinomas, nurodinės svarba los dienos 
ir kaip jįj darbininkai turi švęst ir atmint viso pasaulio darbininkus.

2 Dainuos Chicagos Lietuvių Vyrų choras po vad. S. Diliaus
3 Dainuos Keistučio mišrus choras......... po vadovyste P. Slogiu

Po programui šokis iki vėlam laikui prie puikios muzikos — Azers-
kio orkestrus.
Svetainės duris atsidarys ant šešių; Programas prasidės Septinta vai, 
Tikielai po 25c. ypatai, su war tax.

Kviečiame visus Chicagos Lietuvius ir Chicagos apielinkę atsilankyt 
ant šio vakaro, nes busite visi gerai užganėdini šiuo vakaru.

Kviečia KOMITETAS.

1739 So. Halsted St. Pitone Canal 4626
Valandos: 6 iki 8 vakare 

Rezidencijos telefonas West 6126

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

VALANDOS: 9—12 ryto
2—9 vakaro

3303 S Morgan St,.Chicago, III

visuomenės padėti 
Abi pusės pasirįžę lai- 
sakosi kovosiu

Tarptautinė 
itreiko 
nuo i

Liberty Bondsus 
dalį išmokėtą, bondsu* ir war 
savings starnps nuperka už cash 
Erne! and Co., 740 W. Madison *t., 
kampas st., kampas Halsted st. 
Room 232, 2ras augštas, virš Famous 
Clothing Store, atdara vakarais iki 3 vai. Nedėliomi* nuo 10 iki 1.

Vyrišky Drapanų Darganai
Nauji neatimti, daryti ant užsa

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

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

Pilnas pasirinkimas kalite pa
muštų overkoly.

Visai mažai vartoti siutai ir o 
verkotai, vertės nuo $25 iki $85, da 
bar $5 ir augščiau. Kelnės nuo 
$1.50 iki $4.40. Vaikinams siutai 
nuo $3.00 Iki 7.50

Atdara kasdieną, nedėliomi* Ir va 
karais.

C H 1 C A |i 0
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS

25 E. Washington St., Murshnli Ficld Annex, 18 flioras, Saite 1827
Phonc Centrui 3362. . Valandos: 10 iki 12 ryto

Prakalbos, Dainos ir Šokis
Paminėjimui Pirmos Gegužes Darbininkų šventės 

įvyks Ketverge, Gegužio (May) 1 dieną 1919
M. MELDAŽIO SVETAINĖJ, 2242-2244 W. 23rd PI.

Parengtas Chicagos keturių progresyvių Draugijų
D.K L. KEISTUČIO; LIETUVIU JAUNIKAIČIU; JAUNU VYRU DRAU

G1ŠKO IR PA.š. KL1UBO Ir BROLIU IR SėSERŲ AMERIKOJ

Dr. M.T. STRIKOLIS 
Lietuvi* 

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

Ofiso Jei. Boulevard 160 
Re* Tel Sceley 420

VALANDOS: Nuo 8 iki H ryto 
ir nuo 5 iki 8 vakare

Cliicagų laukia šiandien duo
nos hadas. Daugiau kaip 1,1 OO 
kepėjų užvakar gavo prisakymų 
streikuoti, kad panaikinus nak
tinį darbų, išgavus $2 daugiau 
mokeslies į savaitę ir pripažini
mų septynių ir pusės valandos 
darbo dienos.

Kadangi duonos išvežiotojai 
ir kili vežeikos bei šoferiai yra 
surišti kontraktais nevežioti ke
pyklų gaminių patiektų streiko 
laiku, lai gali būti, kad duona 
iškepta streiko laiku nebus pri
statoma vartotojams. Duonos 
vartotojai kurie negalės gauti 
duonos savo apielinkės sankro
vose, turės parsinešti, ar parsi
vežti iš kepyklų.

RADO MOTERĮ PERPJAUTA 
GERKLE UŽPAKALINĖJ 

GATVĖJ
'Jaunų moterį apie 28 ar 30 

meilių atrado šeštadienio rytme
ty] sudaužyta burna ir nuo au
sies iki ausies perpjauta gerkle. 
Nugalabinimas, matomai atsiti
ko po lėbavimui, kadangi atsira
do liudininkų, kurie malę ja į- 
sigėrusia ankščiau draugystėje 
kitos moters ir vyro. Josios kū
nas atremti į namelio siena apie 
už šimtų pūdų nuo Oak gatvės, 
užpakalyje 915 Larabee gatvės.

Už keturių dešimtų pėdų nuo 
jos gulėjo pamestas kruvinas 

stalinis peilis kauliniu kotu. 
Juomi buvo perplauta merginos 
gerkle. Spėjama, kad ji yra sla
vų tautbs, beit kas ji tokia nie
kas negali pasakyti. Namelyje, 
pas kurį ji buvo atrasta gyvenę 
lenkai skudurninkai, bet jie Ilg
šio! nesurasti.

Užvakar pasibaigė laikas ke
pyklą. savininkams pasirašyti 
po nauju kontraktu ir visi kepė
jai buvo sušaukti kepėjų loka
lu sėdybon 2 mini. 4 vai. po pie
tų. Susirinkimų sušaukė komi
tetas iš penkiolikos, vedamas 
vieno biznio agentų, Tob. llcil- 
inano ir visi kepėjai pasisakė, 
kurie yra pasirašę po nauju kon 
traktu, o kurie nėra. Tie, ku
rie nebuvo pasirašę, visi vienu 
balsu nubalsavo streikuoti.

Kepėjai dar nesurašė visų ša
pų, bet dieninio darbo koinite- 
lo pirmininkas jr vienas tarp
tautinių viršininkų C. F. Hoh- 
mann, pasakė, kad 17 didesnių
jų įstaigą ir 600 mažesniųjų 
busią ne4treikuojaii6ių surašė. 
Girdi, iš 1000 atskirą įstaigą a-

Aff Jus turite nesveikas a- 
4<is, arba galvos sopėjimą?

Jeigu taip a- 
Ja.teikite pas Dr.

A. M. SMAR- 
\ G O N, Optomc- 

tlish)< kuri 
I)cr ^au® ,neth buvo L. Klein 

Dept. Sankrovoje, dabar apsigy
veno prie 1101 So. Halsted St., 
kur jis gali išegzaminuoti jūsų 
akis su didžiausiai galiniu atsar
gumu ir mažiausiu įkyrumu. O- 
fiso*val. kasdien nuo 12:30 iki 
6:30 po pietų. Pėhi. ir Nedėk nuo 
9 ryto iki 12:30 dieną. Subat. nuo 
12:30 dieną iki 0 vai. vak. Res. o- 
fisas prie 3311 W. 16th St. dėl va- 
kan.i-i«’ nedėk pagal sutarti. Tek 
Didysis ofisas Canal 222. Rcs. 

ckwell 6112.

Visas bedarbių skaitlius Cle- 
velande apskaitoma ant 10,000. 
Statymo amalai stovi visai. Ge
ležies ir plieno pramonė apsisto
jus, liet dailias dar vis gana 
nuolalus. Įvairus amalai, ypa
tingai tie, kurią pasiturėjimas 
buvo patemltas karės užsisaky
mais, nukentėjo labai.

Jums i 
mes t 
JOHN SMETANA

AKIU SPECIALISTAS 
IMI So. Anliland Av«„ Chica**, 

Kampas 18-tos gatvė* 
3-čios lubos, »iri Platt’o aptieko* 

T&mykJt* | mano parai* 
Valandos nuo 9-tos vai. ryto iki 
3 vai. vakaro. Nedėlioję n«o 9 
vak ryto iki 12 valandjd dieną.

EXPERTAS
w Kreivos Akys 

Atitaisomos
vienu atsilankymu. Be chlorofor
mus. Virš 800 išgydytų ant rekordo.

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

AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 
GERKLES LIGAS.

AKIU SPECIALISTAS 
Aida Egaamlanoja Dykai 
t Gyvenimą* yra
' k 'Hlčias, kada pra 

nyksta regėjimą, 
vartotam 

pagerintą Oph- 
fĮj thalmometer. Y- 

patinga doma at- 
» • kreipiama

kus. Vak: nuo 9 ryto iki ,___
nedčldien. nuo 10 iki 11 dieną.
4649 S. Ashland av. k a m p, 47 *t 

Telephone Yards 4317.
Boulevard 6437.

THE PEOPLES
DISPENSARY

Mes turime pilną skyrių patentuotų vaistų ir naminių gyduolių.
Musų smulkmeniški daiktai, toiletiniai daiktai, kvepyiai yra 

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

somi vien tik registruotų apliekorių.
SERGANTI ŽMONES

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

PAMATYKITE MUS TUOJ AUS!
Musų gydytojų štabas yra specialistai ir turėjo didelį prity

rimą per daug metų mvdikalūs praktikos. Jie vartoja vėli 
ir pačias moksliškiausias metodas gydymui chroniškų ir

. •• i • • i-Jie daro visą phyzišką ir laboratorijos egzaminavimą visokių 
atsitikimų.

Jie bdvo labai pasekmingi gydyme daugelio sunkių ligų. Atei
kite ir pasimatykite su jais tuojftus. Atidėliojimai yra pavojingi. 
OFISO VALANDOS: 10 rytą iki 12 vai. dieną. 4 iki 8 vai. vak. Nl> 
DCLIOMIS nuo 10 iki 2 va'
PATARIMAS VISAI DYKAI
Jei jie jums negales pagelbėti, jie jums taip ir pasakys.

PEOPLES THEATRE BLDG. r
1616 W. 47th St., Arti Ashland Avė.

TIK KĄ IŠĖJO iš SPAUDOS

Naujos Stasio ŠimkausDainos

Jo* K»- 
praktika- 

Pcaa*ylv*D'iio* 
r Phila- 
‘aMtkmia-

___ „ «j»
|C|clnidyftio. Duoda rodą 

4KI<i*oklo*a UgOM mota*
Ii lr męjglnnm*-

83113 So. Halsted Str.
SAut antri* laką) 

Calcaf*.
Nuo 6 iki 11 ryta, Ir T Iki VHa yg*.

pie 500 yni pasirašę ar žada pa- 
- sirašyti po kontraktu, bet tų už- 
■ gina kepyklą savininką koinfei- 

ninkas Frederick W. Job. Jis 
i sako, kad 17 didžiąją kepyklą 

ir apie 810 mažesniųjų įstaigų
• yra pasirašę po kontraktu. A- 

bi pusės neturėję laiko tikrai to 
sužinoti. Holimarm sako, kad 
mieste yra apie 5000 kepėjų; 
1O() Jų yra vietinių unijų na
riais, o 1OOO nepriklausančių li

nijai; iš unijistų gi 1000 strei
kuoja.

Abi pusės nuo senai rengėsi 
prie streiko. Kepėjai sudėjo di
delį iždų; lokalus 2 turi savo ka
soje $90,000(1 Kiti lokalai turi 
taipgi didelius išdus, o tarptau
tinė unija turi apie $4(M),000. 
Kepyklą savininkai taipgi sudė
jo didelius pinigus ir abi pusės 
svaidė į visuomenę puslapiniais 
apskelbimais įvairiuose laikraš
čiuose.

Kepėjai varė propaganda pra
šydami 
jiepis. 
mėli ir 
kuliuos 
pradės mokėti 
po $6 savaitei 
šeštadienio.

Vidurmiesčio viešbučių nepa
lies šilas streikas, nes didžiu
ma jų turi savo kepyklas ir jo
se darbininkai nėra unijistais.

Kepyklų savininkai sutvėrė 
susivienijimų vardu Employing 
Baking Interests of Chicago ir 
pasisamdė Frederickų W. Jobų 
jiems streikų vępti.

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

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

*014. 933 8. A*M*m4 Blvi. CJdcagt ■•ymartu* *M4

DR. A. A. ROTH 
1U8A8 GYDYTOJAS ir CHIRURGAI

Syeciallata* Moteriški, Yyrlik* 
Vaiką ir viai ekraaliki ligą 

Ofiaaa: 3334 8. Halatei 8L. Chlear 
Drurtr HM

VALANDOS t 10—11 rrta; S—* imuMr 
7—8 vakare. N»ia!k»Mte 1O--1* <*.<

Catarrhal
Užtinusi

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

Valandos: 9—7. Nedėliomis 10—12

Tel. Y»rd* 3654. AKUAERKA^

^raMrs.A.MIclinlBwicz
r^5|HHUalgu* Aku

Ilga!v EBrua! r
h MUIpklJoJ.

VIENAM BALSUI PRIE PIANO
D Sunku man gyventi (augštam balsui) ............................................ 60c
2) Miegok, mano kūdikėli (žemesniam balsui) ..................................... li()<
3) Ne dėl tavęs aš, mergele (vidutiniam balsui) ......................... 50c
t) Era mano brangi (Bass) .................................................... 50c
5) a) Vai putė, putė b) Vai varge, varge c) Pamylėjau vakar

(vidutiniam balsui) ....................................................................... 75c
Vstsos nepersunktos skambinti ir dainuoti.

Reikalaukite: St. ŠIMKUS, 3219 So. Morbgan St., Chicago, III.
'i'en kvvipkOės norintis išmokti (laimi arba pianu skambinti.

Daillinkai, norintis pritaikyti kokių nors dainų štily* 

balso, ty. pakelti ją aukštyn, arba nuleisti žemyn taipogi 
kreipkitės.

STAR & GARTER
*. MADISON PRIE HALSTED STREET— BURLESQUE —
THE BEST SH0W <N T0WN Kasdien du *yk 2:15—8:15
WITH FRANK HUNYER - ....................... Raiąp* ^5c, Ud 75c.
Moteris ir merginos gali lankytis kasdieną.

Aš esmi speciali-
tas visų ligų *■^8^

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

Gali būt prašalinta ir daugelyje atsitikimų ii- 
’t gydyta, jeigu gydys teisingai. Aš per daug me- 

gydžiau pasekmingai Šias ligas.
J Mano užrašas išgydytų ligonių yra aiškus pri-
% . I rodymas mano gabumo.

I AŠ atitaisau kreiva* akis be skausmo vienu
A \ gydymu.

Frdaikau akinius teisingai.
Pasitarimas nemokama*.

W. M. LAWHON, M. D.
219 S. Dearborn St. (Prieš pačtą). Chicago, UI.

Clevehind, Ohio 
rių tarnautojai 
prieš 3 balsus prieš atidarymų 
sutarties su kompanija tartis to
linus. Darbininkai gauna 43c 
valandai per pirmus tris mėne
sius; 16c per sekamus tris mė
nesius, o po to 48c. Antvirši- 
niai darbininkai, kurie at«ilie- 

j pia ir būva paskiriami keliams, 
gauna injokėti už inininialį lai
ką 5 valandų. Keliai yra trum
pi. Visas dirbamas laikas turi 
būti begiu 1 I pavyminių valan
dų, taip kad darbininkai turėtų 
mažiausiai 10 valandų iš 24 sau.

Daugelis sugrįžusių kareivių 
buvo pasiėmę darbus kaipo ant- 
viršiniai darbininkai. Jie nela
bai džiaugiasi juomi.

Straibo rubsiuviai paskyrė 
nuo dolerio po du centus. Nors 
tai nedidi lė auka. bet vis tiek 
savo simpatija padidins ener

giją kovotojams. Strauso dar
bininkai gerai organizuoti |ir 
jie uoliai remia streikierius. Bu
tu ir I^awrence’o sllivikieriams 
didesnę paramą suteikę, bet 
pastaruoju laiku nepilnai dirba 
Mažų šapelių rubsiuviai dabar 
gerai dirba, jie taipgi šelpia 
gh|eik i)e rius.

Da vis randasi tokių m nuora 
mų. kurie mėgsta ardyti darbi 
įlinką vienybę. Jie bando orga
nizuoti kilų ribsiv.vių unijų, 
bd tas jiems baisiai nesiseka, 
lai yra neapgalvotas darbas, 

jivms rup5. Vivruis. l-coltis 
lietuviškas boselis užfundija įt
inus skimcrį, tai jie ir kaprisi- 
nasi. Žinoma, prolingesniąjų 
boseliai negali nupirkti už sku- 

alaus, o tik lokius laikinus 
jistus", kurie lik momentu 

vv4na. — Zigmas*

Telephone Yards 5834.

D r. P.G. Wiegner 
Priėmimo valandos ano 8 l>d 13 
iš ryto ir nuo 7 iki 9 v»L vak.

1325 So. Halsted St, Chicago.

:: ŽINIOS

prieš rėmimų partijos. Oficia 
lis balsavimas bus artimoje iš
eityje.

Clevelando Socialistą partija 
išleido manifestų, raginantį dar
bininkus remti Socialistą Parti
ją ir ignoruoti Darbo Partiją. 
Atkreipus domų į skaitlingus at- 
sitikimtis, kur darbininkai bu- 

iimi “rcf’or- 
minių” įmonių, manifeste sako 
ma:

“Chicagos ir New Yorko Dar
bo Partijos programai neatsako 
valandos reikalavimam!. Jie 
siūlo tik reformines įmones ir 
tos n 'pertoliausiai siekia.

“Socialistų Partija ragino dar 
bininkus imtis savistovaus po
litinio veikimo, kuomet dabar
tiniai Darbo Partijos judėjimo 
vadai vis dar tebeprašė jų rem
ti jų prisįiaudėjų phrlijas — re 
publikonų ir demokratų parti-

Ji visuoniet buvo pirmu- 
kovoj už darbininkų reika- 
Ji buvo savo vietoj vielo- 
•nusileisdama kapitalistinei 

sistemai iki toji nebus panaikin-

8. GORDON
i J415 8 Hal*t«4 *t* CUeag*, III

_ j akt* ir pririnkti 
akinius tikrai. Darbą at- 
belaukiant, užtikrintai 
Jums akiniai nebus reika- 

juins pasakysima.
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Panedėlis, Baland. 28, ’19

Chicago ir Apielinke
LSS. 234 kp., bendrai su rusų REIKIA DARBININKŲ 

lenkų ir ukrainų soe. skyriais,

Lietuvių Rateliuose. SOC. PROPAGANDOS 
MOKYKLOS NEBĖR.

BRIDGEPORT Jų tebelanko... mokytojas 
.ir komisija.

laikruščius jis kalbėjo, tai (ik 
Dievas tėvas težino.

Prie kuopos prisirašė keturi rengia dideles tarptnutiškus prn- 
1 i n i • i ii on a i niMMiumir ureni katilas utarninke, bal. 29, Ash- (j]| yyCS| 33"^ 
limd teatre, 1858 So. Ashland
Avė. Pradžia 7 vai. vakare. Bus 
gerų kalbėtojų. Visus kviečiame 
alsilankvli. - Komitetas

nauji draugai. į prakalbas atsi
lankė visai mažai žmonių.

—Ant. J ūsas.

KEIKIA kriaučių prie kostiume. 
rsko vyriško ir moteriško darbiu. 
Atsišaukite greitai.

I., Chicago.

Tautiškas Kliubas neatsilieka.

Balandžio 25 d. Jaunų Lietu
vių Tautiškas Kliubas laikė eks
trų susirinkimų tikslu pasitar
ti ar reikalinga pasistatyti lietu
vių svetainę. Po trumpo pasi
tarimo kaip vienu balsu nutar
ta, kad lietuviams sveitainė bū
tinai reikalinga. Po to tuoj pa
kelta klausimas, būtent: su ko
kia suma kliubas galės prisidė
ti? Duota įnešimas, kad su ap
skrita tūkstantine.. Buvo dar 
pataisymas, kad su penkiais šim 
tais. Bet kliubiečiai. kurių 
draugija skaitosi viena tvirčiau
sių, nesutiko taip nusižeminti. 
'Lodei nubalsuota, kad kliubas 
prisideda su tūkstančiu dolerių. 
Beto, kliubiečiai nori, kad dar
bas eitų sparčiai ir todėl pra-

Taigi, Socialistų Propagandos 
Mokyklos jau nėra. Tie kraš- 
tulinieji elementai, kurie jų pa
sigriebė j savo rankas, kad ap
saugojus nuo tariamųjų “soci-

rodos, surengė jai labai negar
bingas šermenis — nykulio šer
menis. Soc. Propagandos Mo
kykla liko be mokinių! Kol 
kas jai “ištikimi” pasilieka tik... 
mokytojas ir mokyklos komisi
ja. Vakar jie atėjo į “Aušros” 
svetainę, pasidairė, pastovėjo ir 
grįžo iš kur atėję. Komisijai 
mat nebuvo kas kontroliuoti, o 
mokytojui

Tai nėra stebėtina. Lai bu
vo permatoma tuoj po to, kada 
Aštunto Bajono centralinis ko
mitetas nutarė pasilaikyt moki
nių pinigus neveizint to, kad jie

mokyti

dešimts penkis dolerius.

Kiek girdėjau, svetainė nebu
sianti pradėta, kol nebus bent 
dvidešinds tūkstančių dolerių. 
O aš manau, jeigu vioss draugi
jos, kurios pritaria statymui 
svetainės (jų esu 19) pasidar
buos taip, kaip Jaunų Lietuvių 
Amerikoj Tautiškas Kliubas, tai 
svetainę bus galima pastatyt ne
mažiau. kaip už du šimtu tuks
iančių dolerių, j u bet!

Apvaikščios pirmų gegužės.

Mes parūpinsime jums kilų ge
resnį mokytojų sakė komite
tas. Pinigai — jie priklauso 
mums! Ir jie nutarė pasilaikyt 
tuos mokinių pinigus. 'Lik pa
čių mokinių, maloma,įpasilai-

Vietbj rezignavusio (teisin
giau pasakius “išėsto”) moky
tojo, d. P. Grigaičio, musų kraš-

ROSELAND

Pirmos Gegužės reikalu.

savo susirinkime, balandžio 23, 
tarp kita nutarė, kad visi josios 
nariai švęstų darbininkų šven- 
5Pirmų Gegužės, taigi prisidė- 

prie iškilmės, kuri įrengia
ma West Side Auditoriume 
kaip 12 vai. dienos.

Lalai, kurie draugai nebuvot 
minėtame susirinkime, taipjau 
stengkitės prisilaikyti kuopos 
nutarimo — švęskite Pirmų Ge-

Prakalbos su dainomis ir de- 
klanineijomis Mildos sveL 3138 
So. Ilalsltied gal. utarninke, bal. 
9 d. Kalbės K. J. Geležėle ir kili. 
Pradžia 7:30 vai. vakare. Kvie
čia dadhininkus ir darbininkes.

Rengimo Komitetas

NAMAI-žEMe

nutarė perst- 
tukstantį atviručių —

LSS. 4 k p. mišraus choro re- 
pt licija įvyks bal. 29 kaip 7:30 
vai. vakare Mark White Sųuare 
didžiojoj svet. prie 29 ir Halsted 
gatvių. Malonėkite būt paskirtu 
laiku ir atsivestkit naujų narių.

— Komitetas.

kurios yra

Beto, kuopa 
traukt
Dėbso paveikslų ir dalinti jas 
veltui prakalbose,
rengiamos ketvirtų dienų gegu
žės K. of P. svetainėj. Prakal
bos rengiama paminėjimui dar
bininkų šventės. Kalbos moksL 
A. Bimbo, iš Valparaiso. Beto, 
dainuos LMD. Aido choras ir 
bus šiaip įvairių pamarginimų.

—D. K. Sabaliauskas.

LLF. 3 kp. rengia prclekciją 
uldrninke, ha L 29, 7:30 vai. vak. 
Malinausko svet.» 1813 So. Hal-

Al. Margeris tema: “Dūšios bu
lvinius”. Malonėkite skaitlingai 
atsilankyti. Kviečia Komitetas.

RUSIJOS BOLŠEVIKŲ ATSTO
VAI CJIICAGOJE BE JOKIOS 

BOMBOS KlšENIUOSE.

REIKALINGAS bučeris gera vie
la ir geras užmokestis geram darbi
ninkui. Atsišaukite nuo 6 iki 7 va
rais.
....PEOPLES CASH MARKET....
191!) So. Kalstei! St., Chicago.

RėlKALINGA MERGINA i dakta
ro ofisą. Massage ir elektros gjdy- 
mai.

Dr. I.. C. BORLAND,
209 So. Stale Si., Room 1108 

Ateikite nuo 8 ryto iki 6 vid. vakare.

REIKIA moterų mokytis rankom 
aust, gt i a užmokestis laike mokini. 
mosi. Pastovus darbas per vis.) me
lą.

OLSON RUG CO., 
1508 \V. Monroe St., Chicago.
--------------  z.------------ --

REIKALINGI operatoriai prie mo
teriškų drabužių.

M. Z PALONIS , 
l>300 So. I.eavitt St, Chicago,

Rl.iK \|.\U.IU sen.oi moter ; prie 
vaikų di boj'ino, I melų seno. Gal alsi 
šaukti per telefoną Bt.ulr923').

EM. URBAI i'?.
1718 So. Loomis St., i.lncago, III

REIKIA jauno vyro, kalbančio 
lenkiškai ir lietuviškai dirbti į ap
tieki). Atsišaukite tarp 10 ir 12 die
ni) ir I iki 8 vai. vakare.

PEOPLES DRUG STORE 
11616 VVesl 47111 St., Chicago

REI KALINGA merginų. Lengvas 
dirbtuvės darbas. Gera mokestis iš 
pradžios. r\
54!) Fultdh St., Ketvirtas aukštas.

Tų patį vakarų Kliubas nu- 
turė, kad jo nariai stengtųsi su
silaikyti nuo darbo ketverge. 
Pirmų Gegužės. Taigi, kad 
švęstų jų ir dalyvautų apvaikš- 
ciojime, kuris įvyks VVcst Side 
Auditoriume. Bravo, vyrai!

Kliubas, beto rūpinasi ir Tau
tiškomis Lietuvių Kapinėmis. 
Nutarta dajlyvaut kapinių ap- 
vaikščiojime, kuris bus gegužės 
30 dienų. —J. B. Aglinskas. 
West Side

ku išsilavini.nui, l>e< ■stebėtina 
drąsa jaunikaitį, kuris dažnai 
“aiškindavo” politinę ekonomi
jų — “ėdimu” tariamųjų “so- 
cialpatriotų” ir telegramomis iš 
Maskvos! Suprantamas daly
kas, kad tokios ^lekcijos” nė 
vieno, dargi ir pačių kraštuli- 
niųjų, nepatenkindavo. Ir da
bar ve — Soc. Prop. Mokyklų 
lanko tik... pats mokytojas ir 
komisija. Stebėtinas pasiseki
mas! Ir po visa to mokyklos 
vedėjai dar tariasi jų uždą ryt... 
Bet kam to reik? Faktiškai ta 
mokykla jau užsidarė...

Tai dar viena painoka
dr/nigams, kurie mano
atseikti upu, o ne rimtu prota
vimu. —Rep.

Laikraščio korespondentas 
sužinojęs, kad Rusijos sovietų 
valdžia turi savo sėdybų Chica
goje La Šalie viešbučio kamba
ryj 1709, nedrąsiai pravėręs du
ris įkišo galvų pažiūrėti, ar nėr 
ten kokių bombų užtaisyta. Bet 
jį tuojaus suramino vienas ko
misijos narių Rusijoje gimęts, 
bet čia augęs rusas A. A. Heller, 
kuris pasak reporterio, geriaus 
kalbėjęs ne\vyorkiškai, negu 
petrogradiškai.

Helller jam paaiškinęs, kad 
sovietų misijos galva S. Nuortc-

tiems

Ar yra
WEST SIDE

Dūšia?

siėmęs jis pats paaiškinti jam 
misijos tikslų. Taigi Heller pa
sakė, kad šitos misijos tikslu 
yra čia ne propagandų skleisti, 
liet $200,0000,000 auksu, sovie
tų valdžios surinktų užmezgi
mui užsienio pirklybos sanlikių 
tarp didžiųjų pasaulio šalių ir 
sovietų valdžios.
biznieriai tik laukia tartis su 
mumis, kada mes pasakome už. 
kiek mes galime pirkti nuo jų, 
pasakojo Heller.

Prakalbos.

PARDAVIMUI gera forma 7() ak
rų arba galima mainyti į namą. Yra 
kas reikalinga prie gyvenimo. Vi
sokios mašinos ir nauja kuliama 
mašina. Labai graži vieta priein
anti prie kelio, arti prie miesto _
2 mylios. Galite atvažiuoti vaka
rais nuo 6 iki 10 vai.

P. Riš KUS, 
2837 So. Emerald Avė., 1-inos lubos 

iš priekio

Buk pats sau bosu.
Jsigyk vieną musų 40, 80 arba 100 

akrų dobilams, bulvėms ir pieninin
kystei formą pagarsėjusioje Lake 
apielinkėje Vilas paviete, Wiscon- 
sin, lengvais išmokėjimais. Kaina 
$15.00 iki $30.00 už akrą. $200 įmo
ksi cash ant 40 akrų, $300 jmokėl 
cash ant 80 akrų, likusius pagal jū
sų išgalę.
ŠI YRA JŪSŲ PROGA.

Kam atidėlioti įsigyti farmą Wis- 
consine, trąšią prie kietų medžių 
žemę už abelną kainą, pagal jūsų 
pačių išmokėjimo išgalę, kur dobi
lai auga kaiji žolė, ir kur bulvės 
dirvoje yra vertos daugiau, negu o- 
rundžiai ant medžių Californi'joje.
NUTARKITE ŠIANDIEN.

Ypat iškas palydėjimas išvažiuo
jantiems kas utarninko ir pėtnyčios 
naktį. Ateikite pas G. F. SANRORN, 
musų atstovą Chicagoje, 908 Peop- 
les Gas Building, ir susitarkite pa
lydėti mus sekančiame musų išva
žiavime, arba lelefonuokite Wabash 
1507 dėl aiisergėjimo. Bašvkitc lie
tuviškai. CHAS. GODLESKI, Kolo
nijos Direktorius.

SANBORN ŲOMPANY, 
Eagle River, Wisconsin, Box 2

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

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

LITHUANIAN RED 
ROOFING CO, 

and Shecl Metai Worka
2106 ^V, 24th bt Tel Canal 4802

MOKYKLOS

PARDAVIMUI šešių ir septynių 
kau barių mūrinis ir medi 's namas 
Maudynė, gesas ir

Brighton Park.— Keistučio 
Pašclpos Kliubo mišraus choro 
repdliicija bus utarninke, bal. 29 
d., Liberty svet., 3925 So. Kedzie 
Avė., kampas 39 PI. Dainininkai 
ir dainininkės bukit kaip 7:30 
vai. vakare, nes ketverge vakare 
reikės dainuoti. - P. Gura.

REIKALINGA langų plovėjų. At
sišaukite 62 \V. \Vashington SI., 
Room 2. Chicago, III

PARDAVIMUI
PARSIDUODA labai pigiai .veži

mas, “bogė”, “brička’ 3 setai pakin
kių extra vienienai ir lt. Atsišaukite 
pažymėdami No 6 173!) So. Halsted 
St. Chicago, III.

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI

PAILSI DUODA Grosernė geroj 
vietoj. Biznis išdirbtas per 5 metus. 
Priežastis pardavimo savininkas ei
na > kitą biznj.
524 W. 33rd St., Chicago, III.

dų.
Jns. J. Walsh, 

3(!I6 l ėtncll avė.,

garage, dvi Dau
jotas, 25x125 pė-

Savininkas
2rn flatfs.

Rietavo^ parap., Kauno gub. Girdė
jau randasi Chicago. Mieli parapijo_ 
nai meldžiu pranešti kas žinote Im
siu labai dėkingas.

.1. TURSKIS
1027 Chicago Avė., Evanslon, Chgo.

PARSIDUODA bučernės setas: 1 
Tce box 8x10, 1 blockas, 1’pjūklas 
1 cleveris. 1 meat raek ir 1 compu_ 
linu scalic. Viskas už $130.00 verias 
$200.00
4053 So. Maplcvvood Avė., Chicago 

Phonc McKjnlcy 555!)

LOTAI $225.00 UP.
30 jiedu lotai prie ais Marguette 

Parką, prie pat lietuviško klioto- 
iaus ir 71 st. Vienu grąžiusių vie

tų ant South Side.
Turiu daug narnų ir bungąlows ant 

pardavimo pigiai. Matykite mus 
pirm negu pirksite.

Masutis and O Reilly
N. W. Corner 63rd st., ir Kedzie

REIKALINGA: VYRŲ IR MOTERŲ 
MOKYTIS LABORATORIJOS DEN- 
TLSTERIJOS ARBA ASSISTENTŲ 

DEKTISTO..
Dentisterija yrk atigš^musia pro

fesija ir geriausiafrHrffnio amatas. 
Didelis reikalavimas visame mies
te. Kodėl nesimokyti lengviausių, 
greičiausiu ir pigiausiu būdu? Ne- ' 
reikalinga mokslo, labai mažai rei
kalinga anglų kalbos. INDIVIDUA- 
LĖS instrukcijos praktiškame dar
be, išmokinamos pilnai nuo keturių 
iki dvylikos mėnesių, be mokinimos 
iŠ knygų; dienomis arba vakarais; 
lengvos sąlygos; geriausi paliudiji
mai. Diplomai pripažįstama visa
me pasaulyje. Nuo 17 iki 50 metų 
amžiaus. ATSIMINKITE, kad jums 
nereikia specialiu išsilavinimo. Ne
atima laiko nuo jūsų kasdieninio 
užsiėmimo, nereikia daug pinigų, 
jus mokate besimokindami. Neati
dėliokite. Pasisekimas Veikalauja 
veikimo. Uždirbk nuo $35 iki $75 t 
savaitę. Bet jus negalite to žinoti, 
kol jus neateisite ir nepersi t ik r im
site patįs.

Musų kursas pagelbės moterims, 
sekamose klesose: 1-ma—Moterims 
dirbančioms kaipo dcntislų jiagel- 
bininkėms; 2-ra—Moterims dirban
čioms kaipo dentistų nursėmis; 3- 
Čia—Moterims dirbančioms dentis- 
tų ofisuose Kaipo hygienislės; 4- 
la: Moterims norinčioms dirbti vie
name iš šių užsiėmimų. Didelis 
reikalavimas ypač kalbančių .sveti
momis -kalbomis. Ypatingai geras 
pasiūlymas tiems, kurie greitai at
sišauks.

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

Ofiso valandos nuo 10 ryto iki 8 
vai. vakare.

SCHOOL OF MECHANO 
DENTISTBY

802 West Madison Si., 2-ras augštas 
CHICAGO, ILLINOIS

PA.HEŠKAU savo dėdės Jono ža. 
guno. Paeina iš Kauno gub., Wilk- 
mergės pav., Pirmiau gyveno Kana
doj; jis piits ar kas žinote malonėki
te pranešti.

ANT. AMBRAZAS
830 E. 8!)lh PI. Burnsido, Hi.

PAJIEŠKAU Alina Giiciutės, kuri 
platina paskalas buk esanti mano 
moteris ir buk manės nesuranda. 
Todėl aš reikalauju kad atsišauktų 
ir j>rie liudininkų tų pasakytų, nes 
aš niekados nebuvau vedęs ir jokios 
moteries nežinau.

GEORGE PASER 
1681 Milvvaukee Avė., Chicago, III.

STOCK’AI—šeROS

miiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiim
L. L. Federacijos 3-čioji kuo- 

parengia prelekcijas utarninke, 
balandžio 29 dienų. Pradžia 7:30 
vai. vakare. Malinausko svetai
nėje, 1843 So. Halsted St. Pre- 
lekciją skaitys drg. AL. MABGF. 
BIS, BeaL«‘jonės kiekvienas žiu- 
goidauja išgirsti apie buvimų 
dušuos |mt tai atsilankykill? visi 
o tikrai dažinosite apie tai. 
Inžanga padengimui lėšų 10c.

Seredoj, balandžio 23, M. 
Meldažio svet. Lietuvių Darbi
ninkų Literatūros Draugijos 
15 kuopa surengė prakalbas. 
Kalbėjo Dundulis ir Jukelis. 
Dundulis kalbėjo apie reikšmę 
darbininkiškos literatūros ir ka 
galima sužinot iš literatūros. 
Girdi, “nors daug žmonių jau 
žuvo už laisvę, bet jų žodžius ir 
darbus mes randame ir šiandie 

užrašytus literatūroj.” Baig
damas kalbų davė “vėjo” viso-

PAJIEŠKAU brolio Petro J. Jan
kausko, paeina iš Kauno gub., Tcl- 

|šių miestelio, gyveno La Porte, III. 
Ir, girdi, jūsų I-Os pats tegul atsišaukia, arba kas 

žinote praneškitę jo adresą.
FRAN-K JANKAUSKAS.

11438 Calumet Avė., Chicago,

MES PSRKAM6 Libertv bondsus, 
mokame augščiausią mokestį. Ga
lima pigiai gauti grąžau.

MAIDF.N LANE JFAVELRY CO., 
1446 Milvvnukep avė.. Chirago

PARDAVIMUI 7 sėdynių automo
bilius; viskas gerame padėjime, 
self starter, White Co. išdirbystSs. 
Kas tokio karo esate reikalingi, 

Frank Žiekus, 
kreipkitės nuo 6 vai. vakare prie 
2101 W. Coulter St., Chicago, III.

PARDAVIMUI 5 sėdynių automo
bilius Fordas. Viskas gerame 
jime. Kam reikalingas Inkis 
atvažiuokite ir pamatykite, 
lik $250.00

PARDAVIMUI 2 aukštų mūrinis 
namas, padalytas Į du po 5 kamba
rius fialai, taipgi 4 kambariu medi
nis naipielis iš užpakalio. Visuose 
toiletai ir gesas. Gerai pataisytas 
namas. Kaina $3700.00. Remia $3‘ 
į mėnesi. Bus priimta dalis jmo 
kčjimo. likusius mėnesiniais išmokė 
mais. Namas randasi prie 2904 U- 
nion Avė.

IGNATIUS CHAP and Co.. 
31st and \Vallace Sis. Vieninteliai a- 
gentai.

Aušros Mokykla.
šiais metais tapo įsteigta lietuvių 

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

3001 So. Halsted St

REIKIA DARBININKŲ

padė
tumas, 
Kaina

1838 So. Kedzie Avė., Chicago. III 
Ant pirmu lubų iš fronto. Galinu 
matyti bile kada

a

RE!KAI.INGA Maža Farma ne 
mažesnė kaip 20 akrų ir ne didesnė 
kaip 40 akrų. Turi būti su triobomis 
ir visais Įrankiais reikalingais prie 
gyvenimo. Geistina, kad liūtų ir gy
vuliai: 2 karvės, 1 hrklys. viena ar 
dvi kiaulės ir visa sėkla reikalingi 
pasėliui. Jeigu kas turite tokią far 
mą ant pardavimo meldžiu atsišauk
ti šiuo adresu:

JOS. SCHUI.TZ 
5138 So. I.aflin St. Chicago, 1)1.

AMERIKOS LIETUVIŲ MOKYKLA
Mokinama: angliško* ir lietuviškos 

kalbų, aritmetikos, knygvedystės, 
stenografijos, typewriting, pirklybos 
teisių, Suv. Valstijų istorijos, abel- 
nos istorijos, geografijos, politiškos 
ekonoinHos, pilietystes, dailiarašys- 
tės.

Mokinimo valandos: nuo 8 ryto 
iki 5 po pietų; vak. nuo 7:30 iki 9:30 
1106 So. Hakted Sf Chicago. III.

RAKANDAI

WM. BROSS LLOYD UŽSTA
TĖ KAUCIJĄ Už HAYWOODĄ.

per du tūkstančiu metų nieko 
žmoniją neišmokino, kaip tik

Prakalboj
■?

Prisirengimui prie GEGUŽL

landžio 29 d., 1919 m., Mildos 
svetainėje, 3138 So. Halsted gt. 
Kalbės K. J. GELEŽĖLĖ ir kiti. 
Bus taipgi dainos ir deklamaci
jos. Pradžia 7:30 vai. ,vakare. 
Inžanga 10c.

Kviečia visus darbininkus ir 
darbininkes

Rengimo Komitetas.
> i

Jukelis irgi perbėgo literatū
ros istorijų, mažne taip pat, 
kaip ir Dundulis, tik daugiau

Socialistas ir kapitalistas W. 
Bross Lloyd užstatė $30,000 ver 
tės nuosavybę kaipo užtikrini
mų $15,000 kaucijos reikalau
jamos iš Wm. D. Haywoodo, I. 
W. W. sekretoriaus ir raštinin
ko dėl jo paliuosavimo iš Lea- 
vemvortho kalėjimo, iki augš- 
tesnysis teismas nuspręs, ar nu
teisimas jo buvo teisingas, ar 
ne. Antrasis davęs užtikrinimų 
už Haywoodą, yra Geo. M. Me
lu tos h, 2208 Wabasb Avė. Avi
nių (pliumerių) kontraktiniu* 
kas. Jis užstatė turto $35,000

PADIDINK ALGĄ.
BEIKALINGA keletas vyrų, ku- 

rie yra apsipažinę su žmonėmis ir 
turi daug pažįstamų, visi galės pa
dvigubint savo algą nepertraukus 
savo dabartinio užsiėmimo. Darbas 
lengvas, pelningas ir ant visados. 
Klauskite platesnių paaiškinimų pas 
LIBERTY LAN1) & INVEST. CO. 
3301 So. Halsted St., Chicago, III.

REIKALINGA šeimyninkė pęįe 
mažos šeimynos. Mergina arba na\ 
Šlė be vaikų. Pastovus darbas. Gera 
mokestis Atsišaukite greitai į 

OREMUS CHEMICAL 
LABORATORY

1718 So. Halsted St.. Chicago m

EXTRA BARGENAS.
$200 dubultų springsų Pbonogra- 

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

arba atskirai, puikus seklyčibs se
tas, valgomojo kambario setas, mie 
ganiojo gainbario setas, davenport, 
aksomo divonai, rankomis piešti pa 
veikslai ir tf. parduosiu už bile tei
singą pasiūlymą. Nepraleiskite šių 
bargenų.

Rezidencija 1922 So. Kedzie Avė.

PARDAVIMUI naujas mūrinis na
mas, du metu kaip statytas, 4 fanii- 
lijoms po 4 kambarius, su maudy
nėmis, nuo fronto sankrova bučer- 
nei ir grosernei. Neša 12 proc. Sa
vininkas gyvena lame pačiame na
me nuo užpakalio žemai.

A. KASINSKAS, 
930 West 35th PI. Chicago. III.

VALENTINE DRESMAKING S 
COLLEGES

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

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

SARA PATEK, Pirminlnkl

kalbėdamas apie literatūrų jis 
nė iš šio nė iš to pradėjo ka
binėtis prie žinomojo socialis
tų rašytojo Kautskio. Šis, gir
di, esųs /‘tofes jau socialistas, 
kad jis kažikur nukaukšės... Jo 
parašytos knygos pusiau poniš- 
kos-buržuaziškos, o viena gny- 
gėlė, tai visai poniška.” Pas
kui kalbėjo apie “kelis socia
listus,” kurie išleidžia tokį laik
raštį” bet “tas laikraštis taip nu- 
sismailino, kad jo tik vardas so- 
cialistiškas, o visas turinys tai 
— nu.... Ir dėlto mes turėjome 
išleisti kitų laikraštį tikrai so- 
cialistiškų.

Pranešimai
Naujienų Piknikai.

Šių vasarų Naujienos taiso du 
dideliu pikniku, minėtinai:

June 8 — Černausko darže,
Augusto 10 — Garden G rovė.

Harvey, III. — LSS. 228 kp. 
cxtra susirinkimas įvyks pane- 
dėlyj, bal. 28, J. Gieruckio sve
tainėj 156 9 Halsted st. Pradžia 
7 vai. vakare. Draugai, atšilau 
kykite laiku, nes turim daug.

Bet apię kokius svarbių reikalų. —V. Jakaitis.

REIKALINGAS atsakantis buče
ris. Tari kalbėti lenkiškai ir lietu
viškai. Pastovus darbas. Gera mo
kestis.
4401 So. Richmond St., Chicago, III.

REIKALINGA kriaučių prie mo
teriško kostumeriŠko darbo. Mokes
tis nuo $25 iki $30 i savaitę. Atsi
šaukite greit.
3145 So. Wells st., 1 įlinkas j vaka
rus nuo Wentworth Avė., Tel. Yards 
2263. •

TIKTAI SI MĖNESI
Už $55 nupirksi puikų tikros skil

ios seklyčios setą, vartotą tiktai 30 
dienų, vertas -P75. Mes esame pri
versti taipgi pratuštinti daug kitų 
seklyčios setų vėliausios stailės. 
Taipgi pianas ir fonografas. PRI- 
SIUNčIAME UŽ DYKA. Priimsime 
Libertv Bonds.

WESTERS STORAGE CO.
, 2810 W. Harrison st.

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

PARDAVIMUI mūrinis biznio na
mas yVatlace St. arti 31-mos. Vertas 
$10,000.00, Pirmiaus savininkas var
tojo šį namą kaipo duonkepyklą. 
Padėjimas reikalauja greito pardavi- 
mi. Duosime pirkėjui gerą paskolą. 
Kaina $8500.

Dviejų aukštu medinis namas su 
nameliu užpakalyj, 4 rendauninkai. 
\Vallace St. arti 31-mos. Pasiūloma 
kaina $4000.

KOCH A' CO., 
2603 So. Halsted St., Chicago.

Mokykla Kirpimo ir Designing

RANDAI

MAINAU .............
2 dideliu lotu T2X125, išmainau 

ant grosernės arba automobiliaus 
Lotas yra West Puhnane. Atsišau
kite laišku arba vakarais ypatiškai. 
Savininkas V. ASCILA
164!) Girard St., Chicago, HI.

REIKALINGA 20 išsilavinusių mo
terų išrankioti skudurus. Gera mo
kestis, pastovus darbas. Atsišaukite 

P. GOLDMAN,
1017 So. Fierfield Avė. Tarpe Taylor 

ir 12tb St. Tel. Seeley 282. ‘

ATIDUODAMA rendon 2 akrų 
trąšios vaisingos žemės ant South 
Side daržu. įlenda labai pigi. Klaus
kite Mr. Smith. Room Ž06, 21!) So. 
Dearborn st., Chicago.

NAMAI-ŽEMĖ

PARSIDUODA naujas 6 kambarių 
namas su puse akro geros žemės. 
Galima laikyti karvę, vištas ir au
ginti daržoves. Visi patogumai, van
duo, gražioje vietoje, am gatvekarių, 
Kaina $2,800.

.1. TAMOŠAUSKIS 
10512 So. May Street, Chicago, III

Vyrišky ir Moteriškų Aprėdalu.
Musų sistema ir ypatiškas mokini

mas padarys jus Žinovu i trumpą 
laiką.

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

Elektra varomos mašinos musų 
siuvimo skyriuose.

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

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

J. F. Kasnicka. Perdėttni*
190 N. STATI-: STREET, CHICAGO.

Kampas Lake St. ant 4 tūlių

JVAIRŲS skelbimai

REIKALINGA gerų kriauvių prie 
susiuvinėjimo atkarpų. Pastovus dar
ias gera mokestis. Atsišaukite

P. GOLDMAN
1017 So. Fierfield Avė. Tarpe Taylor 

ir 12th St. Tel. Seeley 282*

REIKALINGA moteris de! skirsty- 
_ | mo plunksnų, patyrimas nereikalin

gas. Atsišaukite 
g I KA'I'Z

651 O’Brien St., tarpe Halsted ir Jef- 
l'erson St., Chicago.

PARSIDUODA vieno akro lotas 
ištaisytas su 3 kambarių rezidenci
ja. pečių šildoma, cemento apatijo
mis, elektros šviesomis, garage, viš
toms namukai, vaisių medžiai, vyn
medžiai ir kerai. Šis yra vienas pa
čių puikiausių namų šioje apielinkC- 
je ir randasi prie South Kedzie Avė. 
r 1 Eltos gatvės. Kaina tiktai $5500. 

Padarysime nebrangias sąlygas. Prie 
o namo galima privažiuoti Mt. Gree- 

nwood karais, iki galo linijos. Kuri 
įaigiasi prie Uitos gatvės ir Grand 
Trunk Railroad.

IGNATIUS CHAP & CO., 
31 st and Wallace St.,

Vieninteliai agentai.

PARSIDUODA lotas kuris randasi 
tarpe 44 ir 43 So. Fairfield Avė. Par
siduoda labai pigiai. Atsišaukite.

KAZLOWSKt BROS.
2.>2.) W. 47th St., Chicago.

PARDAVIMUI geras namas ir san 
crova; persedimo karūnas. Rendos 
$65 mėnesyje. Kaina $6000.00.
2107 So. Halsted St., Chicago.

PARSIDUODA kampinis lotas, 
Lincoln ir Rarry North Sidej. Parsi
duoda 80 akrų forma arba mainau 
ant grosernės. Atsišaukite po nume
riu: 3131 Archer Avn .T Ton....b»

TECI I. BUS VISIEMS ŽINOTINA 
<ad l.ilhuanian Farmers Product As- 
sociation Box 7 Hart. Mich. PAR
DUODAME Šviežius kiaušinius 30 
uzinu. 9 tuz. 6 hiz, po 46c už luz 

Siunčiame per pačtą. Lietuviško sū
rio su kminais $1.00 pagal reikalau- 
, amą didumą. Medu atpiginome tik 
; 11.80. Imant perkupčiains 100 svarų 
ant sykio duodame pigiaus.

Siunčiant užsakymus reikia siųs- 
i ir pąČtos Monoy Orderį. Norint 

atsakymą gauti reikia įdėti krasažen- 
klj. O gal kam reikia karlodj bul
vių? Adresuokite:

I.ithuanian F. Product Ahs’ii. 
t n..„i


